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Ebû Saîd Yahyâ b. Zekeriyyâ
b. Ebî Zâide Meymûn
b. Feyrûz el-Hemdânî el-Vâdiî el-Kûfî
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Ebû Hanîfe’nin talebelerinden,
fakih ve muhaddis.
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119 (737) veya 120 (738) yýlýnda Kûfe’de
doðdu. Muhammed b. Münteþir el-Hemdânî’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 geçiren kýrk kadar öðrencinin en seçkinlerinden on öðrencinin içinde Yahyâ b. Zekeriyyâ da bulunuyordu. Fakat onun bu yazým faaliyetini aralýksýz otuz yýl sürdürdüðü yönündeki rivayetler, kendisinin doðum
tarihiyle Ebû Hanîfe’nin vefat tarihi arasýndaki sürenin otuz yýl olmasý sebebiyle
gerçeði yansýtmamaktadýr. Kûfe’de Emevîler ile Abbâsîler döneminde otuz üç yýl kadýlýk yapan Ýbn Ebû Leylâ’dan da (Muhammed b. Abdurrahman) faydalandý. Yahyâ
b. Zekeriyyâ aralarýnda babasýnýn ve Haccâc b. Ertât, Þu‘be b. Haccâc, Süleyman
b. Mihrân el-A‘meþ, Hiþâm b. Urve, Süfyân b. Uyeyne, Îsâ b. Dînâr, Mâlik b. Enes,
Âsým el-Ahvel, Ubeydullah b. Ömer’in de
bulunduðu tâbiîn neslinin önde gelen birçok muhaddisinden hadis dinleyerek bu
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alanda kendini yetiþtirdi ve “hâfýz” unvanýný kazandý. Süfyân es-Sevrî’den sonra Kûfe’de hadis alanýnda ondan daha yetkin
bir kiþinin bulunmadýðý kaydedilir.
Yahyâ b. Zekeriyyâ’dan birçok fakih ve
muhaddis rivayette bulundu. Bunlarýn içinde Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ali
b. Medînî, Kuteybe b. Saîd, Yahyâ b. Âdem,
Süreyc b. Yûnus, Ahmed b. Menî‘, Ebû Bekir b. Ebû Þeybe, Hasan b. Arafe sayýlabilir. Bir ara Medine’ye ve Baðdat’a giden
Yahyâ bu þehirlerde de hadis ve fýkýh öðretti. 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 onlardan sonraki dönemin en büyüðüdür.”
Hüseyin b. Ali es-Saymerî ve Hatîb el-Baðdâdî de Ali b. Medînî’ye atfen ayný ifadelere yer verirler (AÅbâru Ebî ¥anîfe ve a½¼âbih, s. 150; TârîÅu Ba³dâd, XIV, 115).
Süfyân b. Uyeyne de Abdullah b. Mübârek ile Yahyâ b. Zekeriyyâ’ya benzeyen hiç
kimseyi tanýmadýðýný söyler. Yahyâ el-Kattân’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 kiþinin ilminin dayandýðý mercilerden biri de
Yahyâ b. Zekeriyyâ’dýr” þeklindeki ifadeleri
de Yahyâ’nýn ilmî tevarüs geleneðindeki
yerini göstermektedir.
Halife Hârûnürreþîd tarafýndan Medâin’e kadý tayin edilen Yahyâ b. Zekeriyyâ,
bu görevde dört ay gibi kýsa bir süre kaldýktan sonra vefat etti. Vefat tarihi olarak Hatîb el-Baðdâdî, Kureþî ve Zehebî yanýnda büyük çoðunluk 182 (798) yýlýný zikreder; Ýbn Sa‘d, Buhârî ve Halîfe b. Hayyât 183 yýlýný, muhtemelen Ýbn Kani‘in verdiði bilgiye dayanan Leknevî ve Brockelmann ise 184 yýlýný esas alýr. Ancak öðrencisi ve dostu Ali b. Medînî’den gelen rivayet 182 yýlýný destekler niteliktedir. Kûfe
muhitinde ilk kitap telif eden âlimin Yahyâ b. Zekeriyyâ olduðu ve bu konuda Ebû
Hanîfe’nin talebelerinden Vekî‘ b. Cerrâh’a
örnek teþkil ettiði kaydedilir. Kaynaklar telif döneminin henüz baþlarýnda yaþayan
Yahyâ b. Zekeriyyâ’ya es-Sünen, el-Müsned ve eþ-Þürû¹ ve’s-sicillât adlý eserleri
nisbet etseler de bunlara henüz rastlanmamýþtýr.
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Sâlikin mânen uyanýk olmasý
anlamýnda bir tasavvuf terimi.
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Sözlükte “uyanýklýk” anlamýndaki yakaza
kelimesi (Farsça: bîdârî) tasavvufta “sâlikin kalbinin Hak’tan gelen bir uyarýyla uyanýklýk haline (teyakkuz) kavuþmasý” demektir. Hak’tan uzaklaþtýðýna iþaret eden gaflet uykusundan uyanan sâlik, içinde bulunduðu âleme ve Allah’a dair bir þuura kavuþur. Bu sayede günahlarýndan tövbe eder
ve Hakk’a yakýnlaþmak için gayret gösterir. 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 uykusundan uyanmasý ve cehaletten kurtulup
irfan sahibi olmasý gereðine vurgu yapýlmýþtýr.
Hâce Abdullah Herevî’ye göre yakaza tasavvuf mertebelerinin ilkidir, ardýndan tövbe makamý gelir. Yakaza üç þekilde gerçekleþir. Birincisi sâlikin Hakk’ýn verdiði nimetlerin sonsuz ve sýnýrsýz olduðunu düþünmesi, bu nimetleri bilmek için bütün
gücünü harcamasý ve nimetlerin þükrünü eda hususunda kusurunu idrak etmesidir. Ýkincisi sâlikin iþlediði günahlarý bilip hatalarýný telâfi yoluna gitmesi, günahlarýndan arýnmak suretiyle kurtuluþ talebinde bulunmasýdýr. Üçüncüsü, sâlikin hayatý boyunca ibadet yönünden kazandýðý
veya elinden kaçýrdýðý þeylerin farkýna varmasý, vaktini boþa harcamamasý, kaçýrdýðý fýrsatlarý tekrar elde edip kalan zamanýný deðerlendirmek için dikkat etmesidir.
Herevî’ye göre kulun yakaza haline ulaþmasý için ilim tahsil etmesi, Allah’ýn emir
ve yasaklarýna uymasý, bir mürþid-i kâmilin sohbetine katýlmasý gerekir. Böylece
olaylara akýl ve kalbin nuruyla yaklaþýr, nefsini tanýr, Hakk’a tâzimi artar ve belâlara

