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Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (nþr. Ahmed Ebû
Mülhim v.dðr.), Beyrut 1409/1989, I, 165, 196,
319; VI, 311, 347; VII, 154-155; Ýbn Hacer el-As-
kalânî, el-Ý½âbe (nþr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd
v.dðr.), Beyrut 1415/1995, II, 484-485; a.mlf.,
Teh×îbü’t-Teh×îb, Beyrut 1404/1984, III, 329-330.
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Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin
(ö. 189/805)

“zâhirü’r-rivâye” diye bilinen
eserlerinden biri.

˜ ™

Þeybânî’nin daha sonra Hanefî hukuk
öðretisinin temeli / kurucu metinleri ola-
rak kabul edilecek zâhirü’r-rivâye eserleri,
ez-Ziyâdât’ýn yanýnda en hacimlileri olan
el-A½l (el-Mebsû¹), bunu özetleyen yahut
tamamlayan ve nisbeten daha kýsa olan
el-Câmi£u’½-½a³¢r ile el-Câmi£u’l-kebîr
ve tek bir konuya ayrýlan es-Siyerü’l-ke-
bîr’den oluþmaktadýr. Bunlardan es-Siyer
en son telif edilmiþ, ez-Ziyâdât ise ondan
önce ve diðerlerinden sonra kaleme alýn-
mýþtýr (Ýbn Âbidîn, I, 9). Dolayýsýyla mü-
ellif ez-Ziyâdât’ý hayatýnýn son dönemle-
rinde yazmýþ olmalýdýr. ez-Ziyâdât, siste-
matik ve kapsamlý bir fýkýh eseri olmak-
tan çok Ýmam Muhammed’in önceki eser-
lerine yaptýðý ilâvelerden meydana gelen
bir çalýþmadýr. Kâtib Çelebi, ez-Ziyâdât’ýn
mahiyeti ve yazýlýþ sebebiyle ilgili gelenek-
teki dört farklý rivayeti kaydeder. Bunlar-
dan ilkine göre ez-Ziyâdât, Ebû Yûsuf’un
el-Emâlî adlý, fýkýh konularýný ayrýntýlý bi-
çimde iþlediði eserlerine Ýmam Muham-
med’in yaptýðý eklerdir. Ýkincisine göre
Ýmam Muhammed el-Câmi£u’l-kebîr’i bi-
tirince burada kaydetmediði ve sonradan
çözdüðü bazý fer‘î meseleleri ez-Ziyâdât
içinde toplamýþtýr. Daha sonra baþka fer‘î
meselelerle karþýlaþtýðýnda onlarla ilgili gö-
rüþlerini de kaydedip Ziyâdâtü’z-Ziyâ-
dât adýyla bir baþka eser yazmýþtýr. Üçün-
cü rivayete göre Ebû Yûsuf’un imlâlarýný
(el-Emâlî) Ýmam Muhammed’in oðlu yaz-
makta ve kendisi de bu çalýþmadaki konu
baþlýklarý altýna Ebû Yûsuf’un görüþlerini
tamamlayan ilâveler yapmaktaydý. Bu ara-
da Muhammed konu baþlýklarýný Ebû Yû-
suf’un yaptýðý gibi düzensiz býrakmýþ ve
sonraki âlimler bu durumu hocasýnýn im-

lâlarýyla “teberrük” isteðine baðlamýþtýr.
Nihayet dördüncü sebebe göre Ýmam Mu-
hammed, ez-Ziyâdât’ý kendi muhtasar
eserleri olan el-Câmi£lerde zikretmediði
meselelere ilâve þeklinde kaleme almýþ ve
bu sebeple eser ez-Ziyâdât diye anýlmýþ-
týr.

Bu açýklamalardan hangisi doðru olursa
olsun deðiþmeyen nokta, ez-Ziyâdât’ýn
sistematik ve kapsamlý bir fýkýh eseri ol-
mayýp bir tür çalýþma notlarý þeklinde ta-
sarlanmýþ olduðudur. ez-Ziyâdât’ýn zâhi-
rü’r-rivâye grubuna dahil edilmesi, o kap-
samdaki diðer eserlerle birlikte Mâverâ-
ünnehir’e Ýmam Muhammed’in iki öðren-
cisi Ebû Süleyman el-Cûzcânî ve Ebû Hafs
el-Kebîr tarafýndan getirilmesinden ve bu
eserler aracýlýðý ile Hanefî hukuk öðretisi-
nin klasik yapýsýnýn teþekkül etmesinden-
dir. Mezhebin teþekkül ve olgunlaþma sü-
recinde Orta Asyalý Hanefî âlimleri Ýmam
Muhammed’in bu eserleri üzerine pek çok
çalýþma yapmýþtýr. Bu þerh vb. faaliyet-
lerden nasibini alan ez-Ziyâdât üzerine
Kâtib Çelebi’nin kaydettiðine göre on üç
kadar þerh ve ihtisar gibi çalýþma yapýl-
mýþtýr. Buhara Hukuk Mektebi’nin önemli
bir mensubu olan Muhammed b. Ýbrâhim
el-Hasîrî mezhep doktrininin öðrenilme-
sini tanýmlayan üç aþamalý sürecin üçün-
cü aþamasýnda okutulan kitaplar arasýn-
da ez-Ziyâdât’la birlikte en-Nevâdir’i ve
U½ûlü’l-fýšh’ý sayar (el-¥âvî fi’l-Fetâvâ, vr.
1b-2b). Bu aþamada fýkýh melekesi olduk-
ça geliþen öðrenciler, bu son eserler ara-
cýlýðýyla mezhebin kurucu görüþlerinden
elde edilen ilkelerin (asýl) ez-Ziyâdât ve
en-Nevâdir’deki görüþlerle irtibatýný kur-
mayý öðrenirler. Gerçekten de nevâdir ve
ziyâdât türü eserlerde sistematik olma-
yan bir þekilde serdedilen görüþlerin da-
ha sistematik diðer eserlere nazaran tu-
tarlý ve anlamlý bir biçimde okunmasý ge-
rekli olup bu sebeple, Þemsüleimme es-
Serahsî, Ebü’l-Usr el-Pezdevî, Ahmed b.
Muhammed el-Attâbî ve Kadîhan gibi ez-
Ziyâdât þârihlerinin her bir baþlýðýn altýn-
da öncelikle bir asýl bulma çabalarý dikkat
çekicidir.

ez-Ziyâdât’ýn günümüze ulaþan müs-
takil bir nüshasý bilinmemektedir. Süley-
maniye Kütüphanesi’nde bu adla kayýtlý
nüshalarýn (Ayasofya, nr. 1385, vr. 338b-
405a; Lâleli, nr. 946) orijinal ez-Ziyâdât ol-
mayýp Sadreddin el-Ezraî’nin ez-Ziyâ-
dât’ýdýr (aþ.bk.). Esasen ez-Ziyâdât’ýn aslý
günümüze ulaþmadýðý gibi mevcut iki þerh-
te (Attâbî ve Kadîhan) esas alýnan metin
de asýl kitabýn sonraki bir âlim tarafýndan

nemlerinde Irak ve Suriye fetihlerine ka-
týldý, bir müddet Kûfe’de ve Dýmaþk’ta ika-
met etti. Hz. Ömer’in þehid edilmesinin
ardýndan oðlu Ubeydullah bu olaya karý-
þanlarý katledince yeni halife Hz. Osman
kýsas uygulamak yerine maslahat gereði
ona diyet ödetti ve olayý kapatmayý uygun
gördü. Ancak Ziyâd bunun doðru olmadý-
ðýný ve Ubeydullah’a da kýsas uygulanmasý
gerektiðini bir þiirle halifeye bildirdi (Ýbn
Kesîr, VII, 154-155). Hz. Osman’ýn þehâde-
tinden sonra ortaya çýkan fitne dönemin-
de herhangi bir tarafta adýna rastlanma-
yan ve olaylardan uzak durduðu anlaþýlan
Ziyâd b. Lebîd, Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn
hilâfetinin ilk yýllarýnda muhtemelen 41
yýlýnda (661) vefat etti; ancak nerede ve-
fat ettiði bilinmemektedir. Heysem b. Adî’-
den nakledilen ve onun Hz. Ömer’in hilâ-
feti döneminde Yemen’de vefat ettiðini
bildiren rivayet (Belâzürî, I, 245) muteber
kabul edilmemiþtir.

Sahâbenin fakihleri arasýnda adý geçen
Ziyâd (Ýbn Hibbân, III, 141) Hz. Peygam-
ber’den baþka Ebû Bekir ve Ömer’den ha-
dis nakletmiþ, kendisinden de oðlu Hârice,
Ýbn Abbas, Ýbn Ömer, Ebü’d-Derdâ, Avf
b. Mâlik el-Eþcaî, Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d ve
mürsel olarak Cübeyr b. Nüfeyr rivayette
bulunmuþtur. Ziyâd’ýn birçok hadis kita-
býnda tahriç edilen rivayetine göre bir gün
Resûl-i Ekrem, ileride insanlar arasýnda
ilmin kalkacaðý bir dönemde gerçekleþe-
cek bir husustan bahsetmiþ, “ilmin kalk-
masý” ile neyin kastedildiðini anlayamayan
Ziyâd, “Ey Allah’ýn resulü! Biz Kur’an oku-
yoruz, çocuklarýmýza öðretiyoruz, çocuk-
larýmýz da torunlarýmýza öðretecek ve bu
iþ kýyamete kadar devam edecek, bu ilim
nasýl kalkar?” diye sormuþ, Resûlullah da
ona, “Ben seni ehl-i Medine’nin en fakihle-
rinden biri diye biliyorum” dedikten son-
ra: “Yahudiler ve hýristiyanlar da Tevrat’ý ve
Ýncil’i okuyor, çocuklarýna öðretiyor, ancak
onunla amel etmiyor ve faydasýný görmü-
yorlar; iþte ilmin kalkmasý budur” açýkla-
masýnda bulunmuþtur (Müsned, IV, 160,
218-219; Ýbn Mâce, “Fiten”, 26; Taberânî,
V, 264-265).
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di, nr. 677; Molla Çelebi, nr. 47, 48) ve Ka-
dîhan (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 974;
Fâtih, nr. 1706, 1708) tarafýndan yazýlan
þerhlerinin pek çok nüshasý kütüphane-
lerde mevcuttur. Kadîhan’ýn þerhi Abdul-
lah Sevim tarafýndan doktora tezi olarak
neþre hazýrlanmýþtýr (Kådîhan’ýn Þerhu’z-
Ziyâdât Adlý Eserinin Tahkik ve Tahlili,
2002, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Sad-
reddin el-Ezraî’nin inþâ ettiði ez-Ziyâdât
metni üzerine Muhammed b. Mahmûd ez-
Zevzenî Melâkü’l-ifâdât fî þer¼i’z-Zi-
yâdât adýyla bir þerh yazmýþtýr (bk. bibl.,
vr. 54a-216b; ez-Ziyâdât ve üzerine yapýlan
çalýþmalarýn yazma nüshalarý için ayrýca
bk. Sezgin, I, 422-423). Gelenekte bilinmek-
le birlikte Serahsî’nin þerhi günümüze
ulaþmamýþ görünmekte, fakat Serahsî el-
Mebsû¹’unda pek çok yerde imlâ yoluyla
telif ettiði Þer¼u’z-Ziyâdât adlý eserine
atýfta bulunmaktadýr (meselâ bk. el-Meb-
sû¹, I, 252; II, 42). Þeybânî’nin ez-Ziyâ-
dât’a yaptýðý ekleri topladýðý Ziyâdâtü’z-
Ziyâdât adlý bir baþka küçük eseri daha
vardýr. Bu risâle genellikle ez-Ziyâdât ile
birlikte þerhedilmiþ ve hemen onun þerh-
lerinin arkasýna eklenmiþtir. Günümüze Zi-
yâdâtü’z-Ziyâdât’ýn Þemsüleimme es-Se-
rahsî, Attâbî ve Pezdevî’ye ait olduðu sa-
nýlan üç þerhi ulaþmýþtýr. Bunlardan Se-
rahsî ve Attâbî’ye ait þerhler basýlmýþ, Pez-
devî’ye nisbet edilen þerh yazma halinde-
dir (bk. bibl.). Ziyâdâtü’z-Ziyâdât þerh-
lerinden anlaþýldýðý kadarýyla metin yedi
(Pezdevî’ye nisbet edilen þerh sekiz) bab-
dan oluþan bazý ilâve meseleleri ele almak
üzere yazýlmýþ ve Kâtib Çelebi’nin de be-
lirttiði gibi eser tamamlanamamýþtýr (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 963).
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Ebû Muhammed Ziyâdetullåh
b. Ýbrâhîm

b. el-Aðleb b. Sâlim et-Temîmî
(ö. 223/838)

Aðlebî emîri
(817-838).
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172’de (788-89) doðdu. Kardeþi Ebü’l-
Abbas Abdullah’ýn 6 Zilhicce 201’de (25
Haziran 817) ölümünün ardýndan Aðlebî
emîri oldu. Ziyâdetullah’ýn ilk altý yýlý hu-
zur ve sükûn içinde geçti. Daha sonra ba-
zý isyanlar baþladý. 207 (822-23) yýlýnda Ýb-
nü’s-Sýkýlliyye (Ziyâd b. Sehl) ayaklanýp et-
rafýna topladýðý kuvvetlerle Bâce þehrini
kuþattý. Ziyâdetullah, Ýbnü’s-Sýkýlliyye üze-
rine bir ordu göndererek onu Bâce’den
uzaklaþtýrdý, Ýbnü’s-Sýkýlliyye ve çok sayýda
taraftarý öldürüldü. 208’de de (823-24) Zi-
yâdetullah’ýn Kasreyn valisi Amr b. Muâ-
viye el-Kaysî ayaklandý. Ziyâdetullah isyaný
bastýrmak için Kasreyn’i bir süre kuþattý.
Amr b. Muâviye’ye ve iki oðlu Hubâb ve
Sem‘ân’a eman verilerek kaleden çýkma-
larý saðlandý. Ziyâdetullah önce onlarý hap-
setti, ardýndan da eman vermiþ olmasýna
raðmen öldürttü. Ayný yýl Mansûr b. Nu-
sayr et-Tunbüzî’nin Tunus’ta isyana hazýr-
landýðý haberi gelince Ziyâdetullah, Mu-
hammed b. Hamza kumandasýnda 300
kiþilik bir süvari birliðini sevketti. Muham-
med, Tunus’a vardýðýnda Tunus kadýsýnýn
baþkanlýðýnda kýrk kiþilik bir heyeti Man-
sûr’u itaate davet etmek için gönderdi.
Mansûr emîre itaatten ayrýlmadýðýný, he-
yetle beraber Muhammed b. Hamza’nýn
yanýna ve ardýndan onun maiyetindekiler-
le birlikte emîrin huzuruna gidebileceðini
söyledi. Ancak daha sonra Muhammed b.
Hamza ve beraberindekileri üzerlerine bir
baskýn düzenleyip her taraftan kuþattý.
Yapýlan çarpýþmada Muhammed b. Ham-
za maðlûp oldu; yanýndakilerin pek çoðu

elden geçirilerek fýkýh konularýna göre ye-
niden düzenlenmiþ bir versiyonudur. Çün-
kü orijinal metin fýkýh eserlerinin tertibi-
ne uymayan, konularýn geliþigüzel sýralan-
dýðý düzensiz bir derlemedir. Kadîhan’ýn
þerhinin bir özeti olduðu söylenen (Zev-
zenî, vr. 54b; Leknevî, s. 80; Hediyyetü’l-
£ârifîn, I, 400), fakat Kadîhan þerhinden
metnin tahrîci þeklinde ortaya çýktýðý için
el-MünteÅab adýyla meþhur olan Kadý
Ebü’r-Rebî‘ Sadreddin Süleyman b. Ebü’l-
Ýz Vüheyb el-Ezraî’nin ez-Ziyâdât’ý, bir
nüshasýnýn kenarýndaki notta belirtildiði-
ne göre (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
1385, vr. 405a) Memlük Hükümdarý el-Me-
likü’l-Eþref’in emriyle ez-Ziyâdât’ýn oriji-
nal metnini inþâ etmeyi hedefleyen bir ça-
lýþmanýn ürünüdür ve bugün mevcut tek
ez-Ziyâdât metnidir (nüshalarý için bk. ez-
Ziyâdât, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
1385, vr. 338b-405a; Lâleli, nr. 946; Þer¼u’z-
Ziyâdât, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1555,
1556, 1666; MuÅta½aru Þer¼i’z-Ziyâdât, Sü-
leymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 679, vr.
1a-116b; MünteÅabü Þer¼i’z-Ziyâdât, Sü-
leymaniye Ktp., Çorlulu Ali Paþa, nr. 238,
vr. 1-53; Yenicami, nr. 395, vr. 1-99).

Bununla birlikte Ebü’l-Usr el-Pezdevî’-
nin tek nüshasý zamanýmýza ulaþan ez-
Ziyâdât þerhi sayesinde metnin orijinal
tertibi de bilinmektedir. Zira bu þerhin
dîbâcesinde, bir Hanefî âliminin ez-Ziyâ-
dât’ýn orijinal halini deðiþtirerek fýkýh sis-
tematiðine göre belirli bir düzene koydu-
ðunu belirten Pezdevî kendisinin, þerhin-
de ez-Ziyâdât’ýn orijinal tertibini korudu-
ðunu belirtir (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
1665, vr. 195b). Gerçekten de Pezdevî’nin
þerhiyle ez-Ziyâdât üzerine yapýlan diðer
çalýþmalar karþýlaþtýrýldýðýnda Pezdevî’nin
metninin “kitab” þeklinde herhangi bir ana
baþlýk taþýmadýðý, “bab” baþlýklarý altýnda
birçok konuya yer verildiði ve bu bablarýn
tertibinde herhangi bir konu sýralamasý
yapýlmadýðý (meselâ bey‘ veya ibadetlerle
ilgili bir konu baþta, ortada, sonda yer ala-
bilmektedir), daha mürettep diðer çalýþ-
malarda ise orijinal alt bölümlerin (bab)
ana bölümler (kitab) altýnda bir araya ge-
tirildiði görülür. ez-Ziyâdât’ý sonradan dü-
zenleyen kiþinin koyduðu ana bölümler
þunlardýr: Salât, zekât, yeminler, nikâh,
talâk, ýtâk, büyû‘, þüf‘a, rehin, hibe, ve-
kâlet, þahitlik, dava, ikrar, gasp, cinayet,
vasiyet, kefalet, mezun, mükâtebe, siyer,
avlanma.

ez-Ziyâdât’ýn Pezdevî’den sonra Ahmed
b. Muhammed el-Attâbî (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 1709, 1710; Cârullah Efen-


