ZÜHLÎ

tilât derecesine varmadýðýný, Züheyr’in Ebû
Ýshak’tan olan rivayetlerindeki gevþekliðin
(lîn) Züheyr’den deðil Ebû Ýshak’tan kaynaklandýðýný belirtmiþtir (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I, 233; Mîzânü’l-i£tidâl, II, 86). Züheyr
b. Muâviye’nin, hadis rivayet yöntemlerinin en saðlamlarýndan sayýlan imlâ yoluyla rivayette bulunmayý tercih ettiði zikredilmektedir (DÝA, XXII, 225; XXXVI, 458).
Güçlü bir hâfýzaya sahip olan Züheyr’in rivayetleri Kütüb-i Sitte’nin tamamýnda yer
almaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VI, 376-377; Ýbn Ebû Hâtim, el-Cer¼ ve’t-ta£dîl, III, 588-589; Mizzî, Teh×îbü’l-Kemâl, IX, 420-425; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VIII, 181-187; a.mlf., Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I,
233; a.mlf., Mîzânü’l-i £tidâl, II, 86; Ýbnü’l-Ýmâd,
Þe×erât, I, 282; Abdullah Aydýnlý, “Ýmlâ”, DÝA, XXII,
225; a.mlf., “Semâ”, a.e., XXXVI, 458.
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Hadis hâfýzý.

™

172 (788-89) yýlý civarýnda muhtemelen Nîþâbur’da doðdu. Yahyâ b. Yahyâ elMinkarî’nin meclisinde hadis yazarken yazýsýnýn güzelliði ve hadisleri doðru kaydediþi Nîþâburlu muhaddis Ali b. Seleme elLebeký’nin dikkatini çekti ve onun tavsiyesi üzerine ilim yolculuklarýna baþladý. Nîþâbur, Rey, Ýsfahan, Basra, Kûfe, Vâsýt, Baðdat, Mekke, Medine, Yemen, Mýsýr, Þam
ve Cezîre’de Abdurrahman b. Mehdî, Ebû
Dâvûd et-Tayâlisî, Abdürrezzâk es-San‘ânî, Muhammed b. Yûsuf el-Firyâbî, Hureybî, Nuaym b. Hammâd, Ýbn Nümeyr ve
yaþça kendisinden küçük olan Ýbn Vâre
gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de hocalarý Saîd b. Mansûr, Saîd
b. Ebû Meryem, Ebû Ca‘fer en-Nüfeylî ve
Amr b. Hâlid’den baþka Ýbn Mâce, Tirmizî, Ebû Hâtim er-Râzî, Nesâî, Ýbn Ebû Dâvûd gibi muhaddisler rivayette bulundu.
Talebeleri arasýnda Ýmam Müslim de bulunmaktadýr. Müslim önceleri Zühlî’den çok
hadis rivayet etti, fakat onun Ýmam Buhârî’ye cephe alarak, “Kur’an mahlûk deðildir diyenler meclisimize gelmesin” sözleri

üzerine Zühlî’nin dersini terketti, ondan
yazdýðý hadisleri evine gönderdi ve bu hadisleri el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine de almadý.
Zühlî, Rebîülevvel veya Rebîülâhir 258’de
(Ocak veya Þubat 872) vefat etti, cenaze
namazýný Horasan Emîri Muhammed b.
Tâhir kýldýrdý.
Zühlî, ünlü muhaddis Ýbn Þihâb ez-Zührî’nin hadislerini toplayýp tasnif etmesiyle tanýndýðý için Zührî olarak da anýlmýþtýr. Baðdat’a gittiði zaman oradaki hadis
âlimlerine bu derlediði hadisleri rivayet
etmiþtir. Ahmed b. Hanbel bundan dolayý
Zühlî’yi övmüþ ve Zührî’nin hadislerini ondan daha iyi bilen birinin Baðdat’a gelmediðini söylemiþtir. Yahyâ b. Maîn, kendisine Zührî’nin hadislerini niçin toplamadýðýný soranlara bu konuda Zühlî’nin çalýþmasýný yeterli bulduðunu belirtmiþ, Ali
b. Medînî de Zühlî’yi, “Sen Zührî’nin vârisisin” diye takdir etmiþtir. Devrin âlimleri
arasýnda en üstün seviyeye ulaþan hadis
hâfýzlarýna verilen “emîrü’l-mü’minîn fi’lhadîs” unvaný Zühlî’ye de verilmiþ ve ilel konusunda önde gelen âlimlerden biri kabul
edilmiþtir. Nitekim hadis otoriteleri onun
ârif, hâfýz, mütkýn ve sika olduðunu belirtmiþ, Dârekutnî de Selef’in ilim konusunda
kendisinin bilgi eksikliðini görmek isteyenlerin Zühlî’nin £Ýlelü ¼adî¦i’z-Zührî’sine
bakmalarýný tavsiye etmiþtir. Zencûye b.
Muhammed en-Nîsâbûrî de hocalarýnýn
Zühlî’nin bilmediði hadislerin önemsenmeye deðmeyeceðini söylediklerini nakletmiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XII, 280).
Zühlî’nin talebelerinden Ýbn Huzeyme ise
hocasýný “asrýnýn imamý” diye nitelemiþ ve
Ahmed b. Hanbel’in Baðdat’ta, Ýmam Mâlik’in Medine’de elde ettiði þöhrete denk
bir þöhrete onun da Nîþâbur’da kavuþtuðunu kaydetmiþtir.
Zühlî’nin adý, Buhârî ile aralarýnda geçen halku’l-Kur’ân tartýþmasýndan sonra
Buhârî’nin Nîþâbur’dan çýkarýlmasý ve ardýndan hastalanarak vefat etmesiyle sonuçlanan olay sebebiyle ön plana çýkmýþtýr. Buhârî 250 (864) yýlýnda Nîþâbur’a gelince büyük ilgiyle karþýlanmýþ, hocasý Zühlî
talebelerine Buhârî’yi karþýlamalarýný söylemiþ, kendisi de onu karþýlayanlar arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca etrafýndakileri Buhârî’ye kelâm konularýnda herhangi bir þey
sormamalarý yönünde uyarmýþ, Buhârî’nin kendi görüþlerine aykýrý bir fikir beyan etmesi halinde aralarýnda ihtilâf çýkacaðýný, bunun da Horasan’daki Hâricî, Râfizî, Cehmî ve Mürciîler’i sevindireceðini
belirtmiþtir. Buna raðmen kalabalýk bir
sohbet ortamýnda Buhârî’ye Kur’an’ýn lafzýnýn mahlûk olup olmadýðý sorulmuþ, o da

insanlarýn Kur’an’ý telaffuz etmelerinin onlarýn fiili olduðunu, fiillerin de Allah tarafýndan yaratýldýðýný söylemiþ, bunun üzerine kalabalýk arasýnda ihtilâf çýkmýþ, daha
sonra da yaþanan olumsuzluklar yüzünden Buhârî Nîþâbur’u terketmek zorunda kalmýþtýr. Buhârî, Zühlî ile arasýndaki
Kur’an’ýn mahlûk olup olmadýðý meselesine dair görüþ ayrýlýðýný açýkladýðý Halšu ef£âli’l-£ibâd adýyla bir eser kaleme almýþtýr.
Kur’an’ýn mahlûk olduðunu savunan kimsenin imandan çýkacaðýný söyleyen Zühlî
bu konuda tevakkuf etmenin de küfür sayýlacaðýný ileri sürmüþ, Kur’an okuyan kiþinin telâffuzunu mahlûk kabul edenlerin
bid‘atçý olduðunu, onlarla ayný mecliste
oturulup konuþulamayacaðýný, dolayýsýyla
Buhârî’nin meclisine gidenlerin de Kur’an’ýn
mahlûk olduðu görüþüne sahip olmakla itham edilmesi gerektiðini bildirmiþtir. Zühlî
bu sözleriyle Ýmam Müslim ve Ahmed b.
Seleme hariç insanlarýn çoðunun Buhârî’nin meclisine katýlmasýný engellemiþtir.
Zühlî bununla da kalmayýp Buhara Emîri
Hâlid b. Ahmed’e bir mektup yazmýþ ve
Buhârî’nin oradan da sürülmesine yol açmýþtýr. Rey’e gönderdiði diðer bir mektupla da Ebû Hâtim ve Ebû Zür‘a’nýn Buhârî’nin hadislerini terketmelerini saðlamýþtýr. Buhârî, Zühlî’nin bu yaptýklarýna raðmen el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine onun rivayet
ettiði otuz dört hadisi almýþtýr (Ýbn Hacer,
IX, 516). Ancak “Savm, Cenâ,iz, .Itk ve Týb”
gibi bölümlerde yer verdiði bu hadislerin
çoðunda tedlîs yapmýþ, Zühlî’nin adýný açýkça anmak yerine ondan bazan Muhammed, bazan Muhammed b. Abdullah, bazan da babasýnýn dedesine nisbetle Muhammed b. Hâlid diye söz etmiþtir.
Eserleri. 1. ez-Zühriyyât. Ýbn Þihâb ezZührî’nin hadislerinin derlendiði bir eserdir. Zühlî’yi Nîþâbur’da ve diðer Ýslâm ülkelerinde þöhrete kavuþturan bu eserin
VII. (XIII.) yüzyýla ait olduðu belirtilen ve
otuz üç hadisten oluþan küçük bir bölümü Zâhiriyye Kütüphanesi’ndedir (Mecmua, nr. 83/10, vr. 140a-148b). Süleyman b.
Saîd b. Müreyzin el-Useyrî, Ümmülkurâ
Üniversitesi’nde el-Ýmâm Mu¼ammed b.
Ya¼yâ e×-¬ühlî mu¼addi¦en ma£a ta¼š¢ši’l-cüzßi’l-müntešå min Zühriyyâtihî adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþ, ardýndan bu çalýþma iki cilt halinde yayýmlanmýþtýr (Mekke 1419-20/1999). 2. £Ýlelü
¼adî¦i’z-Zührî. Zühlî, ez-Zühriyyât’ý tasnif ettikten sonra Mýsýr’a gittiðinde Ahmed b. Sâlih et-Taberî el-Mýsrî, bu eserinde Zührî’den rivayette bulunan zayýf râvilerin hadislerini derlediðini söyleyerek ken-
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disini uyarmýþ, Zühlî de hadis ilminde derinleþtikten sonra ez-Zühriyyât’taki hadislerin illetlerini bu eserinde (Zâhiriyye
Ktp., Hadis, nr. 83/10) açýklamýþtýr (Ebû
Ya‘lâ, I, 407). 3. el-Cüzß. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin, Silefî’nin torunu Abdurrahman
b. Mekkî’den iki tarikle rivayet edip Fet¼u’l-bârî’sinde iþaret ettiði eserin bir nüshasý Kahire’de bulunmaktadýr (Sezgin, I,
135; Kettânî [Özbek], s. 150-151). 4. Kitâbü’t-Tevekkül (Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 16;
Kehhâle, XII, 105). Çok sayýda eseri olduðu belirtilen Zühlî’nin vefatýndan sonra 2000 cüz kitabýnýn gömüldüðü rivayet
edilmektedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XII, 278; Ýbn Hacer, IX, 516).
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Kabileye adýný veren Zühre’nin nesebi
Zühre b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b.
Galib b. Fihr (Kureyþ) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. Ýlyâs b.
Mudar b. Nizâr b. Mead yoluyla Adnân’a
ulaþýr. Zühre’nin soyu Hâris ve Abdümenâf
adlý iki oðlundan devam etmiþtir. Zühre’nin torunu olup kendi döneminde kabilesinin reisi kabul edilen Vehb b. Abdümenâf, Resûlullah’ýn anne tarafýndan dedesidir. Ýbn Kuteybe, Zühreoðullarý’nýn Hz.
Peygamber’in dayýlarý sayýldýðýný belirtir (elMa£ârif, s. 129). Resûlullah’ýn amcasý Hamza’nýn ve halasý Safiyye’nin annesi Hâle bint
Vüheyb, Âmine’nin amcasýnýn kýzýydý (a.g.e.,
s. 119; Ýbn Habîb, el-Münemmaš, s. 221223).
V. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Kusay b. Kilâb tarafýndan Kureyþ’in Mekke’ye iskâný esnasýnda aralarýndaki yakýn akrabalýk dolayý544

sýyla Kâbe etrafýnda yerleþtirilen kabileler
(Kureyþü’l-bitâh) içinde yer alan Zühreoðullarý, Ýslâmiyet’in zuhuru sýrasýnda da Mekke’nin merkezî kýsmýnda oturmaktaydý. Ýbn
Habîb’in Kureyþ kabileleri arasýnda ilk tefrika örneði olarak aktardýðý rivayete göre,
Ümeyye b. Abdüþems ile Vehb b. Abdümenâf b. Zühre arasýnda kýskançlýk yüzünden çýkan kavgada Abdümenâfoðullarý Ümeyyeoðullarý’nýn tarafýný tutarak
Zühreoðullarý’ný Mekke’den çýkarmýþ, fakat Kays b. Adî es-Sehmî’nin anne yönünden akrabalarý olan Zühreoðullarý için yaptýðý baský sonucu geri dönmelerine izin
verilmiþtir (el-Münemmaš, s. 48-50). Mahreme b. Nevfel’in kumandasýnda Kureyþ
kabileleri arasýnda Ficâr savaþlarýna katýlan Zühreoðullarý Abdümenâfoðullarý,
Benî Esed, Benî Teym b. Mürre ve Benî
Hâris b. Fihr ile birlikte Hilfü’l-mutayyebîn
ve Hilfü’l-fudûl içinde yer aldý (Ýbn Habîb,
el-Mu¼abber, s. 167; el-Münemmaš, s. 5259, 279).
Kureyþ’in Benî Hâþim ve Benî Muttalib
kollarý gibi Mekke döneminde çoðunluðu
Ýslâmiyet’e giren Zühreoðullarý arasýnda
Abdurrahman b. Avf, Âmir b. Ebû Vakkas,
ve Sa‘d b. Ebû Vakkas gibi ilk müslümanlar, Muttalib b. Ezher, Tuleyb b. Ezher ve
Abdullah b. Þihâb gibi Habeþistan muhacirleri vardýr. Bu kabileden Hz. Peygamber’in dayýsýnýn oðlu olan Esved b. Abdüyegus b. Vehb ise Ýslâm düþmanlýðýyla tanýnmýþtýr (Zübeyrî, s. 262; Ýbn Hazm, s.
129). Bedir Gazvesi’ne sebep olan Kureyþ
kervanýnda Zühreoðullarý’nýn temsilcisi sýfatýyla Mahreme b. Nevfel de bulunuyordu
(Taberî, II, 427). Zühreoðullarý’ndan yaklaþýk 100 kiþi Bedir’de müslümanlarla savaþmak için Kureyþ ordusuna katýlmýþtý.
Fakat kabilenin halîfi Ahnes b. Þerîk’in,
Ebû Süfyân idaresindeki ticaret kervanýnda mevcut hisselerinin emniyet altýnda olduðunu kendilerine haber vermesi ve Resûl-i Ekrem’le olan akrabalýklarýný hatýrlatmasý üzerine geri döndüler (a.g.e., II, 438).
Ancak Bedir’e iþtirak etmedikleri için Ebû
Süfyân, Zühreoðullarý’nýn ticaret develerini alýkoydu, Mahreme b. Nevfel ve Ahnes b.
Þerîk’in araya girmesiyle kendilerine iade
etti (Vâkýdî, I, 44-45, 200). Uhud Gazvesi’ne müþrik ordusunda katýlan Zühreoðullarý’ndan Utbe b. Ebû Vakkas, Hz. Peygamber’in yüzünü yaraladý.
Zühreoðullarý, Sa‘d b. Ebû Vakkas’ýn komutasýndaki Irak fetihleri dahil Hulefâ-yi
Râþidîn dönemindeki Ýslâm fetihlerine iþtirak etti. Kabilenin bazý mensuplarý katýldýklarý Ýfrîkýye fetihlerinde þehid oldu. Zühreoðullarý’nýn bir kýsmý Cemel Vak‘asý’nda

Hz. Ali’ye karþý savaþýrken bir kýsmý Sýffîn’de onun safýnda yer aldý. 61 (680) yýlýnda Hz. Hüseyin ve taraftarlarýnýn katledildiði Kerbelâ’da orduya kumandanlýk ettiði için yakýnlarýyla birlikte Muhtâr es-Sekafî tarafýndan öldürülen Ömer b. Sa‘d gibi istisnalar hariç Zühreoðullarý genelde
Emevî karþýtý hareketleri desteklediler. Abdullah b. Zübeyr’in Emevîler’e karþý isyanýna destek verdiler ve Mekke’yi muhasara eden Husayn b. Nümeyr’e karþý onunla
birlikte savaþtýlar. Zühreoðullarý’ndan Câbir b. Esved ve yeðeni Talha b. Abdullah,
Abdullah b. Zübeyr’in Medine valiliðini yaptý. Kabilenin bazý mensuplarý Emevîler’in
en güçlü muhaliflerinden olan Ýbnü’l-Eþ‘as’ýn saflarýnda savaþýrken öldürüldü. Kabile, Ali evlâdý liderlerinden Muhammed
b. Abdullah el-Mehdî’nin 145 (762) yýlýnda
Medine’deki ayaklanmasýnda Abbâsî Valisi
Riyâh b. Osman’ýn yanýnda yer aldý. Zühreoðullarý mensuplarýndan bir kýsmý Abbâsîler döneminde Mekke, Medine, Baðdat
ve Mýsýr’da kadýlýk yaptý; beytülmâlde ve
þurta teþkilâtýnda görev yaptý. Ýbn Hazm,
Abdurrahman b. Avf’ýn soyundan gelen ve
Endülüs’e yerleþen Zührîler’den bahsetmektedir (Cemhere, s. 132). Ünlü muhaddis ve fakih Ýbn Þihâb ez-Zührî bu kabilenin en meþhur þahsiyetleri arasýndadýr.
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Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi
Ömer b. Abdülazîz’in
emriyle resmen tedvin eden âlim.
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51 (671) yýlýnda Medine’de doðdu. 50, 56
veya 58 (678) yýlýnda doðduðu da nakledilir. Kureyþ’in Benî Zühre koluna mensuptur.
Bedir ve Uhud gazvelerinde müþrik ordusunda yer alan dedesinin babasý Abdullah b. Þihâb, Uhud Gazvesi’nde Hz. Pey-

