
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-
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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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Yezfd, aralarında oğlu Eyyüb'un da bu
lunduğu bir kuweti önce Tunus'a sev
ketti ve burayı yeniden ele geçirdi. Son
ra bu kuwet Bace üzerine yürüdü ve ora
yı da zaptetti. Ancak Kaim bu defa Ha
san b. Ali kumandasında bir kuweti Tu
nus üzerine sevketti. Bunlar önce Vadir
reml'de EbO Yezfd'in adamlarıyla karşı
laştılar ve onları öldürerek Tunus'a gir
diler; Kütame'ye yerleşip Ticis ile Bega
ye'yi de alarak EbO Yezfd'in gerisinde 
sağlam bir bölge elde etmiş oldular. EbO 
Yezfd, 13 Ocak 946' da SOse'yi İfrfkıye 
halkı ve Berberfler'den oluşan kuwetle
riyle muhasara etti. 

13 Şewal 334 ( 18 Mayıs 946) tarihin
de Ka im- Bi emriilah öldü ve yerine Man
sOr - Billah geçti. Yeni halife SOse'ye Meh
diye'den bir süvari müfrezesi gönderdi. 
Bu müfreze 27 Mayıs 946'da SOse önün
de EbO Yezfd kuwetlerini dağıtmaya mu
vaffak oldu. Bunun üzerine EbO Yezfd 
Kayrevan'a döndü. Ancak bu sıralarda 
Kayreva n halkı şehirde bulunan EbO Am
mar'a karşı ayaklandığı için EbO Yezfd'i 
şehre sokmadı. Esasen MansOr 28 Ma
yıs 946 tarihinde Kayrevan'a girdi. EbO 
Yezfd de karısı ile beraber Sebfbe nahi
yesine gitti. EbO Yezfd Haziran ve Ağus
tos aylarında Fatımf kuwetleri üzerine 
bir hayli saldırıda bulunduysa da 14 
Ağustos 946 tarihinde MansOr'un kuv
vetlerinin siperlerden çıkarak ani hücum
ları karşısında batıya doğru çekilmek 
zorunda kaldı; fakat MansOr peşini bı
rakmadı. Nitekim 25 Ekim 946'da Kay
revan'dan ayrılan MansOr Begaye'ye var
dı ve buradan itibaren EbO Yezfd'i Bil
lizme, Tubne ve Biskire'ye kadar takip 
etti, sonra tekrar Tubne'ye döndü. EbO 
Yezfd'i 9 Aralık 946 tarihinde Makkara 
dolaylarında bozguna uğrattı ve Mesf
le'ye girdi. EbO Yezfd ise Cebel-i Salat'a 
kaçtı ve MansOr onu aramakla meşgul 
iken Mesfle'yi kuşattı. Bunun üzerine 
MansOr geri döndü, 30 Ocak 947 tari
hinde Mesfle'ye girdi. Ebü Yezfd Akar 
ve Kiyane dağlarına sığındı. MansOr da 
Mesfle'yi terkederek Kiyane'yi kuşattı 

ve 13 Ağustos 947 tarihinde şiddetli bir 
savaştan sonra şehri zaptetti. EbO Am
mar öldürüldü; E bO Yezfd de yaralı ola
rak ele geçirildi ve yaralarının tesiriyle 
beş gün sonra öldü. Vücudu samanla dal
durularak Mehdiye'de halka teşhir edil
di. Ebü Yezfd'in oğlu Fazı. Mayıs 948'de 
öldürOlüneeye kadar Avras ve Kafsa'da 
birtakım hadiseler çıkardı. Diğer oğulla
rı ise Kurtuba'da Emevf sarayına sığın
dılar. 
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ı 
EBU YUSUF 1 

( u.._, Y.l ) 

Ebu Yusuf Ya'kub b. İbrahim 
b. Habib b. Sa'd el-Kufi 

(ö. 182/798) 

Ebu Hanife'nin önde gelen talebesi, 
müctehid hukukçu 
ve ilk kadılkudat. 

L _j 

113 (731) yılında Küfe'de doğdu. Da
ha çok kOnyesiyle meşhur olmuştur. Ba
zı kaynaklarda mevcut seksen dokuz ya
şında vefat ettiği şeklindeki bilgiyi göz 
önünde bulunduran M. Zahid Kevserf, 
doğum tarihinin 93 (711) olması gerek
tiği sonucunu çıkarmaktaysa da altmış 
dokuz yaşında vefat ettiğine dair taba
kat kitaplarında yer alan bilgiler karşı
sında bu değerlendirme zayıf kalmakta 
ve daha sonraki araştırmacılar tarafın
dan da kabul görmemektedir. EbO Yu
suf'un büyük dedesi Sa'd b. Büceyr sa
habeden olup henüz küçük yaşta bulun-

duğu için Uhud Gazvesi'ne iştirak et
mekten alıkonulmuş, genç yaşta katıldı
ğı Hendek Gazvesi'nde ise büyük yarar
lıklar göstermiştir. Bu sebeple Hz. Pey
gamber'in onu çağırtıp hem kendisi hem 
de soyu için hayır duada bulunduğu riva
yet edilir. EbO YOsuf bu hadiseyi övünç
te hatırlar ve, "O anın bereketi şu an bi
le bizimle beraberdir'' derdi. Sa'd b. Bü
ceyr daha sonra Küfe şehrine yerleşti. 
Hz. Ali 'nin hilafeti döneminde düşünce 
ve siyaset hayatında önemli roller üst
lenmiş olan Küfe aynı zamanda bir ilim 
merkezi haline geldi. Bu şehir bazı sa
habi ve tabiiierin üstün gayretleriyle olu
şan zengin bir ilmi miras ve geleneğe 
sahip bulunmaktaydı. Başta EbO Hanife 
olmak üzere çeşitli alimierin de katkıla
rıyla Küfe Abbasiler döneminde gelişme 
göstermiş ve o bölgenin diğer ilim mer
kezlerinden Basra'yı bir hayli geride bı
rakmıştı. EbO Yusuf'un yetişmesinde 

şahsi kabiliyet ve arzusunun yanı sıra 

ilmi gelenek ve mirasa sahip böyle bir 
ortamda doğup büyümüş olmasının da 
önemli payı vardır. 

EbO YOsuf çok çocuklu ve yoksul bir 
aileye mensuptu. Kaynaklar, çocukluk 
ve gençlik yıllarının büyük sıkıntılar için
de geçtiği, ailesi tarafından bir iş tut
maya zorlandığı, bütün bu olumsuzluk
lara rağmen tahsil hayatını sürdürdüğü 
konusunda ortak ifadelere sahiptir. Yi
ne kaynakların belirttiğine göre EbO YO
suf, evlendikten sonra da ailesinin na
fakasını temin etmek için zaman zaman 
Ebü Hanife'nin ders halkasından uzak 
kalmış, fakat hacası azmini ve zekasını 
çok takdir ettiği bu öğrencisinin nafa
kasını üzerine alarak derslerine düzenli 
şekilde devam etmesini sağlamıştır. Bu 
rivayetten. EbO Yusuf'un henüz öğrenim 
hayatını tamamlamadan evlendiği anla
şılmaktadır. Muvaffak b. Ahmed el-Mek
ki. Bezzazf. Takıyyüddin et-Temfmf. Zey
nüddin İbn Nüceym, M. Zahid Kevserf 
gibi müellifler tarafından nakledilen ve 
EbO Hanife'nin EbO Yusuf'a yaptığı söy
lenen tavsiyeler arasında (bk. Bezzazf, ll , 
365-370; TemTmT, I, 160-169). öğrenim ha
yatını tamamlayıp iyi bir iş sahibi olma
dan evlenmeme, evliliğin ilim öğrenme
ye büyük bir engel teşkil ettiği hususla
rı da yer almaktadır. Bu bilgi ilk bakış
ta EbO Yüsuf 'un talebeliği sırasında ev
lendiğine dair yukarıdaki rivayetle çeli
şiyorsa da bu tür vasiyetnarnelerin ge
nel hayat tecrübelerine dayanan tesbit
Iere yer verdiği, bu sebeple aslında ge
lecek nesillere öğütte bulunmayı hedef-


