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Ebû Muâviye Yezîd b. Zürey‘
b. Yezîd el-Ayþî el-Basrî

(ö. 182/798)

Hadis hâfýzý.˜ ™

101 (719-20) veya 103 (721-22) yýlýnda
Basra’da doðdu. Benî Bekir b. Vâil kabile-
sinin Ayþ b. Mâlik koluna mensup oldu-
ðundan Ayþî nisbesiyle anýlýr. Abbâsî Dev-
leti’nde Übülle valiliði sýrasýnda ölen ba-
basý Zürey‘ kendisine 500.000 dinar mi-
ras býraktýysa da o, babasýnýn malýna ha-
ram karýþmýþ olabileceði endiþesiyle bu mi-
rasý almadý ve hurma yapraklarýndan ha-
sýr yapýp satarak ailesinin geçimini saðla-
maya çalýþtý. Ýlim tahsili için herhangi bir
yolculuða çýkmayan Yezîd bütün ilmini Bas-
ralýlar’dan veya Basra’ya uðrayan âlimler-
den tahsil etti. Eyyûb es-Sahtiyânî, Yûnus
b. Ubeyd, Humeyd et-Tavîl, Hiþâm b. Ur-
ve, Ma‘mer b. Râþid, Saîd b. Ebû Arûbe
ve Süfyân es-Sevrî hocalarýndan bazýlarý-
dýr. Özellikle ilk musanniflerden Ýbn Ebû
Arûbe’nin hadislerini iyi bilir, onun en gü-
venilir talebesi sayýlýrdý. Kendisinden Ab-
dullah b. Mübârek, Abdurrahman b. Meh-
dî, Ali b. Medînî, Halîfe b. Hayyât ve Ah-
med b. Hanbel gibi þahsiyetler hadis riva-
yetinde bulundu. Yezîd b. Zürey‘ 8 Þevval
182’de (22 Kasým 798) Basra’da vefat et-
ti. Bu tarih 181 (797) ve 183 (799) olarak
da zikredilmiþtir (Ýbn Hibbân, VII, 632).

Basra’nýn önde gelen hadis hâfýzlarýn-
dan kabul edilen Yezîd b. Zürey‘in hadis
rivayetinde ehliyetli ve güvenilir olduðu
hususunda ittifak edilmiþ, cerh ve ta‘dîl ko-
nusunda görüþlerine itibar edilen münek-
kitler arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca onun
hakkýnda kullanýlan “Basra’nýn muhaddi-
si, Basra’nýn hâfýzý, Irak’ýn gülü” gibi ifade-
ler, kuruluþundan beri deðiþik anlayýþ ve
kültürlerin etkisi altýnda kalan Basra’da
sünneti savunma ve ona baðlýlýðý saðla-
madaki rolü hakkýnda bir fikir vermekte-
dir. Ahmed b. Hanbel Yezîd’i, hadis ilmin-
de ihtiyat ve titizliðin Basra’da ulaþtýðý
son nokta olarak niteler ve onun hakkýn-
da “Basra’nýn reyhaný” sýfatýný kullanýr. Ye-
zîd b. Zürey‘, hadislerin lafýzlarýnda hiçbir
deðiþiklik yapýlmadan nakledilmesi gerek-
tiðine inandýðýndan hadis öðrenip nakle-
derken son derece titiz davranmýþ, bu du-
rum derslerine olan ilgiyi arttýrmýþ ve ri-
vayetleri muhaddisler nezdinde büyük de-
ðer kazanmýþtýr. “Her dinin süvarileri var-
dýr, Ýslâm’ýn süvarileri de muhaddislerdir”
sözü ona aittir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,

VIII, 298). Rivayetleri Kütüb-i Sitte baþta
olmak üzere hadis kaynaklarýnýn birçoðun-
da yer alýr. Ýbadete ve zühd hayatýna düþ-
künlüðüyle de tanýnan Yezîd hakkýnda Ebû
Avâne el-Vâsýtî, “Yanýnda kýrk yýl bulun-
dum, her yýl (veya her gün) iyiliklerine bir
iyilik (hayýr) katýyordu” demiþtir.
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Ebû Abdirrahmân Abdullåh
b. Yahyâ b. Mübârek

el-Yezîdî el-Adevî el-Baðdâdî
(ö. 237/851)

Arap dili ve edebiyatý,
Kur’an ilimleri âlimi.˜ ™

Yezîdî ailesinin kurucusu meþhur kýraat
âlimi Yahyâ b. Mübârek el-Yezîdî’nin oð-
ludur. Ýbnü’l-Yezîdî olarak bilinir. Babasý-
nýn Basra’da Abbâsîler’e karþý isyan eden
Ali evlâdýndan Ýbrâhim b. Abdullah b. Ha-
san’la birlikte hareket etmesi ve Ýbrâhim’in
öldürülerek isyanýn bastýrýlmasýndan son-
ra Yahyâ’nýn bir müddet saklanýp ardýn-
dan Baðdat’ta ortaya çýkmasý yüzünden
Abdullah’ýn doðum yeri ve tarihinin bilin-
mediði kaydedilmekle birlikte söz konusu
isyan sýrasýnda Yahyâ’nýn henüz genç ve
Abdullah’ýn ailenin dördüncü oðlu oldu-
ðu göz önünde bulundurularak Baðdat’ta
doðmuþ olabileceði ihtimali üzerinde du-
rulur (øarîbü’l-Æurßân, neþredenin giriþi, s.
25-26). Abdullah kýraati, bu ilmi Ebû Amr
b. Alâ’dan tahsil eden babasýndan arz ve
semâ yoluyla öðrendi. Dânî onu Ebû Amr
kýraatini nakledenlerin en önemlilerinden
biri kabul eder (Ýbnü’l-Cezerî, I, 463). Ken-
dilerinden nahiv ve lugat ilmini tahsil et-
tiði hocalarý arasýnda Yahyâ b. Ziyâd el-
Ferrâ da yer almaktadýr. Sa‘leb adýyla meþ-
hur olan Ahmed b. Yahyâ, Ferrâ’nýn öð-
rencileri içinde özellikle Kur’an ve mesâili
hakkýnda Abdullah’tan daha bilgilisini gör-
mediðini söyler (Hatîb, X, 198-199). Sika
diye nitelendirilen Abdullah’ýn talebeleri
arasýnda yeðenleri Abbas b. Muhammed
el-Yezîdî ve Fazl b. Muhammed el-Yezîdî’-
nin yaný sýra Ahmed b. Ýbrâhim Verrâku

di. Mufaddal’ýn esir alýnan çocuklarý da Ha-
life II. Yezîd’in emriyle öldürüldü. Aileden
sað kalanlarýn önemli kýsmý daha sonra
idam edildi, bazýlarý da zindanlara atýldý;
çocuklarý ve kadýnlarý köle pazarlarýnda sa-
týldý, ailenin bütün mallarýna el konuldu. Ye-
zîd’in baþý kesilerek Dýmaþk’a götürüldü.

Emevî Devleti’ne büyük hizmetleri ge-
çen Mühellebîler’in uðradýðý bu kýyým, baþ-
ta Ezd olmak üzere Horasan ve diðer mer-
kezlerdeki Yemenli kabileleri yönetime kar-
þý düþmanlýða sevketti. Ýsyaný bastýran Mes-
leme’nin yerine Irak valiliðine tayin edilen
Kays kabilesinden Ömer b. Hübeyre’nin Ye-
men asýllý kabilelere uyguladýðý aþýrý bas-
ký Kaysî-Yemenî çekiþmesini daha da þid-
detlendirdi. Halifenin de yönetimde Kay-
sîler’i tercih etmesi, Horasan yanýnda pek
çok bölgede Yemenli kabileleri Emevî yö-
netimine karþý harekete geçirdi. Netice-
de Yezîd b. Mühelleb’in isyaný Emevî Dev-
leti’ni sarsan en önemli etkenlerden biri ol-
du. Yemenliler bundan sonra Emevî hâki-
miyetinden kurtulmaya çalýþtýlar ve mu-
halif gruplarý desteklediler. Yezîd, Mühel-
leb’in oðullarý içinde en yeteneklisiydi. Son
derece cömertti; tarihçiler onun Emevî
devlet adamlarýnýn en cömerdi olduðu hu-
susunda ittifak etmiþtir (Ýbn Hallikân, VI,
283). Cürcân þehrinde kýrk kadar mescid,
Cürcân’ýn kuzeyinde gayri müslim Türk-
ler’e karþý bir sed yaptýrmýþtýr. Ferezdak ve
Týrýmmâh onun için methiye, Sâbit Kutne
mersiyeler yazmýþtýr.
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