
270

YAHYÂ b. YAHYÂ el-MÝNKARÎ

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.
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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
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týda kalacaðýna iþaret eder. Bu sýkýntýdan
kurtuluþ yakaza ile mümkündür (Ýsmâil
Rusûhî Ankaravî, s. 256). Muhyiddin Ýb-
nü’l-Arabî yakazayý “beþerî nefsin insana
uyguladýðý baskýdan doðan sýkýntýdan kur-
tulma” þeklinde tarif eder. Bu kurtuluþ Al-
lah’ýn baðýþladýðý fehim sayesinde gerçek-
leþir (I½¹ýlâ¼âtü’½-½ûfiyye, s. 541). Sâlik öð-
renme aþamasýna kadar nefsinin karanlý-
ðýnda kaldýðýndan sýkýntý içindedir; bu sý-
kýntýdan ancak yakaza aydýnlýðýna eriþ-
tiðinde kurtulabilir. Mürþidler derviþlerini
çeþitli imtihanlara tâbi tutarak, zaman
zaman da gaflete düþürerek sürekli yaka-
za halinde olmalarýný saðlar. Bundan dola-
yý gaflet bazý zamanlarda mürid için rah-
mettir.
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Kesin bilgi ve inanç anlamýnda
mantýk, felsefe, kelâm, fýkýh

ve tasavvuf terimi.
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Sözlükte “sabit olmak, durulmak, sükû-
nete kavuþmak” anlamýndaki yakn kökün-
den türeyen yakýn, terim olarak “doðru-
luðunda þüphe bulunmayan, vâkýaya uy-
gun bilgi, sabit ve kesin inanýþ, kanaat (iti-
kad), þüphe ve tereddütten sonra ulaþýlan
kesinlik” anlamýna gelir. Burada geçen “vâ-
kýaya uygun” ifadesiyle cehalet, “sabit” ile
taklit, “kesin” ile zan, “itikad” ile þüphe du-
rumlarýnýn taným dýþýnda býrakýldýðý belir-
tilir (et-Ta£rîfât, “yakýn” md.; Tehânevî, II,
1547). Yakýni “önermenin ispatlanmasýyla
zihnin rahatlamasý” diye tanýmlayanlar da
vardýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “ykn”
md,; Kindî, I, 171). Diðer bir tanýma göre
yakýn tasdik ve inanca ulaþtýran doðru bil-
gidir. Bu tür kesin bilgiye “burhanî bilgi”
denilir. Yakýn þüphenin, bilgi cehaletin kar-
þýtý sayýlarak yakýn ile bilgi arasýnda bir ayý-
rýma gidilmiþse de (Lisânü’l-£Arab, “ykn”

md.; Tâcü’l-£arûs, “ykn” md.) bu iki kav-
ram arasýnda anlam yakýnlýðý bulunduðu,
yakýnin þüphe karýþmayan bilgi olduðu ve
mârifet, dirayet gibi terimlerle ifade edi-
len diðer bilgi türlerinin üstünde kesinlik
taþýdýðý kaydedilmiþtir (Râgýb el-Ýsfahânî,
el-Müfredât, “ykn” md.). Akýl yürütmeyle
zihnin kesinliðe ulaþmasýna îkan denir. Ya-
kýnin “düþünme ve akýl yürütme yoluyla
kazanýlan bilgi” þeklindeki tanýmýný dikka-
te alanlara göre yakýn ve îkan ile ulaþýlan
bilgi, belirli bir düþünme sürecinin sonun-
da elde edildiðinden kesbî bilgi olarak da
adlandýrýlmýþ, bundan dolayý Allah’ýn ilmi-
nin bu türün dýþýnda bulunduðu vurgulan-
mýþtýr (Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî,
s. 261; Tehânevî, II, 1548).

Yakýn kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de yirmi
sekiz âyette yer almakta, bunlarýn yirmi-
sinde fiil kalýplarýyla inançtaki kesinlik be-
lirtilmektedir (meselâ bk. el-Bakara 2/118;
en-Neml 27/14). Dört âyette yakýn çeþitli
kelimelerle terkip oluþturur. Bunlardan
“hakka’l-yakýn”, Ýslâm’ýn inanç esaslarýný
asýlsýz sayýp haktan sapanlarý âhirette bek-
leyen kötü âkýbetin kesin gerçekliðini an-
latmaktadýr (el-Vâkýa 56/95; el-Hâkka 69/
51). “Ýlme’l-yakýn” sadece bir yerde geç-
mekte (et-Tekâsür 102/5) ve burada insan-
larýn ölümü sürekli hatýrlamalarý durumun-
da boþ þeylerle övünüp ebedî saadeti ih-
mal etmeyecekleri ifade edilmektedir. Ay-
ný sûrenin yedinci âyetinde geçen “ayne’l-
yakýn” terkibi “gözlem yoluyla bilmek, ya-
kýnen müþahede etmek” mânasýna gelir.
Bir âyette yakýn, yahudilerin Hz. Îsâ’nýn ölü-
mü hakkýndaki hükümlerini kesin olarak
deðil tahmine dayanarak verdikleri belir-
tilmektedir (en-Nisâ 4/157). Kur’ân-ý Ke-
rîm’de yakýn kavramý, “kesinlikle bilme”
anlamýnda da kullanýlmýþtýr (en-Neml 27/
14). Ýki âyette geçen “gerçekleþeceði ke-
sin olarak bilinen” mânasýndaki yakýn keli-
mesiyle ölümün kastedildiði bildirilmekte-
dir (el-Hicr 15/99; el-Müddessir 74/47; krþ.
Þevkânî, II, 164; V, 384; Elmalýlý, V, 3080;
VIII, 5467). Hadislerde yer alan yakýn kavra-
mý “þüpheye düþmeden inanmak, bilmek”
(meselâ bk. Müsned, V, 229, 366; Buhârî,
“.Ýlim”, 24; “Enbiyâ,”, 19; Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 191; Ýbn Mâce, “Tevbe”, 56), özellikle
namazýn rek‘atlarý, secdeleri, abdest or-
ganlarýnýn yýkanmasý gibi durumlarda te-
reddüde düþülmesinden sonra “þüpheden
sýyrýlýp bir kanaate ulaþmak” (Müsned, II,
148; VI, 439; Müslim, “Mesâcid”, 88; Ebû
Dâvûd, “Salât”, 191) anlamýnda kullanýlmýþ-
týr. Bir rivayette Abdullah b. Mes‘ûd’un ya-
kýni “tam iman” diye tanýmladýðý bildirilir
(Buhârî, “Îmân”, 1). Yakýnin dünyada insan-

karþý sabretmesi kolaylaþýr (Menâzilü’s-sâ-
irîn, s. 75-76). Yakazadan önce intibah hali
gelir. Sâlik içine ansýzýn doðan hallere sarý-
larak gaflet uykusundan uyanýr ve kendi-
ne gelir, bu intibah onu yakaza haline ulaþ-
týrýr. Yakaza hali tamamlanan sâlik tövbe
makamýna yükseltilir (Sühreverdî, s. 594).

Abdürrezzâk el-Kâþânî “sülûke niyet et-
mek” diye tanýmladýðý yakazanýn sülûkün
baþlangýcýndan sonuna kadar farklý görü-
nümler kazandýðýný söyler. Sâlik her an ya-
kaza halinde bulunmalý, nefsini hesaba çe-
kerek katettiði merhalelerden elde ettiði
neticeleri anlamalýdýr. Sâlik baþlangýçta,
gaflet uykusundan uyandýktan sonra þey-
tanýn ve kötülüðü emreden nefsin davet-
lerinden sakýnma hususunda hassas dav-
ranýr, boþ vehimlere kapýlmaz. Sülûkte þe-
riat ve tarikat gereklerini yerine getire-
rek nefsinin kapýldýðý kibir, riyâ ve ucb gi-
bi kötü duygulara karþý uyanýk olur. Ýyi ni-
teliklerinin kötü niteliklere dönüþmemesi
için faziletlerini görmekten sakýnýr ve me-
lâmetî bir tavrý benimser. Sâlikin kalbinin
Allah karþýsýnda diri durmasý için her an
Allah’ýn huzurunda bulunduðunu mura-
kabe etmesi yakaza halinin ileri bir aþa-
masýdýr ve Hakk’ýn kalbine verdiði basîret
nuru sayesinde eþyaya ferâsetle yaklaþýr.
Kurb makamýndaki sâlikin Hak ile yakaza
halinde olmasý, mâsivâya bakýp telvîne düþ-
mekten korunmasý, Hak ile halka dair hü-
kümleri birbirine karýþtýrmayýp mârifet ve
temkine ermesi yakazanýn son aþamasý-
dýr (Elf Makåm, s. 247). Kiþinin nefsin ar-
zularýna kul olmasý gaflettir. Nefsini he-
saba katarak olaylara dikkatli yaklaþtýðýný
zannedenlerin çoðu aslýnda gaflet içinde-
dir. Kiþi bu halden nefsini Hakk’ýn gerçek
anlamda kulu olan, kulluk makamýna eren
bir kâmil insana teslim etmekle kurtula-
bilir. Bu teslimiyet Hz. Peygamber’e ve Al-
lah’a teslimiyete vesile teþkil eder.

Ýsmâil Ankaravî’ye göre yakaza kalbin
ve ruhun uyanýklýðýdýr. Resûl-i Ekrem’in,
“Benim gözlerim uyusa da kalbim uyu-
maz, âlemlerin rabbinden gafil olmaz”
hadisinde geçen (Buhârî, “Teheccüd”, 16)
uyanýklýktan maksat kalp uyanýklýðýdýr. Sû-
fîler, “Ýnsanlar uykudadýr, öldükleri zaman
uyanýrlar” meâlindeki hadiste (Aclûnî, II,
312) uyku gaflet, uyanýklýk yakaza haliyle
yorumlanmýþ, uyanmanýn ancak ölmeden
önce ölmekle gerçekleþen seyrüsülûkle ola-
caðý ileri sürülmüþtür. Mevlânâ Celâled-
dîn-i Rûmî’nin, “Ruhumuz Hak ile uyanýk
olmazsa uyanýklýk bizim için iki dað ara-
sýndaki boðaz ve geçit gibidir” beyti (Mes-
nevî, I, 40, beyit 410) Hakk’a yönelik bir
þuur eksikliði içinde bulunan kiþinin sýkýn-
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