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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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Divan þairi, müderris.
˜ ™

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).
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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-
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