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hammed b. Ýdrîs er-Râzî, Fesevî, Ebû Zür‘a
ed-Dýmaþký ve Osman b. Saîd ed-Dârimî
gibi muhaddisin bulunmasý ve aleyhinde
bir þey söylenmemesi onun güvenilirliði
konusunda tereddüt bulunmadýðýný gös-
termektedir. Zehebî de güvenilir olduklarý
halde eleþtirilen râvilere dair eserinde Yah-
yâ’dan da bahseder ve ehl-i re’yin görüþ-
lerini benimsediði için aleyhinde konuþul-
duðunu söyler (¬ikru esmâßi men tükülli-
me, s. 196).

Mu‘tezilî görüþleri benimsemeyen fu-
kaha ve ehl-i hadîs ulemâsý üzerinde bas-
ký uygulayan Abbâsî Halifesi Me’mûn’un
Yahyâ b. Sâlih’i Humus’a kadý yapmak için
davet ettiði nakledilirse de onun bu gö-
revi kabul edip etmediði bilinmemekte-
dir. Yahyâ b. Sâlih, Ýmam Mâlik’in el-Mu-
va¹¹aßýný kendisinden dinleyerek nakleden
râvilerden biri olup Nesâî dýþýnda Kütüb-i
Sitte müelliflerinin hepsi onun rivayetle-
rine yer vermiþtir. Kaynaklarda kendisin-
den özellikle râvilerin hayatý ve vefat ta-
rihleriyle ilgili pek çok bilgi nakledilen Yah-
yâ b. Sâlih Humus’ta vefat etti. Onun ri-
vayetlerinden oluþan bir cüz, Ebû Müs-
hir’in NüsÅatü Ebî Müshir adýyla bilinen
cüzü içinde diðer birkaç muhaddisin riva-
yetleriyle birlikte günümüze intikal etmiþ-
tir. Bu cüz Ebû Müshir’in eseri yanýnda
(NüsÅatü Ebî Müshir, nþr. Mecdî Fethî
es-Seyyid, Tanta 1410/1989; Yahyâ b. Sâ-
lih’in nüshasý için bk. s. 51-70) Ebû Amr
Ýbn Mende’nin el-Fevâßid (nþr. Hallâf Mah-
mûd Abdüssemî‘, Beyrut 1423/2002, II,
107-129; Yahyâ b. Sâlih’in nüshasý için bk.
II, 121-128) adlý derlemesi içinde de ya-
yýmlanmýþtýr. Yahyâ b. Sâlih, senedinde
kendisinin yer aldýðý kýrk bir rivayet içe-
ren bu nüshadaki hadislerin büyük bir kýs-
mýný hocasý Hammâd b. Þuayb el-Kûfî’den
nakletmiþtir.
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Sellâm
b. Ebî Sa‘lebe et-Teymî

(ö. 200/815)

Kuzey Afrika ve Endülüs’te kendisine
ilk Kur’an tefsiri nisbet edilen âlim.˜ ™

124 (742) yýlýnda Kûfe’de doðdu. Kay-
naklarda hayatýndan ziyade menkýbelerine
yer verilir. Oðlu Muhammed’den nakledi-
len bir rivayete göre (Ýbn Nâcî, I, 240) öð-
renimine Kûfe’de baþladý. Babasýnýn Bas-
ra’ya göç etmesi üzerine tahsiline bu þe-
hirde devam etti. Hasan-ý Basrî’nin talebe-
lerinden kýraat dersi aldý; daha sonra ha-
dis ilmi ve hadis rivayeti üzerinde durdu.
Dönemindeki kültür merkezlerini dolaþa-
rak birçok âlimle görüþtü. Ardýndan hadis
râvileri arasýnda onun da adý zikredilmeye
baþlandý. 182’de (798) ticaret maksadýyla
Mýsýr üzerinden Kuzey Afrika’nýn ilim ve
ticaret merkezi olan Kayrevan’a gitti. Kay-
revan Ulucamii’nde tefsir dersleri verdi,
tefsirini burada yazdý. Kayrevan halký ken-
disine büyük ilgi gösterdi. Kýsa bir müddet
sonra çevresinde ilim halkalarý oluþmaya
baþladý. Kayrevan’ýn Abbâsî valileri Muham-
med b. Mukatil el-Akkî, Ýbrâhim b. Aðleb
ve oðlu Ebü’l-Abbas Abdullah b. Ýbrâhim
döneminde bu þehirde yaþadý. Vali Ýbrâ-
him, Yahyâ’nýn Mýsýr’dan dostu olan Leys
b. Sa‘d’ýn talebesiydi; bu sebeple ona çok
itibar etti (Ebü’l-Arab, s. 35; Ebû Bekir el-
Mâlikî, I, 141; Ýbn Ebü’d-Dýyâf, I, 98-99).

Yahyâ b. Sellâm’ýn güçlü bir hâfýzaya sa-
hip bulunduðuna dair pek çok rivayet var-
dýr. Ebü’l-Arab’ýn naklettiði bir habere gö-
re torunu dedesinin duyduðu her þeyi ez-
berlediðini, hatta þarký söylenen bir yer-
den geçerken þarkýnýn hâfýzasýna yer et-
memesi için kulaklarýný týkadýðýný söyler
(ªabašåtü £ulemâßi Ýfrîšýyye, s. 37). Mür-
cie’den olduðuna dair dedikodu çýkýnca
bunu kesinlikle reddetmiþ, bu söylentiler
kendisini yakýndan tanýyanlarca da yalan-
lanmýþtýr. Kayrevan Kadýsý Îsâ b. Miskîn’e
Yahyâ ile ilgili görüþü sorulduðunda, “Hak-
kýnda dedikodu yapýldý, fakat Allah’a ye-
min ederim ki o bizden daha hayýrlý idi”
demiþtir. Yahyâ b. Sellâm’a Mürciîlik isnat
edilmesinin asýl sebebi, o dönemdeki yay-
gýn mezhep taassubu, onun aslen Iraklý ol-
masý ve bazý Kayrevanlýlar tarafýndan bir
yabancý gibi görülmesidir. Bununla birlik-
te Kuzey Afrikalýlar onu güvenilir bir âlim
olarak tanýmýþlardýr. Yahyâ b. Sellâm, Irak’-
tan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan coðraf-
yada yirmi dördü tâbiînden olmak üzere
360’tan fazla âlimle görüþtü (Ebû Bekir

dan atasý Vuhâza’ya (Uhâza) nisbetle Vu-
hâzî, Humus’ta doðup büyüdüðü için Hým-
sî, sýk sýk Dýmaþk’ta bulunduðu için Dý-
maþký, bütün Þam bölgesinde þöhreti ya-
yýldýðý için Þâmî nisbeleriyle anýlmýþtýr. Genç
yaþta tahsile baþladýðý anlaþýlan Yahyâ b.
Sâlih çeþitli ilim merkezlerinde Saîd b. Be-
þîr el-Basrî, Muâviye b. Sellâm ed-Dýmaþ-
ký, Abdurrahman b. Ebü’z-Zinâd, Mâlik b.
Enes, Ýsmâil b. Ayyâþ, Derâverdî, Muham-
med b. Hasan eþ-Þeybânî, Bakýyye b. Ve-
lîd ve Hammâd b. Þuayb el-Kûfî gibi âlim-
lerden ilim tahsil etti. Mizzî, onun ders
gördüðü ve kendilerinden rivayette bulun-
duðu elli yedi hocasýnýn ismini zikreder
(Teh×îbü’l-Kemâl, XXXI, 375-377). Yahyâ
b. Sâlih sýk sýk Kûfe’de bulundu, Ebû Ha-
nîfe ile talebelerinin ders halkalarýna ka-
týldý ve ehl-i re’yin görüþlerini benimsedi.
Hocasý Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’-
den yakýn ilgi gördü ve bir defasýnda onun-
la Mekke’den Kûfe’ye ayný bineði paylaþa-
rak seyahat etti (Ýbn Asâkir, LXIV, 282). Fý-
kýh ilminde derinleþti ve geniþ birikim sa-
hibi oldu. Bazý konularda kendine has gö-
rüþleri bulunan Yahyâ b. Sâlih, hadis ilmi
ve rivayetiyle meþguliyeti meslek edindiði
halde ehl-i re’ye itibar etmesi yüzünden
Vekî‘ b. Cerrâh ve diðer muhaddisler ta-
rafýndan eleþtirilmiþtir. Rü’yet konusun-
da Cehmiyye’nin kurucusu Cehm b. Saf-
vân ile ayný görüþü benimsemekle suçlan-
dý. Kevsec diye anýlan Ýshak b. Mansûr el-
Mervezî de onun Mürciî olduðunu ve mez-
hebinin dâîliðini yaptýðýný ileri sürmüþtür
(Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, X, 456).

Bu eleþtiri ve suçlamalar yüzünden bazý
kimseler Yahyâ b. Sâlih’in rivayetleri ko-
nusunda menfi kanaat belirtmiþtir. Ah-
med b. Hanbel’in hadis derlemek ama-
cýyla Humus’a geldiði, ancak Yahyâ b. Sâ-
lih’ten hadis almadýðý nakledilir. Bununla
birlikte onun güvenilirliði konusunda olum-
suz görüþ bildirene rastlanmadýðý gibi tez-
kiye ifadeleriyle övülmüþtür. Yahyâ b. Ma-
în, Ýbn Sâlih’in sika, Ebû Hâtim Muham-
med b. Ýdrîs er-Râzî ve Ýbn Ebû Hâtim sa-
dûk, Ebû Avâne el-Ýsferâyînî hasenü’l-ha-
dîs bir râvi olduðunu söyler. Ýbn Adî onu
Þam bölgesinin güvenilir âlim ve râvilerin-
den sayar. Ebû Ya‘lâ el-Halîlî ise hadiste
imam kabul edilen kimselerden rivayette
bulunduðunu belirtir. Hasan b. Mûsâ el-
Eþyeb, Humus’a kadý tayin edildiðinde ken-
disine yardýmcý olacak güvenilir birini tav-
siye etmelerini isteyince Yahyâ b. Sâlih
önerildi. Mizzî’nin kaydettiði elliden fazla
râvisi ve talebesi arasýnda Yahyâ b. Maîn,
Ýbrâhim b. Saîd el-Cevherî, Ahmed b. Sâ-
lih et-Taberî, Buhârî, Zühlî, Ebû Hâtim Mu-
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Ýbn Abdülber en-Nemerî, Câmi£u beyâni’l-£ilm,
Kahire, ts. (Ýdâretü’t-týbâati’l-münîriyye), II, 148;
Humeydî, Ce×vetü’l-muštebis (nþr. M. Tâvît et-
Tancî), Kahire 1372/1952, s. 53, 54; Zehebî, Mî-
zânü’l-i £tidâl, IV, 380-381; Ýbn Ferhûn, ed-Dîbâ-
cü’l-mü×heb, Kahire 1351, s. 101; Ýbnü’l-Cezerî,
øåyetü’n-Nihâye, II, 373; Ýbn Nâcî, Ziyâdât £alâ
Me£âlimi’l-îmân, Tunus 1320, I, 240-243; II, 95-
98; Dâvûdî, ªabašåtü’l-müfessirîn, II, 371; Ýbn
Ebü’d-Dýyâf, Ýt¼âfü ehli’z-zamân, Tunus 1963, I,
98-99; Brockelmann, GAL Suppl., I, 332; Sez-
gin, GAS, I, 39; Ýsmail Cerrahoðlu, Yahyâ Ýbn
Sellâm ve Tefsirdeki Metodu, Ankara 1970; Ab-
düsselâm Ahmed el-Kenûnî, el-Medresetü’l-Æurßâ-
niyye fi’l-Ma³rib mine’l-fet¼i’l-Ýslâmî ilâ Ýbn £A¹ýy-
ye, Rabat 1401/1981, I, 135-137; Hind Þelebî, el-
Æýrâßât bi-Ýfrîšýyye, Tunus 1983, s. 151-184; Ha-
san Hüsnî Abdülvehhâb, Kitâbü’l-£Ömr fi’l-mu-
½annefât ve’l-müßellifîne’t-Tûnisiyyîn (nþr. Mu-
hammed el-Arûsî el-Matvî – Beþîr el-Bekkûþ), Bey-
rut 1990, I, 101-105; Vesîle Bel‘îd b. Hamde, et-
Tefsîr ve itticâhâtühû bi-Ýfrîšýyye, Tunus 1414/
1994, s. 77-147; Hamadi Sammoud, “Un éxégè-
te oriental en Ifriqiya: Yahya b. Sallam”, IBLA,
XXXIII (1970), s. 227-242; G. Yver, “al-Kairavan”,
EI (Fr.), II, 686.

ÿÝsmail Cerrahoðlu

– —
YAHYÂ-yý ÞÝRVÂNÎ


	����א�� )�� )

Seyyid Cemâlüddîn Yahyâ
b. Seyyid Bahâiddîn eþ-Þirvânî

(ö. 870/1466)

Halvetiyye tarikatýnýn ikinci kurucusu,
sûfî müellif.
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XIV. yüzyýlýn sonlarýnda Þirvanþahlar’ýn
baþþehri Þamahý’da doðdu. Þirvânî nisbe-
si yanýnda hayatýnýn önemli bir kýsmýný ge-
çirip vefat ettiði Bakü’ye nisbetle Bakûvî
diye de anýlýr. Soyu Ýmam Mûsâ el-Kâzým’a
dayanýr. Babasý Seyyid Bahâeddin ve ata-
larý, Þirvanþahlar Devleti’nde nakîbüleþraf-
lýk vazifesini üstlenmiþlerdir. Yahyâ-yý Þir-
vânî tahsilini çocukluk ve gençlik yýllarýný
geçirdiði Þamahý’da Þemseddin Ahsîkesî,
Kutbüddin es-Serabî ve Mevlânâ Tâced-
din gibi âlimlerin yanýnda tamamladý. Bu
sýrada gördüðü bir rüya üzerine Þamahý’-
da faaliyet gösteren Halvetî þeyhi Sadred-
dîn-i Hiyâvî’ye intisap etti. Þeyh Sadreddin,
vefatýndan sonra yerine Yahyâ-yý Þirvânî’-
nin geçmesini vasiyet ettiði halde müridle-
ri onun çok genç olduðu gerekçesiyle Sad-
reddin’in damadý Pîrzâde’nin etrafýnda top-
landýlar. Bunun üzerine Seyyid Yahyâ, Þa-
mahý’dan ayrýlmaya karar verdi. O sýrada
Þirvanþahlar Devleti’nin baþýnda bulunan
ve merkezi Bakü’ye taþýyan Sultan Halil
(Halîlullah Han), Yahyâ’yý yeni baþþehre da-
vet etti ve burada inþa ettirdiði sarayýn ya-
kýnýndaki Keykubad Mescidi’ni ona tahsis
etti. Böylece Halvetiyye’nin Ýslâm dünyasýn-

da yayýlmasýna kaynaklýk edecek en önem-
li hankah onunla birlikte faaliyete geçmiþ
oldu. Seyyid Yahyâ’nýn Bakü’de kýrk yýldan
fazla þeyhlik yaptýðýna dair rivayet (Meh-
med Nazmi Efendi, vr. 8b) doðru ise onun
Bakü’ye geliþi 1420’den hemen sonra ol-
malýdýr. Kaynaklarda Seyyid Yahyâ’nýn ve-
fatýyla ilgili 862 (1458), 867, 868 ve 869
(1465) gibi farklý tarihler verilmektedir.
Bununla birlikte onun vefatýnýn Sultan Ha-
lil’in vefatýndan dokuz ay sonra gerçekleþ-
tiði belirtilmiþtir (Lâmiî, s. 575; Taþköpri-
zâde, s. 272). Süyûtî, Sultan Halil’in ölüm
tarihini 869 (Na¾mü’l-£išyân, s. 110), Ýbn
Ýyâs da Zilhicce 869 (Temmuz-Aðustos 1465)
(Bedâßi£u’z-zühûr, II, 431) þeklinde kaydet-
tiðine göre Seyyid Yahyâ 870 senesinin Ra-
mazan ayýnda (Nisan-Mayýs 1466) vefat
etmiþ olmalýdýr. Kabri Keykubad Mesci-
di’nin kýble tarafýnda inþa edilen sekizgen
planlý türbe içerisindedir. Bu türbe günü-
müze kadar gelmiþ olup halen Þirvanþah-
lar Saray Müzesi dahilinde bulunmakta-
dýr. Seyyid Yahyâ’nýn hankahý Safevîler’in
1501’de Bakü’yü zaptetmesi esnasýnda
tahrip edilmiþse de Sultan III. Murad za-
manýnda Þirvan’ýn Osmanlýlar tarafýndan
fethinin ardýndan Özdemiroðlu Osman Pa-
þa burayý tamir ettirip giriþine bir taçka-
pý yaptýrmýþtýr. Þirvan mimari üslûbunda-
ki bu kapý halen ayakta olup Murad kapý-
sý ve Þark darvazasý adýyla anýlmaktadýr.
Mescid, 1918’de Bolþevikler ve Ermeni-
ler’in müslümanlara yönelik katliamlarý sý-
rasýnda yakýlmýþ, daha sonra etrafýndaki
kabirlerle birlikte ortadan kaldýrýlmýþtýr.

Yahyâ-yý Þirvânî’nin tarikat silsilesi Sad-
reddîn-i Hiyâvî, Hacý Ýzzeddin Türkmânî,
Ahî Mîrem Halvetî vasýtasýyla Halvetiyye’-
nin kurucusu Ömer el-Halvetî’ye ulaþýr.
Halvetiyye’de yedi isimle uygulanmakta

el-Mâlikî, I, 122). Bunlar arasýnda oðlu Mu-
hammed, Hasan b. Dînâr, Hammâd b.
Seleme, Hemmâm b. Yahyâ, Ýbn Ebû Arû-
be, Bühlûl b. Râþid, Ýbn Ferrûh, Ýbn Lehîa
gibi âlimler yer alýr. Asbað b. Ferrûh, Ebû
Dâvûd Ahmed b. Mûsâ b. Cerîr ve daha
pek çok Afrikalý âlim ondan rivayette bu-
lundu. Yahyâ b. Sellâm, oðlu Muhammed’-
le birlikte Trablus ve Mýsýr yoluyla gittiði
hac dönüþü sýrasýnda Mýsýr’da hastalandý,
200 (815) yýlýnýn Safer (Eylül) ayý baþlarýn-
da Fustat’ta vefat etti ve Mukattam mev-
kiinde Kayrevanlý muhaddis Ýbn Ferrûh’un
kabri yanýna defnedildi.

Eserleri. 1. Tefsîru Ya¼yâ b. Sellâm
(nþr. Hind Þelebî, I-II, Beyrut 1425/2004).
Eserden bazý parçalar günümüzde Tunus’-
ta olup bunlar tam bir Kur’an tefsiri mey-
dana getirecek durumda deðildir. Bunun-
la birlikte mevcut kýsýmlar müellifin tef-
sirdeki metodunu belirlemeye yeterlidir.
Eser genelde öncekilerin naklî tefsirlerine
benzerse de Yahyâ b. Sellâm kendinden
sonrakilere yeni metotlar verebilecek ba-
zý tecrübelere giriþmiþtir. Bu daðýnýk tef-
sir rivayetleri ya oðlu Muhammed veya Ebû
Dâvûd Ahmed b. Mûsâ b. Cerîr (ö. 244/
858) tarafýndan nakledilmiþ, Muhammed
babasýnýn tefsirine bazý ilâveler yapmýþ-
týr. Endülüslü Ýbn Ebû Zemenîn bu tefsiri
ihtisar etmiþ (Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£azîz, nþr.
Ebû Abdullah Hüseyin b. Ukkâþe – M. Mus-
tafa el-Kenz, Kahire 1423/2002), Ebü’l-Mu-
tarrif el-Kanâziî diye bilinen Abdurrahman
b. Mervân el-Kurtubî’nin de eseri ihtisar
ettiði belirtilmiþtir. 2. et-Te½ârîf: Tefsî-
rü’l-Æurßân mimme’þtebehet esmâßü-
hû ve ta½arrafet meßânîh. Kur’ân-ý Ke-
rîm’in 115 kelimesinin vecihlerinin göste-
rildiði eser Hind Þelebî tarafýndan neþre-
dilmiþtir (bk. bibl.). Nâþir eserin baþ tara-
fýna vücûh ve nezâire dair geniþ bir tarih-
çe koymuþtur. Eserin, Yahyâ b. Sellâm’ýn
torunu Yahyâ b. Muhammed’e ait oldu-
ðuna dair kayýtlar varsa da Hind Þelebî,
Yahyâ b. Sellâm’ýn tefsiriyle yaptýðý karþý-
laþtýrmalara dayanarak bunun torun Yah-
yâ’ya deðil dede Yahyâ’ya aidiyetini ispat-
lamaya çalýþmýþtýr. Kaynaklarda Yahyâ’nýn
hadise dair Kitâbü’l-Câmi£, ÝÅtiyâr fi’l-
šýrâßât min ¹arîši’l-â¦âr ve fýkýhla ilgili
Kitâbü’l-Eþribe adlý üç eserinin daha bu-
lunduðu zikredilmektedir.
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