
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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ımı ABDÜLKADiR ŞENEL 

ı EBÜ'l-VELİD el-ÜMEVİ ı 

( -sy ~\ ..ı,J_,JI Y.l ) 

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) 

(ö. 281/894) 

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) 

Muhaddis. 
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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 



mecmualarını rivayet izni aldığı için ken
disine gelerek bu mecmuaları alıp yaz
mış ve onları Şuayb'dan dinlemiş gibi 
rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel, Şu
ayb b. Ebu Hamza'dan olan rivayetleri 
konusunda Ebü'l-Yernan'dan bilgi iste
diği zaman bu hadislerin bir kısmını ona 
bizzat okuduğunu, bir kısmını ondan 
dinlediğini, bazılarını da icazet ve mü
ml.vele* yoluyla rivayet ettiğini, fakat 
münavele yoluyla aldığı hadisleri kimse
ye rivayet etmediğini söylemiştir. Ebü'I
Yeman'ın Şuayb b. Ebu Hamza'dan al
dığı bu rivayetlerden 257'sinin ŞaJ:ıiJ:ı-i 

Bul].ari"de, bir kısmının Salp."'h-i Müs
lim 'de yer alması, onları hacasından gü
venilir bir rivayet şekliyle aldığını göster
mektedir. Ahmed b. Hanbel, onun Hariz 
b. Osman ile Safvan b. Amr'dan olan ri
vayetlerinin sahih olduğunu belirtmek
tedir. Muhaddis İsmail b. Ayyaş'ın kati
bi olarak da tanınan Ebü' 1-Yernan'ın ri
vayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış, Bu
hari ondan bizzat rivayet ettiği halde 
diğer Kütüb-i Sitte müellifleri bir baş
ka ravi vasıtasıyla kendisinden rivayet
te bulunmuşlardır. 

Ebü'I-Yeman Zilhicce 222'de (Kasım 

837) Humus'ta vefat etti. Bıi tarih 211 
(826) ve 221 (836) olarak da zikredilir. 

Ebü'l-Yernan'ın rivayetlerini ihtiva eden 
bir hadis mecmuası günümüze kadar gel
miştir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 120/ 
5, vr. 70•-87b). 
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EBÜ'I-YÜMN ei-KİNDi' 
( ı.s~l.:_,.dly!) 

Tacüddln Ebü'I·Yümn Zeyd 
b. el-Hasen b. Zeyd 
ei-Kindl el-Bağdadl 

(ö. 613/1217) 

L Arap dili ve kıraat alimi, muhaddis. .J 

20 veya 25 Şaban 520 'de (10 veya 15 
Eylül 1126) Bağdat'ta doğdu. Babası onu 
küçük yaşta meşhur kıraat alimi Sıbtu'l
Hayyat'ın yanına verdi. Yedi yaşında iken 

Kur'an ' ı ezberledi; on yaşında da kıraat-i 
aşereyi tamamladı. Sıbtu ' I-Hayyat ona 
kıraatle ilgili olarak hocalarından öğren
diği her şeyi, bu arada Ebü'I-İz el-Kala
nisi'nin kitaplarını. Hüzeli'nin el -Kamil'i
ni. Ebu Ali el- AhvazT' nin el -İttitah, el
!taJ:ı, el- Veciz ve el-İkna' adlı ese~lerini 
okuttu. İbnü'l-Cezeri, Ebü'I-Yümn'ün ye
di yaşında hıfzını tamamlamasını önemli 
bir başarı olarak değerlendirdikten son
ra on yaşında aşereyi bitirmesini o gü
ne kadar benzerine rastlanmayan şaşı
lacak bir olay diye kaydetmiş, aşereyi bi
tirdikten sonra ise seksen üç yıl daha 
yaşayarak kıraat ve hadiste alı* isnada 
sahip tek kişi olmasının da İslam tarihin
de ilk örneği oluşturduğuna dikkat çek
miştir. Ebü'I-Yümn ei-Kindi daha sonra 
Hibetullah b. Ahmed b. Taber' den Sıb
tu'I-Hayyat'ın el-Kifaye fi'l-~ıra, ali's
sit adlı kitabını okudu. Muhammed b. 
Hayrün ve diğer bazı alimlerden aşereyi 
tekrarlayarak bu alanda uzmanlaştı. Bu 
arada Ebü'I-Hasan b. Tevbe'den de İbn 
Mücahid 'in Kitabü's- S eb 'a 'sını dinledi. 
Ebu Mansur el-Cevaliki'den dil, Ebü's
Saadat İbnü'ş-Şeceri, Sıbtu'I-Hayyat ve 
İbnü'l-Haşşab'dan nahiv, Hibetullah b. 
Ahmed, Ebü'I-Hasan b. Tevbe, Talha b. 
Abdüsselam. Ebu Mansur ei-Kazzaz gibi 
alimlerden hadis öğrendi. 543'te ( 1148) 
Hemedan'a giderek orada Sultan Tuğ
rul Medresesi'nde Sa'd er-Razi'den Ha
nefi fıkhı okudu. Babasının 544 ( 1150) 
yılında hac dönüşü yolda vefatı üzerine 
Bağdat'a döndü. 

Ebü'I-Yümn, 563'te (1168) Bağdat'tan 
tekrar ayrılarak birkaç yıl Halep'te ya
şadı. Buradan Bizans şehirlerine (Anado
lu) yaptığı seyahatlerde eski elbise alım 
satımıyla uğraştı. Ardından Dımaşk'a 

gitti ve Emir İzzeddin Ferruhşah'la mü
nasebet kurdu. Onunla birlikte gerçek
leştirdiği Mısır seyahati sırasında, o ta
rihlerde satışa çıkarılan Fatımiler'e ait 
kütüphanelerden nadide kitaplar satın 
aldı. Ebu Same'nin verdiği bilgiye göre 
ise Mısır'a Ferruhşah'la gitmemiş, onun
la Kahire'de Kadi ei-F'azıl diye bilinen Ab
dürrahim b. Ali ei-Beysani'nin evinde ta
nışmıştır. Bizzat Ebü'I-Yümn ei-Kindi'
den nakledilen bir habere göre, kendisi 
Kadi ei-F'azıl'ın evinde bulunduğu bir sı
rada Perruhşah da oraya gelmiş ve soh
bete katılmıştır. Ebü't-Tayyib ei-Müte
nebbi'ye ait bir beytin müzakeresi sıra
sında Ebü'I-Yümn'ün yaptığı açıklama
lar F'erruhşah'ın dikkatini çekmiş ve Ka
di ei-F'azıl'dan onun kim olduğunu öğ
renince kendi ikametgahına götürmüş-

EBÜ ' I-YÜMN ei-KiNDi 

tür. Kahire 'de başlayan bu dostluk Dı
maşk 'ta da devam etmiştir. Başta Per
ruhşah olmak üzere Eyyübl melikleri Dı
maşk'ta Ebü'l-Yümn'den ders okudular. 
ei-Melikü'I-Muazzam fsa b. Melikü'I-Adil 
ondan Sibeveyhi'nin el-Kitab'ını, Ebu Ali 
el-Farisi'nin el-!iaJ:ı 'ını, Zemahşeri'nin 
el-Mufaşşal'ını ve diğer bazı eserleri 
okudu. Böylece bir taraftan meliklere 
yakınlığı sebebiyle makam ve servet sa
hibi olan Ebü'I-Yümn, diğer taraftan il
ml kişiliğiyle kısa zamanda tanınarak 

çevresinde pek çok talebenin toplanma
sını sağladı. Ali b. Muhammed es-Seha
vl, İbrahim b. Ahmed b. Faris, Abdülazlz 
ei-Hamevl gibi alimler kendisinden kı

raat tahsil ettiler. İbn Nukta, Abdüllatlf 
b. Yusuf el-Muvaffak, Zekiyyüddin ei
Birzali, Münzirl gibi tanınmış kişiler de 
ondan rivayette bulundular. 

Ebü'I-Yümn ei -Kindl6 Şewal 613'te 
(16 Ocak 1217) Dımaşk'ta vefat etti ve 
Cebelikasiyün'a defnedildi. Ölümüyle il
gili olarak Yaküt'un zikrettiği 597 ( 1201) 
yılı müstensih veya baskı hatası olarak 
değerlendirilmelidir. 

Hanbeli mezhebine mensup iken Ha
nefi mezhebine geçen Ebü'l- Yümn ei
Kindi'nin bu değişikliği ne zaman ve han
gi gerekçe ile yaptığı kesin olarak bilin
memektedir. Gençlik yıllarında Heme
dan'da Hanefi fıkhı tahsil etmiş olması
nın onun bu kararında payı olmalıdır. 

Ayrıca Halep'te bulunduğu yıllarda gi
dip geldiği Anadolu şehirlerinde bazı Ha
nefi fakihleriyle tanışmış ve bu temas
ların da üzerinde etki yapmış olabilece
ği hatıra gelmektedir (bk. Muhammed 
Ahmed Dehman, s. 248). 

Ebü'I-Yümn ei-Kindi'nin ilmi şahsiye
ti ve karakteri hakkında çağdaşları ve 
talebeleri tarafından ileri sürülen, kıs

men mezhep taassubunun etkili olduğu 
değişik görüşler vardır. İbnü'I-Kıftl onun 
kendini beğenen bir alim olduğunu, kar
ŞI görüşlere yakışıksızca mukabele et
tiğini, yazdıklarında gerek dil gerekse 
muhteva bakımından başarılı sayılma

dığını söylemiş, doğru bir akldeye sahip 
bulunmadığını iddia etmiştir. Hanbeli 
fakihlerinden Muvaffakuddin İbn Kuda
me de Kindi'nin sünnete bağlı, Arap di
linde ve kıraat ilminde üstat olduğunu 
belirtmekle birlikte mezhebini dünya 
menfaati için değiştirdiğini ileri sürmüş
tür. Bu değerlendirmelere karşılık İbn 
Nukta onun kimsesizleri gözeten. güzel 
ahlak sahibi, hadiste ve kıraatte sika * 
bir alim olduğunu söylemiş, İbnü'n-Nec
car ei-Bağdadl kendisinden çok fayda-
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