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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.
˜ ™

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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kesinliðini kaybeder. Gazzâlî, “câzim iti-
kad” (kesin inanç) adýný verdiði bu ikinci
gruba giren bilgilerin güçlü deliller karþý-
sýnda deðiþebileceðini söyler. Sýradan mü-
minlerin inançlarý, hatta çoðu kelâmcýla-
rýn kendi mezhepleri hakkýndaki kanaat-
leri bu tür bilgilerdir. 3. Yukarýdaki nitelik-
leri taþýmayan, sadece insanýn aklýna yat-
týðý ve içini rahatlattýðý için benimsenen
önermelerin kesinlik derecesi daha da za-
yýf olup bu tür önermelere zan denir. Bu
bilgilerin doðruluk bakýmýndan sayýlama-
yacak kadar farklý dereceleri vardýr (Mi-
¼akkü’n-na¾ar, s. 99-101).

Yakýn ve ilim kavramlarý arasýnda belir-
gin bir fark gözetmeyen kelâmcýlar yakýni
genelde “kesin bilgi” þeklinde tanýmlamýþ-
lardýr (meselâ bk. Ýbn Fûrek, s. 11; Eþ’arî,
s. 526). Yakýni itikad kelimesiyle açýklayan-
lar olmuþsa da (et-Ta£rîfât, “yakýn” md.)
itikadýn yakýn derecesine ulaþmasý için þüp-
he, zan, cehalet, taklit gibi kesin bilgiyi en-
gelleyen unsurlardan arýndýrýlmasý gerekir.
Nitekim Gazzâlî’ye göre yakýn kesin tas-
dikte bulunmayý saðlayan, üzerinde tar-
týþma yapýlamayan ve karþýtý düþünüle-
meyen bilgidir (Ý¼yâß, I, 83; el-Münšý×, s.
538). Bununla birlikte yakýn konusunda
farklý görüþler ileri sürüldüðünü belirten
Gazzâlî, kelâmcýlarýn bu tabirle þüpheden
uzak ve tartýþmaya yer býrakmayan bilgiyi
kastettiklerini bildirir. Bu bilgi doðruluk
derecesine göre þüphe, zan, itikad ve ya-
kýn þeklinde sýralanan tasdik mertebele-
rinin en üst derecesini oluþturur. Bu son
mertebe ayný zamanda “aklî ve kati delil
olan burhana dayanan tasdik” þeklinde ta-
nýmlanýr. Gazzâlî’ye göre yakýn hakkýnda
fakihler ve sûfîlerle âlimlerin çoðu tara-
fýndan farklý bir görüþ dile getirilmiþtir.
Buna göre yakýn akýlda yahut kalpte tas-
dik halinin galip gelmesidir. Bu anlamdaki
yakýn, kelâmcýlarýn benimsediði mutlak
kesinlik taþýyan yakýnden farklý olarak, in-
sanlarýn bilgileriyle eylemleri arasýndaki
tutarlýlýk derecesine göre kuvvetli ya da
zayýf diye nitelenebilir. Meselâ ölümden
þüphe duymamakla birlikte yaþayýþýyla
sanki bu konudaki bilgisi kesin deðilmiþ
gibi davranan biri hakkýnda, “Falancanýn
ölüm konusundaki yakýni zayýftýr” denir
(Ý¼yâß, I, 82-84). Yakýni “þüphenin ardýn-
dan ulaþýlan kesin bilgi” diye tanýmlayan
Fahreddin er-Râzî, bu tanýmdan hareket-
le insanýn herhangi bir zihinsel çaba gös-
termeden var olmasýyla birlikte doðrudan
sahip olduðu bilgiler için yakýn kavramý-
nýn kullanýlamayacaðýný söyler. Bundan do-
layý bir kimsenin, “Var olduðumu yakýnen

bildim” demesi doðru deðildir. Çünkü in-
sanýn kendi varlýðý hakkýndaki bilgisi son-
radan edinilmiþ bilgilerden deðildir. Ayný
sebeple, “Allah eþyayý yakýnî olarak bilir”
demek de yanlýþtýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, II, 32-
33). Râzî sonrasý kelâmcýlarý da yakýni “ha-
kikate uygun biçimde gerçekleþen, þüp-
he ve taklitten uzak olan kesin bilgi” diye
tanýmlamýþtýr (meselâ bk. Nasîrüddîn-i
Tûsî, s. 12-16; Teftâzânî, V, 218; Seyyid
Þerîf el-Cürcânî, I, 51).

Ýslâm düþünce tarihinde yakýnin dere-
celeri Kur’an’daki kullanýmdan hareketle
ilme’l-yakýn, ayne’l-yakýn ve hakka’l-yakýn
þeklinde üç kategoriye ayrýlýr. Akýl, nakil
ve haberle kazanýlan bilgiye ilme’l-yakýn;
dýþ duyu, dýþ tecrübe ve gözlemle ulaþýlan
bilgiye ayne’l-yakýn adý verilir. Bu bilgi vasý-
talarýnýn ikisiyle birlikte ulaþýlan ya da sez-
giyle ve iç tecrübenin verdiði en üst dü-
zeyde kesinlik taþýyan bilgiye de hakka’l-
yakýn denilmiþtir. Buna göre her üç bilgi
derecesi gerçeðe uygunluk niteliði taþýdý-
ðýndan bunlarýn ifade ettiði bilgiler arasýn-
da objektif mahiyetleri açýsýndan bir fark
bulunmadýðý, ancak eksiklik-fazlalýk veya
zihinde oluþmasý yönünden deðiþiklik gös-
terdikleri söylenebilir. Meselâ ölüm hak-
kýnda dýþarýdan edinilen bilgi ilme’l-yakýn,
ölmekte olan veya ölmüþ birini görerek
kazanýlan bilgi ayne’l-yakýn, insanýn ken-
disi ölürken bizzat yaþadýklarýndan edin-
diði bilgi ise hakka’l-yakýndir. Bunlardan
ilme’l-yakýn, doðru bilgi ifade etmesine
raðmen zihne gelen tereddütleri giderme
konusunda dýþ tecrübeye dayanan ayne’l-
yakýn ile iç tecrübeye dayanarak bizzat
yaþanan hakka’l-yakýnden daha zayýftýr.
Mantýkta yakýn ayný zamanda aklýn akýl
yürütmeye ve ispatlamaya inanýp güven-
mesini ifade eder. Çünkü mantýkta bir
aksiyomdan veya bir prensipten çýkarýlan
sonuç akýl için o aksiyom yahut prensibin
kendisi kadar deðerlidir (Öner, s. 169-170).
Mantýk kitaplarýnda yakýnî olan veya ya-
kýnî olduðu zannedilen bilgilere dair farklý
tasnifler yapýlmýþtýr. Gazzâlî “yakýniyyât”
denilen bu bilgi türlerini evveliyyât, mü-
þâhedât-ý bâtýne, mahsûsât-ý zâhire, tec-
ribiyyât, ma‘lûmât bi’t-tevâtür, vehmiyyât
ve meþhûrât þeklinde sýralar (bk. YAKœNÝY-
YÂT).

Fýkýhta, “Þek ile yakýn zâil olmaz” küllî
kaidesi (Mecelle, md. 4) baþlangýcýndan iti-
baren kavâid literatüründe yer almýþ ve
diðer birçok kaideye mesnet teþkil eden
beþ ana kaideden biri sayýlmýþtýr. Bu bað-
lamda delilleri kuvvetliden zayýfa doðru

lara verilen en faziletli þey olduðunu söy-
lenen Hz. Peygamber (Müsned, I, 3, 5, 7-
9; Tirmizî, “Du.â,”, 105; Ýbn Mâce, “Du.â,”,
5) kendisine iman ve yakýn vermesi için
Allah’a dua etmiþtir (Tirmizî, “Du.â,”, 30).
Bazý hadislerde yakýn ölümün yalýn ger-
çekliðini ifade eder (Müsned, II, 22; Müs-
lim, “Ýmâre”, 125).

Ýslâm mantýkçýlarýnýn yakýn tanýmlarý-
ný “hata ve yanýlma ihtimali bulunmayan,
gerçekle örtüþen bilgi” þeklinde özetlemek
mümkündür. Meselâ Fârâbî’ye göre yakýn
kiþinin onayladýðý þeyin aksi düþünüleme-
yecek kesinlikte doðru olduðuna inanma-
sýdýr. Yakýn, zorunlu ve zorunsuz diye iki-
ye ayrýlýr. “Bütün parçasýndan büyüktür”
önermesinde olduðu gibi hiçbir zamanda
ve hiçbir durumda aksi düþünülemeyen,
deðiþmesi, asýlsýz çýkmasý mümkün olma-
yan ve zihinde sürekli var olan kesin ka-
naate yani bedîhî (aksiyomatik) bilgiye zo-
runlu yakýn denir. Zorunsuz yakýn ise, “Ah-
met ayaktadýr” önermesinde olduðu gi-
bi zamana ve duruma baðlý þekilde kesin
olan bilgidir (Kitâbü’l-Burhân, s. 64-65).
Ýlim kelimesi çoðunlukla zorunlu yakýn için
kullanýlýr. Yakýnî bilginin bir þeyin varlýðý, se-
bebi ve hem varlýðý hem sebebi hakkýn-
daki bilgi þeklinde üç çeþidi vardýr. Fârâbî
Þerâßi¹ü’l-yaš¢n adlý eserinde (s. 45-50)
yakýnin tasdik edilmek, doðru olmak, doð-
ru olduðunun bilincine varýlmak, hiçbir þe-
kilde aksi mümkün olmamak, herhangi bir
zamanda karþýtý bulunmamak, konunun
özüne iliþkin (zâtî) olmak þeklinde altý þartý-
ný sayar (Türker – Küyel, s. 20). Ýslâm man-
týkçýlarý sonsuza kadar deðiþmesi müm-
kün olmayan zorunlu, sürekli yakýnin ger-
çek kanýta dayandýðýný belirtirler. Bir daðýn
yüksekliði, denizin derinliði gibi zamanla
deðiþebilen þeylere dair bilgilerin teþkil et-
tiði önerme ve onlara dayanan akýl yürüt-
me daima geçici kesinlik taþýr. Bundan do-
layý, “Bilgi bilgisizlik cinsindendir” denil-
miþtir. Çünkü insanýn deðiþken bir konu-
ya dair doðru bilgisi, daha sonra o konu-
da gerçekleþen deðiþiklikten haberdar ol-
masý durumunda yanlýþ bilgiye dönüþür.
Gazzâlî’ye göre bir önermenin doðruluðu-
nu kabul etmenin üç þekli vardýr. 1. Bir ko-
nuda hem kuþkusuz, kesin bilgiye ulaþ-
mak hem de bu bilginin yanýlma ve aldan-
ma gibi bir durumla karþýlaþýp sarsýlma-
yacaðýndan emin olmak. 2. Burada yuka-
rýdaki þeklin birinci kademesinde ulaþýlan
kesinlik bulunmakla birlikte ikinci kade-
mesi eksiktir; yani daha bilgili bir kiþinin
yakýnen inanýlan þeyin gerçekte öyle olma-
dýðýný göstermesi gibi durumlarda bilgi
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ve müþahede diye nitelenen üç derecesi
bulunduðunu söyleyen Kuþeyrî ilme’l-ya-
kýni akýl sahiplerine, ayne’l-yakýni ilim er-
babýna, hakka’l-yakýni de mârifet ehli de-
diði sûfîlere nisbet etmektedir (er-Risâle,
s. 85, 91). Ýbnü’l-Arabî ise ilme’l-yakýni de-
lilin verdiði bilgi, ayne’l-yakýni müþahede
ve mükâþefe sonucunda elde edilen bilgi,
hakka’l-yakýni de ilimden hâsýl olan ve hak-
ký görme iradesini teþkil eden bilgi diye
açýklamýþtýr (I½¹ýlâ¼ât, s. 61). Ýbnü’l-Arabî
bunlarýn dýþýnda “bütün varlýkta hakký mü-
þahede etme” anlamýnda “hakýkatü’l-ya-
kýn” adýyla bir mertebeden daha bahse-
der (el-Fütû¼ât, II, 495). Ýbn Haldûn, sûfî-
lerin yakýn derecelerinden her birini sâli-
kin mertebelerinden muhâdara, mükâ-
þefe ve müþahede ile irtibatlandýrdýklarý-
ný belirtir (Þifâßü’s-sâßil, s. 45).
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Doðruluðu
kesin olan önermeler anlamýnda 

felsefe ve mantýk terimi.
˜ ™

Sözlükte “gerçeðe uygun bilgi, doðru-
luðunda þüphe bulunmayan inanç” anla-
mýndaki yakýnin nisbet hali yakýnî keli-
mesinin çoðulu olan yakýniyyât doðruluk
derecesi kesin veya kesine yakýn önerme-
ler için kullanýlýr. Fârâbî, kadîm mantýkçý-
larýn bunu “doðru kabul edilmesi gereken
öncüller” diye adlandýrdýklarýný söyler (Ki-
tâbü’l-Burhân, s. 87). Ýbn Sînâ da sonraki
mantýkçýlarýn yakýniyyât adýný verdiði öner-
meleri “doðru kabul edilmesi gereken öner-
meler” baþlýðý altýnda ele almýþtýr (el-Ýþâ-
rât, s. 50 vd.); Gazzâlî ise yakýn olduðu zan-
nedilen inançlarý da yakýniyyât içinde de-
ðerlendirir (Mi¼akkü’n-na¾ar, s. 102).

Ýslâm mantýk geleneðinde yakýn kavra-
mýný ilk defa geniþ biçimde inceleyen dü-
þünür Fârâbî’dir. Bununla birlikte kesinlik
ifade eden önermeleri Ýbn Sînâ sýnýflandý-
rarak her birinin özelliklerini örnekleriyle
tanýtmýþtýr. Ardýndan gelen mantýkçýlar,
Ýbn Sînâ’nýn tasnifini adýnda yaptýklarý ba-
zý deðiþikliklerle benimseyip sürdürmüþ-
lerdir. Ýslâm mantýk tarihinde önermeler,
doðruluk deðeri bakýmýndan ilk defa ay-
rýntýlý þekilde Kitâbü’þ-Þifâ’nýn el-Bur-
hân kitabýnda (II. Analitikler, s. 13-17) tas-
nif edilmiþtir. Ýbn Sînâ yakýn yerine zarû-
ret kavramýný kullanmayý tercih eder. Da-
ha önce Fârâbî “Yakýn sadece zaruri öner-
melerde (zarûriyyât) bulunur; yakýnin sý-
nýflarý zarurinin sýnýflarý kadar olabilir” (Ki-
tâbü’l-ƒa¹âbe, s. 33) dediðine göre o da
yakýn ile zaruri arasýndaki iliþkinin farkýn-
dadýr. Bu sebeple Ýbn Sînâ sonrasýndaki
mantýkçýlar yakýnî önermeleri bazan yaký-
niyyât, bazan bedîhiyyât, bazan da zarû-
riyyât adýyla tasnife tâbi tutmuþlardýr.

Ýbn Sînâ en-Necât’ta (s. 126) bilgi de-
recelerini evveliyyât, tecribiyyât ve mah-
sûsât diye üç kýsma ayýrýr. Sehlân es-Sâvî
doðruluk deðeri taþýyan vehimleri de ya-
kýniyyâta dahil ederken (el-Be½âßirü’n-na-
½îriyye, s. 228) Gazzâlî bilgideki kesinliði
evveliyyât, iç müþâhedeler, dýþ duyumlar,
tecribiyyât, tevâtürle bilinenler, vehmiy-
yât ve meþhûrât þeklinde yedi derecede
inceler (Mi¼akkü’n-na¾ar, s. 102-108). Kut-
büddin er-Râzî, Kazvînî’nin eþ-Þemsiyye’-
sine yazdýðý Ta¼rîrü’l-šavâ£idi’l-man¹ý-
šýyye adlý þerhte (s. 458-460) yakýniyyâtý
zarûriyyât ve nazariyyât þeklinde ikiye ayý-
rýr ve zarûriyyât adý altýnda Ýbn Sînâ’nýn

yakýn, zan, þek ve vehim þeklinde dört ka-
demede ele alan fakihler þekki “bir þeyin
o þey olduðuna inanmada kalbin mutlak
kararsýzlýk hali”, yakýni de diðer tanýmla-
rýnýn yaný sýra “bir þeyin o þey olduðuna
kalbin mutmain olmasý”, “kati delile daya-
narak kesinliðe ulaþmasý” veya “kesin ola-
rak ya da yakýn zanla bilmesi” þeklinde ta-
nýmlamýþtýr (Ahmed b. Muhammed el-Ha-
mevî, I, 193; Ali Haydar, I, 39-40). Özellikle
son taným fýkýhta geçerli bir delilden do-
ðan galip zannýn, üzerine hüküm bina edil-
mesi açýsýndan yakýn mesabesinde kabul
ediliþini izah içindir. Anýlan küllî kaidede
yakýn derecesinde bir delile istinaden ve-
rilen hükmün ancak buna denk veya da-
ha kuvvetli karþý delille ortadan kaldýrýlabi-
leceði anlatýlýr (Ahmed ez-Zerka, s. 80). Fý-
kýhta satýn alýnan malda malý geri vermeyi
haklý kýlacak ölçüde bir kusurun bulunup
bulunmadýðýnda (hýyâr-ý ayb) tereddüt edi-
lirse malýn kusursuzluðu, borcun varlýðýn-
da þek halinde borçsuzluk, abdestin bo-
zulduðunda tereddüt edildiðinde abdes-
tin mevcudiyeti, elbiseye bir pisliðin bulaþ-
týðý biliniyor da yeri bulunamýyorsa tama-
mýnýn yýkanmasý gibi hükümler kaidenin
uygulama örnekleri olmasýnýn yanýnda aslî
berâet, mâsumiyet karînesi ve galip zan
gibi delillerin yakýn kapsamýnda sayýldýðý-
ný da göstermektedir.

Tasavvufta yakýn genelde kalpte hâsýl
olan ve þüphe ihtimali bulunmayan bilgi
olarak görülmüþtür (Hücvîrî, s. 464, 625-
626; Kuþeyrî, s. 85). Sûfîler içinde yakýni
“þüphenin ortadan kalkmasý, kalp gözü,
müþahede ve mutlak teslimiyet hali” þek-
linde tanýmlayanlar da vardýr (Kelâbâzî, s.
122-123). Nefis ancak yakýne ulaþmakla ya
da yakýne ulaþmaya doðru hareket etmek-
le sükûn bulur. Ýlim ve itminan arasýnda
üstün bir makam olan yakýn imanýn kal-
be yerleþmesine benzetilmiþtir. Yakýn, “bü-
tün þüpheleri bertaraf edip gaybý tasdik
etmek” anlamý taþýdýðý için bütün halle-
rin en son mertebesidir. Bundan dolayý ya-
kýnin neticesi sevinmek, münâcâtýn tadý-
ný almak, illet ve töhmet taþýyan itirazla-
rýn giderilmesi ve kalplerin yakýn hakikat-
lerini müþahede etmesi sayesinde Allah
Teâlâ’ya nazar ederek saflýða ulaþmaktýr.
Sûfîlere göre ilme’l-yakýn aklî ve naklî ilim-
leri delilleriyle bilen âlimlerin bilgi merte-
besini, ayne’l-yakýn ve hakka’l-yakýn ise de-
recelerine göre mükâþefe ve müþahedeye
mazhar olan peygamberlerle velîlerin ulaþ-
týðý bilgi mertebelerini teþkil eder. Bu ko-
nuda sûfîler farklý tasnif ve isimlendirme-
ler de yapmýþlardýr. Yakýnin haber, delâlet
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