
EBÜ'I-VELID et-TAYALisi 

vayetlerini yazmaktaydı. Şu'be'nin ona, 
"Bir de yazıyor musun?" diye sorması 
üzerine bundan vazgeçti ve dinledikleri
ni ezberlemeye başladı. Bu sebeple ol
malı ki Ahmed b. Hanbel Ebü'I-Velid'in 
Şu 'be'den yazarak aldığı rivayetleri da
ha değerli bulmaktadır. Onun ilmiyle amil 
ve fakih bir hadis otoritesi olduğunu söy
leyen Ebü Hatim er-Razi, rivayetlerini ih
tiva eden kitaptan daha sahihini görme
diğini, fakat hadis rivayet ederken önün
de yazılı bir metin bulundurmadığını. öm
rünün sonlarına doğru hafızası zayıfla
yan Hammad b. Selerne'den naklettiği 
rivayetlerine pek güvenilemeyeceğini ifa
de etmektedir. Kendisinden usulle ilgili 
bilgilerin tereddütsüz alınabileceğini, bu
nun dışındaki konularda aynı şeyin söy
lenemeyeceğini belirtenierin endişesi de 
bu nevi kusurlarından ötürü olmalıdır. 

Ebü'l- Velid et-Tayalisi, hadisin şeyhe 
arzedilirken daha dikkatli okunduğun
dan haraketle hadis tahammülü metot
larından arz* ın daha sağlam olduğunu 
söyler ve onu sema*a tercih ederdi (Uğur, 
s. 27) . Onun rivayetlerini ihtiva eden ya
zılı bir metnin günümüze gelip gelme
diği bilinmemektedir. 
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Ebü'l-Vel!d Hassan 
b. Muhammed b. Ahmed el-Ümev! 

(ö. 349/960) 

L Hadis hiifızı ve fakih. _j 

267 (880-81) yılı civarında doğdu. 270'
ten (883) sonra doğduğuna dair Zehebi 
(A' lamü 'n -nübela', XV, 494) ve Sübki (Ta· 

bak_:at, lll, 226) tarafından verilen bilgi ile 
yetmiş iki yaşında öldüğüne dair hemen 
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her kaynakta bulunan rivayeti telif et
mek mümkün değildir. Kumandan sa
habi Said b. As b. Ümeyye'nin soyundan 
geldiği için Ümevi ve Kureşi nisbeleriyle 
anıldığı gibi doğup yaşadığı yerlere nis
betle Kazvini ve Nisabüri nisbeleriyle de 
zikredilir. Kendisinden Hassan el-Kure
şi diye bahsedenler de vardır. Nişabur'

da Muhammed b. İbrahim ei-Büşenci 
ve İbn Huzeyme gibi muhaddislerden 
hadis okudu. Nesa'da Hasan b. Süfyan'
dan, Bağdat'ta süff muhaddis Ahmed 
b. Hasan b. Abdülcebbar gibi mu haddis
lerden hadis. Şafii fıkhının ileri gelen 
alimlerinden İbn Süreye diye tanınan Ah
med b. Ömer' den fıkıh okudu. Kendisin
den de Hakim en-Nisabüri. Ebü Abdullah 
b. Mende, fakih muhaddis Ebü Tahir b. 
Mahmiş, kadılkudat Ahmed b. Hasan ei
Hiri gibi alimler rivayette bulundular. 

Rivayetlerdeki gizli kusurları (ile!) bi
lecek kadar hadis ilminde otorite olan 
Ebü'I-Velid hadis ve fıkıhla ilgili eserler 
de kaleme aldı. Sahih-i BuhCiri üzerine 
bir müstahrec* yaz~~yı tas~rladığı gün
lerde babasının ona Buhari'nin halku'l
Kur'an* konusunda itharn edildiğini. Şa
l}il:ı-i Müslim'in ise daha bereketli ol
duğunu söylemesi üzerine el-Müsta{ı

rec 'a]{ı Şai}fi}i Müslim adlı eserini te
lif etti. Horasan'ın en tanınmış muhad
disi oldu. Nitekim onun fıkıh hocası, Ho
rasan'ın ileri gelen Şafii fakihi ve muhad
dis Muhammed b. Abdülvehhab Sekaff'
ye, kendisinden sonra fıkhi konulardaki 
müşkülleri için kimi tavsiye edeceği so
rulduğu zaman Ebü'I-Velid el-Ümevfnin 
adını vermiştir. 

Devrinin en zahid ve ibadete düşkün 
alimlerinden olan Ebü'l-Velid S Rebiülev
vel 349'da (5 Mayıs 960) vefat etti. Aynı 
yılın S Ramazanında (29 Ekim) öldüğü de 
söylenmektedir. Talebesi fakih Ebü Ta
hir b. Mahmiş onun için altmış beyitlik 
bir mersiye yazmıştır. 

Şafii mezhebinin tanınmış simaların
dan olan Ebü'l-Velid'den imam Şafifnin 
kanaatinin aksine bazı görüşler nakle
dilmiştir. Onun namazda Fatiha'yı iki de
fa okuyanın namazının caiz olmayacağı, 

hacamat yapanın da yaptıranın da oruç
larının bozulacağı kanaatinde olduğu 

söylenmektedir. Ebü'I-Velid, hacarnatta 
ilgili hadislerin sahih olduğundan hare
ketle Şafiller' in bu görüşte olduğunu 

söylemiş, imam Şafii ise bu konudaki ha
disleri tenkit etmemekle beraber onla
rın mensuh olduğunu ileri sürmüştür. 

Ebü'I-Velid'in günümüze gelip gelme
diği bilinmeyen üç kitabından söz edil-

mektedir. Bunlar el-Müsta{ırec 'aUi Şa
i}fhi Müslim, imam Şafii' nin er-Risale'
sine yazdığı şerh ve Şafii mezhebine gö
re kaleme aldığı el-Ai}kam'dır. 
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EBÜ'l-YAKZAN 
( .;ı~IY.I) 
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Kuzey Afrika'da hüküm süren 
Rüstemiler hanedanının 

hükümdarlarından 

(bk. RÜSTEMILER). 

EBÜ'I-YEMAN 
( .;ıl..::JIY.t ) 

Ebü'l-Yem§.n el-Hakem 
b. NMi' el-Behran! 

(ö. 222 /837) 
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138'de (75S) Humus'ta doğdu. Behra 
kabilesinden bir kadının azatlısı olduğu 

için Behrani nisbesiyle anıldı. On iki ya
şında iken hadis tahsiline başladı. He
men hepsi Humuslu olan Safvan b. Amr, 
Hariz b. Osman, Şuayb b. Ebü Hamza, 
İsmail b. Ayyaş gibi muhaddislerden ha
dis okudu. Hadis tahsili için başka yere 
gitmedi. Belki de hac münasebetiyle zi
yaret ettiği Medine'de imam Malik'in 
evini lüks bir şekilde döşenmiş gördü
ğünü, alimierin evinin böyle olmaması 
gerektiği düşüncesiyle ondan hadis oku
madığını, fakat sonraları bu davranışın
dan dolayı pişmanlık duyduğunu söyler
di. Kendisinden Yahya b. Main, Ahrned 
b. Hanbel. Buhari, Osman b. Said ed-Da
rimi, Ebü Hatim er-Razi ve Ebü Zür' a 
ed-Dımaşki gibi tanınmış muhaddisler 
rivayette bulundular. 

Ebü'I-Yeman'ın, Zühri'nin en güveni
lir talebelerinden olan hocası Şuayb b. 
Ebü Hamza'dan rivayeti bazı tenkitlere 
yol açmış, Şuayb'dan hadis dinlemediği 
veya sadece bir hadis dinlediği, öteki ri
vayetleri idizet* yoluyla aldığı ileri sü
rülmüştür. Şuayb'ın oğlunun söylediğine 

göre Ebü'l- Yeman, babasından hadis 


