YAHYÂ b. ÝBRÂHÝM

Saîd ile birlikte hareket ettiðini öðrenince Yahyâ b. Ýbrâhim’le özel olarak ilgilendi. Kendisine ev ve mülk verdi, bazý yerlerin gelirini de ona tahsis etti. Yahyâ, 240’ta (854) Tuleytula’daki isyaný bastýrmak
üzere ordusuyla yola çýkan Emîr Muhammed’in yanýnda yer aldý. Bu sefer esnasýnda Vâdîselît’te yapýlan savaþlara bizzat
katýldý. Bu yüzden Emîr Muhammed nezdinde itibarý yükseldi. Bir ara Kurtuba kadýlýðýna getirildiyse de kendisi daha çok
ilim ve öðretimle meþgul oldu. Talebeleri
ve râvileri arasýnda Ýbn Lübâbe, Ebân b.
Muhammed b. Dînâr, Muhammed b. Futays, Saîd b. Himyer b. Mervân el-Kurtubî, Saîd b. Osman el-A‘nâký ve Yahyâ b. Zekeriyyâ b. Þâme el-Ümevî gibi Endülüslü
âlimler bulunmaktadýr. Yahyâ b. Ýbrâhim
13 Cemâziyelevvel 259’da (17 Mart 873)
Kurtuba’da vefat etti; 260 (874) yýlýnda öldüðüne dair bilgi doðru deðildir. Kaynaklarda Yahyâ’nýn güler yüzlü, vakur, fazilet
sahibi bir kiþi olduðundan ve dini yaþama
konusundaki titizliðinden söz edilir. Yahyâ
b. Ýbrâhim yaþadýðý dönemde Mâlikî mezhebinin önde gelen imamý kabul edilmiþtir. Endülüs’te Mâlik’in el-Muva¹¹aßýný en
iyi onun bildiði söylenir. el-Muva¹¹aßý ezbere okutur ve fýkhî meselelerini açýklardý. el-Muva¹¹aß dýþýndaki hadis kitaplarý ve
hadis ilimleriyle meþgul olmadýðý için bu
konuda derinliði bulunmadýðý söylenmiþ,
ancak rivayetleri güvenilir kabul edilmiþtir.
Eserleri. 1. Tefsîrü (Þer¼u)’l-Muva¹¹aß. Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî’nin naklettiði
el-Muva¹¹aß rivayeti üzerine yapýlmýþ bir
þerh olup Endülüs âlimleri tarafýndan okutulmuþ ve rivayet edilmiþtir. Eserin deri
parçalarý üzerine yazýlmýþ 394 (1004) istinsah tarihli nüshasýnýn bazý kýsýmlarý Tunus’taki Mektebetü Câmii’l-Kayrevân’da
korunarak günümüze intikal etmiþtir (Si-

cil šadîm li-Mektebeti Câmi£i’l-Æayrevân,
s. 362). 2. Ricâlü’l-Muva¹¹aß (Tesmiyetü,
Esmâßü ricâli’l-Muva¹¹aß, Tesmiyetü’r-ricâli’l-me×kûrîne fi’l-Muva¹¹aß). 3. el-Müstaš-

½ýye fî £ileli’l-Muva¹¹aß. el-Muva¹¹aßda
bulunduðu söylenen illetlerin ele alýndýðý
ve diðer hadis kaynaklarýyla karþýlaþtýrýldýðý bir eserdir. 4. Re³åßibü’l-£ilm ve fa²lih (Fa²lü’l-£ilm). 5. Fe²âßilü’l-Æurßân (Ýbn
Hayr, s. 62).
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158’de (775) Baðdat yakýnlarýndaki Enbâr’ýn Nikyâ köyünde doðdu. Atalarý Serahs þehrindendir. Dedesi, Horasan Valisi
Cüneyd el-Mürrî’nin âzatlýsýdýr ve bu sebeple Mürrî nisbesiyle anýlmýþtýr. Baðdat’ta ve yakýn çevresindeki ilk eðitiminden
sonra on sekiz yaþýnda Kûfe’ye gitti. Ardýndan Basra, Rusâfe, Mekke, Medine, Horasan, Yemen, Rey, Vâsýt, Nehrevan, Harran, Remle, Misis (Masîsa), Mýsýr, Þam, Humus ve San‘a’ya ilmî seyahatler yaptý. Yirmi yaþýndan itibaren birçok defa Hicaz’a
gidip geldi. Rey’in vergisini (haraç) toplamakla görevlendirilen babasýnýn maddî durumu sayesinde hayatý boyunca ilimle uðraþtý ve otuzlu yaþlarýna kadar babasýnýn
desteðiyle seyahatlerini sürdürdü. Babasýndan miras kalan yaklaþýk 1.000.000 dirhemin tamamýný hadis tahsili için harcadý (Hatîb el-Baðdâdî, TârîÅu Ba³dâd, XIV,
178). Yahyâ b. Maîn, hadis ve ricâl bilgisini
kendisine borçlu olduðunu söylediði (a.g.e.,
VIII, 125) Muzaffer b. Müdrik el-Horasânî’nin yaný sýra Ebû Seleme Mansûr b. Seleme ve Ebû Sehl Heysem b. Cemîl’den
ders okudu. Abdullah b. Mübârek, Vekî‘
b. Cerrâh, Hiþâm b. Yûsuf, Gunder, Süfyân b. Uyeyne, Abdurrahman b. Mehdî,
Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Abdürrezzâk esSan‘ânî, Ebû Müshir, Affân b. Müslim ve
Ebû Nuaym Fazl b. Dükeyn çok istifade
ettiði diðer hocalarýdýr. Öðrencileri arasýnda Buhârî, Müslim b. Haccâc, Ebû Dâvûd
es-Sicistânî, Ebû Hâtim er-Râzî, Ebû Zür‘a

er-Râzî, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî, akranlarýndan Ahmed b. Hanbel, Ýbn Sa‘d, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb gibi isimler yer almaktadýr. Abbas b. Muhammed ed-Dûrî,
Ýbnü’l-Cüneyd el-Huttelî, Ahmed b. Muhammed b. Muhriz, Osman b. Saîd ed-Dârimî, Yezîd b. Heysem b. Tahmân, Ahmed
b. Hasan es-Sûfî, Ebû Saîd Hâþim b. Mersed et-Taberânî, Ebû Bekir Ahmed b. Ali
el-Mervezî de onun eserlerini günümüze
ulaþtýran öðrencileridir. Yahyâ b. Maîn 23
Zilkade 233 (29 Haziran 848) tarihinde Medine’de vefat etti. Ölüm döþeðinde iken
son arzusu sorulduðunda “Beytün hâlî ve
isnâdün âlî” (Boþ bir ev ve âlî bir isnad) cevabýný vermiþtir (DÝA, XXIII, 158). Büyük bir
kalabalýðýn katýldýðý cenaze namazýný Medine valisi kýldýrdý ve Baký‘ Kabristaný’na
defnedildi.
“Emîrü’l-mü’minîn fi’l-hadîs, imâmü’lcerh ve’t-ta‘dîl, hüccetü’l-Ýslâm, imam rabbânî, seyyidü’l-huffâz” gibi sýfatlarla anýlan
ve odasýnýn hadis defterleriyle dolu olduðu
rivayet edilen Yahyâ b. Maîn’in mükerrerleriyle birlikte -herhalde biraz da abartýlmýþ olarak- 1 milyon civarýnda rivayet yazdýðý zikredilmekte, Ali b. Medînî’nin onun
hakkýnda, “Âdem peygamberden beri Ýbn
Maîn kadar çok hadis yazan birini bilmiyorum” dediði nakledilmektedir (a.g.e., XIV,
182). Ýbn Maîn mesaisinin çoðunu hadis
toplamaya ve yazmaya ayýrdýðý için yazdýklarýna nisbetle az miktarda hadis rivayet etmiþtir (Ýbn Sa‘d, VII, 354). “Yazarken
ne bulursan yaz, rivayet edeceðin zaman
iyice ayýklayýp öyle rivayet et” sözüne göre hareket eden Ýbn Maîn (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XI, 85), uydurma hadislere
karþý tedbir almak maksadýyla pek çok
mevzû hadis yazmýþsa da zamanla bunlarý imha etmiþ ve, “Yalancýlardan çok hadis yazdýk, sonra o rivayetlerle fýrýný yakýp
ekmek piþirdik” demiþtir (Ýbn Ebû Hâtim,
I, 315). Yahyâ b. Maîn’in rivayetler arasýndaki farklýlýklarý, hatalarý, illetleri tesbit edebilmek için bir hadisi birden çok hocadan
öðrendiði ve yine bir hadisi elli ayrý tarikten yazdýðý nakledilir.
Þu‘be b. Haccâc ile baþlayýp Abdurrahman b. Mehdî ve Yahyâ b. Saîd el-Kattân
ile devam eden tabakat ve ricâl literatürü dalýnda bunlardan sonraki ilk neslin en
önemli isimlerinden olan Ýbn Maîn, sadece belirli bir bölgenin râvileri hakkýnda deðil bütün râviler hakkýnda görüþ beyan etmiþ, onun ricâl bilgisi Ali b. Medînî, Ahmed b. Hanbel, Ýshak b. Râhûye, Ebû Bekir b. Ebû Þeybe, Ebû Hayseme Züheyr
b. Harb gibi çaðdaþlarý tarafýndan takdir
edilmiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XI,

YAHYÂ b. MUÂZ
78). Ahmed b. Hanbel hadislerdeki hatalarý öðrenmek için kendisine gelenleri Yahyâ’ya gönderir, râviler hakkýnda ondan faydalanýr ve ayný hocadan beraber hadis rivayet ettiklerinde Ýbn Maîn’in nüshasýný esas
alýrdý (Ýbn Ebû Hâtim, I, 314). Yahyâ b. Maîn, hadis râvilerini titizlikle deðerlendirmesi, hadis öðrenme ve öðretme esaslarýndan hiç tâviz vermemesi, râviler hakkýnda
aðýr cerh ifadeleri kullanmasý sebebiyle
“müteþeddid” tenkitçiler arasýnda yer almýþtýr. Özellikle kendisinin yetiþtiði Baðdat ve çevresindeki muhaddislerin genelde hadis rivayetinde gevþek davranmasýna karþý tepki göstermiþtir. Mihne döneminde sorgulanýp ölümle tehdit edildiði
için Kur’an’ýn mahlûk olduðunu kabul eder
görünmüþ, daha sonra da bunu baský altýnda kabul ettiðini söylemiþ (Sübkî, II,
147) ve mihne olayýna karþý durmayanlardan hadis rivayet etmeyi hoþ karþýlamayan Ahmed b. Hanbel ile bu yüzden aralarý açýlmýþtýr (Zehebî, Mîzânü’l-i£tidâl, IV,
410). Yahyâ b. Maîn genelde Ebû Hanîfe’nin görüþlerini benimseyen âlimlerin öðrencisiydi. Onun özellikle fürû-i fýkha dair
meselelerde Hanefîler’e yakýn olduðu zikredilmekle birlikte dönemindeki pek çok
muhaddis gibi o da geniþ hadis birikimiyle fýkýh konularýnda görüþ beyan eder, fetva verirdi. Bu sebeple Hâkim en-Nîsâbûrî
kendisini fýkhü’l-hadîsi bilen muhaddisler
arasýnda saymýþtýr (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦, s. 72).
Eserleri. Yahyâ b. Maîn, hadis alanýndaki bilgilerini kitap þeklinde telif etmeyi
hoþ karþýlamamýþsa da (Ýbn Receb, I, 220)
onun bu birikimini talebeleri tedvin ve telif ederek günümüze ulaþtýrmýþtýr. Bundan dolayý eserleri genellikle talebelerinin
ricâl hususundaki sorularýna verdiði cevaplardan (suâlât) yahut müzakere sýrasýnda
kendisinden öðrenilenlerden oluþmaktadýr.
Suâlât türü kitaplarda umumiyetle sikazayýf râvi ayýrýmý gözetilmediðinden Ýbn
Maîn’in eserleri de her iki gruptan râviler
içerir. 1. et-TârîÅ (et-TârîÅ ve’l-£ilel). Ýbn
Maîn’in talebesi Abbas b. Muhammed edDûrî tarafýndan derlenmiþtir. 5414 râvinin
güvenilirlilik açýsýndan deðerlendirildiði
eser üzerine Ahmed Muhammed Nûrseyf
doktora tezi hazýrlamýþ ve eser Ya¼yâ b.
Ma£în ve kitâbühü’t-TârîÅ adýyla neþredilmiþtir (I-IV, Mekke 1399/1979). Nûrseyf
birinci ciltte Ýbn Maîn’in hayatý ve hadis ilmindeki yeri hakkýnda bilgi vermiþ, eserde
geçen hadisleri fýkýh bablarýna göre tertip etmiþ, ikinci ciltte râvileri alfabetik olarak sýralamýþtýr. Kitabýn aslýný teþkil eden
üçüncü ve dördüncü ciltlerde râviler tabakalara ve bölgelere göre tasnif edilmiþtir.

Bu kýsým bazý sahâbîlere dair bilgilerle baþlamakta, daha sonra tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîne mensup râviler bölgelere göre sýralanmakta, Kûfeli râviler eserin yaklaþýk üçte birini meydana getirmektedir. Ayrýca
Abdullah Ahmed Hasan tarafýndan TârîÅu
Ya¼yâ b. Ma£în adýyla yayýmlanan (Beyrut 1990) eser hakkýnda Ömer b. Bedr
el-Mevsýlî bir çalýþma yapmýþtýr (bk. DÝA,
XXIX, 489). 2. Sußâlâtü Ýbni’l-Cüneyd.
Yine müellifin talebesi Ýbnü’l-Cüneyd elHuttelî’nin râviler hakkýnda hocasýna sorduðu sorulardan oluþturduðu bir eserdir
(nþr. Ahmed Muhammed Nûrseyf, Medine 1408/1988; nþr. Mahmûd Muhammed
Halîl, Beyrut 1990; nþr. Ebû Ömer Muhammed b. Ali el-Ezherî, Kahire 1428/2007).
3. Ma£rifetü’r-ricâl. Ýbn Maîn’in talebesi
Ahmed b. Muhammed b. Muhriz’in derlediði, günümüze kýsmen ulaþan eser zayýf râvilerle baþlayýp meçhuller, sikalar ve
mürsel rivayette bulunanlar þeklinde devam etmektedir (nþr. Muhammed Kâmil
Kassâr – Muhammed Mutî‘ el-Hâfýz – Gazve Büder, I-II, Dýmaþk 1405/1985). 4. TârîÅu O¦mân b. Sa£îd ed-Dârimî £an Ebî
Zekeriyyâ Ya¼yâ b. Ma£în fî tecrî¼i’rruvât ve ta£dîlihim. Râvilerin alfabetik sýrayla tanýtýldýðý eserin baþ tarafýnda Zührî, Katâde, A‘meþ, Þa‘bî gibi tâbiîler hakkýnda bilgi verilmektedir (nþr. Ahmed Muhammed Nûrseyf, Beyrut 1400/1980). 5.
Min kelâmi Ebî Zekeriyyâ Ya¼yâ b.
Ma£în fi’r-ricâl. Yezîd b. Heysem’in derlediði eserde sika râvilere daha çok yer verilmiþtir (nþr. Ahmed Muhammed Nûrseyf,
Beyrut 1400/1980). Bazý kaynaklarda eserin Kitâbü’l-Mecrû¼în adýyla zikredilmesi (Sezgin, I, 202) muhtevasýyla çeliþmektedir. 6. Cüzßün fîhi ¼adî¦ü’½-Øûfî £an
Ya¼yâ b. Ma£în. Ahmed b. Hasan es-Sûfî’nin Ýbn Maîn’den aktardýðý seksen beþ
rivayeti içeren bir hadis cüzüdür. Cemal
Aðýrman eser üzerine yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr (Yahyâ b. Maîn ve Ebû Ab-

celletü Câmi£ati’l-Ýmâm Mu¼ammed b.
Su£ûdi’l-Ýslâmiyye, sy. 22 [Riyad 1419/
1998], s. 43-169). 10. TârîÅu Ebî Sa£îd

Hâþim b. Mer¦ed e¹-ªaberânî £an Ebî
Zekeriyyâ Ya¼yâ b. Ma£în fi’t-ta£dîl (nþr.
Nazar Muhammed el-Fâryâbî, Riyad 1410/
1990). Eserin sonunda Yahyâ b. Maîn’den
gelen bütün rivayetlere dair bir fihrist yer
almaktadýr. Bunlarýn dýþýnda Ebû Ya‘lâ elMevsýlî’ye nisbet edilen ¥adî¦ü Ya¼yâ
b. Ma£în adlý bir cüzden söz edilmektedir (Ýbn Hacer, el-Mu£cemü’l-müfehres, s.
379). Mustafa Iþýk, Yahyâ b. Maîn’in Hayatý ve Hadis Ýlmindeki Yeri (1991, EÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Erdinç Ahatlý,
Yahyâ b. Maîn ve Cerh-Tadildeki Metodu (1992, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) baþlýklý yüksek lisans tezleri hazýrlamýþlardýr.
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dillâh Ahmed b. el-Hasan es-Sûfî’nin Yahyâ’dan Rivayet Ettiði Hadis Cüz’ü, 1988,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 7. Sußâlâ-

tü O¦mân b. ªâlût el-Ba½rî li’l-Ýmâm
Ebî Zekeriyyâ Ya¼yâ b. Ma£în b. £Avn
el-Ba³dâdî (nþr. Ebû Ömer Muhammed
b. Ali el-Ezherî, Kahire 1428/2007). 8. elCüzßü’¦-¦ânî min ¼adî¦i Ya¼yâ b. Ma£în
(el-Fevâßid). Ýbn Maîn’in talebesi Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Mervezî’nin hocasý Yahyâ’dan aldýðý rivayetlerden meydana gelmektedir (nþr. Hâlid b. Abdullah es-Sebît,
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Seyrüsülûk makamlarýndan
bahseden ilk sûfîlerden.
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170 (786) yýlý civarýnda Rey’de doðdu.
Hayatýnýn çoðunu Nîþâbur’da geçirdi. Baðdat, Þîraz ve Belh gibi ilim ve kültür merkezlerine çeþitli seyahatler gerçekleþtirdi.
Kendisinden nakledilen sözler iyi bir eðitim aldýðýna iþaret etmektedir. Hocalarý ve
þeyhleri arasýnda Ahmed b. Harb ve Fudayl b. Ýyâz gibi isimler bulunmaktadýr.
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