LEYLA vü MECNÜN
lamışiardır (b k. bi bl). Son yıllarda Leyla
vü MecnCın klasik dönemin romanı kabul edilerek bu yolda tahlil denemeleri
de yapılmıştır (b k. bibL, Turinay; Kahraman).
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(el-)Leys b. el-Muzaffer (Rafi')
b. Nasr b. Seyyar el-Horasani
(ö. 187/803 [?])

L

Lugat ve

fıkıh

alimi, katip.

_j

ll. (VIII.) yüzyılın başlarında doğdu.
Emevller'in Horasan valisi Nasr b. Seyyar
el-Kinani el-Leysi'nin torun udur. Bazı kaynaklarda valinin oğlu (Leys b. Nasr), bazıla-

164

rında da valinin diğer bir oğlundan (Rati')
torun u (Leys b. Rati' b. Nasr) olduğu kaydedilmektedir (İbnü'l-Mu'tez. s. 97) . Leys,
Küfe kadısı Kasım b. Ma'n ile Halil b. Ahmed'den fıkıh , dil ve edebiyat dersleri aldı. Edebiyat, şiir, garib lugatlar ve nahiv
alanlarında temayüz etti. Zamanının kültürlü ve beğenilen katiplerinden olan
Leys, Horasan'da Bermekiler'in katibi olarak çalıştı ve 180-190 (796-806) yılları
arasında burada öldü. Buhari ve Müslim'in kendisinden çok sayıda hadis aldığı
Kuteybe b. Said ei-Bağlani, Leys'ten rivayette bulunmuştur.

Leys, asıl şöhretini Arap dilinin ilk sözlüğü Kitdbü '1- ~yn ve Halil b. Ahmed'le
olan ilgisine borçludur. Bu konuda kaynaklarda çelişkili rivayetler yer almaktadır. Bunlardan birine göre Halil b. Ahmed,
hayatının son yıllarını Horasan'da talebesi
Leys b. Muzaffer'in yanında geçirmiş, bu
sırada Leys'in lugat, nahiv, edebiyat, şiir
alanındaki geniş kültürüne hayran olmuş
tur. Halil ona layık bir hediye olarakKitdbü'l-~yn'ı telif edip kendisine sunmuş,
o da buna karşılık Halil' e 100.000 dirhem
ödül vermiştir. Fakat eseri çok beğenen
Leys'in gece gündüz onunla meşgul olarakyarısına kadar ezberlemesini kıska
nan eşi tek nüsha olan kitabı yakmıştır.
Leys daha sonra yarısını ezberinden, yarısını da Halil'in diğer bazı öğrencilerine
ve zamanın edip ve alimlerine danışarak
aynı yöntemle eseri yeniden kaleme almıştır (a.g.e. , s. 97). Kitapta görülen hataların Halil'den değil bundan veya müstensihlerden kaynaklandığı ifade edilir.
ibnü'l-Kıfti'nin kaydettiğine göre ise Halil
eseri Leys'e imla etmiş ve hatalarını bedevilere sorup düzeitmesini söylemiş, ancak Leys, Arap olmayanlarla karışarak dilleri bozulan Horasan bedevlierine danış
tığı için eserde bazı hatalar meydana gelmiştir (İnbahü 'r-ruvat, lll, 42). Kitdbü SJbeveyhi'de olduğu gibi Kitabü'I-~yn'ın
da fikir, plan ve açıklamaların Halil'e, te~
lifinin ise Leys'e ait olduğu , Leys'in Halil'i
çok sevdiği ya da ilgiyi arttırmak için eseri Halil' e nisbet ettiği veya kendi lisanına
"Halil" adını verdiği , bu sebeple eserde,
"Mutlak olarak Halil şöyle dedi" ifadeleriyle kendi lisanını kastettiği, ilk bölümü
tamamen (Babü'I-'Ayn) veya kısmen Halil
tarafından telif edilen eseri Leys'in tamamladığı gibi farklı görüşler bulunmaktadır. Müteahhir lugat ve dil alimleri
Leys'i Kitabü'I-'Ayn'ın gerçek müellifi
olarak kabul ederler.
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(..M..ı 0-! ~f)
Ebü'l-Haris ei-Leys b. Sa'd
b. Abdirrahman el-Fehmi
(ö.

L

ı 75/

791)

Mutlak müctehid, muhaddis.

_j

Şaban 94'te (Mayıs 713), Aşağı Mısır'da
Kahire yakınlarındaki Kalyübiye vilayetine
bağlı TQh ilçesinin Karkaşende (Kalkaşen
de) köyünde dünyaya geldi. 92 (711) veya 93 yılında doğduğu da rivayet edilir.
Se m' ani'nin verdiği Şaban 124 (Haziran
742) tarihi ( el-Ensab, IX, 353) yanlıştır.
Kaynaklarda bazı farklı rivayetler bulunsa da ailesinin aslen iran'ın isfahan şeh
rine bağlı Marbin veya Tabne kazasından
geldiği ve Mısır'daki Fehmoğulları'nın
azatlısı olduğu anlaşılmaktadır. Birçok
kaynakta yer alan, Leys'in Halid b. Sabit
el-Fehmi'nin azatlısı olduğu kaydı, ailesiyle Fehmoğulları arasındaki mevla'l-muvalat ilişkisinin bu şahısla başladığını göstermektedir. Bu sebeple Leys'in isfahan'da esir alındığı ve Mısır'a gelip Fustat'a
yerleştiği rivayeti (Ebü ' ş-Şeyh, ı. 405-406)
kendisiyle değil dedesiyle ilgili olmalıdır.
Zira Leys'in babası Sa' d b. Abdurrahman
el-Fehmi'nin isfahanlı olduğu, 42 (662)
yılında doğup 100 (718-19) yılından sonra vefat ettiği (Ebu Nuaym, Tartl;u işba
han, 1, 389) ve isfahan'ın Hz. Ömer devrinde 21 (642) veya 23'te (644) fethedildiği göz önünde tutulursa babasının bile
esir alınması ihtimali bulunmamaktadır.
Dolayısıyla muhtemelen dedesi Abdurrahman esir alınmış, Mısır'a getirilerek
Fehmoğulları'nın mevlası olmuş ve aile
Leys'in doğum yeri olan Karkaşende'ye
' yerleşmiştir. Nitekim Abdullah b. Vehb'in
hocalarından, isfahan asıllı olup Mısır'a
yerleşen Ebü's-Sahma Süheyl b. Hassan'ın, kendileriyle Leys'in dedesi Abdur-
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rahman arasında İsfahan'da iken sütkardeşliği bulunduğunu söylediğine dair rivayet (a.g .e., ı. 399) dedesinin İsfahan'da
doğduğunu göstermektedir.
Leys'in

azatlılık bağıyla

mensubu bulunduğu Pehmoğulları, Emevller döneminde Mısır'da büyük nüfuz sahibiydi ve
onun gençlik yıllarında Halid b. Sabit'in
torunlarından üçü Mısır valiliği yapm ıştı.
Yetişmesinde bunların etkili olduğu anlaşılmaktadır. Leys Mısır ve Hicaz'da birçok alimden ders aldı. Ayrıca Şam, Kudüs,
Bağdat gibi ilim merkezlerine gitti. İlk
olarak 113 (732) yılında yaptığı hac ziyareti esnasında Mekke'de içlerinde Ata b.
Ebu Rebah, İbn Ebu Müleyke, İbn Şihab
ez-Zührl, Ebü'z-Zübeyr. İmran b. Ebu
Enes ve İbn Ömer'in azatlısı Nafi'in de
bulunduğu birçok alimle görüştü. Hadis
öğrendiği hocaları arasında Hişam b. Urve, Said b. Ebu Said ei-Makbür1. Amr b.
Haris, Yezld b. Ebu Hablb, Ukayl b. Halid
ei-Eyll, Yunus b. Yezld ei-Eyll. Abdurrahman b. Kasım et-Teyml. Keslr b. Perkad,
Said b. Abdurrahman ei-Cumahl, Halid
b. Yezld ei-Cumah1. Yahya b. Said el-Ensari. Abdurrahman b. Halid ei-Pehml, Abdülazlz ei-Macişun, Ebu Ma'şer es-Sindl
gibi alimler bulunmaktadır. Tabiinden elliyi aşkın, tebeu't-tabiln ve daha sonraki
nesilden 150 kadar kişiyle görüşüp onlardan faydalandığı rivayet edilir.
Döneminde Mısır'ın en büyük fakihi ve
muhaddisi olan Leys'ten Hüşeym b. Beşir.
Abdullah b. Mübarek, İbn Vehb, İbn Lehla, Ka'nebl, Abdullah b. Abdülhakem,
İbnü'I-Kasım ei-Uteki, Eşheb el-Kaysi, Kuteybe b. Said es-Sekafi, Katibülleys diye
bilinen Abdullah b. Salih, Yahya b. Abdullah b. Bükeyr ei-Mahzuml, Yahya b. Yahya ei-Leys1. Said b. Ufeyr, Muhammed b.
Hallad, Abdullah b. Yezld ei-Adevl gibi birçok kişi ilim öğrenmiştir. Oğlu Şuayb ve
torun u Abdülmelik fıkıh ve hadis alanlarında yetişmiş alimler arasında sayılmak
tadır. Müslim ve Ebu Davud bunlar aracı 
lığıyla Leys'ten hadis rivayet etmişlerdir.
Leys 14Şaban 175 (16Aral ı k791)tari
hinde vefat etti; cenaze namazını Mısır
Valisi Musa b. İsa ei-Haşiml kıldırdı ve
Kahire'nin güneyinde Karafetüssuğra'ya
defnedildi. Mezarı halen Mısır'da önemli
ziyaretgahlardandır (türbesi için b k. Makrizi. 11. 463) Ölüm tarihi olarak 176 (792)
ve 177 yılları da verilmektedir. İbn Sa'd
ise Mehdi'nin hilafeti döneminde 14 Şa
ban 165'te (3 Nisan 782) vefat ettiğini belirtmektedir (et-Tabakat, VII, 517).

Genç

yaşta Mısır'ın

önde gelen ilim
takdirini kazanan Leys, gerek Emevller gerekse Abbasller döneminde halifeler ve diğer devlet adamları nezdinde büyük itibar gördü. Mısır valileri
ona danışmadan bir konuda kesin karar
vermezlerdi. Emevl Halifesi ll. Mervan,
Mısır'a vali tayin ettiği bedevi Havsere b.
Süheyl'e yardımcı olacak birini seçmeleri
için Mısırlı l ar'a bir mektup gönderdiğin
de Leys'in iki hacası hayatta bulunduğu
halde bu göreve Leys ittifakla seçildi. Abbas! halifeleri Mansur ve Mehdi - Billah 'ın
da kendisinden övgüyle söz ettikleri rivayet edilir. 140 (758) yılında hac görevini
yerine getiren Mansur, dönüşte Kudüs'te
iken Leys bir heyetin başında elçi olarak
halifenin huzuruna çıkmış, halife kendi sine Mısır valiliğin i (veya kadılığını) teklif
etmiş. Leys, göreve güç yetiremeyeceğini
ve mevallden olduğunu söyleyerek teklifi
geri çevirince halife bunun için birini tavsiye etmesini istemiştir. Abbasller'in ilk
Mısır valisi olan Salih b. Ali el-Haşim! zamanında Dlvanü'l-ata üyeliği, Halife Mansur döneminde Cezlre valiliği ve MehdiBillah devrinde divan idaresi gibi bazı resml görevler üstlendiği de rivayet edilmektedir. Bağdat'ta bulunan fakihlerin bir
meseleyi halledememeleri üzerine Harunürreşld tarafından ülkenin birçok şeh
rinden diğer fakihlerle birlikte Leys de
Bağdat'a davet edilmiş ve meselenin çözümünde gösterdiği dirayetten memnun
kalan halife kendisine çeşitli hediyeler yanında Mısır'da birçok yeri ikta etmiş, diğer bir rivayete göre ise Leys'in. memurların denetiminden uzak kalmak için iktaları kabul etmemesi üzerine Mısır'daki
çiftliklerinin işletmesini vermiştir (İbn
Asakir, L, 328-330). Zehebl, muhtemelen
Leys'in bilinen Bağdat seyahatinin 161
(778) yılında gerçekleşmesinden hareketle bu rivayetin doğru olması halinde olayın Harunürreşld'in hilafetinden (786809) önce olması gerektiğini belirtir (A'lamü'n-nübela', VIII, 146).
adamlarının

Döneminin bazı önemli siyasi ve dini
etkili olduğu görülen Leys.
Ebu Hanife'nin öğrencilerinden ilk Mısır
kadısı İsmail b. Yesa' ei-Kindl'yi. hocasının
görüşü doğrultusunda vakıfları iptal ettiği için sünnete ve sahabe tatbikatma
muhalif davrandığı gerekçesiyle Halife
Mehdi-Billah'a şikayet ederek görevden
aldırmıştır. 170'te Vali Ali b. Süleyman takararlarında

rafından yıktırılan Mısır'daki hıristiyan

kiliselerinin tekrar inşasına bir yıl sonra
yeni vali Musa b. İsa. Leys ve İbn Lehla'ya danışarak izin çıkarmıştır. Bu iki alim

kilise yapımını memleketin imar faaliyeti
olarak gördüklerini söylemiş ve Mısır'da
ki kiliselerin İslam döneminde sahabe ve ·
tabiln zamanında inşa edildiğini belirtmiştir.

Leys'in çalışma programı, valiyle görüonun karşılaştığı dini problemierin
çözümüyle ilgilenme, öğrencilerine hadis
rivayeti. halkın dini meselelerine çözüm
getirme ve maddi ihtiyaç içinde olanlara
yardımcı olma şeklinde dört ayrı faaliyete ayrılmıştı. Kaynaklar onun cömert bir
kişiliğe sahip olduğunu kaydeder. Yıllık
geliri 20-25.000 dinar olmasına rağmen
malını senesi geçmeden sadaka olarak
dağıttığı için kendisine hiç zekat farz olmadığı, hatta bazan borçlu bile kaldığı ,
bilhassa İbn Lehla, İmam Malik ve Mansur b. Arnmar ei-Vaiz gibi alimiere önemli
miktarda yardımda bulunduğu rivayet
edilir.
şüp

Görüşleri. Leys'in itikadl görüşleri konusunda fazla bir şey bilinmemekle beraber müteşabih rivayetleri te'vile gitmeden kabul etme taraftarı olduğu, seksen
yaşına ulaştığı halde hiç kimse ile tartış 
maya girmediği, kader inancını reddedenlerin hastalıklarında ziyaretlerine gitmeye, cenaze namazlarını kılmaya ve davetlerine icabet etmeye layık olmadıkla
rını söylediği ve Mısır'da Hz. Osman aleyhtarlığını onun faziletlerine dair rivayetler
naklederek ortadan kaldırdığı belirtilmektedir.
Leys, görüşlerine fukaha ihtilaflarını
konu alan eserlerde yer verilen ve görüş
leri fetva ve kazaya esas teşkil eden belli
sayıdaki müctehidden (fukahaü'l-emsar) biridir. Döneminde hadis ve fıkıh alanında
Mısır halkının imam ı kabul edilmekteydi.
İmam Malik de Leys'e gönderdiği mektupta (aş . bk.) onun memleketindeki lider kişiliğini, saygınlığını ve hemşehrile 
rinin kendisine olan ihtiyaçlarını, verdiği
fetvalara itimatiarını vurgular. İmam Şa
İbn Vehb, İbn Bükeyr gibi alimler, fı
kıh konusunda Leys'in Malik'ten üstün olmasına rağmen Malik'in daha çok rağbet
görüp meşhur olduğunu söylemişlerdir.
Yine Şafii rivayet ilminin Malik, Leys ve
Süfyan b. Uyeyne arasında dolaştığını,
zamanlarına yetiştiği halde Leys ve İbn
Ebu Zi'b ile görüşemediğine üzüldüğünü
söyler. Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. MaIn ise Malik'i Leys'ten üstün tutarlar. İbn
Main ayrıca Leys'i siyer müellifi Muhammed b. İshak'tan üstün kabul eder. An cak bu mevkiine rağmen onun fıkhl görüşleri etrafında bir mezhep oluşmamış
tır. Şafii bu durumu öğrencilerinin onun
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fıkhl görüş l erini yaymamasma bağlar.

HaLeys'in Mısır'da
elde ettiğ i itibar Malik lehine azalmaya
başlamış (Ki nd!, s. 382; Kadi İyaz , ı. 456),
Maliki ve Şafii mezheplerinin M ı sı r 'daki
yükselişi, Leys'in esasen sistematik hale
getirilmemiş olan görüşlerinin zamanla
ihmal edilmesine ve unutulmasına yol
açmıştır. Ancak Muhammed b. Beşir eiMeatirl, Yahya b. Yahya ei-Leysl ve Ebu
Isa Yahya b. Abdullah ei-Kurtubl gibi Endülüslü alimler imam Malik'ten ayrıldığı
bazı konularda Leys'i takip etmiş ve onun
birkaç görüşü Eru:Jülüs'te yaygın uygulama alanı bulmuştur (Kadi İ yaz, ı. 538; ı ı.
413-414; Nübah!, s. 72) İbnAbdülber, bu
meselelerden biri olan tek şahit ve davacının yeminiyle hüküm vermenin caiz olmayacağı anlayışıyla ilgili olarak Endülüslü Malikller'in asl ınd a bu meselede Irak
ekolünden et kilendiklerini, fakat görüşle
rini açıklarken Leys'in arkasına saklan dık
larını söyler (el-Ka{f, ll, 909) .

benin büyük çoğunluğunun bu şehirde
burada vefat ettiğ i ni hatırl atarak
Medine uygula m asının Hz. Peygamber ve
onun ashabının uygulaması niteliğ i nde
olması sebebiyle hiç kimsenin onlara ay-

yatının sonlarına doğru

yaşayıp

imam Malik'in akranı olan ve onu nla
hemen aynı çevrede yeti şen Leys, esas itibariyle Medine ehH hadis ekolüne yakın
durmaktaysa da Küfe re'y ekolünün görüşleri nden de etkilenmiştir. Medineli olmakla beraber re'yciliğiyle tanınan Rebla
b. Abdurrahman'ın meclisinde bulunmuş.
Ebü Hanife ile hacda karşılaşm ı ş ve ona
çeşitli fıkhl meseleler sormuş (Muvaffak
b. Ahmed el-Mekk!, ı, 41 ı -412). imam Malik ile imam Ebu Hanife'nin birbirleri hakkında ki ÖVÜCÜ SÖzlerine vakıf olmuştur.
Ancak eğitiminde Medineli alimierin katkısının daha fazla ve memleketi Mısır'da
Medine ekolünün görüşler i hakim olduğu
için bu ekaiden daha çok etkilendiği şüp
hesizdir. Onun fıkhl görüşlerine özellikle
Maliki eserlerinde rastlanması ve bazı konularda Malikller'in onun görüşleri ni tercih etmeleri bu yakınlık sebebiyle olmalı 

muteber sayılmayacağını ve i nsan l arın
ancak Medine ehline tabi olduğunu savunmuştur (mektubun metni için bk. Yahya b. Main, IV, 498-50 ı; Fesev!, I, 695-697;
Kadi İyaz, I, 64-65). Leys, cevabi mektubunda ilim ada m ları arasında şaz fetvalardan kendisinden daha çok nefret eden,
Medineli alimleri ve on l arın ittif ak ettikIeri fetvaları kendisinden daha üstün sayan bir kimse bilmediğini belirterek Medine ile ilgili söylenenleri aynen kabul ettiğini ifade eder. Daha sonra da başta ilk
halifeler olmak üzere sahabeden beri cihad için Mısır, Şam ve lrak'a giden bütün
İslam ordularının içinde mutlaka Kur'an.
Sünnet ve bu iki kaynağa dayalı re'y ictihadını bilen bir uzman grup bu l unduğu
nu, bunların gittikleri yerlerde bu bilgileri yaydıkla rı nı. bu ba kımdan sahabe ve
tabiinin yapmadığı bir şey ihdas etmenin caiz görülemeyeceğini belirtir. Sahabe ve tabiinin birçok din! meselede ihtilaf ettiğini söyleyerek daha sonraki neslin ihtilafına Medine'de kendisinin şahit
olduğunu. bazı konularda Malik'le birlikte Rebla'ya karşı çıktıklarını. re'y ve ilimdeki üstün mevkiine rağmen Zührl'nin
çelişkileri bulunduğunu an l atı r ve bundan dolayı Malik'in yanlış saydığı kanaatleri benimsediğini kaydeder. Ardından
diğer islam coğrafyasında yaşayan sahabenin Medineliler'in uygulamala rıyla çelişen görüş ve uygulamalarından örnekler sıralar. Bütün bunlar Leys'in uygulamaya şüpheyl e b aktığını ve rivayete daha çok ağırlık verdiğin i göstermektedir.
imam Şafii, "Leys esere Malik'ten daha
çok tabidir" derken bunu kastetmiş ol-

dı r.

malıdır.

Leys'in usul düşüncesiyle ilgili olarak
elde bulunan en sağlam kaynak, imam
Malik ile arnel-i ehl-i Medine konusunda
girdiğ i tartışmada ona cevaben yazdığı
risaledir (metni için bk. Yahya b. Main, IV.
487-497; Fesev!, I, 687-695; mektubu İbn
Main Leys'in katibi Abdullah b. Salih 'ten,
Fesevi ise İbn Adi'nin hakkında Leys'in en
güvenilir ravisi dediği İbn Bükeyr'den nakletmektedir). Leys'in Medineliler'in uygulamalarına aykırı ictihad ve fetvalarını
haber alan Malik kendisini eleştiren bir
mektup gönderip Medine'nin üstünlüğü
nü, hicret ve vahiy şehri olduğunu , helal
ve haramın burada belirlendiğini , saha-

Risalesindeki açıklamalardan anlaşıla 
üzere Leys icmaa aykırı düşmeyi doğ
ru bulmamakta ve Medine u l emasının
ittifakina ayrı bir önem vermektedir. İbn
Hacer, hilaf kitapların ı çokça araştırması
na rağmen ölmüş çekirge yemeyi haram
sayması dışında Leys'in sahabe ve tabiln
imamlarından ayrıld ı ğı hiçbir görüşüne
rastlamadığını, anılan görüşün ise bazı
Malikller'den de aktarıldığını belirtir (erRaf:ımetü'l-gayşiyye, s. !Ol). Ancak onun
bu şekilde selef icmaına aykırı birkaç görüşünün daha bulunduğu ileri sürütmektedir (bu görüş l er için bk. Mahmud Sa'd,
S. 359-366).
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kırı davranamayacağını , aykırı gö r üşle rin

cağı

İbnü ' n - Nedlm , Leys'i im am Malik'in öğ
rencilerinden kabul etmekteyse de (e/Fihrist, s. 252) bu nisbet pek doğru görünmemektedir. Zira her ikisi de hemen
hemen aynı hocalardan öğren i m görmüş
olup Kadi iyaz'ın deyimiyle birbirinin akranıdı r (Tertfbü 'l-medarik, I, 143, 256). Ayrı ca Leys'in Malik'ten rivayet ettiğ i hadis
sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nda,
Malik'ten dört yıl kadar önce vefat etmiş
olması sebebiyle hadisçilerio all isnad arayı şların ın etkisi dü ş ü nü lebilirse de Malik
a rac ı lığıyl a bir hadisi rivayet ettikten sonra, "Bu Malik'in bizdeki ilk ve son rivayetidir" demesinden (Fesev!, ll, ı 82) aralarında uzun süreli bir hoca -talebe ilişkisi
bul u nmadığı anlaşı l maktadır. Leys'in Malik'ten rivayet ettiği birkaç hadisin daha
bulunması da (Müsned, VI, 280; Tirmizi,
"Tefs!ru süreti'l-Enbiya,', 2; Hakim, ı.
569; Ebu Ya 'Ia el-Halll1, ı. 401; Hatlb, ıx.
430) bu ilişkinin mahiyetini değiştirecek
ölçüde değildir. Nitekim bu konu oğ l u Şu
ayb'a sorulunca babasının birikim aç ısın
dan başkasına bağımlı olmadığın ı söylemiştir (İbn Ad!, IV, 202).
Bazı Hanefi tabakat müelliflerinin ,
eserlerinde Ebü Hanife'den faydal anması
sebebiyle Leys'e yer vermeleri onun Hanefi olduğu şeklinde yorum lanmıştır. İbn
H allikan ' ın, bazı eserlerde Leys'in Hanefi
mezhebinden olduğu ve Mısır'da kadılık
yaptı ğı yolunda kayıt gö rdüğünü belirtmesinden h ar eketle ( Vefeyat, IV, ı 27)
K ureşi gibi Hanefi tabakat yazarları onu
eserlerinde zikretmişlerd i r. Her ne kadar
Ebü Yusuf, Mualla b. MansOr ve İbn Semaa gibi Hanefi mezhebinin ileri gelenleri Leys b. Sa'd'dan istifade etmi şlerse
de bu onun aynı mezhepten olduğ u nu
göstermez. Öte yandan Ebu Hanife'nin
gö r üşle r i doğru l tusunda hüküm veren
M ı sır kad ı sını vakıftarla ilgili uygulaması
sebebiyle görevden aldırınas ı da Leys'in
bu mezhebe bağlı ol madığının bir göstergesidir. Leys'in istifade ettiği ilim çevresi
daha çok Hicaz merkezlidir.

Hadis alanında devrinin önde gelen otoritelerinden olan Leys'e Halife b. Hayyat
sahabeden sonraki dördüncü, İbn Sa'd
beşinci nesil (tabaka) Mıs ı rlılar arasında
yer vererek onun çokça sahih hadis rivayet eden biri olduğu n u belirtir . İbn Sa'd
yanında Ahmed b. Hanbel, Yahya b. MaIn, Ali b. Medlnl. Ebü'I-Hasan el-İci!, Nesal, Ebu Hatim er-Razi gibi rica! alimleri
de Leys'i sika sayar. İ bn Vehb, Malik ve
Leys'in hadisi müsned olarak rivayet etmeseler de kendilerinin bizatihl is n ad
olduğunu ve Malik'in eserlerinde, "ilim

LEYS b. SA'D
adamlarından güvendiğim

biri bana haberverdi ki ... " ifadesiyle Leys'i kastettiği
ni söyler. Amr b. Ali es-Sayrafi. EbQ Hafs
ei-Fellas, EbO Zür'a er-Razi ve İbn Hıraş
ise Leys'in sadOk bir kişi olduğunu belirtmekle birlikte EbO Zür'a rivayet ettiği hadisi n hüccet olarak kullanılabileceğini, İbn
Hıraş da hadisinin sahih olduğunu söylemiştir. Leys'i sika kabul eden Ahmed b.
Hanbel onun rivayetleri alıp aktarmada
(tahammül) gevşeklik gösterdiğini, Va'küb
b. Şeybe de Zührl'den yaptığı rivayetlerde bazı sıkıntıların (ıztırab) bulunduğunu
belirtir.
Leys'ten hadis rivayet usulüyle ilgili olarak önemli bazı görüş ve uygulamalar aktarılmaktadır. Rivayet tekniğinde arz usulüne ilk başvuran muhaddislerden olan
Leys, hadisçilerio çoğunluğunun görüşü
nün aksine hadis rivayet usullerinden olan
kitabet ve münavele yoluyla rivayette bulunmayı, isteyene hadis yazıp yollamayı
caiz görürdü. Mesela Yahya b. Said ei-Ensarl'nin mektupla gönderdiği rivayetleri
tahdls slgasıyla ve kendisinden hiç hadis
işitınediği Ubeydullah b. EbQ Ca'fer'den
münavele yoluyla rivayette bulunmuştur.
An isoadla hadis rivayet etme imkanına
sahip otoritelerden olan Leys'in Ata b.
EbO Rebah yoluyla Hz. Aişe'den , İbn Ebu
Müleyke yoluyla İbn Abbas'tan. Nafi' yoluyla İbn Ömer'den ve Said ei-Makbürlyoluyla EbQ Hüreyre'den yaptığ ı rivayetler
zamanının mevcut en all isnadlarıdır. Rivayet ettiği hadis senedierindeki ravi sayısı ikiye ve üçe kadar inebilme ihtimali
taşıdığı halde bazannazil isoadla rivayette bulunması, mesela Zührl'den beş, Nafi'den dört ve Ebü'z-Zübeyr'den üç ayrı
şahıs aracılığıyla rivayette bulunması. ilml titizliğinin ve dindarlığının gereği olarak hocalarından doğrudan işitınediği
hadislerin kaynaklarını göstermesi şek
linde açıklanmıştır.
Leys tabiln nesiinin ileri gelenlerinden
İbn Şihab ez-Zührl, Ebü'z-Zübeyr gibi birçok muhaddisin özel koleksiyanlarına sahipti. Ebü'z-Zübeyr kendisine Cabir b. Abdullah'ın rivayetlerini içeren iki kitap verince h o cas ına bütün bunları Cabir'den
işitip işitmediğini sormuş. onun bir kıs
mını kendisinden işittiğini, bir kısmını da
başkasından rivayet yoluyla aldığını söylemesi üzerine işittiklerini kendisine bildirmesini istemiş. hacası da işittiklerini
işaretleyerek bu isteğini yerine getirmiş
tir. Rivayetlerinde tedlis yaptığı bilinen
Ebü 'z-Zübeyr'in özellikle Cabir'den naklettiği hadisleri Leys'in ayıklamış olduğu

ve bu sebeple hocasının onun aracılığıyla
gelen bütün rivayetlerinin sahih kabul
edileceği ifade edilmektedir (bk EBÜ'zZÜBEYR).
Eserleri. İbn Hacer, imam Şafil'nin,

"Öğrencileri Leys'i zayi etti" sözünden ha-

reketle onun hiç kitap yazmadığını ve öğ
rencilerinin onun fıkhl görüşlerini tedvin
etmediğini, sadece bazılarının bir kısım
görüşlerini derlediğini ileri sürerken
(er-Raf:ımetü'l-gayşiyye, s. 100) Zehebl
Leys'in çok eseri bulunduğunu belirtir
( Te?kiretü'l-f:ıufffi?. 1, 126). İbnü'n-Nedlm
de Leys'in Kitdbü Mesd,ili'l-fı~h ve Kitdbü't-Tdril]. adlı iki eseri olduğunu kaydetmektedir ( el-Fihrist, s. 252) . Bazı rivayetlerden anlaşıld ı ğına göre Me s d ,ilü '1fı~h imam Malik'in görüşlerinin eleştirisi
niteliğindedir. Ayrıca Leys'in Malik' e yazdığı mektup, usuldüşüncesiyönünden
önemli olduğu kadar on civarında fıkhl
görüşünü içermesi bakımından da önemlidir. Kindl'nin de söz edip iktibaslarda bulunduğu (el-Vülat ve'l-kuçiat, s. 10) Kitdbü 't-Tdril].'in VI. (XII.) yüzyıla kadar geldiği bilinmektedir (Sem'anl, et-Ta/:ıbfr, ll,
381 ). Başta Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem
olmak üzere (FütCıf:ıu Mışr ve al].baruha)
Belazürl, İbn Sa' d, EbQ Ubeyd Kasım b.
Sellam. Halife b. Hayyat. Fesevl. Muhammed b. Cerlr et-Taberl, İbn Zebr er-Rabal ve Ebü'I- Kasım İbn Asakir gibi müelliflerin kitaplarında Leys'ten yapılan tarihi
rivayetler muhtemelen bu esere dayanmaktadır. Leys'in çeşitli hocalardan derlediği hadislerden oluşan sayfalar (karatis)
halinde bir hadis mecmuası (asıl) ve ayrıca
kölelikle ilgili rivayetlerin yer aldığı anlaşılan Kitdbü'r- Rı~ adında bir başka eserinin olduğu kaydedilmektedir (Fesevl,
ll, 217)
Leys'in naklettiği rivayetler Kütüb -i
Sitte'nin hepsinde bulunmakla birlikte
mükerrerleriyle 4SO'yi aşkın rivayetle Buharl'nin el-Cdmi<u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ilk sırada
yer almaktadır. Rivayet ettiği hadisler
muhtelif alimler tarafından cüzler halinde derlenmiş. EbQ MOsa Zuğbe et-Tüclbl
on hadisi içeren Cüz, fihi eJ:ıddiş mine'lcüz,i'l-münte~a adlı bir eser (nşr. Mus'ad
Abdülhamld Muhammed, Tan ta 1991). İb
nü'I-Mukrl ei-İsfahanl EJ:ı(ıdişü'l-Leyş b.
sa< d adıyla dört cüzlük bir eser (Se m 'ani.
et-Ta/:ıbfr, ll, 8) meydana getirmiştir. Biri
Zuğbe, diğerleri İbn Bükeyr tarikiyle olmak üzere yedi hadisi içeren Cüz, fihi
meclis minfevd,idi'l-Leyş b. sa<d adıy
la bir başka cüz neşredilmiş (nşr. Muhammed b. Rızkb. TarhGnl, Riyad 1407/1987) ,

all isoadla rivayet edilenleri İbn Kutluboğa 'Avilli J:ıadişi'l-Leyş adıyla toplamış
(nşr. Abdülkerlm b. Bedr ei-Mevsıll, Ci dde 1408/ 1987), İbn Hacerei-Askalanide
Leys'in biyografisine dair eserinin sonunda ali isoadla Leys'ten gelen kırk hadisi
senedieriyle naklederek sı h hat derecelerini ve yer aldığı diğer kaynakları belirtmiştir ( er-Raf:ımetü 'l-gayşiyye, s. 103149). Ayrıca Hasan Cirit tarafından Leys
b. Sa'd ve Hadis Cüz'ü adıylayüksekli
sans tezi hazırlanmıştır (ı 988, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) .
İhtilafü'l-fukaha kitaplarında, hacimli
fıkıh

eserlerinde ve hadis mecmualarının
Leys'in fıkhl görüşlerine yer
verilmiştir. Mısır kadısı Haris b. Miskin,
imam Malik'in öğrencileri İbnü'l-Kasım.
Eşheb el-Kaysi ve İbn Vehb ile Leys, Malik
ve Mufaddal b. Fedale'nin ittifak ettikleri
görüşlere dair bir eser yazmış. Ubeydullah b. ömer ei- Bağdadl eş-Şafii ise Abdullah b. Abdülhakem'in el-Mul].taşa
rü'ş-şagir adlı eseri üzerine yapılan bir
çalışmaya diğer bazı müctehidlerin görüşleri yanında Leys'in görüşlerini de eklemiştir. Hilal Ahmed AşOr tarafından elLeyş b. Sac d ve fı~huhu fi'l- 'ibdddt ismiyle bir doktora tezi hazırlanmış (ı 983,
Camiatü ümmi'l-kura külliyyetü'ş - şerla
jMekkeJ) , Abdullah Mahmud Şehhate elİmdmü'l-Mışri el-Leyş b. sa<d adıyla
bir monografi yazmıştır (Kah i re ı 966) .
şerhlerinde
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güvenilir olmadığını kastettiğini açıkla
ması (ei-Cer/:ı ve 't-ta'dfl, lll , 32 1) söz konusu lafzın bu manada kullanılmadığını
göstermektedir. Leyse bi-şey', ll (VIII) ve
lll. (IX.) yüzyıllarda, senedinde hadis rivayetine ehil olmayan bir veya daha fazla
metrCık ravinin bulunduğunu ifade etmek üzere "senedi son derece zayıf, metrCık" anlamında hadis metni hakkında da
kullanılmıştır.
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Genellikle
metriik raviler hakkında kullanilan
cerh terimi.

_j

"Hiçbir şey değil, hiçbir değeri yok" anlamına gelen terim "la şey', ma ezunnühfi bi-şey·. la yüsMl şey', la yüsMl hadisühCı bi-şey"' şekillerinde de kullanılmak
tadır. ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren yalancı ,
hadis uyduran, güvenilir ravilere çokça
muhalefet eden. çokyanılan raviler hakkında cerh lafzı olarak kullanılan leyse
bi-şey' SÖZÜ ile ravinin adi niteliği taşıma
dığı veya zabtının son derece yetersiz olduğu anlatılmaktadır. Yahya b. Main bu
terimi, Umeyr b. İshak el- Kureşi'nin hadis
ri vayetiyle tanınmadığını ifade etmek
üzere "meçhul" anlamında kullanmış,
onun bu ifadeyle ravinin rivayetlerinin az
olduğunu anlatmak istediği de söylenmiştir. Ancak Yahya b. Main'in bir ravinin rivayetinin az olduğunu belirtmek
üzere "kalilü'l-hadis" tabirini kullanması
{Ma'rifetü 'r-rical, ı. 91). İbn Ebu Hatim'in
de leyse bi-şey' lafzı ile İbn Main'in ravinin
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Ebu Müslim Ömer b. Al! b. Ahmed

ei-Leysl el-Buhar!
(ö . 466/1074)
L

Hadis

hatızı.
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Tahsil hayatına Buhara'da başladı. Buhari'nin el-Cami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini dinlediği
Ebu Sehl Abdülkerim b. Abdurrahman eiKelabazi, Ali b. Ahmed b. Hanbac. Yusuf
b. Mansur es-Seyyari gibi alimlerden ders
aldı. "RahMI" diye anılmasından da anlaşılacağı üzere Semerkant, Keş, Belh , Gazne. Herat, Merv, BCışenc, Nişabur, Hemedan, İsfahan ve Irak gibi ilim merkezlerini
dolaşarak Muhammed b. Mutahhar eiHakani, Ebu Ömer Muhammed b. Ahmed
ei-Müstemli, Ali b. Muhammed ed-Dineveri, Mansur b. Abbas et-Temimi, Ebü'IKasım İbn Mende gibi alimlerden hadis
dinledi. Kendisinden dolaylı olarak hadis
rivayet eden ŞirCıye b. Şehredar ed-Deylemi onun 46S'te (1073) Hemedan'da bulunduğunu söylediğine göre (ibn Hacer.
Lisanü'l-Mfzan, IV. 320) ilmi seyahatlerini
hayatının son yıllarına kadar sürd ürmüş
olmalıdır. Ebü'I-Hüseyin et- Tu yu ri. Ebu
Galib İbnü'I-Benna, Ebu Abdullah el-Halla! ve Ebu Nasr ei-Müezzin ondan hadis
öğrenen talebelerinden olup Ebü'I-Fazl
İbn HayrCın ile de karşılıklı hadis rivayetinde bulunmuşlardır. Leysi 466'da (1 074)
HCızistan'da vefat etti; bu tarih 468 (1 076)
olarak da zikredilmiş, Ahvaz'da öldüğü de
söylenmiştir.

ŞaJ:ıiJ:ıayn'ı

en iyi bilen alimlerden biri

olduğu ifade edilen Leysi'nin İsfahan'da
bulunduğu yıllarda bu iki eseri birleştir
mek amacıyla el-Cem< beyne'ş-ŞaJ:ıi
J:ıayn adlı bir eser telif ettiği , ayrıca iki
eser üzerinde bir müstahrec çalışması yaparak Müsnedü'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn adıyla hacimli bir kitap meydana getirdiği belirtilmektedir.

BİBLiYOGRAFYA :

ŞüKRÜ ÜZEN

LEYSE bi-ŞEY'
(~ .r-'l

L

AHMET YücEL

Hadis rivayetinde ihtiyatlı davranması
sebebiyle çok az talebesi olan ve çok sayı
da hadis yazdığı, bu ilmi iyi bildiği söylenen Leysi hadis hafızı olmasına rağmen
rivayetlerinde tedlis yapmakla suçlanmış,
bid'at ehline karşı aşırı sevgi beslediği ve
kendini çok beğendiği gibi gerekçelerle
tenkit edilmiştir. Ancak Zehebi, özellikle
Ebu Zekeriyya İbn Mende tarafından ortaya atılan bu itharnların sebebini aynı
dönemde yaşayan alimler arasında görülen kıskançlık duygusuyla açıklamakta ve
Leysi'nin sika bir alim olduğunu belirtmektedir (A'lamü'n-nübela',xvııı. 408).
Bununla birlikte İbn Hacer de Leysi'yi rivayetlerinde tedlis yapanlar arasında saymaktadır (Ta'rifü ehli't-ta~dfs, s. 100).

İbnü'l-Esir, el-Lübab, lll, 138; Zehebi. A'lamü'n-nübela', XVlll, 407-409; a.mlf., Te;;kiretü'l-f:ıuf{a?, IV, 1235-1236; İbn Hacer, Lisanü'lMizan, IV, 319-320; a.mlf., Ta'rifü ehli't-takdis
bi-meratibi ' l-mevşCıfin bi 't-tedlfs (nşr. Abdül gaffar Süleyman el-Bündarl- M. Ahmed Abdülazlz). Beyrut 1407/1987, s. 100; SQyQti, Tabakatü'l-f:ıuffB.? (Ömer). s. 451; Hediyyetü 'l-'arifin, 1,
782; Kettani. er-Risaletü'l-müstetra{e (Özbek).
s. 18.
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MUSTAFA ERTÜRK

LEYYİN
(~)

Ravinin
L

gevşek olduğunu

cerh terimi.

ifade eden
_j

Lin kökünden türeyen leyyin kelimesi
sözlükte "yumuşak, gevşek, kolay" anlamına gelir. Terim olarak hafiften şiddet
liye doğru yapılan cerh lafızları taksimine
göre birinci mertebede yer alan en hafif
ve ta'dile en yakın lafızlardan biri olup
Darekutni'ye göre ravinin adalet vasfını
yok etmeyecek, dolayısıyla rivayetinin
reddini gerektirmeyecek kadar hafif bir
cerh ifade eder. Bunun yanında "leyyinü'l-hadis", "fıhi lin", "fi hadisihi lin" lafız
ları da aynı anlamda kullanı lmakla beraber bu lafızların yapıları dikkate alındığın
da son ikisinin daha hafif bir cerhe işaret
ettiği söylenebilir. Nitekim Zehebi, aslın
da sadCık olmakla birlikte kendisinde bi-

