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1!1!1 ŞüKRÜ ÜZEN 
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LEYSE bi-ŞEY' 

(~ .r-'l 
Genellikle 

metriik raviler hakkında kullanilan 
cerh terimi. 

_j 

"Hiçbir şey değil, hiçbir değeri yok" an
lamına gelen terim "la şey', ma ezunnü
hfi bi-şey·. la yüsMl şey', la yüsMl hadi
sühCı bi-şey"' şekillerinde de kullanılmak
tadır. ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren yalancı , 

hadis uyduran, güvenilir ravilere çokça 
muhalefet eden. çokyanılan raviler hak
kında cerh lafzı olarak kullanılan leyse 
bi-şey' SÖZÜ ile ravinin adi niteliği taşıma
dığı veya zabtının son derece yetersiz ol

duğu 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 söylen
miştir. Ancak Yahya b. Main'in bir ravi
nin 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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güvenilir olmadığını kastettiğini açıkla
ması (ei-Cer/:ı ve 't-ta'dfl, lll , 32 1) söz ko

nusu lafzın bu manada kullanılmadığını 
göstermektedir. Leyse bi-şey', ll (VIII) ve 

lll. (IX.) yüzyıllarda, senedinde hadis ri
vayetine ehil olmayan bir veya daha fazla 
metrCık ravinin bulunduğunu ifade et
mek üzere "senedi son derece zayıf, met
rCık" anlamında hadis metni hakkında da 

kullanılmıştır. 
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LEYSi 
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(~1) 

Ebu Müslim Ömer b. Al! b. Ahmed 
ei-Leysl el-Buhar! 

(ö . 466/1074) 

Hadis hatızı. 
L _j 

Tahsil hayatına Buhara'da başladı. Bu
hari'nin el-Cami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini dinlediği 
Ebu Sehl Abdülkerim b. Abdurrahman ei
Kelabazi, Ali b. Ahmed b. Hanbac. Yusuf 
b. Mansur es-Seyyari gibi alimlerden ders 
aldı. "RahMI" diye anılmasından da anla
şılacağı üzere Semerkant, Keş, Belh, Gaz

ne. Herat, Merv, BCışenc, Nişabur, Heme
dan, İsfahan ve Irak gibi ilim merkezlerini 
dolaşarak Muhammed b. Mutahhar ei
Hakani, Ebu Ömer Muhammed b. Ahmed 
ei-Müstemli, Ali b. Muhammed ed-Dine
veri, Mansur b. Abbas et-Temimi, Ebü'I
Kasım İbn Mende gibi alimlerden hadis 
dinledi. Kendisinden dolaylı olarak hadis 
rivayet eden ŞirCıye b. Şehredar ed-Deyle
mi onun 46S'te (1073) Hemedan'da bu
lunduğunu söylediğine göre (ibn Hacer. 
Lisanü'l-Mfzan, IV. 320) ilmi seyahatlerini 
hayatının son yıllarına kadar sürdürmüş 
olmalıdır. Ebü'I-Hüseyin et-Tu yu ri. Ebu 
Galib İbnü'I-Benna, Ebu Abdullah el-Hal
la! ve Ebu Nasr ei-Müezzin ondan hadis 

öğrenen talebelerinden olup Ebü'I-Fazl 
İbn HayrCın ile de karşılıklı hadis rivayetin
de bulunmuşlardır. Leysi 466'da (1 074) 
HCızistan'da vefat etti; bu tarih 468 (1 076) 
olarak da zikredilmiş, Ahvaz'da öldüğü de 

söylenmiştir. 

Hadis rivayetinde ihtiyatlı davranması 
sebebiyle çok az talebesi olan ve çok sayı
da hadis yazdığı, bu ilmi iyi bildiği söyle
nen 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 or
taya atılan bu itharnların sebebini aynı 
dönemde yaşayan alimler arasında görü

len kıskançlık duygusuyla açıklamakta ve 
Leysi'nin sika bir alim olduğunu belirt
mektedir (A'lamü'n-nübela',xvııı. 408). 

Bununla birlikte İbn Hacer de Leysi'yi ri
vayetlerinde tedlis yapanlar arasında say

maktadır (Ta'rifü ehli't-ta~dfs, s. 100). 

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 ya
parak Müsnedü'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn adıyla ha
cimli bir kitap meydana getirdiği belirtil
mektedir. 
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LEYYİN 
(~) 

Ravinin gevşek olduğunu ifade eden 
cerh terimi. 

_j 

Lin kökünden türeyen leyyin kelimesi 
sözlükte "yumuşak, gevşek, kolay" anla
mına 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 "leyyi

nü'l-hadis", "fıhi lin", "fi hadisihi lin" lafız
ları da aynı anlamda kullanılmakla bera
ber bu lafızların yapıları dikkate alındığın
da son ikisinin daha hafif bir cerhe işaret 
ettiği söylenebilir. Nitekim Zehebi, aslın

da sadCık olmakla birlikte kendisinde bi-


