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Yahyâ, Emevî hânedanýna yakýn bir as-
ker ve bürokrat ailesine mensup olmakla
birlikte dinî ilimlere ilgi duydu ve Kurtu-
ba’da Ýmam Mâlik’in öðrencisi Ziyâd Þeb-
tûn’un derslerine katýldý. Ondan Mâlik’in
el-Muva¹¹aßýný dinledi, fýkhî görüþlerini
öðrendi ve kýsa zamanda en gözde tale-
besi oldu. Ayrýca Mâlik’in ilk nesil Endü-
lüslü talebelerinden Ebû Osman Saîd b.
Ebû Hind ve Yahyâ b. Mudar el-Kaysî’ye de
öðrencilik yaptý. Daha sonra hocasý Þeb-
tûn’un teþvikiyle, varlýklý ailesinden yardým
almadan onun saðladýðý malî destekle Do-
ðu’ya ilim yolculuðuna çýktý. Mâlik b. Enes,
Süfyân b. Uyeyne, Leys b. Sa‘d, Ýbnü’l-Ka-
sým, Ýbn Vehb, Abdullah b. Nâfi‘ es-Sâið ve
Ebû Damre Enes b. Ýyâz’dan ders aldý. Ba-
zý kaynaklarda hocalarý arasýnda kýraat âli-
mi Nâfi‘ de (ö. 169/785) zikredilmekle bir-
likte (Ýbnü’l-Faradî, II, 898; Ýbn Abdülber
en-Nemerî, el-Ýntišåß, s. 106; ayrýca bk. Ka-
dî Ýyâz, Tertîbü’l-medârik, III, 380) zaman
bakýmýndan bu mümkün deðildir. Yahyâ’-
nýn hangi tarihte Doðu’ya seyahat ettiði
ve Mâlik ile ne zaman görüþtüðü konusun-
da kaynaklarda farklý bilgiler yer almak-
tadýr. En geç 175 (791) yýlýnda Mâlik ve
Leys b. Sa‘d’dan ders okumuþ, daha son-
ra Endülüs’e dönüp buradan 179’da (795)
ikinci bir yolculuða çýkmýþ ve önce Mýsýr’a
gidip Ýbnü’l-Kasým ile görüþmüþ, ardýndan
Medine’ye gidip Mâlik’in cenazesine katýl-
mýþ olmalýdýr. Bu iki yolculuk arasýnda En-
dülüs’e döndüðünde (178/794) Endülüs
Emîri I. Hiþâm tarafýndan Ýspanya’nýn ku-
zeyindeki Franklar üzerine gönderilen ve
Erbûne’ye (Narbonne) kadar ilerleyen or-
duya katýldý. Bu arada babasý vefat etti ve
Doðu’ya ikinci yolculuðuna onun mirasýn-
dan aldýðý payý ile çýktý.

Doðu seyahatini tamamladýktan sonra
Endülüs’e döndü ve Kurtuba’nýn önde ge-
len fakihlerinden teþekkül eden, hem kadý-
lara görüþ bildiren hem de yargý kararla-
rýný denetleyen fetva meclisine üye oldu.
Ayný zamanda Kurtuba Camii’nde ders ver-
meye baþladý. Emîr I. Hakem’in yönetimin-
den rahatsýzlýk duyan muhalifler arasýnda
yer alan Yahyâ, 189’da (805) hükümdarý
devirmek amacýyla düzenlenen komplo gi-
riþiminde ya da 202 (818) tarihli Rabaz is-
yanýnda rol oynadýðý için Kurtuba’yý gizli-
ce terketmek zorunda kaldý. Zorlu ve teh-
likeli bir yolculuðun ardýndan Emevî hâki-
miyetinin zayýfladýðý ve Kurtuba’dan ka-
çan muhaliflerin sýðýndýðý Tuleytula’ya (To-
ledo) ulaþtý. Muhammed b. Hâris el-Huþe-
nî, onun burada fazla kalmadýðýný ve Emîr
I. Hakem’in oðlu Abdurrahman’ýn giriþi-
miyle affedilip Kurtuba’ya döndüðünü

kaydeder (AÅbârü’l-fuša¼âß, s. 361). Kadî
Ýyâz’ýn verdiði bilgiye göre ise Mâlik b.
Enes’in öðrencisi olan Tuleytula müftüsü
Saîd b. Abdûs el-Cüdey‘in himayesine gir-
miþ ve onun aracýlýðýyla emîr tarafýndan
affedilmiþtir (Tertîbü’l-medârik, III, 113).
Kurtuba’ya döndükten sonra Emîr I. Ha-
kem’in ilgisine mazhar oldu; onun ardýn-
dan tahta geçen ve ulemâ ile çok yakýn iliþ-
kiler kuran oðlu II. Abdurrahman’ýn emir-
liði döneminde Kurtuba’da güçlü bir ilmî
ve siyasî otorite kazandý. Kurtuba müftü-
sü Îsâ b. Dînâr’ýn vefatýnýn (212/828) ardýn-
dan onun yerine getirildi ve fetva mecli-
sinde en yetkili isim haline geldi. Kendisi-
ne teklif edilen Kurtuba kadýlýðý görevini
kabul etmemekle birlikte emîr üzerinde-
ki etkisi sayesinde kadýlarýn tayin, azil ve
denetimlerinde mutlak söz sahibiydi. Kur-
tuba’da onun görüþleri ve kararlarý tartý-
þýlmazdý. Artýk fakihler arasýnda ve yargý
çevrelerinde “Yahyâ’nýn ekibi”nden (silsi-
letü Yahyâ) söz edilmeye baþlanmýþ (Mu-
hammed b. Hâris el-Huþenî, AÅbârü’l-fu-
ša¼âß, s. 364), hatta onlar için “þer ekibi”
(es-silsiletü’s-sû’) nitelemesi de yapýlmýþtýr
(Muhammed b. Hâris el-Huþenî, ÆuŠâtü
Æur¹uba, s. 123). Fakat zamanla Yahyâ’nýn
bu gücünden rahatsýz olan Emîr II. Abdur-
rahman, Kurtuba Kadýsý Yahyâ b. Ma‘-
mer el-Elhânî’nin de etkisiyle, onun fetva
ve yargý kurumlarýndaki nüfuzunu kýrmak
amacýyla Ýþbîliyeli Mâlikî fakihi Ýbn Habîb
es-Sülemî’yi Kurtuba’ya çaðýrýp fetva
meclisine dahil etti. Ýbn Habîb, Yahyâ’-
nýn fetvalarýna genellikle muhalefet etse
de onun yargý üzerindeki otoritesini fazla
etkileyemedi. 234 yýlý Cemâziyelâhir veya
Receb ayýnda (Ocak veya Þubat 849) ve-
fat eden Yahyâ b. Yahyâ’nýn cenazesi da-
ha sonra pek çok âlimin defnedildiði Benî
Abbas Kabristaný’nda topraða verildi. Baþ-
ta oðlu Ubeydullah ve diðer oðlu Yahyâ’nýn
torunu Ebû Îsâ Yahyâ b. Abdullah el-Ley-
sî olmak üzere, Yahyâ b. Yahyâ’dan son-
raki birkaç nesil boyunca Ebû Îsâ ailesi
Kurtuba’nýn ilim hayatýnda ve yargý teþ-
kilâtýnda etkili olmaya devam etmiþtir.

Kaynaklarda Mâlik b. Enes’in fýkhýný En-
dülüs’e getiren kiþi olarak Yahyâ’nýn ho-
casý Þebtûn, Ýbnü’l-Kasým’ýn rivayet ve gö-
rüþlerini Endülüs’te meþhur eden kiþi ola-
rak da Îsâ b. Dînâr zikredilmekle birlikte
Mâlikî mezhebinin Endülüs’te hýzla yayýl-
masý ve resmî mezhep haline gelmesi sü-
recinde Yahyâ b. Yahyâ’nýn fetva ve yargý
alanýndaki otoritesi daha etkin bir rol oy-
namýþtýr. Ýbn Hazm, Yahyâ’nýn bu süreçte-
ki rolünü Ebû Yûsuf’un Hanefî mezhebi-
nin yayýlmasý sürecindeki rolüne benzetir

de I. Abdülhamid’in 1195’te (1781) inþa
ettirdiði medresenin kitâbe metni Tevfik
Efendi’ye aittir: “Binde bir ancak düþer
Tevfîk ana târîh-i tam / Ehl-i ilme medrese
yaptýrdý Þeh Abdülhamîd” (Kütükoðlu, s.
52). Yahyâ Tevfik Efendi’nin Fatih’te yap-
týrdýðý medrese geniþ bir avlu içinde on se-
kiz oda ve bir dershaneyi ihtiva etmekte-
dir (Taylesanîzâde Hâfýz Abdullah Efendi
Tarihi, s. 336-337). Medresenin zengin bir
kütüphanesi bulunmaktaydý. Yahyâ Efen-
di’nin torunu Rumeli Kazaskeri Ýsmâil Efen-
di bütün kitaplarýný 1824’te buraya vak-
fetmiþtir (Erünsal, s. 284). Bu medrese
1918 Fatih yangýnýnda yanmýþtýr (Kütükoð-
lu, s. 229-230). Bir süre Râgýb Paþa Kütüp-
hanesi’nde muhafaza edilen kütüphane
Cumhuriyet’ten sonra Süleymaniye Kütüp-
hanesi’ne nakledilmiþtir.
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Ebû Muhammed Yahyâ b. Yahyâ b. Kesîr
el-Leysî el-Masmûdî el-Kurtubî

(ö. 234/849)

Mâlikî mezhebinin
Endülüs’te yayýlmasýný saðlayan

fakih, el-Muvattaß râvisi.
˜ ™

150 (767) yýlý civarýnda doðdu. Endü-
lüs’ün fethi sýrasýnda Fas’ýn (Maðrib-i Ak-
sâ) kuzeybatýsýndaki Tanca þehrinden ge-
lip Kurtuba’ya (Cordoba) yerleþen Berberî
asýllý Masmûde kabilesinden Ebû Îsâ aile-
sine (Benî Ebû Îsâ) mensuptur. Dedesi Ke-
sîr b. Vislâs (Vislâsen), Târýk b. Ziyâd’ýn as-
kerleri arasýnda Ýspanya’nýn fethine katýl-
mýþ ve Arap asýllý Kinâne kabilesinden Be-
nî Leys’in mevlâsý olmuþtur. Babasý Yahyâ,
Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu Ab-
durrahman b. Muâviye’nin hizmetinde bu-
lunmuþ, daha sonra Cezîretülhadrâ (Al-
geciras) ve Þezûne (Sidonia, Sedona) valiliði
yapmýþtýr. Aileye adýný veren Ebû Îsâ kün-
yesinin dedesine ya da babasýna aidiyeti
hususunda farklý rivayetler vardýr.
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da “Kitâbü’l-Ý.tikâf” bölümünün büyük bir
kýsmýný Mâlik’ten dinleyemediði ya da þüp-
heye düþtüðü için hocasý Þebtûn’dan riva-
yet etmiþ olmasýdýr. Ayrýca diðer el-Mu-
va¹¹aß nüshalarýnda olup da Yahyâ’nýn
nüshasýnda bulunmayan altmýþ dört
rivayet Ýbn Abdülber en-Nemerî tarafýn-
dan derlenmiþtir.

Yahyâ b. Yahyâ’nýn Endülüs ilim hayatý-
na katkýsý el-Muva¹¹aß rivayetiyle sýnýrlý
deðildir. Hem Ýmam Mâlik’in hem onun
Medineli ve Mýsýrlý öðrencilerinin, özellikle
de Ýbnü’l-Kasým’ýn rivayet ve görüþlerinin
Endülüs’te fetva ve yargý alanýnda belirle-
yici duruma gelmesinde Yahyâ’nýn önemli
rolü vardýr. Kurtuba’da Þebtûn’dan fýkýh
eðitimi almakla birlikte Yahyâ’nýn asýl fý-
kýh hocalarý Ýbnü’l-Kasým yanýnda Ýbn Vehb,
Eþheb ve Abdullah b. Nâfi‘ gibi Mâlik’in
Mýsýrlý ve Medineli öðrencileridir. Mâlik’in
Ýbnü’l-Kasým tarafýndan derlenen fýkhî
görüþ ve fetvalarýný (Semâ£u Ýbni’l-Æåsým
min Mâlik) Kurtuba’ya getirip öðrencile-
rine okutan Yahyâ, ayný zamanda kendi-
si de Ýbnü’l-Kasým’ýn derslerinde tuttuðu
notlara dayanarak Mâlik’in ve Ýbnü’l-Ka-
sým’ýn görüþlerini içeren bir mesâil derle-
mesi oluþturmuþtur. Baþta oðlu Ubeydul-
lah olmak üzere öðrencileri tarafýndan ri-
vayet edilen ve Semâ£u Ya¼yâ b. Ya¼yâ
(min Ýbni’l-Æåsým) yahut on kitap ihtiva
ettiði için £Aþratü Ya¼yâ b. Ya¼yâ adýy-
la anýlan bu derlemenin en azýndan VII.
(XIII.) yüzyýla kadar Endülüs’te ve Mað-
rib’de okutulduðu anlaþýlmaktadýr (Ýbn
Hayr, s. 312; Ýbnü’l-Ebbâr, I, 306). Ayrýca
Yahyâ’nýn öðrencisi Muhammed b. Ah-
med el-Utbî’nin Mâlikî mezhebinin ilk ya-
zýlý kaynaklarý durumundaki mesâil derle-
melerini bir araya getirdiði eseri el-£Ut-
biyye (el-MüstaÅrece) içerisinde yer alan
Semâ£u Ya¼yâ b. Ya¼yâ, Ýbn Rüþd el-
Cedd’in el-£Utbiyye’nin þerhi niteliðinde-
ki eseri el-Beyân ve’t-ta¼½îl vasýtasýyla
bugüne ulaþmýþtýr. Yahyâ b. Yahyâ bunla-
rýn yaný sýra Ýbn Vehb’in el-Muva¹¹aßý ve
el-Câmi£ini, Leys b. Sa‘d’ýn hadislerini içe-
ren (muhtemelen fýkhî görüþleriyle birlikte) bir
derlemeyi ve Mâlik’in Medineli öðrencisi
Abdullah b. Nâfi‘ es-Sâið’in el-Muva¹¹aß-
daki bazý meselelere dair açýklamalarýný
içeren Tefsîrü’l-Muva¹¹aßý da öðrencile-
rine okutmuþ ve bu eserler özellikle oðlu
Ubeydullah tarafýndan sonraki nesillere
aktarýlmýþtýr. Ýmam Mâlik’in muhtemelen
ölüm döþeðinde iken öðrencilerine yaptý-
ðý vasiyet de (Va½ýyyetü’l-Ýmâm Mâlik b.
Enes [Va½ýyyetü Ya¼yâ b. Ya¼yâ] li-¹alebe-
ti’l-£ilm) Yahyâ b. Yahyâ’dan rivayet edil-
miþtir (Kadî Ýyâz, el-øunye, s. 120).

Mâlikî mezhebinin geliþmesine yaptýðý
katký ve Endülüs’teki otoritesi dikkate alýn-
dýðýnda Yahyâ b. Yahyâ ile Kayrevanlý çað-
daþý Sahnûn arasýnda bir benzerlik kurula-
bilir. Her ikisinin de etkileri kendi dönem-
leri ve bölgeleriyle sýnýrlý kalmamýþ, Yah-
yâ’nýn el-Muva¹¹aß rivayetiyle Sahnûn’un
Mâlik ve Ýbnü’l-Kasým’ýn fýkhî görüþleri-
ni derlediði el-Müdevvenetü’l-kübrâ’sý
Mâlikî mezhebinin iki temel kaynaðý olma
özelliðini hiçbir zaman kaybetmemiþtir.
Görüþtüklerine dair bir bilgiye rastlanma-
sa da Yahyâ’nýn Endülüs’teki otoritesinin
Sahnûn tarafýndan kabul edildiðine dair
bir rivayet bulunmaktadýr (Kadî Ýyâz, Ter-
tîbü’l-medârik, IV, 112). Endülüslü çaðda-
þý Ýbn Habîb ise Yahyâ’nýn gölgesinde kal-
mýþ olmakla birlikte el-Vâ²ý¼a adlý ese-
riyle Mâlikî fýkýh literatüründe önemli bir
yer edinmiþtir.

Fýkýh anlayýþý ve fetvalarý büyük ölçüde
Ýmam Mâlik’e ve öðrencisi Ýbnü’l-Kasým’a
dayanmakla birlikte Yahyâ b. Yahyâ bazý
fýkhî meselelerde hocasý Leys b. Sa‘d’ýn gö-
rüþlerini tercih etmiþtir. Mâlik’in görüþü-
ne muhalif olmasýna raðmen Endülüs Mâ-
likîleri’nin yaygýn biçimde benimsediði bu
görüþler þunlardýr: Sabah namazý dahil hiç-
bir namazda Kunut duasý okunmaz; mah-
kemede tek þahit ve yeminle yetinilemez
(iki erkek þahit ya da bir erkek iki kadýn þahit
þarttýr); toprak kendi ürünü karþýlýðýnda ki-
raya verilebilir. Yahyâ’nýn, eþler arasýndaki
anlaþmazlýðýn giderilmesini Mâlik’in mez-
hebine uygun þekilde aile içinden hakem-
lere deðil yörenin herkesçe tanýnan güve-
nilir þahsiyetlerine (dâr-ý emîn) havale et-
mesiyle ilgili görüþü diðer üç meselenin ak-
sine kabul görmemiþ, yalnýzca oðlu Ubey-
dullah ve kendi soyundan gelen diðer bazý
kadýlar tarafýndan sürdürülmüþtür. Emîr
II. Abdurrahman’ýn oruçlu iken bir câri-
yesiyle cinsel iliþkide bulunmasý üzerine
Yahyâ’nýn verdiði kefâret fetvasý (iki ay
oruç tutma) Mâlik ve öðrencilerinin meþ-
hur görüþlerine muhalif olup Mâlikî mez-
hebi kaynaklarýnda þâz bir görüþ olarak
nakledilmekte ise de Karâfî tarafýndan mu-
teber maslahata dayalý bir tercih olarak
deðerlendirilmiþtir (Hattâb, II, 435; Mu-
hammed Ýlîþ, I, 404).
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Ýbn Abdülber, Yahyâ’nýn þöhretinde ve
mezhebin yayýlmasýnda onun el-Muva¹-
¹aßý rivayet etmesinin tesirine vurgu yapar
(Kadî Ýyâz, Tertîbü’l-medârik, III, 381). el-
Muva¹¹aß, Ýmam Mâlik’in saðlýðýnda Yah-
yâ’nýn hocasý Þebtûn ve Gazî b. Kays ta-
rafýndan Kurtuba’da rivayet edilmekle
birlikte Mâlik’ten el-Muva¹¹aßý dinleyip ri-
vayet eden son Endülüslü âlim Yahyâ b.
Yahyâ’dýr. Yahyâ’nýn otoritesine paralel
olarak el-Muva¹¹aß rivayeti de büyük ilgi
görmüþ, önce Endülüs ve Kuzey Afrika’-
da, ardýndan bütün Ýslâm dünyasýnda en
meþhur rivayet haline gelmiþ, hatta el-
Muva¹¹aß denildiðinde genellikle Yahyâ’-
nýn rivayeti anlaþýlýr olmuþtur. Doðu’da
Kütüb-i Sitte ve diðer meþhur hadis der-
lemelerinin tasnif edildiði dönemde baþ-
ta Ka‘nebî olmak üzere Yahyâ b. Yahyâ el-
Minkarî et-Temîmî, Yahyâ b. Abdullah b.
Bükeyr el-Kureþî ve Ebû Mus‘ab ez-Zührî
gibi Mâlik’in muhaddis öðrencilerinin el-
Muva¹¹aß rivayetleri tercih edilirken Süyû-
tî’nin döneminde (X./XVI. yüzyýl) en meþ-
hur rivayet Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî riva-
yetidir (Tenvîrü’l-¼avâlik, s. 9-12). Onun
el-Muva¹¹aß rivayetini sonraki nesillere
aktaran meþhur râvileri ise oðlu Ubeydul-
lah ile Ýbn Vaddâh’týr. Hatta Yahyâ’nýn el-
Muva¹¹aß rivayetindeki pek çok hatanýn
(vehim ve tashîf) Ýbn Vaddâh tarafýndan
düzeltilerek nakledildiði söylenmiþ, Mu-
hammed b. Hâris el-Huþenî tamamý is-
nadla ilgili bu hatalarý eserinde nakletmiþ-
tir (AÅbârü’l-fušahâß, s. 348-358; Kadî Ýyâz,
Tertîbü’l-medârik, III, 381). Öte yandan Yah-
yâ hadis ilminin ve hadisçiliðin Endülüs’te
zayýf olduðu bir dönemde yaþamýþ ve ken-
disinin de bu alanda yetersizliðinden söz
edilmiþtir (Ýbn Abdülber en-Nemerî, el-Ýn-
tišåß, s. 109; Zehebî, X, 523). Ancak Ýbn
Abdülber en-Nemerî, içerdiði rivayet ha-
talarýna raðmen Yahyâ b. Yahyâ rivayeti-
nin diðer el-Muva¹¹aß rivayetlerinden da-
ha üstün olduðunu kaydeder (et-Temhîd,
VII, 102-103; ayrýca bk. Ýbn Hacer, XI, 301).
Yahyâ’nýn rivayetiyle ilgili bir baþka husus
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Yemen ve Irak’a seyahatler yaptý. Mu‘te-
mir b. Süleyman, Ziyâd b. Meymûn, Yezîd
b. Mikdâm b. Þüreyh, Kesîr b. Süleym ed-
Dabbî gibi tâbiîlere ulaþtý; ancak Mu‘te-
mir b. Süleyman dýþýndakiler zayýf kabul
edildiði için onlardan iþittiði hadisleri ri-
vayet etmedi. Derslerine düzenli devam
ettiði ilk hocasý Hafs b. Abdurrahman’ýn
meclisine 161’de (777) katýldý. Diðer hoca-
larý arasýnda Mâlik b. Enes, Leys b. Sa‘d,
Ýsrâil b. Yûnus es-Sebîî, Nadr b. Þümeyl,
Süleyman b. Bilâl, Hammâd b. Seleme,
Hammâd b. Zeyd, Süfyân b. Uyeyne gibi
þahsiyetler bulunmaktadýr. Hâkim en-Nî-
sâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’da beþ tabaka-
ya ayýrdýðý söylenen Yahyâ’nýn talebeleri
arasýnda Buhârî, ilk semâýný kendisinden
yapan Müslim (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XII, 558), Ýshak b. Râhûye, Humeyd b. Zen-
cûye, Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Ah-
med b. Seyyâr, Osman b. Saîd ed-Dârimî,
Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî ve oðlu Yah-
yâ b. Muhammed, Hamdân es-Sülemî,
Muhammed b. Eslem, Muhammed b.
Amr el-Cereþî, Ca‘fer b. Muhammed et-
Türk, Muhammed b. Abdüsselâm b. Beþ-
þâr, Ýbrâhim b. Ali ez-Zühlî, Dâvûd b. Hü-
seyin el-Beyhaký, Ali b. Hüseyin es-Saffâr
yer almaktadýr (Ýbnü’l-Cevzî, XI, 115-116).
Hammâd b. Zeyd’in kitaplarýný görebilen
tek öðrencisi olan (Mizzî, XXXII, 35), Mâ-
lik b. Enes’in ashabýnýn orta tabakasýndan
ve fakihlerinden sayýlan Yahyâ el-Muva¹-
¹aßý Mâlik’e bizzat okudu. Ahmed b. Han-
bel’e göre onun Mâlik’e kýraati baþkalarý-
nýn ayný hocadan semâ yoluyla aldýklarý ri-
vayetlerden üstündür. Yahyâ el-Minkarî,
el-Muva¹¹aß dersleri bittikten sonra ta-
výrlarý itibariyle sahâbe ve tâbiîne benzeti-
len Mâlik’i kendisine örnek almak ve muh-
temelen onun diðer derslerine de katýl-
mak için bir süre daha Medine’de kaldý.
226 yýlýnýn Safer ayýnda (840 Aralýk) Nîþâ-
bur’da vefat eden Yahyâ’nýn cenazesine
100.000 kiþinin katýldýðý zikredilmektedir.
Yahyâ el-Minkarî’nin damadý “Türk” lakaplý
Muhammed b. Eflah olup kýzý tarafýndan
soyu en azýndan VI. (XII.) yüzyýla kadar sür-
müþtür (Sem‘ânî, et-Ta¼bîr, I, 193).

Yahyâ b. Yahyâ hakkýnda Ahmed b. Han-
bel, Ýshak b. Râhûye, Muhammed b. Yah-
yâ ez-Zühlî, Muhammed b. Eslem, Ýshak
b. Ýbrâhim gibi âlimler övgü ifadeleri kul-
lanmýþtýr. Onu Horasan’da Abdullah b. Mü-
bârek’ten sonraki en büyük âlim sayan,
mihne dönemindeki tavrýný takdirle anan,
kendisiyle görüþmeyi arzu ettiði halde fýr-
sat bulamayan Ahmed b. Hanbel, Yahyâ’-
nýn farklý rivayet ettiðini duyduðu bir ha-
disi, “Onun muhalefet ettiði hadiste ha-

yýr yoktur” diyerek defterinden çýkarmýþ-
týr (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, X, 514-515).
Duyduðu her þeyi rivayet etmemesi ve ri-
vayette çok ihtiyatlý davranmasý onun dik-
kat çeken vasýflarýndandýr. Þüpheye düþ-
tüðü hadisleri gençliðinde mürsel olarak
rivayet ederken olgunluk yýllarýnda her-
hangi bir deðerlendirme yapmadan onla-
rý terketmiþ, yaþlýlýk döneminde ise kita-
býndan tamamen çýkarmýþtýr. Bu sebeple
kendisine “þekkâk” (çok þüphe eden) laka-
bý verilmiþ, “Ýki yýl daha yaþasaydý rivayet
edeceði hiçbir hadis kalmayacaktý” denil-
miþtir (Ýbn Ebû Hâtim, IX, 197; Zehebî,
A£lâmü’n-nübelâß, X, 515). Ancak onun
þüpheciliði hadisçiliðine zarar verecek tür-
den deðildir ve ihtiyat gereðidir. Horasan
Valisi Abdullah b. Tâhir’in, “Yahyâ’nýn þüp-
hesi bizim nazarýmýzda yakýnî bilgi sayýlýr”
demesi (Ýbn Hacer el-Askalânî, VI, 184),
kendisinden 20.000 civarýnda hadis riva-
yet edilmesi (Ýbn Abdülhâdî, II, 60), VIII.
yüzyýlda ona ait büyük bir hadis cüzünün
varlýðýnýn bilinmesi (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm,
s. 463) gibi hususlar hadislerinin iyi mu-
hafaza edildiðini ve ihtiyatýnýn gereksiz ol-
madýðýný göstermektedir. Yahyâ’nýn bazý
rivayetlerinin “Horasan’ýn gülünün (Yahyâ)
Irak’ýn gülünden (Yezîd b. Zürey‘) rivayeti”
þeklinde özel ilgiyle karþýlanmasý da mu-
haddisler nazarýndaki yerini ortaya koy-
maktadýr (Mizzî, XXXII, 35; Ýbn Hacer el-
Askalânî, VI, 183, 498). Hadis ricâli konu-
sunda da Horasan’da görüþüne baþvuru-
lan âlimlerden olan Yahyâ’nýn Basra’da Ab-
durrahman b. Mehdî’den öðrendiði ricâl
bilgisini bir deftere kaydettiði belirtilmek-
tedir (Ýbn Hibbân, Kitâbü’l-Mecrû¼în, I,
51).

Hz. Peygamber’in sünnetini yaþatan
meþâyihten, ayný zamanda Horasan’ýn üç
fakihinden biri sayýlan Yahyâ’nýn Abbâsî
Halifesi Me’mûn ile Mâlik’in dersinde yap-
týklarý söylenen bazý konuþmalara dair ri-
vayetler Me’mûn’un Mâlik’in dersine hiç
katýlmadýðý gerekçesiyle doðru sayýlma-
mýþtýr (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 461). Me’-
mûn’un halifeliði döneminde Nîþâbur ka-
dýlýðýný kabul etmeyen ve halku’l-Kur’ân
düþüncesini benimseyenlerin kâfir olduðu-
nu söyleyen Yahyâ’nýn bu tavrýný Ahmed
b. Hanbel övmüþtür. Ýnsaný dinden uzak-
laþtýracaðý gerekçesiyle Kelîle ve Dimne
gibi bazý tercümelerin, sahâbîleri zemmet-
meye yol açacaðý gerekçesiyle de aþýrý Þiî
temayülleriyle tanýnan Nasr b. Müzâhim’e
ait Kitâbü Vaš£ati Øýffîn gibi eserlerin
okunmasýna karþý çýkmasý (a.g.e., s. 463)
onun Mu‘tezile, Þîa vb. fýrkalar hakkýndaki
tavrýný göstermektedir.
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Yahyâ
b. Bekr (Bükeyr) et-Temîmî

el-Minkarî en-Nîsâbûrî
(ö. 226/840)

Horasanlý hadis hâfýzý.
˜ ™

142 (759) yýlýnda Nîþâbur’da doðdu. As-
len Benî Temîm’e mensuptur. Benî Min-
kar’ýn veya Benî Hanzale’nin mevlâsý ola-
rak da zikredilmektedir. Hicaz, Mýsýr, Þam,
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