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geyi ziyaret eden Batýlý seyyahlar Zafâr’dan bahsetmez (ÝA, XIII, 487). Zafâr þehrinin kalýntýlarý arkeologlar tarafýndan incelenmiþtir (Costa, V [1979], s. 111-150).
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hadîs ve tefsir dersleri aldý; Kütüb-i Sitte
ile Miþkâtü’l-Me½âbî¼’i okuduktan sonra Sehârenpûr’daki Mezâhirü’l-ulûm Medresesi’ne geçti. Burada Ebû Dâvûd’un esSünen’ine Be×lü’l-mechûd adýyla þerh
yazan Halîl Ahmed Sehârenpûrî’nin hadis
derslerine devam etti ve kendisinden icâzet aldý. Söz konusu medresede mantýk,
geometri ve matematik dersleri alarak öðrenimini tamamladý. Henüz on sekiz yaþýnda iken bu medreseye hoca tayin edildi
ve yedi yýl boyunca fýkýh, usûl-i fýkýh, mantýk ve felsefe okuttu. Ardýndan bir zamanlar talebelik ettiði Ýmdâdü’l-ulûm Medresesi’ne bu defa hoca olarak geçti. Bu medresede uzun yýllar hadis, tefsir ve fýkýh
okutup fetva verdi, talebe yetiþtirdi. Burada iken dayýsýnýn yönlendirmesi ve gözetimi 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) gitti; burada iki yýl süreyle teblið ve irþad faaliyetinde bulunarak Tehânebihûn’a döndü, ardýndan Dakka’ya geçti. Dakka Üniversitesi’nde hadis, fýkýh ve usûl-i fýkýh
okuttu, bir müddet sonra el-Medresetü’lâliye’ye baþmüderris tayin edildi ve sekiz
yýl bu görevde kaldý. Bu arada el-Câmiatü’l-Kur’âniyyetü’l-Arabiyye’yi kurdu. Ardýndan Batý Pakistan’a geçti ve Haydarâbâd’a baðlý Eþrefâbâd’daki Dârü’l-ulûmi’lÝslâmiyye’de baþmüderrislik yaptý, daha
çok hadis öðretimiyle meþgul oldu. Ýlerlemiþ yaþýna ve geçirdiði hastalýklara raðmen Aralýk 1974’teki vefatýna kadar hadis okuttu. Tehânevî, Hint alt kýtasýnýn her
zaman hareketli olan bilimsel atmosferinde aktüel meselelerle de yakýndan ilgilenmiþ, bunlarla ilgili görüþlerini eserlerinde
ortaya koymuþtur. Gerek Ý£lâßü’s-sünen’de gerekse diðer eserlerinde müslümanlarýn güncel sorunlarýný ele alýp bunlara çözümler üretmiþ, Ebü’l-A‘lâ el-Mevdûdî ile
mektuplaþarak onun bazý fetvalarýna itiraz etmiþtir.

13 Rebîülevvel 1310’da (5 Ekim 1892)
Diyûbend’de (Deoband) doðdu. Ýlk öðrenimini buradaki Dârülulûm Medresesi’nde
tamamladýktan sonra ilmî ve tasavvufî
kiþiliðini þekillendirecek olan dayýsý, þeyhi ve hocasý Hakîmü’l-ümme Eþref Ali Tehânevî’nin yanýna Tehânebihûn’a (ThanaBhawan) gitti. Burada dayýsýnýn kurduðu
Ýmdâdü’l-ulûm Medresesi’nde Arapça okudu ve temel eðitimini aldý. Ardýndan dayýsý onu yine kendisinin Kanpûr’da (Cawnpore) tesis ettiði Câmiu’l-ulûm Medresesi’ne yerleþtirdi. Bu medresede fýkýh, usûl-i

Eserleri. 1. Ý£lâßü’s-sünen*. Hindistan’da Ehl-i hadîs diye bilinen akýmýn temsilcilerinden Eþref Ali Tehânevî, Hanefî mezhebinde hadislere yeterince deðer verilmediði yönündeki eleþtirilere karþý bu mezhebin görüþlerini destekleyen hadisleri ihtiva eden Ý¼yâßü’s-sünen adýyla bir eser
kaleme almýþ, eserin müsveddelerinin kaybolmasý üzerine Hanefî mezhebinin delil
olarak aldýðý hadislerin sübût ve delâlet
bakýmýndan durumlarýný içeren Câmi£u’lâ¦âr adlý muhtasar bir eser yazmaya baþlamýþtý. Ancak müellif müsveddeleri kaybo-

Uman’ýn güneyindeki 250.000 nüfuslu
Zafâr eyaleti (muhafaza) balýkçýlýk ve tarým alanýnda öne çýkar. Eyalette bir de üniversite mevcuttur. 99.300 km² ile yüzölüçümü bakýmýndan Uman’ýn en büyük eyaletidir ve Salâle merkez olmak üzere Mirbât, Rahyût, Tâka, Sümreyt, Mezyûne,
Zalkût, Mukþin, Sedah ve Þelîm-Hallâniyât adlý on idarî birimden (vilâye) meydana gelmektedir. Yemen’in güneyinde Himyerîler’in baþþehri olan diðer bir Zafâr ise
(Reydân) Ýslâm’dan sonra önemini kaybetmiþ ve günümüzde harabe halinde küçük bir köy olarak kalmýþtýr.
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Hindistanlý hadis ve fýkýh âlimi.

lan çalýþmasý gibi ayrýntýlý bir eser kaleme
almayý arzu ettiðinden bu iþi Ahmed Hasan Senbehlî’ye havale etmiþ, fakat onunla bazý meselelerde farklý düþündükleri ortaya çýkýnca bu defa Zafer Ahmed Tehânevî’yi eseri yeni baþtan kaleme almakla
görevlendirmiþtir. Zafer Ahmed’in tamamladýðý eser Karaçi’de (1414-1415/1993-1994)
ve Beyrut’ta (nþr. Halîl el-Meys, 1421/2001)
yayýmlanmýþtýr. Kitabýn, sadece metin kýsmýndaki rivayetlerin ve müellifin bunlarla
ilgili kýsa deðerlendirmelerinin yer aldýðý
bir baskýsý da Câmi£u e¼âdî¦i’l-a¼kâm
metni Ý£lâßi’s-sünen adýyla gerçekleþtirilmiþtir (I-II, Karaçi 1421/2001). Bu baskýda eserin metin kýsmýnda 6100’den fazla hadis yer almaktadýr. 2. A¼kâmü’lÆurßân. Baþlangýçta Hanefî mezhebinin
Kur’an’dan delillerini ihtiva etmesi düþüncesiyle esere Delâßilü’l-Æurßân £alâ mesâßili’n-Nu£mân adý verilmiþken daha sonra Kur’an’dan istinbat edilen itikadî, fýkhî, usulî bütün meseleleri ihtiva etmesi
esas alýndýðýndan adý A¼kâmü’l-Æurßân
olarak deðiþtirilmiþtir. Eþref Ali Tehânevî
eserin telifini dört kiþilik bir komisyona havale etmiþtir. Komisyon üyelerinden Zafer Ahmed’in Fâtiha’dan Tevbe sûresinin
sonuna kadar, Cemîl Ahmed et-Tehânevî’nin Yûnus sûresinden Furkan sûresinin,
Muhammed Þefî‘ Diyûbendî’nin Þuarâ sûresinden Hucurât sûresinin ve Muhammed Ýdrîs Kandehlevî’nin de Kaf sûresinden Kur’an’ýn sonuna kadar olan kýsmý telif etmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Zafer Ahmed
Tehânevî, kendisine verilen kýsmýn Nisâ
sûresinin sonuna kadar olan bölümünü tamamlamýþ, bu bölüm müstakil olarak yayýmlanmýþ (Karaçi 1407/1986), ardýndan
diðer müelliflerden Muhammed Þefî‘ ile
Muhammed Ýdrîs’in tamamladýðý kýsýmlarla birlikte henüz bitirilmemiþ olmasýna
raðmen eser beþ cilt halinde de basýlmýþtýr (Karaçi 1413/1992). Bu baskýda Zafer
Ahmed’in kaleme aldýðý kýsým I/1, I/2 ve
II. ciltlerde bulunmakta, III ve IV. ciltler Muhammed Þefî‘in, V. cilt de Muhammed
Ýdrîs’in yazdýðý bölümleri ihtiva etmektedir. Zafer Ahmed’in II. cildin sonunda verdiði bilgiye göre Eþref Ali Tehânevî eserin
Âl-i Ýmrân sûresinin sonuna kadar olan kýsmýný görmüþ ve Nisâ sûresiyle ilgili bölümü
göremeden vefat etmiþtir. Daha sonra Cemîl Ahmed’in müsveddeleri temize çekilmiþ ve Zafer Ahmed’in eksik býraktýðý bölümle (Mâide sûresinden Tevbe sûresinin
sonuna kadar) Muhammed Ýdrîs’in noksan býraktýðý bazý yerleri Zafer Ahmed’in
öðrencilerinden Abdüþþekûr et-Tirmizî ta67
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mamlamýþ ve A¼kâmü’l-Æurßân’ýn önceki beþ ciltlik baskýsýna VI-VIII. ciltler eklenerek eser tamamlanmýþ þekliyle yayýmlanmýþtýr (I-VIII, Lahor 1419/1998). Ahmed
Hüseyin Ýsmâil Hüseyin, Menhecü telâmî×i ¥akîmi’l-Ümme Eþref £Alî et-Tehânevî fi’t-tefsîr Kitâbü A¼kâmi’l-Æurßân
nemû×ecen adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1432/2011, Amman Câmiatü’lulûmi’l-Ýslâmiyyeti’l-âlemiyye). 3. Æavâ£id
fî £ulûmi’l-¼adî¦ (bk. bibl.). Zafer Ahmed’in Urduca olarak kaleme aldýðý eserleri de þunlardýr: el-Æavlü’l-metîn fi’liÅfâßi bi-âmîn, Þaššu’l-³ayn £an ¼ašši
ref£i’l-yedeyn, Ra¼metü’l-Æuddûs fî tercemeti behceti’n-nüfûs, Fâti¼atü’l-kelâm fi’l-šýrâßati Åalfe’l-imâm.
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Ebû Alî el-Hasen
b. Muhammed b. Sabâh
el-Baðdâdî ez-Za‘ferânî
(ö. 260/874)
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Ýmam Þâfiî’nin
“kavl-i kadîm”inin en güçlü râvisi.
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180 (796) yýlý civarýnda Baðdat yakýnlarýndaki Za‘ferâniyye köyünde doðdu. Kendisi Baðdat’a gelen Þâfiî’yi tanýdýðýnda yüzünde henüz tüy bitmediðini söyler. Bu
karþýlaþmanýn Þâfiî’nin 195 (811) yýlýnda
ikinci Baðdat seyahati sýrasýnda gerçekleþmiþ olmasý kuvvetle muhtemeldir. Za‘ferânî, ehl-i hadîsten arkadaþlarýyla birlikte Biþr b. Gýyâs el-Merîsî’nin meclisine katýldýklarýný ve münazaralarda onlarla baþa
çýkamadýklarýný, bunun üzerine Ahmed b.
Hanbel’e gidip Hanefî çevresinin temel kitaplarýndan el-Câmi£u’½-½a³¢r’i ezberlemelerine artýk izin vermesini rica ettiklerini, Ahmed b. Hanbel’in ise, “Sabredin,
Mekke’de gördüðüm Muttalibî yakýnda bu-
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raya gelecek” cevabýný verdiðini anlatýr.
Þâfiî Baðdat’a gelince yanýna gidip eserlerinden bir bölüm istediklerini, onun da
“el-Yemîn ma.a’þ-þâhid” bölümünü verdiðini, buna iki gece çalýþtýktan sonra Biþr
ile girdikleri münazarada üstün geldiklerini, bu durum karþýsýnda þaþkýnlýðýný dile getiren Biþr’in bu savunmanýn kendilerine deðil Mekke’de gördüðü þahsa ait olduðunu ileri sürdüðünü söyler (Ahmed b.
Hüseyin el-Beyhaký, I, 201). Þâfiî ile ilk karþýlaþmasýna dair diðer bir rivayette ise Þâfiî’nin akþam vakti geldiði Baðdat’ta namaz kýlmak için gittiði camide kýraati düzgün bir gence uyduðu, ancak gencin yaptýðý bir hata yüzünden namazý ifsad etmesi üzerine Þâfiî’nin ona, “Namazýmýzý bozdun” dediði belirtilir ki bu gencin Za‘ferânî olduðu kaydedilir. Bu olay Þâfiî’nin namazda sehivle ilgili bir bölüm yazmasýna
vesile olmuþ, eserine de Kitâbü’z-Za£ferân adýný vermiþtir.
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký’nin aktardýðý bilgiye göre Þâfiî, Kûfe anlayýþýnýn zayýf noktalarýný Za‘ferânî’ye göstermiþ, o da
ikna olup Þâfiî’den kitaplarýný semâ yoluyla almaya baþlamýþ (Menâšýbü’þ-Þâfi£î, I,
227-228), güzel konuþmasý ve yeteneðiyle hocasýnýn takdirini kazanmýþtýr. Þâfiî’nin bizzat okuttuðu “menâsik” ve “salât”
dýþýnda kalan diðer bütün kitaplarýný Za‘ferânî hocasýna arzetti. Þâfiî’nin Baðdat’taki diðer talebeleri Ahmed b. Hanbel,
Ebû Sevr ve Kerâbîsî de onun kitaplarýný
Za‘ferânî’nin bu arzý yoluyla aldýlar. Za‘ferânî’nin kitaplarýna icâzet veren Þâfiî, kendisinden kitaplarýný okuyarak almak isteyen Kerâbisî’ye müsaade etmeyip ona Za‘ferânî’nin kitaplarýný alabileceðini belirtti
(Sübkî, II, 118). Þâfiî, Baðdat’a muhtemelen son gidiþinde (198/814) Za‘ferânî’ye misafir oldu. Þâfiî’yi Baðdat’ta aðýrlayanlar
arasýnda Biþr b. Gýyâs el-Merîsî’nin de adý
geçmektedir. Þâfiî’den baþka Süfyân b.
Uyeyne, Ýbn Uleyye, Ýbn Ebü’l-Cârûd, Vekî‘
b. Cerrâh, Amr b. Heysem, Yezîd b. Hârûn,
Affân b. Müslim, Ahmed b. Hanbel gibi
dönemin önde gelen âlimlerinden de faydalanan Za‘ferânî ricâl âlimlerince sika kabul edilmiþ ve kendisinden Müslim dýþýnda Kütüb-i Sitte müelliflerinin tamamý,
Kasým b. Zekeriyyâ, Zekeriyyâ b. Yahyâ esSâcî, Ýbn Huzeyme, Ýbn Ziyâd en-Nîsâbûrî,
Vekî‘, Ebü’l-Kasým el-Begavî, Ýbn Sâid elHâþimî, Ýbn Mahled el-Attâr, Hüseyin b.
Ýsmâil el-Mehâmilî, Muhammed b. Nasr elMervezî rivayette bulunmuþtur. Hem Za‘ferânî hem Rebî‘ b. Süleyman el-Murâdî’den fýkýh tahsil eden Muhammed b. Cerîr
et-Taberî, Þâfiî mezhebini Baðdat’ta sa-

vunmuþ, Þâfiî’nin talebeleriyle Ebü’l-Abbas Ýbn Süreyc’in hocasý Ebü’l-Kasým elEnmâtî arasýnda bir halka iþlevi görmüþtür. Cüneyd-i Baðdâdî’nin de Za‘ferânî’den
ders aldýðý kaydedilir. Za‘ferânî 260 yýlý Ramazan ayýnda (Haziran-Temmuz 874) vefat etti (Sübkî, II, 114-117; Nevevî, I, 161).
Ýbn Hallikân vefatý için þâban ayýný, Zehebî yýl sonunu vermektedir. Sübkî, Za‘ferânî’nin Baðdat’ta kaldýðý ve Þâfiî’nin mescidinin de bulunduðu mahalleye daha sonra onun adýnýn verildiðini ve Ebû Ýshak eþÞîrâzî’nin bu mahalledeki mescidde ders
okuttuðunu belirtir (ªabašåt, II, 114).
Þâfiî’nin Baðdat’a geliþine dair bilgilerin
ana kaynaðý Za‘ferânî’dir. Onun belirttiðine göre Þâfiî Baðdat’a 195’te (811) gelip
iki yýl kalmýþ, ardýndan Mekke’ye dönüp
198 (814) yýlýnda Baðdat’a dönmüþ ve birkaç ay kaldýktan sonra oradan da ayrýlmýþtýr. “Ehl-i hadîs uykudaydý, onlarý uyandýran Þâfiî’dir”; “Mürekkep hokkasý taþýyan
herkes Þâfiî’ye medyundur” vb. ifadeler de
Za‘ferânî’ye aittir. Mezhep çevrelerinde
sonraki dönemlerde Þâfiî’nin talebeleri arasýnda Za‘ferânî ile Rebî‘ b. Süleyman elMurâdî’nin rivayette, Kerâbîsî ile Müzenî’nin dirayette öne çýktýðý deðerlendirmesi
yapýlmýþtýr. Mezheb-i kadîmin en güçlü ve
en güvenilir râvisi kabul edilen Za‘ferânî,
Þâfiî’nin mezheb-i kadîm çerçevesindeki ictihadlarýný içeren eserlerini rivayet etmiþtir. Ýbnü’n-Nedîm, el-Mebsû¹ adýný verdiði bu eserin Rebî‘ el-Murâdî’nin rivayet ettiði, ayný adý taþýyan eserden çok farklý olmamakla birlikte Rebî‘in rivayeti sonraki
fukahanýn teveccühünü kazandýðý halde
Za‘ferânî’nin rivayetinin uzun ömürlü olmadýðýný belirtir (el-Fihrist, s. 261). Ýbnü’nNedîm’in bu iki el-Mebsû¹ rivayetinin
muhtevalarý arasýnda ciddi bir fark bulunmadýðý yönündeki kaydý kavl-i kadîm ile
kavl-i cedîd arasýnda ya ciddi bir farkýn olmadýðý -ki bu durumda Þâfiî’nin Mýsýr’da
ortaya koyduðu görüþlerde radikal bir deðiþikliðe gitmediði var sayýlacak- ya da Za‘ferânî’nin kendi eseri üzerinde tasarrufta bulunduðu anlamýna gelir. Ancak Za‘ferânî’nin hocasýnýn vefatýndan sonraki faaliyetleri hakkýnda pek fazla bilgi yoktur
ve sadece elli yýl süreyle Þâfiî’nin kitaplarýný okuyup okuttuðu rivayet edilmektedir
(Ýbn Kadî Þühbe, I, 31). Þâfiî’nin kendi yeni görüþleri lehine, eski mezhebi aleyhine
sarfettiði belirtilen sözleri karþýsýnda Za‘ferânî’nin nasýl davrandýðý, eski öðretisini
býrakýp yeni öðretiye geçip geçmediði bilinmese de, Þâfiî’den sonra elli yýldan fazla yaþadýðý ve hocasýnýn Mýsýr’daki talebeleriyle teþrikimesaide bulunduðu göz

