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el-Mürrî ile Herim b. Sinân el-Mürrî, yine
muallaka þairlerinden Züheyr b. Ebû Sül-
mâ el-Müzenî’nin þiirlerinde sýkça övülmüþ-
tür. Benî Zübyân, Abs kabilesiyle barýþtýk-
tan sonra Gatafân’ýn diðer kollarýyla birlik-
te hareket ederek güçlü rakipleri olan gü-
ney komþularý Hevâzin ile Süleym’i yendi
(Ýbn Kuteybe, s. 606-607; Belâzürî, XII, 185-
187; XIII, 156-170; Ýbn Abdürabbih, VI, 17-
19).

Hz. Peygamber 8 (630) yýlýnda Ci‘râne’-
den döndükten sonra Benî Zübyân’ýn Sa‘-
lebe b. Sa‘d kolu, 9 (630) yýlýnda Tebük Se-
feri dönüþünde de Benî Fezâre ve Benî
Mürre kendisine elçiler gönderip müslü-
man olduklarýný haber verdiler. Fezâre ve
Mürre heyetleri, yaþadýklarý yerlerde kurak-
lýðýn hüküm sürdüðünü bildirerek Resûl-i
Ekrem’den dua etmesini istediler; onun
duasý üzerine de yaðmur yaðmaya baþla-
dý. On üç kiþilik Benî Mürre heyetinin baþ-
kanlýðýný daha önce Müslümanlýðý kabul
eden Hâris b. Avf yaptý. Heyettekilere çe-
þitli hediyeler veren Resûlullah, Ýslâm’ý öð-
retmek üzere ensardan birini onlarla bir-
likte gönderdi. Bu sahâbînin Benî Sa‘lebe
mensuplarý tarafýndan öldürülmesi Resû-
lullah’ý çok üzdü ve diyet olarak Hâris’in Me-
dine’ye yolladýðý yetmiþ deveyi maktulün
vârislerine teslim etti. Resûl-i Ekrem’in ay-
ný yýl Benî Zübyân’a Abdullah b. Lütbiyye
el-Ezdî’yi zekât âmili sýfatýyla gönderdiði
rivayet edilmektedir (Ýbn Sa‘d, II, 147; Ýbn
Hacer, II, 363).

Resûlullah’ýn vefatýndan sonra Benî Züb-
yân’ýn Fezâre, Mürre ve Sa‘lebe kollarý Abs
ve Kinâne kabileleriyle birlikte zekât öde-
meyip Uyeyne b. Hýsn el-Fezârî liderliðin-
de Medine’ye karþý saldýrý teþebbüsünde
bulundular. Halife Ebû Bekir, Cemâziye-
levvel 11 (Aðustos 632) tarihinde Medineli-
ler’den oluþan 100 kiþilik süvari birliðinin
baþýnda isyancý kabilelerin üzerine yürüdü
ve onlarý Zülkassa mevkiinde maðlûp et-
ti. Zübyân ve Abs, kendi kabilelerine men-
sup müslümanlarý öldürmeye ve çevrede-
ki müslümanlara saldýrmaya baþlayýnca
Ebû Bekir yeni bir ordu hazýrlayýp Medi-
ne’nin doðusundaki Ebrakurrebeze’de Be-
nî Zübyân’ý yenilgiye uðrattý ve bölgeden
çýkardý. Ebrak’ý müslümanlarýn atlarýna
mera olarak tahsis etti, Rebeze’nin geri
kalan kýsmýný da genel otlak ilân etti (Ta-
berî, III, 243-248). Daðýlan Benî Zübyân ile
Abs kabileleri Uyeyne b. Hýsn liderliðinde
birleþip peygamberlik iddiasýnda bulunan
Tuleyha b. Huveylid el-Esedî’ye katýldýlar.
27 Cemâziyelâhir 11 (19 Eylül 632) tarihin-
de Büzâha’da karargâh kurmuþ olan Tu-
leyha üzerine gönderilen Hâlid b. Velîd ku-

mandasýndaki Ýslâm ordusunun âsileri ber-
taraf etmesiyle birlikte itaat altýna alýnan
Benî Zübyân mensuplarý kendi kabilelerin-
den müslümanlarý katledenler hariç affe-
dilince bunlar tekrar Ýslâmiyet’i kabul etti
(a.g.e., III, 248-253). Hz. Ömer döneminde
Irak ve Suriye fetihlerine katýlan Benî Züb-
yân mensuplarýndan bazýlarý Basra, Kûfe
ve Mýsýr’a, Benî Mürre kolundan bazý aile-
ler Endülüs’ün fethinin ardýndan Ýþbîliye’-
ye yerleþti (Ýbn Hazm, s. 252-254). Benî
Zübyân’a mensup önemli þahsiyetler ara-
sýnda Horasan ve Sind valiliði yapan Cü-
neyd el-Mürrî, Harre Vak‘asý’nýn kumanda-
ný Müslim b. Ukbe, Emevîler dönemi Me-
dine valilerinden Osman b. Hayyân, Man-
sûr döneminin Medine valisi, oðlu Riyâh
ve ünlü þair Nâbiga ez-Zübyânî sayýlabi-
lir (a.g.e., s. 253-259). Zübyân’ýn Yerbû‘ b.
Gayt b. Mürre b. Avf b. Sa‘d kolunun bazý
mensuplarý günümüzde Hicaz ve Tihâme’-
de yaþamaktadýr.

Gatafân’dan baþka Ezd, Becîle, Belî, Re-
bîa ve Hemdân kabilelerinin alt kollarýndan
da Zübyân adýný taþýyanlar vardýr.
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(ö. 158/775)

Ebû Hanîfe’nin öðrencisi,
Hanefî mezhebinin
imamlarýndan biri.
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110 (728) veya 111 (729) yýlýnda baba-
sýnýn Ýsfahan valiliði sýrasýnda bu þehirde
doðdu. Babasý, Temîm kabilesinin Anbe-
roðullarý kolundan Basra’ya yerleþmiþ ön-
de gelen bir aileye mensuptur, annesi Ýran-
lý bir câriyedir. Ayný zamanda akrabasý olan

lettiði bazý hadisleri ihtiva eden iki küçük
risâlesine de iþaret eder (GAS, I/2, s. 58).
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Kabileye adýný veren Zübyân’ýn nesebi
Zübyân b. Bagýd b. Reys b. Gatafân b. Sa‘d
b. Kays Aylân b. Mudar b. Nizâr b. Mead
yoluyla Adnân’a ulaþýr. Bagýd’in diðer oðul-
larý Enmâr, Âmir ve Abs’ýn soyundan Züb-
yân’ýn kardeþ kabileleri meydana gelmiþ-
tir. Gatafân’ýn baþlýca kollarýndan biri olan
Zübyân’ýn soyu oðullarý Fezâre ve Sa‘d yo-
luyla devam etmiþtir. Fezâre, Mürre ve
Sa‘lebe b. Sa‘d olarak üç kola ayrýlýr. Gerek
mensuplarýnýn çokluðu gerek Ýslâm tarihi-
nin ilk dönemindeki rolleri dolayýsýyla bu
kabilelerin en meþhuru Benî Fezâre’dir.
Benî Zübyân, önceleri Teymâ ve Havran
arasýndaki bölgeye yerleþmiþti. Ýslâm’ýn zu-
huru esnasýnda kabile Medine’nin 175 km.
kuzeydoðusundaki Rebeze ve Þerebbe böl-
gesinde yaþýyordu (Taberî, III, 243-248; Ýbn
Abdürabbih, VI, 20-21; Yâkut, I, 68).

Benî Zübyân’ýn Câhiliye dönemindeki fa-
aliyetleri, eyyâmü’l-Arab’ýn en meþhurla-
rýndan Dâhis ve Gabrâ gibi çoðu Araplar
arasýnda darbýmesel haline gelmiþ ünlü sa-
vaþlarla ilgilidir. Dâhis savaþý, Zübyân’ýn ile-
ri gelenlerinden Huzeyfe b. Bedr ile kar-
deþ kabile Abslý Kays b. Züheyr’e ait atla-
rýn yarýþmasý sýrasýnda Zübyânlýlar’ýn hak-
sýzlýk yapmasý yüzünden patlak verdi. Züb-
yân ve Abs arasýnda baþlayan savaþ diðer
bazý kabilelerin de katýlmasýyla giderek bü-
yüdü ve yaklaþýk kýrk yýl sürdü. Bu savaþ-
lar iki kabileye mensup muallaka þairlerin-
den Nâbiga ez-Zübyânî ile Antere el-Ab-
sî’nin þiirlerinin baþlýca temalarýndan biri
olduðu gibi, iki kabile arasýnda barýþýn sað-
lanmasýndaki rolleri dolayýsýyla Hâris b. Avf
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mâil b. Ebû Hâlid, Eyyûb es-Sahtiyânî, Ze-
keriyyâ b. Ebû Zâide ve Saîd b. Ebû Arûbe
Züfer’in kendilerinden hadis rivayet ettiði
hocalarýndan bazýlarýdýr. Ondan hadis riva-
yet edenler arasýnda Abdullah b. Mübâ-
rek, Þakýk-ý Belhî, Muhammed b. Hasan eþ-
Þeybânî, Vekî‘ b. Cerrâh, Süfyân b. Uyey-
ne, Hakem b. Eyyûb, Þeddâd b. Hakîm,
Ebû Âsým en-Nebîl, Ebû Vehb Muham-
med b. Müzâhim el-Mervezî, Fazl b. Dü-
keyn gibi önemli isimler mevcuttur. Þa-
kýk-ý Belhî’nin fýkýh ilmini Züfer’den tahsil
ettiðine dair bir rivayet vardýr (Zehebî, s.
230). Hadis rivayeti açýsýndan Züfer’i eleþ-
tirenler bulunmakla birlikte onlarýn bu eleþ-
tirileri muhtemelen, herhangi bir somut
delilden ziyade onun re’y taraftarý olma-
sýndan ve baþlangýçta ehl-i hadîsin yanýn-
da iken saf deðiþtirmesinden kaynaklan-
mýþtýr. Çünkü erken dönem muhaddisleri
arasýnda re’y taraftarlýðý bir cerh sebebi
olarak görülürdü. Kevserî bunu dönemsel
bir olgu diye yorumlamaktadýr (Leme¼â-
tü’n-na¾ar, s. 21-25). Züfer’in hadis rivayet-
lerinden örnekler Ebû Nuaym’ýn TârîÅu
Ý½bahân (¬ikru aÅbâri Ý½bahân), Ebü’þ-
Þeyh’in ªabašåtü’l-mu¼addi¦în bi-Ý½ba-
hân ve Hatîb’in TârîÅu Ba³dâd’ý gibi onun
hal tercümesine yer veren eserlerde mev-
cuttur. Züfer’in Ebû Hanîfe’den el-Â¦âr
adýyla bir rivayet eseri naklettiði ve Ebû
Vehb ile Þeddâd b. Hakîm vasýtasýyla riva-
yet edilen kendisine ait iki hadis nüshasý
bulunduðu kaynaklarda belirtilmektedir
(a.g.e., s. 13).

Ebû Hanîfe’nin ders halkasýna katýldýk-
tan sonra bu ilim meclisinin Ebû Yûsuf’la
birlikte en önemli iki üyesinden biri olan
Züfer hocasýnýn 150 (767) yýlýnda vefatýn-
dan sonra meclise baþkanlýk etmeye baþ-
ladý. Ebû Hanîfe’nin fýkhý kendileriyle be-
raber tedvin ettiði öðrencileri arasýnda öne
çýkan Ebû Yûsuf ile Züfer hakkýnda kar-
þýlaþtýrmalý birçok deðerlendirme aktarýl-
makta, menâkýb tarzýndaki bu hikâyeler
-doðruluðu bir yana- ikisi arasýnda bir tür
çekiþmenin bulunduðunu göstermektedir.
Ebû Hanîfe’nin ölümünün ardýndan Zü-
fer’in en azýndan meclis üyeleri nezdinde
daha üstün tutulduðu, muhtemelen bu se-
beple Ebû Yûsuf’un kendisine ait ayrý bir
grup oluþturduðu söylenebilir. Vekî‘ b. Cer-
râh’tan yapýlan bir nakle göre baþlangýçta
Züfer’in meclisi dolup taþarken Ebû Yûsuf
birkaç kiþi ile ders yapmak zorunda kalý-
yordu. Vekî‘in Ebû Hanîfe’nin vefatýndan
sonra sabahlarý Züfer’in, öðleden sonra
Ebû Yûsuf’un ilim halkasýna devam etti-
ði, fakat ardýndan sadece Züfer’i tercih
ettiði, yine Vekî‘in Züfer için, “Sen Allah’ýn

imamdan bize mirasýsýn” dediði rivayet edi-
lir. Fazl b. Dükeyn de, “Ýmam ölünce Zü-
fer’e mülâzim oldum, çünkü Züfer, Ebû
Hanîfe ashabýnýn en saðlamý ve en ince
nazara sahip olanýydý” demiþtir (a.g.e., s.
9-11).

Hocasýnýn vefatýndan sonra bir süre Kû-
fe’de onun ders halkasýný devam ettiren
Züfer’in þöhreti anlaþýldýðý kadarýyla kabi-
le ve akrabalarýnýn etkin olduðu Basra’ya
kadar ulaþtý. Bir miras davasý için Basra’-
ya gittiðinde Basra’nýn ileri gelenleri ora-
da kalmasý için kendisine ýsrar edince o da
bunu kabul etti. Ebû Yûsuf, Kûfe’de Ebû
Hanîfe’nin halkasýný bundan sonra devral-
mýþ olmalýdýr. Ebû Hanîfe’den çok kýsa bir
süre ders alan genç Muhammed b. Hasan
önce Züfer’in meclisine katýldý ve muhte-
melen onun Basra’ya yerleþmesinin ardýn-
dan Ebû Yûsuf’a öðrencilik yaptý. Kaynak-
larda Züfer’in Basra’da Ebû Hanîfe’nin gö-
rüþlerini yaymada çok baþarýlý olduðu be-
lirtilir. Daha Ebû Hanîfe hayatta iken öð-
rencisi Hâlid b. Yûsuf es-Semtî’yi Basra’-
da Kûfe fýkhýný anlatmak için görevlendir-
diði, fakat Semtî’nin, hocasýnýn kendi ders
halkasýný kurmada acele etmemesi yönün-
deki tavsiyesine uymadýðý için baþarýsýz kal-
dýðý, öte yandan Züfer’in gelmesiyle duru-
mun tamamen deðiþtiði rivayet edilir. Zü-
fer’in yöntemi hakkýnda nakledilen riva-
yet bu duruma ýþýk tutmaktadýr. Basralý-
lar, Ebû Hanîfe’nin ismine ve görüþlerine
hoþ bakmazlardý. Züfer hocasýnýn tavsiye-
si doðrultusunda, Basra’da hâkim olan fý-
kýh meclislerine ve özellikle Osman el-Bet-
tî’nin takipçilerine alternatif bir ders hal-
kasý oluþturmak yerine bir süre bu mec-
lislere katýldý; buralarda konuþulan mese-
leler ve özellikle meselelerin dayandýrýldý-
ðý temeller (usul) hakkýnda onlarýn yakla-
þýmýný anlamaya çalýþtý. Bunlarý kavradýk-
tan sonra onlarýn cüzi meseleler-genel il-
keler (fürû-usul) iliþkisi konusundaki tutar-
lýlýklarýný sorguladý; muhataplarý onun ileri
sürdüðü tutarsýzlýklarý kabul edince ken-
di metot ve görüþlerini açýkladý. Görüþleri
benimsenince bunlarýn Ebû Hanîfe’nin gö-
rüþleri olduðunu belirtti ve Basra’da mev-
cut Ebû Hanîfe’nin ismine karþý olumsuz
tavrý bu þekilde ortadan kaldýrdý (Hüseyin
b. Ali es-Saymerî, s. 110; M. Zâhid el-Kev-
serî, s. 18-19). Ýbn Abdülber ve muhteme-
len onu izleyen Abdülkadir el-Kureþî ile Ta-
kýyyüddin et-Temîmî, Züfer’in Basra’da ka-
dýlýk yaptýðýný söyleseler de kendisi 158’-
deki (775) vefatýna kadar Basra’da kadý-
lýk yapanlar arasýnda bulunmadýðýndan bu
bilgi tarihî gerçeklerle uyuþmamaktadýr.
Belki de Züfer, Basra kadýlýðýna iki defa

Basra Kadýsý Haccâc b. Ertât’ýn belirttiði-
ne göre Züfer’in dili / konuþmasý Arapça
idi, ancak simasý Acem’e benziyordu (Hü-
seyin b. Ali es-Saymerî, s. 112). Hayatýnýn
ilk dönemi hakkýnda fazla bilgi yoktur. Kev-
ser, Herseme ve Sabah adýnda üç erkek
kardeþinin olduðu kaydedilmiþtir (M. Zâ-
hid el-Kevserî, s. 5). Kûfe’ye ne zaman gel-
diði belli deðilse de kendi ifadesine göre
yirmi yýldan fazla bir süre Ebû Hanîfe’nin
halkasýna devam ettiði bilindiðinden 130
(748) yýlýndan yani yirmi yaþýndan önce bu-
raya gelmiþ olmalýdýr. Muhtemelen baba-
sýnýn 128’de (746) vefatýný müteakip Ýs-
fahan’dan ayrýlýp Irak’a (Basra-Kûfe) dön-
müþtür.

Önceleri ehl-i hadîs meclislerine devam
etti ve hadis alanýnda oldukça ilerledi.
Kendisine sorulan fýkha dair sorular kar-
þýsýnda içinde bulunduðu ehl-i hadîs çev-
resinin yetersiz kaldýðýný görünce döne-
mindeki pek çok parlak öðrenci gibi, Ebû
Hanîfe’nin Kur’an ve Sünnet üzerinde tah-
liller yaparak çýkarýmlarda bulunma þek-
lindeki fýkýh / re’y yöntemine ilgi duydu ve
onun ilim halkasýna katýlmaya karar verdi.
Bu sebeple hem ehl-i hadîs hem ehl-i re’y
kaynaklarýnda kendisi için, “Baþlangýçta
hadis ashabýndandý, sonra fýkýh / re’y ona
galip geldi” ifadesi geçer. Ebû Nuaym el-
Ýsfahânî ise baþta re’y ashabýndan oldu-
ðunu, hayatýnýn sonuna doðru bu anlayýþ-
tan vazgeçip kendini ibadete verdiðini
söyler (¬ikru aÅbâri Ý½bahân, I, 317). An-
cak Hanefî menâkýb kaynaklarýnda Züfer
“Fýkýhla ibadeti birleþtirdi” denilerek övü-
lür. Ebû Nuaym’ýn ifadesini yorumlayan
Kevserî de ibadetle re’yi karþýt gören an-
layýþý eleþtirir, ayrýca Ebû Hanîfe ashabýn-
dan fýkhý býrakýp ibadete yönelen kiþinin
Züfer’in yakýn arkadaþý Dâvûd et-Tâî oldu-
ðunu söyler. Kevserî, Züfer’in ölüm hasta-
lýðý sýrasýnda bile fýkhî meseleleri tartýþ-
mayý sürdürdüðünü gösteren bir anekdo-
ta dayanarak onun hayatýnýn sonuna ka-
dar fýkýhla meþgul olmaya devam ettiðini
kaydeder (Leme¼âtü’n-na¾ar, s. 15-16).

Züfer’den sünen sahibi pek çok kiþi riva-
yette bulunduðu gibi birkaç istisna dýþýn-
da muhaddisler onu sika, mütkýn, sadûk
gibi sýfatlarla nitelemiþlerdir. Bu sebeple
Züfer, hadis rivayetinde muhaddisler nez-
dinde diðer ehl-i re’y mensuplarýna nis-
betle daha olumlu bir konumdadýr. Yahyâ
b. Maîn, Fazl b. Dükeyn, Vekî‘ b. Cerrâh gi-
bi hadis hâfýzlarý ve Ýbn Hibbân, Ýbn Abdül-
ber en-Nemerî, Ýbn Hacer el-Askalânî, Ze-
hebî gibi tabakat müellifleri Züfer’i sika
saymýþtýr. A‘meþ, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî,
Ýbn Ýshak, Yahyâ b. Abdullah et-Teymî, Ýs-
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meselenin zikredildiðini, Þelebî’nin ise on
dört meseleden söz ettiðini kaydetmekte
(el-Æavlü’l-ezher, s. 37), kendisi risâlesin-
de on sekiz meseleyi ele almaktadýr. Ah-
med b. Muhammed el-Hamevî’nin £Uš†-
dü’d-dürer adýyla nazmettiði eser günü-
müze ulaþmýþ olup Abdülganî en-Nablu-
sî bu manzumeyi Nuš†dü’s-sürer þer¼u
£Uš†di’d-dürer, Ýsmâil Ebü’þ-Þâmât ise
Sülûkü üli’n-na¾ar bi-¼alli £uš†di’d-dü-
rer adýyla þerhetmiþtir (Abdullah Muham-
med el-Habeþî, II, 1201-1202). Kendisi de
bu konuda manzume kaleme alan Ýbn Âbi-
dîn, Züfer’in görüþlerinin mezhep görüþü
kabul edildiði meselelerin sayýsýný yirmiye
çýkarmýþ (Pîrîzâde Ýbrâhim, s. 52-54), Ab-
düllatîf b. Abdurrahman el-Molla, Ýbn Âbi-
dîn’in eserini dikkate alarak bu yirmi me-
seleyi açýklayan bir risâle yazmýþtýr.

Ýmam Züfer’in mezhepte fetvaya esas
alýnan görüþlerinden bazýlarý þunlardýr: Na-
mazý kýyam, rükû ve secde ile kýlmaktan
âciz olan kimse Ebû Hanîfe’ye göre kolayý-
na geldiði þekilde oturarak kýlar; Züfer ise
namazda kabul edilmiþ bir oturma biçimi
bulunmasý sebebiyle teþehhüddeki gibi
oturulmasý gerektiðini savunur. Ancak fet-
vada esas alýnan görüþün Züfer’e ait oldu-
ðuna bazý itirazlar vardýr (Ýbn Nüceym, II,
199-200). Zâhirü’r-rivâyeye göre bir kim-
senin dava vekili ayný zamanda dava so-
nunda malý teslim almaya da (kabz) vekil-
dir. Züfer ise dava vekilliðiyle kabz vekilli-
ðinin ayrý þeyler olduðunu söylemiþtir. Da-
va vekillerinin malý teslim almalarý bazý
suistimallere yol açtýðýndan mezhepte Zü-
fer’in görüþü tercih edilmiþtir (Pîrîzâde Ýb-
râhim, s. 39). Osmanlý döneminde de za-
man zaman Züfer’in görüþlerinin benim-
sendiði görülür. Molla Yegân bir meselede
Züfer’in görüþünü benimsediði için eleþti-
rilmiþ, fakat daha sonra haklý bulunmuþ-
tur. Þeyhülislâm Kemalpaþazâde, mebîin
teslimi konusunda zamanýn þartlarýnýn Zü-
fer’in görüþüne göre fetva vermeyi gerek-
tirdiðini söylemiþ, ayný þekilde çokça tar-
týþýlan para vakýflarýnýn meþruiyetinde Zü-
fer’in görüþüne atýf yapýlmýþtýr. Haremeyn
fakirleri için kurulan bir vakfýn gelirinin Ha-
nefî mezhebinin üç imamýna göre baþka
fakirler için de harcanabileceði kabul edil-
diði halde Ebüssuûd Efendi bir fetvasýn-
da Züfer’in görüþünü tercih edip bunun
baþkasýna harcanmasýný kabul etmemiþtir
(Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî, vr. 106b,
107a-b).

Züfer fýkhî görüþlerinde genellikle hoca-
sý Ebû Hanîfe’nin usulünü izlemiþtir; hat-
ta, “Ben hangi görüþte Ebû Hanîfe’ye mu-
halefet ettiysem biliniz ki benim o görü-

þüm Ebû Hanîfe’nin daha önceki bir gö-
rüþüdür” ve, “Ben Ebû Hanîfe’nin görüþ-
lerine nasýl aykýrý görüþ beyan ederim? O
hayatta iken ne zaman ondan farklý bir
görüþ ileri sürsem benimkinin hatalý oldu-
ðuna beni her zaman ikna etmiþtir” de-
diði nakledilir (M. Zâhid el-Kevserî, s. 20).
Züfer’in imamlarýn tamamýna aykýrý gö-
rüþler de beyan ettiði, bunlardan bir kýs-
mýnýn benimsendiði dikkate alýnýrsa onun
yukarýdaki sözlerini Ebû Hanîfe’nin öncü
rolünü vurgulamak amacýyla söylenmiþ
sözler olarak anlamak gerekir. Züfer’in, ho-
casýna fürû meselelerindeki muhalefeti bir
yana diðer imamlardan farklý ilkeleri de
(usul) mevcuttur. Teßsîsü’n-na¾ar’da onun
Ýmâm-ý Âzam ve Ýmâmeyn’e dokuz asýlda
muhalefet ettiði belirtilir. “Bir þey bir hü-
kümde baþka bir þeyin yerine geçtiðinde
bütün hükümlerde o þeyin yerine geçmiþ
kabul edilir”; “Bir akdin geçerliliði veya ge-
çersizliði sonradan oluþacak þeylere baðlý
olarak deðiþmez, yani fâsit akid sahihe in-
kýlâp etmez”; “Bölünemeyen bir þeyin bir
kýsmýnýn varlýðý bütününün varlýðý mâna-
sýna gelmez, sadece o kýsmýn varlýðý mâ-
nasýndadýr”; “Az ve ufak þeyler af (yok) hük-
münde deðildir” þeklindeki ilkeler bunlar-
dan bazýlarýdýr.

Ýmam Züfer’in mezhepte merkezî bir
yer iþgal etmemesi, onun farklý görüþle-
re sahip olmasýndan veya mezhebin esasý
haline gelen istihsana karþý kýyasta ýsrar
etmesinden ziyade Hanefî mezhebinin olu-
þum süreciyle açýklanabilir. Çünkü Hane-
fîliðin bir mezhep olarak ortaya çýkmasý,
Muhammed b. Hasan’ýn eserlerinin mez-
hebin esaslarý ve temeli (zâhirü’r-rivâye) ka-
bul edilmesinin bir neticesidir. Dolayýsýyla
Züfer’in erken bir dönemde Kûfe’den ay-
rýlýp Basra’ya yerleþmesi ve genç yaþta öl-
mesi muhtemelen Muhammed b. Hasan
üzerindeki etkisinin sýnýrlý olmasýna yol aç-
mýþtýr. Muhammed b. Hasan, Ebû Hanî-
fe’nin yaklaþýmýný ve mirasýný büyük ölçü-
de Ebû Yûsuf kanalýyla öðrenmiþ, eser-
lerine aldýðý görüþleri de Ebû Hanîfe-Ebû
Yûsuf-Muhammed üçlüsü çerçevesinde
tasarlamýþtýr. Dolayýsýyla Züfer’in veya Ha-
san b. Ziyâd’ýn görüþleri mezhebin zâhi-
rü’r-rivâyede deðil nâdirü’r-rivâye olarak
adlandýrýlan ikinci derecede görüþler ara-
sýnda yer bulabilmiþtir.

Günümüze Züfer’in herhangi bir eseri
ulaþmamýþtýr, ancak kaynaklarda ondan
rivayet edilen bazý hadis / eser mecmua-
larý zikredilmektedir. Ayrýca Hanefî mez-
hebinin temel kitaplarýnda ve özellikle nâ-
dirü’r-rivâye literatüründe görüþleri sýkça
nakledilir (meselâ Serahsî, I, 6, 39, 47; Nâ-

tayin edilen öðrencisi Muhammed b. Ab-
dullah el-Ensârî ile karýþtýrýlmýþtýr (Vekî‘,
II, 154, 157; M. Zâhid el-Kevserî, s. 26).

Züfer’in tartýþma üslûbu ve yöntemi
hakkýnda bilgi veren bazý kaynaklarda
onun, “Ben biriyle tartýþýrken karþýmdaki
kiþi delirinceye kadar devam ederim” de-
diði ve etrafýndakilerin delirmekten neyi
kastettiðini sorduklarýnda, “Karþýmdaki ki-
þi söylememesi gereken saçma þeyler söy-
lemeye baþlayýnca” þeklinde cevap verdi-
ði aktarýlýr. Bir baþka rivayete göre Züfer
mescidde bir sütunun yanýnda, Ebû Yû-
suf da onun karþýsýnda oturur, fýkýhla ilgili
konularda münazara ederlerdi. Züfer bil-
gelikte saðlamdý ve yerinde hiç hareket et-
meden tartýþýrdý, dili tatlýydý; Ebû Yûsuf
ise münazarada huzursuz olur ve sürekli
hareket ederdi (Hüseyin b. Ali es-Sayme-
rî, s. 110-111). Ebû Hanîfe’nin fýkýh mec-
lisinde bulunan öðrencileri ve arkadaþla-
rýný mukayese eden kaynaklar Züfer için
ittifakla, “O içlerinde en çok kýyasçý olandý”
ifadesine yer verirler. Bu ifade, kýyasý iyi
kullanmak mânasýna gelebileceði gibi is-
tihsan ve kýyasa göre farklý hükümler veri-
lebilen fýkhî meselelerde kýyasa sadýk kal-
dýðý mânasýna da gelebilir. Zira birçok ký-
yas-istihsan karþýtlýðýnda Züfer’in diðerle-
rinin aksine kýyasý tercih ettiði bilinmek-
tedir (örnek için bk. Kâsânî, I, 11; Ýbnü’l-
Hümâm, III, 309; VI, 296). Belki de Züfer,
Þâfiî gibi kýyasý terkedip istihsana gitme-
nin sakýncalý olduðunu düþünüyordu. Bu
durum onun ehl-i hadîs çevrelerinde se-
vilmesini de izah edebilir; zira ehl-i hadîs
çevreleri genelde aklî yöntemlere karþý ol-
makla beraber özellikle istihsana ve mas-
lahata çok daha þiddetle karþý çýkmýþlar-
dýr ve pek çoðu aklî yöntemler arasýnda sa-
dece kýyasa yer vermiþtir.

Ebû Hanîfe’nin kendisinden sonra ders
halkasýný devam ettiren öðrencisi olmasý-
na raðmen Züfer, Hanefî mezhebi imam-
larý arasýnda ilk sýralarda yer almaz. Mez-
hebin fetva, usul ve âdâbýna iliþkin yerle-
þik kurallarýna göre, Hanefî mezhebinde
kendisi mutlak müctehid olmayan bir müf-
tü fetva verirken öncelikle Ýmâm-ý Âzam’ýn
görüþünü esas alýr; daha sonra Ebû Yûsuf
ve ardýndan Muhammed gelir. Züfer dör-
düncü sýrada, Hasan b. Ziyâd beþinci sýra-
dadýr. Bununla birlikte ilk üç imamýn gö-
rüþlerine muhalefet ettiði, sayýsý yirmiye
kadar çýkarýlan meselede Züfer’in görüþ-
leri mezhepte “müftâ bih” kabul edilmiþ-
tir. Nitekim Züfer’in mezhepte tercih edi-
len görüþlerine dair bir risâle kaleme alan
Pîrîzâde Ýbrâhim, bazý eski kaynaklarda
onun mezhep görüþü haline gelen sekiz
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Tahlil (haz. Mehmet Ali Orhan, doktora tezi, 1996),
EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 38, 40, 102, 410;
Ýbn Hazm, Cemhere, s. 172, 208; Ýbn Abdülber
en-Nemerî, el-Ýntišåß (nþr. Abdülfettâh Ebû Gud-
de), Beyrut 1417/1997, s. 335; Ebû Nuaym el-Ýs-
fahânî, ¬ikru aÅbâri Ý½bahân (nþr. S. Dedering),
Leiden 1931, I, 317-318; Serahsî, el-Mebsû¹, Bey-
rut 1414/1993, I, 6, 39, 47; IV, 92; ayrýca bk.
tür.yer.; Necmeddin en-Nesefî, Man¾ûmetü’l-Åi-
lâfiyât, Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr.
404 (8. bab), vr. 74b-89b; Kâsânî, Bedâßi £, I, 11;
Ýbn Hallikân, Vefeyât, II, 317; Ebü’l-Berekât en-
Nesefî, el-Mu½affâ þer¼u Man¾ûmeti’n-Nesefî,
Konya Yusuf Aða Ktp., nr. 7513, vr. 226a-271b;
Kureþî, el-Cevâhirü’l-muŠýyye, II, 207-209; Ze-
hebî, TârîÅu’l-Ýslâm: sene 191-200, s. 230; sene
201-210, s. 99, 373; Ýbnü’l-Hümâm, Fet¼u’l-ša-
dîr (nþr. Abdürrezzâk Galib Mehdî), Beyrut 1424/
2003, III, 309; VI, 296; Bezzâzî, Menâšýbü’l-Ýmâ-
mi’l-A£¾âm Ebî ¥anîfe, Haydarâbâd 1321, II, 182;
Ýbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzân (nþr. Abdül-
fettâh Ebû Gudde), Beyrut 1423/2002, III, 501-
503; Ýbn Nüceym, el-Ba¼rü’r-râßiš (nþr. Zekeriyyâ
Umeyrât), Beyrut 1418/1997, II, 199-200; Mah-
mûd b. Süleyman el-Kefevî, Ketâßibü a£lâmi’l-aÅ-
yâr min fušahâßi me×hebi’n-Nu£mâni’l-muÅtâr,
TSMK, III. Ahmed, nr. 2949, vr. 105b-108b, 632b-
633b; Temîmî, e¹-ªabašåtü’s-seniyye, III, 254-
258; Keþfü’¾-¾unûn, I, 32; Ahmed b. Muham-
med el-Hamevî, £Uš†dü’d-dürer fîmâ yüftâ bi-
šavli Züfer, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
691, vr. 196-197; Pertev Paþa, nr. 624, vr. 38-39;
Pîrîzâde Ýbrâhim, el-Æavlü’l-ezher fîmâ yüftâ fîhi
bi-šavli’l-Ýmâm Züfer (nþr. Ömer b. Muhammed
eþ-Þeyhalî), [baský yeri yok] 1432/2011 (Mektebe-
tü dâri Baðdâd li-tahkýký’t-türâs), s. 37, 39, 52-
54; Abdüllatîf b. Abdurrahman el-Molla, Vesîletü’¾-
¾afer fi’l-mesâßili’lletî yüftâ fîhâ bi-šavli Züfer
(nþr. Abdülilâh b. Muhammed), Beyrut 1422/
2001; M. Zâhid el-Kevserî, Leme¼âtü’n-na¾ar fî
sîreti’l-Ýmâm Züfer, Kahire, ts. (el-Mektebetü’l-Ez-
heriyye), s. 5, 13, 15-16, 18-19, 20, 21-25, 26;
Abdüssettâr Hâmid, el-Ýmâm Züfer b. el-Hüzeyl
u½ûlühû ve fýšhüh, Baðdad 1399/1979; Ebü’l-
Yakzân Atýyye el-Cübûrî, el-Ýmâm Züfer ve ârâßü-
hü’l-fýšhiyye, Baðdad 1400/1980; Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, Câmi£u’þ-þürû¼ ve’l-¼avâþî,
Ebûzabî 1425/2004, II, 1201-1202; Ayþe Çeþme,
el-Mevsilî’nin el-Muhtarýnda Züfer’e Ait Görüþ-
lerinin Tahkiki (yüksek lisans tezi, 2010), SÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü.

ÿMurteza Bedir
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Kulun Hakk’ýn dýþýndaki
her þeyi terketmesi anlamýnda

bir tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte zühd “bir þeye raðbet etme-
mek, ona karþý ilgisiz davranmak, ondan
yüz çevirmek” gibi anlamlara gelir. Malý az
olan kiþiye müzhid, az yemek yiyene zâ-
hid, az olan þeye zehîd, dünyaya karþý per-
hiz hayatý yaþamaya zehâdet denir. Züh-
dün karþýtý raðbettir (Kåmus Tercümesi,
“zhd” md.). Kur’an’da zühd kelimesi geç-
mez. Bununla birlikte Hz. Yûsuf’u kuyu-

dan çýkaranlarýn ona fazla deðer verme-
meleri sebebiyle kendileri hakkýnda zâhid
kelimesinin çoðulu olan “zâhidîn” kullanýl-
mýþtýr (Yûsuf 12/20).

Zühd kavramý genellikle dünyaya karþý
olumsuz tavýr ve davranýþlarýn bütününü
ifade eder. Dünya malýna, makama, mev-
kiye, þan ve þöhrete önem vermeme; az-
la yetinme, çokça ibadet etme, âhiret için
hayýrlý iþlere yönelme zühdün bazý göster-
geleridir (et-Ta£rîfât, “zhd” md.). Nitekim
Kur’ân-ý Kerîm’de, “Siz dünya hayatýný ter-
cih ediyorsunuz ama âhiret hayatý daha
hayýrlý ve daha kalýcýdýr” meâlindeki âyet-
ler (Tâhâ 20/131; el-Kasas 28/60; el-A‘lâ
87/16-17) bâki olan âhiret hayatýna yönel-
menin kul için daha fazla önem taþýdýðýný
bildirmektedir. Yine Kur’an’da dünya ha-
yatýnýn fâniliði (Yûnus 10/24), bu hayatýn
bir oyun ve eðlenceden ibaret olmasý (el-
Hadîd 57/20), imtihan vesilesi kýlýnmasý (el-
Mülk 67/2), dünyanýn geçiciliðine karþýlýk
âhiret hayatýnýn ebedîliði ve sonsuzluðu (el-
Mü’min 40/39) gibi konular üzerinde sýkça
durulmakta, insanýn kalýcý ve sonsuz de-
ðerlere yönelmesi teþvik edilmektedir.

Hz. Peygamber’in ve ilk müslümanla-
rýn hayat tarzý azla yetinmenin ve zâhida-
ne yaþamýn örnekleriyle doludur. Bunlarýn
hadis literatürü çerçevesinde toplanma-
sýyla “kitâbü’z-zühd”ler tedvin edilmiþtir.
Bu eserlerde Resûl-i Ekrem ve ashabýnýn
örnek hayatýyla ilgili rivayetler yer almak-
tadýr. Ýsrâiloðullarý’ndan Hz. Süleyman gibi
kral peygamberlere karþýn Resûlullah’ýn
kul peygamber olmayý tercih etmesi son-
raki nesillerin dünya ve hayat anlayýþýný da
etkilemiþtir. Resûl-i Ekrem’in bu konudaki
sözü çok mânidardýr: “Ben melik peygam-
ber veya kul peygamber olma hususunda
serbest býrakýldým. Cebrâil bana tevazu
göstermemi iþaret etti. Ben de ‘Kul pey-
gamber olayým, bir gün doyar, bir gün aç
kalýrým’ dedim” (Heysemî, IX, 192). Pey-
gamber, Ýslâm’ýn Arap yarýmadasýnýn he-
men hemen tamamýna yayýldýðý zamanlar-
da bile mal ve servet biriktirmemiþ, ya-
þantýsýnda daima azla yetinmiþ, eline ge-
çen mallarý fakirlere daðýtmýþ, özellikle as-
hâb-ý Suffe’yi de bu þekilde yetiþtirmiþtir.
Öte yandan Resûl-i Ekrem zenginliði ve
serveti reddetmemiþ, dürüst ve güveni-
lir tâcirin âhirette nebîler, sýddîklar ve þe-
hidlerle beraber olacaðýný müjdelemiþ (Tir-
mizî, “Büyû.”, 4), âyette zikredildiði üzere
(el-Hadîd 57/27) ashabýna dünyadan ta-
mamýyla el etek çekme anlamýndaki ruh-
banlýðý tavsiye etmemiþ, dünyada mal ka-
zanmalarýný ve mallarý hayýr yolunda sar-
fetmelerini emretmiþtir.

týfî, s. 38, 40, 102). Bunlarýn önemli bir kýs-
mý ÝÅtilâfü Züfer ve Ya£š†b adlý bir eser-
den alýnmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, I, 32). Se-
rahsî ve Nâtýfî eserin adýný bazan Þer¼u
ÝÅtilâfi Züfer ve Ya£š†b þeklinde (el-Meb-
sû¹, IV, 92; el-Ecnâs, s. 102), Cessâs ise
“þerh” kelimesini eklemeden Ýbn Þücâ‘a
nisbet etmiþtir (A¼kâmü’l-Æurßân, V, 363).
Bu durumda kitabýn adýnda geçen þerh
kelimesinin yanlýþ olduðu ve ayný kitaptan
söz edildiði kanaati aðýr basmaktadýr. Ýbn
Þücâ‘, Hasan b. Ziyâd’ýn talebelerinden Ýb-
nü’s-Selcî olmalýdýr. Ayrýca Necmeddin en-
Nesefî, fýkhî ihtilâflara dair Man¾ûme-
tü’l-Åilâfiyyât adlý eserinde Züfer’in diðer
imamlardan ayrýldýðý hemen hemen bütün
konulardaki görüþlerini müstakil baþlýk al-
týnda toplamýþtýr (vr. 74b-89b).

Züfer’in öðrencisi Muhammed b. Ab-
dullah el-Ensârî hocasýnýn görüþlerini ak-
tarmada önemli kanallardan biri olsa da
Ensârî’nin kendisinin de hiçbir eseri günü-
müze ulaþmamýþtýr. Ancak Nâtýfî’nin el-
Ecnâs ve’l-furûš’unun vakýf bölümünde
onun bir eserinden bol alýntýlar mevcut-
tur. Meselâ Züfer’in para vakfýna dair gö-
rüþü Ensârî’nin Kitâbü’l-Vašf adlý bir ese-
rinden nakledilmiþtir. Ancak alýntýlar bu
görüþün Züfer’e mi yoksa Ensârî’nin ken-
disine mi ait olduðunu açýkça ortaya koy-
mamakta, hatta el-Ecnâs’ta ilgili mese-
lede (s. 410) Züfer’in adý hiç geçmemekte-
dir. Bununla birlikte söz konusu görüþ lite-
ratürde Züfer’e nisbet edilmiþ, Osmanlý
hukukçularý arasýndaki para vakfýyla ilgi-
li tartýþmada cevaz görüþünü savunan
Ebüssuûd Efendi ve sonraki hukukçular
Züfer’in görüþüne dayandýklarýný belirtmiþ-
tir. Ebüssuûd’un yine Züfer’in görüþüne
dayanýp geliþtirdiði para vakýflarýný tescil
usulü Osmanlý hukuk uygulamalarýnda yay-
gýn bir yöntemdir (Mahmûd b. Süleyman
el-Kefevî, vr. 632b-633b). Çaðdaþ dönemde
Züfer’in hayatýna ve görüþlerine dair ilk de-
fa M. Zâhid el-Kevserî müstakil bir eser
yazmýþ, ardýndan yüksek lisans ve doktora
düzeyinde çeþitli çalýþmalar yapýlmýþ, bun-
larýn bir kýsmý yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
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