
262

YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ

mûn, hüccet, sebt gibi hadiste en üst mer-
tebedeki âlimler için kullanýlan nitelikler-
le anýlmýþtýr. Hocasý Þu‘be b. Haccâc bir ki-
þiyle ihtilâfa düþtüðünde ondan hakem
olmasýný istemiþ, Yahyâ da bu olayda ho-
casýnýn aleyhinde hüküm vermiþtir (Ýbn
Ebû Hâtim, I, 232-233). Kendilerinden ha-
dis alýnabilecek râviler hakkýnda titiz öl-
çüler koymasý ve sadece sika râvilerden
hadis nakletmesi sebebiyle çok sert eleþ-
tirilerde bulunan (müteþeddid) hadis ten-
kitçileri arasýnda sayýlmýþtýr. Hadis sa-
hasýnda yetkinlikleriyle tanýnmayan, riva-
yetlerinde çok hata yapan bazý zâhid ve
sûfîlerden hadis rivayet etme konusunda
da son derece ihtiyatlý davranmýþtýr. Ha-
disleri yazmakla birlikte daha çok ezbe-
rinden rivayet eder, uzun hadisleri talebe-
lerinin kitaplarýndan okur, mâna ile rivaye-
ti de câiz görüldü. Süfyân es-Sevrî onunla
bir defasýnda hadis müzakere ettiðinde
hâfýzasýna hayran kalmýþtýr (Zehebî, A£lâ-
mü’n-nübelâß, IX, 177). Arkadaþlarýyla be-
raber bir hocadan hadis okuduklarýnda on-
lar yazar, Yahyâ ise sadece dinler, evine gi-
dince dinlediði hadisleri ezberinden kay-
dederdi (Ýbn Ebû Hâtim, I, 248). Bununla
birlikte hâfýzasýna güvenerek yaptýðý bazý
rivayetlerde yanýldýðýný itiraf etmiþtir (Ha-
tîb, el-Kifâye, s. 220). Ahmed b. Hanbel’e
göre Yahyâ râvileri en iyi tanýyan, hadis riva-
yetinde nâdiren hata yapan, rivayetlerinde
titiz ve çok dikkatli bir hadisçidir. Özellikle
hadis ricâli hakkýndaki derin bilgisi, isnadýn
inceliklerini ve ta‘n noktalarýný iyi bilmesi
sebebiyle övgüye lâyýk görülmüþtür (Ha-
tîb, TârîÅu Ba³dâd, XIV, 138; Ýbn Receb,
s. 133). Ýlelü’l-hadîs ile cerh ve ta‘dîl konu-
sundaki uzmanlýðý da herkes tarafýndan
kabul edilmiþtir. Hocasý Süfyân es-Sevrî bir
defasýnda muhtemelen onu sýnamak için
tedlîs yaparak rivayette bulununca Yahyâ
bunu hemen farketmiþ, Sevrî de, “Senin
gibisini görmedim, hiçbir kusuru kaçýr-
mýyorsun” demiþtir (Mizzî, XXXI, 339). Ýs-
nadla ilgili geniþ bilgisi yanýnda fýkhü’l-
hadîse dair bilgisi sebebiyle de fakih mu-
haddislerden kabul edilmiþtir. Tebeü’t-tâ-
biîn dönemi Basra muhaddisleri arasýnda
hadis ilminde titizliðiyle öne çýkan Yahyâ
el-Kattân, Irak bölgesinde hadis usulü il-
minin temellerini atmýþ, hadise dair bilgi-
lerin sistemleþmesine öncülük etmiþ, riva-
yetleri ve râvileri derinlemesine inceleme-
nin ilk metotlarýný ortaya koymuþtur (Ýbn
Hibbân, VII, 611). Yahyâ b. Saîd, Basra ký-
raat âlimleri arasýnda da seçkin bir yere
sahiptir. Ýlele dair ilk eseri onun yazdýðý,
zayýf râvilerle ilgili bir kitabý (eŠ-™u£afâß)
ile Kitâbü’l-Me³åzî adlý bir baþka çalýþ-

masýnýn olduðu nakledilmekle birlikte gü-
nümüze ulaþan herhangi bir eserine rast-
lanmamýþ, rivayetleri ise Kütüb-i Sitte’-
de yer almýþtýr.

Nesâî Müsnedü ¼adî¦i Ya¼yâ b. Sa£îd
el-Æa¹¹ân adýyla bir eser yazmýþ, Ebû Ku-
reyþ el-Kuhistânî onun bazý rivayetlerini
¥adî¦ü’þ-þüyûÅ adlý eserinde toplamýþtýr
(Necm Abdurrahman Halef, IV, 97). Yah-
yâ el-Kattân hakkýnda hazýrlanan yüksek
lisans tezleri arasýnda Ývaz Atekî el-Hâzi-
mî’nin (Ya¼yâ b. Sa£îd el-Æa¹¹ân mu¼ad-
di¦en ve nâšýden, 1400, Ümmü’l-kurâ Üni-
versitesi eþ-Þerîa ve’d-dirâsâtü’l-Ýslâmiy-
ye Fakültesi) ve Sa‘d Fechân ed-Devserî’-
nin (Menhecü’l-Ýmâm Ya¼yâ b. Sa£îd el-
Æa¹¹ân fi’l-cer¼ ve’t-ta£dîl, 2001, Küveyt Üni-
versitesi eþ-Þerîa ve’d-dirâsâtü’l-Ýslâmiy-
ye Fakültesi) çalýþmalarý zikredilebilir (Day-
han, VII/1 [2009], s. 111).
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Ebû Zekeriyyâ (Ebû Sâlih) Yahyâ
b. Sâlih el-Vuhâzî ed-Dýmaþk¢

(ö. 222/837)

Humuslu muhaddis ve fakih.
˜ ™

137’de (754) Humus’ta doðdu. 147’de
(764) doðduðuna dair rivayet isabetli gö-
rülmemiþtir. Yemen asýllý Himyer kabile-
sinden olup sonradan Kuzey Arabistan’a
yerleþen Cüþem b. Abdüþems oðullarýn-

dülalîm Abdülazîm el-Bestevî), Medine 1405/
1985, II, 352; Vekî‘, AÅbârü’l-šuŠât (nþr. Abdü-
lazîz el-Merâgý), Kahire 1947-50, III, 241-245;
Ýbn Ebû Hâtim, el-Cer¼ ve’t-ta£dîl, IX, 147-149;
Ebû Ya‘lâ el-Halîlî, el-Ýrþâd fî ma£rifeti £ulemâßi’l-
¼adî¦ (nþr. M. Saîd b. Ömer Ýdrîs), Riyad 1409/
1989, I, 207-208; Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, XIV,
101-106; Bâcî, et-Ta£dîl ve’t-tecrî¼ li-men Åarre-
ce lehü’l-BuÅârî fi’l-Câmi£i’½-½a¼î¼ (nþr. Ebû Lü-
bâbe Hüseyin), Riyad 1406/1986, III, 1216-1218;
Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, V, 468-481; a.mlf.,
Te×kiretü’l-¼uffâ¾ (nþr. Zekeriyyâ Umeyrât), Bey-
rut 1998, I, 104-105; Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh-
×îb, XI, 221-224; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VIII,
147.
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Ebû Saîd Yahyâ b. Saîd b. Ferruh
el-Kattân et-Temîmî el-Basrî

(ö. 198/813)

Hadis hâfýzý ve ricâl âlimi.˜ ™

120 (738) yýlýnýn baþlarýnda Basra’da
dünyaya geldi. Muhtemelen atalarý Benî
Temîm kabilesinin âzatlýsý olduðu için Te-
mîmî nisbesini almýþ, ancak hiç kimsenin
kendisi üzerinde velâ hakkýnýn bulunma-
dýðýný söylemiþtir (Hatîb, TârîÅu Ba³dâd,
XIV, 136). Pamuk ticareti yaptýðýndan “Kat-
tân”, þaþý olduðundan “Ahvel” diye anýl-
mýþtýr. En çok faydalandýðý hocalarý yirmi
yýl boyunca derslerine katýldýðýný söyledi-
ði Þu‘be b. Haccâc ile Süfyân es-Sevrî’dir.
Evzâî, Hammâd b. Seleme, Ýbn Ebû Arû-
be, Mis‘ar b. Kidâm, Âsým el-Ahvel, Mâlik
b. Enes, Hüþeym b. Beþîr diðer hocalarýn-
dan bazýlarýdýr. En meþhur talebeleri ise
onun hadislerin illetlerini tesbit etme yön-
temini sürdüren Ali b. Medînî baþta ol-
mak üzere Yahyâ b. Maîn, Ahmed b. Han-
bel, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb, Ýshak
b. Râhûye ve Abdurrahman b. Biþr’dir. Oð-
lu Muhammed ile torunu Ahmed b. Mu-
hammed de kendisinden hadis öðrenmiþ-
tir. Yahyâ el-Kattân ikindiden sonra mes-
cidde oturur, talebeleri akþam namazýna
kadar kendisine hadisle ilgili sorular so-
rardý. Hocalarýndan Þu‘be b. Haccâc, Süf-
yân es-Sevrî ve Süfyân b. Uyeyne ile akraný
Mu‘temir b. Süleyman ve yakýn arkadaþý
Abdurrahman b. Mehdî de ondan rivayet-
te bulundu. Hadis öðrenmek amacýyla
Baðdat, Kûfe ve Mekke gibi merkezlere
seyahat etti. Muhtemelen Mekke’ye yap-
týðý ziyaretler sýrasýnda, çaðýnýn âlimlerin-
den bazýlarýyla görüþtü. Yahyâ b. Saîd 12
Safer 198’de (12 Ekim 813) Basra’da ve-
fat etti.

Yahyâ b. Saîd emîrü’l-mü’minîn fi’l-ha-
dîs, imâmü’l-muhaddisîn, hâfýz, sika, me’-


