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Ebû Muhammed Yahyâ b. Eksem
b. Muhammed (Amr)
es-Sayfî el-Üseyyidî

et-Temîmî el-Mervezî
(ö. 242/857)

Müctehid âlim, kadýlkudât.
˜ ™

Künyesi bazý kaynaklarda Ebû Zekeriy-
yâ olarak da kaydedilir. Doðum tarihi ola-
rak yetmiþ altý yaþýnda vefat ettiðine dair
rivayete göre 166 (782-83), seksen üç ya-
þýnda vefat ettiðine dair rivayete göre 159
(776) yýllarý ortaya çýksa da 5 Ramazan
202 (17 Mart 818) tarihinde kadýlýk göre-
viyle Basra’ya geldiðinde henüz on sekiz-
yirmi bir yaþlarýnda bulunduðu þeklinde-
ki rivayet göz önüne alýnarak 180 (796) yýlý
civarýnda doðduðunu kabul etmek gere-
kir. Nitekim 160’ta (776-77) doðan Ýbn Ebû
Duâd’ýn Yahyâ b. Eksem’den yirmi yaþ ka-
dar büyük olduðu (Hatîb, IV, 142) ve 198’-
de (813) hilâfete geçen Me’mûn tarafýn-
dan kadý tayin edilmeden önce yaþýnýn kü-

çüklüðü sebebiyle imtihan edildiðine dair
bilgiler de bu rivayeti desteklemektedir.
Aslen Horasan’ýn Merv þehrinden olup Câ-
hiliye devri þair ve hatiplerinden, Hakîmü’l-
Arab diye tanýnan Eksem b. Sayfî et-Te-
mîmî’nin soyundan gelir. Dedesi Muham-
med b. Katan b. Sem‘ân el-Üseyyidî, Eme-
vîler’in Horasan valisi Esed b. Abdullah
el-Kasrî’nin kumandanlarýndan iken da-
ha sonra Abbâsî davetçilerine katýldý. Bazý
kaynaklarda ismi Ektem þeklinde kaydedi-
len babasý da fýkýh öðrenimini Ýmam Ebû
Hanîfe’nin, onun ardýndan talebesi Züfer’in
yanýnda sürdürmüþ (Bezzâzî, II, 124) ve Ab-
dullah b. Mübârek’ten hadis rivayet et-
miþtir. Yahyâ b. Eksem, baþta Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî olmak üzere dö-
nemin ileri gelen âlimlerinden fýkýh ve Ab-
dülazîz b. Ebû Hâzim, Abdülazîz b. Mu-
hammed ed-Derâverdî, Cerîr b. Abdülha-
mîd, Süfyân b. Uyeyne, Vekî‘ b. Cerrâh, Îsâ
b. Yûnus es-Sebîî, Hafs b. Gýyâs, Yahyâ b.
Saîd el-Kattân, Yahyâ b. Âdem gibi mu-
haddislerden hadis tahsil etti. Kendisinden
Buhârî (el-Câmi£u’½-½a¼î¼ dýþýndaki eser-
lerinde), Tirmizî, Ebû Hâtim er-Râzî, Kadî
Ýsmâil b. Ýshak el-Cehdamî, Ali b. Medînî,
Muhammed b. Ýshak es-Serrâc rivayette
bulundu. Yahyâ ayrýca Vâsýt ve Baðdat’ta
kadýlýk yapan Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mu-
hammed el-Birtî ve Tahâvî’nin hocasý Ah-
med b. Ebû Ýmrân’dan fýkýh öðrendi.

Genç yaþýndan itibaren devlet bürokra-
sisinde görev alan Yahyâ b. Eksem kadýlýk,
kadýlkudâtlýk, kumandanlýk, Dîvânü’s-sa-
dakat baþkanlýðý, vezirlik gibi görevler yap-
tý. Zekâsý, bilgisi, bürokrasi deneyimi ve
güçlü anlatýmý ile Halife Me’mûn’un dik-
katini çekti. Halife 201 (817) yýlýnda Ali er-
Rýzâ’yý veliaht ilân ettiðinde kendisine ver-
diði ahidnâmeyi þahit sýfatýyla imzalayan-
lar arasýnda yer aldý (Kalkaþendî, II, 334-
336). 199’da (815) baþlayan Mübeyyiza is-
yanýnýn bastýrýlmasýnýn ardýndan Horasan’-
dan getirilerek 202 (818) yýlýnda Basra ka-
dýlýðýna tayin edildi. Kendisini karþýlayan
Basralýlar’ýn yaþýný sormalarýndan küçüm-
sendiðini anlayýnca Hz. Peygamber’in Mek-
ke’ye vali tayin ettiði Attâb b. Esîd’den,
Yemen’e gönderdiði Muâz b. Cebel’den ve
Hz. Ömer’in Basra kadýlýðýna gönderdiði
Kâ‘b b. Sûr’dan yaþça daha büyük oldu-
ðunu söyledi. 210’da (825) Me’mûn tara-
fýndan Baðdat’a Ali b. Harmele et-Tey-
mî’nin yerine kadýlkudât tayin edildi (Ýbn
Hallikân’ýn bunun için verdiði 220 tarihi
[Vefeyât, VI, 149] yanlýþtýr). Me’mûn döne-
minde ülke yönetiminde en etkin iki kiþi-
den biri oldu (diðeri Ýbn Ebû Duâd). Vezir-
ler idarî konularda onun görüþünü alma-

yükselen ahþap harem / selâmlýk kanadý
kýsmen tek, kýsmen iki katlýdýr. Yer yer gü-
neye doðru eliböðründelere oturan çýk-
malarla geniþletilmiþtir. Bu kanatta sofa-
lar ve koridorlarla irtibatlandýrýlmýþ, eþsiz
bir Boðaz manzarasýna açýlan, geleneksel
biçimde döþenmiþ, farklý boyutlarda oda-
lar sýralanýr. Çubuklu tavanlar, yüklükler
ve sedirlerle donatýlan bu odalardan bir
kýsmý þeyhin ailesiyle ikamet ettiði hare-
me, diðer kýsmý derviþlerin ikametine, þey-
hin misafirlerini aðýrlamasýna mahsus se-
lâmlýk bölümüne aittir.

Yahyâ Efendi’nin büyük þöhreti vefa-
týndan sonra devam etmiþ, türbesiyle tek-
kesinin çevresi kendisine komþu olmak is-
teyen binlerce insanýn kabirleriyle dolmuþ-
tur. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
buraya gömülen birçok tarikat ehli, dev-
let ricâli, ulemâ, hânedan ve saray men-
subuna ait mezar taþlarý baþlýbaþýna bir
araþtýrmaya konu teþkil edecek çeþitlilik
ve zenginliktedir. Genellikle Þehzadeler Tür-
besi diye adlandýrýlan, aslýnda bazý þehza-
delerin, kadýnefendilerin, ikballerin ve sul-
tanlarýn mezarlarýný da barýndýran türbe
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda II. Abdülhamid ta-
rafýndan yaptýrýlmýþtýr. Moloz taþ ve tuðla
ile örülen duvarlarý sývalý, ahþap çatý günü-
müzde Marsilya tipi kiremitlerle örtülü-
dür. Köþeleri pahlanmýþ dikdörtgen planlý
türbenin cephelerinde ortadaki yuvarlak
kemerli, yandakiler dikdörtgen açýklýklý ol-
mak üzere üçlü pencere gruplarý görülür.
Basit silmelerle çerçevelenmiþ olan pen-
cereler eklektik parmaklýklarla donatýlmýþ-
týr. Giriþ güneydoðu köþesindeki pahta yer
alýr. Eskiden burada iki odalý, muhteme-
len ahþap bir türbedar evinin bulunduðu ve
türbeye bunun içinden geçildiði bilinmek-
tedir. Türbede yer alan on dört adet ahþap
sanduka simli pûþidelerle donatýlmýþ ve ah-
þap parmaklýklarla kuþatýlmýþtýr.

Yahyâ Efendi Tekkesi’nde ilk göze çar-
pan özellik mimari yapýlarýn çevre ile sý-
cak iliþkisidir. Hazîredeki yoðun yeþil do-
ku, esasen ahþap malzemesinden ötürü
kendisine yakýn olan tekkeyi âdeta kucak-
lamakta, türbeden etrafa yayýlan mistik
hava ve muhteþem manzara ile birleþerek
Ýstanbul’un nasýlsa hâlâ yaþayabilen pito-
resk bir köþesini oluþturmaktadýr. Yahyâ
Efendi Tekkesi, Ahmet Hamdi Tanpýnar’a
þu satýrlarý ilham etmiþtir: “Ýlâhî maðfi-
ret Yahyâ Efendi Dergâhý’nda âdeta gü-
zel bir insan yüzü takýnýr. Ölüm burada,
hemen iki üç basamak merdiven ve bir iki
setle çýkýlýveren bu bahçede hayatla o ka-
dar kardeþtir ki bir nevi erme yolu, yahut
aþk bahçesi sanýlabilir.”

YAHYÂ b. EKSEM
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net’ten haramlýðýna dair delil getirerek ha-
lifeyi bundan vazgeçirmesi takdire deðer
bir davranýþ kabul edilmiþtir (Hatîb, XIV,
199-200). Yine kaynaklarda nakledilen pek
çok anekdottan Me’mûn’un yanýndan ay-
rýlmadýðý, onunla birlikte iken geliþen olay-
lara müdahale ettiði anlaþýlmakta, ayrýca
halifeye dair pek çok anekdotun râvisi ola-
rak görünmektedir. Bununla birlikte Me’-
mûn ölüm döþeðinde, kendi yönetiminde
halka yapýlan haksýzlýklardan ve vergilerle
ilgili yanlýþ uygulamalardan Yahyâ b. Ek-
sem’in sorumlu olduðunu söylemiþtir (Ta-
berî, V, 196).

Me’mûn, Mu‘tasým-Billâh ve Vâsik-Billâh
gibi Mu‘tezile mezhebini kabul eden hali-
feler döneminde resmî görevlerde bulun-
makla birlikte Yahyâ b. Eksem kelâm ko-
nusunda Ehl-i sünnet’in görüþlerini be-
nimsemekteydi. Ahmed b. Hanbel, Yah-
yâ b. Eksem’in herhangi bir bid‘atýný bil-
mediðini söyler; Hatîb el-Baðdâdî de onu
bid‘attan uzak, Ehl-i sünnet’e mensup bir
âlim diye tanýtýr ve dönemin kelâmla ilgili
en önemli tartýþma konularýndan biri olan
halku’l-Kur’ân meselesinde Mu‘tezile an-
layýþýna karþý çýkarak bunu savunanlarýn
tövbe etmeleri, tövbe etmedikleri takdir-
de idam edilmeleri gerektiðini ileri sürdü-
ðüne dair rivayeti kaydeder (TârîÅu Ba³-
dâd, XIV, 199). Ýslâm tarihinde “mihne”
adýyla anýlan bu olayýn siyasî bir problem
haline gelmesine öncülük eden Kadýlku-
dât Ýbn Ebû Duâd ile Yahyâ b. Eksem ara-
sýnda pek çok münazara yapýlmýþtýr. As-
lýnda Ýbn Ebû Duâd’ý Halife Me’mûn’a ta-
nýtarak yükselmesini saðlayan da Yahyâ ol-
muþtur. Mütevekkil-Alellah’ýn 237’de (851)
Ýbn Ebû Duâd’ýn oðlu Ebü’l-Velîd’i kadýl-
kudâtlýktan azledip yerine tekrar Yahyâ’yý
getirmesi üzerine mihne hadisesi tam an-
lamýyla ortadan kalkmýþtýr.

Þiî kaynaklarýnda, Yahyâ b. Eksem’in Ýs-
nâaþeriyye’nin dokuzuncu imamý Muham-
med el-Cevâd’a âcizliðini ortaya koymak
amacýyla sorular sorduðu, ancak ikna edi-
ci cevaplar alýnca bundan vazgeçtiði nak-
ledilmektedir (Ali el-Harrânî, s. 451-454;
Þeyh Müfîd, s. 320-323). Ýbn Teymiyye ise
Yahyâ b. Eksem’in büyük bir fakih sayýl-
dýðýný, dolayýsýyla böyle basit meselelerle
uðraþmayacaðýný söyleyerek bu rivayetin
uydurma olduðunu belirtmektedir (Min-
hâcü’s-sünne, IV, 69). Yahyâ b. Eksem’in
onuncu imam Ali el-Hâdî’nin kardeþi Mû-
sâ’ya sorduðu sorulara Mûsâ’nýn cevap ve-
rememesi üzerine Ali el-Hâdî’nin bunla-
ra yazýlý olarak cevap verdiði bilinmekte-
dir (Mübâ¼a¦âtü Ya¼yâ b. Ek¦em adýyla
da bilinen risâlenin metni için bk. Ali el-
Harrânî, s. 476-481).

Yahyâ b. Eksem baþta fýkýh, hadis, ke-
lâm ve nahiv olmak üzere çeþitli ilimlerle
ilgilenen çok yönlü bir âlimdir. Hadis riva-
yet etmenin kendisini kadýlýk, kadýlkudât-
lýk, vezirlik makamlarýnda bulunmaktan
daha çok mutlu ettiðini söylemiþ, muhad-
disin mertebesinin üstünlüðüne dikkat
çekmiþtir. Onun hadisçiliði Yahyâ b. Maîn,
Ýshak b. Râhûye, Ebû Âsým en-Nebîl ve
Ebû Hâtim er-Râzî gibi muhaddisler tara-
fýndan aðýr biçimde eleþtirilmiþ, özellikle
icâzet ve vicâde yoluyla elde ettiði hadis-
leri semâ yoluyla nakletmesi tenkit konu-
su yapýlmýþ ve hadis hýrsýzlýðý olarak nite-
lendirilmiþtir. Zehebî ve Ýbn Hacer el-As-
kalânî ise Yahyâ’yý “sadûk” diye niteleyip
onun yalan söylemesine ihtimal vermez-
ler. Nesâî, Yahyâ b. Eksem’i Ahmed b.
Hanbel ve Ýshak b. Râhûye mertebesinde
bir fakih kabul etmiþ, Hâkim en-Nîsâbûrî
de onun âlimlerin imamlarý arasýnda yer
aldýðýný ve Kitâbü’t-Tenbîh adlý eserinden
ilimde ne kadar ileri derecede bulunduðu-
nun anlaþýlacaðýný belirtmiþtir (Hatîb, XIV,
197). Ýbn Hazm, Yahyâ b. Eksem’i sünnet-
ler ve sahâbe sözleri hususunda geniþ bil-
giye sahip, dinî konularda hiç kimseyi tak-
lit etmeyen, fetvalarýnda sahâbe ve tâbi-
înin fetvalarýný esas alan Basralý muhad-
dis imamlardan saymýþ (el-Ý¼kâm, V, 99),
Muhammed b. Seleme de Yahyâ’nýn âlim-
lerin görüþ ayrýlýklarýný iyi bildiðini ve Irak-
lýlar’ýn bu konuda onu esas aldýklarýný kay-
detmiþtir (Serahsî, XVI, 124).

Yahyâ b. Eksem müctehid âlimlerden ol-
makla birlikte muhtemelen yetiþtiði ilim
muhiti dikkate alýnarak Hanefî mezhebi
âlimlerinden sayýlmýþ, bazý görüþleri ve
özellikle Ahmed b. Hanbel’in hakkýndaki
övgü sözlerinden dolayý Hanbelî tabakat
eserlerinde biyografisine yer verilmiþ, Dâ-
rekutnî ise onu Ýmam Þâfiî’nin öðrencile-
ri arasýnda zikretmiþtir. Yahyâ b. Eksem,
fýkhýn ve fýkýh usulünün teþekkül safhasýn-
da yaþamýþ müctehid bir âlim olup kendi
ictihadlarý doðrultusunda hareket etmek-
teydi. Hanefî mezhebinin temel kaynak-
larýndan birine eleþtiriler yönelten (aþ.bk.)
Yahyâ’yý Hanefî mukallidi saymak doðru
deðildir; ancak Hanefî çevreleriyle daha
sýký irtibat halinde olmuþtur. Nitekim ilk
Hanefî tabakat müelliflerinden Saymerî,
kendi dönemine kadar Irak çevresi Hane-
fî âlimlerinin biyografilerini ele aldýðý AÅ-
bâru Ebî ¥anîfe ve a½¼âbih adlý ese-
rinde Yahyâ b. Eksem’e müstakil bir yer
vermemiþtir. Fakat Îsâ b. Ebân’ýn biyog-
rafisinde kaydettiði bir olayla ilgili olarak
Yahyâ b. Eksem de Ýsmâil b. Hammâd,
Biþr b. Velîd el-Kindî, Biþr b. Gýyâs el-Me-

dan herhangi bir uygulamada bulunmaz-
lardý. 214 (829) yýlýnda Dînever’de bulunan
Abdullah b. Tâhir’e elçi olarak gönderildi
ve onun Horasan valiliðine tayinine aracý-
lýk etti. Me’mûn’un seferlerinde yanýnda
bulundu; 27 Muharrem 215’te (26 Mart
830) gerçekleþtirilen Bizans seferine katýl-
dý ve 216 (831) yýlýnda Bizans’a karþý dü-
zenlenen bir akýnda kumandanlýk yaptý.
Ayný yýl Me’mûn ile birlikte Dýmaþk’a ve 10
Muharrem 217’de (16 Þubat 832) Mýsýr’a
gitti. Mýsýr’da kadýlýk makamý boþ olduðun-
dan halkýn talebi üzerine burada üç gün
müddetle davalara baktý, bu sebeple Mý-
sýr kadýlarý arasýnda sayýldý. Mu‘tasým-Bil-
lâh döneminde kadýlkudâtlýk görevinden
alýnarak yerine Ýbn Ebû Duâd tayin edildi.

Halife Vâsik-Billâh zamanýnda Baðdat’ýn
Þarkýye bölgesinde kadýlýk yapan Yahyâ b.
Eksem, Mütevekkil-Alellah döneminde ye-
niden itibar kazandý. Felç olan babasý Ýbn
Ebû Duâd yerine kadýlkudâtlýk görevini yü-
rüten Ebü’l-Velîd Muhammed 5 Rebîülev-
vel 237’de (6 Eylül 851) azledildiðinde Yah-
yâ b. Eksem Baðdat’tan Sâmerrâ’ya ge-
tirilip ikinci defa kadýlkudâtlýða tayin edil-
di. 23 Ramazan 237 (19 Mart 852) tarihin-
de bu görevine mezâlim hâkimliði ilâve
edildi. Ancak Safer 240’ta (Temmuz 854)
Mütevekkil-Alellah tarafýndan görevden
alýndý. Kendisine bu haberi getiren kâtibin
divaný teslim etmesini istemesi üzerine bu-
nun halife tarafýndan emredildiðine dair
iki âdil þahit talep ettiyse de kâtip zorla di-
vaný elinden aldý. Bu olayý duyan halife Yah-
yâ’nýn Baðdat ve Basra’daki mallarýnýn mü-
sadere edilmesini (Taberî, V, 319) ve Bað-
dat’ta ev hapsinde tutulmasýný emretti,
ardýndan da onu Mekke’ye sürdü. Daha
sonra Mekke’de kalmayý istemesine rað-
men Mütevekkil-Alellah’ýn kendisini affet-
tiðini haber alýnca Irak’a dönmek üzere yo-
la çýktý. Ancak Medine yakýnlarýndaki Re-
beze’de 15 Zilhicce 242 (14 Nisan 857) ta-
rihinde vefat etti ve orada defnedildi. 243
yýlý baþlarýnda (Mayýs 857) öldüðü de riva-
yet edilmektedir.

Vekî‘, Yahyâ b. Eksem’i kadýlýk mesleðin-
de otoriter, titiz ve tâvizsiz bir kimse ola-
rak niteler ve mesleðinde eleþtirilere mâ-
ruz kalmamakla birlikte bazý kusurlarý bu-
lunduðunu belirtir (AÅbârü’l-šuŠât, II, 161,
163). Ýbn Hallikân’a göre ise iþleri en iyi
bilen dâhilerdendi (Vefeyât, VI, 151). Kay-
naklarda Yahyâ b. Eksem’in her durumda
doðru bildiklerini söyleyen cesur bir âlim
olduðuna dair menkýbeler yer almaktadýr.
Halife Me’mûn’un Þam seferi sýrasýnda
müt‘a nikâhýný serbest býrakmak istemesi
üzerine Yahyâ b. Eksem’in Kur’an ve Sün-
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de yaþayan Abdullah adlý zâhid bir kardeþi-
nin bulunduðu (Ýbn Asâkir, LXIV, 73), Han-
ne adýndaki kýz kardeþinin ise meþhur fa-
kih Muhammed b. Nasr el-Mervezî ile ev-
lendiði bilinmektedir.
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Ebû Alî (Ebü’l-Fazl) Yahyâ
b. Hâlid el-Bermekî

(ö. 190/805)

Abbâsî veziri.˜ ™

Abbâsî bürokrasisinde Bermekî ailesi-
nin ilk temsilcisi olan Hâlid b. Bermek’in
oðludur. Vefat ettiðinde altmýþ dört-yet-
miþ veya yetmiþ dört yaþlarýnda bulundu-
ðuna dair rivayetlerden 116-126 (734-743)
arasýnda doðduðu anlaþýlmaktadýr. Genç-

lik yýllarýnda Rey, Taberistan ve Demâvend
valiliði yapan babasý Hâlid tarafýndan Rey’-
de görevlendirildi; bu esnada Rey’e gön-
derilen Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un oð-
lu Muhammed el-Mehdî’nin hizmetinde
bulundu. Burada oðlu Fazl’ýn doðumun-
dan kýsa bir süre sonra Mehdî’nin oðlu Hâ-
rûn dünyaya geldi (149/766). Yahyâ’nýn ha-
nýmý Zübeyde Hârûn’u, Mehdî’nin ümmü-
veledi Hayzürân da Fazl’ý emzirdi. Kurulan
süt akrabalýðý Yahyâ’yý Halife Mansûr’a ve
ailesine daha çok yaklaþtýrdý (Cehþiyârî, s.
136). Bununla birlikte Halife Mansûr bi-
linmeyen bir sebeple Hâlid’i valilikten az-
letti, ayrýca 2.700.000 dirhem para ceza-
sýna çarptýrdý. Yahyâ, Hayzürân’dan ve ba-
basýnýn dostlarýndan topladýðý paralarla bu
miktarý ödedi. Daha sonra affedilen Hâlid
Musul, Yahyâ ise Azerbaycan valiliðine ta-
yin edildi (158/774-75).

161 (778) yýlýnda Yahyâ yeni halife Meh-
dî-Billâh tarafýndan oðlu Hârûn’un hoca-
lýðý ve kâtipliðiyle görevlendirildi. Böyle-
ce Hârûnürreþîd’in baba diye hitap etti-
ði Yahyâ ile beraberliði ve Yahyâ’nýn Ab-
bâsî siyasetinde etkin biçimde rol oynama
dönemi baþlamýþ oldu. Hârûn 163 (780)
yýlýnda Bizans üzerine sefere gönderildi-
ðinde Yahyâ onunla birlikte gitti ve ordu-
nun levazým iþlerini yürüttü. Ayný yýl için-
de Azerbaycan ve Ýrmîniye dahil batý eya-
letlerinin valiliðine tayin edilen Hârûn, Yah-
yâ’yý Dîvânü’r-resâil’in baþýna getirdi. Böl-
geyi 166’da (782-83) babasý tarafýndan ken-
disine “Reþîd” lakabý verilerek kardeþi Mû-
sâ el-Hâdî’den sonra ikinci veliaht ilân edi-
len Hârûn adýna yöneten Yahyâ, Mehdî-
Billâh’ýn ölümüne kadar bu görevde kaldý
ve Mehdî’nin ölümü üzerine ortaya çýkan
karýþýklýklarýn yatýþtýrýlmasýnda önemli rol
oynadý. Mehdî, Mâsebezân’da vefat etti-
ði sýrada (169/785) Hârûnürreþîd ve Yah-
yâ onun yanýnda bulunuyordu. Yahyâ, Hâ-
rûnürreþîd’e bir kargaþaya meydan ver-
meden orduyu Baðdat’a götürmesini ve
Cürcân’daki aðabeyi Mûsâ el-Hâdî için biat
almasýný tavsiye etti. Hârûnürreþîd de her
tarafa babasýnýn ölümünü ve kardeþi Mû-
sâ el-Hâdî’ye biat edildiðini bildiren mek-
tuplar göndererek devlet içinde muhte-
mel bir karýþýklýðý önledi. Ayrýca Mûsâ ve
Hârûn’un annesi Hayzürân’ýn isteðiyle Bað-
dat’ta bazý ileri gelenlerin evlerini ateþe
veren askerlerin maaþlarýný ödeyip olaylarý
önledi; bu sýrada Cürcân’da bulunan ye-
ni halife Mûsâ el-Hâdî’nin acele Baðdat’a
gelmesini saðladý.

Yahyâ’nýn hizmetlerinden memnun ka-
lan Mûsâ el-Hâdî onun Hârûnürreþîd’in ya-
nýnda görevine devam etmesine izin ver-

rîsî, Ýbn Semâa gibi Hanefî mezhebinin
üçüncü nesil ileri gelen âlimlerinden kabul
edilmekte ve Halife Me’mûn’un hadislere
muhalefet ettikleri iddiasýyla kendilerinden
cevap vermelerini istediði, ancak onlar-
dan bir karþýlýk alýnamayýnca Îsâ b. Ebân’ýn
Kitâbü’l-¥ücceti’½-½a³¢r adlý eserini ya-
zarak gereken cevabý verdiði anlatýlmak-
tadýr (AÅbâru Ebî ¥anîfe, s. 141-142).

Ýlk dönem Ýslâm hukuku ekollerinin Irak
ve Hicaz merkezli tasnifine göre Irak eko-
lü içerisinde yer alan Yahyâ b. Eksem, bir
kimsenin fetva verebilmesi için hem re’yi
hem de eseri (hadisleri) iyi bilmesinin þart
olduðunu belirterek mutedil bir tavýr or-
taya koymuþ (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, I,
47), Mu‘tezile imamlarýndan Sümâme b.
Eþres ve Zâhirî mezhebinin kurucusu Dâ-
vûd b. Ali ile ilmî münazaralar yapmýþtýr.
Kadýnlarýn temizlenme sürelerinin asgari
on beþ gün olduðu þeklindeki çoðunluk
görüþüne karþý bu sürenin on dokuz gün
olduðunu söylemesi (Cessâs, II, 30-31), fe-
râiz ilminde “el-Mes’eletü’l-Me’mûniyye”
diye bilinen miras meselesi (Ýbn Hallikân,
VI, 148) gibi bazý fýkhî görüþleri, âyet ve
hadislerle ilgili bazý yorumlarý kaynaklar-
da zikredilmektedir. Yahyâ b. Eksem’in pek
çok eser yazdýðý, özellikle fýkha dair eser-
lerinin önemli kabul edildiði belirtilmekle
beraber öðrencisi Kadî Ýsmâil’in ifadele-
rinden çok hacimli olan bu eserlerin er-
ken dönemlerden itibaren ihmal edildiði
anlaþýlmaktadýr (Hatîb, XIV, 200). Ýmam
Muhammed’in el-Câmi£u’½-½a³¢r’ine Ki-
tâbü’t-Tenbîh adýyla bir reddiye yazarak
bazý meseleleri eleþtirmiþ, kendisine Ebû
Abdullah Ýbnü’s-Selcî tarafýndan Kitâbü’l-
Beyân adlý eserle cevap verilmiþtir. Kitâ-
bü’t-Tenbîh’i Yahyâ b. Eksem’in ilimdeki
mevkiine bir delil sayan Hâkim en-Nîsâ-
bûrî’nin aksine bu eserden iktibaslar ya-
pýp tenkitlerini cevaplandýran Ebü’l-Usr el-
Pezdevî, Yahyâ’nýn eserini karalamalar ve
delil olamayacak þeylerle doldurmaktan
baþka bir þey yapmadýðýný söyleyerek onu
aðýr bir dille eleþtirmiþ ve tenkitlerine ce-
vap vermenin boþ bir uðraþ olduðunu kay-
detmiþtir (Þer¼u’l-Câmi£i’½-½a³¢r, vr. 3a).
Yahyâ b. Eksem’in Îcâbü’t-temessük bi-
a¼kâmi’l-Æurßân adlý bir eserle (Ýbnü’n-
Nedîm, s. 41) þürûta dair bir kitap yazdýðý
zikredilmekle birlikte (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1046) bunlarýn zamanýmýza ulaþtýðý bilin-
memektedir. Ayrýca kaynaklarda bazý þiir-
lerine yer verilmektedir (Vekî‘, II, 164-165;
Ýbn Asâkir, LXIV, 74-75, 85, 86, 88). Onun
Kitâbü Mesâßili’l-a£dâd adlý bir eseri olan
Muhammed adýnda bir oðlu (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 340) ve kendisiyle yazýþtýðý, Merv’-
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