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ZA‘F-ý TE’LÎF

Reþid Paþa lâyihasýndaki “uður-ý devlet-i
aliyye”, Âsým Efendi’deki “sanâdîd-i ocak”
terkipleri gibi (Bilgegil, s. 37). “Kapudân-ý
deryâ”, “otað-ý hümâyun”, “âlâ-yý vâlâ” ve
“aða-yý merkum” gibi yaygýnlýk kazanmýþ
terkipler bu kaidenin istisnalarýný teþkil
eder. Ýki Türkçe kelime arasýndaki “ve”
baðlacýný Farsça’da olduðu gibi, “u, ü, vü”
þekliyle yazmak (Olduk o zaman el ü ayak-
tan), Farsça kelimelerin baþýna Arapça
harf-i ta‘rîf getirmek de (“mütenâsibü’l-
endâm”, “bi’l-girift”, “li-ecli’l-fürûht”) za‘f-ý
te’lîftir. Arap dili ve belâgatýnda za‘f-ý te’lîf
konusu sýnýrlarý belli bir alanda görüldü-
ðü halde Türkçe’de za‘f-ý te’lîfe yol açan
kusurlar için bir sýnýr çizmek mümkün de-
ðildir.
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Uman’ýn güneyinde
Hint Okyanusu kýyýsýnda

tarihî bir þehir.
˜ ™

Ýslâm öncesi dönemde varlýðý bilinen ve
halen kalýntýlarý mevcut olan Zafâr þehri
günümüzde halk arasýnda Belîd diye bili-
nir ve Salâle þehri yakýnýndadýr. Bugün Za-
fâr, Uman’ýn güney eyaletinin adýdýr, bu
eyaletin merkezi de Salâle’dir. Zafâr þehri-
nin erken dönemleri ve Ýslâm hâkimiyeti-
ne nasýl geçtiði hakkýnda kaynaklarda her-
hangi bir bilgi bulunmamaktadýr. Ýlk ka-
yýtlar Sîrâf halkýndan bazý gruplarýn V. (XI.)
yüzyýlda bölgeye hicret etmesiyle ilgilidir
(Ýbnü’l-Mücâvir, s. 271). Resûlîler öncesi
dönemde burada egemenlik kuran ilk hâ-
nedanýn Mencû (Menceviyyîn) olduðu ve bu
hânedandan Muhammed b. Ahmed el-
Ekhal’in 600 (1204) yýlýnda vefatýyla hâne-
danýn sona erdiði bilinmektedir. Onun ve-
fatýnýn ardýndan büyük bir tüccar olan ve-

ziri Muhammed b. Ahmed b. Abdullah b.
Mezrû‘ el-Habûzî þehrin idaresini ele aldý
ve kendi hânedanýný kurdu (Ebû Tayyib b.
Abdullah Bâ Mahreme, s. 194-195). 618’-
de (1221), Yemen Eyyûbî hâkimi el-Meli-
kü’l-Mes‘ûd Selâhaddin’in eline geçebilece-
ði düþüncesiyle Zafâr’ý tahrip ettiren Mu-
hammed b. Ahmed (Ýbnü’l-Mücâvir, s. 260-
261) daha sonra burada Mansûre (Kahire)
adýyla surla çevrili yeni bir þehir tesis et-
ti, ancak burasý Zafâr olarak anýlmaya de-
vam etti. Bu dönemde þehir daha ziyade
Hadramut’tan gelen nüfusla meskûndu.
VII. (XIII.) yüzyýlýn sonlarýnda Zafâr hâkimi
olan Sâlim b. Ýdrîs b. Ahmed en-Nehuda’-
nýn, Ýran’a giden ve Resûlî elçilik heyetiyle
hediyeleri taþýyan bir geminin Zafâr yakýn-
larýnda kazaya uðramasýnýn ardýndan ge-
miye el koymasý ve Resûlî hâkimi el-Meli-
kü’l-Muzaffer I. Yûsuf’un bütün uyarýlarýna
raðmen geri vermemesi yüzünden Resûlî
sultaný büyük bir orduyu üç koldan Zafâr
üzerine gönderdi. Yapýlan savaþta Sâlim
b. Ýdrîs öldürüldü ve þehir 678’de (1279)
Resûlî topraklarýna katýldý.

Emîr Özdemir Sungur’u Zafâr’a vali ta-
yin eden I. Yûsuf þehri 692 (1293) yýlýnda
oðlu el-Melikü’l-Vâsik Nûreddin’e iktâ et-
ti. Vâsik 711’de (1311) ölünceye kadar Za-
fâr’da kaldý. Vâsik’ýn yerine geçen oðlu Fâiz
döneminde Zafâr’da yarý müstakil bir Re-
sûlî hânedaný kuruldu. Þehri imar eden
bu hânedan Taiz’deki (Yemen) Resûlîler’e
vergi ödüyordu. Ancak Fâiz’in halefi Mu-
gýs döneminde 730 (1330) yýlýndan itiba-
ren hânedanýn Taiz’deki Resûlîler’e vergi
ödemeyi kestiði ve bu tarihten itibaren
tam baðýmsýz olduðu kaydedilmektedir.
Bununla birlikte Zafâr 767’den (1366) son-
ra tekrar Taiz’deki Resûlîler’in hâkimiyeti
altýna girdi. el-Melikü’l-Muzaffer I. Yûsuf
Zafâr’da bir medrese, el-Melikü’l-Müey-
yed Dâvûd’un kýzý da bir cami inþa ettir-
di. VIII. (XIV.) yüzyýlda Zafâr’ý ziyaret eden
Ýbn Battûta’nýn þehir hakkýnda verdiði ay-
rýntýlý bilgiden þehirde özellikle balýkçýlýðýn
önem taþýdýðý ve Hindistan’la yoðun deniz
ticaretinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr (er-
Ri¼le, s. 259-262). Þehrin burada yetiþen
buhurla ün kazandýðý bütün kaynaklarda
zikredilir. Zafâr uygun hava koþullarý sebe-
biyle meyve ve sebzenin bol olduðu bir þe-
hir diye tavsif edilir. Ayrýca Arap atý yetiþ-
tirilen ve ticareti yapýlan bir bölgeydi. Re-
sûlîler’in IX. (XV.) yüzyýlda yýkýlmasýnýn ar-
dýndan þehir bölge kabilelerinden Kesîrî-
ler’in eline geçti. Zafâr þehrinin bundan
sonra önemini kaybederek bir harabe ha-
line geldiði kaynaklarda anýlmamasýndan
belli olmaktadýr. Nitekim XIX. yüzyýlda böl-

zettiklerini belirtmiþtir (Belâgat-ý Osmâ-
niyye, s. 13). Bazý nesir cümlelerinde vur-
gu ya da buna benzer anlam incelikleri se-
bebiyle cümle içerisinde takdim ve tehirler
gerekli olabilir. Ancak Türkçe devrik cümle
esasýna dayanmadýðýndan bu tür örnek-
ler birer istisna kabul edilmelidir. Cümle-
deki öðelerin kurallara uygun sýralanmasý
ayný zamanda cümlenin anlaþýlmasýný ko-
laylaþtýrmaktadýr. Takdim ve tehirlerin an-
lamayý güçleþtirecek ölçüye vardýðý cüm-
leler za‘f-ý te’lîf deðil ta‘kýd-i lafzî örneði
sayýlmýþtýr.

2. Cümlede bazý kelime ve takýlarýn ek-
sikliði yahut yerinde kullanýlmamasý da
za‘f-ý te’lîf sebebidir. “Ýçeriden bir ses gel-
di; sandým sen þarký söylüyorsun” cümle-
si “ki” baðlacý ilâvesiyle za‘f-ý te’lîften kur-
tulur. Râgýp Paþa’nýn, “Bi’l-iktizâ ederse
de ebnâ-yý dehrden / Râgýb ümmîd-i him-
met eðer himmet istemez” beyti “eðer”
edatýnýn yersiz kullanýmýna bir örnektir.
Takýlarda olduðu gibi eklerin de uygun bi-
çimde kullanýlmamasý za‘f-ý te’lîfe yol açar.
Haþmet’in, “Pertevinden biliriz meh gibi
þöhret bulanýn / Anlarýz rütbesini çarhta
âdem olanýn” beytinde ilk mýsraýn son ke-
limesindeki ilgi eki gereksiz olup za‘f-ý te’lîf
örneðidir (Recâizâde Mahmud Ekrem, s.
101). Cümlede fiillerin zamanlarý arasýn-
daki uyumsuzlukla bir ifadenin fýkralarý
arasýndaki irtibatsýzlýk Recâizâde’nin za‘f-ý
te’lîf sebebi olarak zikrettiði üçüncü ve
dördüncü hususlardýr.

Belâgat kitaplarýnda bu dört husus dý-
þýnda za‘f-ý te’lîfe yol açan pek çok örnek
vardýr. Meselâ çoðul bildiren sayý sýfatla-
rýndan sonra gelen ismin de çoðul yapýl-
masý bunlardan biridir; “Üç çocuklar gör-
düm” cümlesindeki gibi. Ancak “üç ahbap
çavuþlar”, “kýrk harâmiler” ve “beþ evler”
(Beþevler) gibi iþaret edilen þeyin açýkça
bilinmesi durumunda ve özel isim niteli-
ðinde kullanýlan ibareler ifade kusuru sa-
yýlmaz. “Her” sýfatýndan sonra çoðul isim
kullanmak da za‘f-ý te’lîf sebebidir; “her
ebruvân”, “her þuarâ”, “her mektuplar” gi-
bi. Farsça kaideye göre yapýlan sýfat tam-
lamalarýnda sýfatla mevsuf Arapça kelime-
lerden oluþuyorsa ikisi arasýnda nicelik ve
nitelik bakýmýndan uygunluk bulunmasý
gerekir; yani isim müfredse sýfat da müf-
red, cemi ise cemi, müennes ise müen-
nes olmalýdýr. Buna Farsça’da her zaman
uyulmamakla birlikte Osmanlý Türkçesi’n-
de uygunluk mutlaka aranýr: “Devlet-i Os-
mâniyye”, “memâlik-i Ýslâmiyye”, “müver-
rihîn-i muhakkýkýn”, “tedrîsât-ý âliye” gibi.
Türkçe kelimelerle Farsça kaideye uygun
terkip oluþturmak da böyledir; Mustafa
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hadîs ve tefsir dersleri aldý; Kütüb-i Sitte
ile Miþkâtü’l-Me½âbî¼’i okuduktan son-
ra Sehârenpûr’daki Mezâhirü’l-ulûm Med-
resesi’ne geçti. Burada Ebû Dâvûd’un es-
Sünen’ine Be×lü’l-mechûd adýyla þerh
yazan Halîl Ahmed Sehârenpûrî’nin hadis
derslerine devam etti ve kendisinden icâ-
zet aldý. Söz konusu medresede mantýk,
geometri ve matematik dersleri alarak öð-
renimini tamamladý. Henüz on sekiz ya-
þýnda iken bu medreseye hoca tayin edildi
ve yedi yýl boyunca fýkýh, usûl-i fýkýh, man-
týk ve felsefe okuttu. Ardýndan bir zaman-
lar talebelik ettiði Ýmdâdü’l-ulûm Medre-
sesi’ne bu defa hoca olarak geçti. Bu med-
resede uzun yýllar hadis, tefsir ve fýkýh
okutup fetva verdi, talebe yetiþtirdi. Bu-
rada iken dayýsýnýn yönlendirmesi ve gö-
zetimi altýnda Ý£lâßü’s-sünen adlý kitabýn
telifine baþladý ve yirmi yýl boyunca bu
eserin telifiyle meþgul oldu. Yine burada
baþka eserler de kaleme aldý. Bir süre
sonra Birmanya’ya (Myanmar, Burma) git-
ti; burada iki yýl süreyle teblið ve irþad fa-
aliyetinde bulunarak Tehânebihûn’a dön-
dü, ardýndan Dakka’ya geçti. Dakka Üni-
versitesi’nde hadis, fýkýh ve usûl-i fýkýh
okuttu, bir müddet sonra el-Medresetü’l-
âliye’ye baþmüderris tayin edildi ve sekiz
yýl bu görevde kaldý. Bu arada el-Câmia-
tü’l-Kur’âniyyetü’l-Arabiyye’yi kurdu. Ar-
dýndan Batý Pakistan’a geçti ve Haydarâ-
bâd’a baðlý Eþrefâbâd’daki Dârü’l-ulûmi’l-
Ýslâmiyye’de baþmüderrislik yaptý, daha
çok hadis öðretimiyle meþgul oldu. Ýlerle-
miþ yaþýna ve geçirdiði hastalýklara rað-
men Aralýk 1974’teki vefatýna kadar ha-
dis okuttu. Tehânevî, Hint alt kýtasýnýn her
zaman hareketli olan bilimsel atmosferin-
de aktüel meselelerle de yakýndan ilgilen-
miþ, bunlarla ilgili görüþlerini eserlerinde
ortaya koymuþtur. Gerek Ý£lâßü’s-sünen’-
de gerekse diðer eserlerinde müslüman-
larýn güncel sorunlarýný ele alýp bunlara çö-
zümler üretmiþ, Ebü’l-A‘lâ el-Mevdûdî ile
mektuplaþarak onun bazý fetvalarýna iti-
raz etmiþtir.

Eserleri. 1. Ý£lâßü’s-sünen*. Hindistan’-
da Ehl-i hadîs diye bilinen akýmýn temsil-
cilerinden Eþref Ali Tehânevî, Hanefî mez-
hebinde hadislere yeterince deðer veril-
mediði yönündeki eleþtirilere karþý bu mez-
hebin görüþlerini destekleyen hadisleri ih-
tiva eden Ý¼yâßü’s-sünen adýyla bir eser
kaleme almýþ, eserin müsveddelerinin kay-
bolmasý üzerine Hanefî mezhebinin delil
olarak aldýðý hadislerin sübût ve delâlet
bakýmýndan durumlarýný içeren Câmi£u’l-
â¦âr adlý muhtasar bir eser yazmaya baþ-
lamýþtý. Ancak müellif müsveddeleri kaybo-

lan çalýþmasý gibi ayrýntýlý bir eser kaleme
almayý arzu ettiðinden bu iþi Ahmed Ha-
san Senbehlî’ye havale etmiþ, fakat onun-
la bazý meselelerde farklý düþündükleri or-
taya çýkýnca bu defa Zafer Ahmed Tehâ-
nevî’yi eseri yeni baþtan kaleme almakla
görevlendirmiþtir. Zafer Ahmed’in tamam-
ladýðý eser Karaçi’de (1414-1415/1993-1994)
ve Beyrut’ta (nþr. Halîl el-Meys, 1421/2001)
yayýmlanmýþtýr. Kitabýn, sadece metin kýs-
mýndaki rivayetlerin ve müellifin bunlarla
ilgili kýsa deðerlendirmelerinin yer aldýðý
bir baskýsý da Câmi£u e¼âdî¦i’l-a¼kâm
metni Ý£lâßi’s-sünen adýyla gerçekleþti-
rilmiþtir (I-II, Karaçi 1421/2001). Bu baský-
da eserin metin kýsmýnda 6100’den faz-
la hadis yer almaktadýr. 2. A¼kâmü’l-
Æurßân. Baþlangýçta Hanefî mezhebinin
Kur’an’dan delillerini ihtiva etmesi düþün-
cesiyle esere Delâßilü’l-Æurßân £alâ me-
sâßili’n-Nu£mân adý verilmiþken daha son-
ra Kur’an’dan istinbat edilen itikadî, fýk-
hî, usulî bütün meseleleri ihtiva etmesi
esas alýndýðýndan adý A¼kâmü’l-Æurßân
olarak deðiþtirilmiþtir. Eþref Ali Tehânevî
eserin telifini dört kiþilik bir komisyona ha-
vale etmiþtir. Komisyon üyelerinden Za-
fer Ahmed’in Fâtiha’dan Tevbe sûresinin
sonuna kadar, Cemîl Ahmed et-Tehâne-
vî’nin Yûnus sûresinden Furkan sûresinin,
Muhammed Þefî‘ Diyûbendî’nin Þuarâ sû-
resinden Hucurât sûresinin ve Muham-
med Ýdrîs Kandehlevî’nin de Kaf sûresin-
den Kur’an’ýn sonuna kadar olan kýsmý te-
lif etmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Zafer Ahmed
Tehânevî, kendisine verilen kýsmýn Nisâ
sûresinin sonuna kadar olan bölümünü ta-
mamlamýþ, bu bölüm müstakil olarak ya-
yýmlanmýþ (Karaçi 1407/1986), ardýndan
diðer müelliflerden Muhammed Þefî‘ ile
Muhammed Ýdrîs’in tamamladýðý kýsým-
larla birlikte henüz bitirilmemiþ olmasýna
raðmen eser beþ cilt halinde de basýlmýþ-
týr (Karaçi 1413/1992). Bu baskýda Zafer
Ahmed’in kaleme aldýðý kýsým I/1, I/2 ve
II. ciltlerde bulunmakta, III ve IV. ciltler Mu-
hammed Þefî‘in, V. cilt de Muhammed
Ýdrîs’in yazdýðý bölümleri ihtiva etmekte-
dir. Zafer Ahmed’in II. cildin sonunda ver-
diði bilgiye göre Eþref Ali Tehânevî eserin
Âl-i Ýmrân sûresinin sonuna kadar olan kýs-
mýný görmüþ ve Nisâ sûresiyle ilgili bölümü
göremeden vefat etmiþtir. Daha sonra Ce-
mîl Ahmed’in müsveddeleri temize çekil-
miþ ve Zafer Ahmed’in eksik býraktýðý bö-
lümle (Mâide sûresinden Tevbe sûresinin
sonuna kadar) Muhammed Ýdrîs’in nok-
san býraktýðý bazý yerleri Zafer Ahmed’in
öðrencilerinden Abdüþþekûr et-Tirmizî ta-

geyi ziyaret eden Batýlý seyyahlar Zafâr’-
dan bahsetmez (ÝA, XIII, 487). Zafâr þeh-
rinin kalýntýlarý arkeologlar tarafýndan in-
celenmiþtir (Costa, V [1979], s. 111-150).

Uman’ýn güneyindeki 250.000 nüfuslu
Zafâr eyaleti (muhafaza) balýkçýlýk ve ta-
rým alanýnda öne çýkar. Eyalette bir de üni-
versite mevcuttur. 99.300 km² ile yüzölü-
çümü bakýmýndan Uman’ýn en büyük eya-
letidir ve Salâle merkez olmak üzere Mir-
bât, Rahyût, Tâka, Sümreyt, Mezyûne,
Zalkût, Mukþin, Sedah ve Þelîm-Hallâni-
yât adlý on idarî birimden (vilâye) meyda-
na gelmektedir. Yemen’in güneyinde Him-
yerîler’in baþþehri olan diðer bir Zafâr ise
(Reydân) Ýslâm’dan sonra önemini kay-
betmiþ ve günümüzde harabe halinde kü-
çük bir köy olarak kalmýþtýr.
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Zafer Ahmed b. Latîf
et-Tehânevî el-Osmânî

(1892-1974)

Hindistanlý hadis ve fýkýh âlimi.
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13 Rebîülevvel 1310’da (5 Ekim 1892)
Diyûbend’de (Deoband) doðdu. Ýlk öðreni-
mini buradaki Dârülulûm Medresesi’nde
tamamladýktan sonra ilmî ve tasavvufî
kiþiliðini þekillendirecek olan dayýsý, þey-
hi ve hocasý Hakîmü’l-ümme Eþref Ali Te-
hânevî’nin yanýna Tehânebihûn’a (Thana-
Bhawan) gitti. Burada dayýsýnýn kurduðu
Ýmdâdü’l-ulûm Medresesi’nde Arapça oku-
du ve temel eðitimini aldý. Ardýndan dayý-
sý onu yine kendisinin Kanpûr’da (Cawnpo-
re) tesis ettiði Câmiu’l-ulûm Medresesi’-
ne yerleþtirdi. Bu medresede fýkýh, usûl-i
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