
255

YAHYÂ b. ÝBRÂHÝM

mezheplerin itikadî görüþlerine dair ak-
tardýðý geniþ bilgileri bu eserine almamýþ-
týr (nþr. Saîd Abdülfettâh Âþûr, I-II, Kahire
1388). 5. ªabašåtü’z-Zeydiyye (e½-½u³-
râ). e¹-ªabašåtü’z-zühr fî a£yâni’l-£a½r
ve el-Müste¹âb fî terâcimi ricâli’z-Zey-
diyyeti’l-e¹yâb adlarýyla da bilinir. Eser-
de Yemenli ve Deylemli Zeydiyye ile Hâde-
viyye ricâlinin biyografilerine yer verilmiþ-
tir. On asýr boyunca gelen 5000’den fazla
âlimin biyografisini içeren eser, önemli bir
kýsmý günümüze ulaþmayan kýrk iki kay-
naktan istifade edilerek kaleme alýnmýþ-
týr. Eymen Fuad Seyyid, Kitabý neþre hazýr-
layan babasýnýn vefatý üzerine neþir çalýþ-
malarýný tamamladýðýný söylemektedir (Me-
½âdiru târîÅi’l-Yemen, s. 248). 6. et-Ta£rîf
bi-cümleti min ehli’l-£ilmi ve’t-ta½nîf.
Müellif hattýyla günümüze ulaþan nüshasý
San‘a’da el-Câmiu’l-kebîr Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Tarih, nr. 374). Yahyâ b. Hüse-
yin’in diðer eserleri arasýnda Þer¼u Mec-
mû£ý Zeyd b. £Alî (el-Mi½bâ¼u’l-münîr),
el-Müstecâd fî beyâni £ulemâßi’l-icti-
hâd, el-ÝÅtiyâr min me¾âhibi £ulemâßi’l-
em½âr, el-£Umde fi’n-nâsiÅ ve’l-men-
sûÅ mine’l-¼adî¦, el-øurerü’l-behiyye
fî sîreti Seyyidinâ Mu¼ammed ƒayri’l-
beriyye, Münteha’l-i½âbe fî-mâ yecibü
min ri£âyeti ¼aššý’½-½a¼âbe, Menâfi£u’l-
ebdân fî-müdâvâti emrâ²i’l-insân sayý-
labilir (Yahyâ b. Hüseyin’in 100’ün üzerin-
deki eserinin isimleri ve yazma nüshalarý
için bk. Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s.
1111-1118; Yevmiyyâtü Øan£âß, neþrede-
nin giriþi, s. 5-16, 62).
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ýbrâhîm
b. Müzeyn el-Kurtubî

(ö. 259/873)

Endülüslü muhaddis,
fýkýh ve dil âlimi.˜ ™

Tuleytula’da (Toledo) doðdu. Dedesi Mü-
zeyn’e nisbetle Ýbn Müzeyn diye de anýlýr.
Müzeyn soy bakýmýndan Arap asýllý olup
Hz. Osman’ýn kýzý Remle’nin kölesiydi. Fe-
tihten sonra Endülüs’e gitmiþ ve oraya yer-
leþmiþtir. Babasý Ýbrâhim de Kurtuba’nýn
ileri gelen þahsiyetlerinden biridir. Yahyâ
b. Ýbrâhim çocukluk ve gençlik yýllarýný Tu-
leytula’da geçirdi. Ýlk eðitimini burada aldý;
birçok âlimin ders halkasýna katýldý. Özel-
likle Arap dili ve edebiyatý alanýnda ilerle-
mekle birlikte hadis âlimleriyle tanýþtýktan
sonra hadis öðrenmeye yöneldi. Bu dö-
nemdeki hocalarý arasýnda Gazî b. Kays el-
Endelüsî, Muhammed b. Îsâ el-A‘þâ, Îsâ
b. Dînâr ve Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî gibi
âlimler zikredilmektedir. 192 (808) yýlýndan
sonra Tuleytula’da Endülüs Emevî yöne-
timi aleyhinde patlak veren isyanlar sýra-
sýnda yetiþkin konumunda bulunan Yah-
yâ b. Ýbrâhim emîr I. Hakem ve oðlu II. Ab-
durrahman ile birlikte hareket etti. Bir is-
yan sýrasýnda âsiler tarafýndan esir alýndý
ve bir müddet hapiste kaldý. II. Abdurrah-
man döneminde tahsilini ilerletmek ve ha-
dis dinlemek maksadýyla Kuzey Afrika, Hi-
caz ve Irak bölgelerini kapsayan bir seya-
hate çýktý. 218 (833) yýlýndan önce gerçek-
leþtiði anlaþýlan bu seyahat sýrasýnda Mý-
sýr’da Mâlik b. Enes’in kâtibi olarak ün ka-
zanan Hubeyb b. Ebû Hubeyb ve Asbað
b. Ferec, Medine’de Mâlik b. Enes’in kýz
kardeþinin oðlu Mutarrif b. Abdullah el-
Yesârî, Basra’da Ka‘nebî ve Kûfe’de Ah-
med b. Abdullah b. Yûnus et-Temîmî gibi
birçok âlimle görüþüp ders halkalarýna ka-
týldý. Mutarrif b. Abdullah ve Hubeyb b.
Ebû Hubeyb’den özellikle Mâlik’in el-Mu-
va¹¹âßýný dinledi ve kendilerinden rivayette
bulundu. Ýlmî seyahatini tamamlayýp En-
dülüs’e döndükten sonra Tuleytula’da öð-
retimle meþgul oldu.

238’de (852) vefat eden emîr II. Abdur-
rahman’ýn yerine oðlu Muhammed geçti,
ancak Tuleytula halký ona biat etmeyerek
isyan etti. Bu sýrada Tuleytula’da bulunan
II. Abdurrahman’ýn diðer oðlu Saîd þehri
terkederken Yahyâ b. Ýbrâhim de ailesiyle
birlikte onun maiyetine katýlýp Kurtuba’ya
(Cordoba) gitti. Emîr Muhammed, Tuley-
tula’da maðduriyet yaþadýðýný ve kardeþi

yýlan eser bir nevi tarih ansiklopedisi özel-
liði taþýr. Mukaddimede yararlandýðý kay-
naklardan altmýþ kadarýnýn ismini veren
müellif bunlarýn dýþýnda pek çok orijinal bel-
geden, güvenilir âlimlerin aktardýðý bilgi-
lerden, ayrýca nâdir eserlerden faydalandý-
ðýný söyler. Yemen’i tanýttýktan sonra Hz.
Peygamber’in hayatýna geçer. Hicretten
sonraki olaylarýn kronolojik sýrayla ele alýn-
dýðý eserde Yemen’de Ýslâmiyet’in yayýlý-
þý ve bölgede cereyan eden olaylara daha
geniþ yer verilir. Hulefâ-yi Râþidîn, Emevî-
ler ve III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýna kadar Ab-
bâsîler dönemiyle devam eden eserde asýl
konu Yemen tarihidir. Yemen’in Abbâsî yö-
netiminden çýktýðý yýllardan itibaren böl-
gede kurulan devletler tanýtýlýr ve Yemen
tarihi 1046 (1636) yýlýna kadar getirilir. Ye-
men âlimlerinin biyografisine de geniþ yer
ayrýlan eserde ülkedeki Ýslâm mezhepleri
hakkýnda önemli bilgiler verilir; ayný za-
manda sosyal ve ekonomik konular ele alý-
nýr. Gat ve kahvenin Yemen’e girmesi, ateþ-
li silâhlarýn ortaya çýkmasý ve Portekizli-
ler’in Hint Okyanusu’na geliþi gibi hadise-
lere de temas edilir. Muhammed Abdul-
lah Mâzî, eserin 280-322 (893-934) yýl-
larýna ait bölümünü Almanca bir mukad-
dime ile birlikte yayýmlamýþtýr (Leipzig
1936). Habeþî de bir arkadaþýyla birlikte
kitabý neþre hazýrladýðýný söyler (Yevmiy-
yâtü Øan£âß, neþredenin giriþi, s. 19). Ab-
dullah b. Ali el-Vezîr eseri kýsaltarak Câ-
mi£u’l-mütûn’u telif etmiþtir. 2. Behce-
tü’z-zemen fî ¼avâdi¦i’l-Yemen. Müel-
lif, yukarýdaki eserine zeyil mahiyetinde ha-
zýrladýðý bu kitabýnda 1046-1099 (1636-
1687) yýllarý olaylarýný ele almýþtýr. Eserin
müellif hattýyla günümüze ulaþan tek nüs-
hasý Ýmam Yahyâ Kütüphanesi’nde bu-
lunmaktadýr (Eymen Fuâd Seyyid, s. 247).
Abdullah b. Ali el-Vezîr, ªabašu’l-¼alvâ
ve ½ý¼âfü’l-men ve’s-selvâ adlý eserinde
bu kitaptan büyük ölçüde yararlanmýþtýr.
Abdullah b. Muhammed el-Habeþî de
eserden sosyal olaylar, imamlarýn icraatlarý
ve bölgede yaþanan iç mücadelelerle ilgi-
li bölümlerini seçerek Yevmiyyâtü Øan£âß
adýyla yayýmlamýþtýr (Ebûzabî 1996). 3. el-
£Ýber fî aÅbâri men meŠâ ve ³aber.
Ýnbâßü enbâßi’z-zemen’in mukaddimesi
mahiyetinde ki eserde Himyerîler’in ilk dö-
nemleri anlatýlýr. Tamamlanamayan eser
el-£Ýber fî mülûki ¥imyer adýyla da bili-
nir. 4. øåyetü’l-emânî fî aÅbâri’l-šu¹-
ri’l-Yemânî. Önceleri £Aš¢letü’d-dimen
el-muÅta½ar min Ýnbâßî enbâßi’z-zemen
adýyla tanýnan eser Ýnbâßü enbâßi’z-ze-
men’in muhtasarýdýr. Müellif, Ýnbâßü en-
bâßü’z-zemen’de Zeydiyye’nin ve diðer
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II, 669-670; Ýbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-mü×heb (nþr.
Me’mûn b. Muhyiddin el-Cennân), Beyrut 1417/
1996, s. 436; Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 516; Sicil
šadîm li-Mektebeti Câmi£i’l-Æayrevân (nþr. Ýbrâ-
him Þebbûh), Kahire 1957, s. 362; Kehhâle, Mu£-
cemü’l-müßellifîn, XIII, 182; Sezgin, GAS (Ar.),
I/3, s. 132-134, 157; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah),
VIII, 134.
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Maîn
b. Avn el-Mürrî el-Baðdâdî

(ö. 233/848)

Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
˜ ™

158’de (775) Baðdat yakýnlarýndaki En-
bâr’ýn Nikyâ köyünde doðdu. Atalarý Se-
rahs þehrindendir. Dedesi, Horasan Valisi
Cüneyd el-Mürrî’nin âzatlýsýdýr ve bu se-
beple Mürrî nisbesiyle anýlmýþtýr. Baðdat’-
ta ve yakýn çevresindeki ilk eðitiminden
sonra on sekiz yaþýnda Kûfe’ye gitti. Ar-
dýndan Basra, Rusâfe, Mekke, Medine, Ho-
rasan, Yemen, Rey, Vâsýt, Nehrevan, Har-
ran, Remle, Misis (Masîsa), Mýsýr, Þam, Hu-
mus ve San‘a’ya ilmî seyahatler yaptý. Yir-
mi yaþýndan itibaren birçok defa Hicaz’a
gidip geldi. Rey’in vergisini (haraç) topla-
makla görevlendirilen babasýnýn maddî du-
rumu sayesinde hayatý boyunca ilimle uð-
raþtý ve otuzlu yaþlarýna kadar babasýnýn
desteðiyle seyahatlerini sürdürdü. Baba-
sýndan miras kalan yaklaþýk 1.000.000 dir-
hemin tamamýný hadis tahsili için harca-
dý (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-Horasâ-
nî’nin yaný sýra Ebû Seleme Mansûr b. Se-
leme ve Ebû Sehl Heysem b. Cemîl’den
ders okudu. Abdullah b. Mübârek, Vekî‘
b. Cerrâh, Hiþâm b. Yûsuf, Gunder, Süf-
yân b. Uyeyne, Abdurrahman b. Mehdî,
Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Abdürrezzâk es-
San‘ânî, Ebû Müshir, Affân b. Müslim ve
Ebû Nuaym Fazl b. Dükeyn çok istifade
ettiði diðer hocalarýdýr. Öðrencileri arasýn-
da Buhârî, Müslim b. Haccâc, Ebû Dâvûd
es-Sicistânî, Ebû Hâtim er-Râzî, Ebû Zür‘a

er-Râzî, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî, akranlarýn-
dan Ahmed b. Hanbel, Ýbn Sa‘d, Ebû Hay-
seme Züheyr b. Harb gibi isimler yer al-
maktadýr. Abbas b. Muhammed ed-Dûrî,
Ýbnü’l-Cüneyd el-Huttelî, Ahmed b. Mu-
hammed b. Muhriz, Osman b. Saîd ed-Dâ-
rimî, Yezîd b. Heysem b. Tahmân, Ahmed
b. Hasan es-Sûfî, Ebû Saîd Hâþim b. Mer-
sed 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 Me-
dine’de vefat etti. Ölüm döþeðinde iken
son arzusu sorulduðunda “Beytün hâlî ve
isnâdün âlî” (Boþ bir ev ve âlî bir isnad) ceva-
býný vermiþtir (DÝA, XXIII, 158). Büyük bir
kalabalýðýn katýldýðý cenaze namazýný Me-
dine valisi kýldýrdý ve Baký‘ Kabristaný’na
defnedildi.

“Emîrü’l-mü’minîn fi’l-hadîs, imâmü’l-
cerh ve’t-ta‘dîl, hüccetü’l-Ýslâm, imam rab-
bânî, seyyidü’l-huffâz” gibi sýfatlarla anýlan
ve odasýnýn hadis defterleriyle dolu olduðu
rivayet edilen Yahyâ b. Maîn’in mükerrer-
leriyle birlikte -herhalde biraz da abartýl-
mýþ olarak- 1 milyon civarýnda rivayet yaz-
dýðý zikredilmekte, Ali b. Medînî’nin onun
hakkýnda, “Âdem peygamberden beri Ýbn
Maîn kadar çok hadis yazan birini bilmiyo-
rum” dediði nakledilmektedir (a.g.e., XIV,
182). Ýbn Maîn mesaisinin çoðunu hadis
toplamaya ve yazmaya ayýrdýðý için yaz-
dýklarýna nisbetle az miktarda hadis riva-
yet etmiþtir (Ýbn Sa‘d, VII, 354). “Yazarken
ne bulursan yaz, rivayet edeceðin zaman
iyice ayýklayýp öyle rivayet et” sözüne gö-
re hareket eden Ýbn Maîn (Zehebî, A£lâ-
mü’n-nübelâß, XI, 85), uydurma hadislere
karþý tedbir almak maksadýyla pek çok
mevzû hadis yazmýþsa da zamanla bun-
larý imha etmiþ ve, “Yalancýlardan çok ha-
dis yazdýk, sonra o rivayetlerle fýrýný yakýp
ekmek piþirdik” demiþtir (Ýbn Ebû Hâtim,
I, 315). Yahyâ b. Maîn’in rivayetler arasýn-
daki farklýlýklarý, hatalarý, illetleri tesbit ede-
bilmek için bir hadisi birden çok hocadan
öðrendiði ve yine bir hadisi elli ayrý tarik-
ten yazdýðý nakledilir.

Þu‘be b. Haccâc ile baþlayýp Abdurrah-
man b. Mehdî ve Yahyâ b. Saîd el-Kattân
ile devam eden tabakat ve ricâl literatü-
rü dalýnda bunlardan sonraki ilk neslin en
önemli isimlerinden olan Ýbn Maîn, sade-
ce belirli bir bölgenin râvileri hakkýnda de-
ðil bütün râviler hakkýnda görüþ beyan et-
miþ, onun ricâl bilgisi Ali b. Medînî, Ah-
med b. Hanbel, Ýshak b. Râhûye, Ebû Be-
kir b. Ebû Þeybe, Ebû Hayseme Züheyr
b. Harb gibi çaðdaþlarý tarafýndan takdir
edilmiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XI, 

Saîd ile birlikte hareket ettiðini öðrenin-
ce Yahyâ b. Ýbrâhim’le özel olarak ilgilen-
di. Kendisine ev ve mülk verdi, bazý yerle-
rin gelirini de ona tahsis etti. Yahyâ, 240’-
ta (854) Tuleytula’daki isyaný bastýrmak
üzere ordusuyla yola çýkan Emîr Muham-
med’in yanýnda yer aldý. Bu sefer esna-
sýnda Vâdîselît’te yapýlan savaþlara bizzat
katýldý. Bu yüzden Emîr Muhammed nez-
dinde itibarý yükseldi. Bir ara Kurtuba ka-
dýlýðýna getirildiyse de kendisi daha çok
ilim ve öðretimle meþgul oldu. Talebeleri
ve râvileri arasýnda Ýbn Lübâbe, Ebân b.
Muhammed b. Dînâr, Muhammed b. Fu-
tays, Saîd b. Himyer b. Mervân el-Kurtu-
bî, Saîd b. Osman el-A‘nâký ve Yahyâ b. Ze-
keriyyâ 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 öl-
düðüne dair bilgi doðru deðildir. Kaynak-
larda Yahyâ’nýn güler yüzlü, vakur, fazilet
sahibi bir kiþi olduðundan ve dini yaþama
konusundaki titizliðinden söz edilir. Yahyâ
b. Ýbrâhim yaþadýðý dönemde Mâlikî mez-
hebinin önde gelen imamý kabul edilmiþ-
tir. Endülüs’te Mâlik’in el-Muva¹¹aßýný en
iyi onun bildiði söylenir. el-Muva¹¹aßý ez-
bere okutur ve fýkhî meselelerini açýklar-
dý. 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-Muva¹-
¹aß. Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî’nin naklettiði
el-Muva¹¹aß rivayeti üzerine yapýlmýþ bir
þerh olup Endülüs âlimleri tarafýndan oku-
tulmuþ ve rivayet edilmiþtir. Eserin deri
parçalarý üzerine yazýlmýþ 394 (1004) istin-
sah tarihli nüshasýnýn bazý kýsýmlarý Tu-
nus’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-ricâ-
li’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 karþýlaþtýrýldý-
ðý bir eserdir. 4. Re³åßibü’l-£ilm ve fa²-
lih (Fa²lü’l-£ilm). 5. Fe²âßilü’l-Æurßân (Ýbn
Hayr, s. 62).
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