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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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aruz ilimleri tahsil ettiði Halîl b. Ahmed’-
den baþka Yûnus b. Habîb ve Ýbn Cüreyc
gibi hocalardan da ders okudu. Talebeleri
arasýnda oðullarýnýn yaný sýra Dûrî, Sûsî,
Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, Ýshak b. Ýb-
râhim el-Mevsýlî, Ebû Eyyûb el-Hayyât ve
Muhammed b. Sa‘dân gibi isimler yer alýr.
Yezîdî’nin Muhammed, Ýbrâhim, Ýsmâil,
Abdullah ve Ýshak adýnda her biri kendi-
sinden rivayette bulunan ve eser telif eden
beþ oðlu yanýnda ilim ve edebiyatla ilgile-
nen torunlarý da vardýr. Yezîdî ailesinin ilim
ve edebiyat tarihinde birkaç nesil boyun-
ca etkin olduðu belirtilir (Fleischhammer,
CXII [1962], s. 300). Yezîdî’nin 145 (762) yý-
lýnda Basra’da Abbâsîler’e karþý isyan eden
Ali evlâdýndan Ýbrâhim b. Abdullah b. Ha-
san’la birlikte hareket etmekle beraber
Basra Valisi Yezîd b. Mansûr’un aracýlýðýy-
la (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, XX, 231) Ab-
bâsî sarayý ile iliþkilerini geliþtirdiði anla-
þýlmaktadýr. Zira Yezîd b. Mansûr’un ço-
cuklarýnýn yaný sýra, Baðdat’ýn kuruluþu ile
birlikte Hârûnürreþîd, oðlu Abdullah’ý (Ha-
life Me’mûn) yetiþtirilmek üzere Yezîdî’-
nin gözetimine verdi, Yezîdî’nin oðlu Mu-
hammed de Abdullah’ýn yetiþtirilmesinde
kendisine yardým etti (Ebû Bekir ez-Zü-
beydî, s. 76).

Yezîdî, Ebû Amr’ýn kýraatini kendisin-
den arz yoluyla öðrendi ve bu kýraatin öð-
retimiyle meþgul oldu. Kendisine þöhret
kazandýran en önemli hususlardan biri,
hocasýnýn adýný taþýyan kýraatin rivayetine
kaynaklýk etmesi ve Ebû Amr kýraatinin
tercih edilen iki râvisi Dûrî ve Sûsî’nin bu
kýraati doðrudan Ebû Amr’dan deðil Ye-
zîdî’den almalarýdýr. Ýbn Mücâhid, Ebû Amr
kýraati için Yezîdî’yi esas almasýnýn sebe-
bini onun kendisini bu kýraate adamasý ve
zaptýnýn diðer talebelere göre daha kuv-
vetli olmasý ile açýklamaktadýr (Zehebî, I,
322). Ýbn Ebü’l-Atâhiye’nin, tamamý Ebû
Amr b. Alâ’ya dayanmak üzere Yezîdî’-
den 10.000 varak yazdýðýnýn belirtilmesi
onun bu hocasýndan istifadesinin derece-
sini göstermektedir (Kemâleddin el-En-
bârî, s. 82). Yezîdî kýraatte ayrýca Ham-
za b. Habîb ez-Zeyyât’a talebelik yaptý ve
onun kýraatini kendisinden çocuklarý ri-
vayet etti. Yezîdî’nin adýný kýraat alanýnda
öne çýkaran bir diðer husus, þâz sayýlan
ve bizzat kendisine nisbet edilen kýraati-
nin meþhur on kýraate eklenmesiyle on
dörtlü tasnif içinde yer almasýdýr. Ahmed
b. Muhammed el-Kastallânî, Le¹âßifü’l-
iþârât li-fünûni’l-šýrâßât adlý eserinde Ye-
zîdî’yi on ikinci imam olarak zikreder; Ah-
med b. Muhammed el-Bennâ da Ýt¼âfü
fu²alâßi’l-beþer bi’l-šýrâßâti’l-erba£ate

£aþer adlý eserinde onu izler. Yezîdî’nin þâz
kýraatini kendisinden Süleyman b. Hakem
ve Ahmed b. Ferah rivayet etti. Yezîdî üze-
rine tez hazýrlayan Râbiye Muhammed Ha-
san Rebî‘ çeþitli kaynaklarda ona nisbet
edilen þâz okuyuþlarý derlemiþ ve bunlarýn
karakteristik özellikleriyle ilgili bazý tesbit-
lerde bulunmuþtur (Ebû Mu¼ammed el-
Yezîdî, s. 207-208).

Basra dil mektebine taassup derece-
sinde baðlý olan Yezîdî, Kûfe dil mektebi
temsilcilerinden Ali b. Hamza el-Kisâî ile
Baðdat’ta birlikte ders verdikleri mescid-
de ya da sarayda yaptýðý tartýþmalarýyla
da bilinir, ayrýca nahiv ve lugat alanlarýnda
derin bilgiye sahipti. Fesahatiyle tanýnan
Yezîdî þiir alanýnda da temayüz etmekle
birlikte Abbâsîler ve Bermekîler dönemin-
de yazdýðý þiirlerini yaktýðý zikredilir (Mer-
zübânî, s. 498). Hayatýnýn sonlarýna doð-
ru zühde yöneldiði, kendini ibadete verip
daha önce gazel ve lehviyyât tarzýnda yaz-
dýðý þiirler dolayýsýyla piþmanlýk duyduðu
yolundaki rivayetler dikkate alýndýðýnda
(Sýbtu’l-Hayyât, I, 251) gençlik yýllarýna ait
þiirleri sebebiyle böyle bir yola girdiði tah-
min edilebilir. Diðer taraftan oðlu Ýsmâil’-
den Hârûnürreþîd ve Ca‘fer b. Yahyâ el-
Bermekî için yazdýðý övgü þiirlerinin du-
yurulmamasýný istemesi (Fleischhammer,
CXII [1962], s. 303) gelecekte ailesiyle il-
gili bazý siyasal kaygýlar taþýdýðýný düþün-
dürmektedir. Kaynaklarda Yezîdî’nin Mu‘-
tezile mezhebine meylettiði bildirilmek-
le beraber Ebû Saîd es-Sîrâfî’nin kendisi-
ne nisbet ettiði bazý beyitler dýþýnda (AÅ-
bârü’n-na¼viyyîne’l-Ba½riyyîn, s. 62) bu-
nu destekleyecek bir bilgi bulunmamak-
tadýr. Yezîdî 202 (817) yýlýnda Me’mûn ile
birlikte gittiði Merv’de vefat etti; onun
Baðdat’ta öldüðü de zikredilir.

Eserleri. 1. Müþâcerâtü Ebî Mu¼am-
med el-Yezîdî ve’l-Kisâßî bi-¼a²reti’r-
Reþîd. Yazma bir nüshasýnýn Kâzýmiyye’-
deki Muhammed el-Hemedânî’nin özel kü-
tüphanesinde mevcut olduðu bildirilmek-
tedir (Sezgin, IX, 64). 2. øarîbü’l-Æurßân.
Endülüs’te bu adla bir kitabýn Yezîdî’ye
nisbet edildiði belirtilmiþse de (Ýbn Hayr,
s. 67) eserin oðlu Abdullah’a izâfe edilen
kitap olmasý muhtemeldir (bk. YEZÎDÎ, Ab-
dullah b. Yahyâ). 3. Kitâbü’n-Nevâdir fi’l-
lu³a. Asmaî’nin ayný adý taþýyan kitabýna
benzediði ve ayný hacimde olduðu belirti-
len eser Ca‘fer b. Yahyâ el-Bermekî için
yazýlmýþtýr; Süyûtî’nin el-Müzhir’de ikti-
baslarda bulunduðu kaynaklar arasýnda
yer alýr (Râbiye M. Hasan Rebî’, s. 22). 4.
MuÅta½ar fi’n-na¼v. Me’mûn’un çocukla-
rý için kaleme alýnmýþtýr. 5. Kitâbü’n-Naš¹

Halef, Ca‘fer b. Muhammed el-Âdemî ve
Bekrân b. Ahmed bulunmaktadýr.

Eserleri: øarîbü’l-Æurßân ve tefsîruh.
Türünün erken örneklerinden sayýlan ese-
rin mevcut yazma nüshalarýnda müellif adý
belirtilmeden sadece Yezîdî nisbesi yer al-
makta ve muhtemelen bu sebeple eser
bazý kaynaklarda müellifin babasý Yahyâ’ya
nisbet edilmektedir (nþr. Muhammed Se-
lîm el-Hâc, Beyrut 1405/1985; nþr. Abdür-
rezzâk Hüseyin, Beyrut 1407/1987). Ancak
Ýbnü’n-Nedîm gibi erken dönem müellif-
lerinin, eseri Abdullah’a nisbet etmesi ya-
nýnda Ýbnü’l-Cevzî’nin Zâdü’l-mesîr’de
Ebû Abdurrahman el-Yezîdî’ye atfettiði
bilgilerin eldeki øarîbü’l-Æurßân’la uyum
göstermesi eserin Abdullah’a aidiyetini
göstermektedir (øarîbü’l-Æurßân, neþrede-
nin giriþi, s. 18-21). Abdullah b. Yahyâ’nýn
ayrýca Kitâbü išåmeti’l-lisân £alâ ½avâ-
bi’l-man¹ýš (el-¥âþiye fi’l-man¹ýš adýyla
basýlmýþtýr; Kahire 1295/1878; bk. Sâli-
hiyye, V, 36), Kitâbü’l-vašf ve’l-ibtidâ ve
MuÅta½ar fi’n-na¼v adlý eserleri vardýr.
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Ebû Muhammed Yahyâ b. el-Mübârek
b. el-Mug¢re el-Yezîdî el-Adevî

(ö. 202/817)

Meþhur on dört kýraat imamýndan biri.
˜ ™

128’de (745) muhtemelen Basra’da doð-
du. Bütün kaynaklarda adý Yahyâ olarak
geçer, Ýbn Kuteybe ise onu Abdurrahman
adýyla zikreder (el-Ma£ârif, s. 544). Abbâ-
sî Halifesi Mehdî’nin dayýsý Yezîd b. Man-
sûr’un çocuklarýna mürebbilik yapmasýn-
dan dolayý Yezîdî, dedesinin Benî Adî b.
Abdümenâf kabilesinden bir kadýnýn mev-
lâsý olmasý sebebiyle Adevî nisbesiyle anýl-
mýþ, ayrýca Basrî ve Baðdâdî nisbeleriyle
de zikredilmiþtir. En önde gelen hocasý
kendisinden nahiv, lugat ve kýraat ilimle-
rini öðrendiði Ebû Amr b. Alâ’dýr. Dil ve


