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raya gelecek” cevabýný verdiðini anlatýr.
Þâfiî Baðdat’a gelince yanýna gidip eser-
lerinden bir bölüm istediklerini, onun da
“el-Yemîn ma.a’þ-þâhid” bölümünü verdi-
ðini, buna iki gece çalýþtýktan sonra Biþr
ile girdikleri münazarada üstün geldikle-
rini, bu durum karþýsýnda þaþkýnlýðýný di-
le getiren Biþr’in bu savunmanýn kendile-
rine deðil Mekke’de gördüðü þahsa ait ol-
duðunu ileri sürdüðünü söyler (Ahmed b.
Hüseyin el-Beyhaký, I, 201). Þâfiî ile ilk kar-
þýlaþmasýna dair diðer bir rivayette ise Þâ-
fiî’nin akþam vakti geldiði Baðdat’ta na-
maz kýlmak için gittiði camide kýraati düz-
gün bir gence uyduðu, ancak gencin yap-
týðý bir hata yüzünden namazý ifsad etme-
si üzerine Þâfiî’nin ona, “Namazýmýzý boz-
dun” dediði belirtilir ki bu gencin Za‘ferâ-
nî olduðu kaydedilir. Bu olay Þâfiî’nin na-
mazda sehivle ilgili bir bölüm yazmasýna
vesile olmuþ, eserine de Kitâbü’z-Za£fe-
rân adýný vermiþtir.

Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký’nin aktar-
dýðý bilgiye göre Þâfiî, Kûfe anlayýþýnýn za-
yýf noktalarýný Za‘ferânî’ye göstermiþ, o da
ikna olup Þâfiî’den kitaplarýný semâ yoluy-
la almaya baþlamýþ (Menâšýbü’þ-Þâfi£î, I,
227-228), güzel konuþmasý ve yeteneðiy-
le 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‘fe-
rânî’nin kitaplarýna icâzet veren Þâfiî, ken-
disinden kitaplarýný okuyarak almak iste-
yen Kerâbisî’ye müsaade etmeyip ona Za‘-
ferânî’nin kitaplarýný alabileceðini belirtti
(Sübkî, II, 118). Þâfiî, Baðdat’a muhteme-
len son gidiþinde (198/814) Za‘ferânî’ye mi-
safir 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 fay-
dalanan Za‘ferânî ricâl âlimlerince sika ka-
bul edilmiþ ve kendisinden Müslim dýþýn-
da Kütüb-i Sitte müelliflerinin tamamý,
Kasým b. Zekeriyyâ, Zekeriyyâ b. Yahyâ es-
Sâcî, Ýbn Huzeyme, Ýbn Ziyâd en-Nîsâbûrî,
Vekî‘, Ebü’l-Kasým el-Begavî, Ýbn Sâid el-
Hâþimî, Ýbn Mahled el-Attâr, Hüseyin b.
Ýsmâil el-Mehâmilî, Muhammed b. Nasr el-
Mervezî 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-Ab-
bas Ýbn Süreyc’in hocasý Ebü’l-Kasým el-
Enmâtî arasýnda bir halka iþlevi görmüþ-
tür. Cüneyd-i Baðdâdî’nin de Za‘ferânî’den
ders aldýðý kaydedilir. Za‘ferânî 260 yýlý Ra-
mazan ayýnda (Haziran-Temmuz 874) ve-
fat etti (Sübkî, II, 114-117; Nevevî, I, 161).
Ýbn Hallikân vefatý için þâban ayýný, Zehe-
bî yýl sonunu vermektedir. Sübkî, Za‘ferâ-
nî’nin Baðdat’ta kaldýðý ve Þâfiî’nin mesci-
dinin de bulunduðu mahalleye daha son-
ra onun adýnýn verildiðini ve Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin bu mahalledeki mescidde ders
okuttuðunu belirtir (ªabašåt, II, 114).

Þâfiî’nin Baðdat’a geliþine dair bilgilerin
ana kaynaðý Za‘ferânî’dir. Onun belirttiði-
ne göre Þâfiî Baðdat’a 195’te (811) gelip
iki yýl kalmýþ, ardýndan Mekke’ye dönüp
198 (814) yýlýnda Baðdat’a dönmüþ ve bir-
kaç ay kaldýktan sonra oradan da ayrýlmýþ-
týr. “Ehl-i hadîs uykudaydý, onlarý uyandý-
ran Þâfiî’dir”; “Mürekkep hokkasý taþýyan
herkes Þâfiî’ye medyundur” vb. ifadeler de
Za‘ferânî’ye aittir. Mezhep çevrelerinde
sonraki dönemlerde Þâfiî’nin talebeleri ara-
sýnda Za‘ferânî ile Rebî‘ b. Süleyman el-
Murâdî’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 ic-
tihadlarýný içeren eserlerini rivayet etmiþ-
tir. Ýbnü’n-Nedîm, el-Mebsû¹ adýný verdi-
ði bu eserin Rebî‘ el-Murâdî’nin rivayet et-
tiði, ayný adý taþýyan eserden çok farklý ol-
mamakla birlikte Rebî‘in rivayeti sonraki
fukahanýn teveccühünü kazandýðý halde
Za‘ferânî’nin rivayetinin uzun ömürlü ol-
madýðýný belirtir (el-Fihrist, s. 261). Ýbnü’n-
Nedîm’in bu iki el-Mebsû¹ rivayetinin
muhtevalarý arasýnda ciddi bir fark bulun-
madýðý yönündeki kaydý kavl-i kadîm ile
kavl-i cedîd arasýnda ya ciddi bir farkýn ol-
madýðý -ki bu durumda Þâfiî’nin Mýsýr’da
ortaya koyduðu görüþlerde radikal bir de-
ðiþikliðe gitmediði var sayýlacak- ya da Za‘-
ferânî’nin kendi eseri üzerinde tasarruf-
ta bulunduðu anlamýna gelir. Ancak Za‘fe-
rânî’nin hocasýnýn vefatýndan sonraki fa-
aliyetleri hakkýnda pek fazla bilgi yoktur
ve sadece elli yýl süreyle Þâfiî’nin kitaplarý-
ný okuyup okuttuðu rivayet edilmektedir
(Ýbn Kadî Þühbe, I, 31). Þâfiî’nin kendi ye-
ni görüþleri lehine, eski mezhebi aleyhine
sarfettiði belirtilen sözleri karþýsýnda Za‘-
ferânî’nin nasýl davrandýðý, eski öðretisini
býrakýp yeni öðretiye geçip geçmediði bi-
linmese de, Þâfiî’den sonra elli yýldan faz-
la yaþadýðý ve hocasýnýn Mýsýr’daki tale-
beleriyle teþrikimesaide bulunduðu göz

mamlamýþ ve A¼kâmü’l-Æurßân’ýn önce-
ki beþ ciltlik baskýsýna VI-VIII. ciltler ekle-
nerek eser tamamlanmýþ þekliyle yayým-
lanmýþtýr (I-VIII, Lahor 1419/1998). Ahmed
Hüseyin Ýsmâil Hüseyin, Menhecü telâ-
mî×i ¥akîmi’l-Ümme Eþref £Alî et-Tehâ-
nevî fi’t-tefsîr Kitâbü A¼kâmi’l-Æurßân
nemû×ecen adýyla yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr (1432/2011, Amman Câmiatü’l-
ulûmi’l-Ýslâmiyyeti’l-âlemiyye). 3. Æavâ£id
fî £ulûmi’l-¼adî¦ (bk. bibl.). Zafer Ah-
med’in Urduca olarak kaleme aldýðý eser-
leri de þunlardýr: el-Æavlü’l-metîn fi’l-
iÅfâßi bi-âmîn, Þaššu’l-³ayn £an ¼ašši
ref£i’l-yedeyn, Ra¼metü’l-Æuddûs fî ter-
cemeti behceti’n-nüfûs, Fâti¼atü’l-ke-
lâm 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)

Ýmam Þâfiî’nin
“kavl-i kadîm”inin en güçlü râvisi.

˜ ™

180 (796) yýlý civarýnda Baðdat yakýnla-
rýndaki Za‘ferâniyye köyünde doðdu. Ken-
disi Baðdat’a gelen Þâfiî’yi tanýdýðýnda yü-
zünde henüz tüy bitmediðini söyler. Bu
karþýlaþmanýn Þâfiî’nin 195 (811) yýlýnda
ikinci Baðdat seyahati sýrasýnda gerçek-
leþmiþ olmasý kuvvetle muhtemeldir. Za‘-
ferânî, ehl-i hadîsten arkadaþlarýyla birlik-
te Biþr b. Gýyâs el-Merîsî’nin meclisine ka-
týldýklarýný ve münazaralarda onlarla baþa
çýkamadýklarýný, bunun üzerine Ahmed b.
Hanbel’e gidip Hanefî çevresinin temel ki-
taplarýndan el-Câmi£u’½-½a³¢r’i ezberle-
melerine artýk izin vermesini rica ettikle-
rini, Ahmed b. Hanbel’in ise, “Sabredin,
Mekke’de gördüðüm Muttalibî yakýnda bu-
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rebilir. Bu husus II (VIII) ve III. (IX.) asýr-
lardaki fýkhî etkileþim aðýný tesbit baký-
mýndan da önemlidir.
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Neccâriyye’ye mensup
Ebû Abdullah Ýbnü’z-Za‘ferânî’nin

görüþlerini benimseyenlere
verilen ad

(bk. NECCÂRÝYYE).˜ ™
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Þerefeddin Ali Yezdî’nin
(ö. 858/1454)

Timurlular dönemini konu alan
Farsça tarih kitabý

(bk. ÞEREFEDDÝN ALÝ YEZDÎ).˜ ™
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Ebû Mansûr ez-Zâfir-Biemrillâh Ýsmâîl
b. el-Hâfýz-Lidînillâh Abdilmecîd

b. Muhammed b. Mead
el-Müstansýr-Billâh el-Fâtýmî

(ö. 549/1154)

Fâtýmî halifesi
(1149-1154).˜ ™

15 Rebîülâhir 527 (23 Þubat 1133) tari-
hinde Kahire’de doðdu. Hâfýz-Lidînillâh’ýn
en küçük oðludur. Babasýnýn öldüðü gün
onun vasiyeti üzerine Zâfir-Biemrillâh (Bi-

A‘dâillâh) lakabýyla halife ilân edildi (5 Ce-
mâziyelâhir 544 / 10 Ekim 1149). Fâtýmî-
ler’in on ikinci halifesi olup Mýsýr’da hü-
küm süren halifelerin dokuzuncusudur. Hi-
lâfete gelince Necmeddin Ebü’l-Feth Se-
lîm (Süleyman) b. Masâl’i (Massâl) “es-Sey-
yidü’l-ecel el-Mufaddal emîrü’l-cüyûþ” la-
kabýyla vezir tayin etti. Ýbn Masâl, kýrk elli
gün süren vezirliði sýrasýnda zenci asker-
lerle Türkler arasýndaki çatýþmalarý þiddet
kullanarak denetim altýna aldý (Makrîzî, el-
Müntešå, s. 141-142). Ali b. Zâfir’e göre ise
Halife Zâfir, iki taraf arasýndaki anlaþmaz-
lýðý sonlandýrmak ve askerleri yatýþtýrmak
için onlara para verdi (AÅbârü’d-düveli’l-
münša¹ý£a, s. 102). Ancak Ýbn Masâl’in ve-
zir olmasýna rýza göstermeyen Ýskenderi-
ye’nin Sünnî valisi Ebü’l-Hasan Ali b. Sel-
lâr ayaklanýp askerleriyle birlikte 7 Þâban
544’te (10 Aralýk 1149) Kahire’ye girdi. Gö-
rüþmeler neticesinde kendisine vezirlik
hil‘ati gönderildi ve “el-Âdil Seyfeddin Nâ-
sýrü’l-Hak” lakabýyla vezir tayin edildi. Du-
rumu öðrenen Ýbn Masâl, Bedevîler’den
topladýðý askerlerle Ýbnü’s-Sellâr’ýn birlik-
lerini yenmeyi baþardýysa da daha sonra
Ýbnü’s-Sellâr üvey oðlu Abbas b. Ebü’l-Fü-
tûh ile Talâi‘ b. Rüzzîk’ý onun üzerine gön-
derdi. 19 Þevval 544 (19 Þubat 1150) tari-
hinde Dilâs’ta (Delâs) meydana gelen sa-
vaþta Ýbn Masâl ve müttefiki Bedr b. Râ-
fi‘ öldürüldü (Ýbnü’l-Esîr, XI, 128; Makrîzî,
Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, III, 196-198). Bu savaþ-
tan bir ay önce Ýbnü’s-Sellâr, devletin ileri
gelen asker ve bürokratlarýnýn çocuklarýn-
dan oluþan “sýbyânü’l-hâs” adlý askerî bir-
liði kendisine karþý suikast planladýðý ge-
rekçesiyle ortadan kaldýrmýþtý. Ardýndan
kendisiyle anlaþamadýðý nâzýrü’d-devâvîn
Ebü’l-Kerem Muhammed b. Ma‘sûm et-
Tinnîsî’yi öldürttü (a.g.e., III, 198-199).

Öte yandan Receb 545 (Kasým 1150) tari-
hinde Haçlýlar’ýn Feremâ’ya saldýrarak þeh-
ri yaðmalamalarý ve yakýp yýkmalarý üzeri-
ne Vezir Ýbnü’s-Sellâr büyük bir donanma
hazýrladý. 546’da (1151) Yafa, Akkâ, Say-
da, Beyrut ve Trablus liman þehirlerine
hücum eden Fâtýmî donanmasý Haçlýlar’a
büyük zarar verdi, gemileri ele geçirildi ya-
hut yakýldý. Fakat sefer Fâtýmî hazinesine
300.000 dinara mal olduðundan devlet
harcamalarýnda kýsýtlamaya gidildi. Halep
Atabegi Nûreddin Mahmud Zengî, Fâtýmî
birliklerinin çabalarýný desteklemek ama-
cýyla Haçlýlar’a karþý karadan bir sefer dü-
zenlemek istediyse de o sýrada Dýmaþk þeh-
riyle uðraþmasý sebebiyle bunu gerçekleþ-
tiremedi (Ýbnü’l-Kalânisî, s. 315; Makrîzî,
Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß, III, 202). Muharrem 548’-
de (Nisan 1153) Haçlýlar’ýn uyguladýðý bas-

önüne alýndýðýnda rivayet ettiði eski me-
tinleri býrakmýþ veya en azýndan bunlarý
yeni mezheple uyumlu hale getirmiþ olma-
sý ihtimali güçlenmektedir. Bu durumda,
“Za‘ferânî’nin rivayet ettiði el-Mebsû¹ il-
tifat görmemiþtir” þeklindeki Ýbnü’n-Ne-
dîm’in ifadesi ya Za‘ferânî’nin bu rivayet-
lerde herhangi bir redaksiyona gitmediði,
dolayýsýyla hocasýnýn terkettiði eski mez-
hebini içeren bu eserin gözden düþtüðü,
ya da belli bir düzeltme yapmýþ olsa da Mý-
sýr dönemi râvilerinin mezhep çevrelerin-
de elde ettiði itibar karþýsýnda tutunama-
dýðý þeklinde yorumlanabilir. Þâfiî’nin kavl-i
kadîm döneminde yazdýðý eseri el-¥üc-
ce olarak bilinirken Za‘ferânî’nin rivayet
ettiði eserin isminin el-Mebsû¹ diye anýl-
masý ikinci yoruma aðýrlýk kazandýrmakta
ve onun yeni geliþmeleri takip ederek bu-
na göre tavýr aldýðýný göstermektedir. Za‘-
ferânî, el-Mebsû¹’u küçük farklýlýklarla
Rebî‘in rivayet ettiði tertibe uygun biçim-
de nakletmiþtir. Rebî‘, 240 (855) yýlýnda
hacca gittiðinde Za‘ferânî ile Mekke’de
karþýlaþmýþ ve ona, “Sen doðuda, ben ba-
týda bu ilmi tesbit ediyoruz” demiþ, Za‘-
ferânî’nin kendisine gösterdiði ilgi ve sa-
mimiyetten hoþnut kalmýþtýr. Safedî, Za‘-
ferânî’nin yirmi küsur ciltlik bir telif riva-
yet ettiðini belirtmekteyse de (el-Vâfî, II,
176) günümüze sadece isnadý Bilâl-i Ha-
beþî’ye ulaþan bazý hadisleri içeren Müs-
nedü Bilâl adlý risâlesi intikal etmiþtir
(nþr. Ebû Abdurrahman b. Akýl ez-Zâhirî,
Mecelletü’l-bu¼û¦i’l-Ýslâmiyye, XIV, Riyad
1405-1406, s. 227-243; Riyad 1416/1996;
nþr. Ebû Meryem Mecdî Fethî Ýbrâhim, Tan-
ta 1409/1989).

Müzenî’nin el-MuÅta½ar’ýndan itibaren
sonraki dönem Þâfiî literatüründe pek çok
meselede mezhep imamýnýn kadîm dönem
ictihadlarýna atýflar yapýlmakla birlikte bun-
larda Za‘ferânî’nin adý nâdiren zikredilir.
Hangi kanaldan geldiði belirtilmeksizin sa-
dece “fi’l-kadîm” denilerek aktarýlan bu tür
rivayetlerin büyük kýsmýnýn Za‘ferânî va-
sýtasýyla literatüre girdiði söylenebilir. Mez-
hepte yaklaþýk yirmi meselede kadîm gö-
rüþle amel edildiði belirtilse de literatürde
pek çok meselede önceki dönem ictihad-
larýnýn da zikredilmesi bir mukayese im-
kâný vermesi bakýmýndan önemlidir. Dola-
yýsýyla Za‘ferânî’nin rivayetleri sayesinde
Þâfiî’nin görüþlerindeki geliþmeyi kýsmen
de olsa izlemek mümkün olmuþtur. Ayrýca
kadîm çerçevesindeki rivayetlerin ayný ko-
nularda Ahmed b. Hanbel ve Ýshak b. Râ-
hûye’ye ait görüþlerle karþýlaþtýrýlmasý Þâ-
fiî’nin eski dönem ictihadlarýnýn bu iki âli-
min fýkhýna etkisini görme imkâný da ve-
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