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ZÂHÝR b. TÂHÝR

ka þehirlere gitmek isteyen Zâhir’e namaz
hakkýndaki tutumu yüzünden zor duru-
ma düþeceði gerekçesiyle engel olmak is-
temiþtir.

Eserleri. 1. ¥adî¦ü’s-Serrâc. Zâhir’in
Muhammed b. Ýshak es-Serrâc’ýn rivayet-
lerinden seçtiði 2746 hadisi ihtiva eden
bir derleme olup bizzat Serrâc’ýn telif et-
tiði Müsnedü’s-Serrâc’dan farklýdýr. Ese-
rin son cildi, nâþir tarafýndan sahâbe isim-
lerine göre hazýrlanan “etrâf” tertibinde
bir fihrist olup el-Ýbtihâc bi-e¹râfi e¼â-
dî¦i’s-Serrâc adýný taþýmaktadýr (nþr. Ebû
Abdullah Hüseyin b. Ukkâþe b. Ramazan,
I-IV, Kahire 1425/2005). Eser üzerine Ek-
rem es-Sindî’nin bir doktora tezi (1406,
Medine, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye) hazýrladý-
ðý belirtilir (¥adî¦ü’s-Serrâc, neþredenin
giriþi, I, 212, 266), fakat diðer bir kayýtta
söz konusu tezin 805’te (1402) vefat eden
Yahyâ b. Ahmed es-Serrâc’a ait el-Fe-
vâßid üzerine yapýldýðý belirtilmektedir
(Ammâr Telâvî, s. 66). 2. Kitâbü’l-E¼â-
dî¦i’l-ilâhiyye (el-Æudsiyye). Kutsî hadis-
lerle ilgili ilk derleme sayýlan eserin Berlin
Kütüphanesi’nde (nr. 1297) bir nüshasý bu-
lunmaktadýr (Brockelmann, III, 616). 3. Zi-
yâdâtü £Avâlî Mâlik li-Ebî A¼med el-
¥âkim. Kitap bazý kaynaklarda £Avâlî
Mâlik adýyla Zâhir’in kendisine nisbet edil-
miþse de aslýnda onun Hâkim el-Kebîr’in
£Avâli’l-Ýmâm Mâlik’ine hadis eklemek
suretiyle oluþturduðu bir eserdir (Ýbn Ha-
cer el-Askalânî, el-Mecma£u’l-müßesses, II,
240). Elli bir hadisi ihtiva eden bu cüz Hâ-
kim el-Kebîr’in eseri ve diðer bazý âlimle-
rin ayný tür rivayetleriyle birlikte yayýmlan-
mýþtýr (£An Mâlik b. Enes el-Ýmâm: el-£Avâ-
lî, nþr. Muhammed el-Hâc en-Nâsýr, Bey-
rut 1998, I, 227-270). 4. es-Sübâ£iyyât.
1000 hadis ihtiva ettiði belirtilmektedir
(Zâhiriyye Ktp., Mecmua, nr. 19, vr. 78-96;
Mecmua, nr. 89, vr. 260-275). Zâhir b. Tâ-
hir’in diðer eserleri arasýnda þunlar zikre-
dilmektedir: Tu¼fetü £îdi’l-eŠ¼â, Tu¼fe-
tü £îdi’l-fý¹r (bir önceki eserle birlikte Tu¼-
fetü’l-£îdeyn veya Tu¼feteyü’l-£îdeyn ola-
rak da anýlýr; Tu¼fetü’l-£îd adýyla, Zâhiriy-
ye Ktp., Mecmua, nr. 70, vr. 190-198), el-
ƒumâsiyyât, es-Südâsiyyât (Zâhiriyye
Ktp., Mecmua, nr. 107, vr. 284-288; es-Sü-
dâsiyyât ve’l-Åumâsiyyât adýyla, Mecmua,
nr. 82, vr. 119-129), £Avâlî Ýbn ƒuzey-
me, £Avâlî Süfyân b. £Uyeyne, ¥adî¦ü
£Abdillâh b. Hâþim, E¼âdî¦ü £Abdirra¼-
mân b. Biþr (Millet Ktp., Feyzullah Efen-
di, nr. 506, vr. 31-51), el-Emâlî, Fevâßid,
MeþyeÅa, MünteÅab min ¼adî¦i Zâhir.
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Ebû Nasr Muhammed
b. en-Nâsýr-Lidînillâh Ahmed

b. el-Müstazî-Biemrillâh
el-Hasen el-Abbâsî

(ö. 623/1226)

Abbâsî halifesi
(1225-1226).

˜ ™

Muharrem 570’te (Aðustos 1174) doð-
du; 571’de (1175) doðduðu da rivayet edi-
lir. Babasý Halife Nâsýr-Lidînillâh tarafýndan
Safer 585’te (Mart-Nisan 1189) veliaht ta-
yin edildi ve adý hutbelerde anýlmaya baþ-
landý. Ancak Cemâziyelâhir 601’de (Ocak-
Þubat 1205) halife fikrini deðiþtirerek da-
ha çok sevdiði ve aðabeyinin aksine Þiîli-
ðe karþý daha hoþgörülü olan küçük oðlu
Ali’yi veliaht ilân etti. Yeni veliaht 612’de
(1215-16) ölünce baþka oðlu bulunmayan
Halife Nâsýr Ebû Nasr Muhammed’i yeni-
den veliahtlýða getirdi. Yeni veliaht, baba-
sýnýn ölümü üzerine Ebû Nasr Muham-
med Zâhir-Biemrillâh lakabýyla hilâfet ma-
kamýna geçti (1 Þevval 622 / 6 Ekim 1225).
Ramazan bayramýnýn birinci günü Zâhir’e
önce ailesi, hânedan mensuplarý, sonra
sýrasýyla nâibü’l-vezâre Müeyyidüddin el-
Kummî, üstâdüddâr Adudüddevle b. Dah-
hâk, Kadýlkudât Muhyiddin b. Fadlân, Na-
kýbüleþrâf Kývâm el-Mûsevî biat etti.

Zâhir-Biemrillâh 622’de (1225) Necmed-
dîn-i Dâye’yi Tebriz’e, Celâleddin Hârizm-
þah’a elçi gönderdi. Onun döneminde Han-
belîler’in Baðdat’taki nüfuzu arttý. Dýþ po-
litikada Zâhir-Biemrillâh, Suriye ve Mýsýr’-
daki Eyyûbî melikleri arasýnda çýkan kar-
deþ kavgalarýný sona erdirmeye çalýþtý; zi-

ladý ve âlî isnad sahibi oldu. Kardeþi Vecîh
de kendisiyle birlikte hadis tahsil etti. Ab-
dülgafir el-Fârisî, Ebû Hafs b. Mesrûr ve
Müsnidü Baðdâd lakaplý Ebû Muhammed
el-Cevherî’den icâzet aldý. Babasýndan ve
Ebû Osman Saîd b. Muhammed el-Bahî-
rî, Ebû Sa‘d el-Gencerûzî, Muhammed b.
Muhammed b. Hamdûn, Saîd b. Mansûr
el-Kuþeyrî, Ahmed b. Mansûr el-Maðribî,
Ali b. Muhammed el-Behhâsî, Ebü’l-Velîd
Hasan b. Muhammed ed-Derbendî, Mu-
hammed b. Ali el-Haþþâb gibi isimlerden
hadis dinledi. Ayrýca Ahmed b. Hüseyin
el-Beyhaký’den onun es-Sünenü’l-küb-
râ, Þu£abü’l-îmân, ez-Zühdü’l-kebîr, el-
MedÅal ile’s-Sünen gibi eserlerini ve Hâ-
kim en-Nîsâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’unun
bir kýsmýný okudu. Ebü’l-Kasým Ýbn Asâ-
kir, Abdülkerîm es-Sem‘ânî, Ebü’l-Ferec
Ýbnü’l-Cevzî, Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî,
Mansûr b. Ebü’l-Hasan et-Taberî, Sâid b.
Recâ el-Hemezânî, Ali b. Kasým es-Sekafî,
Zâhid b. Ahmed es-Sekafî, Sâbit b. Mu-
hammed el-Medînî Zâhir’in öðrencileri ara-
sýnda yer aldý. Mahkemelerde görev yap-
týðýndan “Þürûtî” ve “Þâhid” olarak da aný-
lan Zâhir’in esas meþguliyeti hadis rivayet
etmekti. Nîþâbur Camii’nde 1000 civarýn-
da, ailesine nisbet edilen hazîrede ise yir-
mi yýl süreyle imlâ meclisi akdetti. Uzun
süre hadis dinlemekten sýkýlmaz, dikkati
daðýlmadan talebelerini dinlerdi. Talebe-
ler ondan hadis öðrenmek için yanýna gel-
miþ, o da hadis rivayet etmek için Bað-
dat, Herat, Hemedan, Merv, Ýsfahan, Rey
ve Hicaz’a gitmiþtir. Zâhir b. Tâhir 14 Re-
bîülâhir 533’te (19 Aralýk 1138) Nîþâbur’-
da vefat etti ve Yahyâ b. Yahyâ el-Minka-
rî’nin kabrinin bulunduðu mezarlýða def-
nedildi.

Nîþâbur’a gelen muhtaç öðrencilere yar-
dým eden ve onlara kitaplarýný ödünç ver-
diði söylenen Zâhir, zabt açýsýndan güve-
nilir sayýldýðý ve semâlarý sahih kabul edil-
diði halde namazlarýný vaktinde kýlmama-
sý adâlet yönünden cerhedilmesine yol aç-
mýþtýr. Kendisi özür sahibi olduðu için na-
mazlarý cemettiðini söylemiþ, bu maze-
retini dikkate alan Ýbnü’l-Cevzî onu eleþ-
tirenlere karþý çýkmýþtýr. Zehebî, Zâhir’in
hadiste sadûk kabul edildiðini, ancak na-
mazlarýný ihmal eden bir kiþiden hadis ri-
vayet edilemeyeceðini söylemiþse de (Târî-
Åu’l-Ýslâm, s. 319) merakýndan dolayý onun
rivayetlerini aldýðýný itiraf etmiþtir (A£lâ-
mü’n-nübelâß, XX, 12). Dindarlýðýyla taný-
nan kardeþi Vecîh bu durumdan rahatsýz
olmuþ, hadis rivayet etmek amacýyla baþ-
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Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî’nin
(ö. 542/1147)

Endülüs 
edip ve þairlerini 

bölgelere göre ele aldýðý eseri
(bk. ÝBN BESSÂM eþ-ÞENTERÎNÎ).

˜ ™

– —
ZAHÎRE-i HÂRÝZMÞÂHÎ

( ��	&"�*$��()�$'א� )

Ýsmâil b. Hasan el-Cürcânî’nin
(ö. 531/1137)

týpla ilgili
Farsça yazýlmýþ ansiklopedik eseri

(bk. CÜRCÂNÎ, Ýsmâil b. Hasan).
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Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî
(ö. 270/884)

tarafýndan kurulan fýkýh mezhebi.˜ ™

Sözlükte “ortaya çýkmak, görünmek, te-
zahür etmek” anlamýndaki zuhûr kökün-
den türeyen zâhir (çoðulu zavâhir) “bir
þeyin dýþý ve görünen kýsmý” mânasýna ge-
lir; karþýtý bâtýndýr (bir þeyin görünmeyen
iç kýsmý). Zâhir nitelemesi ve zâhir-bâtýn
ayýrýmýnýn Ýslâm bilimleri literatüründe bir-
biriyle baðlantýlý üç farklý düzeyde kulla-
nýldýðý görülür. 1. Zâhir terimi en genel
anlamda Kur’an lafýzlarýnýn gerçek anla-
mýnýn zâhir anlam olmadýðýný, asýl olanýn
iç anlam (bâtýn) olduðunu ve bunun özel
kiþiler tarafýndan bilinebileceðini öne sü-
ren gizemci eðilimlerin karþýtý olarak kul-
lanýlmýþtýr. Zâhir mânanýn esas olduðunu
ve bir gerekçe bulunmadýkça bu anlamýn
aþýlamayacaðýný öne süren Ehl-i sünnet
ve Mu‘tezile bu yönüyle zâhiri esas alan
grupta yer alýr. Þîa’nýn çoðunluðunu da bu
kapsamda düþünmek mümkündür. Buna
mukabil umumiyetle Þiî-Bâtýnî gruplar (ve

bazý felsefî yaklaþýmlar) bâtýný esas alýp zâ-
hiri dikkate almayan veya zâhiri aþan gru-
bu meydana getirirler. Dinin ana metinle-
ri olan âyet ve hadislerin anlaþýlmasý ko-
nusunda zâhir mânanýn esas olduðu Ýs-
lâm mezheplerinin çoðunluðunun genel
prensibidir. Bu ilkenin anlamý ve amacý,
þeriatýn temelini teþkil eden âyet ve ha-
dislerin zâhir anlamlarýný “buharlaþtýracak”
her türlü te’vili önlemektir. Dil bir diyalog
ve anlaþma aracý olduðuna göre âyet ve
hadis metinlerinin anlaþýlmasý hususunda
zâhir mânanýn öncelikle dikkate alýnmasý
ve anlama sürecinde pergelin sabit ayaðý-
nýn bu zâhir anlam üzerine konulmasý do-
ðal ve kaçýnýlmaz kabul edildiðinden bu
durumu esas alanlar ve bunu savunanlar
için “zâhirî” nitelemesi yapýlmamýþtýr. Te’vi-
li haklý kýlan bir gerekçe bulunmadýkça zâ-
hir mânanýn terkedilemeyeceði ilkesi fýkýh
ve fýkýh usulü yanýnda kelâm ilminde de
özellikle vurgulanmaktadýr (Teftâzânî, s.
105-106). Ýslâm mezheplerinin tamamý bir
te’vil çizgisi üzerinde tasavvur edilirse, Bâ-
týniyye ve bazý Ýslâm filozoflarý te’vile en
açýk ve bu kapýyý en fazla zorlayan grup-
lar iken Zâhiriyye ve bazý ehl-i hadîs grup-
larý zâhir mânayý hâkim kýlmaya en fazla
ýsrar eden, dolayýsýyla te’vile en uzak ke-
simlerdir. Ehl-i sünnet ve diðer mezhep-
ler ise te’vile açýk olup olmama hususun-
da bu iki uç arasýnda farklý noktalara ko-
numlanýrlar.

2. Zâhir-bâtýn ikilemesi veya karþýtlýðý
fýkýh ve tasavvuf disiplinlerinin konu, amaç
ve yöntemleri arasýndaki farký göstermek
için kullanýlýr. Fýkýh ilmi insanlarýn dýþa yan-
sýyan eylemlerinin hükmünü belirlemeyi
konu edindiðinden gerçekleþen ve objek-
tif olarak gözlenebilen eylemleri (amel)
dikkate alýp onlar hakkýnda hüküm verir.
Bu yönüyle fýkýh ilmi zâhir ilmi (fýkhü’z-zâ-
hir) diye nitelendirilir. Ahlâk ilmi veya di-
ðer adýyla tasavvuf ilmi tabiri daha çok
kalbin tasfiye ve tezkiyesini, insanýn içinin
arýndýrýlmasýný konu alýr ve bâtýn ilmi (fýk-
hü’l-bâtýn) olarak nitelendirilir. Zâhir ilmi-
bâtýn ilmi ikilemesinde zâhir ilmi ya da bâ-
týn ilmi esas itibariyle küçümseyici bir içe-
rik ve niteleme taþýmasa da zaman za-
man ehl-i bâtýn ile ehl-i zâhir birbirlerinin
konumlarýný bu ifadelerle eleþtirmiþtir. Fa-
kat Ehl-i sünnet içindeki umumi kabule
göre fýkýh ilmi ve tasavvuf ilmi baðlamýn-
da zâhir-bâtýn ikilemesi bir þeyin iki farklý
gerçeklik boyutunu, madalyonun iki fark-
lý yönünü belirtir. Literatürde ve özellikle
klasik sonrasý literatürde bundan dolayý
“ehl-i bâtýn” dendiðinde sûfîler, “ehl-i zâ-
hir” dendiðinde ise fukaha ve mütekelli-

ra onlarý kendi vasallarý yapmayý umuyor-
du. Bu amaçla meþhur Hanbelî âlimi Ebü’l-
Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin oðlu olan Ebû Mu-
hammed Ýbnü’l-Cevzî’yi hil‘at ve tayin men-
þurlarýyla el-Melikü’l-Kâmil Muhammed,
el-Melikü’l-Muazzam ve el-Melikü’l-Eþref
Mûsâ’ya gönderdi (623/1226). Öte yandan
ekonomi ve maliye alanlarýnda bazý ön-
lemler aldý. Devletin gelirlerini kýsýtlama
riskini göze alarak gayri þer‘î vergileri (mü-
kûs) kaldýrdý (622/1225); babasýnýn uygu-
lamaya koyduðu arazi vergisindeki artýþ-
larý iptal etti ve hazinede çok sýk görülen
yolsuzluklarý bizzat ele aldý. Onun hali-
feliði zamanýnda ülke genelinde özellik-
le yiyecek maddelerinde ucuzluk görül-
dü. Babasýnýn döneminde birçok kiþinin
mallarý kamulaþtýrýlmýþ ve bu uygulama-
ya karþý çýkanlar hapse atýlmýþtý. Zâhir ba-
basýnýn bu politikasýný benimsemedi ve ha-
pishanelerdeki mahpuslarý tahliye ettirdi.
Mahkûmlardan maddî sýkýntý içerisinde
olanlara yardým edilmesini emretti. “Sizin
zamanýnýzda hazine doldu” diyen bir gö-
revliye, “Önemli olan hazineyi doldurmak
deðil Allah yolunda harcamaktýr; biz tüccar
deðiliz ki mal biriktirelim” demiþtir. Bað-
dat’ta Dicle üzerindeki ikinci köprü de onun
zamanýnda yapýldý. Bu vesileyle þairler hem
köprünün tasvirini yapmýþ hem de ona öv-
güler yazmýþtýr (Ýbnü’t-Týktaka, s. 329). Hal-
kýna karþý adalet ve merhametle muame-
le eden ve mütevazi bir hayat süren Zâhir-
Biemrillâh dokuz ay on dört günlük hali-
feliðin ardýndan 14 Receb 623 (11 Temmuz
1226) tarihinde vefat etti. Dindar bir kiþi-
liðe sahip olan Zâhir-Biemrillâh iki Ömer’in
(Hz. Ömer ile Emevî Halifesi Ömer b. Ab-
dülazîz) yolunu izlemiþ ve onlarýn yöneti-
mini ihya etmeye çalýþmýþtýr. Ancak siyasî
bakýmdan tahta çýkýþýndan önce olduðu
gibi halifeliði zamanýnda da çok silik kal-
mýþ ve Abbâsî halifeliðinin geliþmesiyle il-
gili kayda deðer bir faaliyeti görülmemiþ-
tir. Yerine oðlu Müstansýr-Billâh Mansûr
geçmiþ, diðer oðlu Müstansýr-Billâh Ah-
med de Abbâsî Devleti’nin yýkýlýþýndan son-
ra (1258) 659’da (1261) Mýsýr’da ilk Abbâ-
sî halifesi olmuþtur.
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