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CA'FER b. MANSÜRÜ'l- YEMEN 

ı 

( .Jo:ll.;~.;r.~ ) 

Ebü 'l-Kasım Ca'fer b. ei-Hasen 
b. Ferah (Ferec) b. Havşeb 

(ö. 360/970 [?]) 

L 
Tanınmış İsmaili müellifi. 

_j 

266 (879) yılında imam Hüseyin b. Ah
med tarafından ismailiyye'yi yaymak 
maksadıyla Küfe'den Yemen'e gönderi
len. daha sonra bu hususta yaptığı ba
şarılı çalışmalardan dolayı "MansOrü'I
Yemen" unvanını alan ibn Havşeb'in oğlu 
olup Yemen'de doğmuştur (W . lva now'a 
göre ise ibn Havşeb'in torunu yahut toru
nunun oğlu olma lıdır , bk. /smai/i Literatu
re, s. 21 ı. Hüseyin b. Ahmed'in ölümün
den sonra oğlu Ubeydullah el-Mehdi, ibn 
Havşeb ·e bir mektup göndererek ken
disinin Ali neslinden gelen meşrO ismai
lf imamı olduğunu belirtmişti (286/ 899). 
Metni Ca'fer b. MansOrü'l- Yemen'in el
Feni'ii ve J:ıudıldü 'd-din adlı eserinde 
yer alan bu mektup üzerine ibn Havşeb 
yeni imama bağlandı ve onun hizmetin
de çalıştı. Vefat edince 1302 / 9ı4-ı5) ca·
fer dışındaki oğulları ismailiyye'den uzak
laştılar. Ca'fer babasından sonra. Yemen 
ismailf devletinin liderliğini üstlenen Ab
dullah b. Abbas eş-Şaverf ile anlaşama
yan ağabeyi Ebü'l- Hasan· ın davranış

larından huzursuz olduğu için Yemen'i 
terketti ve Tunus'taki Mehdiye'ye git
ti (322 / 9341 Bu sırada Ubeydullah el
Mehdi ölmüş, yerine oğlu Ka im- Biem
rillah imam olmuştu. Yeni imamdan bü
yük ilgi gören Ca'fer. çok geçmeden is
mailiyye'nin en büyük alim ve dai* lerin
den biri oldu; Fatımfler'in Mağrib'de Ha
rici EbO Yezfd en-Nükkarf ile mücadele
sinde aktif rol oynadı. Muiz- Lidfnillah 
zamanında "Seyyidü' l - ulema ve'l-fuka
ha" unvanı ile taltif edilerek malf ba
kımdan da desteklendi. Ca'fer'in 360 
(970) yılı civarında öldüğü tahmin edil
mektedir. 

Eserleri. Ca'fer b. MansOrü' l- Yemen 'in 
bir kısmı babası ibn Havşeb'e de nisbet 
edilen ve hemen hepsi ismailf akaidiy
le ilgili olan yirmi kadar eserinden bazı
ları şunlardır: 1. Kitabü 'l-Keşf. Kur'an 
ayetlerinin aşırı batıni yorumlara tabi 
tutulduğu bu eserde "et-Tın " Hasan. "ez
ZeytOn" Hüseyin. "Tür-i sfnfn" Hz. Pey
gamber ve "ei-Beledü'l-emfn" de Ali ola
rak te;vil edilmiştir. Eser R. Strothmann 
(London ve Bombay ı 9521 ve Mustafa Gii
lib ı Beyrut ı 9841 tarafından neşredil

miştir. 2. Sera ~irü'n- nutakii~ . 3. Esra-

rü'n-nutaka::ı. Hemen hemen aynı ko
nuları ele alan bu eserlerden ikincisi. il
kinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 
nüshası olarak görünmektedir. Her iki
sinde de Adem. N Oh. ibrahim. MOsa. isa. 
Muhammed ve Muhammed b. ismail gi
bi natık*ların te'villerine yer verilmiş, 
Esrôrü 'n- nutakii' da ise Ca'fer es- Sa
dık ' ın ölümünden s.onraki Şif fırkaları da 
ele alınmıştır. Eserin bu kısmının metni 
ve ingilizce tercümesi The Rise of the 
Fatimids içinde (s. 81- ıo6, 275-304) ya
yımlanmıştır. 4. eş -Şevôhid ve'l-beyan. 
Hz. Ali ile onun soyundan gelen imam
ların ve bunların tayin ettiği görevlile
rin faziletleri hakkında ayetlerden ve 
Kur'an ·daki peygamber kıssalarından 

delil gösteren bir eserdir. s. el -Ferô~iz 
ve ]Judıldü'd-din. Bazı kaynaklarda 
Te'vılü 'l-ferô:~ii adıyla da anılan eser 
YOsuf. Kehf ve NOr sOrelerinin batıni 

te 'villerini ve Ubeydullah ei-Mehdf'nin 
imam olduktan sonra Yemen'e gönder
diği mektubu ihtiva etmektedir. 6. er
Rida< fi'l- bôpn. Namaz, oruç. biatın ye
nilenmesi (tecdldü'l-bey'a). da'vet* hiye
rarşisi, imam. hüccet ve diğer mezhep 
görevlileri konularında yazılmış olan bu 
eser, diğer ismailf yazarların bahsetme
dikleri da'vet organizasyonu hakkında 

bilgi vermesi bakımından önem taşı

maktadır. 7. Te' vılü 'z -zekat. Eserde 
zekatın batını ve mistik yönü üzerin
de durulmaktadır. 8. Te'vılü sureti'n 
Nisil' (Risaletü Te•vili sureti'n-Nisa'; son 
beş eserin yazma nü sha l arı· için bk. Poono
wa la, s. 72 -7319. el-Feterôt ve'l-~ıranôt. 

el-Cefrü 'l -esved diye de adlandırılan ve 
Hz. Ali'den gelen gizli bilgileri ihtiva eden 
eserde. 524'te ( 1130) kaybolduğu iddia 
edilen Fatımf Halifesi Amir- Biahkamil
lah 'ın oğlu Tayyib'e atıflarda bulunulma
sı sebebiyle. kitabın Ca'fer b. MansOrü'I
Yemen'e ait olduğu konusunda şüphe
ler ileri sürülmüştür (bk lvanow. lsmaili 
Literature, s. 2ı 1 10. Te ' vilü'l-]Jurılfi'l

mu<ceme (bk. Poonowala. s. 731. 11. Si
retü İbn lfavşeb. Yazara aidiyeti şüp
heli olan bu risale idrfs imadüddin ta
rafından 'Uyı1nü'l-af1bôr'da kullanıl
mış ve Heinz Halm'ın yaptığı Almanca 
tercümesi Die weit des Orients'te (XII 
ıı 98 ıl. s. 107- ı 35)yayımlanmıştır. 12. el
cAlim ve'l -gulôm. ismailiyye'nin poc 
püler bir tarzda ele alınıp tanıtıldığı bu 
eserin de Ca'fer'e nisbeti şüphelidir !bk 
ı va now. lsmaili Literature, s. 22 ; Poono
wala. s. 74-751 . 13. Te'vılü emşali'l 

~ur"ôn. 14. el-İsmü'l-a·~am. 15. ~a
şô'id (eserlerin yazma nüsha l arı ve de
ğe rlend irilmeleri için bk. el-Mecdü '. s. 138-

CA' FER b. MÜ BESSiR 

139, ı 87 - ı 88, ı90-1 9ı, 265-269 ; ı vanow, 

lsmaili Literature, s. 2 ı -22; Poonowala, s. 
70-75). 
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Muhammed b. Malik ei -YemanT. Keşfü esra
ri 'I·Batmiyye (nşr . M . Za hid e ı - KevserTl. Kahi · 
re 1357 / 1939, s. 39-42; idrTs imadüddin. Tari
hu 'l -hulefa' i'/ - Fatımiyyin bi' /-magrib, ei -Kıs
~ü ' l -baş min Kitabi 'Uyuni' l -a!Jbar (nşr. ·M. 
va · ıavn. Beyrut 1985, s. 78, 570-571; ismail b. 
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1344 hş. , s. 75, 134, 138-139, 186-188, 190-
191 , 240·241, 257, 260, 265·269, 278, 280, 
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s. 275-304, metinler kısmı, s. 81·106; a.mlf. , /s
maili Literature, Tahran 1963, s. 21 -22; Brockel
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579 ; ismail K. Poonowala. Biobibliography of 
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ti ' /-Fa(ımiyye, Kahire 1981 , s. 483-488; Taha 
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London 1983, s. 1 70, dipnot 2 ; S. M. Stern. "Po
ems on the Rebellion of Abu Yazid", Studies 
in Early lsma'ilism, Leiden 1983, s. 146-152 ; 
Husain F. AI-HamdanT. "Same Unknown Isma'ili 
Authors and their Works", JRAS 119331. s. 370· 
371 ; Abbas HamdanT. "Evolution of the Or
ganisational Structure of the Fatirrü Da'wah", 
Ar. S, lll 1 1976). s. 89 -91; H. Halm. "Qja far b. 
Mansür al-Yaman", E/ 2 Supp/. (ing.). s. 236-
237. 
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CA'FER b. MÜBEŞŞİR 

ı 

( ~ ıY._,.Ao:ı:..) 

Ebu Muhammed Ca'fer b. Mübeşşir 
b. Ahmed es-Sekafl ei -Kasab! 

(ö. 234/848-49) 

Bağdat ekolüne bağlı 

L 
Mu'tezile kelamcısı, fakih. 

_j 

Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça ye
tersizdir. Bağdat'ta doğdu ve ömrünün 
çoğunu burada geçirdi. Kelam ilmini EbO 
MOsa ei-Murdar'dan öğrendi. Haşviyye' 

nin ileri gelenlerinden biri olan kardeşi 
Hubeyş ve Cehmiyye'nin önemli alimle
rinden Bişr b. Gıyas ile münazaralarda 
bulundu. ikna kabiliyeti ve güzel hita-, 
beti sayesinde Zeydiyye'ye mensup olan 
Ane ( F ırat civa rında bir bölgel halkını Mu'
tezile mezhebine çevirdiği rivayet edilir. 
Darbımesellere konu olacak derecede za
hidane bir hayat yaşadı. Siyasetin dışın
da kalmayı tercih ederek Halife Vasik
Billah ile yakın adamı ibn Ebü Duad ' ın 
ısrarla yaptıklan kadılık tekliflerini ve 
gönderdikleri külliyetli miktardaki ik
ramları kabul etmedi. Bağdat'ta öldü. 
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