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YAKUTLAR

1991’de doðrudan baþkanlýk seçimi yapýl-
dý ve M. Y. Nikolavyev ilk cumhurbaþkaný
seçildi, devletin adý Saha Cumhuriyeti ola-
rak deðiþtirildi. Saha Cumhuriyeti anaya-
sasý 27 Nisan 1992’de yürürlüðe girdi. Hü-
kümet cumhurbaþkaný ve onun yardýmcý-
larýndan oluþmaktadýr. Halen Saha Cum-
huriyeti’ndeki on dört bakanlýktan on iki-
si Saha Türkleri’nin yönetimindedir. Ülke-
nin parlamentosu (il tümen) 200 kiþiden
meydana gelir; bunlarýn % 83’ü Saha asýl-
lýdýr. Cumhuriyetin sembolü beyaz turna-
dýr. Ülkede Yakutsk, Aldan, Verhoyansk,
Mirnýy, Olyokminsk adlý eyaletlerin (oblas)
dýþýnda otuz iki “rayon” vardýr. Resmî dil
Sahaca ve Rusça’dýr. Yakutlar’ýn ana Türk
kütlesiyle baðlarý eski devirlerde koptuðun-
dan Saha Türkçesi, Türkiye Türkçesi’nden
ve diðer Türk lehçelerinden çok uzaktýr (Ya-
kut dil ve edebiyatý için bk. TÜRK [Dil]).

Yakutlar’ýn % 95’i Yakutistan Cumhuri-
yeti sýnýrlarý içerisinde yaþamaktadýr. 1998
tahminlerine göre nüfusu 1.381.000 olan
Yakutistan’da nüfusun % 50,5’i Ruslar’-
dan, % 36,9’u Sahalar’dan oluþmaktadýr.
Geriye kalan yaklaþýk % 13’lük kýsým Uk-
raynalý, Kazak, Tatar ve Âzerîler’den mey-
dana gelmektedir. Nüfusun % 90’ý mer-
kezdeki bölgelerde Yakutsk ve Viluysk þe-
hirleri civarýnda yerleþmiþtir. Baþþehir Ya-
kutsk’un nüfusu 270.000’dir. Diðer önem-
li þehirleri Mirnýy, Aldan, Verhoyansk, Vi-
luysk, Lensk, Olyokminsk, Ort Kalým ve
Tommot’tur. 1990’lý yýllarýn baþýnda cum-
huriyette yeniden millî hareketler ortaya
çýktý. Ýlk hareket Saha Omuk hareketidir;
ardýndan Saha Keskile hareketi ortaya çýk-
tý. Glasnost ve perestroika ile birlikte Mos-
kova merkezli siyasî partiler kuruldu. Bun-
lardan Sosyal Demokrat Parti, Rusya’ya yö-
nelerek Rusya ile tam birlik oluþturmak
istemektedir. Bir diðer parti Cumhuriyet
Halk Partisi’dir. Bu partinin kurucusu Mos-
kova’da yaþamaktadýr ve faaliyetlerinde
merkeze baðlýdýr. Yakutistan Halk Partisi
baðýmsýz bir devlet kurmayý amaç edin-
miþtir. Partinin baþkaný genç bir Saha olan
I. Miroslav’dýr.

Piyasa ekonomisine geçmek için reform-
larýn yapýldýðý Yakutistan’da halkýn geçim
kaynaklarý arasýnda kürk avcýlýðý ve balýk-
çýlýðýn ayrý bir yeri vardýr. Ülkede bulunan
samur, kutup tilkisi, sincap, tilki ve nâdir
balýk çeþitleri av turizmi açýsýndan önem-
lidir. Yakutistan’da yine önemli yer altý zen-
ginlikleri vardýr. Ülkede elmas, altýn, gaz,
kömür, gümüþ ve bakýr çýkarýlmaktadýr.
Özellikle elmas Saha yurdunda çok önem-
li bir yere sahiptir. Bunlarýn en deðerlile-
rinden biri Moskova’da müzede bulunan

342,5 kýratlýk pýrlantadýr. Yakutistan’ýn he-
men her bölgesinden elmas elde edilmek-
tedir.
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Ebû Hâlid Ya‘lâ b. Ümeyye b. Ebî Ubeyde
b. Hemmâm et-Temîmî el-Hanzâlî

(ö. 60/679-80 [?] )

Yemen valisi, sahâbî.˜ ™

Künyesi Ebû Halef ve Ebû Safvân þek-
linde de kaydedilir; annesi Münye bint
Gazvân’a nisbetle Ya‘lâ b. Münye adýyla da
bilinir. Ýslâm’a ilk girenlerden Utbe b. Gaz-
vân’ýn kýz kardeþi olan Münye’nin, Ya‘lâ’-

1720’de yayýmladýðý fermanla Hýristiyanlý-
ðý seçen Yakutlar’ý altý yýl için vergiden mu-
af tutacaðýný bildirdi.

Ruslar yerel halkýn gelenek ve görenek-
lerine dokunmadýlar. Moskova’nýn tâlima-
týyla mahkeme yerel yönetim ve vergi tah-
silâtý gibi iþleri oymaklarýn ileri gelenleri-
ne devretti. Hýristiyanlaþtýrma politikala-
rýnýn sonucunda 1736’da Yakut Spassk Ma-
nastýrý’na baðlý bir okul kuruldu. 1819’da
Yakutça kýsa bir akaid kitabý yayýmlandý.
Bu arada bölgeye gelen Ruslar özellikle Le-
na nehrinin orta kesimi boyunca sýralanan
þehirlere yerleþtiler. Yüzyýllar boyunca gö-
çebeliðe dayalý bir hayat sürdüren Saha-
lar XIX. yüzyýlda yerleþik düzene geçmeye
baþladýlar. 1917 yýlýna gelindiðinde Saha
eyaletinin nüfusu 264.000’in üzerindeydi
ve Sahalar’ýn oraný % 84 idi (% 9,5 Rus, %
6,5 Evenk, Even, Yukagir, Çukçi ve diðer
topluluklar). Irkutsk’tan gönderilen A. S.
Rýdzinski kumandasýndaki askerî birlik 1
Temmuz 1918’de Sovyet düzenini saðla-
dý. Çarýn generali Kolçak bölgeyi ele ge-
çirdiyse de 1920’de sosyalistler tekrar du-
ruma hâkim oldular. 27 Nisan 1922’de Sa-
ha Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ku-
ruldu; P. A. Oyunskiy ilk halk komiserleri
Sovyet’inin baþkaný oldu. Sovyet dönemin-
de Saha ülkesinde elmas, altýn, kömür ve
diðer madenlerin çýkarýlmasý ve iþletilmesi
için yatýrýmlar yapýldý. 1947’de açýlan Sa-
ha Bilim Araþtýrma Üssü, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliði Bilimler Akademi-
si’nin Saha þubesine dönüþtürüldü. 1956’-
da Saha devlet üniversitesi açýldý.

1905 yýlýnda I. Rus Ýhtilâli’nin getirdiði
özgürlük ortamýnda Sahaca yayýnlar ya-
pýlmaya baþlandý. Yakut Millî Birliði adýyla
bir teþkilât kuruldu. Teþkilâtýn amacý Saha-
lar’ýn kendi kendilerini yönetmesini sað-
lamak, Rus Dumasý’na temsilci yollamak,
Rus yerleþimcilerin el koyduðu topraklarý
geri almaktý. Yakut Birliði 5 Þubat 1906’-
da Yakutya Eyalet Kongresi’ni topladý. Ya-
kutistan’da Sovyet hükümetinin “omog”
teþkilâtýnýn (geleneksel boy sistemi) ya-
þamasýna izin vermesi Saka kültürünün
devamý açýsýndan önemli bir geliþme oldu.
1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra Ruslar’a
karþý Saha milliyetçileri Saka Omuk ve Sa-
ha Aymak adlý iki teþkilât kurdular. Sov-
yet hükümeti bunlarý 5 Aðustos 1920’de
yasakladýysa da gizli faaliyetler 1928’e ka-
dar sürdü.

Sovyetler’in daðýlma sürecinde 27 Ey-
lül 1990’da Yakut Saha Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Devlet Egemenlik Deklaras-
yonu ilân edildi. 1991 Ekiminde cumhur-
baþkanlýðý makamý teþkil edildi. 20 Aralýk
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nin Ya‘lâ hakkýndaki deðerlendirmesi ve
Taberî’nin verdiði bazý bilgiler, onun bu dö-
nemde harcadýðý paranýn Yemen’den top-
ladýðý vergi gelirleri olabileceðini göster-
mektedir (Ýbn Sa‘d, VI, 49-50; Taberî, III, 3).
Cemel Vak‘asý’ndaki yenilginin ardýndan
Mekke’ye kaçan Ya‘lâ daha sonra Hz. Ali’-
nin yanýnda yer aldý. Birçok kaynakta onun
Sýffîn Savaþý’na (37/657) Hz. Ali’nin safýn-
da katýldýðý ve bu savaþta öldürüldüðü be-
lirtilmektedir. Ancak 47 (667) yýlýnda hac
emîri olan Anbese b. Ebû Süfyân’ý ölüm
döþeðinde ziyarete gittiðine dair rivayet
(Nesâî, “Kýyâmü’l-leyl”, 66) onun Sýffîn’-
den sonra da yaþadýðýný ortaya koymakta-
dýr; Zehebî de 60 (679-80) yýlýna kadar ya-
þadýðýný belirtir. Ya‘lâ’nýn Fîrûz ed-Deyle-
mî’nin kýzý Ümmü’l-Kirâm ile, ayrýca Zü-
beyr b. Avvâm’ýn ve Ebû Leheb’in kýzlarýy-
la evlendiði kaydedilmektedir (A£lâmü’n-
nübelâß, III, 101).

Ya‘lâ’nýn Mekke’de fetvalar verdiði (a.g.e.,
a.y.), Yemen’de valilik yaptýðý dönemde
mektuplara tarih atma uygulamasýný baþ-
latttýðý kaydedilir (Taberî, II, 4). Kendisin-
den rivayet edilen hadisler Kütüb-i Sitte’-
de ve diðer hadis kaynaklarýnda yer almak-
tadýr. Hz. Peygamber’den, Ömer ve An-
bese b. Ebû Süfyân’dan rivayetleri vardýr.
Naklettiði hadisler oðullarý Safvân, Mu-
hammed, Osman, oðlu veya kardeþi Ab-
durrahman, ayrýca Abdullah ed-Deylemî,
Abdullah b. Bâbâh, Mûsâ b. Bâzân, Atâ b.
Ebû Rebâh, Ýkrime el-Berberî, Hâlid b. Dü-
reyk gibi þahsiyetler tarafýndan rivayet edil-
miþtir.
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Yalan kelimesinin Arapça karþýlýðý olan
kezib (kizb) eski sözlüklerde “doðruluðun
(sýdk) karþýtý, bir konuda gerçeðe aykýrý ha-
ber veya bilgi vermek, söz vâkýaya uygun
olmamak” diye tanýmlanýr. Haberin doð-
ruluðu vâkýaya uygunluðu, yalan olmasý
aykýrýlýðý ile bilinir (Lisânü’l-£Arab, “kcb”
md.; Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî,
s. 201; et-Ta£rîfât, “Kicbü’l-paber” md.; Te-
hânevî, II, 847-850; Kåmus Tercemesi,
“kzb” md., I, 461). Ya‘kub b. Ýshak el-Kin-
dî kezibi “olmayaný olmuþ, olaný olma-
mýþ gibi gösteren söz” þeklinde tanýmlar
(Resâßil, I, 169). Kezib kelimesi âyet ve ha-
dislerle diðer Ýslâmî kaynaklarda “gerçeðe
aykýrý konuþmak” anlamýnda masdar, “ger-
çeðe uygun olmayan söz, haber” anlamýn-
da isim olarak kullanýlýr. Bir âyette (Yûsuf
12/18), Yûsuf’u kuyuya atan kardeþlerinin
babalarýný onu kurdun parçaladýðýna inan-
dýrmak için gömleðine sürdükleri kan için
kezib (uydurma, sahte) kelimesine yer ve-
rilmiþtir. Âlimler, bazý hadislerde kezibin
kötü niyet taþýmayan yanlýþ davranýþlar
için de kullanýlmasýný kanýt göstererek bu
kavramýn -kasýt unsuru taþýsýn taþýmasýn-
gerçeðe aykýrý her türlü bilgiyi ve haberi
kapsadýðýný, ikisi arasýndaki farkýn sorum-
luluk noktasýnda söz konusu edildiðini be-
lirtirler. Çünkü yalancý söylediðinin yalan
olduðunu bilir, hata eden ise sözünün doð-
ru olduðunu zanneder (Ýbnü’l-Esîr, IV, 159-
160). Öte yandan bir kimsenin sözü aslýn-
da gerçeði ifade etse bile o kiþi yalan söy-
lediðini düþünüyorsa yalancý sayýlýr. Nite-
kim Kur’ân-ý Kerîm’de (el-Münâfikun 63/1)
münafýklarýn Hz. Peygamber’e söyledikle-
ri, “Þahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah’ýn
elçisisin” sözleri, “Allah biliyor ki sen O’nun
elçisisin” ifadesiyle doðrulanmýþ, “Fakat Al-
lah da münafýklarýn yalancýlar olduðuna
þahitlik eder” meâlindeki âyette sözlerini
inanarak söylemedikleri için münafýklarýn
yalancý olduðu bildirilmiþtir (Râgýb el-Ýs-
fahânî, s. 270).
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yerde geçmektedir ve bunlarýn çoðu “bir
þeyi yalana nisbet etmek” anlamýnda tek-
zîb masdarýndan türeyen fiil ve isimler-
dir. Esasen kiþiyle ilgili olan tekzîb “kiþinin
yalancý olduðunu ileri sürme, onu yalancý-
lýkla suçlama”, olay ve haberle ilgili olan ise
“onu yalan sayma” mânasýna gelir ve bu
yönüyle inkârla örtüþür. Kur’an’da, genel-
likle eski peygamberlerin inkârcý kavimle-
rinin ve putperest Araplar’ýn Allah’ýn dini,
peygamberi ve kitaplarý, kýyamet, âhiret,

nýn babaannesi olduðu þeklindeki rivayet
doðru bulunmamýþtýr (Ýbn Abdülber en-
Nemerî, IV, 148). Ya‘lâ, Benî Nevfel b. Ab-
dümenâf’ýn halîfi idi. Bedir Gazvesi’nde
müþrik ordusuna çok sayýda kurbanlýk de-
ve baðýþlayan babasý Ümeyye, kardeþi Se-
leme ve kýz kardeþi Nefîse ile birlikte Mek-
ke’nin fethi sýrasýnda Ýslâmiyet’i kabul et-
ti. Fetihten önce gerçekleþen Mûte Sava-
þý’na (8/629) katýldýðýna dair rivayetlerin
kaynaðý diye gösterilen Mûsâ b. Ukbe’nin
eserinde (el-Me³åzî, s. 265) Ya‘lâ’nýn savaþ-
ta bulunduðuna ve o sýrada müslüman ol-
duðuna dair bir kayýt yoktur.

Huneyn, Tâif ve Tebük savaþlarýna katý-
lan Ya‘lâ, Hz. Peygamber’in vefatýndan bir-
kaç ay önce üstlendiði idarî görevleri Hz.
Osman döneminin sonuna kadar sürdür-
dü. Resûl-i Ekrem’in Yemen valisi Bâzân’ýn
ölümü üzerine Vedâ haccýnýn ardýndan Ye-
men’e gönderdiði yöneticiler arasýnda yer
aldý ve ilk defa Cened’e âmil tayin edildi.
Ayný zamanda San‘a Valisi Ebân b. Saîd’in
yardýmcýsýydý; Resûlullah vefat edince Me-
dine’ye dönen Ebân’ýn yerine geçti. Hz. Ebû
Bekir devrinde Havlân’da ve Yemen’in di-
ðer bölgelerinde cereyan eden ridde sa-
vaþlarýna komuta etti. Hz. Ömer ve Osman
devirlerinde Yemen genel valiliðine getiril-
di. Ömer zamanýnda Necranlý hýristiyan-
larý Arap yarýmadasýnýn dýþýna sürmekle
görevlendirildi. Ayný dönemde hakkýndaki
bir þikâyet üzerine Medine’ye çaðýrýlýp bir
süre bekletildi, ancak ileri sürülen haksýz-
lýðý yapmadýðý anlaþýlýnca görevine iade
edildi. Öte yandan iki yýl süren bu bekle-
me dönemi boyunca Mugýre b. Þu‘be’nin
Yemen valiliði yaptýðý söylenirse de (Ah-
med b. Abdullah er-Râzî, s. 162-164) kay-
naklarda bu husus doðrulanmamakta-
dýr. Taberî’nin TârîÅ’inde, Hz. Ebû Bekir
döneminin sonunda ve Hz. Ömer döne-
minde Yemen valisi olarak Ya‘lâ’nýn adý ge-
çerken sadece 15 (636) yýlýnda Tâif valisi
olarak anýldýðýna göre (II, 457) -eðer bir
yanlýþlýk yoksa- Medine’ye çaðýrýldýðý sýra-
da geçici bir süre bu göreve getirildiði söy-
lenebilir.

Ya‘lâ, Hz. Osman’ýn evinin kuþatýlmasý
esnasýnda yardým için yola çýktýysa da Me-
dine’ye varmadan halifenin þehid edildiði-
ni öðrendi ve halifenin intikamýný almak
isteyenlere katýlmak amacýyla Mekke’ye
gitti. Burada toplanan kuvvetlerin donatý-
mýna büyük katkýda bulundu, Cemel Vak‘a-
sý’nda önemli rol oynadý. Vak‘aya adýný ve-
ren “asker” adlý deveyi kendisi satýn alýp
Hz. Âiþe’nin emrine verdiði gibi orduya ka-
týlanlarýn kullanmasý için yüzlerce deve ve
yüz binlerce dirhem tahsis etti. Hz. Ali’-
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