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Yemen ve Irak’a seyahatler yaptý. Mu‘te-
mir b. Süleyman, Ziyâd b. Meymûn, Yezîd
b. Mikdâm b. Þüreyh, Kesîr b. Süleym ed-
Dabbî gibi tâbiîlere ulaþtý; ancak Mu‘te-
mir b. Süleyman dýþýndakiler zayýf kabul
edildiði için onlardan iþittiði hadisleri ri-
vayet etmedi. Derslerine düzenli devam
ettiði ilk hocasý Hafs b. Abdurrahman’ýn
meclisine 161’de (777) katýldý. Diðer hoca-
larý arasýnda Mâlik b. Enes, Leys b. Sa‘d,
Ýsrâil b. Yûnus es-Sebîî, Nadr b. Þümeyl,
Süleyman b. Bilâl, Hammâd b. Seleme,
Hammâd b. Zeyd, Süfyân b. Uyeyne gibi
þahsiyetler bulunmaktadýr. Hâkim en-Nî-
sâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’da beþ tabaka-
ya ayýrdýðý söylenen Yahyâ’nýn talebeleri
arasýnda Buhârî, ilk semâýný kendisinden
yapan Müslim (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XII, 558), Ýshak b. Râhûye, Humeyd b. Zen-
cûye, Muhammed b. Nasr el-Mervezî, Ah-
med b. Seyyâr, Osman b. Saîd ed-Dârimî,
Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî ve oðlu Yah-
yâ b. Muhammed, Hamdân es-Sülemî,
Muhammed b. Eslem, Muhammed b.
Amr el-Cereþî, Ca‘fer b. Muhammed et-
Türk, Muhammed b. Abdüsselâm b. Beþ-
þâr, Ýbrâhim b. Ali ez-Zühlî, Dâvûd b. Hü-
seyin el-Beyhaký, Ali b. Hüseyin es-Saffâr
yer almaktadýr (Ýbnü’l-Cevzî, XI, 115-116).
Hammâd b. Zeyd’in kitaplarýný görebilen
tek öðrencisi olan (Mizzî, XXXII, 35), Mâ-
lik b. Enes’in ashabýnýn orta tabakasýndan
ve fakihlerinden sayýlan Yahyâ el-Muva¹-
¹aßý Mâlik’e bizzat okudu. Ahmed b. Han-
bel’e göre onun Mâlik’e kýraati baþkalarý-
nýn ayný hocadan semâ yoluyla aldýklarý ri-
vayetlerden üstündür. Yahyâ el-Minkarî,
el-Muva¹¹aß dersleri bittikten sonra ta-
výrlarý itibariyle sahâbe ve tâbiîne benzeti-
len Mâlik’i kendisine örnek almak ve muh-
temelen onun diðer derslerine de katýl-
mak için bir süre daha Medine’de kaldý.
226 yýlýnýn Safer ayýnda (840 Aralýk) Nîþâ-
bur’da vefat eden Yahyâ’nýn cenazesine
100.000 kiþinin katýldýðý zikredilmektedir.
Yahyâ el-Minkarî’nin damadý “Türk” lakaplý
Muhammed b. Eflah olup kýzý tarafýndan
soyu en azýndan VI. (XII.) yüzyýla kadar sür-
müþtür (Sem‘ânî, et-Ta¼bîr, I, 193).

Yahyâ b. Yahyâ hakkýnda Ahmed b. Han-
bel, Ýshak b. Râhûye, Muhammed b. Yah-
yâ ez-Zühlî, Muhammed b. Eslem, Ýshak
b. Ýbrâhim gibi âlimler övgü ifadeleri kul-
lanmýþtýr. Onu Horasan’da Abdullah b. Mü-
bârek’ten sonraki en büyük âlim sayan,
mihne dönemindeki tavrýný takdirle anan,
kendisiyle görüþmeyi arzu ettiði halde fýr-
sat bulamayan Ahmed b. Hanbel, Yahyâ’-
nýn farklý rivayet ettiðini duyduðu bir ha-
disi, “Onun muhalefet ettiði hadiste ha-

yýr yoktur” diyerek defterinden çýkarmýþ-
týr (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, X, 514-515).
Duyduðu her þeyi rivayet etmemesi ve ri-
vayette çok ihtiyatlý davranmasý onun dik-
kat çeken vasýflarýndandýr. Þüpheye düþ-
tüðü hadisleri gençliðinde mürsel olarak
rivayet ederken olgunluk yýllarýnda her-
hangi bir deðerlendirme yapmadan onla-
rý terketmiþ, yaþlýlýk döneminde ise kita-
býndan tamamen çýkarmýþtýr. Bu sebeple
kendisine “þekkâk” (çok þüphe eden) laka-
bý verilmiþ, “Ýki yýl daha yaþasaydý rivayet
edeceði hiçbir hadis kalmayacaktý” denil-
miþtir (Ýbn Ebû Hâtim, IX, 197; Zehebî,
A£lâmü’n-nübelâß, X, 515). Ancak onun
þüpheciliði hadisçiliðine zarar verecek tür-
den deðildir ve ihtiyat gereðidir. Horasan
Valisi Abdullah b. Tâhir’in, “Yahyâ’nýn þüp-
hesi bizim nazarýmýzda yakýnî bilgi sayýlýr”
demesi (Ýbn Hacer el-Askalânî, VI, 184),
kendisinden 20.000 civarýnda hadis riva-
yet edilmesi (Ýbn Abdülhâdî, II, 60), VIII.
yüzyýlda ona ait büyük bir hadis cüzünün
varlýðýnýn bilinmesi (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm,
s. 463) gibi hususlar hadislerinin iyi mu-
hafaza edildiðini ve ihtiyatýnýn gereksiz ol-
madýðýný göstermektedir. Yahyâ’nýn bazý
rivayetlerinin “Horasan’ýn gülünün (Yahyâ)
Irak’ýn gülünden (Yezîd b. Zürey‘) rivayeti”
þeklinde özel ilgiyle karþýlanmasý da mu-
haddisler nazarýndaki yerini ortaya koy-
maktadýr (Mizzî, XXXII, 35; Ýbn Hacer el-
Askalânî, VI, 183, 498). Hadis ricâli konu-
sunda da Horasan’da görüþüne baþvuru-
lan âlimlerden olan Yahyâ’nýn Basra’da Ab-
durrahman b. Mehdî’den öðrendiði ricâl
bilgisini bir deftere kaydettiði belirtilmek-
tedir (Ýbn Hibbân, Kitâbü’l-Mecrû¼în, I,
51).

Hz. Peygamber’in sünnetini yaþatan
meþâyihten, ayný zamanda Horasan’ýn üç
fakihinden biri sayýlan Yahyâ’nýn Abbâsî
Halifesi Me’mûn ile Mâlik’in dersinde yap-
týklarý söylenen bazý konuþmalara dair ri-
vayetler Me’mûn’un Mâlik’in dersine hiç
katýlmadýðý gerekçesiyle doðru sayýlma-
mýþtýr (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 461). Me’-
mûn’un halifeliði döneminde Nîþâbur ka-
dýlýðýný kabul etmeyen ve halku’l-Kur’ân
düþüncesini benimseyenlerin kâfir olduðu-
nu söyleyen Yahyâ’nýn bu tavrýný Ahmed
b. Hanbel övmüþtür. Ýnsaný dinden uzak-
laþtýracaðý gerekçesiyle Kelîle ve Dimne
gibi bazý tercümelerin, sahâbîleri zemmet-
meye yol açacaðý gerekçesiyle de aþýrý Þiî
temayülleriyle tanýnan Nasr b. Müzâhim’e
ait Kitâbü Vaš£ati Øýffîn gibi eserlerin
okunmasýna karþý çýkmasý (a.g.e., s. 463)
onun Mu‘tezile, Þîa vb. fýrkalar hakkýndaki
tavrýný göstermektedir.
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Yahyâ
b. Bekr (Bükeyr) et-Temîmî

el-Minkarî en-Nîsâbûrî
(ö. 226/840)

Horasanlý hadis hâfýzý.
˜ ™

142 (759) yýlýnda Nîþâbur’da doðdu. As-
len Benî Temîm’e mensuptur. Benî Min-
kar’ýn veya Benî Hanzale’nin mevlâsý ola-
rak da zikredilmektedir. Hicaz, Mýsýr, Þam,

YAHYÂ b. YAHYÂ el-MÝNKARÎ
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alanda kendini yetiþtirdi ve “hâfýz” unvaný-
ný kazandý. Süfyân es-Sevrî’den sonra Kû-
fe’de hadis alanýnda ondan daha yetkin
bir kiþinin bulunmadýðý kaydedilir.

Yahyâ b. Zekeriyyâ’dan birçok fakih ve
muhaddis rivayette bulundu. Bunlarýn için-
de Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ali
b. Medînî, Kuteybe b. Saîd, Yahyâ b. Âdem,
Süreyc b. Yûnus, Ahmed b. Menî‘, Ebû Be-
kir b. Ebû Þeybe, Hasan b. Arafe sayýlabi-
lir. Bir ara Medine’ye ve Baðdat’a giden
Yahyâ bu þehirlerde de hadis ve fýkýh öð-
retti. Hadis rivayeti bakýmýndan Buhârî,
Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ali b.
Medînî, Ebû Hâtim ve Nesâî tarafýndan
“sika, sebt, müstakýmü’l-hadîs, sadûk,
mütkýn” gibi sýfatlarla nitelenir. Öðrencisi
Yahyâ b. Maîn onun hakkýnda þöyle der:
“Ýbn Abbas kendi zamanýnda ilmin son
noktasýydý; daha sonra Þa‘bî, ardýndan
Süfyân es-Sevrî de kendi dönemlerinin en
büyükleriydi. Yahyâ b. Zekeriyyâ ise on-
lardan sonraki dönemin en büyüðüdür.”
Hüseyin b. Ali es-Saymerî ve Hatîb el-Bað-
dâdî de Ali b. Medînî’ye atfen ayný ifade-
lere yer verirler (AÅbâru Ebî ¥anîfe ve a½-
¼âbih, s. 150; TârîÅu Ba³dâd, XIV, 115).
Süfyân b. Uyeyne de Abdullah b. Mübâ-
rek ile Yahyâ b. Zekeriyyâ’ya benzeyen hiç
kimseyi tanýmadýðýný söyler. Yahyâ el-Kat-
tân’ýn, “Kûfe’de benimle ilmî konularda
Yahyâ b. Zekeriyyâ’dan daha çok tartýþan
birini görmedim”; Ali b. Medînî’nin, “Ýsnad
zincirlerini inceleyince hepsinin altý kiþi
üzerinde odaklandýðýný gördüm; o altý ki-
þinin ilminin dayandýðý mercilerden biri de
Yahyâ b. Zekeriyyâ’dýr” þeklindeki ifadeleri
de Yahyâ’nýn ilmî tevarüs geleneðindeki
yerini göstermektedir.

Halife Hârûnürreþîd tarafýndan Medâ-
in’e kadý tayin edilen Yahyâ b. Zekeriyyâ,
bu görevde dört ay gibi kýsa bir süre kal-
dýktan sonra vefat etti. Vefat tarihi ola-
rak Hatîb el-Baðdâdî, Kureþî ve Zehebî ya-
nýnda büyük çoðunluk 182 (798) yýlýný zik-
reder; Ýbn Sa‘d, Buhârî ve Halîfe b. Hay-
yât 183 yýlýný, muhtemelen Ýbn Kani‘in ver-
diði bilgiye dayanan Leknevî ve Brockel-
mann ise 184 yýlýný esas alýr. Ancak öðren-
cisi ve dostu Ali b. Medînî’den gelen riva-
yet 182 yýlýný destekler niteliktedir. Kûfe
muhitinde ilk kitap telif eden âlimin Yah-
yâ b. Zekeriyyâ olduðu ve bu konuda Ebû
Hanîfe’nin talebelerinden Vekî‘ b. Cerrâh’a
örnek teþkil ettiði kaydedilir. Kaynaklar te-
lif döneminin henüz baþlarýnda yaþayan
Yahyâ b. Zekeriyyâ’ya es-Sünen, el-Müs-
ned ve eþ-Þürû¹ ve’s-sicillât adlý eserleri
nisbet etseler de bunlara henüz rastlan-
mamýþtýr.
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Sâlikin mânen uyanýk olmasý
anlamýnda bir tasavvuf terimi.

˜ ™

Sözlükte “uyanýklýk” anlamýndaki yakaza
kelimesi (Farsça: bîdârî) tasavvufta “sâli-
kin kalbinin Hak’tan gelen bir uyarýyla uya-
nýklýk haline (teyakkuz) kavuþmasý” demek-
tir. Hak’tan uzaklaþtýðýna iþaret eden gaf-
let uykusundan uyanan sâlik, içinde bulun-
duðu âleme ve Allah’a dair bir þuura kavu-
þur. Bu sayede günahlarýndan tövbe eder
ve Hakk’a yakýnlaþmak için gayret göste-
rir. Sûfîler, “Resulüm! Onlara de ki: Size
tek bir öðüt vereceðim, Allah için ayaða
kalkýn” âyetindeki (Sebe’ 34/46) Allah için
ayaða kalkma ifadesi yakaza hali olarak
yorumlanmýþ, her müminin gaflet uyku-
sundan uyanmasý ve cehaletten kurtulup
irfan sahibi olmasý gereðine vurgu yapýl-
mýþtýr.

Hâce Abdullah Herevî’ye göre yakaza ta-
savvuf mertebelerinin ilkidir, ardýndan töv-
be makamý gelir. Yakaza üç þekilde ger-
çekleþir. Birincisi sâlikin Hakk’ýn verdiði ni-
metlerin sonsuz ve sýnýrsýz olduðunu dü-
þünmesi, bu nimetleri bilmek için bütün
gücünü harcamasý ve nimetlerin þükrü-
nü eda hususunda kusurunu idrak etme-
sidir. Ýkincisi sâlikin iþlediði günahlarý bi-
lip hatalarýný telâfi yoluna gitmesi, günah-
larýndan arýnmak suretiyle kurtuluþ tale-
binde bulunmasýdýr. Üçüncüsü, sâlikin ha-
yatý boyunca ibadet yönünden kazandýðý
veya elinden kaçýrdýðý þeylerin farkýna var-
masý, vaktini boþa harcamamasý, kaçýrdý-
ðý fýrsatlarý tekrar elde edip kalan zamaný-
ný deðerlendirmek için dikkat etmesidir.
Herevî’ye göre kulun yakaza haline ulaþ-
masý için ilim tahsil etmesi, Allah’ýn emir
ve yasaklarýna uymasý, bir mürþid-i kâmi-
lin sohbetine katýlmasý gerekir. Böylece
olaylara akýl ve kalbin nuruyla yaklaþýr, nef-
sini tanýr, Hakk’a tâzimi artar ve belâlara
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Ebû Saîd Yahyâ b. Zekeriyyâ
b. Ebî Zâide Meymûn

b. Feyrûz el-Hemdânî el-Vâdiî el-Kûfî
(ö. 182/798)

Ebû Hanîfe’nin talebelerinden,
fakih ve muhaddis.˜ ™

119 (737) veya 120 (738) yýlýnda Kûfe’de
doðdu. Muhammed b. Münteþir el-Hem-
dânî’ye yahut Benî Vâdia’ya mensup bir
kadýnýn mevlâsýdýr. Dedesine nisbetle Ýbn
Ebû Zâide diye de anýlýr. Kûfe’de yetiþti,
Ebû Hanîfe’nin ders halkasýna katýlarak
uzun yýllar öðrencisi oldu. Tahâvî’ye atfen
nakledildiðine göre Ebû Hanîfe’nin ilim
meclisinde mezhebin görüþlerini yazýya ge-
çiren kýrk kadar öðrencinin en seçkinlerin-
den on öðrencinin içinde Yahyâ b. Zeke-
riyyâ da bulunuyordu. Fakat onun bu ya-
zým faaliyetini aralýksýz otuz yýl sürdürdü-
ðü yönündeki rivayetler, kendisinin doðum
tarihiyle Ebû Hanîfe’nin vefat tarihi ara-
sýndaki sürenin otuz yýl olmasý sebebiyle
gerçeði yansýtmamaktadýr. Kûfe’de Emevî-
ler ile Abbâsîler döneminde otuz üç yýl ka-
dýlýk yapan Ýbn Ebû Leylâ’dan da (Muham-
med b. Abdurrahman) faydalandý. Yahyâ
b. Zekeriyyâ aralarýnda babasýnýn ve Hac-
câc b. Ertât, Þu‘be b. Haccâc, Süleyman
b. Mihrân el-A‘meþ, Hiþâm b. Urve, Süf-
yân b. Uyeyne, Îsâ b. Dînâr, Mâlik b. Enes,
Âsým el-Ahvel, Ubeydullah b. Ömer’in de
bulunduðu tâbiîn neslinin önde gelen bir-
çok muhaddisinden hadis dinleyerek bu


