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lerinin, Hanefî çevresinin II. (VIII.) yüzyýlda
ürettiði diðer metinlerden farklý bir kate-
goride kabul edilmesini haklý kýlan sebepler
vardýr. Ebû Hanîfe’nin halkasýndaki fýkhî
meseleleri tedvin amacýyla kaleme alýnan
bu eserler Hanefî çevresinin diðer önemli
simalarý tarafýndan da kabul görmesi, mü-
ellife aidiyetleri, kapsamlarý ve metin özel-
likleri açýsýndan nâdirü’r-rivâye eserlerin-
den daha üstün metinlerdir. Dolayýsýyla
zâhirü’r-rivâye kapsamýndaki eserlerin ge-
rek Þeybânî gerekse Ebû Yûsuf ve Hasan
b. Ziyâd’a atfedilen diðer metinlere nis-
betle daha kuvvetli rivayet zincirleriyle son-
raki nesillere ulaþtýðýna dair Hanefî litera-
türündeki yaygýn görüþ, bu eserlerin daha
makbul ve tanýnmýþ olmasýnýn sebebin-
den ziyade sonucu olarak kabul edilmeli-
dir. el-A½l, el-Câmi£u’½-½a³¢r ve el-Câ-
mi£u’l-kebîr, Hanefî çevresinde geliþtiril-
miþ fýkýh bablarý sistematiðini kapsadýðý
için zâhirü’r-rivâyenin temel metinleri ka-
bul edilir. Bu anlayýþýn, zâhirü’r-rivâye üze-
rine yazýlan ilk þerh ve muhtasar çalýþma-
larýna kadar uzandýðý anlaþýlmaktadýr. Ni-
tekim Þeybânî’nin fýkýh eserlerini yeniden
ifade etmeyi amaçlayan ilk müelliflerden
Hâkim eþ-Þehîd el-Mervezî (ö. 334/945) el-
Kâfî’sinde baþka eserlerden de faydalan-
makla birlikte mukaddimesinde kaynak
olarak bu üç eseri zikretmekle yetinmiþ-
tir. Zâhirü’r-rivâye kavramýnýn IV. (X.) yüz-
yýl Hanefî literatüründe terim olarak kul-
lanýldýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim bu me-
tinleri sonraki nesillere aktaran isnadlar,
farklý nüshalarýna dair kayýtlar, hakkýnda
yazýlan ihtisar ve þerhlerin ortaya çýkýþ ta-
rihleri ve nâdir rivayet kavramýnýn geliþim
süreci bu tesbiti desteklemektedir.

Zâhirü’r-rivâye fýkýh ilminin konu, prob-
lem ve dil açýsýndan baðýmsýz hale geldi-
ðine iþaret eden ilk telif metinlerdir. Fýkýh
tarihinde bu eserler müellif dýþýndaki þah-
siyetlerin tasarruflarýna kapalý, müellifin
görüþlerini ve akýl yürütmelerini içeren,
baþtan sona belirli bir tasnif ve kompozis-
yona göre kaleme alýnmýþ ilk çalýþmalar
olarak kabul edilebilir ve bu açýdan kendi
içinde bir geliþim sürecini temsil eder. Ni-
tekim el-A½l fýkhî meselelere dair belirli
çevre ve kiþilerin rivayet ve görüþlerini fý-
kýh bablarý altýnda toplayan, baþkalarýnýn
tasarruflarýna belirli ölçüde açýk metinler
oluþturma anlamýndaki tedvin döneminin
sonlarýna yaklaþýldýðýna iþaret ederken el-
Câmi£u’l-kebîr ve es-Siyerü’l-kebîr te-
lif edilmiþ kitap kavramýna daha uygun
özelliklere sahiptir. Kaleme alýndýklarý dö-
nemden itibaren zâhirü’r-rivâye eserlerin-

den bazýlarýnýn “eþ-þagýr” ve “el-kebîr” diye
nitelenmesi de bu olguya iþaret eder. Ay-
ný ismi taþýyan kitaplarý birbirinden ayýr-
mak için eklenen bu sýfatlardan “eþ-þa-
gýr” Þeybânî’nin daha erken bir dönemde,
Ebû Hanîfe’nin halkasýndaki fýkhî mesaiyi
yansýtma amacýyla kaleme aldýðý ve me-
tin özellikleri açýsýndan tedvin kavramýna
daha yakýn eserler için kullanýlýrken, “el-
kebîr” nisbeten geç bir dönemde, müel-
lifin kendi görüþlerini ortaya koyma ama-
cýyla yazdýðý telifler için kullanýlmýþtýr. Ýbn
Âbidîn gibi geç klasik dönem fakihlerinin
bazý eserlerinde ve çaðdaþ pek çok çalýþ-
mada es-Siyerü’½-½a³¢r adlý bir kitabýn
zâhirü’r-rivâyenin altýncý metni olarak ka-
bul edildiði görülmektedir. Muhtemelen
bu kabul, es-Siyerü’l-kebîr’in daha erken
dönemde kaleme alýnmýþ ve “es-Siyer” baþ-
lýðýný taþýyan baþka bir kitaptan ayrýlmasý
için bu adý aldýðý zannýna dayanmaktadýr.
Ancak Þeybânî’nin es-Siyerü’½-½a³¢r baþ-
lýðýyla müstakil bir eser yazdýðý bilinmediði
gibi zâhirü’r-rivâye kavramýnýn geliþimin-
de rol oynayan muhtasarlarýn ve þerhlerin
müellifleri de böyle bir eserin varlýðýna iþa-
ret etmemiþtir.

Hanefî literatürünün temelini oluþtu-
ran zâhirü’r-rivâye eserleri üzerine ihtisar,
þerh, tertip, tehzip, nazým gibi çalýþmalar
modernleþme sürecine kadar canlý bir þe-
kilde varlýðýný sürdürmüþtür. Söz konusu
çalýþmalarýn önemli bir kýsmý zâhirü’r-rivâ-
ye eserlerindeki ifadelerin anlamýný ve de-
lillerini açýklamak gibi metni koruyarak ya-
pýlan faaliyetler, bir kýsmý da zamanla ge-
liþen fýkýh dili, sistematiði ve terminoloji-
si ile metnin yeniden inþasý, iç kompozis-
yonunun ve bölüm tasnifinin yeniden dü-
zenlenmesi þeklindedir. Hatta bu sebep-
le, zâhirü’r-rivâyeye dahil bazý eserlerin II.
(VIII.) yüzyýlda kaleme alýndýðý þekliyle ori-
jinal metinleri ya kaybolmuþ veya sonraki
müdahalelerin ürünü olan nüshalarýnýn
gölgesinde kalýp Hanefî fakihlerinin ilgi ala-
ný dýþýna çýkmýþtýr.

Zâhirü’r-rivâye, Hanefî mezhebi tarihi
içinde ortaya çýkmýþ görüþleri hiyerarþik
olarak sýnýflandýran çalýþmalara göre riva-
yet deðeri açýsýndan tercih edilmesi ge-
reken (râcih) görüþleri temsil etmektedir.
Buna göre prensip olarak Ebû Hanîfe ve
talebelerine birden fazla görüþ atfedilme-
si halinde zâhirü’r-rivâyede yer alan görüþ
tarihen sabit kabul edilir. Eðer zâhirü’r-ri-
vâyede birden fazla görüþ bulunuyorsa bu
görüþlerin içinde yer aldýðý eserlerin kale-
me alýnýþ tarihine göre karar verilir ve daha
sonra yazýlmýþ eserdeki görüþ tercih edi-
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tarafýndan kaleme alýnan
ve Hanefî mezhebinin

kuruluþ dönemi 
temel görüþlerini ihtiva eden

beþ eserin ortak adý.
˜ ™

Hanefî mezhebi tarihinde Þeybânî’nin
yazdýðý el-A½l, el-Câmi£u’½-½a³¢r, el-Câ-
mi£u’l-kebîr, es-Siyerü’l-kebîr ve ez-Zi-
yâdât adlý eserler rivayet açýsýndan kuv-
vetli bulunduðu için zâhirü’r-rivâye, muh-
tevasý Hanefî fýkhýnýn temelini teþkil etti-
ði için “mesâilü’l-usûl / el-usûl” olarak ad-
landýrýlmýþtýr. Bu eserler arasýnda Þeybâ-
nî’nin ilk defa kaleme aldýðý el-A½l, Hanefî
çevresinin henüz Kûfe’de çalýþmalarýný sür-
dürdüðü dönemi temsil eder ve diðer me-
tinlere nisbetle Ebû Hanîfe’nin halkasýnda-
ki fýkhî birikimi en çok yansýtan eser ola-
rak dikkat çeker. Çeþitli fýkýh bablarý hak-
kýnda birer eser yazan Þeybânî, bu çalýþ-
malarýný bir kitapta toplamamasýna rað-
men söz konusu eserler birbirinden ba-
ðýmsýz metinler þeklinde algýlanmamýþ ve
Ebû Hanîfe’nin halkasýnda þekillenmiþ bab
sistematiðini kapsayan büyük bir metnin
parçalarý kabul edilerek el-A½l diye ad-
landýrýlmýþtýr. el-A½l literatürde el-Meb-
sû¹ adýyla da anýlýr. el-Câmi£u’½-½a³¢r Ebû
Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Þeybânî’nin üzerin-
de ittifak ettiði fýkhî görüþleri ana hatla-
rýyla içermesi yönüyle Hanefî mezhebinin
temel çizgisinin þekillenmesinde önemli rol
oynamýþtýr. Þeybânî, el-Câmi£u’l-kebîr’de
ise Hanefî çevresinin fýkhî mesaisini aktar-
maktan ziyade hayatýnýn özellikle son yir-
mi yýlýna ait görüþlerini kaleme almýþtýr.
Metin özellikleri ve yazým tarihine dair ka-
yýtlar dikkate alýndýðýnda ez-Ziyâdât’ýn el-
Câmi£u’l-kebîr üzerine yazýlmýþ bir ek ol-
duðu söylenebilir. Zâhirü’r-rivâye metinle-
ri içinde Þeybânî’nin en son kaleme aldýðý
eser es-Siyerü’l-kebîr’dir. Müellifin Rakka
kadýlýðý yaptýðý sýrada tamamladýðý eserin
asýl metni günümüze ulaþmamýþ, ancak
Þemsüleimme es-Serahsî, es-Siyerü’l-ke-
bîr üzerine kaleme aldýðý þerhte bu eseri
kendi ifadeleriyle aktarmýþtýr.

Ebû Hanîfe ve talebelerinin fýkhî biriki-
mini temsil yönüyle zâhirü’r-rivâye eser-

ZÂHÝRÜ’r-RÝVÂYE



102

ZÂHÝRÜ’r-RÝVÂYE

– —
ZAHÎRÜDDÎN-i MAR‘AÞÎ

(bk. MAR‘AÞÎ, Zahîrüddin).
˜ ™

– —
ZAHÎRÜDDÎN-i NÎSÂBÛRÎ

( ���
�����א�������� )

(ö. 582/1186 [?] )

Selcûknâme adlý eseriyle tanýnan
Selçuklu devri tarihçisi.
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Aslen Nîþâburlu bir aileye mensuptur.
Selçuklu devri tarihçisi ve Râ¼atü’½-½u-
dûr müellifi Muhammed b. Ali er-Râven-
dî’nin akrabasý olup VI. (XII.) yüzyýlýn baþla-
rýnda doðduðu ve Irak Selçuklu Devleti coð-
rafyasýnda yaþadýðý anlaþýlmaktadýr. Irak
Selçuklu Sultaný Mes‘ûd b. Muhammed Ta-
par (1134-1152) ve Arslanþah b. Tuðrul’un
(1161-1177) hocasý olmuþtur (Râvendî, s.
64-65; a.e. [Ateþ], I, 64).

Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî’nin bilinen tek ese-
ri Selcûšnâme, son Irak Selçuklu Sultaný
II. Tuðrul adýna muhtemelen 1177-1186
yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþtýr (Zahîrüd-
dîn-i Nîsâbûrî, s. 3; Daniel, s. 150). Selçuk-
lular’ýn tarih sahnesine çýkýþýndan II. Tuð-
rul’un hükümdarlýðýnýn baþlarýna kadar ce-
reyan eden olaylarý içerir ve II. Tuðrul’un
sultanlýðýnýn hemen baþlarýnda âniden so-
na erer. Müellif eserini, Büyük Selçuklu ve
Irak Selçuklu devletleri sultanlarýnýn hü-
kümdarlýk dönemlerine göre on dört fa-
sýl halinde düzenlemiþtir. Bu fasýllarda her
bir sultanýn fizikî ve ahlâkî özellikleriyle
devrinde meydana gelen siyasî hadisele-
re yer verilmiþ, ayrýca sultanlarýn doðum
ve ölüm tarihleri, tevký‘leriyle vezir ve hâ-
ciblerinin isim listesi her faslýn sonuna kay-
dedilmiþtir. Müellif olaylarýn ayrýntýlarýný ak-
tarmaya çalýþmýþ, sosyal ve kültürel hayat-
la idarî teþkilât hakkýnda ise daha az bil-
gi vermiþtir. Sade bir üslûpla kaleme alý-
nan eserde yer yer kýsa þiirler mevcuttur.
Zahîrüddîn eserinde gördüðü veya baþka-
larýndan duyduðu hadiselere yer vermiþ,
bunun yanýnda günümüze ulaþmayan ba-
zý kaynaklardan da faydalanmýþtýr, ancak
Ebû Tâhir-i Hâtûnî’nin Þikârnâme adlý
eseri dýþýnda herhangi bir kaynaðýn adýný
zikretmemiþtir (Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî, s.
30). Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký’-
nin TârîÅ-i Beyhaš¢’siyle Ebû Tâhir-i Hâ-
tûnî’nin TârîÅ-i Âl-i Selcûš ve Enûþirvân
b. Hâlid’in Fütûru zamâni’½-½udûr ve ½u-
dûru zamâni’l-fütûr adlý günümüze ka-
dar gelmeyen eserleri de onun kaynakla-
rý arasýnda yer alýr. Müellif zaman zaman

resmî belgeleri de kullanmýþtýr (a.g.e., s.
68). Selcûšnâme daha sonra yazýlan Sel-
çuklu tarihlerine kaynak teþkil etmiþtir.
Muhammed b. Ali er-Râvendî, Râ¼atü’½-
½udûr ve âyetü’s-sürûr adlý eserinin gi-
riþinde Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî’nin adýný zik-
rederek onun eserinden faydalandýðýný kay-
deder (s. 64-65; a.e. [Ateþ], I, 64). Esasen
Râ¼atü’½-½udûr’da pek çok yer Selcûš-
nâme ile örtüþmektedir. Yine Ýlhanlýlar
devrinde Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedâ-
nî ile Abdullah b. Ali el-Kâþânî, Timurlular
zamanýnda Hâfýz-ý Ebrû umumi tarihleri-
nin Selçuklular kýsmýnda Selcûšnâme’yi
aynen eserlerine aktarmýþlar (Reþîdüd-
din Fazlullah, s. 20), Hamdullah el-Müs-
tevfî, Þebânkâreî, Mîrhând ve Hândmîr gi-
bi tarihçiler ise eseri dolaylý biçimde Râ-
¼atü’½-½udûr üzerinden kullanmýþlardýr.
Ebû Hâmid Muhammed b. Ýbrâhim, Sel-
cûšnâme’ye II. Tuðrul’un öldürülmesine
(590/1194) kadar gelen kýsa bir zeyil yaz-
mýþtýr. Bu zeylin metni, eserlerinde Sel-
cûšnâme’yi kopyalama yoluna giden Re-
þîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî, Abdullah
el-Kâþânî ve Hâfýz-ý Ebrû gibi müellifle-
rin eserleriyle günümüze ulaþmýþtýr. Uzun
süre kayýp sanýlan ve bilinen tek nüshasý
Londra’da Royal Asiatic Society Kütüpha-
nesi’nde (Persian, nr. 22B) bulunan eseri
A. H. Morton yayýmlamýþtýr (Chippenham
2004). Morton ayrýca, Mirza Ýsmâil Han
Afþâr tarafýndan Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî’-
nin Selcûšnâme’si diye neþredilen eserin
(Tahran 1332 hþ./1954) gerçekte Abdul-
lah el-Kâþânî’nin Zübdetü’t-tevârîÅ’inin
Selçuklular kýsmý olduðunu ortaya koy-
muþtur (Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî, neþrede-
nin giriþi, s. 23-31). Affân Selçûk, Našd
ü Berresî-yi Menâbî£-i TârîÅ-i Selçûšý-
yân-i £Arabî vü Fârsî adýyla bir doktora
tezi hazýrlamýþ (1349 hþ./1970), Tahran Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi (Kütüphane
nr. 955/052, N632S, P.D.), ayrýca eser hak-
kýnda iki makale yayýmlamýþtýr (“Some No-
tes on the Early Historiography of the Sal-
juqid Period in Iran”, Iqbal Review, XII/3,
Karachi 1971, s. 91-99; “Saljuqid Period and
the Persian Historiography”, IC, LI/3 [1977],
s. 171-185).
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lir. Zâhirü’r-rivâye müntesip fakihin, kendi
ictihadý neticesinde farklý bir görüþ ortaya
koymadýkça tercih edilmesi gereken gö-
rüþler olarak kabul gördüðünden “mesâ-
ilü’l-usûl” diye adlandýrýlmýþtýr. Zâhir keli-
mesinin Ýslâmî ilimler geleneðinde yaygýn
biçimde “delil açýsýndan kuvvetli” anlamýn-
da kullanýlmasý, bazý müelliflerin zâhirü’r-
rivâye ile mesâilü’l-usûl ifadelerinin farklý
alanlara iþaret ettiðini ve müntesip faki-
hin tercih ettiði, ancak Þeybânî’nin beþ
eseri dýþýnda kalan bir görüþün de zâhi-
rü’r-rivâye olarak nitelenebileceðini zan-
netmesine yol açmýþtýr. Nitekim Ýbn Âbi-
dîn, kendisi gibi Hanefî mezhebi tarihini
sýnýflandýrma çalýþmalarýyla tanýnmýþ Ýbn
Kemal’i bu hataya düþtüðünü belirterek
eleþtirmektedir. Ýslâm medeniyeti ve özel-
likle fýkýh tarihi açýsýndan taþýdýðý öneme
raðmen zâhirü’r-rivâye metinlerinin mo-
dern dönemde geliþen tahkikli neþir stan-
dartlarýna uygun toplu neþri henüz yapýl-
mamýþtýr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî’nin þahsî fe-
dakârlýk ve gayretleriyle ortaya koyduðu
zâhirü’r-rivâyeyi yayýn projesi, maddî zor-
luklar ve seçilen yazma nüshalarýn uygun
olmayýþý gibi sebeplerle yetersiz ve eksik
kalmýþtýr. Zâhirü’r-rivâye metinlerine son-
radan yapýlan müdahaleleri tesbit ederek
II. (VIII.) yüzyýldaki orijinal halini ortaya çý-
karmak bu konudaki yayýn teþebbüsleri-
nin önündeki en büyük zorluðu teþkil et-
mektedir.
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