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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.

˜ ™

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).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Zahîrüddîn-i Nîsâbûrî, Selcûšnâme (nþr. Mirza
Ýsmâil Han Afþâr), Tahran 1332 hþ./1954, tür.yer.;
a.e. (nþr. A. H. Morton), Chippenham 2004, tür.yer.;
Râvendî, Râ¼atü’½-½udûr, s. 64-65, ayrýca bk. neþ-
redenin giriþi, s. XXVI; a.e. (Ateþ), I, 64, ayrýca
bk. neþredenin giriþi, s. XX, XXIII; Reþîdüddin Faz-
lullah-ý Hemedânî, Câmi£u’t-tevârîÅ (nþr. Ahmed
Ateþ), Ankara 1960, II/5, s. 20; a.e.: The History
of the Seljuq Turks from the Jåmi‘ al-Tawår¢kh:
An Ilkhanid Adaption of the Salj†q-nåma of

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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ÿEyyüp Said Kaya
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ZAHÎRÜDDÝN el-BUHÂRÎ

(bk. BUHÂRÎ, Zahîrüddin).
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dýðýný belirterek Süfyân, Þu‘be b. Haccâc,
Ebû Hayseme Züheyr b. Harb ve Zâide b.
Kudâme’nin adlarýný saymýþ, bir baþka se-
fer de, “Bir hadisi Zâide b. Kudâme ile Zü-
heyr b. Harb’den duymuþsan Ebû Ýshak
es-Sebîî’nin rivayetleri hariç onu baþkala-
rýndan duymana gerek yoktur” demiþtir.
Ebû Zür‘a er-Râzî, Zâide’yi sadûk ve ilim
ehli, Ebû Hâtim er-Râzî ise sika ve sünne-
te çok baðlý bir muhaddis diye niteleye-
rek onu Ebû Avâne el-Vâsýtî’den daha çok
beðendiklerini ve hadis hâfýzlarý Þerîk b.
Abdullah ile Ebû Bekir b. Ayyâþ’tan daha
güçlü bir hadis hâfýzý olduðunu söylemiþ,
Nesâî ve Ebü’l-Hasan el-Ýclî de Zâide’nin
sika kabul edildiðini zikredenler arasýnda
yer almýþtýr. Zâide kendisinden hadis öð-
renmeye gelenleri titizlikle seçer, bütün
varlýðý ile sünnete baðlý olmayanlara ha-
dis rivayet etmezdi (Hatîb el-Baðdâdî, I,
332-333). Züheyr b. Muâviye, Zâide’nin ya-
nýna geldiðinde Zâide onun hadis rivayet
ettiði birini eleþtirerek, “O adam sünnete
baðlý mý?” diye sormuþ, Züheyr onun her-
hangi bir bid‘atýný görmediðini söyleyince,
“O sünnete titizlikle baðlý mý?” diye tek-
rar sormuþ, bu defa Züheyr’in sorduðu,
“Ýnsan ne zaman bid‘atçý olur?” sorusuna,
“Ebû Bekir ile Ömer’e hakaret ettiði za-
man” cevabýný vermiþtir (Zehebî, A£lâ-
mü’n-nübelâß, VII, 377). Muâviye b. Amr
el-Ezdî’nin naklettiðine göre Zâide b. Ku-
dâme, Abbâsîler’in önde gelen kumandan-
larýndan Hasan b. Kahtabe’nin ordusunda
Bizans topraklarýnda yapýlan bir savaþta
çoðunlukla kabul edilen görüþe göre 161
yýlý baþlarýnda (777 yýlý sonlarýnda) vefat
etmiþtir (Ýbn Sa‘d, VIII, 499). Bu tarih 160
(776) ve 162 (778) olarak da zikredilmiþ-
tir. Hayatýnýn önemli bir kýsmý hadis tari-
hinin tedvin dönemine rastlayan Zâide ilk
musanniflerden biri olarak rivayet ettiði
hadisleri tasnif etmiþ, et-Tefsîr, Kitâbü’l-
Æýrâßât, es-Sünen, ez-Zühd ve el-Me-
nâšýb adlý eserlerinin bulunduðu nakle-
dilmiþtir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de ve
diðer hadis kitaplarýnda yer almaktadýr.
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(ö. 964/1557)

Divan þairi, müderris.
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Adý Mehmed’dir; babasýnýn adý Evrenos,
dedesinin adý Nûreddin’dir. Lakabý Talýþ-
man Hoca olup Zaîfî-i Rûmî diye þöhret
bulmuþtur. Üsküp yakýnlarýndaki Karato-
va’da doðdu. 950’de (1543) yazdýðý Ki-
tâb-ý Nigâristân’dan doðum yýlýnýn 900
(1494-95) olduðu anlaþýlmaktadýr: “Ko gaf-
let uykusun ey yaþý elli / Senin hâlin olur
beþ günde belli // Bize hoþluk demi ey-
yâm-ý iþret / Dokuz yüz elli yýlýndaydý hic-
ret.” Ünlü akýncý ailesi Evrenosoðullarý’na
mensup olduðuna dair izler vardýr. Otobi-
yografik eseri Sergüzeþt’e göre çok kü-
çük yaþta iken babasýndan eðitim aldý. Ar-
dýndan tahsiline Kadý Bedreddin’in yanýn-
da devam etti. Edirne ve Bursa’dan sonra
Ýstanbul’da Sahn-ý Semân medresesinde
öðrenim gördü. Dönemin tanýnmýþ âlim-
lerinden Zenbilli Ali Efendi’den mülâzým
oldu. Bir süre Defterdar Abdüsselâm Çe-
lebi’nin oðlu Ahmed Çelebi’ye ders verdi
(Külliyyât-ý Zaîfî, vr. 133a), ayrýca müsten-
sihlik yaptý. Hocasýnýn ölümünün ardýndan
Halvetiyye’nin Sünbüliyye koluna intisap
ederek tasavvuf yoluna girdi. Müderrisli-
ðe Yenice-i Vardar’daki Mûsâ Bey Medre-
sesi’nde baþladý. Ýki yýl sonra Ýstanbul’a
döndü. Hâmisi Mehmed Paþa’nýn davetiy-
le Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Baðdat se-
ferine katýlarak Sivas, Diyarbekir ve Teb-
riz’e gitti. Dönüþte Diyarbekir Ziyâiyye Med-
resesi’nde müderrislik yaptý. Mehmed Pa-
þa, Anadolu beylerbeyi olunca onunla bir-
likte Kütahya’ya gitti. Ardýndan Kanûnî’-
nin Korfu seferine iþtirak etti. Plevne Mi-
haloðlu Medresesi’nde müderrislik yapar-
ken bir kýsým eserlerini yazdý. Yine Meh-
med Paþa’nýn vezirliðinde Yenice-i Vardar’-
daki Ahmed Bey Medresesi’ne geçti. Er-
tesi yýl Ýstanbul’a dönerek kazaskere mü-
lâzým oldu. Ardýndan Edirne Hacýhasan-
zâde Medresesi’ne tayin edildi. Ýki yýl son-
ra Ýstanbul Dâvud Paþa Medresesi’ne nak-
ledildi. Ardýndan görevlendirildiði Ýznik Or-
han Gazi Medresesi’nden emekliye ayrýl-
dý. Ömrünün çoðunu mansýp beklemek-
le geçiren Zaîfî 29 Safer 964’te (1 Ocak
1557) son eserini tamamlamasýnýn ardýn-
dan 9 Rebîülevvel 964 (10 Ocak 1557) ta-
rihinde vefat etmiþtir (Koçin, Za‘îfî: Gül-
þen-i Mülûk, s. 43). Kaynaklarda bir erkek
kardeþiyle Abdullah Mehmed adýnda bir
oðlundan söz edilir (Akalýn, s. 45, 904). Cüs-
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Yazma kitaplarda
genellikle temellük kaydýnýn

tezhipli olarak yer aldýðý,
esas metnin baþladýðý yapraðýn

arka yüzü
(bk. TEZHÝP).

˜ ™

– —
ZÂÝDE b. KUDÂME

( ����א�����( א��

Ebü’s-Salt Zâide b. Kudâme es-Sekafî
(ö. 161/777)

Kûfeli muhaddis, tâbiî.
˜ ™

Babasý Kudâme’nin Kûfeli muhaddisler-
den olduðu bilinmektedir. Zâide’nin kendi-
lerinden hadis öðrendiði hocalarý arasýn-
da Humeyd et-Tavîl, Hiþâm b. Urve, Âsým
b. Behdele, Simâk b. Harb, Ebû Ýshak es-
Sebîî, A‘meþ, Atâ b. Sâib, Süleyman b. Tar-
hân ve Süddî gibi muhaddisler bulunmak-
ta, kendisinden hadis rivayet edenler ara-
sýnda da Abdullah b. Mübârek, Süfyân b.
Uyeyne, Süfyân es-Sevrî, Abdurrahman b.
Mehdî, Ebû Nuaym Fazl b. Dükeyn, Ebû
Dâvûd et-Tayâlisî baþta olmak üzere pek
çok muhaddis yer almaktadýr.

Zâide’nin talebesi Osman b. Zâide er-
Râzî’nin kaydettiðine göre kendisi hadis
tahsili için Kûfe’ye geldiðinde Süfyân es-
Sevrî’ye kimlerden hadis öðrenebileceði-
ni sormuþ, o da Zâide b. Kudâme ile Süf-
yân b. Uyeyne’yi tavsiye etmiþtir. Diðer bir
talebesi Ebû Üsâme Hammâd b. Üsâme
el-Kûfî hocasýnýn en doðru ve en iyi insan-
lardan biri olduðunu söylemiþtir. Ahmed
b. Hanbel hadiste dört kiþinin titiz davran-

ZAÎFÎ


