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Yezîd b. Miksem es-Sekafî
(ö. 130/748 [?] )

Emevîler dönemi Þuûbî þairi.
˜ ™

Asýl adý Yezîd b. Miksem olup Dabbe an-
nesinin adýdýr. Torunu Abdülazîm b. Ab-
dullah es-Sekafî’nin anlattýðýna göre (Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî, VII, 93) Yezîd’in babasý-
nýn deðil de annesinin adýyla tanýnmasý ve
Sekafî nisbesini almasýnýn sebebi, kendi-
si küçük yaþlarda iken babasý Miksem’in
ölümü üzerine annesi Dabbe’nin Tâif’te
Mugýre b. Þu‘be es-Sekafî’nin ve ondan
sonra da oðlu Urve’nin çocuklarýna bakar-
ken Yezîd’i de burada büyütmüþ olmasý-
dýr. Kölelikten gelen Yezîd’in velâsý önce
Sakýf’teki Benî Mâlik b. Hutayt’a, ardýndan
Benî Âmir b. Yesâr’a ait olmuþtur. Babasý
ya da annesi veya her ikisi muhtemelen
Arap deðildi. Yezîd b. Dabbe çocukluðu-
nu geçirdiði Tâif’te bir müddet kaldýktan
sonra Dýmaþk’a göç etti, orada Emevîler’-
den Halife Yezîd b. Abdülmelik’in (II. Ye-
zîd) oðlu Velîd b. Yezîd’e baðlandý. II. Ye-
zîd’in halifeliði döneminde (720-724) onun-
la dostluðunu sürdürdü ve kendisinden
hiç ayrýlmadý. Arap ýrkçýlýðýný savunan Ve-
lîd ile Þuûbî olduðu ifade edilen Yezîd b.
Dabbe’yi Maniheizm’e baðlýlýðýn bir araya
getirdiði söyleniyorsa da kaynaklarda bun-
larýn Maniheizm’i benimsediðine dair her-
hangi bir iþaret yoktur (Ömer Ferruh, I,
707).

Emevî hilâfeti 105 (724) yýlýnda Hiþâm
b. Abdülmelik’e geçince Yezîd b. Dabbe Hi-
þâm’ýn halifeliðini tebrik etmeye geldi ve
onu metheden bir kaside okumak istedi.
Ancak Hiþâm bunu kabul etmedi, “Sana
Velîd gerek, git onu methet, ona þiir oku”
diyerek huzurundan çýkarýlmasýný emret-
ti. Çünkü Halife Hiþâm bir yandan Ýslâmî
deðerlere karþý saygýsýz davranan Velîd’e
öfke duyuyor, diðer yandan kendisinden
sonra hilâfete oðlu Mesleme’yi getirmek
için Velîd’i ve onun yakýnlarýný kendisin-
den uzak tutuyordu. Bu hususu bilen Ve-
lîd, Halife Hiþâm’ýn Yezîd’i hapsettirmesi
veya öldürtmesinden endiþe ederek ken-
disine 500 dinar gönderdi ve Dýmaþk’tan
ayrýlýp Tâif’te yaþamasýný saðladý. Yezîd b.
Dabbe’nin Hiþâm’ýn halifeliði boyunca (724-
743) Tâif’te kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Hi-
þâm’ýn ölümü üzerine Velîd b. Yezîd (II. Ve-
lîd) halife olunca Yezîd b. Dabbe Tâif’ten
Dýmaþk’a döndü, Velîd onu çevresine ala-
rak çeþitli ihsanlarda bulundu. Ancak hilâ-

fet makamýnda kýsa bir süre kalabilen (6
Þubat 743 – 16 Nisan 744) Velîd’in öldü-
rülmesinden sonra kaynaklarda Yezîd’le il-
gili herhangi bir kayda rastlanmamakta-
dýr. Emevîler’in ilk halifelerini (Muâviye ve
Abdülmelik) görecek kadar eski bir þair
olan Yezîd’in 130 (748) yýlý civarýnda vefat
etmiþ olmasý muhtemeldir (a.g.e., I, 708).

Yezîd b. Dabbe, Ýslâm fetihlerinin ardýn-
dan Araplar’ýn hâkimiyet kurduðu bölge-
lerdeki Fars, Türk, Rum, Kýptî, Süryânî gi-
bi tebaaya bilhassa Emevîler döneminde
uygulanan baský siyasetine tepki olarak or-
taya çýkan ve edebî yönleri bulunan, baþ-
lýca temsilcilerini Ýsmâil b. Yesâr, Beþþâr
b. Bürd, Ebû Nüvâs gibi þairlerin teþkil
ettiði Þuûbiyye hareketi mensuplarýndan-
dýr (bk. ÞUÛBÝYYE). Rivayete göre hâmisi
Velîd, Selmâ bint Saîd b. Hâlid adýnda bir
kýza âþýk olmuþ ve þiirlerinde onun güzel-
liðini methetmiþ, Yezîd b. Dabbe de Velîd
ile dost olmasýna raðmen Araplar’ý kötüle-
yip onlara karþý övünmek istediði zaman
Selmâ adýný Araplar için sembol olarak kul-
lanmýþtýr. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, onun Ha-
life Hiþâm’ýn huzurundan kovulduktan son-
ra Þuûbî duygularýný dile getirdiði uzun
þiirini (Nûniyye) nakletmektedir (el-E³ånî,
VII, 93-94). Yezîd bu þiirinde kavmî asabi-
yeti çerçevesinde Þuûbî fikirlerini dile ge-
tirmiþ, Araplar’ý yermiþ ve kendi kavmini
övmüþtür. Araplar’ýn kendilerinden uzak-
laþmalarýna raðmen kendilerinin Araplar’a
yaklaþtýðýný, Araplar devleti periþan etmiþ-
ken onu kendilerinin düzelttiðini, Araplar
arasýnda çýkan kargaþalara, fitnelere ken-
dilerinin son verdiðini, komþuyu himaye
eden yiðit, zeki, sözünün eri, cömert ve
asil kimseler olduklarýný, asaletlerini de ký-
lýçlarýyla koruduklarýný ifade etmiþtir.

Ebü’l-Ferec’in Yezîd b. Dabbe’nin mü-
velled þairler arasýnda yer aldýðýný söyle-
mesi onun melez bir soydan geldiðini an-
latma amacýna yönelik olmalýdýr. Ebü’l-Fe-
rec ayrýca Asmaî’nin Yezîd b. Dabbe hak-
kýnda Sakýf’in bir mevlâsý olmakla birlikte
fesahatini takdir ettiðini, onu Tâif’te gör-
düðünü, zor anlaþýlýr kafiyeleri ve garip la-
fýzlarý tercih ettiðini söylediðini nakleder
(a.g.e., VII, 103). Ömer Ferruh’a göre Ye-
zîd’in tardiyyâta (avcýlýk þiirleri) dair þiir-
leri türün özelliðine baðlý þekilde garip la-
fýzlar içerir; ancak medih ve gazel türü þi-
irlerinde anlaþýlýr bir üslûp kullanýr (Târî-
Åu’l-edeb, I, 708). Ebü’l-Ferec de Velîd’in
avýný ve av atýný tasvir ettiði bir kasidesi-
ni (Bâiyye) nakleder (el-E³ånî, VII, 97-99).
Þairin günümüze ulaþan þiirlerinin bir özel-
liði de bestelenmeye uygun kýsa vezinlerle
nazmedilmiþ olmasýdýr. Nitekim Velîd, Ye-

felik haklarýný savunmak iddiasýyla III. Ye-
zîd’e karþý ayaklandý. Ordusunun baþýnda
Ýrmîniye’den ayrýlýp el-Cezîre’ye geldi. An-
cak Suriye üzerine gitmek için hazýrlýkla-
rýný tamamladýðý sýrada III. Yezîd’in ken-
disini el-Cezîre, Ýrmîniye, Musul ve Azer-
baycan valiliðine getirmek istediðini bildi-
ren mektubunu aldý. Teklifi kabul edip is-
yandan vazgeçti ve Yezîd’e biat etti.

II. Velîd’in arttýrdýðý maaþlarý eski sevi-
yesine indirdiðinden “en-Nâkýs” lakabýyla
anýlan III. Yezîd, Ömer b. Abdülazîz’i ör-
nek alýp vali tayininde dinî kurallara bað-
lýlýklarýyla tanýnanlarý tercih etti; onlara âdil
davranmalarýný ve sade bir hayat yaþama-
larýný emretti. Ancak onun Yemenliler’i tu-
tarak valiliklere onlarý getirdiði bilinmek-
tedir. Halifeliðinin altýncý ayýnda hastalýða
yakalanýnca yakýnlarýnýn tavsiyesiyle kar-
deþi Ýbrâhim’i birinci, Abdülazîz b. Hac-
câc b. Abdülmelik’i ikinci veliaht tayin et-
ti. Onun veliaht belirlemeden öldüðü de ri-
vayet edilir. Altý ay halifelik yaptýktan son-
ra vefat eden III. Yezîd, kardeþi Ýbrâhim’in
kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Dý-
maþk’ta Bâbüssagýr Kabristaný’nda def-
nedildi (19 Zilhicce 126 / 2 Ekim 744). Din-
dar bir halife olan Yezîd’in mühründe “eþ-
þâkir-lillâh” ibaresi yazýlýydý. Emevî aile-
sinin birbirine düþtüðü III. Yezîd dönemi
Emevîler’in çöküþünün de baþlangýcý sa-
yýlýr. Bu aþamada Abbâsî isyan hareketi
de büyük güç kazanmýþtýr. Gaylân ed-Dý-
maþký’nin görüþlerini benimseyen Yezîd,
insanlarý Kaderiyye’yi benimsemeye çaðýr-
makla birlikte bu hususta baský uygula-
mamýþtýr. Mu‘tezile âlimleri onu imamla-
rý arasýnda sayar ve Ömer b. Abdülazîz’-
den daha faziletli kabul eder (Zehebî, V,
376).
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Leysî’den hadis rivayet ettiði nakledilmek-
tedir. Tâbiînden Ýskenderiye Kadýsý Ebü’l-
Hayr Mersed b. Abdullah el-Yezenî, Ebû
Vehb el-Ceyþânî, Saîd b. Ebû Hind, Ýkrime
el-Berberî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ubeydullah
b. Abdullah b. Ömer, Sâlim b. Abdullah b.
Ömer, Ýbn Ömer’in kölesi Nâfi‘, Süveyd b.
Kays et-Tücîbî, Abdurrahman b. Muâviye
b. Hudeyc gibi âlimlerden ilim tahsil etti
ve hadis rivayetinde bulundu. Ýbn Þihâb
ez-Zührî’den icâzetle hadis rivayet ettiði-
ne dair nakil yanýnda ondan ve Nâfi‘den
hiç hadis nakletmediði þeklinde bir riva-
yet de vardýr (Fesevî, II, 431). Kendisinden
Saîd b. Ebû Eyyûb, Ýbn Ýshak, Hayve b.
Þüreyh, Leys b. Sa‘d, Ýbn Lehîa ve Amr b.
Hâris gibi âlimler hadis rivayetinde bulun-
du. Yezîd’in çok sayýdaki rivayeti Kütüb-i
Sitte’de yer alýr. Genellikle dördüncü ta-
bakadaki muhaddisler arasýnda zikredilir-
se de Ýbn Hacer onu beþinci tabakadan ka-
bul eder. “Bir hadis duyduðunda onu ka-
yýp eþya ilâný gibi ilân et; eðer tanýnýyorsa
al, yoksa býrak” þeklindeki sözünden ha-
dis naklinde bilinen rivayetlerle amel et-
tiði anlaþýlmaktadýr (Ýbn Receb, s. 413).

Hilâfet makamýna yeni bir halife geldi-
ðinde kendisine Mýsýr’da Ubeydullah b. Ebû
Ca‘fer’den sonra Yezîd’in biat ettiðinin ifa-
de edilmesi (Zehebî, TârîÅ, s. 305) onun
siyasî mevkiini ve itibarýný göstermesi açý-
sýndan önemlidir. Þîa’ya karþý ilk üç hali-
fenin hilâfetini meþrû kabul edenler ara-
sýnda yer aldýðý ve bu görüþünü Mýsýr’da
yaydýðý nakledilir (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uf-
fâ¾, I, 129). Yezîd’in, çaðdaþý Hasan-ý Basrî’-
nin tavrýna benzer bir siyasî tavrý benim-
sediði, yönetime karþý isyaný hoþ görme-
mekle birlikte yine mesafeli durduðu an-
laþýlmaktadýr. Nitekim yönetimden çekin-
diði hususlarda öðrencilerine görüþleri-
ni gizlice söyleyerek istihbarata karþý ted-
birli davranmalarý uyarýsýnda bulunduðu
(Kindî, Vülât, s. 64-65), hastalýðý sýrasýnda
kendisini ziyarete gelen Mýsýr valisinin, “Üs-
tünde sivrisinek kaný bulunan bir elbise ile
namaz kýlmak câiz midir?” þeklindeki so-
rusuna, “Her gün insan katlediyorsun da
bana sivrisinek kanýný mý soruyorsun” di-
ye cevap verdiði nakledilir (Zehebî, TârîÅ,
s. 305). Kendisinden çok sayýda fetva is-
tenmeye baþlandýðýnda uzlete çekilmesi
de güncel siyasetten uzak durma tavrýy-
la iliþkili olmalýdýr. Ömer b. Abdülazîz ta-
rafýndan fetva vermeleri için Mýsýr’a tayin
edilen üç kiþi arasýnda Yezîd’in de adý zik-
redilir.

Hadis ve fýkýhtaki bilgisi yanýnda tak-
vâsý ile de tanýnan Yezîd hadis âlimleri ta-
rafýndan ittifakla sika ve hüccet kabul edil-

miþtir. Onun rivayetlerinde irsâl yaptýðý da
ileri sürülür. Yezîd Mýsýr’da ilk defa fýkýh
eðitimini baþlatan, helâl ve haramý öðre-
ten, fetva veren âlim diye tanýtýlýr ve on-
dan önce fiten, melâhim, tergýb gibi ko-
nularýn tartýþýldýðý kaydedilir. Ýlimlerin te-
þekkül devrinde yaþamýþ olan Yezîd’in dö-
nemin özelliklerini yansýtacak þekilde fý-
kýh ve hadisi birlikte öðrettiði, fýkýh öðre-
timinde hadisler, sahâbe görüþleri ve ilk
devir uygulamalarýný naklettiði, Mýsýr’da
Leys b. Sa‘d ve Ýbn Lehîa ile geliþen fýkýh
eðitiminde önemli bir basamak teþkil et-
tiði söylenebilir. Talebelerinden Ebû Hu-
zeyme Ýbrâhim b. Yezîd, Ýbn Lehîa ve Mu-
faddal b. Fedâle Mýsýr kadýlýðý yapmýþtýr
(Kindî, Vülât, s. 363-364, 368-370, 377). En
önemli öðrencisi, müstakil bir mezhep sa-
hibi olan ve kendisinden sonra Mýsýr’da fý-
kýh eðitimini geliþtiren Leys b. Sa‘d’dýr. Ye-
zîd’in fýkýh konusunda herhangi bir eser
yazdýðý bilinmemektedir. Ancak onun gö-
rüþleri ve rivayetlerinin Ýslâm’ýn erken dö-
nem Mýsýr tarihinde ve müslümanlarýn ilk
kazaî ve idarî uygulamalarýnda önemli bir
yer tuttuðu, bu konuda eser yazdýðý veya
ona ait rivayetlerden meydana gelen bir
tarih eserinin en azýndan IV. (X.) asýr baþ-
larýna kadar mevcut bulunduðu anlaþýl-
maktadýr (Kindî, Fe²âßilü Mý½r, s. 3-4). Ni-
tekim bu kitap, baþta Fütû¼u Mý½r mü-
ellifi Ebü’l-Kasým Ýbn Abdülhakem olmak
üzere Belâzürî, Muhammed b. Yûsuf el-
Kindî ve Makrîzî’nin eserlerinde ilk fetih-
ler dönemi Mýsýr tarihinin temel kaynak-
larý arasýnda yer alýr. Yezîd’in bu etkisi Mý-
sýr tarihiyle sýnýrlý kalmamýþtýr. Zira siyer
ve megazî yazýcýlýðýnda önemli bir yeri olan
Ýbn Ýshak 115 (733) veya 119 (737) yýlýn-
da gittiði Mýsýr’da Yezîd’den özellikle bu
konularda faydalanmýþ, hatta Resûl-i Ek-
rem’in davet mektuplarýný götüren elçi-
lerin yaptýklarý konuþmalara dair rivayeti
Medine’de hocasý Ýbn Þihâb ez-Zührî’ye
göndererek teyit ettirmiþtir (Ýbn Hiþâm,
IV, 221). Yezîd de Ýbn Ýshak’tan rivayette
bulunmuþtur. Ýbn Ýshak’ýn eserini es-Sî-
re’si içinde günümüze ulaþtýran Ýbn Hiþâm
tahsilini Basra’da tamamladýktan sonra
gittiði Kahire’de yaþamýþ ve Yezîd’in ön-
de gelen talebesi Leys b. Sa‘d’dan fayda-
lanmýþtýr. Yezîd’in rivayetlerini ihtiva eden
bir cüz Hamza Ahmed ez-Zeyn tarafýndan
neþredilmiþtir (E¼âdî¦ü Yezîd b. Ebî ¥a-
bîb el-Mý½rî, Kahire 2004).
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zîd’den bestelenip okunmak üzere bir ka-
side yazmasýný istemiþ, o da kýsa vezinli
gazel þiirini (Bâiyye) ona takdim etmiþtir
(a.g.e., VII, 99-100). Velîd halife olunca ken-
disini kutlamak üzere sunduðu elli beyit-
lik Râiyye’sinin her beyti için -örneði gö-
rülmedik biçimde- 1000 dirhemle ödül-
lendirmiþtir (a.g.e., VII, 95-97). Yine Ebü’l-
Ferec el-Ýsfahânî’nin bir rivayetine göre
(a.g.e., VII, 100) Yezîd 1000 kaside nazmet-
miþ, bazý Arap þairleri bu kasideleri kendi
þiirleri arasýna katmýþtýr. Yezîd’in günümü-
ze intikal eden bir divanýna rastlanmamýþ-
týr. Yezîd b. Dabbe mevlâsý sahâbî haným-
lardan Meymûne bint Kerdem el-Yesâriy-
ye’den rivayette bulunmuþ (bk. Müsned,
VI, 366; Ýbn Mâce, “Keffârât”, 18), kendi-
sinden de oðlu Abdullah ve torunu Abdü-
lazîm hadis nakletmiþtir.
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Ebû Recâ Yezîd b. Ebî Habîb Süveyd
el-Kureþî el-Mýsrî

(ö. 128/745)

Tâbiîn âlimi, muhaddis.
˜ ™

Hem annesinin hem babasýnýn köle ol-
masý dolayýsýyla kendisi de köle olarak
doðup yetiþmiþ, daha sonra âzat edilmiþ-
tir. Onu âzat eden efendisinden dolayý Ku-
reyþ’in Benî Âmir b. Lüey kolunun mevlâ-
sý diye kaydedilir. Aslen Sudan Nûbesi’n-
deki Dongola’dan olan babasý 31 (652) yý-
lýnda Sudan’a yapýlan bir sefer sýrasýnda
esir alýnýp Mýsýr’a götürülmüþtür. Yezîd,
Mýsýr’da müslümanlarca kurulan Fustat
(bugünkü Kahire) þehrinde muhtemelen 50-
53 (670-673) yýllarý arasýnda bir tarihte
doðdu. Vefat ettiðinde yaþýnýn yetmiþ beþ-
ten fazla veya seksene yakýn olduðu þek-
lindeki rivayetler de bunu desteklemekte-
dir. Yezîd’in en son vefat eden sahâbîlerden
Abdullah b. Hâris b. Cez ez-Zübeydî (ö.
86/705) ve Ebü’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-


