
EBÜ YA' LA el -FERRA 

de alimierin bu konudaki müsamahakar 
tavrıyla bağdaşmamaktadır. Onun, pey
gamberlerin bazı kulluk görevlerinde ha
taya düşebileceklerini kabul etmesine 
karşılık ashap arasında meydana gelen 
anlaşmazlıklarda hiçbirinin hatasına hük
medilemeyeceğini ileri sürmesi tutarlı 

görünmemekte ve bu tutarsızlığın, Şia'
nın aşırılığına karşı ashabı savunma gay
retinden kaynaklandığı kabul edilmek
tedir. 
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( j-..>_,..JI J...,_ _,t ) 
Ebu Ya'la Ahmed b. All b. el·Müsenna 

et·Temlml el·Mevsıll 
(ö. 307 /919) 

L 
Hadis alimi. 

_j 

3 Şewal 210'da (17 Ocak 826) Musul'
da doğdu. Babası Ali b. Müsenna mu
haddis, dayısı Muhammed b. Ahmed b. 
Ebü'l-Müsenna hadis hafızıydı. Kur'an 
öğreniminden sonra babasının ve dayı
sının yakın ilgisi sebebiyle tanınmış alim
lerle görüştü . Çok erken sayılabilecek bir 
yaşta hadis tahsili için ilim muhitlerini 
dolaşmaya başladı. Henüz on beş yaşın 

da iken önce Bağdat'a, daha sonra Bas
ra, Abadan, Ahvaz gibi şehirlere gitti. 
Bu sırada Ebu Zür'a er-Razi ile arkadaş 
oldu. Ahmed b. Hanbel'le birl ikte Ali b. 
Ca'd'dan hadis rivayet etti. Yahya b. Ma
in, Ali b. Medini, Osman b. Ebu Şeybe, 
Halife b. Hayyat, Ebu Hayseme Züheyr 
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b. Harb gibi muhaddislere talebe oldu. 
Buhari ve Müslim gibi alimiere yetiştiği 
halde onlardan rivayette bulunmaması

nı eksiklik sayanlara. bir önceki tabaka
ya mensup muhaddislere talebelik etti
ği belirtilerek bunun bir kusur sayıla
mayacağı ifade edilmişti r. Kendisine de 
Nesai, İbn Hibban, Ebü'l-Feth el- Ezdi. 
Taberani, Ebu Bekir Ahmed el- ismaili, 
İbn Adi. İbnü's - Sünni ve Ebü'ş-Şeyh gi
bi muhaddisler talebe oldular. 

İbn Hibban, Darekutni, Hakim, Zehebi 
onun güvenilir bir alim olduğunu söyle
mektedirler. Fıkıh ilmini imam Ebu Yu
suf'un talebelerinden öğrendi ve Ebu Ha
nife· nin görüşlerini benimsedi. Hanefi 
fıkhıyla bir hayli meşgul o lduğu anlaşıl 

maktadır. Nitekim Ebu Ali en-Nisabu
ri, eğer Bişr b. Velid el- Ki ndi' den Ebu 
Yusuf'un kitaplarını okumakla zaman 
kaybetmeseydi onun Basra'da Süleyman 
b. Harb ve Ebü'l -Velid et -Tayalisi gibi 
büyük muhaddislerin seviyesine çıkabi 

leceğini söylemektedir. Nesa i' den beş 

yaş büyük olan Ebu Ya'la'nın ona nisbet
le daha kıdemli hocalara talebelik ettiği 
bilinmektedir. 

Ebu Ya'la el-Mevsıli, 14 Cemaziyelev
vel 307 ( 12 Ekim 919) Salı günü Musul'
da vefat etti ve orada gömüldü. Şehir 
halkı dükkaniarını kapatarak onun ce
nazesine katıldı. 

Yumuşak huylu, sabırlı ve edep sahi
bi bir kimse olarak anılan Ebu Ya'la '
nın hadis rivayetinde hiçbir maddi men
faat gözetmediği özellikle belirtilmek
tedir. İbn Adi, hiçbir müsnedi üstad hu
zurunda dinlemediği halde Ebu Ya'la'
nın el-Müsned'ini sadece Allah rızası 

için hadis akutması sebebiyle dinledi
ğini söylemektedir. İbn Adi'nin onu ted
lis* yapmakla suçlaması doğru bulun
mamış, fakat yalancı bir ravi sayılan Ali 
b. Muhammed ez-Zührf'nin kendisin
den asılsız haberler rivayet etmesi se
bebiyle eleştirilmiştir. Buna karşılık Ebu 
Ya'la'nın eserlerinde hadis diye uydu
rulmuş rivayetler bulunmadığı, başka

sının ona asılsız rivayetler isnat etme
sinden de sorumlu olmadığı ifade edil
miştir. Ebu Abdullah İbn Mende'nin 
babası İshak b. Muhammed'in, devrin 
alimlerinin Ebu Ya'la'nın güvenilir ve 
sağlam bir muhaddis olduğunda fikir 
birliğine varması sebebiyle kendisinden 
hadis okumak üzere yanına geldiğini 

söylemesi onun çağdaşları arasındaki 

itibarını göstermektedir. Yaşadığı dö
nemde mezhepler arasındaki görüş ay
rılıkları zaman zaman çekişmelere ka
dar varmış, fakat Ebu Ya'la bu tür olay
lara karışmamıştır. Bazı mezheplerin 
aleyhinde ondan nakledilen görüşler ise 
doğru değildir. 

Eb Cı Ya' 1§ ei-Mevs ı li' nin el-Müsned adlı eserinin zahriyesiyle ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Şe h id Alı Paşa, nr. 564) 



Eserleri. 1. el-Müsned. Horasan yöre
sinde büyük rağbet gören eser İbnü'l
Mukri el-İsfahani"nin (ö 381 / 991) riva
yetiyle gelmiştir. Ebu Amr b. Hamdan 
vasıtasıyla rivayet edilen nüsha ise muh
tasardır. Eser Hz. Osman ve Said b. Zeyd 
dışındaki aşere-i mübeşşere*nin müs
nedleriyle başlamaktadır. el-Müsned'
de Hz. Peygamber'in hadisleri yanında 
sahabeye ait bol miktarda haberler ve 
bazı hadis alimlerince zayıf sayılan mür
sel rivayetler de vardır. Eser Hüseyin Se- . 
!Tm Esed tarafından Müsnedü Ebi Ya 'la 
el-Mevşıli adıyla on üç cilt halinde ya
yımlanmıştır ( Dımaşk - Beyrut 1404- 1410/ 

1984-1990) 7SSS hadis ihtiva eden eser
deki hadislerin yedide biri, naşirin t es
bitlerine göre talebesi İ bn H ibban'ın Şa
hih' inde mevcuttur. Nureddin el-Hey
semT, Kütüb-i Sitte'de bulunmadığı hal
de bu eserde yer alan rivayetleri (eserin 
zevaidini ), el-Makşadü 'l - 'ali ii zeva,i
di Ebi Ya'JQ el-Mevsıli adındaki ese
rinde bir araya getirmiştir. Bilinen tek 
nüshası Üsküdar Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi'nde (nr 233) bulunan eser. 
Nayif b. Haşim ed -Dais (Cidde 1402/ 

1982) ve Seyyid Kisrevi Hasan (I- Il, Bey
rut 141 31 I 993) tarafından yayımlan

mıştır. Ahmed b. Ebu Bekir el-Busiri (ö. 

840/ 1436) TayalisT. Müsedded b. Mü
serhed, Abdullah b. Zübeyr el-Humey
dT. İbn Ebu Ömer. İshak b. Rahuye. Ah
med b. MenT. Ebu Bekir İbn Ebu Şey
be, Abd b. Humeyd, Haris b. Ebu Üsa
me'nin müsnedleriyle birlikte Ebu Ya '
la'nın müsnedindeki zevaidi İthôfü'l-hı 
yere bi -zeva, idi'l- mesanidi'l - 'aş~re 
(Brockelmann, GAL, ll , 79-80; Suppl., ll, 

72) adlı eserinde bir araya getirmiştir. 
2. el -Mu'cem. Muhammed adını taşı 
yanları en başa almak suretiyle alfabe
tik olarak sıraladığı 330 kadar hocasm
dan birer hadis rivayet ettiği eserde 
hocaları hakkında herhangi bir bilgi ver
memektedir. Kitap Hüseyin Selim Esed 
tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1410/ 

1989) . 3. el-Mefarid. el -Mefarid 'an Re
sillillah şallellahu 'aleyhi ve sellem 
diye de anılan eser, kırk beş sahabi ile 
on bir tabiinin Hz. Peygamber'den tek 
başlarına (ferd*) rivayet ettikleri muh
telif konulara dair 114 hadisi ihtiva et
mekte olup Abdullah b. Yusuf el-Cüdey' 
tarafından yayımlanmıştır (Dahiye 1405 / 

1985) 

Ebu Va' la el-MevsılT' nin zühd ve rikak * 
konusunda eserleri olduğu da söylen
mektedir. 
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EBÜ YEZİD en-NÜKKARİ 

( i.S.J~I ~_r...yl ) 

Ebu Yez!d Mahled b. Keydad el-Yefrenl 
ez-Zenatl en-Nükkar! 

(ö. 336/ 947) 

İbazıyye'nin Nükkar koluna mensup olan 
ve Kuzey Afrika'da Fatımi hanedanını 

kuruluş dönemlerinde 
ciddi şekilde sarsan Harici reisi. 

L ~ 

Babası KastTiiye bölgesindeki Tuzer 
(TakyOs) şehrinde yaşayan Zenateli Ser
beri bir tacir, annesi Tedmeketli Sebike 
adlı bir cariye idi. Ebu Yezid. babasının 
Sudan·a göç etmesi üzerine burada muh
temelen 270 (883) yılı dolaylarında doğ

du. İbazıyye inancı çerçevesinde gördü
ğü öğrenimden sonra Tahert'te sıbyan 
mektebinde hocalık yaptı. O sıralarda 
Nükkariyye'nin reisi olan Ebu Arnmar 
Abdülhamid el -A'ma'ya katıldı. Ubeydul
lah el-MehdT'nin Mağrib'in doğusunda İf
rikıye 'de yeni bir Şii devleti kurması üze
rine Tuzer'e geçti, orada 316'da (928) 
Fatımi idaresi aleyhinde propagandaya 
başlayarak halkı "emir bi' 1-ma'ruf. ne
hiy ani'l-münker'e" çağırdı ve Şia'ya kar
şı cihada davet etti. Daha sonra Evras 
dağına giderek Benu Kemlan ' ın Hewa
re kabilesi mensupları arasında çok sa
yıda sağlam taraftar kazandı. Hatta Nük
karTier'in imamı Ebu Arnmar reisliği ona 
devretti. O sıra larda altmış yaşlarında 

olan Ebu Yezid, giriştiği faaliyetler sonu
cunda Tuzer'de hapsedildL Bunu duyan 
Ebu Ammar, kırk kadar adamı ile bir ge
ce hapishaneyi basarak onu kurtardı ve 
birlikte Sümata'ya gittiler. Ebu Yezid bu
rada bir yı l kaldıktan sonra tekrar Ev
ras·a döndü. Elinde asası . sırtında aba
sı , başında sarığı ve boynunda tesbihi 
ile halkı devamlı olarak isyana çağıran 
Ebu Yezid, 332 (943) yılında Kaim - Biem
rillah'ın hilafeti sırasında isyanını baş

l attı. Önce Begaye ve KastTliye'yi muha-

EBÜ YEZ)D en- NÜKKAR! 

sara etti; Tebisse ve Mermacenne'yi ele 
geçirdi. Burada kendisine meşhur eşeği 
hediye edildi ve o tarihten sonra "sahi
bü' l-himar" lakabıyla tanındı. Ardından 
sırasıyla Urbus (8 Ağustos 944) ve Bace'
yi (5 Eylül 944) aldı. 1 S Ekim 944'te Kay
revan'a girdi ve şehrin kumandanı Halil b. 
İshak ile Kadı Ahmed b. Bahr'ın boyun
larını vurdurdu. Kayrevan'ın Sünni halkı 
ve hatta Maliki fakihleri , Ebu Yezid bir 
İbazi olmasına rağmen. Kaim'in ŞiT inan
cı ve FatımTier ' in Hz. Ebu Bekir'le Hz. 
Ömer'e ta'netmeleri yüzünden ona yar
dım ederek Kayrevan'ın zaptı sırasında 
tam bir destek sağladılar (ibn izarf, I, 217-

218; idris imadüddin, s. 294 -295). Ancak 
bir süre sonra asilerin aşırı hareketleri 
ve haraç istemeleri halkın kendilerinden 
sağumasına sebep oldu. Diğer taraftan 
Ebu Yezid'in, faaliyetine başlarken ya
şadığı sade ve zahidane hayatı terkedip 
Kayrevan'da gösterişli bir hayat sürdür
meye başlaması adamlarının da kendi
sinden uzaklaşmalarına yol açtı. 

Yezid, Yunus, Eyyub ve Fazi adların
daki dört oğlundan ikisini Kayrevan'da 
bırakan Ebu Yezid, Mehdiye'yi ele geçir
mek üzere harekete geçti. Şehre 3S km. 
mesafedeki İhvan mevkiinde Kaim'in ku
mandanı Meysür'u 2 Kasım 944 tari
hinde hezimete uğrattı ve onu öldürerek 
başını Kayrevan'a gönderdi. Mehdiye'ye 
yaklaşınca Ka im- Bi emriilah şehrin et
rafına hendekler kazılmasını emretti. 
Ebu Yezid 21 Ocak 94S'te şiddetli bir 
hücumla taarruza geçti ve şehri kuşat
tı. Ancak bundan bir sonuç a lamayın

ca 30 Ocak 94S'te Mehdiye'den 11 km. 
uzaklıktaki Ternut'a döndü. Ebu Yezid 
bunu takip eden aylarda Mehdiye'ye üç 
defa daha taarruz da bulunduysa da ba
şarılı olamadı ve pek çok askerini kaybet
ti. Ancak bu hücumlar 2S Haziran 94S'te 
ve bundan on yedi gün sonra t ekrar vu
ku buldu. Bu sonuncu hücumda Ebu Ye
zid hayatını zor kurtardı ve Eylül 94S'te 
Kayrevan'a döndü. Ebu Arnmar'ın sert 
ikazı üzerine yaşadığı lüks hayattan töv
be ederek eski sade ve zahidane haya
tına döneceğİne söz verdi. Kayrevan hal
kı onun eski haline döndüğünü görünce 
tekrar etrafında toplandı. 

Ebu Yezid bu defa Tunus üzerine, Ka
im de Bace'ye birer ordu gönderdiler. 
Her iki yerde çarpışmalar oldu ve Tunus 
birkaç defa el değiştirdi. 1 S Ekim 94S 
tarihinde Kaim'in kuwetleri Ebu Yezid 'in 
adamlarını Tunus'tan sürerek büyük bir 
kısmını öldürdüler. Bunun üzer ine Ebu 
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