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Bu kýsým bazý sahâbîlere dair bilgilerle baþ-
lamakta, daha sonra tâbiîn ve tebeu’t-tâ-
biîne mensup râviler bölgelere göre sýra-
lanmakta, Kûfeli râviler eserin yaklaþýk üç-
te birini meydana getirmektedir. Ayrýca
Abdullah Ahmed Hasan tarafýndan TârîÅu
Ya¼yâ b. Ma£în adýyla yayýmlanan (Bey-
rut 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 el-
Huttelî’nin râviler hakkýnda hocasýna sor-
duðu sorulardan oluþturduðu bir eserdir
(nþr. Ahmed Muhammed Nûrseyf, Medi-
ne 1408/1988; nþr. Mahmûd Muhammed
Halîl, Beyrut 1990; nþr. Ebû Ömer Muham-
med b. Ali el-Ezherî, Kahire 1428/2007).
3. Ma£rifetü’r-ricâl. Ýbn Maîn’in talebesi
Ahmed b. Muhammed b. Muhriz’in der-
lediði, günümüze kýsmen ulaþan eser za-
yýf râvilerle baþlayýp meçhuller, sikalar ve
mürsel rivayette bulunanlar þeklinde de-
vam etmektedir (nþr. Muhammed Kâmil
Kassâr – Muhammed Mutî‘ el-Hâfýz – Gaz-
ve Büder, I-II, Dýmaþk 1405/1985). 4. Târî-
Åu O¦mân b. Sa£îd ed-Dârimî £an Ebî
Zekeriyyâ Ya¼yâ b. Ma£în fî tecrî¼i’r-
ruvât ve ta£dîlihim. Râvilerin alfabetik sý-
rayla tanýtýldýðý eserin baþ tarafýnda Züh-
rî, Katâde, A‘meþ, Þa‘bî gibi tâbiîler hak-
kýnda bilgi verilmektedir (nþr. Ahmed Mu-
hammed Nûrseyf, Beyrut 1400/1980). 5.
Min kelâmi Ebî Zekeriyyâ Ya¼yâ b.
Ma£în fi’r-ricâl. Yezîd b. Heysem’in der-
lediði eserde sika râvilere daha çok yer ve-
rilmiþtir (nþr. Ahmed Muhammed Nûrseyf,
Beyrut 1400/1980). Bazý kaynaklarda ese-
rin Kitâbü’l-Mecrû¼în adýyla zikredilme-
si (Sezgin, I, 202) muhtevasýyla çeliþmek-
tedir. 6. Cüzßün fîhi ¼adî¦ü’½-Øûfî £an
Ya¼yâ b. Ma£în. Ahmed b. Hasan es-Sû-
fî’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-
dillâh Ahmed b. el-Hasan es-Sûfî’nin Yah-
yâ’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. el-
Cüzßü’¦-¦ânî min ¼adî¦i Ya¼yâ b. Ma£în
(el-Fevâßid). Ýbn Maîn’in talebesi Ebû Be-
kir Ahmed b. Ali el-Mervezî’nin hocasý Yah-
yâ’dan aldýðý rivayetlerden meydana gel-
mektedir (nþr. Hâlid b. Abdullah es-Sebît,
Riyad 1419/1998). 9. Cüzßün fîhi e¼âdî-
¦ü Ya¼yâ b. Ma£în bi-rivâyeti Ebî Man-
½ûr Ya¼yâ b. A¼med eþ-Þeybânî (nþr.
Abdullah Muhammed Hasan Demfû, Me-

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 el-
Mevsýlî’ye nisbet edilen ¥adî¦ü Ya¼yâ
b. Ma£în adlý bir cüzden söz edilmekte-
dir (Ýbn Hacer, el-Mu£cemü’l-müfehres, s.
379). Mustafa Iþýk, Yahyâ b. Maîn’in Ha-
yatý ve Hadis Ýlmindeki Yeri (1991, EÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Erdinç Ahatlý,
Yahyâ b. Maîn ve Cerh-Tadildeki Me-
todu (1992, UÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü) baþlýklý yüksek lisans tezleri hazýrlamýþ-
lardýr.
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muâz
b. Ca‘fer er-Râzî

(ö. 258/872)

Seyrüsülûk makamlarýndan
bahseden ilk sûfîlerden.˜ ™

170 (786) yýlý civarýnda Rey’de doðdu.
Hayatýnýn çoðunu Nîþâbur’da geçirdi. Bað-
dat, Þîraz ve Belh gibi ilim ve kültür mer-
kezlerine çeþitli seyahatler gerçekleþtirdi.
Kendisinden nakledilen sözler iyi bir eði-
tim aldýðýna iþaret etmektedir. Hocalarý ve
þeyhleri arasýnda Ahmed b. Harb ve Fu-
dayl b. Ýyâz gibi isimler bulunmaktadýr.

78). Ahmed b. Hanbel hadislerdeki hata-
larý öðrenmek için kendisine gelenleri Yah-
yâ’ya gönderir, râviler hakkýnda ondan fay-
dalanýr ve ayný hocadan beraber hadis riva-
yet ettiklerinde Ýbn Maîn’in nüshasýný esas
alýrdý (Ýbn Ebû Hâtim, I, 314). Yahyâ b. Ma-
în, hadis râvilerini titizlikle deðerlendirme-
si, hadis öðrenme ve öðretme esaslarýn-
dan hiç tâviz vermemesi, râviler hakkýnda
aðýr cerh ifadeleri kullanmasý sebebiyle
“müteþeddid” tenkitçiler arasýnda yer al-
mýþtýr. Özellikle kendisinin yetiþtiði Bað-
dat ve çevresindeki muhaddislerin genel-
de hadis rivayetinde gevþek davranmasý-
na karþý tepki göstermiþtir. Mihne döne-
minde sorgulanýp ölümle tehdit edildiði
için Kur’an’ýn mahlûk olduðunu kabul eder
görünmüþ, daha sonra da bunu baský al-
týnda kabul ettiðini söylemiþ (Sübkî, II,
147) ve mihne olayýna karþý durmayanlar-
dan hadis rivayet etmeyi hoþ karþýlama-
yan Ahmed b. Hanbel ile bu yüzden ara-
larý açýlmýþtýr (Zehebî, Mîzânü’l-i£tidâl, IV,
410). Yahyâ b. Maîn genelde Ebû Hanîfe’-
nin görüþlerini benimseyen âlimlerin öð-
rencisiydi. Onun özellikle fürû-i fýkha dair
meselelerde Hanefîler’e yakýn olduðu zik-
redilmekle birlikte dönemindeki pek çok
muhaddis gibi o da geniþ hadis birikimiy-
le fýkýh konularýnda görüþ beyan eder, fet-
va verirdi. Bu sebeple Hâkim en-Nîsâbûrî
kendisini fýkhü’l-hadîsi bilen muhaddisler
arasýnda saymýþtýr (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼a-
dî¦, s. 72).

Eserleri. Yahyâ b. Maîn, hadis alanýnda-
ki bilgilerini kitap þeklinde telif etmeyi
hoþ karþýlamamýþsa da (Ýbn Receb, I, 220)
onun bu birikimini talebeleri tedvin ve te-
lif ederek günümüze ulaþtýrmýþtýr. Bun-
dan dolayý eserleri genellikle talebelerinin
ricâl hususundaki sorularýna verdiði cevap-
lardan (suâlât) yahut müzakere sýrasýnda
kendisinden öðrenilenlerden oluþmaktadýr.
Suâlât türü kitaplarda umumiyetle sika-
zayýf 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 ed-
Dûrî 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 neþre-
dilmiþtir (I-IV, Mekke 1399/1979). Nûrseyf
birinci ciltte Ýbn Maîn’in hayatý ve hadis il-
mindeki yeri hakkýnda bilgi vermiþ, eserde
geçen hadisleri fýkýh bablarýna göre ter-
tip etmiþ, ikinci ciltte râvileri alfabetik ola-
rak sýralamýþtýr. Kitabýn aslýný teþkil eden
üçüncü ve dördüncü ciltlerde râviler taba-
kalara ve bölgelere göre tasnif edilmiþtir.
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þitli uyarý ve önerilerde bulunmuþtur. Bu
çerçevede, riyâzetin insanýn biyolojik ve
psikolojik yapýsýyla ve dinin temel esasla-
rýyla çeliþmemesi gereði üzerinde durmuþ,
nefsi terbiye gayesiyle dinen helâl olan
þeyleri haram kýlmanýn yanlýþlýðýný vurgu-
lamýþtýr. Onun bu görüþleriyle dengeli ve
mûtedil bir tasavvuf anlayýþýný geliþtirme-
ye çalýþtýðý söylenebilir.

Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Yahyâ b. Mu-
âz’ýn sözlerini ve dualarýný eserlerinde nak-
letmiþ ve dualarýndaki üslûbunu aynen be-
nimsemiþtir. Yahyâ b. Muâz’a nisbet edi-
len dualarýn muhtevasý dikkate alýndýðýn-
da bunlarýn ihlâs, muhabbet ve recâ kav-
ramlarý üzerine kurulu tasavvuf anlayýþýný
yansýttýðý ve zühdden tasavvufa geçiþ dö-
neminin özelliklerini içerdiði görülür. Ona
göre havf insaný duaya yönelten temel et-
kendir. Allah her durumda dualara icabet
etmektedir; dolayýsýyla kiþi günahlarý se-
bebiyle çekinip dua etmekten geri durma-
malýdýr. Ayrýca dua hakkýnda “kazânýn be-
lâ tuzaðýný dua kalkanýyla savuþturma” þek-
lindeki ifadesiyle duanýn fonksiyonuna dair
kanaatini belirtmektedir. Öte yandan Yah-
yâ’nýn gerek þiirlerinde gerekse dualarýn-
da Allah ile samimi bir üslûpla söyleþme-
si, kendisinden sonra tasavvuf yolunda da-
ha da belirginleþecek olan bir neþvenin baþ-
langýcýna iþaret etmektedir. Louis Massig-
non, Emile Dermenghem, Ebü’l-Alâ el-Afî-
fî ve Annemarie Schimmel gibi araþtýrma-
cýlar tasavvuf alanýnda yaptýklarý çalýþma-
larda Yahyâ b. Muâz’ýn görüþlerine temas
etmiþlerdir. Fritz Meier, Ebû Saîd-i Ebü’l-
Hayr’a dair çalýþmasýnda Yahyâ b. Muâz’a
bir bölüm ayýrmýþ, onunla Ebû Saîd ara-
sýnda bazý karþýlaþtýrmalar yapmayý dene-
miþtir. Saîd Hârûn Aþûr, Yahyâ b. Muâz’ýn
sözlerini derleyip þerhetmeye yönelik Ce-
vâhirü’t-ta½avvuf adlý çalýþmasýnda (Ka-
hire 2002) daha ziyade onun tasavvufî eser-
lerde bulunan sözlerine yer vermiþtir. Sa-
lih Çift, Yahyâ b. Muâz’ýn hayatý ve tasav-
vufî görüþleri hakkýnda müstakil bir çalýþ-
ma gerçekleþtirmiþtir (Tasavvufta Sevgi ve
Ümit Yolu: Yahya b. Muâz er-Râzî, Bursa
2008).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hakîm et-Tirmizî, ƒatmü’l-evliyâß (nþr. Osman
Ýsmâil Yahyâ), Beyrut 1965, s. 403; Makdisî, el-
Bedß ve’t-târîÅ, V, 144-145; Serrâc, el-Lüma£ (nþr.
Kâmil Mustafa Hindâvî), Beyrut 1421/2001, s.
193; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 260; Muham-
med b. Hüseyin es-Sülemî, ªabašåt (nþr. Musta-
fa Abdülkadir Atâ), Beyrut 2003, s. 107; Ebû Nu-
aym, ¥ilye, X, 51-70; Ahmed b. Hüseyin el-Bey-
haký, Þu£abü’l-îmân (nþr. M. Saîd b. Besyûnî Zað-
lûl), Beyrut 1410/1990, I, 136, 369, 370, 373,
380, 457; II, 13, 30, 54; III, 263, 484; Kuþeyrî, er-
Risâle, I, 101-102; Hücvîrî, Keþfü’l-mahcûb (Ulu-

dað), s. 222-223, 298; Ýbnü’l-Cevzî, Øýfatü’½-½af-
ve, IV, 90-97; a.mlf., el-Æu½½â½ ve’l-mü×ekkirûn
(nþr. ve trc. M. L. Swartz), Beyrut 1982, s. 79; Fe-
rîdüddin Attâr, Tezkiretü’l-evliya (trc. Süleyman
Uludað), Ýstanbul 2002, s. 357-370; Ýbn Hallikân,
Vefeyât, VI, 165-168; Lâmiî, Nefehât Tercümesi,
s. 108-109; Aclûnî, Keþfü’l-Åafâß, II, 361; Sezgin,
GAS, I, 646; A. Schimmel, Mystical Dimensions
of Islam, North Carolina 1975, s. 51-52, 200; F.
Meier, Eb† Said-i Abu’l-Hayr, Leiden 1976, s.
148-184; E. Dermenghem, Vies des saints mu-
sulmans, Paris 1981, s. 129-142; Ebü’l-Alâ el-
Afîfî, Tasavvuf: Ýslâm’da Mânevî Devrim (trc. H.
Ýbrahim Kaçar – Murat Sülün), Ýstanbul 1996, s.
138; a.mlf., Ýslâm Düþüncesi Üzerine Makaleler
(trc. Ekrem Demirli), Ýstanbul 2000, s. 135-194;
L. Massignon, Essays on the Origins of the Tech-
nical Language of Islamic Mysticism (trc. B.
Clark), Notre Dame 1997, s. 180, 182; Ali Bolat,
Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, Ýstan-
bul 2003, s. 92-99.

ÿSalih Çift

– —
YAHYÂ b. MUHAMMED

(bk. MÜTEVEKKÝL-ALELLAH,
Yahyâ Hamîdüddin).

˜ ™

– —
YAHYÂ en-NAHVÎ

( 
	�א������ )

Yahyâ el-Ýskenderânî en-Nahvî
(ö. VI. yüzyýlýn ikinci yarýsý)

Ya‘kubî dil bilgini,
Aristo þârihi ve teolog.˜ ™

Batý kaynaklarýnda John Philoponus ola-
rak anýlan Yahyâ, muhtemelen milâdî V.
yüzyýlýn sonlarýnda hýristiyan bir aile için-
de dünyaya geldi. Aslen Kayserili olup ça-
lýþmalarýný Ýskenderiye’de sürdürmüþtür.
Grekçe’de temel dil bilgisi eðitiminden son-
ra Ýskenderiye’deki Yeni Eflâtuncu felse-
fe okulunda Hermeas’ýn oðlu filozof Am-
monius’un öðrencisi oldu ve onun dersle-
rini yazýya geçirme görevini üstlendi. Bi-
zans Ýmparatoru Iustinianos’un 529 yýlýn-
da Atina felsefe okulunu kapatmasý üze-
rine buradaki felsefeciler Ýran’a sýðýnmýþ
ve bu dönemde Ýskenderiye okulu felsefî
araþtýrmalarýn merkezi haline gelmiþtir. Bu
okulda Yahyâ en-Nahvî, Simplicius ve Eli-
as, Aristo külliyatýna dair bir kýsým eser-
leri þerhettiler (Mâcid Fahrî, II/2, s. 1280).
Yahyâ hakkýnda çok az bilgi bulunmakla
birlikte günümüze kadar gelen bazý çalýþ-
malarý Ýskenderiye’nin Yeni Eflâtuncu fel-
sefe okuluyla özdeþleþmiþtir. Onun Aristo’-
nun Kitâbü’l-¥ayevân (De Generatione),
Kitâbü’n-Nefs (De Anima), Kitâbü’l-Æý-
yâs (Analytica Priora: I. Analitikler) ve
Kitâbü’l-Burhân (Analytica Posteriora: II.
Analitikler) adlý eserlerine yaptýðý þerhle-

Baþta Louis Massignon olmak üzere bazý
araþtýrmacýlar, onu Kerrâmiyye mezhebi-
nin kurucusu Muhammed b. Kerrâm’ýn öð-
rencileri arasýnda göstermiþlerse de bu
doðru deðildir. Kaynaklarda Yahyâ’nýn Bâ-
yezîd-i Bistâmî, Hâtim el-Esam, Ebû Tü-
râb en-Nahþebî ve Cüneyd-i Baðdâdî gibi
sûfîlerle görüþtüðü kaydedilmektedir. On-
dan faydalananlar arasýnda Ebû Osman el-
Hîrî, Hakîm et-Tirmizî, Yûsuf b. Hüseyin er-
Râzî gibi isimler vardýr. Mezhepler tarihi-
ne dair en eski kitaplardan er-Red £alâ
ehli’l-bida£ ve’l-ehvâß adlý eserin müel-
lifi Mekhûl b. Fazl en-Nesefî de Yahyâ’nýn
öðrencilerindendir. Kaynaklarda “vâiz” sý-
fatýyla anýlan Yahyâ b. Muâz’ýn amelî yön-
den Hanefî, itikadî yönden Mürcie’ye men-
sup olduðu belirtilmektedir. Onun takipçi-
leriyle birlikte Mürcie’de Muâziyye diye bir
kol meydana gelmiþtir (Makdisî, V, 144-
145). Öte yandan ayný dönemde Nîþâbur’-
da ortaya çýkan Melâmetiyye hareketiyle
olan temasý sebebiyle bazý araþtýrmacýlar
onu bu hareketin mensuplarý içinde say-
mýþtýr. Ancak tasavvufî görüþlerinin Melâ-
metiyye ile uyuþmamasý ve bu hareketin
önde gelen bazý isimleriyle anlaþmazlýkla-
rý onun Melâmetî olamayacaðýný göster-
mektedir. Yahyâ b. Muâz 16 Cemâziyelev-
vel 258 (30 Mart 872) tarihinde Nîþâbur’-
da vefat etti (Ýbn Hallikân, VI, 167-168) ve
Ma‘mer Mezarlýðý’nda defnedildi.

Yahyâ b. Muâz’ýn kaynaklarda zikredi-
len sözlerinde zühd döneminden tasavvuf
dönemine geçiþin izleri görülür. Bunlar bir
taraftan zühd anlayýþýný yansýtýrken diðer
taraftan tasavvuf döneminin unsurlarýný
ihtiva etmektedir. Onun kalbin mânevî se-
viyeleriyle tasavvufî makamlara yönelik tas-
nifleri, muhabbetle ilgili yorumlarý, semâ
ve raksýn yüceltilmesine dair görüþleri, fakr
anlayýþý yerine gýnâyý, havf yerine recâyý
tercih etmesi bunlara örnek olarak göste-
rilebilir. Seyrüsülûk makamlarýndan sis-
temli þekilde bahseden ilk sûfîlerden olan
Yahyâ b. Muâz’ýn makamlarla ilgili yaptý-
ðý yedili tasnif daha sonraki mutasavvýflar
tarafýndan benimsenmiþtir. Müridlerin uy-
masý gereken kurallara dair Kitâbü’l-Mü-
rîdîn adlý eseri de (Sezgin, I, 646) bu alan-
da yazýlmýþ ilk kitaplardandýr. Yahyâ, ta-
savvufî düþüncenin temel meselelerinden
olan velâyet konusundaki ilk teorik açýk-
lamalarý yapan sûfîlerdendir. Ayrýca iþârî
tefsir hareketinin ortaya çýkýp geliþmesi-
ne öncülük etmiþ, hadis ilmiyle de meþgul
olmuþtur. Nefis konusunda çaðdaþý Hâris
el-Muhâsibî’ye benzer þekilde özgün gö-
rüþler ortaya koyan Yahyâ b. Muâz, nefis
terbiyesi için riyâzetin gerekliliði ve bu hu-
sustaki uygulamalarýn þekli konusunda çe-


