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1!1!1 ŞüKRÜ ÜZEN 

L 

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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Iii AHMET YücEL 

1 
LEYSi 

-, 

(~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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L 

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-



raz gevşeklik bulunan (fıhi lin) ravileri, ge
nel sağlık durumu iyi olduğu halde başı 
ağrıyan veya vücudunda çıban bulunan 
kimseye benzeterek dördüncü ta'dll mer
tebesinde zikretmiştir (Zikru men yu'te

medü kavlühü, s. 171). Zehebl, lraki ve 
Sehavl'ye göre "leyse bi-umde" anlamına 
gelen leyyinü'l-hadls, İbn Hacer'in bir ifa
desinden anlaşıldığı gibi az hadis rivayet 
etmekle beraber rivayet ettiği hadislerde 
terkedilmesini gerektirecek ölçüde ku
sur bulunan raviler için de kullanılmakta
dır (Takribü't-Teh?ib, s. 14). 

Bazı alimler leyyin lafzını yalın haliyle 
mücmel cerh lafızlarından saymışlar, 
onunla ravinin ilmi ve zihnl gevşekliğinin, 
dini ve ahiakl noksanlığının anlatılmış 
olabileceğini söylemişlerdir. Bazı alimler 
ise leyyin lafzı ile ravinin adalet, leyyinü'l
hadls tabiriyle de zabt yönünden gevşek
liğinin kastedildiğini belirterek söz konu
su belirsizliği gidermeye çalışmışlardır. 
Bu iki görüş yanında, dinin ikinci kaynağı 
kabul edilen hadislerin rivayetinde gev
şek davranmanın aslında dini gevşeklik
ten kaynaklandığını söyleyip u ziaştırıcı bir 
yol tutanlara göre her iki lafız da aynı so
nucu ifade ettiği için aralarında fark yok
tur. Ancak leyyin veya leyyinü'l-hadls gibi 
lafızlarla cerhedilen raviler, haklarında 
kullanılan diğer tenkit Iafızları da dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde genellikle 
hafıza zayıflığı, yanılma, hata, ihtilat, dik
katsizlik gibi zabt kusurlarından kaynak
lanan ve çok defa mütabi' ve şahid türü 
bir desteği bulunmayan münker hadis 
rivayet etmeleri sebebiyle zabt yönünden 
tenkide uğramış zayıf raviler old uğu gö
rülür. Mesela Zehebl, ferd- münker birta
kım hadisler rivayet eden ravilerin mü
nekkitler tarafından eleştirilerek hadis
lerinin gevşek bulunduğunu "telyln" keli
mesiyle ifade eder. 

Ca'fer b. Ahmed el-Bezzaz, İbn Lehla, 
Yezld b. Ata el-Yeşkürl, Yezld b. Abdur
rahman b. Hind ed-Dalani Ieyyin: isa b. 
Sinan el-Hanefı, Sevr b. Ebu Fahıte, Ab
dullah b. Muhammed b. Akil Abdüla'la b. 
Amir, Eclah b. Abdullah el-Huceyye, Firas 
b. Yahya el-Hemdanl, Talha b. Yahya et
Teyml gibi bazı raviler lin kökenli lafızlar 
kullanılarak eleştirilmişlerdir. Leyyin ve bu 
kökten türeyen lafızlarla cerhedilen bazı 
ravilerin aynı zamanda sika, sağlam, sa
dı1k, salih gibi lafızlarla ta'dll edilmesi, 
bazılarının da "bir şey değil", "metrı1k", 

"yalancı" gibi ağır ifadelerle cerhedilmiş 
olması ilk bakışta bir çelişki gibi görüle
bilir. Aslında bu bir çelişki olmayıp sikalık 

her türlü günah, hata ve yanılgıdan ta
mamen uzak olmak anlamına gelmez: 
sika bir ravi de bazan dini veya ilmi yön
den gevşeklik gösterebilir, buna karşılık 
bazı yönleri kötü olan bir ravinin iyi yön
lerinin de bulunabileceği ihtimali mevcut
tur. Ayrıca çelişkili gibi zannedilen böyle 
durumlarda cerh -ta'dll lafızlarını değer
lendirirken bu lafızları kullanan münek
kitlerin tenkit tarzlarını, bu lafızlara yükle
dikleri anlamları ve haklarında bu lafızlar 
kullanılan kimselerle ilgili diğer cerh-ta'
dll ifadelerinin tamamını dikkate almak 
gerekir. 

Cerh ve ta'dll ilmi sistematiğinde, ley
yin gibi en hafif cerh ifadelerinin bulun
duğu birinci mertebedeki lafızlarla eleş
tirilen ravilerin tek başlarına rivayet et
tikleri hadisler başlı başına delil değeri 
taşımamakla birlikte bu tür hadisler he
men terkedilmeyip farklı tarikierden la
fız ya da anlam yönüyle onları destekle
yen aynı (mütabi') veya benzer (şah id) riva
yetlerin bulunup bulunmadığını araştır
mak için yazılıp incelenir. 
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~ EMiN AşıKKUTLU 

L 

LEZEZ 
(;~.:V) 

Şevval, zilkade 
ve zilhicce aylarının kısaltmalarından 

teşkil edilmiş olup kapıkuluna 
üç ayda bir verilen maaşın (mevacib) 

söz konusu zaman dilimine 
işaret eden bir mali tabir 

(bk. MEVACİB). 

ı 

_j 

L 

LEZGİLER 

Kafkasya'da yaşayan 
müslüman bir halk. 

LEZGiLER 

Dağıstan'ın güneydoğusu ile Azerbay
can'ın kuzeydoğusunu içine alan kurak ve 
çıplak Sarnur havzasında yaşarlar. Kuzey 
ve kuzeybatıda Çeçenler, batı ve güney
batıda Gürcüler, güney ve doğuda Azeri
ler'le komşudurlar. Kafkasya'nın en eski 
yerli halklarından olan Lezgiler'e Latin 
müellifleri Legea, Gürcüler Leki 1 Lekzi, 
İranlılar'la Araplar Lekz ve Ruslar Lezgin 
adını vermişlerdir. Bir Gürcü efsanesine 
göre Lezgiler'le Kartveller (Gürcüler), Li
kos ve Kartlos adlı iki kardeşten türemiş
lerdir ve adları bu iki kardeşin adlarından 
gelmektedir. Belazürl'nin FütU.J:ıu '1-bü1-
dan'ında Lekz şehir, kale, halk ve ülke adı 
olarak geçerken (s. 28 ı, 294, 297) Yakut 
el-Hamevi'nin Mu'cemü '1-büldan'ında 
sadece Hazar denizi sahilindeki Derbend 
yakınlarında yaşayan halkın adı olarak ve
rilmiştir (V, 22). Ebü'l-Fida, Ta~vimü'I
büldan'da Lekz ve Lekzl dediği Lezgi
ler'in iri cüsseli bir yapıya sahip bulunduk
ları nı, kalabalık bir halk olduklarını ve 
ziraatı iyi bildiklerini söyler ( Geographie 
d'Aboulfeda, IIl i, s. 299). Daha çok Dağıs
tan Özerk Cumhuriyeti'nde Ahtı, Dokuz
para, Kasımkent Kurak, Magaramkent, 
Rutul ve Azerbaycan'da Kuba, Nuha, Şe
maha idari birimlerinde toplanmış olan 
Lezgiler'in 1979'daki nüfusunun (382.6 ı ı) 
% 49,3'ü ( 188 804) Dağıstan Özerk Cum
huriyeti'nde,% 41 ,3'ü (ı 58.057) Azerbay
can'da, geri kalanı da(% 7,4'ü) Sovyetler 
Birliği'nin diğer bölgelerinde yaşamaktay
dı. 1998'de466.000 civarında olduğu tah
min edilen nüfusun büyük bir kısmı bu
gün Dağıstan'da, % .40 kadarı da Azer
baycan'da yaşamaktadır. Halkın çoğunlu
ğu Sünni, Dokuzpara bölgesinde oturan
lar ise Şil'dir. 

Şehirleşme nisbetinin düşük olduğu 
Lezgiler'in en önemli kültür ve ekonomi 
merkezleri Dağıstan'daki Kurak şehridir. 
Nüfusun % BO kadarı köylerde yaşamak
ta ve daha çok tarım ve hayvancılıkla ilgi
lenmektedir. Yaz aylarında yüksek yayia
lara çıkarak hayvancıhkla uğraşanlar kışın 
Bakü, Şemaha ve Kuba gibi şehirlerde 
çalışırlar. Evlerde halı ve kilim dokuma
cılığı gelişmiştir. 

Lezgiler, Kafkas dillerinin Kuzeydoğu 
öbeğinde yer alan Çeçen -Lezgi kolundan 
Lezgice'yi konuşurlar. Arapça, Farsça, 
Türkçe ve Rusça'nın etkisinde kalan Lez-
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