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Kur’an’da adý geçen,
Ýsrâiloðullarý’na gönderilen
bir peygamber.

™

Hýristiyanlýk’ta Vaftizci Yahyâ (John the
Baptist, Jean-Baptist) ismiyle bilinir. Ýslâmî
kaynaklardaki adýyla Yahyâ, Zekeriyyâ’nýn
oðlu olup annesi Hz. Meryem’in teyzesidir. Yahyâ isminin Batý dillerindeki karþýlýðý olan Jean’ýn (John) aslý “Yehova lutfetti” anlamýna gelen Ýbrânîce Yôhânân’dýr;
bu isim Grekçe’ye Ioannes, Latince’ye Joannes þeklinde geçmiþtir (DB, III/2, s. 1153,
1591). Ýslâm kaynaklarýna göre yahyâ kelimesi “yaþamak” anlamýndaki hayât kökünden türemiþtir. Bu isim Yahyâ’nýn faziletli yaþayýþý, annesinin kýsýrlýðýný giderip doðurganlýðýný canlandýrmasý, kalbinin
iman ve ihlâsla canlýlýk kazanmasý, Allah’ýn
onu itaatle diri tutmasý, þehidlerin hep diri kalmasý ve onun þehid olmasý sebebiyle
“o yaþayacak” anlamýnda kendisine Allah
tarafýndan verilmiþtir (Sa‘lebî, s. 374; Jeffery, s. 290). Bir baþka yoruma göre Allah,
Zekeriyyâ’nýn ve eþinin yaþlýlýklarýnda doðan bu çocuða yaþayacaðý konusunda
kalplerini mutmain etmek için bu adý koymuþtur (Fîrûzâbâdî, VI, 94).
Yahyâ’nýn ve onun takipçilerinin yaþayýþý ve öðretisiyle ilgili olarak Ýncil ve Kur’an’daki bilgiler dýþýnda geriye herhangi bir yazýlý kaynak kalmamýþtýr. Bu sebeple Yahyâ’ya dair bilgiler -onunla ilgili tarihsel bilgiler deðiþtirilerek- onu Îsâ’nýn müjdecisi
ve sahip bulunduðu tanrýsal niteliði ilk farkeden kiþi konumuna koyan (Elliott, s. 18),
kanonik olan ve olmayan Ýnciller’e (Markos, Matta, Luka, Yuhanna ve Tomas [Thomas]) ve Kur’ân-ý Kerîm’e dayanmaktadýr.
Bunun dýþýnda Josephus’un Jewish Antiquities adlý eseriyle Sâbiî kutsal yazýlarýndan Ginza’da ve Yahyâ’nýn Kitabý’nda da ona dair bazý bilgiler yer almaktadýr. Bu bilgilerden Yahyâ’nýn öðretisinin en
önemli noktasýný hangi ilkelerin teþkil ettiðini öðrenmek mümkündür.
Herod Antipas’ýn Galile ve Perea, Pontus Pilatus’un Yahuda ve Sâmiriye bölgelerini yönettiði, Kefas’ýn Kudüs’te baþkâhinlik yaptýðý dönemde “vaftizci” sýfatýyla tanýnan Yahyâ adlý bir kiþi halkýn dikkatini
çeker. Babasýnýn adý Zekeriyyâ, annesinin
adý Elizabet (Ýbrânîce’de Eliþeba, Ýslâmî kaynaklarda Îþâ / Ýþbâ) olan bu kiþi, Ürdün’ün kýrsal kesiminde ve güneyde Ölüdeniz sýný-

rýndaki bölgede kendisine Allah tarafýndan peygamberlik verildiðini ileri sürer.
Yahudilik’te kendilerini mâbed hizmetine
adayan din adamý sýnýfýna (kohen / kâhin)
mensup bir aile içinde dünyaya gelen Yahyâ, mâbed hizmetini üstlenmek yerine
mensup bulunduðu sýnýfý terkederek zühd
hayatý sürmek için Ürdün nehrinin çevrelediði çöle çekilir. Kaynaklarda Yahyâ’nýn
çekirge ve yaban balý yiyerek hayatýný sürdürdüðü, deve tüyünden elbise giydiði ve
belinde deri kemer taþýdýðý rivayet edilir
(Markos, 1/6; Matta, 3/4). Yahyâ’nýn bu giyim tarzýyla, Ahd-i Atîk’in Zekarya kitabýnda (13/4) ifade edilen geleneksel peygamber giyimini benimseyerek peygamberliðini þeklen de halka göstermek istediði
belirtilir. Onun bu giyimi II. Krallar’da yer
aldýðý üzere (1/8) Ýlyâ’nýn giyim biçimine
daha çok benzemektedir. Nitekim o dönemde bazý kiþiler Yahyâ’nýn geri dönen
Ýlyâ olduðunu iddia etmiþlerdir. Luka Ýncili’nde anlatýlan doðumu ve Markos ile Matta Ýncilleri’nde anlatýlan ölümü dýþýnda Yahyâ’nýn hayat hikâyesini Ýncil rivayetlerine
dayanarak ortaya koymak mümkün deðildir. Meselâ Yahyâ gerçekten Îsâ’yý vaftiz
etmiþ midir? Bu soruya Matta ve Markos’ta verilen cevap olumlu iken Luka’da olumsuzdur. Yuhanna Ýncili’nde Yahyâ ile Îsâ’nýn ayný zaman diliminde peygamberlik
yaptýklarý kaydedilirken Markos, Matta ve
Luka Ýncilleri’nde Îsâ’nýn, Yahyâ’nýn yakalanýp hapsedilmesinden sonra teblið faaliyetine baþladýðý ifade edilmektedir.
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Yahyâ’nýn mensup olduðu yahudi toplumu bazý gruplara ayrýlmýþtý ve gruplardan üçü diðerlerine göre daha çok belirgindi. Bunlar Kudüs’teki kutsal mâbedin
yönetimini, yahudi ekonomisini elinde tutan ve yahudi seçkinlerinden meydana gelen Sadûkýler, yahudi þeriatýna sýký sýkýya
baðlý olan ve hem Tevrat’ý hem onun yorumu niteliðindeki sözlü yahudi geleneðini öðreterek ayný zamanda günlük yaþamlarýna uygulamaya çalýþan, orta sýnýfý
teþkil eden Ferîsîler ve Roma’nýn Filistin
bölgesini iþgali sýrasýnda manastýr hayatý sürmek için Ölüdeniz bölgesine çekilen münzevilerin oluþturduðu Essenîler’dir. Yahyâ’nýn, içinde yer aldýðý grup kaynaklarda zikredilmese de onun yaþam ve
giyim tarzýyla Essenîler’e benzediði, hatta baþlangýçta bir Essenî olduðu ileri sürülmektedir. 1947’de Ölüdeniz / Kumran
vadisinde bulunan ve Ölüdeniz / Kumran
metinleri diye bilinen yazmalarýn çözülmesinden sonra bazý araþtýrmacýlar, Yahyâ’nýn Essenî olabileceðini daha yüksek
bir ihtimal olarak dile getirmeye baþlamýþlardýr. Yahyâ’nýn Ölüdeniz bölgesinin yakýnlarýnda teblið faaliyetinde bulunduðu, Essenîler gibi kýyamet gününün çok yaklaþtýðýna inandýðý ve Ýþaya’da ifade edildiði
gibi (40/3) çölde Tanrý’nýn iradesini hâkim
kýlacak bir düzeni tesis etme yolunu aradýðý âþikârdýr. Fakat Yahyâ ile Essenîler
arasýnda kýyamet günü konusunda insanlarý uyarma, onlarý tövbe etmeye çaðýrma, suya dalýp çýkma þeklinde vaftiz uygulamasýna yer verme, Yahudilik’teki din
adamý sýnýfýný ve diðer yahudi otoritelerini
kýnama, insanlarý sade bir hayat yaþamaya teþvik etme gibi hususlarda benzerlikler bulunmasýna raðmen aralarýnda ciddi
farklýlýklar da vardýr. Meselâ Essenîler’in
aksine Yahyâ, öðretisini dinleyip vaftiz olmak için yanýna gelenlerden yerleþik bir
cemaat tesis etmemiþti. Ayrýca Essenîler
gibi ayrýlýkçý deðil kapsayýcý ve bütün yahudi toplumuna hitap eden bir kiþilikti.
Bir diðer önemli fark da Essenîler gibi
günlük veya haftalýk vaftiz yerine insanlarý hayatta sadece bir defa vaftize çaðýrmýþ olmasýdýr. Zira Yahyâ’nýn vaftizi fiziksel temizlikten çok ebedî kurtuluþun kendisine baðlandýðý, günahlarýn affýnýn sembolik bir göstergesiydi. Yine Yahyâ, Essenîler gibi beyaz elbise giymiyor, deve tüyünden entariyi tercih ediyordu.
Hýristiyan anlayýþýnda Îsâ’nýn teyzesinin
oðlu ve vaftizcisi olan, onun geleceðini müjdeleyen ve milâttan sonra 27 yýlýnda tebliðe baþlayan Yahyâ’nýn öðretisi insanlarýn
günahlarýndan tövbe ederek kýyamet gü-

nüne, Tanrý’nýn krallýðýna hazýr hale gelmeye ve Ürdün nehrinde vaftiz olmaya çaðýrýlmasý þeklinde özetlenebilir. Yahyâ, yanýna gelen kiþileri bizzat kendisi Ürdün nehrinde vaftiz ediyordu. Vaftiz uygulamasýnýn bir akarsuda suya dalýp çýkma þeklinde olduðu düþünüldüðünde aslýnda Yahyâ’nýn da bir yahudi peygamberi sýfatýyla
Yahudilik’te mevcut bir uygulamayý devam
ettirdiði söylenebilir. Ancak o vaftize sembolik bir anlam yüklemiþtir. Buna göre vaftiz kiþileri her türlü mânevî kirden arýndýrýr ve Tanrý’nýn affýna vesile teþkil eder. Bu
anlamýyla Yahyâ’nýn vaftizi, Kudüs’teki mâbed yapýlanmasýna ve bu yapýlanmayý ellerinde tutan aristokrat yahudi sýnýfýna bir
meydan okuma niteliði taþýdýðýndan kendisi, hem aristokrat yahudilerin hem de
bunlarýn iþ birliði yaptýðý Roma idarecilerinin ciddi tepkisini çekmiþti.
Ýbrâhim peygamberin soyundan gelmenin (Ýsrâilî olmanýn) kiþiyi kurtuluþa ulaþtýrdýðý þeklindeki yahudi iddiasýný þiddetle
reddeden Yahyâ, her yahudi bireyin öncelikle ferdî olarak tövbe edip Ürdün nehrinde vaftiz olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr. Böylece Yahudilik’teki “seçilmiþlik / seçkin millet” anlayýþýna karþý çýkmýþ, Tanrý
katýnda hiçbir kiþinin veya milletin doðrudan kurtuluþu hak etmediðini, kurtuluþun
ancak Tanrý’nýn iradesine uygun bir yaþam sürmekle elde edilebileceðini söylemiþtir. Bir ahlâk muallimi diye nitelenen
Yahyâ’nýn Luka Ýncili’nde belirtildiði üzere
kendisine soru soranlara verdiði cevaplar
da onun öðretisini özetlemektedir. Halk
Yahyâ’ya, “Biz ne yapalým?” diye sormuþ,
Yahyâ da, “Ýki gömleði olan birini gömleði
olmayana versin; yiyeceði olan da bunu
hiç yiyeceði olmayanla paylaþsýn” cevabýný vermiþtir. Bazý vergi memurlarý vaftiz
olmaya gelerek Yahyâ’ya, “Muallim, ya biz
ne yapalým?” diye sorunca onlarýn sorularýný da, “Size emredilenden daha çok vergi almayýn” þeklinde cevaplandýrmýþtýr. Askerler de, “Peki biz ne yapalým?” diye sormuþ, o da þöyle cevap vermiþtir: “Kaba
kuvvetle ya da haksýz suçlamalarla kimseden para almayýn, ücretinizle yetinin”
(Luka, 3/ 10-14). Tövbe ve vaftiz uygulamasýyla Yahyâ, sýradan halk ile vergi toplayýcýlarýný ve fahiþeler gibi toplumda günahkâr kabul edilenleri yahudi þeriatýný titizlikle yerine getirme þartý aramadan Tanrý’nýn iradesine uygun bir hayat sürmeye
yöneltmiþ (Matta, 21/32), böylece Îsâ Mesîh’in övgüsünü kazanmýþtýr. Yahyâ’nýn bir
diðer önemli görevi de kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemektir ve
bunu, “Benden sonra benden daha güç-

lü olan geliyor ...” þeklinde ifade etmiþtir
(Markos, 1/7; Luka, 3/16; Matta, 3/11). Yine Yahyâ, “Ben su ile vaftiz ediyorum, o
sizi kutsal ruhla vaftiz edecek” demiþtir
(Markos, 1/8).
Yahyâ’nýn öðretisi, aslýnda yahudi kutsal metinlerinde yer alan geçmiþ Ýsrâil
peygamberlerine ait öðretinin bir tekrarý
ve devamý mahiyetindedir. Onun diðer Ýsrâil peygamberlerinden farký yaklaþan kýyamet gününe vurgu yapmasý, insanlarý o
güne hazýrlýklý olmaya davet etmesi, bundan dolayý da genelde “apokaliptik bir elçi-vâiz” diye nitelendirilmesidir. Esasen
Yahyâ ile Îsâ’nýn öðretileri birbirine benzemektedir. Ýkisi arasýndaki fark Yahyâ’nýn
zâhidane bir hayatý tercih etmesine karþýlýk Îsâ’nýn köy köy dolaþýp teblið faaliyetinde bulunmasýdýr (Matta, 11/18-19). Kaynaklarda, Yahyâ’nýn öðretisinin baþarýsý ve
toplumda bu öðretiyi benimseyen kiþilerin sayýsýyla ilgili olumlu bilgiler yer almaz. Bunun muhtemel sebebi, Yahyâ
hakkýnda bilgi veren hýristiyan kaynaklarýnda onun Îsâ Mesîh’in geliþinin hazýrlayýcýsý olarak görülmesi ve bundan dolayý
öðretisinin Îsâ’dan baðýmsýz bir deðer taþýmadýðýnýn vurgulanmak istenmesidir. Bu
durumda hýristiyan kutsal kitaplarýnda yer
alan Yahyâ’ya dair bilgilerin deðiþtirildiði
söylenebilir. Eðer iddia edildiði gibi Yahyâ’nýn tebliðinin toplumda etkili olmadýðý
kabul edilirse o takdirde bölge yöneticisi
Herod’un onu neden idam ettirdiði sorusu akla gelir. Aslýnda Yahyâ’nýn tebliði neticesinde etrafýnda bir kalabalýðýn toplanmaya baþlamasý dönemin idarecilerini rahatsýz etmiþ olmalýdýr. Nitekim Galile ve
Perea bölgesinin yöneticisi Herod Antipas’ýn, Yahyâ’nýn bu tebliðinden rahatsýzlýk duymasý yanýnda Nabat Kralý IV. Aretas’ýn kýzý olan hanýmýný boþayarak yahudi hukukuna göre meþrû sayýlmayan, kardeþinin hanýmý Herodias ile evlenmesinin
Yahyâ tarafýndan eleþtirilmesi onun öfkesini iyice arttýrmýþ, Yahyâ’yý tutuklatýp hapse attýrmýþ, daha sonra da baþýný kestirmek suretiyle idam ettirmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de Yahyâ’nýn tarihsel kimliðinden ziyade onun dünyaya geliþi ve þahsiyeti üzerinde durulmaktadýr. Âl-i Ýmrân
ve Meryem sûrelerinde, Zekeriyyâ’nýn Allah’tan kendisinden sonra mâbede hizmet edecek bir yardýmcý vermesini istemesi üzerine kendisinin çok yaþlý, hanýmýnýn da kýsýr olmasýna raðmen meleklerin
ona adý Yahyâ olacak bir oðul müjdelediði ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediði bildirilmekte, Yahyâ doðup bü233
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yüdüðünde kendisine, “Ýlâhî tebliðe sýmsýký sarýl” diye öðüt verilerek peygamber
olarak görevlendirildiði ifade edilmektedir. Kur’an’da ayrýca Yahyâ’ya daha küçük
bir çocukken hikmet, kalp yumuþaklýðý ve
safiyet ihsan edildiði, onun Allah’tan sakýnan, annesine ve babasýna karþý iyi davranan bir kiþi olduðu belirtilmektedir (Âl-i
Ýmrân 3/38-41; Meryem 19/2-15). Hadislerde ise Resûlullah’ýn mi‘rac esnasýnda Yahyâ ile ikinci kat semada karþýlaþtýðý (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 6, “Enbiyâ,”, 43, “Menâkýbü’l-ensâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 259,
264; Müsned, II, 148; IV, 207), Allah’ýn Yahyâ’ya kendisine þirk koþmamak, namaz kýlmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah’ý zikretmekten ibaret beþ þey emrettiði (Tirmizî, “Edeb”, 78; Müsned, IV, 130,
202), Yahyâ’dan baþka herkesin hata iþlediði veya hataya çok yaklaþtýðý (Müsned,
I, 292, 295, 301) bildirilmektedir. Ayrýca Ýslâmî kaynaklarda Kâ‘b el-Ahbâr’dan naklen Yahyâ’nýn güzel yüzlü ve yumuþak huylu bir kiþi olduðu aktarýlýr (Fîrûzâbâdî, VI,
95). Bazý kaynaklara göre, Ýsrâ sûresinde
Ýsrâiloðullarý’nýn yeryüzünde çýkaracaklarý
bildirilen (17/4) iki karýþýklýktan ikincisi onlarýn Yahyâ’yý öldürmeleri ve Îsâ’yý öldürmeye karar vermeleridir. Ahd-i Cedîd’de
kandile benzetilen Yahyâ’nýn (Yuhanna, 5/
35) kol ve kafa tasý kemiklerinin Topkapý
Sarayý Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi’nde bulunduðu ileri sürülmektedir (bk.
MUKADDES EMANETLER).
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Âdem
b. Süleymân el-Kureþî
el-Ümevî el-Kûfî
(ö. 203/818)
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Kur’an ve hadis âlimi.
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Kûfe’de doðdu ve orada yetiþti. Yetmiþ
yaþlarýnda vefat ettiðine (Zehebî, Ma£rifetü’l-šurrâß, I, 344; Ýbn Fazlullah el-Ömerî,
V, 254) ve akraný Kabîsa b. Ukbe’den (d.
136/753 civarý) iki yaþ büyük olduðunu bizzat söylediðine göre (Hatîb, XII, 474; Mizzî, XXIII, 484; Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb,
VIII, 348) 133 (750-51) yýlýnda doðmuþ olmalýdýr. Fars asýllý bir muhaddis olan babasý Kureyþli Hâlid b. Hâlid b. Ukbe el-Ümevî’nin mevlâsýdýr. Þaþýlýðýndan dolayý “el-Ahvel” lakabýyla da anýlmýþtýr. Kaynaklarda hayatýnýn erken dönemleri hakkýnda yetim
kaldýðý dýþýnda pek bilgi yoktur. Ebû Bekir
b. Ayyâþ ve Ali b. Hamza el-Kisâî’den kýraat, Zeydiyye’nin Sâlihiyye kolunun kurucusu Hasan b. Sâlih’ten hadis okudu. Süfyân
es-Sevrî, Ýbn Râhûye, Ýsrâil b. Yûnus esSebîî, Abdullah b. Mübârek, Hammâd b.
Seleme, Fudayl b. Ýyâz, Vekî‘ b. Cerrâh gibi þahsiyetlerden hadis dinledi. Bazý ricâl
âlimleri tarafýndan sika, sadûk, sebt, hüccet ve hadis ilminin önde gelen temsilcisi olarak nitelendirilmiþ, Þa‘bî ile kýyaslanmýþ, ayrýca güvenilir müfessirler arasýnda
sayýlmýþtýr. Ancak birkaç mu‘dal, müdelles
ve mürsel rivayeti bulunduðu belirtilmiþtir (meselâ bk. Yahyâ b. Maîn, III, 307, 346,
446; Ahmed b. Hanbel, II, 1749).
Yahyâ b. Âdem, Ebû Hanîfe’nin talebesi Ebû Yûsuf’tan fýkýh okumasý ve Hasan
b. Ziyâd’a övgüler düzmesi (Ýbnü’n-Nedîm,
s. 258) sebebiyle Hanefîliðe yakýnlýk duyduðu izlenimi verse, ayrýca Hanbelîler tarafýndan sahiplenilse de (onun, “Ahmed
imamýmýzdýr” dediðine dair rivayet için bk.
Hatîb, IV, 417; Ýbn Ebû Ya‘lâ, II, 520; Ýbn
Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, I, 73) herhangi bir
mezhebe mensubiyeti bilinmemektedir
(bazý Sünnî fýkýh mezheplerine mensubiyetine dair bk. Taxation in Islam I, trc. A.
Ben Shemesh, tercüme edenin giriþi, s.
2-3; EI, IV, 1150). Çaðdaþlarý Ebû Hanîfe,
Mâlik, Þâfiî ve Ahmed b. Hanbel’in mezheplerinin doðuþuna þahit oldu, maiyetiyle beraber hadis halkasýna katýlan Ahmed
b. Hanbel ile müzakereler yaptý. Kitâbü’lƒarâc’ýnda Ýmam Mâlik, Ebû Hanîfe ve
Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin bazý
ictihad ve rivayetlerine yer vermiþ (s. 25,

30, 44, 47, 111, 112, 145, 160, 164, 172), ismini anmadan Ebû Hanîfe’nin bazý fikirlerine karþý çýkmýþ (s. 18, 29, 31, 89, 113,
167), en azýndan bir defa Mâlik’in görüþüne açýkça muhalefet etmiþtir. Abdullah
b. Ýdrîs ile nebîzin helâlliðine dair tartýþmasýnda uyguladýðý delil getirme yöntemi onun cedelci yönünü yansýtýr (Ebü’lKasým ez-Zeccâcî, s. 137).

Telif çalýþmalarý yanýnda tedrîs faaliyetlerini de sürdüren Yahyâ b. Âdem, Ahmed b. Hanbel, Ýbn Râhûye, Ali b. Medînî, Ebü’l-Hasan Ýbn Ebû Þeybe, Ebû Bekir
Ýbn Ebû Þeybe, Yahyâ b. Maîn, Abd b. Humeyd, Halef b. Hiþâm, Ahmed Ýbnü’l-Furât, Ýbnü’s-Selcî, Ebü’l-Hasan el-Ýclî, Müsnedî ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî
gibi önemli þahsiyetlere rivayette bulunup
ders verdi. Ayrýca Baðdat’a giderek ilim
alýþ veriþinde bulunduðu anlaþýlmaktadýr
(Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 223). Yahyâ, 203
yýlýnýn Rebîülevvel ayý (Eylül 818) ortalarýnda Dicle’nin Vâsýt yakýnlarýndaki kýyý kasabasý Femüssýlh’ta vefat etti. Vefat tarihiyle ilgili olarak ayný yýlýn rebîülâhir ayý ve
210 (825) yýlý da verilmiþtir. Ýbn Kuteybe’nin kaydettiði 103 yýlý (721) (el-Ma£ârif, s.
516) istinsah veya baský hatasý olmalýdýr.
Künyesinden ve kendisinden yapýlan rivayetlerin senedlerinden hareketle Zekeriyyâ Hasan adlý iki oðlunun bulunduðu söylenir. Zehebî Yahya b. Âdem’i Þâfiî ve Affân b. Müslim ile birlikte devrinin otoriteleri arasýnda zikreder ve büyük müctehidlerden sayar.
Eserleri. Yahyâ b. Âdem’in günümüze
ulaþtýðý bilinen tek eseri Kitâbü’l-ƒarâc’dýr. II. (VIII.) yüzyýlda Ýslâm kamu maliyesi
düþüncesinin ortaya konmasýnda önemli
bir yeri olan eser muhteva ve yaklaþýmýndan hareketle deðerlendirildiðinde iktisat
düþüncesindeki “hadisçi” geleneðin eldeki ilk örneði olduðu görülür. Eserin yüzyýllar boyunca güçlü vezirler ve aralarýnda
kadýnlarýn da bulunduðu (bir örnek için
bk. Ýbn Hacer, el-Mu£cemü’l-müfehres, s.
81) meþhur ulemâ tarafýndan okunduðunu gösteren icâzetnâmeler muhtelif nesillerden âlimler nazarýndaki öneminin bir
iþaretidir. Büveyhî Veziri Ebü’l-Kasým Ali b.
Týrâd ez-Zeynebî el-Abbâsî, Kadiriyye tarikatýnýn kurucusunun oðlu Abdürrezzâk b.
Abdülkadir el-Geylânî ve seçkin Hanbelî fakihi Takýyyüddin Ýbn Teymiyye bu icâzetnâmelerde ismi geçen þahsiyetler arasýndadýr (Taxation in Islam I, trc. A. Ben Shemesh, Goitein’in önsözü, s. IX-X; icâzetnâmeler için ayrýca bk. a.g.e., s. 17-20, 139172; G. Vajda, “Quelques certificats de lectu-

