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ÖNSÖZ 
 

Allah'ın insanlara din olarak seçtiği İslâm; sapasağlam yol olması, beşeriyeti 

Allah'a ortak koşmaktan kurtarması, akla hitap etmesi, tefekkür, muhakeme ve 

istidlal temeli üzerine kurulmuş olması ile onların dünya ve âhiret saadetini temin 

eden mükemmel bir sistemdir. 

Bu sistem dâhilinde, Allah Teâla'nın (cc) nimetini ikmâl edip, Peygamber'in 

(sas) irtihâl etmesinden sonra; İslâm farklı coğrafyalara yayılmış, Kur'an ve sünnet 

eksenli olup bu kaynakları yorumlama ve yeni meselelere uygulama konusunda 

farklı anlayışlar ortaya çıkmış, nihayetinde de mezhepler teşekkül etmiştir.  

Mezheplerin teşekkülünden sonra her mezhebin içinde, mezhep ismine adını 

veren imamın, talebelerinin, ileri gelen tâbilerinin söz ve görüşleri tedvin edilmiş; 

İslâm kültür ve medeniyetine ışık tutacak çalışmalarda bulunulmuştur. 

İslâm fıkhını anlatmaya, öğretmeye ve incelemeye yönelik yapılan bu 

çalışmaların içerisinde, halka fıkhı kısa yoldan ve doğru biçimde, mezhebi tanıtmak 

için 'metin' olarak kaleme alınan eserlerde vardır. Bunların ilk örnekleri Hanefîler 

tarafından yazılmıştır. Ders kitabı olarak, aynı zamanda ezberlemek için yazılan bu 

metinler, fıkhın bütün konularına en kısa cümlelerle değinmiş,  mezhepte kabul 

görmüş (müftâ bih) görüşleri içine almış, ancak bunların mukayese ve delillerine yer 

vermemiştir. 

Hanefî mezhebinin güvenilir kaynaklarından olan, tezimizinde konusu olan el-

Mevsılî'nin el-Muhtar isimli kitabıda bu türden çalışmalar kapsamındadır. İmam 

Âzam'ın fıkhını anlatan, ders kitabı niteliğindeki el-Muhtar’da, fıkhın bütün konuları 

özet olarak anlatılmış; diğer mezhep ve farklı ictihadlara rumuzlarla işaret edilmiştir.  

Bu çalışmamızda, kültürümüzü yeniden inşa etmek durumunda kaldığımız şu 

zamanda, geçmişimizin bıraktıklarını iyi bilmek mesûliyeti ile bize kadar intikâl eden 

ve asırlardır rağbet edilen ve günümüzde de halen İlahiyat fakültelerinin lisans ve 

yüksek lisans derslerinde, ders kitabı olarak okutulan el-Muhtar'daki Züfer ait 

görüşleri tahkik etmeye çalıştık. El-Muhtar’da işaret edilen Şafîi görüşlerinin tahkiki 

daha önce yüksek lisans tezi olarak yapılmış, İmam Muhammed ve İmam Yusuf’a ait 

görüşlerin tahkikide yine yüksek lisans tezi olarak hal-i hazırda çalışılmaktadır. 



 

 

ii 

 

Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, konuya 

alt yapı olması hasebiyle el-Mevsılî, el-Muhtar ve görüşleri tahkike konu olan Züfer 

ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Birinci bölümde, müellifin işaret ettiği Züfer görüşleri yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise eserde yer verilmeyen, ancak Züfer'in katılmadığı görüşler 

bulunmaktadır. Çalışmanın neticesi ise sonuç kısmında ifade edilmiştir. 

Çalışmada takip edilen metod, genel hatlarıyla bütün çalışmalarda var olması 

gereken şartları ihtiva etmekle birlikte, şu hususların belirtilmesi faydalı olacaktır; 

İkinci bölümün teşekkülü için, mürâcat ettiğimiz Hanefî mezhebinin temel 

kaynaklarından; Serahsî’nin el-Mebsut’u, Merğinânî’nin el-Hidaye’si, İbnu’s-Sââtî’nin 

el-Mecma’ı ve son dönem fıkıh çalışmalarında meselelerin ne şekilde ele alındığını 

görmek gayesiylede Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhıyye Kâmûsu’ndaki Züfer'e 

ait görüşlerin hepsi tek tek tespit edilmiş ve el-Muhtar ile karşılaştırmalı olarak 

okunmuştur. Bu ön çalışmadan sonra Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı düşündüğü 

görüşlerinin bulunmasına rağmen müellifin metinde işaret etmediği Züfer’in görüşleri 

tespit edilmiş ve ihtilafın ne olduğu belirtilmiştir. 

 Ayrıca tahkik edilen görüşlerin eserdeki yerlerinin kolay tespiti için, arapça 

metinleri verilmiş, Züfer'in ihtilaf noktaları bu kısımlarda  )ز(  rumuzuyla kayıtlanmıştır.  

Yine, tahkik edilen görüşlerin, metinde yer aldığı başlıklar Prof. Dr. Orhan ÇEKER'in 

yaptığı el-Muhtar metni Ta'likat çalışması baz alınarak adlandırılmıştır.∗ 

Çalışmanın bu alanda hizmet niteliğinde olması ve istikameti muhafaza 

edebilme adına faydalı olmasını temenni ediyoruz. 

Teşvikleriyle çalışmaya başlama cesaretini veren ve çalışmama rehberlik eden 

değerli hocam Prof. Dr. Orhan ÇEKER'e, yetişmemizde emeği geçen tüm 

hocalarıma, yardımlarını esirgemeyen aileme ve dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Muvaffakiyet Allah'tandır. 

Ayşe ÇEŞME 

Konya, 2010 

                                                
∗ el-Mevsılî’nin el-Muhtar isimli eseri üzerinde yapılan bu çalışmada, el-Muhtar metninde geçen vecîz 

ve kapalı ifadelerin, okuyan tarafından daha kolay ve çabuk anlaşılması için yapılan açıklamalar 
farklı bir renkle parentez içinde verilmiş, müellifin farklı ictihadlara rumuzlarla işaret ettiği bazı 
yerlerde tespit edilen hatalar düzeltilmiş ve Şafîi’nin ihtilafının bulunmasına rağmen müellifin kayıt 
koymadığı yerlere Şafîi’ye ait rumuz yine farklı bir renkle konulmuştur. Ayrıca el-Muhtar metninde 
adlandırılmayan bab ve fasıl başlıklarıda adlandırılmıştır. 
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Tezin Adı El-Mevsılî’nin El-Muhtar’ında Züfer’e Ait Görüşlerin 

Tahkiki 

 

ÖZET 

 

Çalışmamızda el-Mevsılî'nin el-Muhtar adlı eserinde İmam Züfer'e ait 

görüşleri tahkik etmeye ve müellifin eserde yer vermediği Züfer'in ihtilafına dair 

görüşleri vermeye çalıştık. Tezimizde 202 mesele ele almış olup, bunların 67 tanesi 

müellifin işaret ettiği meselenin tahkiki, 135 taneside el-Mevsılî'nin yer vermediği 

fakat Züfer'in muhalefetinin bulunduğu meselenin incelenmesidir.  

Yaptığımız çalışmanın neticesinde el-Mevsıli'nin Züfer'in görüşlerine işaret 

ettiği meselelerde isabet ettiğini tespit ettik. Ayrıca çalışma esnasında, el-

Muhtar metni dışında birçok Züfer görüşünün kaldığı görülmüş, Züfer'e ait 

ictihadların tamamının tespit edilip derlenmesi şeklinde bir çalışmanın faydalı 

olacağı kanaatine varılmıştır.  
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Muhtar 

 

SUMMARY 

 

In our study,we tried to verify the views of  Imam züfer in the work of Al-

Muhtar written by al-Mevsıli and to give the opinions about Züfer’s conflict,which 

are not written in the work by the author. 202 issues have been discussed in our 

thesis, 67 of them is the ascertainment of the matter that the author pointed out,the 

other  135 ones are the investigation of the matter about the opposition of Züfer 

which are not mentioned by al-Mevsıli. 

As a result of our study, we identified  al-Mevsıli’s  hit  on the issues about 

Züfer’s views. Also, during the study, it was undersood that there are many other 

Züfer’s views except the work of al-Muhtar and  we think that finding out and 

combining all the opinions of Züfer will be useful. 
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I. el-MEVSILÎ ve el-MUHTÂR 

A. el -Mevsılî 

Tam adı Ebû’l- Fazl Mecdüddîn Abdullah b. Mahmûd b. el- Mevsılî’dir. 29 

Şevval 599/ 11 Temmuz 1203 tarihinde Musul’da dünyaya gelmiş olan Mevsılî 

Hanefî fakihlerindendir.1  

 Temel eğitimini babası Şeyh Mahmud’dan aldı ve Musul nakîbi Kemâleddin 

Haydar b. Muhammed b. Zeyd el- Hüseynî’den okudu.2  

Musul, Dımaşk ve Bağdat’ta hadis dinleyip çeşitli dersler aldığı âlimler 

arasında; Mahmud b. Ahmed el-Hasîrî, Şehâbeddin es-Sühreverdî, Abdurrahim b. 

Abdülkerim es-Sem’âni, İbnü’l-Ahdar, İbn Sükeyne, İzzeddin ibnü’l-Esîr, Ruhâvî ve 

İbnü’l-Hâcib gibi önemli şahsiyetler bulunmaktadır.3 

 Mevsilî, bir müddet Kûfe kadılığı yapmış, ancak daha sonra bu vazifesinden 

alınmıştır. Azlinden sonra Bağdat’a yerleşmiş, ölünceye kadar Meşhed-i Ebî 

Hanife’de tedrîs, telif ve fetva işleriyle meşgul olmuştur. Fıkıh ve usûl sahasında 

yaşadığı devrin otoritelerinden sayılan âlim bir şahsiyettir.  Mezhepte, kuvvetli 

görüşleri zayıflarından ayırt edebilecek derecede ilmî yeterliliğe sahip fakihlerden 

(ashâbü’t-temyîz) sayılmıştır.4 

Talebeleri arasında çeşitli mezheplerden olan Abdülmü’min b. Halef ed-

Dimyâtî ve İbnü’l- Fuvâtî gibi âlimler bulunmaktadır. Babası Mahmûd, kardeşleri 

Abdüddâim, Abdülkerîm ve Abdülazîz de verâ sahibi, melik ve âyâna karşı azametli, 

fukara ve talebeye karşı mütevazı davranırdı. Mevsılî, 19 Muharrem 683/ 7 Nisan 

1284 tarihinde Bağdat’ ta vefat etti.5 

El-Mevsılî’nin, Hanefî mezhebinin “Mütûn-i Erbaa” olarak bilinen dört temel 

metninden biri olan, el-Muhtâr li’l fetvâ ve el-Muhtar’ın yine kendisi tarafından 

hazırlanmış şerhi olan el-İhtiyâr li-ta’lîli’l-Muhtâr isimli eserlerinin yanı sıra; 

                                                
1 Leknevî, Muhammed Abdü’l-Hayy, el-Fevâid’ü’l-behiyye, I, 106, 107; Zirikli, el-A’lam, IV, 279; 

Kehhâle, Mu’cemü’l Müellifîn, VI, 147; Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Alimleri, s. 69; Yaylalı, Davud, 
“Mevsılî”,  DİA, XXIX, 487. 

2 Leknevî, age, I, 106, 107;  Zirikli, age, IV, 279; Kehhâle, age, VI, 147. 
3 Leknevî, age, I, 106, 107; Zirikli, age, IV, 279; Kehhâle, age, VI, 147. 
4 Leknevî, age, I, 106, 107; Zirikli, age, IV, 279; Kehhâle, age, VI, 147. 
5 Leknevî, age, I, 106, 107; Zirikli, age, IV, 279; Kehhâle, age, VI, 147. 
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Kitabü’l-Müştemil alâ mesâ’ili’l-Muhtasar ve Şerhu’l-Câmi’i’l-kebîr li’ş-Şeybâni 

isimli eserleri bulunmaktadır.6 

 

B. el-Muhtâr 

el-Muhtar, Mevsilî’nin, Ebu Hanîfe’nin fıkhını derlemesini isteyenlerin bu 

isteklerine cevap vermek hasebiyle, gençlik yıllarında hazırladığı, Hanefî mezhebinin 

“Mutûn-i Erbaa” olarak bilinen dört temel metinlerinden birisidir. Mevsılî ibadet ve 

muamelât konularını özetlediği bu eserin adını el-Muhtâr li’l-fetvâ koymuştur.7 

el-Muhtar, fakihlerin çoğu tarafından beğenilip, meşhur olmuş; hatta ders 

kitabı olarak benimsenip talebeler tarafından ezberlenmeye başlanınca, diğer 

fakihlerin de mezheplerinin bilinmesine vesile olabilecek şekilde, Mevsılî’den bir 

şerh yazması istenmiştir. Mevsılî’de ihtiyaç ve ilgilenenlerin ısrarlarına binâen bunu, 

el-İhtiyar adıyla şerhetmiş; diğer mezheplerle, farklı bulunan ictihadlara rumuzlarla 

işaret etmiştir. Metinde yer alan meselelerin ve kayıt konulan ihtilafların delil ve 

illetlerine bu şerhte yer vermiş, ayrıca çoğunluğu zor duruma sokan, halledilmesi zor 

olup, umûm-ı belvâ8 haline gelen meseleleri ve fetva bakımından kendilerine ihtiyaç 

duyulan rivayetleri de bu şerhte çoğaltmıştır. 9 

İmam Azam’ın görüşleri esas alınarak yazılan bu eserde, Ebu Yusuf, 

Muhammed, Züfer ve Şafîi’nin muhalefet ettiği görüşler rumuzlarla gösterilmiştir. 

İmam Şafii (204/819) � ; İmam Ebu Yusuf (182/798) � ;   İmam Züfer (110/728) � ; 

İmam Muhammed (189/805)  �  rumuzlarıyla gösterilmiştir.10  

Mesela; 

� ��	
� �� ����
� � ��} � � {���� �	� ����
� ��� � !"}�{#$�% &' ( #)	� *+, �-                                                                                                          

“ Zekât, hayvanların nisabı tutan kısmından verilir. İki nisab arasında arta 

kalan miktarın zekâtı yoktur(İmam Züfer, İmam Muhammed). Sene geçtikten sonra 

                                                
6 Özel, Ahmet; age, s. 69; Yaylalı, Davud, “Mevsılî”,  DİA, XXIX, 487. 
7 Yaylalı, Davud, “Mevsılî”,  DİA, XXIX, 487. 
8 Umumî belvâ: Çoğunluğun bilgisi dışında kalmayacak şeyler. 
9 el-Mevsılî, el-İhtiyâr li-ta’lîli’l-Muhtâr, I, 5, 6. 
10 el-Mevsılî, age, I, 6. 
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nisaba ulaşan malın zayi olmasıyla zekât düşer (İmam Şafîi). Bir kısım zayi olmuşsa, 

o kısmın zekatı kalkar.”                                                                                                  

               İmam Azam’ın görüşü dışındaki görüş mezhebte müftâ bih olmuşsa görüşü 

metne almış ve kime ait olduğunu beyan etmiştir. Müftâ bih olduğu da kaydedilmiştir. 

Muftâ bih olduğu için metinde zikredilen bu görüşlerin sayısı yirmi civarındadır. Mesela; 

                                      .,) 012�34� (637�8 ��1 9� :(�; <�$�
��=> 1? �@+�A  � 

Müzara, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre caizdir… Fetva bu ikisinin kavline 

göre verilmiştir. 

 

C. el-Muhtar ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

el-Muhtar, müellifin el-İhtiyar isimli şerhi dışında da bir çok alim tarafından 

şerhedilmiştir. 

Eseri Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ali ed-Dımeşkî (782/1380) kısaltmış ve adına et-

Tahrir demiştir. Daha sonra eseri şerhetmiş ancak tamamlayamamıştır. 

Cemaleddin Ebu İshak İbrahim b. Ahmed (700/1300) Tevcihü’l-Muhtar adıyla 

şerhetmiştir. Kitabının başında eseri defalarca okuduğunu söylemiştir. Bu şerhte 

ayrıca Zahiriye İmamiyye gibi mezheblerin görüşlerine de temas etmiştir. 

İbn Ebu’l-Kasım el-Karahisâri er-Rûmi (720/1320), Muhammed b. İlyas ile 

beraber el-Îsâr li Halli’l Muhtar isimli bir şerh çalışması yapmışlardır. 

Şeyh Kasım b. Kutluboğa (879/1474) hem eseri şerhetmiş hem de el-ihtiyar’daki 

hadisleri Ta’rif ve’l-ihbâr bi Tahrîci Ehâdisi’l İhtiyar adıyla tahrîc etmiştir. 

Zeybî (743/1342) Ömer b. İshak el-Gaznevî (773/1371), İbn Emirî’l-Hâc 

(879/1474), Muhammed b. İbrâhim b. Ahmed (932/1525) Şeyhü’l-İslâm Şemsûddin 

Şebersi el-Hanefi (747/1346) gibi âlimlerin de şerhleri vardır. 

Ebu Muhammed Zeynüddin Abdurrahman b. Ebî Bekir el-Aynî (893/1487) 

eserin feraiz bahsini şerhetmiştir. 
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Ebu Abdillah Abdullah b. Ali Tâceddin el-Buhâri (800/1397) eseri manzum 

hale getirmiştir.11 

Celal Yeniçeri el-Muhtar’ı Türkçe’ye çevirmiştir. 

Mehmed Keskin’de el-İhtiyâr’ı tercüme etmiştir. 

Prof. Dr. Orhan Çeker, el-Muhtar’ın metni üzerine bir Ta’likât çalışması yapmıştır.  

 

II. İMAM ZÜFER 

A. İmam Züfer’in Hayatı 

Tam adı Ebu’l-Hüzeyl Züfer b. Hüzeyl b. kays el-Anberî el Basrî’dir. Isfahan 

asıllı olan Züfer h. 110 (m.728) yılında dünyaya gelmiştir.12  

Ebû Hanîfe’nin arkadaşı ve en büyük talabelerindendir. Ebû Hanîfe onu çok 

sever, saygı duyar ve “arkadaşlarımın en orta yollu olanı” diyerek överdi. Züfer 

evlendiğinde, düğününe Ebû Hanîfe’yi çağırmış ve O da törende şöyle bir konuşma 

yapmıştır: “ Bu Züfer b. Hüzeyl, Müslümanların imamlarından bir imamdır. İlmi ve 

şerefiyle onların alemlerinden bir alemdir, (müslümanların yüz akıdır)”13 

 Önceleri hadis ehli olup, daha sonra re’ye meyleden Züfer Hanefî 

kıyasçısıdır. O’nun şöyle dediği rivayet edilmiştir: “ Nass varsa biz re’ye göre 

hükmetmeyiz, nass geldiğinde re’yi terk ederiz.”14 

 Züfer, A’meş, İsmail b. Ebî Hâlid, Ebû Hanîfe, Muhammed b. İshâk, Haccâc 

b. Ertât ve çağdaşlarından rivayette bulundu. Ebû Hanîfe’nin birçok talebesi, ondan 

sonra Züfer’den ders aldı. Hassân b. İbrahim el-Kirmânî, Eksem b. Muhammed, 

Abdü’lvâhid b. Ziyâd, Ebû Nuaym el-Mülâî, Numân b. Abdüsselâm et-Teymî, 

Hakem b. Eyyûb, Mâlik b. Füdeyk bunlardandır.15 

                                                
11 Yaylalı, Davud, “Mevsılî”,  DİA, XXIX, 487. 
12 İbnü’l-Hinnâî, Tabakâtü’l Hanefiyye, s. 107, 108; Zehebî, Siyeru’l A’lam, VIII, 38, 39; 

Taşköprüzâde, Tabakâtu’l-Fukahâ, s. 18; Ziriklî, age, III, 78; Leknevî, age, II, 75, 76; Özel, 
Ahmet, age, s. 19. 

13 İbnü’l-Hinnâî, age, s. 107, 108; Taşköprüzâde, age, s. 18; Leknevî, age, II, 75, 76 
14 Leknevî, age, II, 75, 76; Ziriklî, age, III, 78. 
15 Zehebî, age, VIII, 38, 39; Özel, Ahmet, age, s. 19. 
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 Basra’da ikamet eden Züfer, kadılık görevinde bulunmuş ve h. 158(m. 775) 

yılında burada vefat etmiştir.16 

 

B. Fıkıh İlmindeki Yeri 

Hicrî ikinci yüzyılın birinci yarısında yaşayan ve Ebû Hanîfe’nin 

öğrencilerinden olan İmam Züfer “ehl-i re’y” diye tanınan Kûfe fıkıh ekolünün 

seçkin sîmalarından birisidir. 

İmam Züfer’in Ebû Hanîfe’nin derslerine katılışı şöyle olmuştur: Züfer hadisçi 

bilginlerdenmiş. Birgün bir meseleyi çözememişler. Züfer bu meseleyi sormak üzere 

Ebû Hanîfe’ye gelmiş. Ebû Hanîfe bu meselenin cevabını verince; Züfer, bu cevabı 

nereden ve nası buldunuz? demiş. Ebû Hanîfe’de, “Şu hadis ve şu kıyastan çıkardım; 

eğer soru şöyle olsaydı cevap nasıl olacaktı?” diye Züfer’den sormuş. Züfer’de, “Bu, 

benim için öncekinden daha zordur”demiş. Ebû Hanîfe, sorunun cevabını 

açıkladıktan sonra bir şey daha sormuş ve onun cevabınıda kendisi vermiş. Sonra 

Züfer, arkadaşlarına gidip aynı meseleleri sormuş. Hiçbirisi cevap veremeyince, 

kendisi, delilleriyle birlikte bu meseleleri onlara açıklamış. Bundan sonra İmam 

Züfer’in re’y ve kıyas yönü hadis yönüne galebe çalmış ve o Ebû Hanîfe’nin 

yanından yirmi yıl ayrılmamıştır. 17 

İmam Züfer, son derece dürüst, asil, zâhid, müttakî ve güvenilir bir kişiliğe 

sahipti. Ebû Hanîfe’nin öğrencileri arasında fıkhî birikimi en çok olan ve kıyası en 

iyi kullanan o idi.18 

Basra’ya kadı olarak tayin edildiği zaman, ilim adamları onun etrafında 

toplanmışlar, günlerce onunla fıkhî münakaşalara girmişlerdir. Ebû Hanîfe’nin 

görüşlerini Basra’ya ilk getiren Züfer olmuştur.19 

İmam Züfer, kıyasa çok önem verir ve onu delil olarak çok kullanırdı. Ancak 

hadiside ihmal etmezdi. O’nun şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Nas varsa biz re’ye 

                                                
16 İbnü’l-Hinnâî, age, s. 107, 108; Zehebî, age, VIII, 38, 39; Taşköprüzâde, age, s. 18; Leknevî, age, 

II, 75, 76; Ziriklî, age, III, 78; Özel, Ahmet, age, s. 19. 
17 Muhammed Zahid el-Kevserî, Lemehâtü’n-Nazar fî Sîreti’l-İmam Züfer, 6, 12. 
18 İbn Hacer, Lisânu’l-Mîzân, II, 476. 
19 İbn Hacer, age, II, 477. 
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göre hükmetmeyiz, nas geldiğinde re’yi terk ederiz.”20 İşte Züfer’in bu sözleri onun 

akıl-nakil ikilisindeki tavrını ortaya koymaktadır. Züfer, Hanefîler içerisinde kıyası 

en çok, istihsanı ise hemen hemen hiç kullanmamıştır. (bu çalışmamızda 

incelediğimiz görüşlere göre) 

İmam Züfer’in ictihaddaki yerine gelince, onun mutlak müctehid mi, yoksa 

mezhepte müctehid mi olduğu tartışmalı bir husustur. Bu, birazda Züfer’in Ebû 

Hanîfe’nin görüşlerine fazla saygılı oluşundan ileri gelmiştir. Onun Ebû Hanîfe’nin 

görüşlerini kabul edişi, bir taklid meselesi değil, ancak İmam’ın dayandığı delilleri 

bilip ikna edilmiş olmasındandır.21 Çünkü bizzat Ebû Hanîfe, arkadaşlarının 

kendisini taklit etmelerini istemezdi ve “Dayandığım delili bilmeden benim 

görüşümle hiç kimsenin amel etmesi caiz olmaz” derdi.22 

Ebû Hanîfe’nin görüşlerine büyük bir saygı göstermesi, Züfer’in şeraitte mutlak 

müctehid olmasına gölge düşürmez. O, isabetli olduğuna kanaat getirdiği zaman 

kendi görüşlerini usulde de, furûda da savunurdu. Bu konuda Muhammed Zahid el-

Kevserî şöyle der: 

“Hanefî fıkıh kitaplarında Züfer’in kendisine has ictihadlarını ve onun diğer 

imamlardan ayrıldığı görüşleri bulmak her zaman mümkündür. Hanefî mezhebinde 

on yedi mesele hakkında Züfer’in ictihadına göre fetva verilmiştir. “el-Eşbah ve’n-

Nezâir” şârihi Ahmed el-Hamevî, bu meseleler hakkında “Ukûdu’d-Durar fîmâ 

Yuftâ bihî fi’l-Mezheb min Akvâli Züfer” adlı bir risale yazmıştır. Bu risaleyi, 

Abdulgani en-Nablusî şerh etmiş ve İbn Abidîn de araştırma konusu yapmıştır. 

Züfer’in özel görüşleri, Nesefî’nin Hilaf hakkındaki manzum eserinde ve bunun 

şerhlerinde genişçe ele alınmıştır. Ebu Zeyd ed-Debûsî’de, “Te’sîsu’n-Nazar” adlı 

eserinin özel bir bölümünde Züfer’in usul ve furûdaki muhalefetlerini toplamıştır. 

Züfer’in kendisine has görüşlerine el-İtkânî’nin “Şâmil”inde, ez-Zerkeşî’nin 

“Bahr”inde ve Pezdevî’nin “Usûl”ü üzerine yazılmış şerhlerde ayrıca işaret edildiğini 

görmekteyiz. Bir mutlak müctehidin usul ve furûda kendisine has görüşlere sahip 

olması gerekiyorsa, işte İmam Züfer’de bu her iki yönden böyle görüşlere sahiptir. 

                                                
20 Leknevî, age, II, 75, 76; Zirikli, age, III, 78. 
21 el-Kevserî, age, 20. 
22 el-Kevserî, age, 21. 
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Bazı usul veya furû meselelerinde delilini kabul ederek İmam’a muvafakat edişi, asla 

onun mutlak müctehid olmasına engel teşkil etmez.”23 

Züfer’in ictihadlarında takip ettiği usul ve fıkhî görüşlerinden birkaç örnek∗: 

a.  Üç müctehide göre, bir şey hüküm bakımından başka bir şeyin yerine 

konursa, yerine konulduğu şeyin bütün hükümlerinde onun yerine geçmiş olur. 

Züfer’e göre ise bütün hükümlerinde onun yerine geçmiş olmaz. 

Örneğin; zina fiili konusunda şahidlik eden dört kişi, zina yapılan yer 

konusunda ihtilaf etseler, şahitlikleri red edilir. Kendilerine kazf cezası uygulanmaz. 

Züfer’e göre ise uygulanır.24 

b. Mezhebin üç imamına göre akitlerdeki ve diğer mevzulardaki hüküm akitlere 

sonradan ârız olan bir manaya tavakkuf etmesi mümkündür. Züfer’e göre bir şey 

mümkün veya fasid olunca sonradan meydana gelecek bir mana sebebiyle bir başka 

hale dönüşmez, tâ ki yenilenmedikçe. 

Örneğin; hasat, meyve toplama, harman ve hacıların gelme zamanına kadar 

olan veresiye satışlar caiz değildir. Ancak daha evvelden veresiyeyi kaldırırlarsa, bu 

alış-veriş caiz olur. Züfer’e göre caiz olmaz. Çünkü fasid olarak başlayan bu satış 

sonradan caize dönüşmez.25 

c. Mezhebin üç imamına göre hükümlerde sonradan meydana gelen bir şey 

baştan, mevcud bir hükme aykırı hüküm ihtiva eder. Züfer’e göre ise ârızın hükmü 

baştan, mevcut hükmün aynıdır. 

Örneğin; bir selem akdinde selemin vadesi bittikten sonra selem yapılan mal 

piyasadan çekilse selem akti bozulmaz. Züfer’e göre ise bozulur. Neticede meydana 

gelen malın bitmiş olması ârızası akit yapılırken baştan mevcutmuş gibi kabul 

edilir.26 

                                                
23 el-Kevserî, age, 21. 
∗ Züfer’in, Hanefîlerin üç büyük âlimi (Ebû Hanîfe, İmam Yusuf ve İmam Muhammed) ile kendi 

arasındaki ihtilafların ana sebeblerini ve fıkhî görüşlerinden örnekleri ictihadları inceleyerek ana 
prensiplere varmaya çalışan Debûsî’nin Te’sîsu’n-Nazar adlı eserinden vermeye çalışacağız. 

24 Debûsî, Te’sîsu’n-Nazar, 38; Serahsî, el-Mebsût, IX, 61. 
25 Debûsî, age, 40; Serahsî, age, XIII, 27. 
26 Debûsî, age, 43; Serahsî, age, XII, 135. 
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 d. Mezhebin üç imamına göre bölünmeyen bir şeyin bir kısmının mevcut 

oluşu tamamının mevcut oluşu gibidir. Züfer’e göre bir şeyin bir kısmının var oluşu 

tamamının var oluşu gibi değildir. 

Örneğin; bir kimse bir rekat namaz kılmayı nezretse iki rekat kılması vacip 

olur. Çünkü üç imama göre namaz bölünmez. Züfer’e göre ise hiçbir şey gerekmez.27 

 e. Mezhebin üç imamına göre sıfattaki muhalefet muteber değildir. Züfer’e 

göre ise muteberdir. 

Örneğin; bir adam karısını bir ric’î talakla boşamak üzere başka bir şahsa yetki 

verse, o da bir bâin talakla boşasa, bir ric’î talakla boşamış olur. Züfer’e göre ise boş 

olmaz, çünkü müvekklin emrine uymamıştır.28 

 f. Mezhebin üç imamına göre bir şeyin azı bağışlanır, Züfer’e göre ise 

bağışlanmaz. 

Örneğin; bir kimse şarap, kusuntu, pislik gibi necasetlerin dökülüp kuruduğu 

ve de necaset özelliğinin kaybolduğu bir yerde namaz kılsa üç imama göre namaz 

caizdir, çünkü yer onların necaset özelliğini emerek kaybetmiştir. Züfer’e göre bu 

kimsenin namazı caiz değildir, çünkü o mahalde azda olsa necaset kalmıştır, bu 

necasette bağışlanmaz.29 

g. İmam Muhammed, Hasan b. Ziyad ve Züfer’e göre hükmün taalluk ettiği 

illete itibar edilir. Hükmün ortaya çıkmasını sağlayan şeye itibar edilmez 

h. Mezhebin üç imamına göre aynı cins şeylerde niyetin ayrı ayrı 

belirtilmesine itibar edilmez. Züfer’e göre ise edilir. 

Örneğin; bir kimse karısına iki talak niyetiyle sen bana haramsın dese, niyetine 

bakılmaksızın bir talak hükmü verilmiş olur. Çünkü bir talakın hürmeti tek cinstir. 

Niyet bir cinsi iki cins yapmaz. Züfer’e göre iki talakla boş olur, niyet iki talak için 

câridir.30 

                                                
27 Debûsî, age, 44; Serahsî, age, I, 209. 
28 Debûsî, age, 45. 
29 Debûsî, age, 45; Serahsî, age, I, 205. 
30 Debûsî, age, 47. 
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Hanefî fıkhına dair yazılmış ilk devirlere ait usul ve furû kitapları baştan sona 

taranacak olursa, Züfer’in görüş ve ictihadları aşağı yukarı tam olarak ortaya çıkar. 

Bu iş, bizim çalışmamızın sınırları dahilinde olmadığı için birkaç örnekle yetinmiş 

bulunmaktayız. 

İmam Züfer’in eserleri hakkında ise fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kâtib 

Çelebi “Keşfu’z-Zunûn”da İmam Züfer adına iki kitaptan bahseder. Bunlardan birisi 

“el-Mucerred fi’l-Furû”, diğeri de “el-Makalât” adlı eserlerdir.31  

Ancak bu eserlerin izine henüz rastlanmamıştır. İmam Züfer’in bugün 

elimizde herhangi bir eseri olmamakla birlikte Hanefî kaynakların hemen hepsinde 

ondan iktibaslar bulunmakta ve görüşlerine yer verilmektedir. 

 

III. TAHKİKTE İZLENEN YOL 

Çalışmamızda el-Mevsılî’nin el-Muhtar’ındaki Züfer’e ait görüşleri tahkik 

etmeye ve müellififn eserde yer vermediği, ancak Züfer’in katılmadığı görüşleri 

vermeye çalıştık. 

Öncelikle el-Muhtar’daki Züfer’e ait görüşlerin işaret edildiği yerleri tespit 

ettik. Bu ön tespitten sonra Züfer’e ait görüşlerin isabetli olup olmadığını tespit 

ederken Kudûrî’nin el-Muhtasar’ı, Serahsî’nin el-Mebsut’u, Merğinânî’nin el-

Hidaye’si, İbnu’s-Sââtî’nin el-Mecma’ı ve son dönem fıkıh çalışmalarında meselelerin 

ne şekilde ele alındığını görmek gayesiylede Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhıyye 

Kâmûsu ilk olarak başvurduğumuz temel kitaplar oldu. Bunların dışında Cessâs’ın el-

Muhtasar, Kâsânî’nin Bedâiu’s-Sanâi, İbnü’l-Hümâm’ın Fethu’l-Kadir, İbn Nüceym’in 

el-Bahru’r-Raik, İbn Âbidîn’nin Reddü’l-Muhtar isimli eserlerindende istifade ettik. 

Tez sistematiği olarakta madde madde el-Muhtar’da yer alan Züfer görüşleri 

verilmiş, eserdeki yerlerinin kolay tespiti için Arapça metinleri eklenmiş, Züfer’in ihtilaf 

noktası açıklanmıştır.  

İkinci bölümün teşekkülü için yine, Hanefî mezhebinin temel kaynaklarından; 

Kudûrî’nin el-Muhtasar’ı, Serahsî’nin el-Mebsut’u, Merğinânî’nin el-Hidaye’si, 

                                                
31 Çelebi, Kâtib, Keşfu’z-Zunûn, II, 1591, 1782. 
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İbnu’s-Sââtî’nin el-Mecma’ı ve Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhıyye 

Kâmûsu’ndaki Züfer'e ait görüşlerin hepsi tek tek tespit edilmiş ve el-Muhtar ile 

karşılaştırmalı olarak okunmuştur.  

Bu ön tespitten sonra Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı görüş bildirdiği fakat el-

Mevsılî’nin Muhtar metninde bu ihtilafı belirtmediği yerlere İmam Züfer’e işaretle     

 rumuzu konulmuş, İmam Züfer’in mesele ile ilgili ihtilaf noktası belirtilmiş ve ( ز )

meselenin el-Muhtar’daki yerinin kolay tespiti için Arapça metinleride verilmiştir. 

Arapça metinler verilirken, özellikle uzun olan bazı fıkhî meselelerde Arapça metnin 

tamamı değilde sadece Züfer’in itiraz noktasındaki kısım verilmiş, ancak konunun 

zihinde bütünlüğünün sağlanması faydalı olacağı için tercüme edilirken mesele ile 

ilgili parentez içi açıklamalar olmuştur. 

 Bu bölümde Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı görüş bildirdiği meseleler 

verilirken, el-Muhtar metni esas alınmış, el-Mevsılî’nin eserinde verdiği konularda 

Züfer’in farklı olan görüşleri incelenmiştir. Ancak Züfer’in ihtilafına dair 

zikrettiğimiz bazı meseleler, metinde verilen fıkhî mesele ile birebir örtüşmese de 

konu ile alakalı olması ve Züfer’in buradaki ihtilafının bilinmesi faydalı olacağı 

kanaati ile el-Mevsılî’nin verdiği mesele ile doğrudan olmasada, irtibatlı olan Züfer 

görüşlerinide bu bölümde vermiş bulunmaktayız. el-Mevsılî’nin eserde verdiği 

mesele ile dolaylı yoldan ilgili olan Züfer görüşlerinin verildiği bu 16 yerde  (ز ) 

kaydı konulmamıştır.  
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I. TAHARET KİTABI 

Abdest Babı 

Abdestin Farzları ve Sünnetleri Faslı 

1. D!E F;�G
� HI J KL4�} �{  

“ Dirseklerle birlikte elleri yıkamak farzdır.”1    
Züfer’e göre dirsekler abdestte yıkanacak yerlere dâhil değildir. Çünkü 

abdestle ilgili ayette geçen ( 	�َِإ ) edatı, varılacak sınırı göstermektedir, ‘dirseklere 

kadar yıkayın’  manasına gelmektedir. 2 

2. D!E J+8L
� HI JM	N
�} �{  

“ Topuklarla birlikte ayakları yıkamak farzdır.”3 

Züfer’e göre topuklar abdestte yıkanacak yerlere dâhil değildir. Çünkü 

abdestle ilgili ayette geçen ( 	�َِإ ) edatı, varılacak sınırı göstermektedir, ‘topuklara 

kadar yıkayın’  manasına gelmektedir.4 

Abdesti Bozan Şeyler Faslı 

3. #) P<.........Q. 
� QDI} � {R�
�  

“ Ağız dolusu kusuntu abdesti bozar.”5 

Züfer’e göre ön ve arka yollardan çıkan pislikler gibi, az miktarda ki kusuntu 

da abdesti bozar. ( Azı ile çoğu arasında bir fark yoktur.)6 

Teyemmüm Babı  

4.                                                                                    S �� #GK FI 62�T'
� 0G�
�} � {

               “ Teyemmümde temizlenmeye niyet etmek şarttır.”7 

 

                                                
1 el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtar, I, 7.  
2 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, III, 344; Serahsî, el-Mebsût, I, 6, 7; Merginânî, el-Hidâye, I, 95. 
3 el-Mevsılî, age, I, 7. 
4 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, III, 344; Serahsî, age, I, 6, 7; Merginânî, age, I, 95. 
5 el-Mevsılî, age, I, 10. 
6 Serahsî, age, I, 74; Merginânî, age, I, 110; es-Sââtî, el-Mecma’, 72. 
7 el-Mevsılî, age, I, 20. 
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Züfer’e göre abdestte olduğu gibi teyemmümde de niyet etmek şart değildir.8 

Hayız Babı 

5. �- H' P� 6LU	
} � {��8 DM@ D!V
�  

“ Hayız kanı on günden önce kesilince, yıkanmadıkça cinsî münasebet helal 

olmaz. (Yahut bir namaz vaktinin geçmiş olması lazımdır. On günü tamamlayarak 

kesilirse, yıkanmadan evvel cinsî münasebet caiz olur).”9  

Züfer’e göre hayız kanı on günden sonra kesilse bile, kadın gusletmedikçe 

kendisiyle cinsî münasebette bulunmak helal olmaz. Bir namaz vakti geçmeden de 

yaklaşamayacağı gibi.10 

Nifas (Lohusalık) Hali Faslı 

6. �WK X FN; �Y 6��1 �T(���K ��	�2Z [  ����
� � JIZ�$
� �G 1 �\�} �{  

“Kadının âdeti, yani belli bir lohusalık müddeti yoksa lohusalığı kırk gündür. 

İkiz çocuk doğurduğunda lohusalık müddeti ilk çocuk ile işlemeye başlar.”11 

Züfer’e göre ikiz çocuk doğduğunda lohusalık müddeti ikinci çocuk ile 

işlemeye başlar.12 

Necasetler ve Temizlenmeleri Babı 

7. �^� ��_Z :`� 0(�a �Y �L8 bL
�c :dK #N
�K e2S�� ��8} �{  

“ Meste hayvanın tersi gibi cirmi olan bir pislik bulaşır da kurursa, onu yere 

sürterek gidermek caizdir.”13 

Züfer’e göre meste meni haricindeki cirmi olan pislikler bulaşırsa ancak 

yıkamayla temiz olur.14 

8.  :G!
� 6�L4� f�$N; �=Tg!h} �{  

                                                
8 Merginânî, age, I, 178; es-Sââtî, age, 178. 
9 el-Mevsılî, age, I, 28. 
10 Serahsî, age, II, 16; es-Sââtî, age, 96. 
11 el-Mevsılî, age, I, 30. 
12 Kudûrî, el-Kitab, 7; Serahsî, age, I, 20; Merginânî, age, I, 228. 
13 Mevsılî, age, I, 33. 
14 Haddâdî, el-Cevheretü’n-Neyyire, s. 47. 
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“ Kılıç ve ayna gibi şeyleri temizlemek için silmek kâfidir.”15 

Züfer’in bu mesele ilgili görüşüne baktığımız kaynaklarda rastlanamamıştır. 

�^� &��_Z e2\� 0(�a �,iK �,Lj� k��8} �{����� ة�	
  .9           ا

“ Yer pislenir, sonra da pisliğin eseri kaybolursa, orada namaz kılmak caiz 

olur.”16 

Züfer’e göre böyle bir yerde teyemmüm gibi namaz kılmak da caiz olmaz.17 

Pisliğin Giderilmesi Faslı 

��l 0
��- 0(�d�
� Q�4��  DN� H7�I L,�m D`�c} �{      10.  

“ Pisliğin su ile giderilmesi caizdir, sirke ve gül suyu gibi temiz olan her sıvı 

ile.”18 

Züfer’e göre pisliğin ancak su ile giderilmesi caizdir.19 

 

II. NAMAZ KİTABI 

Namazda Yapılacak İşler Babı 

11.   H); #G$Mc2 DM@ #;�; H); #;�; Q�i% #GP^Z} �{  

 “ Secdeye giderken önce dizler sonra eller yere konulur. Eller kulakların 

hizasında olur.”20 

Züfer’in bu mesele ilgili görüşüne baktığımız kaynaklarda rastlanamamıştır. 

Geçmiş Namazların Kazası Faslı 

12. � !; �G"L$
� ��G!�
�� [ ��o k�K 0G$@�
� [ �Z �;3" .+1 pq} �{  

                                                
15 Mevsılî, age, I, 33. 
16 Mevsılî, age, I, 33. 
17 Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâî, I, 65; Merginânî, age, I, 236; es-Sââtî, age, 103. 
18 Mevsılî, age, I, 35. 
19 Merginânî, age, I, 230. 
20 Mevsılî, age, I, 52. 
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“ Tertib, unutmak, vakit namazının geçme korkusu ve beş vakit namazdan 

fazla namazın kazaya kalması ile düşer.”21  

Züfer’den “bir aylık namaz kazaya kalmadığı sürece sıraya uymak gerekir” 

şeklinde bir görüş nakledilmiş. O, çokluğun sınırını bir aydan fazla olmakla 

belirlemiştir.22 

Hasta Namazı Babı 

13. S rI�; #G�G	�} �  {S #M+ � S #GM8�s}�{  

“ Hasta gözleriyle, kalbi ve kaşlarıyla imâ etmez.”23 

Züfer’e göre kalp ile imâ eder. Çünkü niyet ve ihlâs gibi bazı farzlar kalp ile 

yerine getirilmektedir. Bu gibi farzlar kalp ile yerine getirildiğine göre, diğer 

farzlarda yerine getirilir. Ona göre bu hastanın güç yetirebildiğidir.24 

14. �
 tLu �GI�I v 2�@ .+1 t�cL
� ��d!
� DM $(�}�{  

“ İmâ ile namaz kılan, sonra rûku ve secdeye varacak kuvvet bulursa, 

namazını bırakıp yeniden kılar.”25 

Züfer’e göre yeniden kılmaz.26 

Cuma Namazı Babı 

FI  وىآ�� .15 f+_ LTw
� ��; 0	=x� yV� 231 ��8}�{  

 “Özrü bulunmayan bir kimsenin Cuma namazını kılmayıp, öğle namazını 

kılması kerahetle caiz olur.”27 

Züfer’e göre caiz olmaz. Çünkü bu kimse için asıl farz Cuma namazıdır. Öğle 

namazı onun için asıl farz olmayıp farza bedeldir. Asıl farz dururken ise onun 

                                                
21 Mevsılî, age, I, 64. 
22 Serahsî, age, I, 154; es-Sââtî, age, 141. 
23 Mevsılî, age, I, 77. 
24 Serahsî, age, I, 217; es-Sââtî, age, 152. 
25 Mevsılî, age, I, 77. 
26 Serahsî, age, I, 218. 
27 Mevsılî, age, I, 84. 
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bedeline geçilmez. Cuma namazını kılmayıp geçerse, öğlen namazının kılmakla 

emrolunur. Bu da öğlen namazının Cuma namazının bedeli olduğunun alametidir. 28 

 

III. ZEKÂT KİTABI 

16. S 6�c� � ��4� 2�=)
�} �{  

“ Mâl-ı zımârın29 zekâtı yoktur.”30 

Züfer’e göre nasslar mutlak olduğu için mal-ı zımâra zekât vardır. Bunun 

sebebi olan mülkiyet bu malda tahakkuk etmektedir. Yolda kalmış kimsenin 

durumunda olduğu gibi; el altında bulunmayışı o malın zekâtının verilmemesini 

gerekli kılmaz.31 

17. �� � ����
� �� ��	
�} �{  

“ (Zekât, hayvanların) nisabı tutan kısmından verilir. İki nisab arasında kalan 

miktarın zekâtı yoktur.”32 

Züfer’e göre hem nisabı tutan kısmından hem de iki nisab arasında kalan 

kısmından zekât verilir. Mesela bir adamın seksen koyunu olur da bunlardan kırk 

tanesi ölürse, Ebû Hanîfe’ye göre zekât olarak bir koyun vermesi gerekir; Züfer’e 

göre ise yarım koyun vermesi gerekir. Bir kimsenin dokuz devesi olur da, bunlardan 

dört tanesi ölürse, bir koyun vermesi gerekir; Züfer’e göre bir koyunun dokuzda 

birini vermesi gerekir. Çünkü iki nisab arasında kalan mal nemalanan bir maldır ve 

nimet-i kâmiledendir. Nemalanan malın ve nimetin şükrünü ifâ etmek için bu malın 

zekâtını vermek gerekir.33 

                                                
28 Serahsî, age, II, 32, 33; Merginânî, age, II, 115; es-Sââtî, age, 161. 
29 Mâl-ı zımâr: Mülkiyet bulunmakla beraber ona ulaşılamayan maldır. Kaybolan, denize düşen, çölde 

bir yere gömülüp de sahibi tarafından yeri unutulan, kaçak köle, gasb edilen mal, elde bir beyine 
olmaksızın inkâr edilen borç ve emanet eşya gibi mallar. 

30 Mevsılî, age, I, 101. 
31 Serahsî, age, II, 197; Merginânî, age, II, 167; es-Sââtî, age, 181. 
32 Mevsılî, age, I, 102. 
33 Serahsî, age, II, 176; Merginânî, age, II, 184, 185. 
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18.  FI *+I ����P Dd	K 6�c3
� DM@ ���� 0�!
 Z LzcZ Z ���
 ��8} �{  

 “ Nisaba mâlik olan bir kimse daha senesi gelmeden bir veya daha çok 

senelerin zekâtını önceden verebilir ve yine aynı şekilde nisabı tutan bütün malların 

zekâtını verebilir.”34 

Züfer’e göre bir kimse kendi mülkiyetinde bulunan nisab hariç, diğer 

nisablardan zekât verirse, bu kendisi için yeterli ve caiz olmaz. Çünkü bu durumda 

zekâtı veriliş sebebi olan mülkiyetten önce eda etmiştir.35 

Atların Zekâtı Faslı 

19. S � ����
�  ��=�� DG8�d	
�} �{  

“Birer yaşını doldurmayan deve, sığır, oğlak ve kuzu için de zekât verilmez.”36 

Züfer’e bunların zekâtı da büyüklerin ki gibi verilir. Çünkü Hz. 

Peygamber(sas) “Beş deve için bir koyun verilir” buyurdu. Koyun ve deve kelimeleri 

cins isimlerdir; büyükleri de küçükleri de kapsar.37 

Âşir Babı 

20.  LU	; 0=G@ L=`� �� L;{`�} �{  

“Bunlardan(harbîlerden) domuz hariç şarabın kıymetinin onda biri zekât 

olarak alınır.”38 

Züfer’e göre gayr-ı müslimler için mal sayılma bakımından şarapla domuz 

aynı mesabede olduklarından, hem şarabın, hem de domuzun onda birinin kıymeti 

onlardan zekât olarak alınır.39 

                                                
34 Mevsılî, age, I, 103. 
35 Serahsî, age, II, 177; Merginânî, age, II, 188; es-Sââtî, age, 184. 
36 Mevsılî, age, I, 109. 
37 Serahsî, age, II, 157, 158; Merginânî, age, II, 180; es-Sââtî, age, 188. 
38 Mevsılî, age, I, 116. 
39 İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadîr, II, 230; Bilmen, Ömer Nasuhi, Istılâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, IV, 349.  
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Zekâtın Sarf Edileceği Yerler Babı 

21. �- .'1Z �y K ��%� ����P Z LzcZ ��8} � {|LN;  

“ Bir fakire bir defada nisab miktarı veya daha çok zekâtın verilmesi mekruh 

olmakla birlikte caizdir.”40 

Züfer’e göre caiz değildir. Çünkü bu durumda zengin kimseye zekât verilmiş 

gibi olmaktadır ki; böylece verilen şeyin zekât olarak tahakkukuna mani olan bir 

durum meydana gelmiş olmaktadır.41 

 
IV. ORUÇ KİTABI 

Orucu Bozan Durumlar Faslı 

22.   � Q� $(�}� {QDI #GK    

 “ İsteyerek ağız dolusu kusan kimsenin (Ramazandan sonra bir gün kaza 

etmesi gerekir).”42  

Züfer’e göre ağız dolusu olmasa bile oruç bozulur.43 

 

V. HAC KİTABI  

�ن��ن ��وز ه� ا����� ��� ا��ام ���� ��ة  .23� 

��1 �L%}K #�I � ( ��
� [ �- �L%Z 0ds Z 6L=1 v ��1 #G
- �GM+I � ( �);Z}�{                              

         “(mikatı) İhramsız geçen âfâkilerin bir koyun kurban etmeleri gerekir. Eğer geri 

dönüp mikatta ihrama girerlerse, kurban kesme cezası kalkar. Hac veya umre için ihrama 

girer, sonra telbiye getirerek mikata dönerlerse, yine kurban borcundan kurtulurlar.”44 

Züfer’e göre telbiye getirseler bile mikata dönmekle bu ceza kalkmaz. Çünkü 

mikatı geçmekle bu ceza kesinleşmiştir. Mikata geri dönmekle de yok olmaz. Tıpkı 

güneş batmadan Arafat’tan Müzdelife’ye giden sonra Arafat’a dönen kimsenin 

cezadan kurtulmayışı gibi.45 

 

                                                
40 Mevsılî, age, I, 121. 
41 Serahsî, age, III, 13; Merginânî, age, II, 229. 
42 Mevsılî, age, I, 132. 
43 İbnü’l-Hümam, age, II, 335. 
44 Mevsılî, age, I, 142. 
45 Serahsî, age, IV, 170; Merginânî, age, II, 458. 
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VI. BÜYÛ’ KİTABI 

24.  ��� 6��;3
� � F=z
�} � {0	+!
�} � {[ ��� FI F=z
� ~g$+;} � {D_}� � 	
�  

 “Bedeli ve malı arttırmak ve bedelde indirim yapmak caizdir. Ve bu 

değişiklik akdin aslına dâhil olur.46 

Züfer’e göre bedel, başta yapılan satış akdinin bir bölümüdür. Bunun yeni bir 

akdin içinde yer alması mümkün değildir. Şu halde arttırılan bedel, satıcının mülkü 

olan asıl bedel karşılığında, mülkü olmaktadır. Şu halde arttırılan bedelde ki ilave 

kısım satıcıya re’sen verilen bir hibe sayılmaktadır.47 

İkâle Faslı 

25. f, �!K � ~% F;�@�	$4� HG� �;�8 � ~% �
�j} �{  

“(İkale), akdi yapan iki taraf için bir fesih, üçüncü bir şahıs içinse, yeni bir 

satıştır.”48 

Züfer’e göre şart muhayyerliği sebebiyle malı vermekte olduğu gibi, satıcı ile 

müşteri için fesih sayılan bir iş, başkası hakkında da fesih sayılır49 

Muhayyerlik Babı 

26. FI �Lu 2�G`� |yV
 ��8} �{�=Y &Mz;  

“Bir kimse muhayyerliği kendi adına başkasına verebilir. Fakat bu hak her 

ikisi içinde serbesttir.”50 

Züfer’e göre kıyâsen bunun caiz olmaması gerekir. Çünkü akdi yapan 

kendisidir. Nasıl ki bedeli başkası vermesi gerekmiyorsa, muhayyerlik hakkının da, 

başkası için şart koşulması caiz değildir.51 

                                                
46 Mevsılî, age, II, 8.  
47 Merginânî, age, V, 173. 
48 Mevsılî, age, II, 11. 
49 Kâsânî, age, V, 306. 
50 Mevsılî, age, II, 14. 
51 Serahsî, age, XIII, 47; Merginânî, age, V, 44. 
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Fasid Alış Veriş Babı 

27. HGM
� ?�� ���� ��' 
� ��;�
� ��@ ���� �(�K ��[ �' (Z D8\� #+M@ ��8} � {  

“Hasat, meyve toplama, harman ve hacıların gelme zamanına kadar olan 

veresiye satışlar caiz değildir. Ancak daha evvelden veresiyeyi kaldırırlarsa, bu alış-

veriş caiz olur.”52 

Züfer’e göre caiz olmaz. Çünkü fasid olarak başlayan bu satış sonradan caize 

dönüşmez.53 

Selem Babı 

İstisnâ Faslı 

28.     �^- H��$(� ��Gu ��8 �P�!g$(�} �{  

 “Bir sanatkâra sipariş vermek istihsan kaidesine göre caizdir.”54 

Züfer’e göre kıyas delili buna cevaz vermez, caiz değildir. Çünkü bu, akid 

esnasında mevcut olmayan bir şeyin satışıdır.55 

Sarf Babı 

29. ��l HG� JA2� 2��;� F;2��;�� R,2� [ HG� �%Z LU1 �A2� 6LU	� 2��;�} �{  

“İki dirhemin ve bir dinarın, iki dinar ve bir dirhemle satılması; on bir 

dirhemin de on dirhem ve bir dinara satılması caizdir.”56 

Züfer’e göre sarfta ki her cins, kendi cinsine yönelir ve onunla sarfedilir. 

Çünkü karşılaştırma anında bu daha kolaydır.57 

 

VII. REHİN KİTABI 

30. ��� 6��;3
� � F,L
�} �{ S ��� � F;�
� [ S y�; F,L
� ��,2 �=�  

                                                
52 Mevsılî, age, II, 26. 
53 Serahsî, age, XIII, 27; Merginânî, age, IV, 130; es-Sââtî, age, 296.  
54 Mevsılî, age, II, 38. 
55 İbnü’l-Hümam, age, VII, 114. 
56 Mevsılî, age, II, 40. 
57 Serahsî, age, XII, 189; Merginânî, age, V, 277. 
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“Rehine ilave yapmak caizdir. Ama borcu arttırmak caiz değildir. Bir rehine 

iki borç karşılığında rehine olmaz.”58 

Züfer’e göre rehine de, borca da ilave yapmak caiz değildir.59 

 

VIII. ME’ZUN (İZİNLİ) KİTABI 

31. &Mz; �;L�
�� 0
S�
��} �{  

“(Kısıtlılık altında bulunan bir kimseye izin verilmiş olduğu) açık ifadeyle ve 

delalet yolu ile sabit olur.”60 

Züfer’e göre izin delalet yoluyla sabit olmaz. Çünkü velinin susması 

muhtemeldir. Bu durumda o vekil gibidir.61 

32. �- k�
 0P^}4� FI �,S�I �TK Ld%} �{  

“Ticaret yapmaya me’zun olan cariyenin efendisinden çocuk doğurması ile bu 

izin sona erer.”62 

Züfer’e göre cariyenin çocuk doğurması, ona ticaret izni verilmesine mani 

olmadığı gibi, daha evvel verilmiş böyle bir iznin devamına da mani değildir.63 

 

IX. İKRAH (ZORLAMA) KİTABI 

33. ��K D$@ vZ ��� 
� f+1 |LN4�} �{  

“(Birisini öldürmek için ölümle tehdit edilerek zorlanan, bu işi kat’iyyen 

yapmaz, öldürülünceye kadar sabretmek zorundadır). Öldürürse günahkâr olur, bu 

durumda kısas cezası zorlayana verilir.”64 

                                                
58 Mevsılî, age, II, 66. 
59 Serahsî, age, XXI, 296; Merginânî, age, VII, 455; es-Sââtî, age, 323. 
60 Mevsılî, age, II, 100. 
61 es-Sââtî, age, 343. 
62 Mevsılî, age, II, 103. 
63 Serahsî, age, XXV, 54. 
64 Mevsılî, age, II, 108. 
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Züfer’e göre kısas zorlanana tatbik edilir. Çünkü öldürme işini gerçekleştiren 

bizzat kendisidir. Bu sebeple günah ona taalluk eder.65 

34. FI |LcZ .+1 �P3
� S �% #G+1} �{  

“Zinaya zorlanana had tatbik edilmez.”66 

Züfer’e göre zinaya zorlanana had tatbik edilir. Çünkü zina ederken zekerinin 

kalkıp sertleşmesi bu işe gönüllü olduğunu gösterir.( Ebû Hanîfe’nin ilk görüşü de 

böyle idi daha sonra bu görüşünden dönmüştür.)67 

 

X. İKRAR KİTABI 

İkrarda İstisna Babı 

35. Z S- 3G�@ 0'�% #I3
 07�4� S- 0=G@ 2��;�
�}� {Z 3G� 
�  …… 

“Bir kimse bir dinarı veya bir ölçek buğdayı müstesna olmak üzere yüz dirhem 

borcu olduğunu ikrar ederse, yüz dirhem, bir dinar veya bir ölçek buğdayın 

kıymetleri çıkartılarak ödenir.”68  

Züfer’e göre kıyâsen bu istisna geçerli olmaz.69 

36.   *
ic Dc �I ��N; Z ���; Z �	;} �{ …….  

“Bütün ölçülen ve tartılan, sayı ile satılan mallarda istisna edilenler; (ikrar 

edilen borçtan, kıymetlerine göre hariç tutulurlar).”70 

Züfer’e göre bunların hiçbirinde istisna sahih değildir. Çünkü müstesna, icaba 

dâhil değildir. İstisna edilen şey eğer istisna yapılmasaydı, kendisinden istisna edilen 

şeye dâhil olurdu. Dolayısıyla istisna olmazdı.71 

 

                                                
65 Serahsî, age, XXIV,73; Merginânî, age, VI, 424, 425. 
66 Mevsılî, age, II, 108. 
67 Serahsî, age, XXIV, 89; Merginânî, age, IV, 110;  es-Sââtî, age, 652. 
68 Mevsılî, age, II, 133. 
69 Serahsî, age, XVIII, 87. 
70 Mevsılî, age, II, 133. 
71 Serahsî, age, XVIII, 87. 
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XI. ŞAHİTLİKLER KİTABI 

37. S DM " 6��Tu .=1\�} �{   ∗ 

“Âmânın şehadeti kabul edilmez.”72 

Züfer’e göre kulaktan duyma bilgilerle şehadetin câri olduğu meselelerde 

bunun şehadeti kabul edilir. Çünkü âmâ kişi duyabilir.73 

 

XII. VEKÂLET KİTABI 

38. �WK #!M% *+, �TK HGM4�c} �{  

“(Vekil) malı hapsettikten sonra zâyi olursa, vekilin parayı vermesi lazım 

gelir.”74 

Züfer’e göre bu mal vekilin yanında rehin gibidir. Çünkü o, bedelini tahsil 

etmek maksadıyla o malı -daha evvel alıkonulmuş değilken- alıkoymuştur ki bu da 

rehin manasındadır.75 

39. �
 #+c HGM� �M1 t�MK #��P ��8} �{  

“Bir köleyi satmaya vekil tayin edilen o kölenin yarısını satarsa caiz olur.”76 

Züfer’in bu meseleyle ilgili görüşüne bakılan kaynaklarda rastlanmamıştır. 

40. pG
 �%\ J+Gc�
� �Z �L�$; �� # GK2 S- � 0I��`�} �{  

“Bir iş için tayin edilen iki vekilden biri diğeri olmadan husumete bakmak 

dışında tek başına hareket edemez.”77 

                                                
∗ Metinde (ز) rumuzunun yanlış yere konulduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada düzeltilmiştir. 
72 Mevsılî, age, II; 146. 
73 Serahsî, age, XVI, 129; Merginânî, age, V, 434; Bilmen, age, VIII, 167. 
74 Mevsılî, age, II, 160. 
75 Serahsî, age, XIX, 60; Merginânî, age, II, 502; es-Sââtî, age, 429. 
76 Mevsılî, age, II, 162. 
77 Mevsılî, age, II, 162. 
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Züfer aksi görüştedir. Çünkü ona göre davalaşmada görüşe ihtiyaç duyulur. İki 

kişinin görüşü bir kişinin görüşü gibi değildir. Vekil edenin o iki kişinin görüşüne razı 

olması gibi değildir. Bu durum satın almada iki vekilin görevlendirilmesi gibidir.78 

41. DGc�
� 0I��`�� DGc �M 
�� �K�o LK3
  

“Dava açmaya vekil olan davalıdan malı kabzetmeye de vekildir.”79 

Züfer’e göre davalıdan malı kabzetmeye vekil değildir. Çünkü müvekkil onun 

o malı kabzetmesine değil, dava açmasına razı olmuştur. Dava açmaya elverişli olan 

herkesin malı kabzetmede muvaffak olacağına güvenilemez.80  

 

XIII. HAVALE KİTABI 

42. �^- &� 0
���� �L�} � {DG��  

“Havale akdi tamamlanınca, muhîl yani borçlu borçtan beraet etmiş olur.”81 

Züfer’e göre muhîl borçtan beraet etmez. Çünkü havale, alacağı garantilemek 

için yapılır. Tıpkı kefalette olduğu gibi, borç yine muhîlin zimmetinde kalmaya 

devam eder.82 

 
XIV. HİBE (BAĞIŞ) KİTABI 

Hibeden Dönme Faslı 

43. �
 ~g$(� :�P 0MY� H82 :��� e�	
� [ �- ~g$(� �	� e�	
� S H8L; QfU� #�I}�{   

“Hibe edilen malın yarısı başkası tarafından hak kazanılarak alınsa, kendisine 

hibe edilen şahıs ona karşılık vermiş olduğu bedelin yarısını geri ister. Fakat hibe 

karşılığında verilen bedelin bir kısmı hak kazanılarak bir başkası tarafından alınınca, 

hibe eden onun için bir şey isteyemez.”83 

                                                
78 Serahsî, age, XIX, 11; es-Sââtî, age, 436. 
79 Mevsılî, age, II, 164. 
80 Serahsî, age, XIX, 11 ve 35; Merginânî, age, V, 536; Bilmen, age, VI, 349. 
81 Mevsılî, age, III, 4. 
82 Serahsî, age, XIX, 162; Merginânî, age, V, 347; es-Sââtî, age, 448. 
83 Mevsılî, age, III, 52. 
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Züfer’e göre başkası tarafından alınan bedel oranında hibenin bir kısmını geri 

alabilir. Bunda diğer bedel muteberdir.84 

Umrâ ve Rukbâ Faslı 

44. FI 2iP �Z ���$; #
�h �TK .+1 p�8 ��I 6�c3
�} �{  

“Malından sadaka vereceğini adayan kimsenin bu adağını zekât mallarının 

cinsinden yerine getirmesi gerekir.”85 

Züfer’e göre böyle bir adakta bulunan kimsenin kıyas gereği olarak lafzın 

umumî manasıyla amel ederek malın her çeşidinden sadaka verebilir. Züfer’in bu 

görüşüne el-Muhtar’ın şerhinden başka baktığımız kaynaklarda rastlanmamıştır.86 

 

XV. GASB KİTABI 

45.  �^- yV" ���V4� D	�� �_�V
� �% ��� #�� LzcZ #	K��I #N+I #�=� [ *
^ ��ic 6�U
� 

�T�Mm Z �TGu Z �T	G' " [ Fgm 0'��� Z �T12� [ 3Mo ~G@�
� [ D	8 �;��� ��G( L��
� 0GP� Q��M
� 

.+1 08�!
� [ �+
� �'7�% [ L�1 ��$;3
� ��	
� [ �3E F' 
� �!P �3V
� [S H�$�; #� �% ���; #
�� 

}�{                                                                                                                        

“Gâsıb aldığı malı, ismi ve menfaatlerinin çoğu değişecek şekilde bozsa, ona 

malik olup kıymetini öder. Hayvanı kesip pişirmek yahut kebap yapmak veya etini 

parça parça etmek, buğdayı öğütmek veya tarlaya ekmek yahut unu ekmek yapmak, 

demirden kılıç, bakırdan kap, hint çınarından bina, kerpiçten duvar yapmak, zeytini 

ve üzümü sıkmak, pamuğu eğirip iplik haline getirmek, iplikten dokuma yapmak 

gibi. Ama bedelini ödemedikçe gâsıb bunlardan yararlanamaz.”87 

Züfer’e göre gâsıb bunlardan yararlanabilir. Hz. Peygamber(sas) sahibinin 

rızası olmaksızın boğazlanıp pişirilen bir koyun için “onu esirlere yedirin” emrini 

vermiştir. Bu da gösteriyor ki, sahibinin rızası olmadan alınan mal sahibinin 

                                                
84 Merginânî, age, VI, 260; es-Sââtî, age,465. 
85 Mevsılî, age, III, 54. 
86 Mevsılî, age, III, 54. 
87 Mevsılî, age, III, 62. 
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mülkiyetinden çıkar ama o maldan yararlanmak da haramdır. Zira sahibi razı 

edilmeden bir maldan yararlanmanın mübah kılınması, gasb kapısını açar. Ama fasid 

alış-verişte olduğu gibi o malı satmak ve hibe etmek haram olmakla beraber caizdir. 

Gâsıb o malın bedelini öder veya sahibi onu ibra ederse, o maldan yararlanması caiz 

olur. Çünkü sahibi bedelini aldığı veya onu ibra ettiği için malını onun almasına razı 

olmuştur.88 

 

XVI. NİKÂH KİTABI 

Muharramât Faslı 

46. ��NP 0	$4� ��N�
� &@�4�} � {Dm��  

“Mut’a nikâhı ve muvakkat nikâh batıldır.”89 

Züfer’e göre muvakkat nikâh sahih olur. Ancak konulan müddet kaydı 

geçersiz olur. Zira nikâh akdi, ileri sürülen fasid şart sebebiyle batıl olmaz.90 

Velâyet Faslı 

47. �^- ��E ?�
� �L@\� 0MGE 0	' �I S Lw$�; Q:N
� �m�`� |2�)% �T8� �	�\�} �{  

“Yakın veli yolculuğu uzun süren bir yerde bulunur ve kıza denk olan talib de 

onun gelmesini beklemez ise uzak olan veli kızı evlendirir.”91 

Züfer’e göre bu durumda uzak dereceli veli o kadını evlendiremez. Çünkü 

yakın dereceli olanın velayeti hala mevcuttur. Öyle ki, yakın dereceli veli bulunduğu 

yerde o kadını evlendirirse, nikâh akdi caiz olur.92 

Mehir Faslı 

48. �WK .� D@Z FI 6LU1 �T+K 6LU1} �{  

                                                
88 Serahsî, age, XI, 93, 94; Merginânî, age, VI, 496. 
89 Mevsılî, age, III, 89. 
90 Serahsî, age, IV, 150; Merginânî, age, 3, 29; es-Sââtî, age, 516. 
91 Mevsılî, age, III, 96. 
92 Serahsî, age, IV, 220; Merginânî, age, 3, 23; es-Sââtî, age, 520. 
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“Mehir on dirhemden az olarak kararlaştırılmışsa, kadın yine on dirhem 

alır.”93 

Züfer’e göre bu durumda kadın mehr-i misl almayı hak eder. Çünkü koca 

mehire elverişli olmayan bir şeyi söylemiş olduğundan, mehirden hiç söz etmemiş 

gibi olur.94 

Şarap ve Domuzun Mehir Olarak Şart Koşulduğu Nikâh Faslı 

49.      �- ��@ .+1 :
Z �- ��@Z �� [ J�
Z �- �T8LoZ [ �WK ��@Z �T+K :
\� [ �- �T8LoZ LT=K 

�T+zI}ز{             

 “Bir erkek kadının bulunduğu yerde ikamet ederse bin lira, başka yere 

götürülürse iki bin lira mehir vereceğini söylese, ikameti halinde kadın bin lira alır. 

Başka yere götürülürse, mehr-i misl alır.”95 

Züfer’e göre her iki şart da fasiddir ve bu kadın her iki takdirde de mehr-i 

misli hak eder. İki şıktan her birinin meydana gelme ihtimali vardır. Şu halde mehir 

belirsiz olmaktadır.96 

 

XVII. RADÂ’ KİTABI 

50. *
ic �- �+$o� #!�� �}� �+$o� �
 J"ZLI�} �{  

 “İki kadının sütlerinin karışmasında olduğu gibi, sütler aynı cins olunca da 

yine hüküm çoğunluğa göre olur.”97 

Züfer’e göre bu durumda süt mahremiyeti oluşur, hürmet ikisinede taalluk 

eder. Çünkü bir şey kendi cinsi ile yok olmaz, aksine onunla kuvvetlenir. Bu iki 

cinsten her biri çocukta etin ve kemiğin teşekkülü için birer sebeptir, ikisindende 

güdülen amaç aynı olduğu için biri diğerinde yok olmaz.98 

                                                
93 Mevsılî, age, III, 102. 
94 Serahsî, age, V, 81, 82; Merginânî, age, 3, 65; es-Sââtî, age, 524. 
95 Mevsılî, age, III, 106. 
96 Serahsî, age, V, 90; Merginânî, age, 3, 82. 
97 Mevsılî, age, III, 119. 
98 Serahsî, age, V, 140, 141; Merginânî, age, 3, 145. 
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XVIII. TALAK KİTABI 

 51. �^- ��@ #"ZLIS ��o�4� �� : &PZ ~
�m �j�j 0�!+
 H@ ��1 Dc LTm 0 G+'" [ �- <�P FT1�@ 

01�!
� F	@} �{  

“Bir kimse gerdeğe girmiş olduğu karısına ‘sen sünnet üzere üç talakla 

boşsun’ derse, her temizlenişinde bir talak meydana gelir. Eğer o saatte üç talak 

olmasına niyet etmişse, hemen üç talak meydana gelir.”99 

Züfer bu görüşe muhaliftir. Ona göre talakları cemetmek bid’attır, sünnet 

olamaz. Eğer talakların her üçü birlikte vaki olsun diye kastederse kasdı sahih 

değildir.100 

Sarih Talak Faslı 

52. �;L_ ��'
� S ��$� �- 0GP  [ �, ��1�P : �A�%Z &PZ ~
�m 0 +'I *$ +m . ��z
� &PZ 

��'
� [ &PZ ~
�m ��'
� [ &PZ ~
�m �@�m . �\�K H " #� 0 +m 6�%� 0G	82 S ��" #GK 0GP J$�z
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b�z
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� H " #� 6�%� 0G	82 [ ��" #GK 0GP b�z
� �� J$�z
�} �                                     {  

Sarih sözle yapılan boşama niyete ihtiyaç göstermez. Ve böyle bir talak iki 

çeşittir: 

1. “sen boşsun”, “sen boşanmışsın”, “seni boşadım” gibi sözlerle olur. 

2. “sen boşamasın”, “sen boşanmaya boşsun”, “sen boşanmakla boşsun” gibi 

sözlerle olur. 

Bunlardan birincisiyle bir ric’i talak vaki olur. Bunda iki veya üç talakla niyet 

etmek sahih değildir. İkinci ile de bir talak vaki olur. Fakat bu ikinci şekil ile iki 

hariç üç talaka niyet sahih olur.101 

Züfer’ göre (karısı hür de olsa) erkeğin talak masdarını söylerken iki talaka 

niyet etmesi sahih olur. Çünkü bu iki talak, üçün bir kısmıdır.102 

                                                
99 Mevsılî, age, III, 123. 
100 Serahsî, age, VI, 102; Merginânî, age, 3, 160, 161; es-Sââtî, age, 550. 
101 Mevsılî, age, III, 125. 
102 Serahsî, age, VI, 76, 77; Merginânî, age, 3, 168; es-Sââtî, age, 553. 
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Kinayeli Lafızlarla Boşama Faslı 

53. �- & +m �T!�P �j�j �@ �,��2Z �3
� F	@ [ S ��" 0GP J$�z
�} �{  

“Kadın kendisini üç talak ile boşar, kocası da bunu dilerse, üç talak ile boş 

olur. İki talaka niyet etmek ise sahih olmaz.”103 

Züfer bu görüşe muhaliftir. İki talaka niyet etmek sahihtir, çünkü iki talak 

üçün bir kısmıdır.104 

54.  �ic �
 ��@ |yV
 : ~+m �ZLI�  �
 ��@ #
 : �- &�u $@�L� .+1 p+��} �{  

“ (Koca) başka bir adama ‘karımı boşa’ derse, (vekilin salahiyeti bulunduğu 

meclise bağlı kalmaz) Ama o adama ‘dilersen karımı boşa’ derse, boşaması 

bulunduğu meclise bağlı olur.”105 

Züfer’e göre “karımı boşa” ile “dilersen karımı boşa” salahiyetleri aynıdır. 

Çünkü bu da ‘dilersen’ kelimesi söylenmemiş gibi vekâlet vermektir.106 

Ölüm Halinde Karısını Boşayıp Sonra Ölen Kocanın Durumu Faslı  

55. �
 ~+1 ��m #"ZLI� #+	�� #+	K � eL4� &j2 [ �- # +1 D	�� ��8Z Z Qfdh &@�
� � 
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Bir kimse ölümüne sebeb olan bir hastalık halinde iken karısının 

boşanmasını başkasının yapacağı bir işe veya “aybaşı geldiğinde sen boşsun” 

şeklinde bir vaktin gelişine bağlarsa yahut “falan adam şu eve girerse” veya 

“öğlen namazını kılarsa sen boşsun” diyerek boşanmayı bu işlerin yapılmasına 

bağlarsa; bütün bu şarta bağlamalar hastalık halinde yapılır ve söylenen şart da 

yine hastalık halinde meydana gelirse, kadın erkeğe mirasçı olur. Eğer şarta 

bağlama sıhhatte iken yapılır ve şart hastalık halinde gerçekleşirse, kadın 

kocasına mirasçı olmaz.107 

                                                
103 Mevsılî, age, III, 136. 
104 Serahsî, age, VI, 76, 77; Merginânî, age, 3, 168. 
105 Mevsılî, age, III, 137. 
106 Serahsî, age, VI, 203; Merginânî, age, 3, 219; es-Sââtî, age, 567. 
107 Mevsılî, age, III, 145. 
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Züfer bu görüşe muhaliftir. Çünkü şarta bağlanan şey, şartın meydana 

gelmesiyle birlikte meydana gelir. Koca karısını hasta iken boşamış gibi olur.108 

Ric’at Babı 

56. �^- H' P� ��
� � 0)G�� 0z
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 “ Üçüncü hayzın onuncu gününde kan kesilirse, kadın yıkanmasa bile ric’at 

hakkı sona erer. Fakat kan on günden daha az bir zamanda kesilirse, kadın 

yıkanmadıkça veya kanın kesilmesinden itibaren tam bir namaz vakti geçmedikçe 

yahut teyemmüm edip namaz kılmadığı müddetçe dönüş hakkı ortadan kalkmaz”109 

Züfer’e göre kıyâsen teyemmüm ardından namaz kılmasa bile, sırf teyemmüm 

etmesiyle kocasının ona dönme hakkı sona erer. Çünkü suyun yokluğunda 

teyemmüm de yıkanmak gibidir.110  

57. �3
� ��z
� ��T; �I �� b�z
�} �{  

“İkinci koca üç talaktan daha aşağı talakların hükmünü ortadan kaldırır.”111 

Züfer’e göre evvel ki nikâhta üç talaktan geri kalan talaklarla ilk kocasına 

döner. Çünkü ikinci koca helallik sona erdiğinde helalliği sabit kılar. Helallik sona 

ermemiştir. Çünkü kadın ondan evvel nikâh akdiyle ona helal olur. Öyleyse ikinci 

koca onun ilk kocasına helal olmasını sabit kılıcı olmaz.112 

Îla Babı 

58. �- ��@ : S *�L@Z F;LTu �	� F;LTu �TK ��I �
 ��@ : S *�L@Z 0�( S- �I�; pG+K ��h}�{  

Bir kimse karısına “sana iki aydan sonra iki ay yaklaşmayacağım” derse ilâ113 etmiş 

olur. Fakat “bir gün hariç sana bir sene yaklaşmayacağım” derse ilâ etmiş olmaz.114 

                                                
108 Serahsî, age, VI, 157; Merginânî, age, III, 249, 250. 
109 Mevsılî, age, III, 149. 
110 Serahsî, age, VI, 23; es-Sââtî, age, 571. 
111 Mevsılî, age, III, 151. 
112 Serahsî, age, VI, 95; Merginânî, age, 3, 236, 237. 
113 İlâ: Bir kimsenin nikahlı karısıyla belirli bir müddet zarfında cinsî münasebette bulunmamaya 

yemin etmesidir. 
114 Mevsılî, age, III, 154. 
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Züfer bu görüşe muhaliftir. O, hariç tutulan bir günü kirada olduğu gibi 

senenin sonunda ki gün olarak algılamaktadır. Bu ifadenin sahibi bunu sanki açıkça 

telaffuz etmiş gibi olur.115 

İddet Babı 

Kur’ Faslı 

59. Q��$�� 6�1 ��N�
� �(��
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“Fasid bir nikâhta iddet bekleyen kadının iddet başlangıcı, ayrılık veya erkeğin 

cinsî münasebeti bırakmaya olan kararıdır.”116 

Züfer’e göre iddet, cinsî münasebetlerin sonuncusundan itibaren başlar. Zira 

iddet gerektiren sebep cinsî münasebettir.117  

Hamileliğin Müddetleri Faslı 

60.             S &Mz; Lzc\ FI *
^ S- �Z #G1�;} �{   

 “(İki seneden) fazla bir müddet içinde doğan çocuğun nesebi ancak kocanın, 

çocuğun kendisinden olduğunu iddia etmesiyle sabit olur.”118 

Züfer’e göre vefat iddetinde iddetin bitiminden altı ay sonra çocuk doğarsa, 

nesebi sabit olmaz. Çünkü şeriat, vefat iddetinin ay hesabıyla beklenip 

tamamlanmasına hükmetmiştir ve bu kadının ikrarı gibi olur.119 

 

XIX. ITK (KÖLE AZAD ETME) KİTABI  

Kendine Mahrem Olan Birisini Köle Edinme Faslı 

61.  �- ��@ : �- &;�Z �?- ��
Z &P}K L% 2�_ �P^}I ~$	; 0G+�$
��} � {#�G�  J� :
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“Bir kimse kölesine ‘bana bin dirhem verirsen hürsün’ derse, kölesine ticaret 

yapma izni vermiş olur. Köle bu parayı efendisinin alabileceği bir yere bırakınca 

azad olur.”120 

                                                
115 Serahsî, age, VII, 26; Merginânî, age, 3, 275. 
116 Mevsılî, age, III, 175. 
117 Merginânî, age, 3, 341; es-Sââtî, age, 594. 
118 Mevsılî, age, III, 180. 
119 Serahsî, age, VI,47; Merginânî, age, III, 357; es-Sââtî, age, 598. 
120 Mevsılî, age, IV, 22. 
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Züfer’e göre para efendiye ödenmeden köle azad olmaz. Çünkü azad olması 

için paranın ödenmesi şarttır. Ödemeden evvel azad olmaz.121 

İstîlâd Babı 

62. �^- &=+(Z �Z �
 ��L��
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“Hristiyan olan bir ümmü veled müslüman olunca, kıymeti karşılığında kazanç 

sahasına atılıp çalışır ve mükâtebe gibi olur.”122 

Züfer’e göre derhal azad olur. Çünkü cariyelikten kurtulması, İslam’a 

girmesiyle vacip olmuştur. Bu da ya satılması veya azad olması ile olur. Ümmü 

veledliği sebebiyle satılması imkânsız olduğundan, tek çıkar yol azad 

edilmesidir.123 

 

XX. MÜKÂTEB KİTABI 

Fasid Kitâbet Akdi Faslı 
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 “Bir Müslüman kölesiyle içki veya domuz üzerine veya kölenin kıymeti 

karşılığında yahut kölesine muayyen olmayan başka bir köle vermek şartıyla bin 

dirhem üzerine kitabet akdi yapsa; bu akid fasid olur. Bununla beraber içkiyi 

ödeyince hürriyetine kavuşur.”124 

Züfer’e göre içkinin kıymetini ödemeden o köle hürriyete kavuşamaz. Zira 

bedel kıymetin kendisidir.125 

 

                                                
121 es-Sââtî, age, 678. 
122 Mevsılî, age, IV, 32. 
123 Haddâdî, age, s. 139. 
124 Mevsılî, age, IV, 38. 
125 Serahsî, age, VII, 214; es-Sââtî, age, 697. 
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XXI. EYMÂN (YEMİNLER) KİTABI 

Nezir Babı 

64. �
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“Oğlunu kesmeyi ve kurban etmeyi adayan kimsenin bir koyun kesmesi 

gerekir.”126 

Züfer’e göre böyle bir şey yapmak doğru değildir. Çünkü bu mâsiyettir. Bu 

sebeple böyle bir adak sahih olmaz.127 

 

XXII. SİYER KİTABI 

Mürted Faslı 

65. ��(-} � {��
� �D@�	
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“Aklı eren çocuğun Müslüman olması da, dinden dönmesi de sahihtir. Böyle 

bir çocuk dinden dönünce Müslüman olmaya zorlanır fakat öldürülmez.”128 

Züfer’e göre müslüman olması da, irtidat etmesi de sahih olmaz. Çünkü bu 

ikisi konuşma ile olur. Çocuğun konuştukları ise sahih değildir. Onun sözlerine 

boşama, azad etme, ikrarda bulunma ve akid yapma gibi hükümler taalluk etmez.129 

 

XXIII. UDHİYE (KURBAN) KİTABI 

66. �
 ��^ 0Gg�Z |yE yV� |LIZ ��8} �{  

“Sahibinin izni olmadan bir kimse başkasının kurbanını keserse istihsânen caiz 

olur.”130 

Züfer’e göre kıyâsen caiz olmaz. Çünkü o, izni olmaksızın başkasının 

koyununu kesmiştir, değerini tazmin etmesi gerekir.131 

                                                
126 Mevsılî, age, IV, 78. 
127 Mevsılî, age, IV, 78; İbn Âbidîn, Reddü’l Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, III, 70. 
128 Mevsılî, age, IV, 148. 
129 Serahsî, age, X, 120; Merginânî, age, IV, 349. 
130 Mevsılî, age, V, 21. 
131 Merginânî, age, VII, 167, 168, 169; es-Sââtî, age, 716. 
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XXIV. VASİYETLER KİTABI 

Vasiyetin Miktarı Faslı 

67. }ز{  FI ._Z �+z� #A�2� Z �+j #=�E *+TK �,�z+j f � �Tz+j f, �L£ FI #z+j #+K #	G¤  

 “Bir kimse dirhemlerinin veya koyunlarının üçte birini vasiyet ettikten sonra 

bunun üçte ikisi helak olup geriye üçte biri kalsa, bu miktar terekenin üçte birinden 

çıktığı takdirde, tamamı mûsâ lehe verilir.”132 

Züfer’e göre terekenin tamamından üçte biri mûsâ lehe verilir. Çünkü 

terekenin hepsine ikisi ortaktırlar. Helak olan mal, ikisinin hakkından çıkıp gitmiş 

olur. Geriye kalan da diğer müşterek mallarda ve muhtelif cinslerde olduğu gibi her 

ikisine kalır.133 

Bu bölümde el-Muhtar’da işaret edilen Züfer görüşleri tahkik edilmişitr. 

Tahkik neticesinde Mevsılî’nin Züfer’in ihtilafına dair işaret ettiği 67 meselenin 63 

tanesinin doğru olup, bunlardan bir rumuzun yanlış yere konulduğu belirlenmiş, 4 

meseleye dair bir bilgiye ise baktığımız kaynaklarda rastlanamamıştır. 

                                                
132 Mevsılî, age, V, 75. 
133 Serahsî, age, XXVII, 163; Merginânî, age, VIII, 252. 
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Bu bölümde el-Mevsılî’nin Muhtar metninde yer vermediği ancak İmam 

Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı düşündüğü fıkhî meseleler bulunmaktadır. 

 Bu bölümün teşekkülü için Hanefî mezhebinin temel kaynaklarından; 

Kudûrî’nin el-Muhtasar’ı, Serahsî’nin el-Mebsut’u, Merğinânî’nin el-Hidaye’si, İbnu’s-

Sââtî’nin el-Mecma’ı ve Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhıyye Kâmûsu’ndaki 

Züfer'e ait görüşlerin hepsi tek tek tespit edilmiş ve el-Muhtar ile karşılaştırmalı olarak 

okunmuştur.  

Bu ön tespitten sonra Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı görüş bildirdiği fakat el-

Mevsılî’nin Muhtar metninde bu ihtilafı belirtmediği yerlere İmam Züfer’e işaretle ( ز ) 

rumuzu konulmuş, İmam Züfer’in mesele ile ilgili ihtilaf noktası belirtilmiş ve 

meselenin el-Muhtar’daki yerinin kolay tespiti için Arapça metinleride verilmiştir. 

Arapça metinler verilirken, özellikle uzun olan bazı fıkhî meselelerde Arapça metnin 

tamamı değilde sadece Züfer’in itiraz noktasındaki kısım verilmiş, ancak konunun 

zihinde bütünlüğünün sağlanması faydalı olacağı için tercüme edilirken mesele ile 

ilgili parentez içi açıklamalar olmuştur. 

Bu bölümde Züfer’in Ebû Hanîfe’den farklı görüş bildirdiği meseleler 

verilirken, el-Muhtar metni esas alınmış, el-Mevsılî’nin eserinde verdiği konularda 

Züfer’in farklı olan görüşleri incelenmiştir. Ancak Züfer’in ihtilafına dair 

zikrettiğimiz bazı meseleler, metinde verilen fıkhî mesele ile birebir örtüşmese de 

konu ile alakalı olması ve Züfer’in buradaki ihtilafının bilinmesi faydalı olacağı 

kanaati ile  el-Mevsılî’nin verdiği mesele ile doğrudan olmasada, irtibatlı olan Züfer 

görüşlerinide bu bölümde vermiş bulunmaktayız. el-Mevsılî’nin eserde verdiği 

mesele ile dolaylı yoldan ilgili olan Züfer görüşlerinin verildiği bu 16 yerde  (ز ) 

kaydı konulmamıştır.  
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I. TAHARET KİTABI 

Abdest Babı 

Abdestin Farzları ve Sünnetleri Faslı 

1. �!I H�2 �ZL
� … 

“ Başın dörtte birini meshetmek farzdır.”1 

Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’un görüşüne göre ıslaklık başın dörtte bir miktarına 

değecektir. Bu iki imam, üzerine meshedilen kısmı, Muhammed ise kendisiyle 

meshedilen parmakları göz önüne almıştır. Parmakların sayısı ondur; dörtte biri iki 

buçuk eder; tek parmak bölünemez. O nedenle farz olan miktar üç parmak olarak 

belirlenmiştir ve daha azı ile meshetmek caiz olmaz. 

Züfer’e göre tek parmak ile başın dörtte birini meshetse caizdir. Çünkü geçerli 

olan parmakların değil, ıslaklığın değmesidir. Hatta başına yağmur suyu değse bu 

mesh yerine geçer.2  

Abdesti Bozan Şeyler Faslı 

2. FI yE J+GM!
� �- ��c �!a ��( F1 �Z2 �Lx�} �{  

    “ Ön ve arka yollardan başka vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis şeyin, 

yaranın başından akması abdesti bozar.”3 

Züfer vücuttan çıkan kan ve irinde akmayı şart koşmamıştır, O’na göre 

akmaması durumunda da abdest bozulur.4 

Sular Faslı 

3.  Q�4� D=	$!4� S LT'; b��%\�}�{ ¥ �, �I D;�Z #� b�% [ Z D=	$(� � ��M
� .+1 #8 
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1 Mevsılî, age, I, 7. 
2 Cessâs, age, III, 348; Serahsî, age, I, 64; Kâsânî, age, I, 4,5; es-Sââtî, age, 69. 
3 Mevsılî, age, I, 9. 
4 Merginânî, age, I, 118. 
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 “Kullanılmış sular abdestsizlik ve cünüplüğü gidermez. Kendisiyle abdest 

alınan veya gusledilen ya da Allah’a yaklaşmak gayesi ile beden üzerinde kullanılan 

su, o uzuvdan ayrıldığında kullanılmış su olur.”5 

   Züfer’e göre eğer daha önce onunla abdest alan kimse abdestli idiyse, onunla 

bir daha abdest alınabilir, abdestli değil ise bu su necis olmaz fakat bir daha onunla 

abdest alınmaz. Çünkü abdestsiz olan kimsenin uzuvları hakikaten necis olmadığı 

için o uzuvlarda kullanılmış olan suyun necis olmaması lazım gelir. İşte bu iki 

ihtimal göz önünde bulundurularak bu suya necis diyemeyiz. Ancak necaseti giderici 

değildir.6 

Artıkların Hükmü Faslı 

4.     ��1 ��1 Q�4� }��$; #� R=G$;  

“Temiz suyun yokluğunda bu suyla( eşek ve katırın artığı su) abdest alınır ve 

ayrıca teyemmüm edilir.”7 

Züfer’e göre bu durumdaki kişi hakikaten su yoksunu olabilmek için önce 

abdest alır. Yani önce bu su ile abdest alıp daha sonra teyemmüm etme sırasını 

gözetmelidir, Ebû Hanife’de ise böyle bir sıralama şartı yoktur.8 

Mestler Üzerine Mesh Babı 

5.  S ��l .+1 :o #GK �Lo JM; #�I 2�� I 0j�j}� {H��_Z FI H��_Z D8L
� 2�V�
�   

 “Ayak parmaklarının küçüğünü baz almak üzere, mestte üç parmağın 

çıkabileceği kadar bir yırtık olursa mesh caiz olmaz.”9 

Züfer’e göre mestte delik varsa küçükte olsa mesh caiz değildir. Zira delikten 

görünen yerin yıkanması gerektiğine göre, geri kalan yerleri de yıkamak gerekir.10  

                                                
5 Mevsılî, age, I, 15, 16. 
6 Merginânî, age, I, 141. 
7 Mevsılî, age, I, 19. 
8 Serahsî, age, I, 116; Merginânî, age, I, 168; es-Sââtî, age, 82. 
9 Mevsılî, age, I, 24. 
10 Kâsânî, age, I, 11; Merginânî, I, 195, 196. 
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Hayız Babı 

Özürlü Faslı 

6.  �^WK �Lo &@�
� D'� R,¦��}�{ [ ����$GK 6��
 <LoZ  

“Özür sahiplerinin namaz vakti çıktığında abdestleri batıl olur. Başka namaz 

kılmak için yeniden abdest alırlar.”11 

Züfer’e göre özürlünün abdesti vaktin girişiyle bozulur.  

Bu ihtilafın sonucu iki meselede görülmektedir. Şöyle ki; özürlü kişi sabah 

namazı için abdest alır, sonra güneş doğar; yine özürlü kişi güneş doğduktan sonra 

bayram veya kuşluk namazı için abdest alır, sonra öğle namazının vakti girer.  

Bu kişinin birinci meselede Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre abdesti 

bozulur; çünkü güneş doğunca sabah namazının vakti çıkmış olur. İkinci meselede 

ise bozulmaz; çünkü namaz vakti çıkmış değildir. İmam Züfer’e göre bunun tersi bir 

durum söz konusudur. 

İmam Züfer der ki; özürlü olan kimsenin abdesti, namaz kılma 

mecburiyetinden dolayı muteber sayılır. Namaz vaktinin girmesinden önce ise namaz 

kılma mecburiyeti yoktur ki abdesti muteber sayılsın.12 

Necasetler ve Temizlenmeleri Babı 

7.  HP�4�K FI 0wG+V
� �Z �;3; .+1 2�@ R,2�
� 0%�!I �- ��c �	7�I [ �P� �- ��c ��Gzc} �{     

 “Galîza olan pisliğin, sıvı ise bir el ayasından, katı ise bir dirhemden fazlası 

namaza manidir.”13 

Züfer’e göre necasetin çoğu ile azı arasında fark yoktur. Zira temizlenmeyi 

emreden nas ayrım yapmamıştır.14 

 8. *
ic bL
� Q�zo\�}�{  

 

                                                
11 Mevsılî, age, I, 29. 
12 Serahsî, age, I, 84; Merginânî, age, I, 222; es-Sââtî, age, 100. 
13 Mevsılî, age, I, 31. 
14 Merginânî, age, I, 238. 
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“Hayvan ve sığır dışkısı necistir.”15 

Züfer’e göre eti yenen hayvanların dışkıları temizdir.16 

 

II. NAMAZ KİTABI 

Namazda Yapılacaklar Babı 

Cemaatle Namaz Faslı 

                                       S Do�" 6ZL4� � 6�_ D8L
� S- �Z �T;��;} � {��I§�         9.     

 “İmam kendisine tâbi olan kadınlar için de niyet etmediği takdirde, kadın o 

namaza dâhil olmaz.”17 

Züfer’e göre imam, kadına imam olmaya niyet etmese de kadının ona uyması 

geçerlidir. Çünkü erkek, erkek ve kadınların hepsine imam olmaya layıktır. Erkeğin 

erkeğe uyması, o erkek kendilerine imam olmaya niyet etmese de geçerlidir. Buna 

göre kadınların ona uyması da böyle olmalıdır.18 

10. S ��$ ; L,�'
� �%��� 2i1 [ S �2� 
� fI\�� [ S f!$N4� ��;L	
�� .                      

             “Namazda, özürlü olmayanın özürlüye, Kur’an-ı Kerim okumasını bilenin 

bilmeyene, giyinik olanın çıplak olana uyması caiz değildir.”19 

Züfer’e göre imam gereken miktarı okuduktan sonra çekilip yerine okuma 

bilmeyen bir kimseyi geçirirse bu caizdir, uyanların namazları bozulmaz.20 

11.  S FI HcL; �d!; fI�4��}�{  

“(Namazda) rukû ve secdeyi aslî şekliyle yerine getirenin, îma ile bu rukûnleri 

ifa edene uyarak namaz kılması (caiz değildir).”21 

                                                
15 Mevsılî, age, I, 32. 
16 Merginânî, age, I, 243. 
17 Mevsılî, age, I, 58. 
18 Serahsî, age, I, 185, 121; es-Sââtî, age, 132. 
19 Mevsılî, age, I, 59. 
20 Merginânî, I, 380. 
21 Mevsılî, age, I, 59. 
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Züfer’e göre imam ve ona uyandan her biri ne yapmaları gerekiyorsa onu 

geçerli bir nitelikle yapmaktadırlar. Dolayısıyla bu uyma geçerli olmaktadır. Bu, 

abdesti olanın teyemmüm edene, ayaklarını yıkayanın mest üzerine meshedene 

uymasına benzemektedir.22 

Namazda İken Yapılması Mekruh Olan İşler ve Namazı Bozan Şeyler Faslı 

12. |LN; f+�=+
 ............Z H�L$; yV� 2i1} �{  

“Namaz kılarken özürsüz bağdaş kurmak mekruhtur.” 23 

Züfer’e göre özür sahibinin bağdaş kurmasıda mekruhtur, özür sahibide olsa 

teşehhütte yaptığı gibi dizleri üzerine oturur.24 

Yolcu Namazı Babı 

13. LK�!4� y�; �=G I 0G�
��  S- LN!	
� �^- Do� 2�� �L�� Z L_�% �	��I} �{  

 “Seferî bir kimse ikamete niyet etmekle mukim olur. Fakat asker, düşman 

yurduna girer veya bir yeri kuşatırsa, orada ikamete niyet etmekle seferî olmaktan 

çıkamaz.”25 

Züfer’e göre kuvvet ve üstünlük düşmanda ise Müslüman askerlerin orada 

ikamete niyet etmesi geçerli değildir. Buna karşılık hâkimiyet Müslümanlarda ise 

ikamete niyetleri geçerli olur.26 

14. ¢$	4� � yV" eL�
� �L�@ �I��- Lo� &@�
�} �{      

“Yolcunun namazını kısa veya tam kılmasında muteber olan husus vaktin 

sonudur.”27 

Züfer’e göre bu kişi, namaz kılacak kadar vakit varken yola çıkarsa, yolcu 

olarak kılar. Bundan daha az vakit varken çıkarsa, mukim olarak kılar. Çünkü namaz, 

vaktinde kılmaya güç yetmeyecek kadar ertelenemez.28 

                                                
22 Serahsî, age, I, 215. 
23 Mevsılî, age, I, 61. 
24 Serahsî, age, I, 210. 
25 Mevsılî, age, I, 80. 
26 Serahsî, age, I, 249; Merginânî, II, 103; es-Sââtî, age, 157. 
27 Mevsılî, age, I, 80. 
28 Serahsî, age, I, 238; es-Sââtî, age, 157. 
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Cuma Namazı Babı 

15.  FI S �� #G+1 �^- �,�_ #"Z38Z F1 LTw
� [ �- �̈Z �TGK ��8} �{  

“Kendisine Cuma namazı farz olmayan bir kimse Cuma namazı kılarsa, öğle 

namazı yerine geçer. Böyle birinin Cuma namazını kıldırmasıda caizdir.”29 

Züfer’e göre caiz değildir. Çünkü Cuma namazı onlara farz olmadığı için onlar 

da kadın ve çocuk gibidirler.30 

 

III. ZEKÂT KİTABI 

16. �^- *+I ����P �G
�o F1 F;�
� ���K F1 #d7��% 0G+_\�}�{  

 “(zekât mükellefleri) borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak, nisaba 

mâlik olmalıdırlar.”31 

Züfer’e göre zekâtı ödenmeyen mal dursun yahut durmasın, henüz ödenmemiş 

olan zekât borcunu çıkardığımızda, bu mal nisabın altına düşsede zekâtı ödenir.32  

17.  �N+I �I�" � �Lm ����} �{ …… 

 “(Zekât verecek kimseler, mala) senenin başında ve sonunda tam bir 

mâlikiyet ile sahip olmalıdır.”33 

Züfer’e göre yılın başından sonuna kadar nisap tam olarak bulunmazsa zekât 

gerekmez. Zekâtın farz olması için nisap miktarı mal üzerinden yılın geçmesi 

koşuldur. Yılın her bir parçası da başı ve sonu gibidir. Yıl içinde malın tamamı telef 

olsa, başında ve sonunda telef olması gibidir. Aynı şekilde, sâime hayvanlar yılın 

ortasında yük hayvanı yapılsalar veya yemle beslenmeye başlasalar, bu işin yılın 

başında veya sonunda yapılması sonucu etkilemez. Yıl hükmü kesintiye uğramış 

                                                
29 Mevsılî, age, I, 83. 
30 Serahsî, age, II, 36; Merginânî, II, 113; es-Sââtî, age, 159. 
31 Mevsılî, age, I, 99. 
32 Merginânî, age, II, 166. 
33 Mevsılî, age, I, 99. 
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olur. Çünkü nisap miktarından az olan mal, yemle beslenen hayvan gibi zekâtın farz 

oluşuna konu değildir.34 

 18. FI ���" HG=� #
�I &' ( �- X �,��;} �{  

 “Malın tamamını sadaka olarak veren bir kimseden, verirken zekâta niyet 

etmese dâhi zekât borcu düşer.”35 

Züfer’e göre kıyâsen düşmemesi gerekir. Çünkü ortada bir niyet yoktur.36 

Saime Hayvanların Zekâtı Babı 

Atların Zekâtı Faslı 

19. S � ����
� ��=�� DG8�d	
� S- �Z ��N; �T	I 2�Mc  

“Birer yaşını doldurmayan deve, sığır, oğlak ve kuzu için zekât verilmez. 

Ancak bunların içinde büyükleri varsa, bunlar da zekâta tâbi olurlar.”37 

Bu mesele ile bağlantılı olarak Züfer’in farklı görüş beyan ettiği şöyle bir 

durum bulunmaktadır: 

Bir adamın nisab miktarını bulan saime hayvanları var. Bunların üzerinden 

senenin bir kısmı geçtikten sonra bunlar doğururlar, sonra da bunların anaları ölür ve 

yavruların üzerinden bir sene geçerse, Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre 

senenin hükmü münkatı olur ve zekât gerekmez. İmam Yusuf ve Züfer’e göre ise 

senenin hükmü münkatı olmaz, zekât vermek gerekir.38 

Zekâtın Sarf Edileceği Yerler Babı 

20. S �T	K�; �- fI^} �{  

“Kişi zekâtını zimmîye39 veremez.”40 

                                                
34 Serahsî, age, II, 172. 
35 Mevsılî, age, I, 101. 
36 Serahsî, age, III, 59. 
37 Mevsılî, age, I, 109. 
38 Kâsânî, age, II, 31,32; İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, II, 380. 
39 Zımmî: İslam yurdunda eman altında yaşayan gayr-ı Müslim. 
40 Mevsılî, age, I, 120. 
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Züfer’e göre zimmîye zekât verilebilir. Bu kıyasın gereğidir. Çünkü zekâttan 

maksat muhtaç olan fakirin ihtiyacını gidermektir.41 

Fıtır Sadakası Babı 

21. �- ��c yV�+
 ��I <�Z #�1 #G
 F1 |�M1} �{  

“Malı olan küçük çocuğun velisi onun ve ona ait kölenin fitrelerini çocuğun 

malından verir.”42 

Züfer’e göre çocuğun malından fıtır sadakası verilmez. Bu hususda, deli de 

çocuk gibidir.43 

 

IV. ORUÇ KİTABI 

22. ��_ ��)I2}� {2i�
� J	4� ��l 0G�� FI DG+
� �- :�P 2�T�
� ~+'h 0G�
� 0G�� D��
�  

 “Ramazan orucu ve günü belirlenmiş adak orucuna gecenin başlangıcından 

ertesi günün yarısına kadar niyet edilebilir. Bu niyet mutlak bir oruca edildiği gibi 

nafile bir oruca da edilmiş olabilir.”44 

Züfer’e göre sağlıklı ve mukim kimse için Ramazan orucunda niyet şart 

değildir. Çünkü onun hakkında farz orucun zamanı belirlenmiştir. Öyle ki o belirli 

vakitten başka bir zamanda tutulması caiz değildir. Başka bir orucun müdahalesi söz 

konusu olmadığından, belirlenen vakitte yemeden, içmeden ve cinsî münasebetten 

uzak durduğu takdirde, Ramazanın farz orucu tutulmuş olur. Bu, senenin 

dolmasından sonra nisabın tamamını fakire vermeye benzer.45 

Yine bu mesele ile bağlantılı olarak; Ebû Hanîfe’ye göre bir kimse oruca 

niyetlenmemişse kefaret gerekmez. 

Züfer’e göre kişi niyet etmese bile oruçlu sayıldığı için kefaret gerekir.46 

                                                
41 Serahsî, age, II, 203. 
42 Mevsılî, age, I, 124. 
43 İbn Âbidîn, age, II, 73.  
44 Mevsılî, age, I, 126. 
45 Cessâs, age, I, 237; Serahsî, age, III, 59, 60; Merginânî, age, II, 276. 
46 Serahsî, age, III, 87; Merginânî, II, 276; İbn Âbidin, age, II, 103. 
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23. �;L4� LK�!4� � ��)I2 �- <�P �M8� Lo� H@ #�1  S- H@ F1 ��)I2}�{  

 “Ramazanda yolcu veya hasta olanlar başka bir oruca niyet ederek oruç 

tutarlarsa, bu Ramazan orucu değilde niyet ettikleri oruç olur. Fakat başka bir vacip 

oruca niyet etmeden oruç tutarlarsa, bu Ramazan orucu olur.47  

Züfer’e göre yolcu ve hasta geceden niyet etmediği takdirde, tuttuğu oruç farz 

oruç sayılmaz. Çünkü sağlıklı ve mukîm kimse için niyet şart değildir.48 

 Orucu Bozan Durumlar Faslı 

 24. FI HI�8 Z HI�8 � �%Z J+GM!
� ��I�1 ..... �, R7�_ � ��)I2 #G+1 Q�) 
� 62��N
� DzI 

L,�w4�                  

 “Ramazanda oruçlu iken kasden iki yoldan biriyle cinsî münasebette bulunan 

veya kendisine cinsî temas yapılan kimseye ...............  hem kaza hem de zıhar kefareti 

gibi kefaret gerekir.”49 

Kadın âdet görür ve erkek oruç açmayı mübah kılan bir hastalığa yakalanır da, 

bunlar oruçlarını açarlarsa kefaret mükellefiyeti ortadan kalkar. Çünkü o günün 

orucunu tutmasının mecburi olmadığı anlaşılmıştır. Zira kefaret ancak tutulması 

mecburi olan gündeki orucun bozulmasıyla olur. Ama seferilikte böyle bir hal 

yoktur. Zira kefaret Allah’ın bir hakkı olarak vacip olmuştur. Bu hak iptal edilemez. 

Âdet hali ve hastalıkta da böyle bir durum yoktur. Ama bir kimse zorla yolculuğa 

çıkarılır da orucunu açarsa, kefaret mükellefiyeti yine kalkmaz. 

Züfer’e göre âdet ve hastalıklarda olduğu gibi, zorlanarak gidilen 

yolculuklarda da orucun açılması halinde kefaret ortadan kalkar.50 

Ayrıca Züfer’e göre kefaret hayız mazereti nedeniyle kadından düşer ama 

hastalık mazereti nedeniyle erkekten düşmez. Hayız durumu oruca aykırı düşer. Bir 

günün orucu ise parçalanma kabul etmez. Oruca aykırı düşen bir durumun, günün 

sonunda meydana gelişi, başında da oruca aykırılık şüphesi doğurur. Hastalık ise 

                                                
47 Mevsılî, age, I, 127. 
48 Cessâs, age, I, 286; Serahsî, age, III, 63; Merginânî, II, 242. 
49 Mevsılî, age, I, 131. 
50 Mevsılî, age, I, 131. 
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oruca aykırı değildir. Dolayısıyla gündüzün sonunda hastalanma, başında oruca 

aykırılık şüphesi doğurmaz.51 

25. ............� !" #   �- DcZ Z �Lu Z HI�8 �G(�P} �{  

“Bir kimse unutarak cinsel ilişki de bulunursa orucu bozulmaz.”52 

Züfer’e göre unutarak cinsel ilişkide bulunan kişi, oruçlu olduğunu hatırlar ve 

hemen cinsel ilişkiyi bırakırsa, her ikisinin de orucu bozulur ve o gününün orucunu 

kaza etmeleri gerekir. Çünkü oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra kısa bir süre de 

olsa cinsel ilişki durumunda bulunulmuştur.53 

26. �- H+$�� �I�	m J� #P��(Z DzI 0�=�� L'KZ S- �K} �{  

“Dişler arasında kalan nohut tanesi kadar yemek kalıntısını yutmak orucu 

bozar. Ama bundan azı bozmaz.”54 

Züfer’e göre dişler arasında kalan kalıntı, ister büyük olsun ister küçük olsun 

oruç bozulur. Zira ağzın içi dış sayılır. Nitekim bunun içindirki ağızda su 

çalkalamakla oruç bozulmaz.55  

Orucu Bozmayı Mübah Kılan Durumlar Faslı 

       FI F̈8 LTU
� #+c �K Q�)@ #G+1 �- ��KZ #)	� )@. �I #"�K} �{          27.     

“Ramazan ayını baştan sona kadar deli olarak geçiren kimseye kaza gerekmez. 

Ama Ramazanın içinde ayılıp kendine gelirse, ayık olduğu günlerin orucunu kaza 

etmesi gerekir.”56 

Züfer’e göre kıyâsen geçen günlerin orucunu kaza etmesi gerekmez. Çünkü bu 

kişinin hastalığı ayın tamamında devam etseydi hiç kaza etmeyecekti.57 

}ز{   .28  FI 2iP ��_ fI�; �G	
� ��;Z ~;LU$
� #I3
 L'�; f) ;  

                                                
51 Serahsî, age, III, 76. 
52 Mevsılî, age, I, 133. 
53 Serahsî, age, III, 66. 
54 Mevsılî, age, I, 133. 
55 Serahsî, age, III, 94; Merginânî, II, 257. 
56 Mevsılî, age, I, 135. 
57 Serahsî, age, III, 88; Merginânî, II, 276. 
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 “Bayram ve teşrik günlerinde oruç tutmayı adayan kimsenin bu adağını yerine 

getirmesi lazım gelir. Ancak bu günlerde oruç tutulmayıp başka günlerde kaza 

edilir.”58 

Züfer’e göre bir yıl oruç tutmayı adayan kimse bayram ve teşrik günlerinde 

oruç tutmaz ve o günlere kaza da gerekmez.59 

İtikâf Babı 

29. FI �8Z .+1 #!�P ��N$1� ��;Z #$I3
 �TG
�G+� 0	��$$I  

“Birkaç gün müddetle itikâfa girmeyi kendisine vacib kılana o günlerin 

gecesinde de peş peşe itikâfta kalması lazım gelir.”60 

Bir ay itikâfa girmek adağım olsun diyen bir kişinin peşpeşe bir ay itikâf 

yapması gerekir. Züfer’e göre bir ay itikâfa girmeyi adayan kişi muhayyerdir. İsterse 

peş peşe isterse ayrı ayrı zamanlarda itikâfa girer. Çünkü itikâf oruca bağlıdır. Şöyle 

ki, farzlar içinde dayanağı olmayan şeyin nezir yoluyla borçlanılması geçerli olmaz. 

İtikâfın ise oruç dışında farzlar içinde bir dayanağı yoktur. Sonra mutlak nezirde peş 

peşe oruç tutma vacip değildir. İtikâfta bunun gibidir.61 

 

V. HAC KİTABI 

İhramdan Önce Yapılacak İşler ve İhramın Hükümleri Faslı 

30. S pM+; ��G=@ S D;�L( S 0I�=1 S 6�!�+@ S Q�M@} � {S J�o  

“İhramlı kimse gömlek, pantolon, sarık, takke, palto ve mest giyemez.”62 

İhtiyar’da kişinin omzuna palto alması, ellerini paltonun kollarına 

geçirmemesi şartıyla caizdir kaydı bulunmaktadır. 

                                                
58 Mevsılî, age, I, 136. 
59 Serahsî, age, III, 98; Merginânî, II, 286; İbn Âbidin, age, II, 124. 
60 Mevsılî, age, I, 138. 
61 Serahsî, age, III, 119, 120. 
62 Mevsılî, age, I, 144. 
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Züfer’e göre bu caiz değildir. Çünkü kaftan dikişli bir elbisedir. Bunun içine 

omuzlarını soktuğu takdirde dikişli elbise giymiş olmaktadır. Çünkü kaftan 

genellikle bu şekilde giyilmektedir.63 

31. ��l #
 D$@ �GE�¢
� ~M
� ���i
� 0G�� �L 	
� 62}�
� �7i
� ��LV
� 6Z��� [ L7�( 

t�M!
� �^- &
�_ #G+1}�{          

“Kendisine saldırdıkları zaman pire, tahta kurusu, sinek, yılan, akrep, fare, 

kurt, karga, delice kuşu ve diğer yırtıcı hayvanları öldürmesi caizdir.”64 

Züfer’e göre yırtıcı hayvan ihramlıya saldırdığında, öldürülmesi durumunda o 

kimseye ceza gerekir.65 

Hac Filleri Faslı (İfrad) 

32. �WK .+_ HI ��I§� .+_ LTw
� L�	
� ��^}� J$I�@- � &@ LTw
�  Dc f+_ |�% f+_ ��

�T$c � 6�%�}�{                                                                                                  

“Arafat’ta imamla beraber kılınacaksa, öğle ve ikindi namazları; öğle vaktinde 

bir ezan ve iki kametle kılınır. Münferiden kılınacaksa, bu namazlardan her biri 

kendi vaktinde kılınır .”66 

Züfer’e göre ihramlı imamla beraber öğle namazına yetişemez de ikindi 

namazına yetişirse, bu iki namazı birleştirir. Çünkü değişiklik sadece ikindi 

namazında meydana gelmiştir. Çünkü ikindi namazı asıl vaktinden önce 

kılınmaktadır. Değişikliğin meydana gelmesi için imamın koşul koyulması sadece 

değişikliğin meydana geldiği konuya aittir.67 

33. S f+�; �LV4� �% �}; 0�
�34� �TG+�GK HI Q�U	
� ��^}� 0I�@-} �{  

                                                
63 Serahsî, age, IV, 124; Merginânî, II, 397; İbn Âbidin, age, II, 163. 
64 Mevsılî, age, I, 145. 
65 Serahsî, age, IV, 91; Merginânî, II, 442. 
66 Mevsılî, age, I, 149. 
67 Serahsî, age, IV, 16, 17; Merginânî, II, 338. 
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 “Müzdelife’de akşam namazı bir ezan ve bir kametle yatsı ile beraber 

kılınır.”68 

Züfer’e göre bir ezan ve iki kametle kılınır. İbn Ömer(ra) Peygamber(sas)’den 

bu şekilde rivayet etmiştir der.69 

Cinâyetler (İhram Yasakları) Babı 

34.     *
ic �- ª@ 0!q 0@L�$I} ز{   

 “Müteferrik olarak toplam beş tırnak kesenin de, sadaka olarak yarım sa’ 

buğday vermesi gerekir.”70 

Züfer’e göre bu kişiye kurban gerekir. Hatta üç parmağın tırnaklarını kesen 

kimseye de kurban lazım gelir.71 

35.   FI HI�8 � �%Z J+GM!
� DM@ ��@�
� 0KL	� �!K #d% #G+1 6�u [ f)� � #d% #G) ;  

 S �2��; #"ZLI� ^- .)@� ���}�                                                {                      

     “Arafat’da vakfe yapmadan evvel ihramlı bir kimse önden veya arkadan cinsî 

münasebette bulunursa, haccı fâsid olur ve bir koyun kesmesi gerektiği gibi, ayrıca 

haccına devam eder ve bilahare haccını kaza eder; kaza ederken eşinden ayrılmaz.72 

Züfer’e göre bu erkek ve kadın haclarını kaza ederken ihrama girdikten sonra 

ayrılırlar. Çünkü eğer beraber kalırlarsa önceki hacda olduğu gibi yeniden cinsel 

ilişkide bulunabilirler.73 

 

VI. BUYÛ(ALIŞVERİŞ KİTABI) 

Muhayyerlik Babı 

Şart ve Vasıf Muhayyerliği Faslı 

36.  2�Go �LU
� 37�8 J	;�M$=+
  �A�%\ 0j�j ��;Z �=K �«� S ��l LzcZ FI *
^   

                                                
68 Mevsılî, age, I, 151. 
69 Serahsî, age, IV, 19; Merginânî, II, 243. 
70 Mevsılî, age, I, 163. 
71 Merginânî, II, 403. 
72 Mevsılî, age, I, 164. 
73 Serahsî, age, IV, 118, 119; Merginânî, II, 408. 
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“Alış veriş akdinin tarafları muhayyerlik şartını koşabilirler. Taraflardan 

birinin üç gün muhayyer kalma müddeti vardır. Bu üç günden az olabilir. Ama daha 

fazla olması caiz değildir.”74 

Bu aynı zaman da İmam Züfer’in de görüşüdür. Ancak akdin başında fazla 

süre konu edildiği halde üç gün geçmeden süre üç güne indirilirse Ebû Hanîfe’ye 

göre bu caizdir, Züfer ise bunun caiz olmadığını söylemiştir. Çünkü akid fasid olarak 

başladığından sonradan caiz hale gelmez.75 

Görme Muhayyerliği Faslı 

37.     � !; ;¦L�0 �I �8�; R+	
� ��� 4�� #8�c fI�¬� #8 0���
� �T+�c [ 0;¦2 ��z
� 

�;�'I |� } �{        

“ (Bir kimse görmediği bir malı satarsa, muhayyerlik hakkı kalmaz) İnsanın 

yüzünü, hayvanın yüzünü ve kaba etini, elbise veya ona benzer şeyleri katlı olarak 

görmekle maksat bilineceğinden, muhayyerlik hakkı sakıt olur.”76 

Züfer’e göre katlı olarak elbisenin dışını görmek muhayyerlik hakkını 

düşürmez, elbisenin iç kısmını da görmesi gerekir.77 

Ayıp Muhayyerliği Faslı 

38.  FI �Lu 6Q�¢
� FI Dc �G1 pG+K #
 �L
� �_Z} �{  

“Satıcı malını kendisini her türlü kusur davasından beri olması şartıyla satarsa, 

müşterinin o malı asla geri vermeye hakkı yoktur.”78 

Züfer bu görüşe muhaliftir. Akitten sonra, teslimden önce malda yeni bir ayıp 

meydana gelse, bu kusur satıcının ibrası zamanında mevcut olmadığından  beraat 

kapsamına girmez.79 

 

                                                
74 Mevsılî, age, II, 12. 
75 Serahsî, age, XIII, 62, 63; Merginânî, V, 33. 
76 Mevsılî, age, II, 16. 
77 Es- Sââtî, age, 277. 
78 Mevsılî, age, II, 21. 
79 Serahsî, age, XIII, 93; Merginânî, age, V, 90; es-Sââtî, age, 285. 
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VII. ŞUF’A KİTABI 

39. �^- �+m HG�U
� 0	�U
� ��1 Rc��� �}( Rc��� .1�4� #G+1 [ �WK �L$1� #N+h �i
� H�U; #� [ 
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� #PZ �I R+	; #� &Mj #N+I                                                      

“ Şuf’a hakkı sahibi hâkim önünde bu hakkını taleb edince, hâkim dâvalıya sorar. 

Dâvalı şuf’a hakkı sahibinin şuf’aya sebep olan mülkünün varlığını itiraf ederse veya 

dâvalı aleyhine şâhid getirirse veyahut dâvalı kendisinden yemin etmesi istendiğinde 

bilmediği gerekçesiyle çekinirse; şuf’a hakkı sahibinin mülkü sabit olur.”80   

Hâkim öncelikle dâvacıya evinin yerini, sınırlarını ve evi hak ediş sebebini 

sorar; dâvacı bunları açıklar ve “ bitişikte ki evimin varlığı sebebiyle bu evin şuf’a 

hakkı sahibiyim derse” dâvası sahih olur. Bundan sonra hâkim dâvalıya sorar; eğer 

dâvalı şuf’a hakkına dayanak teşkil eden mülkünün varlığını itiraf ederse, artık 

beyyineye gerek kalmaz. Ama itiraf etmezse, o zaman dâvacı olan şuf’a hakkı 

sahibinden beyine talebinde bulunur. Çünkü elde bulundurmak, bir malda hak sahibi 

olmak için yeterli sebep değildir. Eğer dâvacı beyyine getirirse, hakkı sabit olur. 

Züfer bu noktada Ebû Hanîfe’ye muhalefet eder. Ona göre elde bulundurmak 

bir malda hak sahibi olmak için yeterli sebeptir.81 

Şuf’a Hakkının Batıl Olması Hakkı Faslı 

40.   �- �,�L$u� F=z� D8�I HG�U
�K �- Q�u |��Z S�% [ �- Q�u �	� D8\� v io}; 2��
�} �{  

 “Müşteri akarı veresiye almışsa; şuf’a sahibi isterse parasını hemen verir, 

isterse vadesi dolduktan sonra verir ve sonra hemen evi teslim alır.”82 

Dolayısıyla vâde avantajı şuf’a hakkı sahibi için sabit olmaz. Züfer şuf’a hakkı 

sahibinin böyle bir hakkı olduğunu söylemiştir. Çünkü vade borcun niteliğidir.83 

 

                                                
80 Mevsılî, age, II, 45. 
81 Es- Sââtî, age, 393.  
82 Mevsılî, age, II, 48. 
83 Serahsî, age, XIV, 103. 
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VIII. İCÂRE KİTABI 

Müşterek İşçi Faslı 

41. ���4 0P�IZ � |�;} � {S- �Z :+$; #+=	� ~;L�$c ��z
� FI #@� ~
� ��=�� t�' P� DM�� FI 

|�u �  *
^  

 “Ecîr-i müşterekin, üzerinde çalışması gereken mal onun elinde emanettir. 

Ancak kendi ameli yüzünden bu mal telef olursa, kıymetini ödemekle mükellef olur. 

Çamaşırı döverken yırtmak, hamalın ayağının kayması, bağlarken ipin kopması vb. 

gibi.”84 

Züfer’e göre mal kendisine ödetilmez. Çünkü mal sahibi, kendisine mutlak 

çalışma müsadesi verdiğinden bu müsade, hem kusurlu hem de kusursuz çalışmayı 

içine alır.85 

Ücretin Hak Edilmesi Faslı 

42.  ��=x� 6L8}� Dc 0+%LI} �{  

 “Davacı da her merhalenin ücretini isteme hakkına sahiptir.”86 

  Züfer’e göre müddet dolup yolculuk sona erdiğinde ücretin ödenmesi gerekir. 

Çünkü üzerine akid yapılan şey bir tanedir ki, o da şu mesafenin katedilmesi veya şu 

kadar müddet evde bulunmaktır. İş akidlerinde olduğu gibi bunlar da ücret üzerinde 

akid yapılan şeylerin cüzlerine bölünemez. Ebû Hanîfe’nin ilk görüşü de bu olup 

daha sonra bu görüşünden dönmüştür.87 

43.      ��� �L� �+
� #$I�@-} �{  

“Kerpiç yapımı onun ayakta durması ile tamamlanır.”88 

Ebû Hanîfe’ye göre, kerpiç yapma işi onu ayakta durması ile tamamlanır. 

Çünkü o haliyle kusursuz olarak kerpiçten yaralanılabilir. İşçinin artık başka bir şey 

                                                
84 Mevsılî, age, II, 53, 54.  
85Serahsî, age, XV, 104- 107; Merginânî, age, VI, 312; Bilmen, age, IV, 233. 
86 Mevsılî, age, II, 56. 
87 Merginânî, age, VI, 274; es-Sââtî, age, 377. 
88 Mevsılî, age, II, 56. 
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yapması gerekmez. Bütün bunlar kerpiç ustası, işi işverenin mülkünde yaptığı zaman 

geçerlidir. Onun mülkünde yapmadığı durumda, kerpiçleri bir araya getirip teslim 

etmedikçe iş onun sorumluluğundan çıkmaz. Bu nedenledir ki kerpiçler teslim 

etmeden önce bozulsa ücreti hak edemez. Züfer bu görüşte değildir.89 

44. FI #=+	
 LjZ � J	
� �M�
�c ��G`� 2�� 
� �T!M� }�{�% ��$!; L8\�   

“Boyacı, terzi, çamaşırcı gibi, işlerinin eseri işledikleri mallarda görülen 

kimseler ücretlerini alıncaya kadar o malları yanlarında alıkoyabilirler.”90 

Züfer’e göre üzerinde iş yapılan malın aslı, ücretle iş yaptıran kişiye ait 

olduğundan iş yapanların, malı ücret için hapsetme hakkı yoktur. Çünkü akdin 

konusu olan iş, mal sahibinin mülküne bitiştiğinde sanatkâr onu teslim etmiş 

olmaktadır. Çünkü akdin konusu, sanatkârın mal üzerinde yapacağı iştir. Bu iş ise, 

sanatkârın istek ve rızasıyla ücretle iş yaptıranın mülküne bitişmiştir. Sanatkâr akdin 

konusunu teslim ettikten sonra hapis hakkına sahip olamaz.91 

45.      �- ��@ : �- &�N( �i, k�P��� �2�'1 R,2�MK [ ����% JA2�� ��8}�{ [  

 �Z J+=	
� D=1 ~g$(� .=!4� #
                                                  

“Mal sahibinin kiracıya ‘bu dükkânda aktarlık yapacaksan, aylığı bir dirhem; 

demircilik yapacaksan iki dirhemdir’ demesi caizdir. Kiracı bu ikisinden hangisini 

yaparsa, ona göre kira ücreti lazım gelir.”92 

Züfer’e göre akid yapılırken ücret belirsiz olduğu için kira akdi fasiddir.93 

Fasid İcâreler Faslı 

46. �^- k�!K 62�8§� �l L8Z Dz4� S ��3; .+1 .=!4�} �{  

 “Kira akdi fasid olduğu zaman ecr-i misil ödemek gerekir; bu ücret ecr-i 

müsemmadan fazla olamaz.”94 

                                                
89 Serahsî, age, XVI, 57. 
90 Mevsılî, age, II, 56. 
91 Serahsî, age, XV, 91, 92; Merginânî, age, VI, 278. 
92 Mevsılî, age, II, 57. 
93 Serahsî, age, XV, 100, 101; Merginânî, age, VI, 320, 321; es-Sââtî, age, 384. 
94 Mevsılî, age, II, 57, 58. 
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Züfer mal satışını nazara alarak; ne kadar olursa olsun, benzer kira verilmesi 

gerekir demiştir.95 

İcâreyi Fesh Eden Haller Faslı 

47. �
 k�I �A�%Z �@ �,� 1 #!��
 &�!�P�  

“Taraflardan biri kira akdini kendisi için yapınca, öldüğü zaman akid fesh 

olur.”96 

Züfer bu meselede Ebû Hanîfe ile aynı görüşte olmasına karşın; iki kişi bir ev 

kiraya verse, sonra birisi ölse, Ebû Hanîfe hayatta olanın payında akit devam eder 

derken; Züfer mal sahiplerinden birinin ölümü ile kira akdinin ortadan kalkacağını 

söylemiştir.97 

 

IX. KADILIK ÂDABI KİTABI 

48. �\� �Z ��N; f�� 
� ��T$® �WK X �8�; �dGK �Z ��N; FI D,Z 6��TU
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 “Kadı’nın müctehid olması en uygundur. Böylesi bulunmazsa, şahid olma 

şartlarını kendinde toplayan, dininde, emanete riayetinde, akıl ve anlayışında 

kendisine güvenilen, fıkıh ve sünneti bilen kimselerin tayin edilmesi gerekir. Müftü 

olacak kimseler de böyle olmalıdırlar.”98 

Hâkim fâsıkın şehadetine dayanarak hüküm verirse, bu geçerli olur. Fâsıkın 

şahitliği gibi kadılık yapması da caizdir. Züfer’in “Fâsıkın hâkimliği caiz değildir” 

dediği rivayet edilmiştir.99 

 

                                                
95 Merginânî, age, VI, 292. 
96 Mevsılî, age, II, 61. 
97 Serahsî, age, XV, 154. 
98 Mevsılî, age, II, 83. 
99 Merginânî, age, V, 354. 
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X. ME’ZUN KİTABI 

49.     y�; �P^}I �^§�� ��	
� ��`�} �{   

“Me’zûna verilen izin hususî ve umumî olur”100 

Züfer’e göre verilen izin, konulan kayda tâbi ve onunla sınırlıdır. Çünkü kısıtlı 

–tıpkı vekil gibi- ancak velinin izin vermesiyle tasarrufta bulunma istifadesine 

kavuşabilir.101 

 

XI. İKRAR KİTABI                                                                                     

50. FI L@Z 0!=° � 0!q #I3
 0!q}�{ [ �- ��2Z �L)
�  

“İkrar sahibi ‘benim beşte beş dinar borcum var’ sözüyle çarpmayı kastetmiş 

olsa bile, beş dinarı ikrar etmiş olur.”102 

Züfer’ e göre ikrar sahibinin, hesap örfü sebebiyle yirmi beş dinar vermesi 

gerekir.103 

51.   �
 ��@ #
 : f̈+1 FI R,2� �- 6LU1 [ Z �I J� R,2� �- 6LU1 #I3
 0	!"}�{  

“ ‘Onun bende birden on dinara kadar alacağı var’ ya da ‘bir dinar ile on dinar 

alacağı var’ ikrarına göre dokuz dinar vermek gerekir.”104 

Züfer’e göre, birinci ile onuncu düşer, arada ki sekiz dinarın verilmesi gerekir. 

Burada kişi ilk ve son dirhemi sınır olarak belirlemiştir. Sınır, sınırlandırılan şeye 

dâhil olmaz. Bir kimse ‘şu duvardan şu duvara kadar falanındır’ veya ‘şu iki duvar 

arası falanındır’ dese ikrara duvarlar girmez. Burada da sınırlar ikrara girmez. Çünkü 

sınır, sınırlandırılandan farklıdır.105 

                                                
100 Mevsılî, age, II, 100. 
101 es- Sââtî, age, 343. 
102 Mevsılî, age, II, 131. 
103 es-Sââtî, age, 343. 
104 Mevsılî, age, II, 131. 
105 Serahsî, age, XVIII, 96; Merginânî, age, VI, 101. 
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İkrarda İstisnâ Yapma Faslı 

52. �
 ��@ : #$M�E FI �;� S D� FI L=1 �TK �;3
 #G+1 #$=G@ L=	
} �{  

“Bir kimse malı Zeyd’den gaspettiğini söyleyip arkasından, ‘Hayır, bilakis 

Amr’den…’ derse; bu mal Zeyd’in olur ve ayrıca o malın kıymetini Amr’e tazmin 

eder.”106 

Bir kimse, ‘falanın bende bin, hayır, bilakis iki bin dirhemi var’ derse, istihsan 

kaidesine göre iki bin dirhem vermesi gerekir. Kıyasa göre üç bin dirhem vermesi 

gerekir. Bu imam Züfer’in kavlidir. Züfer ‘ikrarından rucü ederse, rucü tasdik 

edilmez’ demiştir.107 

Hastalık Halinde Borcun İkrarı Faslı 

53. FI ~+m #"ZLI� � #�LI �j�j v L@Z �Y k�I �T+K D@\� FI 2�L@§� b�y4�} �{  

“Bir kimse hastalığında karısını üç talakla boşar ve sonra onun için bir ikrarda 

bulunup ölürse; kadın mirasın ve ikrar edilen hakkın hangisi daha az ise, onu alır.”108 

Züfer’e göre kadın her iki durumda da erkeğe yabancı olduğu için ikrar edilen 

malı hak eder.109 

 �- L@Z 6ZLIS v �T83" X D'M;} �{          54. 

“ (Hasta, mirasçısı olmayan) bir kadın için ikrarda bulunup sonra o kadınla 

evlenirse, bu ikrarı geçerli olur.”110 

Züfer’e göre ikrarı geçersiz olur.111 

 

                                                
106 Mevsılî, age, II, 134. 
107 Serahsî, age, XVIII, 13; es-Sââtî, age, 354. 
108 Mevsılî, age, II, 137. 
109 Serahsî, age, XVIII, 32. 
110 Mevsılî, age, II, 138. 
111 es-Sââtî, age, 367. 
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XII. ŞAHİTLİK KİTABI 

Şahitlikten Dönme Babı 

55. � ��'
� �- ��c DM@ ��o�
� ��=� :�P LT4�} �{  

“Bir kimsenin gerdeğe girmeden karısını boşadığına şahitlik edip, sonra bu 

şahitlikten dönenler, mehrin yarısını öderler.”112 

Züfer şahitlerin hiçbir şey ödemeyeceğini söyler. Çünkü mehrin tamamı 

kocaya nikâh akdiyle gerekmiştir. Gerdekten önce boşamakla mehrin yarısı düşer. 

Onlar kocadan mehrin bir kısmını düşürmüşler, hiçbir şey ile borçlandırmamışlardır. 

Ödettirecek olsak bile kadına ödemeleri gerekir. Çünkü mehrin bir kısmında ki 

mülkiyetini onlar telef etmişlerdir.113 

56. �- H82 ��Tu J=G
� ��Tu �LU
� ��=)
�K .+1 ��Tu J=G
�} �{  

“Bir kimsenin yemin ettiğine şahitlik edenlerle, (şarta bağlı yeminde) şart 

ettiğine şahitlik edenler şahitliklerinden dönerlerse, tazminatı; yemine şahitlikte 

bulunduktan sonra dönenlerin ödemesi gerekir.”114 

Züfer’e göre hepsi ödemekle yükümlüdür. Çünkü malın telef olması, her iki 

tanık grubunun da tanıklığı ile gerçekleşmiştir.115 

 

XIII. VEKÂLET KİTABI 

57. �WK |�L$u� yV� F;� �
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 “Vekil, satın almakla görevlendirdiği malı dinar ve dirhemden başka bir parayla 

veya müvekkilin söylediği paradan başka bir parayla satın alırsa ya da o malı satın 

alması için vekil başka birini vekil tayin ederse; alış veriş kendi adına yapılmış olur.”116 

                                                
112 Mevsılî, age, II, 154. 
113 Serahsî, age, XVII, 5, 6. 
114 Mevsılî, age, II, 155. 
115 Serahsî, age, XVII, 10, 11. 
116 Mevsılî, age, II, 159. 
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Züfer’e göre ölçeklik veya tartılık bir nesne karşılığında satın alırsa, o şeyi 

müvekkil adına satın almış olur. Çünkü bu dinar ve dirhemler gibi zimmetine taalluk 

ettiği için, satın alınan şey müvekkil adına alınmış olur. Ama zimmette sabit olmayan 

bir şey ile satın alırsa hüküm bunun hilafınadır. Çünkü bu bir bakımdan da satın 

almaktır.117 

58. �- HK� DGc�
� F=z
� FI #
�I #+K pM% HGM4�}�{ �% �M ; F=z
�  

“Vekil aldığı malın bedelini kendi parasıyla öderse, müvekkilden parasını 

alıncaya kadar malı yanında alıkoyma hakkına sahip olur.”118 

Züfer’e göre vekilin bunu yapmaya hakkı yoktur. Çünkü müvekkil malı 

vekilin eliyle teslim almış sayıldığından vekilin, malı alıkoyma hakkı ortadan 

kalkar.119 

59. DGc�
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“Bir malı satmaya vekil olan kimse o malı noksan fiatla, vâde ile ve yine bir 

mal karşlığında satabilir.”120 

Şayet vekil eden “onu veresiye sat” deyip vekil de hasat, harman, atâ veya 

nevruz zamanı veresiye satsa, bu zamanlar akdin tarafları açısından bilinmezlik 

taşıdığı için satım akdi geçersizdir. Nitekim vekil edenin kendisinin de bu şekilde 

satması geçersizdir. Ancak alıcı “ben malı peşin olarak veriyorum, veresiyeyi 

kaldırıyorum” derse bu durumda akdi bozan koşulun yerleşmeden ortadan 

kaldırılması caizdir. Bu mesele alış veriş bahsinde Züfer’e bağlanarak Züferiyye diye 

tanınan meşhur bir meseledir.121  

60. � Q�LU
� :@�$; [ �WK <L$u� #G@�� DM@ �Z �=�$³ ��8} �{  �M1 HGM� ��8 #��P t�MK ´µ´ 

´¶µ· 

                                                
117 Serahsî, age, XIX, 160; es-Sââtî, age, 431. 
118 Mevsılî, age, II, 160. 
119 Merginânî, age, V, 501; es-Sââtî, age, 429. 
120 Mevsılî, age, II, 161. 
121 Serahsî, age, XIX, 57. 
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“Bir köleyi satmaya vekil tayin edilen o kölenin yarısını satarsa caiz olur. 

Satın alma işinde ise müvekkilin iznine bağlı olur. Fakat husumetten evvel diğer 

yarısını da satın alırsa, caiz olur.”122 

Züfer’e göre malın yarısını alırsa, alınan mal her halükârda vekilin olur. 

Çünkü o yarıyı satın almakla müvekkile muhalefet etmiş ve dolayısıyla satın aldığı 

malı kendisine almış olur. Malın ikinci yarısı da onun olur.123 

61. �- Dc yV� |LIZ � 	K ��z
� 6L)s �\� ��8} �{  

“(Vekil) müvekkilin emri olmadan bir başkasını vekil tayin eder ve bu ikinci 

vekil birincinin huzurunda bir akid yaparsa, geçerli olur.”124 

Züfer’ e göre geçerli olmaz. Çünkü ikinciye verilen vekâlet sahih değildir ve 

bu ikinci vekil onun gıyabında akid yapmış gibi olur.125 

62. �
 L@Z DGc�
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“Bir husumet davasında hâkim huzurunda vekilin müvekkili aleyhinde ikrarda 

bulunması geçerli olur. Hâkimin huzurunda olmazsa geçerli olmaz.”126 

Züfer’e göre ikrar geçerli olmaz. Ona göre ikrar husumete zıttır. Bir şey kendi 

zıddına kavuşmaz. Tıpkı husumetin sulh ve ibraya kavuşmaması gibi.127 

 

XIV. KEFÂLET KİTABI 

63. ��� LI}� ���N4� #�1 yV� |LIZ �WK &P�c |LI}� <�}K H82 #G+1 �- &P�c yV� |LIZ X H8L; 

#G+1} �{  

“Kefâlet asilin emriyle caiz olduğu gibi, emri olmaksızın da caizdir. Emri ile 

kefil olmuş ise ödediğini asıl borçludan ister. Asıl borçlunun isteği olmaksızın 

kendiliğinden kefil olmuşsa, ödediğini dönüp aslından almaz.”128 

                                                
122 Mevsılî, age, II, 162. 
123 Serahsî, age, XIX, 61. 
124 Mevsılî, age, II, 163. 
125 Serahsî, age, XIX, 32; es-Sââtî, age, 436. 
126 Mevsılî, age, II, 165. 
127 Serahsî, age, XIX, 4, 5; Merginânî, age, V, 540. 
128 Mevsılî, age, II, 169. 
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Bir kimse, şahit getirmek sûretiyle kendisinin falancadan şu kadar alacaklı 

olduğunu, başka birinin de onun isteğiyle kendisine kefil olduğunu dava ederse; 

Züfer’e göre kefil, kefil olunandan bir şey isteyemez. Çünkü o, kefilliği inkâr 

ettiğinden kendince haksızlığa uğramıştır. Kendisine haksızlık edilen bir kimse ise 

başkasına (yani kefil olunana) haksızlık edemez.129  

 

XV. ŞİRKET (ORTAKLIK) KİTABI 

64. S �L$U; RG+!" ��4� S �=T'+o} �{  

 “Bu ortaklıkta(mufavaza) malın teslim edilmesi ve her iki ortak malın 

birbirine karıştırılması şart değildir.”130 

Züfer sermayeyi birleştirmeseler caiz değildir der. Çünkü kâr, sermayenin bir 

ürünüdür. Sermayede ortaklık gerçekleşmedikçe kârda da gerçekleşmez. Sermayede 

ise, ancak hisselerin birleştirilmesiyle gerçekleşir. Nitekim ortaklık, sermaye üzerine 

kurulduğundan, buna mal ortaklığı denilmekte ve sermayenin belirtilmesi şart 

koşulmaktadır.131 
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 “Muvafaza ve inan ortakları ancak dirhem ve dinar paralarıyla ve bunlar çarşı 

pazarda teâmülde ise, bu iki para cinsinin altın ve gümüş olan külçeleri ile ve diğer 

paralarla kurulur.”132 

İki ortağın paraları nev’i bakımından eşit olsa bile, ortaklıklarının muvafaza 

olması caiz değildir. Çünkü aralarındaki şey ortaklıktır. Ortaklık, sermaye ve 

malların katılıp karıştırılmasıdır. Ama muhtelif cinslerin birbirine katılıp 

karıştırılması mümkün değildir.133 

                                                
129 Merginânî, age, V, 329. 
130 Mevsılî, age, III, 13. 
131 Merginânî, age, IV, 411. 
132 Mevsılî, age, III, 14. 
133 Serahsî, age, XXII, 171; Merginânî, age, IV, 408; es-Sââtî, age, 409. 
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66. ��" HI D���$
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“(İnan ortaklığında) ikisi de ortaklık işinde çalıştıkları zaman, bir tarafın 

malında ki fazlalığa rağmen, kâra eşit şekilde ortak olabilirler. Yahut ortaklık işinde 

çalışan için fazla kâr şartı konulabilir.”134 

Züfer’e göre ortakların sermayelerinin eşit, ama kârlarının farklı miktarda 

olması sahih olmadığı gibi, bunun akside sahih olamaz. Ortaklık ancak kârın sermaye 

miktarınca olması halinde caiz olur. Bunun aksi bir durum muvafaza ortaklığında 

olduğu gibi, kişinin kefaleti altında olmayan bir şeyden kazanç sağlamasına yol açar. 

Bir ortak için fazla zarara katlanma şartını koşmak caiz olmadığı gibi, fazla kâr alma 

şartını koşmak da caiz olmaz.135 

        67. 0cLu H7���
� �Z �L$U; ��	P�_ � �"� � 0	��
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“Sanayi ortaklığı; Aynı işi yapan veya işleri değişik olan iki sanatkârın 

müşterek iş kabul etmelerine sanayi ortaklığı denir. Kazandıklarını aralarında 

paylaşırlar. Böyle bir ortaklık caizdir.”136 

Züfer’ e göre farklı iş yapanların sanayi ortaklığı yapmaları caiz olmaz. Çünkü 

ortaklık, birbirine katıp karıştırma manasındadır. Farklı şeylerin birbirine katılıp 

karıştırılması mümkün değildir.137 

 

XVI. MUDÂREBE KİTABI 

68. �
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 “Sermayeder: ‘Allah(cc)ın verdiği yarı yarıya aramızda taksim edilmek 

üzere…’ demiş olsa da, birinci mudârib kârın yarısı onun olmak üzere sermayeyi 

diğer birine verse, o da bir üçüncüye üçte bir oranın da devretse, kârın yarısı 
                                                
134 Mevsılî, age, III, 15. 
135 Serahsî, age, XI, 154; Merginânî, age, IV, 406, 407; es-Sââtî, age, 410. 
136 Mevsılî, age, III, 17. 
137 Serahsî, age, XI, 155; Merginânî, age, IV, 415; es-Sââtî, age, 410. 
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sermayedarın, üçte biri üçüncü müdâribin, altıda biri de ikinci mudâribin olur. 

Birincisi ise hiçbir şey alamaz.”138 

Züfer’e göre mudârebe ortaklığında mudâribe, sermayeyi başka bir mudâribe 

vermesi hususunda izin verilmemişse, buna rağmen kendisi bunu yapmışsa, şartlara 

muhalefet ettiği için tazminatla mükellef olur.139 

       69. D'M" 0�2�)4� k�h �2�)4� k�h �2 ��4� 6�L� �2 ��4� #@�� ��"LI S D'M" 6�L� �2�)4�  

“Mudârebe ortaklığı mudâribin ölümüyle de, sermayederin ölümüyle de 

bozulur. Sermayedarın dinden çıkıp mürted olarak dâr-ı harbe katılması halinde de 

bozulur. Ama mudâribin dinden çıkmasıyla bu ortaklık bozulmaz.”140 

Züfer’e göre mudârebe ortaklığını bozan durumlardan biri de şudur: 

Mudârebe de, mudâribin sermayeyi, sermaye sahibine çalıştırması için 

vermesi durumunda Ebû Hanîfe’ye göre mudârebe geçerli olurken, Züfer’e göre 

mudârebe akdi bozulur.141   

 

XVII. VEDÎA (EMANET MAL) KİTABI 

70. �WK �TM+m �TM%�_ �,�gdK v ��1 �L$1� F=�} �{  

“(Mal) sahibi emaneti geri ister de, emanetçi onu inkâr eder, sonra dönüp itiraf 

ederse, tazminat öder.”142 

Ebû Hanîfe emaneti sahibinden başkasının yanında inkâr ederse, tazminat 

ödemekle mükellef olmaz derken, Züfer tazminat ödemekle mükellef olur, çünkü o 

emaneti inkâr etmiştir der.143 

 

                                                
138 Mevsılî, age, III, 23. 
139 Serahsî, age, XXII, 99;  Merginânî, age, VI, 182; es-Sââtî, age, 410. 
140 Mevsılî, age, III, 24. 
141 Serahsî, age, XXII, 86. 
142 Mevsılî, age, III, 27. 
143 Merginânî, age, VI, 217; es-Sââtî, age, 482; Bilmen, age, IV, 188. 
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XVIII. HİBE KİTABI 

Hibeden Dönme Faslı 

71. 0MY� �LU� e�	
� .1�L; �TGK RN% 0MY� DM@ �M 
� HGM
� |�	�} �{  

“Bedel şartı koşularak edilen hibede; kabzdan evvel hibe hükmü; kabzdan 

sonra ise, alış veriş hükmü yürürlülüğe girer.”144 

Züfer’e göre bu, hem başlangıç hem de sonu itibariyle satış akdidir. Çünkü bu 

akitte, satışın, bedel karşılığında temlik unsuru vardır. Akitlerde muteber olan da 

budur.145 

 

XIX. ÂRİYE KİTABI 

72. �- &�@ �,ioZ DM@ &@�
� |Lc #
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 “(Bir kimse arazisine bina yapması veya ağaç dikmesi için birine iğreti verse, 

bu akitten vazgeçebilir. Evi yıktırıp, ağaçları söktürebilir). Ama bu iğreti süreli 

olursa, bu süre dolmadan o yeri geri alması hoş karşılanmaz. Süre dolmadan o yeri 

geri alırsa, bina veya ağaçların kıymetini ödeyip onlara sahip olur.”146 

Züfer’e göre iğreti yerin sahibi süre dolmadan o yeri geri alırsa tazminat 

ödemesi gerekmez. Çünkü o gerektiğinde yerini geri alma hakkına sahip olduğunu 

bildiği için bu iğreti akdine razı olmuştur.147 

 

XX. GASP KİTABI 

73. �WK *+, �, zIf+ #G+	K #+zI} �{  

“(Gaspedilen mal) harcanmış ve yok edilmişse; misliyattansa mislini ödemek 

gerekir.”148 

                                                
144 Mevsılî, age, III, 53. 
145 Merginânî, age, VI, 263; es-Sââtî ,age; 465; Bilmen, age, IV, 243. 
146 Mevsılî, age, III, 57. 
147 Serahsî, age, XI, 141, 142; es-Sââtî, age; 486. 
148 Mevsılî, age, III, 59. 
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Züfer’e göre değerini ödemelidir. Malı öderken mislinin dikkate alınması 

nasslarda yer almaktadır. Bireyleri birbirine yakın olan ve sayılarak satılan şeylerin 

birbirinin misli olduğu ise nassla değil, ictihadla sabit olmuştur. Bu nedenle bunlarda 

faiz söz konusu olmaz. Çünkü bunların birbirinin misli olduğu kesin değildir. nassla 

sabit olan şey ise kesindir. Bundan dolayı ödeme, ihtilaflı olan şey ile yani misil ile 

yapılamaz. Bireyleri birbirinden büyük ölçüde farklı olan sayılır şeylerde olduğu 

gibi, burada da misil ödemek mümkün olmadığı için değerle ödeme yoluna gidilir.149 

Gasbın Hükümleri Faslı 

74. �I &� P 0;2�x� 6�S�
�� ��=)I ¢l �,�
�� 6LV
�� }�{  

“Gasbedilmiş bir cariyenin gâsıbın yanında doğurması sebebiyle eksilen 

değerini ödemesi gerekir. Efendisine bu çocuğunun ve gurrenin verilmesiyle bu 

değer eksilmesi telafi edilmiş olur.”150 

Züfer’e göre gasbedenin bu eksilmeyi her halükârda karşılaması gerekir. 

Cariyede doğumla oluşan noksanlık çocukla giderilmez. Çünkü çocuk ve cariye 

efendisinindir. Malında ki açıklık yine kendi malı ile kapatılmaz.151 

 

XXI. NİKÂH KİTABI 

75. �^- �3" R+!I 0GI^ 6��TU� JGI^ ��8} �{  

“Müslüman bir erkeğin zımmî bir kadınla, iki zımmî erkeği şahid tutarak 

evlenmesi caiz olur.”152 

Züfer’e göre böyle bir nikâh akdi caiz değildir. Çünkü kâfir, müslümana karşı 

şahitlik edemez..153 

 

                                                
149 Serahsî, age, XI, 50, 51. 
150 Mevsılî, age, III, 64 
151 Serahsî, age, XI, 59; Merginânî, age, VI, 510. 
152 Mevsılî, age, III, 84. 
153 Merginânî, age, III, 8. 
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Velâyet Faslı 
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“(-bâkire-kızlarla evlenen koca, nikâhın inkâr edilmesi halinde); 

‘nikâhlandığımızın haberi sana ulaştı. Sen de susmuştun’ der, kız da ‘hayır, tam 

tersine seninle evlenmeyi reddetmiştim’ derse, söz kızın olur.”154 

Züfer’e göre erkeğin sözü dinlenir. Çünkü susmak asıldır, kabul etmemek 

arızdır. Bu da, satış veya alışta kendisine muhayyerlik tanınan ve muhayyerlik süresi 

geçtikten sonra “ben reddettim” diyen kimse gibidir. Onun sözü nasıl dinlenmiyorsa 

bu da öyledir.155 

77. ��l ?�+
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� 6yV�
� 0P����} �{  

“Bir velinin bulûğa ermiş olan kız ve erkek çocuğunu ve deli olan kız 

çocuğunu evlendirmesi caiz olur.”156 

Züfer’e göre ise doğuştan olan akıl hastalığında, akıl hastası olarak ergenlik 

dönemine girmişse cevap bu şekildedir. Sonradan olan akıl hastalığında ise velinin 

evlendirme velayeti yoktur. Çünkü kişi ergenliğe ulaştığı andan itibaren kendi 

üzerinde velayeti sabit olmuştur. Evlilik ise yaşam boyu sürecek olan bir 

sözleşmedir. Evliliğe her zaman ihtiyaç duyulmaz. Kişi, kendi yararını 

düşünebildiğine göre, velinin bu konuda onu düşünmesine gerek kalmamıştır. Malda 

velayet ise böyle değildir. Çünkü mala duyulan gereksinim durmadan yenilenir.157  
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� ��$; �Lm � 	
� �G
 ��c Z �Gc}� {[ Z �G
 �Gc [ Z �G_Z �Gc}� {[ Z 

�G
 �G_Z}�{  

 “Bir kimse hem oğlan, hem de kız tarafından veli yahut vekil olabilir. Bir 

taraftan veli, diğer taraftan vekil olabilir. Bir taraftan asil, diğer taraftan vekil 

olabilir. Bir taraftan veli, diğer taraftan asil de olabilir.”158 

                                                
154 Mevsılî, age, III, 93. 
155 Serahsî, age, V, 4, 5; Merginânî, age, III, 38; es-Sââtî, age, 517. 
156 Mevsılî, age, III, 94. 
157 Serahsî, age, IV, 228. 
158 Mevsılî, age, III, 97. 
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Züfer’in görüşüne göre, bir kişi her iki tarafın velisi ise bu caizdir, vekili ise 

caiz değildir.159 

 Züfer bir kimsenin, bir taraftan vekil, diğer taraftan asil olmasını da caiz 

görmez. Çünkü alış verişte olduğu gibi, bir kimsenin hem satıcı hem de alıcı olması 

mümkün değildir.160 

 Yine Züfer’e göre bir kimsenin bir taraftan veli, diğer taraftan asil olması caiz 

olmaz.161  

79. �^- &83" yE Q:c ?�++K �Z �L�; �=T�G�     

“(Bir kadın) dengi olmayan birisi ile evlenirse, velisinin onu kocasından 

ayırmaya hakkı vardır.”162 

Bir erkek, bir kadına kendini tanıtırken, soyunu gizlese, erkeğin mensub 

olduğunu iddia ettiği soya nisbetle asıl soyu daha düşükse, ancak yine de kadına 

denk ise, Ebû Hanîfe’ye göre, bu erkek soyca onlara denk olduğu için utanç 

duymazlar. Bu nedenle velilerinin muhayyerlik hakkı olmaz ama kadının 

muhayyerlik hakkı vardır.163 

Züfer’e göre velilerin olmadığı gibi kadının da muhayyerlik hakkı olmaz. 

Gerekçesi, velilerin hakkının, denkliğin bulunmasını isteme hakkı oluşudur.164 

Mehir Faslı 

80. �- �,��� � LT4� #$I3
 6��;3
�} �{  

“(Bir erkek) mehirde bir arttırım yaparsa, bu fazlalığı vermek üzerine borç 

olur.”165 

                                                
159 Serahsî, age, V, 17. 
160 Merginânî, age, III, 58. 
161 Merginânî, age, III, 58. 
162 Mevsılî, age, III, 100. 
163 Mevsılî, age, III, 100. 
164 Serahsî, age, V, 30. 
165 Mevsılî, age, III, 103. 
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Züfer bu konuda aksi görüştedir, Ona göre, erkeğin bu fazlalığı vermesi lazım 

gelmez. Bu görüş ayrılığı esas itibariyle, satım akdinde akit yapıldıktan sonra bedele 

ilave yapılıp yapılmayacağı meselesine dayanmaktadır.166 
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    “Fâsid bir nikâhta kadına ancak mehr-i misil vermek gerekir. Bu mehir de, 

gerçekten eşler arasında cinsî münasebet olmuşsa verilir. Bu mehir hiçbir zaman 

nikâhta belirtilen mehirden fazla olamaz.”167    
Züfer fâsid olan nikâhı da fâsid olan satışa kıyas ederek “mehr-i misil ne kadar 

olursa olsun tamamı lazım gelir” demiştir.168 

Köle ve Câriyenin Nikâhı Faslı 

82. �^- �3" �M1 Z 0IZ yV� �^- 4��� v � $1Z i�P ��N�
�} �{  

“Köle veya cariye efendilerinin izni olmadan evlenir ve sonra da azad 

edilirlerse, nikâh akdi geçerli olur.”169 

Züfer’e göre bu nikâh geçersizdir. Çünkü efendinin oluruna bağlıdır. 

Dolayısıyla yürürlülüğü de(nâfiz) efendi tarafından olur. Özgür bırakmakla efendinin 

hakkı düştüğü için, nikâhı onun onayına bırakmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu 

(mevkûf) nikâhın batıl olma tarafı kesinleşir. Bu, bir kimsenin başkasının malını 

satması, sonra mal sahibinin o malı bir başkasına satması gibidir. Mal sahibinin o 

malı satması nedeniyle birinci satış batıl olur.170 

Zımmînin Nikâhı Faslı 

83. �3" fI^ 0GI^ .+1 �Z S LTI �Y Z .+1 0$GI [ *
^ R,��1 37�8 ��8 S LTI �Y} �{  

                                                
166 Serahsî, age, V, 87; Merginânî, age, III, 69. 
167 Mevsılî, age, III, 104. 
168 Merginânî, age, III, 90, 91. 
169 Mevsılî, age, III, 111. 
170 Serahsî, age, V, 111; es-Sââtî, age, 539. 
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 “Zımmî bir erkek, zımmî bir kadını mehirsiz veya kendi kendine ölen bir 

hayvan mehir olmak üzere, kendisine nikâhlarsa, bu onların dinlerine uygun ise, caiz 

olur ve kadına mehir vermesi de gerekmez.”171 

Züfer’e göre, bu kadına mehr-i misl düşer. Çünkü şeriat herhangi bir kadınla 

evlenmeyi ancak mal karşılığında helal kılmıştır. Şeriatın emirleri ise bütün insanlara 

şamildir.172 

84. �- �T83" yV� ��Tu Z � 6�1 LK�c Lo� ��8 �- |�P�� [ �
 �=+(Z �L@Z #G+1} �{  

 “(Eğer zımmî erkek, zımmî kadınla) şahitsiz olarak evlenmişse yahut diğer bir 

gayr-ı müslimin boşamasından sonraki iddet içerisinde bu evlenme olmuşsa; dinleri 

buna müsâade ettiği takdirde caiz olur. Sonradan her ikisi de müslüman olsalar, 

evvelki nikâhları üzere bırakılırlar.”173 

Züfer “Bu durum dinlerinde caiz olsun olmasın nikâhları fâsittir. Çünkü İslam 

ahkâmı bütün insanlara şamildir. Ancak güvencemiz altında oldukları için, 

müslüman olmadıkça veya bize başvurmadıkça biz onlara dokunmayız. Ne zaman ki 

müslüman olur veyahut bize başvururlar ve haramlık da hâlâ devam ediyorsa o 

zaman biz onları birbirinden ayırırız” demiştir.174 

85. �- ��"2� �	I v �=+(Z �	I �=TK .+1 �=T%�NP} �{  

“(Karı- koca) her ikisi beraber müslümanlıktan çıkıp tekrar beraber müslüman 

olsalar, nikâhları olduğu gibi devam eder.”175 

Hanefîlerin çoğunluğuna göre istihsanen nikâhları devam eder. Kıyasa göre 

araları ayrılır ki bu İmam Züfer’in görüşüdür. Çünkü ikisi birden irtidat edince 

eşlerden birisinin irtidatı ve bir de fazlası söz konusudur. İrtidatları başta nikâhın 

oluşmasına nasıl engelse nikâhın devamına da engeldir.176 

 

                                                
171 Mevsılî, age, III, 111. 
172 Merginânî, age, III, 106. 
173 Mevsılî, age, III, 111. 
174 Serahsî, age, V, 38; Merginânî, age, III, 124; es-Sââtî, age, 541. 
175 Mevsılî, age, III, 114. 
176 Serahsî, age, V, 49; Merginânî, age, III, 134. 
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XXII. RADÂ KİTABI 
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 “Radânın hükmü sütün azı ile de çoğu ile de meydana gelir. Bu hüküm 

çocuğun süt emme çağı olan otuz ay içerisinde süt emildiği zaman sabit olur.”177 

Züfer’e göre bu süre üç yıldır. Çünkü sütten kesilen çocuğun başka besinlere 

alışması için bir sürenin daha geçmesi gerekir. Bu süre için de en uygunu bir 

yıldır.178 

 

XXIII. TALAK KİTABI 
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 “Hayızdan kesilmiş veya küçük olup, daha henüz hayız görmeyen ve hamile 

olan kadınlar için bir ayın geçmiş olması, hayız görmesi gibidir; böyle kadınları cinsî 

münasebetten hemen sonra boşamak caiz olur.”179 

Züfer’e göre eğer onunla cinsel ilişkide bulunmuş ise, aradan bir ay geçmeden 

onu boşaması haramdır. Çünkü bu kadın için bir aylık süre, bir kez ayhâli 

hükmündedir. Ayhâli gören kadın ise kocası kendisiyle cinsel ilişkide bulunduğu 

zaman nasıl bir kez ayhâli görmeden onu boşaması haram ise, bu da bir ayhâli 

geçmeden kocasının onu boşaması haramdır. Hem de kadına karşı olan meyil, cinsel 

ilişki ile gevşer ve zamanla tekrar güçlenir ki o zaman da, bir aydır.180 
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“Kendisiyle gerdeğe girilmemiş kadını hayız halinde boşamak, bid’î talak 

değildir.”181 

                                                
177 Mevsılî, age, III, 118. 
178 Cessâs, age, II, 114; Serahsî, age, V, 136; Merginânî, age, III, 139; es-Sââtî, age, 547. 
179 Mevsılî, age, III, 122. 
180 Serahsî, age, VI, 12; Merginânî, age, III, 155; es-Sââtî, age, 551. 
181 Mevsılî, age, III, 123. 



 

 

71 

 

Züfer bu kadını da kendisiyle gerdeğe girilen kadına kıyas ederek ayhâlinde 

boşanmasını bidat saymıştır.182 

Sarih Talak Faslı 
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“Bir erkek talakı kadının tamamına izafe ederse yahut cesedi, ruhu, yüzü, 

boynu gibi bedeninin tamamını ifade eden bir yerine yöneltirse veya kadının şâyi bir 

cüz’üne izafe ederse, talak vâki olur.”183 

Buna göre boşama sözü, kadının şâyi bir cüz’üne izafe olmazsa, “elin boştur, 

ayağın boştur, parmağın boştur gibi.” boşama olmaz. 

Züfer’e göre boşama olur. Çünkü bir kadınla evlenildiği zaman kadının bütün 

vücudu kocasına helal olduğuna göre, organlarının her biri nikâha yer olur ve nikâha 

yer olunca her biri talaka da yer olur. Ondan da –şâyi olan cüz’de olduğu gibi- 

kadının tamamına geçer.184 
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“Bir kimse karısına, ‘sen birden üçe kadar boşsun’ derse, bununla iki talak 

vâki olur. ‘birden ikiye kadar boşsun’ derse, bununla bir talak vâki olur.”185 

Züfer’e göre birinci sûrette bir talak vâki olur, ikinci sûrette bir şey vâki olmaz 

ki kıyas da bunu gerektirir. Zira bir kimse başkasına “şu duvardan bu duvara kadar” 

yahut “şu iki duvarın arasını sana sattım” dediği zaman nasıl duvarlar satışa dâhil 

olmayıp, yalnız duvarların arası satılıyorsa; burada da birinci sûrette, bir ile üç 

sayıları arasında bir sayı bulunduğuna göre bir talak vâki olur; ikinci surette bir ile 

                                                
182 Serahsî, age, VI, 8; Merginânî, age, III, 156; es-Sââtî, age, 550. 
183 Mevsılî, age, III, 126. 
184 Serahsî, age, VI, 89, 90; Merginânî, age, III, 170; es-Sââtî, age, 557. 
185 Mevsılî, age, III, 127. 
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iki sayıları değil de, bu iki sayı arasının vâki olması gerekir, bu iki sayı arasında ise 

sayı yoktur, o yüzden talak vâki olmaz.186 
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“Bir kimse hesaba niyet ederek olsa da; karısına ‘sen ikide bir boşsun’ derse, 

bir talak vâki olur. ‘İki de iki boşsun’ derse, iki talak vâki olur.”187 

Züfer’e göre “sen ikide bir boşsun” sözü ile iki talak meydana gelir. Züfer’in 

delili şudur: matematik hesabına göre, iki bir ile çarpıldığı zaman iki eder. 

Dolayısıyla niyet edince kocanın bu sözünden iki anlamı çıkar. 

“Sen ikide iki boşsun” sözü ile de üç talak meydana gelir. Çünkü Züfer’e göre 

“ikide iki” dört eder. Talak üçten fazla olmayacağı için kadın üç talakla boş olur.188 
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 “Bir kimse karısına ‘Sen burdan Şam’a kadar boşsun’ derse, bu sözü ile bir 

ric’î talak vâki olur.”189 

Züfer’e kesin olarak boşanır ve kocası onu bir daha nikâhı altına alamaz. 

Çünkü bu sözü ile “seni uzun bir talak ile boşuyorum” demek istemiştir.190 
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“ Bir kimse karısına ‘sen bugün yarın boşsun’ veya ‘yarın bugün boşsun’ 

derse; her iki şekilde de birinci günler nazar-ı itibara alınır.”191 

Züfer’e göre “yarın bugün boşsun” derse yarın boş olur.192 

                                                
186 Merginânî, age, III, 173, 174, 175; es-Sââtî, age, 558. 
187 Mevsılî, age, III, 127. 
188 Serahsî, age, VI, 137. 
189 Mevsılî, age, III, 127. 
190 Merginânî, age, III, 176. 
191 Mevsılî, age, III, 128. 
192 es-Sââtî, age, 559. 
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Talakın Vasfı Faslı 
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“Bir kimse karısına, ‘sen bâin talakla boşsun’ veya ‘en fâhiş talakla boşsun’ 

veya ‘en çirkin talak ile boşsun’ veya ‘en şiddetlisi ile boşsun’ veya ‘en büyüğü ile 

boşsun’, ‘en ulusu ile boşsun’ yahut ‘en şerlisi ile boşsun’, ‘en kötü talak ile’ veya 

‘şeytan talakı ile’ yahut ‘bid’at üzre boşsun’ sözleriyle yapılan boşama ile; yahut 

‘dağ gibi boşsun’, ‘ev dolusu boşsun’, ‘şiddetli bir boşama ile boşsun’, ‘uzun bir 

boşama ile boşsun’, ‘geniş bir boşama ile boşsun’ derse; kadın bir bâin talak ile boş 

olur.”193 

Ebû Hanîfe’ye göre kişi “falan şey gibi bir talak” dediği zaman; o şey ister 

büyük, ister küçük olsun ve büyük olduğu zaman büyüklük vasfı ister söylensin, ister 

söylenmesin, kadın kesin boşanmış olur. Zira teşbih ziyadeyi gerektirir. 

Züfer’e göre, boşayan kimse talakı zâtı itibariyle ulu birşeye benzetirse, o şey 

halk arasında büyük diye tanınıyorsa, talak bâin olur. Aksi takdirde ric’î olur.194 

Kinâyeli Lafızlarla Talak Faslı 
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 “(kendileriyle bâin talak meydana gelen lafızlarla, bir ve üç talaka niyet etmek 

sahihtir) Bunlarla iki talaka niyet edilse bile, bir talak vâki olur.”195 

Züfer bu görüşe muhaliftir. İki talaka niyet etmesi de sahihtir. Çünkü iki talak, 

üçün bir kısmıdır.196 

                                                
193 Mevsılî, age, III, 130. 
194 Serahsî, age, VI, 125;  Merginânî, age, III, 194, 195; es-Sââtî, age,557. 
195 Mevsılî, age, III, 133. 
196 Serahsî, age, VI, 73;  Merginânî, age, III, 205; es-Sââtî, age, 555. 
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 “ Şart lafızları şunlardır: ‘in’, ‘izâ’, ‘izâ mâ’, ‘metâ’, ‘metâ mâ’, ‘küllü’, ‘külle 

mâ’. Boşama bir şarta bağlandığı zaman, şartın bulunuşu ile hemen talak vâki olur. 

Boşama için söylenmiş olan yemin de çözülür ve son bulur. Yalnız ‘külle mâ’  şart edatı 

kullanılmışsa, şart koşulan şeyin yerine getirilişi ile yemin son bulmaz, devam eder.”197  

Züfer bu görüşe muhaliftir, yemin son bulur. Çünkü ‘külle mâ’ edatının umum 

için oluşu, bunu gerektirir.198  

Îla Babı 
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“Bir kimse karısına ‘Allah(cc)a yemin ederim ki, sana yaklaşmayacağım’ 

yahut ‘dört ay sana yaklaşmayacağım’ dediği zaman îla etmiş olur.”199 

Züfer “Allah’a yemin” ederim sözü ile îla yapılacağı konusunda hem fikir 

olmakla birlikte, “yemin ederim” sözü Ebû Hanefî’ye göre yemin sayılırken, O’na 

göre yemin değil, yemin etmeye dair söz vermedir.200 
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“Yemin dört ay üzere ise, müddetin bitimi ile sona erer. Yemin ortadan 

kalkar.”201 

Züfer’e göre yemin bozulmaz.202 
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“(kadın) başka bir kocayla evlenip ondan boşandıktan sonra (eski kocası) 

onunla evlenirse, artık îla kalmaz.”203 

                                                
197 Mevsılî, age, III, 140. 
198 es-Sââtî, 564. 
199 Mevsılî, age, III, 152. 
200 Serahsî, age, VII, 23. 
201 Mevsılî, age, III, 153. 
202 Serahsî, age, IX, 9. 
203 Mevsılî, age, III, 153. 



 

 

75 

 

Züfer’e göre îla devam eder.204 

Îla’yı Kaldıran Sebepler Faslı 
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“Îla müddeti içinde kadınla cinsî münasebette bulunma imkânı doğarsa, kadına 

dönüş ancak cinsî münasebette bulunmakla olur.”205 

Züfer “ihramlı iken geri dönmesi ancak sözle olur. Çünkü cinsî münasebete 

şer’î bir mani vardır ki, o da ihramlının cinsî münasebette bulunmasının haram 

olmasıdır. Dolayısıyla bu bir mazerettir.”206 

Ayrıca, koca yahut kadın hasta ise ve bu hastalık süre bitene kadar sürerse 

dönüşü sözle olur.207 

Muhâla’a Babı 
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“Hasta kadının yaptığı hul’ üçte bir üzerinden mûteber olur.”208 

Züfer malın tamamında geçerli olduğunu söyleyerek muhâlaa akdini nikâh 

akdine kıyas etmiştir. Çünkü hasta bir kadın, emsal mehir ile evlense mehir, 

kocasının malının tamamından alınır. Çünkü evlilik kişinin ihtiyaçlarındandır. Hasta 

olan kadın da muhâlaa yaptığı zaman hüküm böyle olmalıdır. Çünkü muhâlaa da, 

kadının ihtiyaç duyduğu şeylerdendir. Çünkü kocasının verdiği sıkıntıdan ancak bu 

yolla kurtulabilir.209 

Zıhâr Babı 
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204 Serahsî, age, VII, 29, 30; es-Sââtî, age, 574. 
205 Mevsılî, age, III, 155. 
206 Cessâs, age, II, 47; es-Sââtî, age, 577; Bilmen, age, II, 303. 
207 Cessâs, age, II, 47; Serahsî, age, VII, 29. 
208 Mevsılî, age, III, 160. 
209 Serahsî, age, VI, 192; es-Sââtî, age, 582. 
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“(Zıhar) keffareti bir köle azad etmektir. Bunda mutlak sağlam bir köle yeterli 

olur.”210 

Hanefîlerin çoğunluğuna göre yumurtaları alınmış, iki kulağı, erkeklik organları 

kesilmiş köle yeterli olurken; Züfer’e göre yeterli olmaz. Çünkü o, insanda bulunması 

istenen temel bir menfaatin bulunmaması nedeniyle bir açıdan ölmüş gibidir.211 

Zıhâr Keffareti Faslı 
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 “Belirlemeksizin iki köle azad etmek veya dört ay oruç tutmak yahut yüz 

yirmi düşkünü doyurmak iki zıhar keffareti için yeter.”212 

Züfer’e göre herbirinden tam birini azad etmediği takdirde, hiçbiri keffaret için 

yeterli olmaz. Çünkü belirlemeksizin o ikisinden azad ettiğinde her azad ediş ikisine 

bölünür. Her birinde taksitli azatlık meydana gelir ve cins ihtilafında olduğu gibi, bu 

azad ediş caiz olmaz.213 

Liân Babı 

104. �^WK ��	$
� �LK Rc��� �G��=T} �{  

“Karı-koca karşılıklı liân yaptıktan sonra hâkim onları birbirinden ayırır.”214 

Züfer’e göre, liân yapmalarıyla nas gereği aralarında ebedi haramlık 

vukubulduğu için, birbirlerinden ayrılmış olurlar. Ayrılıktan kastedilen budur.215 

Nafaka Babı 
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210 Mevsılî, age, III, 163. 
211 Serahsî, age, VII, 5; es-Sââtî, age, 585. 
212 Mevsılî, age, III, 166. 
213 Merginânî, age, III, 311. 
214 Mevsılî, age, III, 169. 
215 Serahsî, age, VII, 43;  Merginânî, age, III, 317; es-Sââtî, age, 589. 
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 “Hâkim durumu bilmez ve elinde mal bulunan da, evliliği veya malı inkâr 

ederse, kadının ona karşı beyyinesi kabul edilmez.”216 

Züfer’e göre bu isteği kabul edilir ve nafaka verilmesine hükmolunur.217 

Hidâne Faslı 
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“Karı koca ayrılmadan evvel veya ayrıldıktan sonra çocuk hakkında 

anlaşmazlığa düşerlerse; anne çocuğa bakma hususunda daha fazla hak sahibidir. 

Daha sonra sırasıyla anne anne, baba anne, öz kız kardeş, ana bir kız kardeş, baba bir 

kız kardeş, sonra aynı şekilde teyzeler, sonra aynı şekilde halalar gelirler. Kız 

kardeşin kızları, erkek kardeşin kızlarından önce gelir. Erkek kardeşin kızları 

halalardan önce gelir.”218  

Züfer’e göre teyze babaanneden önce gelir.219 

 

XXIV. MÜKÂTEBE KİTABI 
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 “(Mükâteb kendi) kölesi ile kitabet akdi yapabilir.”220 

Züfer’e göre kıyasen böyle bir tasarruf geçerli olmaz. Çünkü mükâtebe 

sözleşmesi, sözleşme yapılan kölenin özgür olması ile sonuçlanır. Mükâteb köle ise 

buna yetkili değildir. Diğer yandan her ne kadar mükâteb köle üzerindeki kısıtlılık, 

para kazanmasını sağlamak amacıyla ticarî konularda kaldırılmış ise ve bu kısıtlılık 

durumunun ortadan kaldırılması, onun mükâtebe sözleşmesi yapmasına imkan 

                                                
216 Mevsılî, age, IV, 7. 
217 Merginânî, age, III, 392; es-Sââtî, age, 603. 
218 Mevsılî, age, IV, 14, 15. 
219 es-Sââtî, age, 607; Bilmen, age, II, 428. 
220 Mevsılî, age, IV, 36. 
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verdiği söylense de, mükâtebe sözleşmesi ticarî akitlerden değildir. Diğer taraftan, 

mükâteb köle, yapmış olduğu mükâtebe sözleşmesi ile bedel tam olarak ödendiği 

zaman o kişinin velâ hakkına sahip olması gerekir. Oysa mükâteb köle, velâ hakkına 

sahip olma yetkisine malik değildir.221 

İki Kölenin Bir Akitle Mükâteb Kılınması Faslı 
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 “İki köle ile tek bir kitâbet akdi yapıldığında ikisi de bedellerini ödeyince 

azad olurlar. Eğer ödemekten aciz kalırlarsa, her ikisi de köleliğe döndürülürler. İkisi 

de kitabet bedelinin tamamını ödemeden azad olamazlar. Bunlardan biri kendi payına 

düşeni öderse, azad olmaz. Biri ödemekten aciz kalırsa, köleliğe döndürülür.”222 

Züfer’e göre taraflardan biri bedelden kendisine düşen payı öderse özgür olur. 

Çünkü sözleşme geçerli olunca, belirlenen mük3atebe bedelinin her bir kölenin 

değeri oranında bölünmesi gerekmektedir. Taraflardan biri kendi payına düşen bedeli 

ödeyince, artık zimmeti bu borçtan kurtulur. Diğer kölenin ödeyeceği bedel ancak o 

kişiye kefil olması nedeniyle istenebilir. Bu ise ödemede bulunan kölenin özgürlüğe 

kavuşmasına engel olmaz.223 

 

XXV. EYMÂN KİTABI 

Yemin Harfleri ve Yeminin Ne İle Oluşacağı Faslı 
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“ ‘Yemin ederim’, ‘kasem ederim’ veya ‘şehadet ederim’ demek veyahut da 

bunlara Allah(cc)ın adını ilave etmek yemin olur.”224 

                                                
221 Serahsî, age, VII, 213. 
222 Mevsılî, age, IV, 40. 
223 Serahsî, age, VII, 210, 211; es-Sââtî, age, 699. 
224 Mevsılî, age, IV, 52. 
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Züfer’e göre “yemin ederim ki” “kasem ederim ki” “şehadet ederim ki” demek 

yemin sayılmaz. Ancak Allah’ın adını bunlarla söylerse yemin olur. Allah adıyla 

beraber söylemezse, bu sözler Allah adına yemin etme manasına gelebilecekleri gibi, 

Allah’tan başka şeyler adına yemin etme manasına da gelebilirler.225 
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“Bir kimsenin ‘her helal bana haram olsun’ demesi, başka şeylerde de niyeti 

olmadıkça, yalnız yenilecek ve içilecek şeylerle yorumlanır.”226 

Züfer’e göre boş durduğunda da yeminini bozmuş olur. Çünkü bu durumda o 

helal bir fiil işlemiş olmaktadır ki, o da nefes almaktır.”227 

Elbise Giyme İle İlgili Yeminler Faslı 
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 “Elbise üzerinde iken ‘bu elbiseyi giymeyeceğim’ diye yemin eden kimsenin 

hemen onu çıkarması gerekir. O elbise bir müddet kendisinin üzerinde kalırsa, 

yemini bozulur. Evde oturmamaya ve bineğe binmemeye edilen yemin de 

böyledir.”228 

Züfer’e göre az da olsa, üzerine yemin edilen şey mevcut olduğundan dolayı 

her iki şekilde de yemin bozulur.229 

Yapılacak İşlerle İlgili Yeminler Faslı 
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“Bir kimse mutlaka göğe çıkacağına veya havada uçacağına yemin ederse, 

yemini sahih olup, hemen yemininden dönmüş sayılır.”230 

                                                
225 Serahsî, age, VII, 34. 
226 Mevsılî, age, IV, 53. 
227 Merginânî, age, IV, 15. 
228 Mevsılî, age, IV, 57. 
229 Serahsî, age, VIII, 162;  Merginânî, age, IV, 21. 
230 Mevsılî, age, IV, 69. 
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Züfer’e göre bu yemin sahih olmaz. Çünkü bu âdeten imkânsız bir şeydir ve 

hakikaten imkânsız olan bir şey gibidir.231 

Bazı Tasarruflar Faslı 
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 “ ‘Cariye ile cinsî münasebette bulunursam, o hürdür’ deyip, mülkünde olan 

bir cariyesi ile cinsî münasebette bulunursa, azad olur. Eğer sonradan bir cariye satın 

alır ve onunla temasta bulunursa, bu cariye hür olmaz.”232 

Züfer’e göre bu cariye azad olur. Çünkü cinsî münasebeti söylemek, cariye 

üzerindeki mülkiyeti söylemek gibidir. Zira cinsî münasebette bulunmak, ancak 

mülkiyette bulunan cariye ile sahih olur.233 
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“Malını satmamaya yemin eden, sonra malını satar ve müşteri de kabul 

etmezse; yemini bozulmuş olmaz. Kiraya verme, sarf, selem, rehin, nikâh ve hul’ 

hakkında edilen yeminler de böyledirler. Fakat bağışlasa, sadaka verse veya ödünç 

verse de, bunlar kabul olunmazsa, yemini bozulmuş olur.”234 

Züfer’e göre malını satmamaya yemin eden bir kimse malını hibe eder veya 

sadaka olarak verse, yine yemini bozulmuş olmaz. Çünkü bu akdin tamamlanması 

kabul ile olur ve bu satış gibi olmuş olur.235 

Nezir Babı 
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231 Serahsî, age, IX,7;  Merginânî, age, IV, 42. 
232 Mevsılî, age, IV, 73. 
233 Serahsî, age, VII, 101. 
234 Mevsılî, age, IV, 75. 
235 Serahsî, age, IX, 11;  Merginânî, age, IV, 86; es-Sââtî, age, 736. 
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“Ebû Hanîfe’den son rivayet edilen görüşe göre, meydana gelmesi matlub 

olmayan bir şarta bağlanan adaklar için yemin keffareti ödemek yeterli olur.”236 

Züfer’e göre bu adağı batıldır.237 

 

XXVI. HUDÛD (HADLER) KİTABI 

116. �- ��	82 DM@ R8L
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“(Zina şahitleri) recmden evvel şahitliklerinden dönerlerse, ceza düşer ve 

kendilerine iftiradan dolayı hadd tatbik edilir.”238 

Tanıklardan biri, hüküm verilmeden önce dönmüşse Hanefîlerin çoğunluğuna 

göre dördü birden tanıklıktan döndüğünde olduğu gibi, onların hepsine iftira cezası 

verilir. Züfer’e göre ‘yalnızca dönene iftira cezası verilir’ demiştir. Çünkü dördünün 

tanıklıkta ifade birliği etmesiyle kanıt kesinleşmiştir. Kanıtın kesinleşmiş olması ise, 

tanıkların sözlerinin iftira olmasını engeller. Sonradan dönen, ifadesini geri alarak, 

sözündeki tanıklık anlamını kaldırmıştır. Dolayısıyla onun sözü, iftiraya dönüşür. 

Fakat onun sadece kendi tanıklığını kaldırma yetkisi olup, başkasının tanıklığını 

kaldırma yetkisi yoktur. Bu nedenle diğerlerinin sözleri, tanıklık olarak kalır. Onlar 

açısından o, tanıklığından hiç dönmemiş gibi olur. Bundan dolayı onlara iftira cezası 

gerekmez. Üç kişi tanıklık edip, dördüncünün kaçınması durumu ise böyle değildir. 

Çünkü burada kanıt henüz kesinleşmiş değildir.239 

Tanıklardan biri, hüküm verildikten sonra henüz ceza uygulanmadan 

tanıklığından dönmüşse bu durumda, Ebû Hanîfe’ye göre tanıkların hepsine iftira 

cezası verilir. 

Züfer’e göre ise yalnızca tanıklıktan dönene ceza verilir.240 
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236 Mevsılî, age, IV, 77. 
237 es-Sââtî, age, 732. 
238 Mevsılî, age, IV, 81. 
239 Serahsî, age, IX, 46, 47; Bilmen, age, III, 218. 
240 Serahsî, age, IX, 47, 48; Bilmen, age, III, 218. 
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 “İnfazdan sonra şahitlerden sadece biri şahitlikten dönerse, diyetin dörtte 

birini öder.”241 

Ebû Hanîfe’ye göre yalnız ona hem iftira cezası hem de diyetin dörtte biri 

lazım gelir. Ancak Züfer bu görüşe muhaliftir, dönen bu kimseye iftira cezası 

verilmez. Çünkü bu diri bir kimseye iftira etmiş ve o kimse ölünce de bu iftira cezası 

yürürlükten kalkmıştır.242 

Zinâ Haddi Faslı 
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 “İhsan, ikrar ile sabit olur. İki erkek veya bir erkek iki kadının şehadeti ile de 

ihsan sabit olur.”243 

Züfer’e göre bir erkek ve iki kadının tanıklığı ile muhsanlık kesinlik 

kazanmaz. Burada muhsanlık ile cezanın koşullarını tamamlama amacı güdülmüştür. 

Bu amaç dikkate alındığında kadınların bu konuda, tanıklığı söz konusu olamaz. 

Çünkü cezanın koşullarının tamamlayıcı unsuru, cezanın kendisini gerektiren şey 

yerindedir. Kadınların tanıklığı ile cezanın kendisi kesinleşmediği gibi, onun 

tamamlayıcı unsuru da kesinleşmez.244 

Zinâ Haddini Düşüren Şeyler ve Tâziri Gerektiren Şeyler Faslı  
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 “Bir kimse aşağıya doğru oğul ve torunlarının cariyeleri ile cinsî münasebette 

bulunur ve onun kendisine haram olduğunu söylerse yahut yukarıya doğru baba veya 

usûlunden olan diğer kimselerin cariyeleriyle cinsî münasebette bulunsa veya 

annesine ait, kölesine veya efendisine ait bir cariyeyle cinsî münasebette bulunursa 

                                                
241 Mevsılî, age, IV, 81. 
242 Serahsî, age, IX, 48;  Merginânî, age, IV, 122, 123. 
243 Mevsılî, age, IV, 89. 
244 Serahsî, age, IX, 42; Merginânî, age, IV, 127, 128; es-Sââtî, age, 647. 
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veya üç talak ile boşanmış olup iddet bekleyen karısına temas etse ve onun kendisine 

helal olduğunu zannettiğini söylerse, had cezasına çarptırılmaz.”245 

Züfer’e göre karısının ya da baba veya annesinin cariyesi ile cinsî münasebette 

bulunan kişiye had cezası gerekir. Çünkü had cezasının nedeni olan zina 

gerçekleşmiştir. Bunu şu gösterir: Onlar “biz bunun haram olduğunu biliyorduk 

deseler”, onlara had cezası gerekecekti. Burada had cezası düşse ancak zan ile 

düşecektir. Zan ise haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Bu, bir kimsenin erkek veya kız 

kardeşinin cariyesi ile ilişkiye girip, “onun bana helal olduğunu sandım” demesi 

gibidir.246 
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“(bir erkek)Yatağında (zevcesinden başka) bir kadın bulup, onunla temas 

ederse, kendisine had tatbik edilir.”247 

Züfer, âmâ olan kişiyi bundan istisna etmiş, “gözleri görmeyenden had cezası 

düşürülür” demiştir. Çünkü onun ayırt etme organı yoktur. Dolayısıyla hüküm, 

görünüşe göre verilir. Görünüş bakımından, kişinin yatağında karısı veya 

cariyesinden başkası bulunmaz. Bu durum onun açısından bir şüphe oluşturur. 

Gözleri görende ise durum böyle değildir. ( Hanefîlerin çoğunluğuna göre âmâ 

yatağındaki kadına soru sormak gibi usullerle onun kim olduğunu açığa 

çıkarabileceği için; kadın yalan cevap vermedikçe, âmâya da had tatbik edilir.)248 
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 “Bulûğa ermiş akıllı bir kadın kendi isteği ile bir çocuk veya deli bir erkekle 

temasta bulunursa, had tatbik edilmez.”249 

Züfer’e göre kadına had lazım gelir. Çünkü deli veya çocuk olan kadınla zina 

eden erkeğe ceza lazım geldiğine göre, kendini deli veya çocuk olan erkeğe teslim 

eden kadına da lazım gelmesi gerekir. Zira herkes kendi yaptığından sorumludur.250 

                                                
245 Mevsılî, age, IV, 89. 
246 Serahsî, age, IX, 53; es-Sââtî, 650. 
247 Mevsılî, age, IV, 91. 
248 Serahsî, age, IX, 57. 
249 Mevsılî, age, IV, 92. 
250 Merginânî, age, IV, 109. 
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“Tazirin en çoğu otuz dokuz, en azı ise üç sopadır.”251  

Züfer’e göre tazir cezasının en fazlası yetmiş dokuz sopadır.(Bu hürlerin 

haddinin en azının bir eksiğidir)252 

Kazf Haddi Babı 
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“Ölüye zina isnadı davasını ancak iftira ile kendi neseplerine tecavüz vâki 

olanlar yapabilir.”253 

Züfer’e göre öz çocuklar varken torunlar bu hakka sahip değillerdir.254 

Ayrıca kâfir ve köle olan oğlu da dava açamaz.255 

 

XXVII. HIRSIZLIK KİTABI 
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“Bir topluluk malın korunduğu yere girip, onlardan biri çalınan malı üzerine 

alsa, hepsine ayrı ayrı nisab miktarı mal düştüğü zaman, hepsine de el kesme cezası 

verilir.”256 

Züfer’e göre kıyâsen yalnız eşyayı toplayanın elinin kesilmesi gerekir. Çünkü 

eşyayı toplayıp çıkaran yalnız o olduğu için, hırsızlığı yalnız o yapmıştır.257 
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“Eğer hırsız malı yola atıp sonra onu alırsa, el kesme cezasına çarptırılır.”258 

                                                
251 Mevsılî, age, IV, 92. 
252 Merginânî, age, IV, 153. 
253 Mevsılî, age, IV, 94. 
254 Merginânî, age, IV, 138; Bilmen, age, III, 241. 
255 Es-Sââtî, age, 658. 
256 Mevsılî, age, IV, 105. 
257 Merginânî, age, IV, 181; es-Sââtî, age, 672; Bilmen, age, III, 261. 
258 Mevsılî, age, IV, 106. 
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Züfer’e göre el kesme cezasına çarptırılmaz. Çünkü malı yola atmak, onu 

almamak gibi, el kesme cezasını gerektirmez. Yoldan kaldırıp almakla da bu ceza 

gerekmez. O malı sanki bir başkası yoldan alıp götürmüş gibi olur.259 

Elin Kesilme Yeri Faslı 
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“Hırsız çaldığı eşyayı satın alır veya kendisine hibe edilir yahut onda bir hak 

iddia ederse, el kesme cezası verilmez.”260 

Züfer’e göre el kesme cezasına hükmedilmesinden sonra bu şeyler olursa, ceza 

infaz edilir. Çünkü hırsızlık fiili işleniş ve ortaya çıkış bakımından tamamlanmıştır. 

Çalındıktan sonra malın hırsıza hibe edilmesi veya hırsızın onu satın almasına 

gelince, bunlar hırsızın çalarken o mal üzerinde mülkiyetinin bulunduğunu açıklamaz 

ve dolayısıyla şüphe sabit olmaz.261 

 

XXIII. SİYER KİTABI 

Cizye Faslı 
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 “ Beni Tağlib kabilesi hristiyanlarından, müslümanların verdiği zekâtın iki 

katı cizye olarak alınır. Onların kadınlarından da cizye alınır. Müslümanlardan alınan 

öşrün de iki katı onlardan alınır.”262 

Züfer’e göre ise kadınlardan alınmaz. Çünkü cizye kadına lazım gelmez.263 

 

                                                
259 Serahsî, age, IX,148;  Merginânî, age, IV, 180; es-Sââtî, age, 672. 
260 Mevsılî, age, IV, 111. 
261 Merginânî, age, IV, 193. 
262 Mevsılî, age, IV, 141. 
263 Merginânî, age, IV, 327. 
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XXIX. AVCILIK KİTABI 
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“Avcı avına silahını atıp onu ağır yaraladıktan sonra bir başkası da silahını atıp 

aynı hayvanı öldürürse, eti yenilmez. İkinci avcı birinciye, yaralamasının meydana 

getirdiği değer eksikliği hariç, o hayvanın kıymetini öder. Ama birinci avcı onu ağır 

yaralamamışsa yenilebilir ve ikinciye ait olur.”264 

Züfer’e göre ise yenilmesi helal olmaz. Çünkü ikinci ok hayvana isabet 

ettiğinde o av değildi. Avın yenilebilmesi için muteber olan vakit, oku fırlatma vakti 

değil ava isabet etme vaktidir. Bu yüzden yenmesi helal değildir.265 

 

XXX. KURBAN KİTABI 
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“Varlıklı, mukîm, ve hür olan her müslümanın kurban kesmesi vaciptir.”266 

Ebû Hanîfe’ye göre çocuğun malı bulunduğu takdirde babası veya vâsisi, çocuğun 

malından kurbanı keserler. Züfer’e göre baba veya vâsi, çocuğun malından değil, kendi 

mallarından kurbanı keserler, bu konuda ki ihtilaf fıtır sadakasında ki ihtilaf gibidir. Çünkü 

kurban kesme ibadeti onu kesmekle yerine getirilir. Kesildikten sonra etini dağıtmak ise 

müstehabtır. Bu tasarrufu ise çocuğun malında yapmak caiz değildir.267 
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“Bir kimse kurban için bir sığır satın alır da, sonra altı kişiyi ortak ederse caiz 

olur.”268 

                                                
264 Mevsılî, age, V, 9. 
265 Serahsî, age, XI, 250. 
266 Mevsılî, age, V, 16. 
267 Merginânî, age, VII, 149. 
268 Mevsılî, age, V, 18. 
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Züfer’e göre kıyâsen caiz değildir. Çünkü adam, onu ilk başta kurbanlık olarak 

hazırlamıştır. Dolayısıyla bir kısmını mal edinmek üzere satamaz.269 

 

XXXI. DİYETLER KİTABI 

Hakkında Diyet Gerektiren Şeyler Faslı 
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“Bir parmağın kesilmesinden dolayı diğer parmak da işlemez hale gelirse veya 

sağ el kesildiğinde sol el de çolaklaşırsa, kısas tatbik etmek gerekmez.”270 

Ebû Hanîfe’ye göre kesilen parmağın yanındaki parmak da çolaklaşırsa hiç 

birinde kısas lazım gelmez, Züfer’e göre ise birinci parmakta kısas, ikincisinde diyet 

lazım gelir..271 

Öldürmeye Sebep Olan Şeyler Faslı 
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“İki atlı veya iki yaya çarpışıp ölseler, her ikisinin de âkılesi diğerinin diyetini 

öder.”272 

Züfer “her birinin akılesine diğerinin diyetinin yarısı lazım gelir.  Zira Hz. Ali 

(ra) bu şekilde hükmetmiştir; hem de her biri diğerine çarptığı için kanının yarısı 

boşa gitmiş olur ve ancak yarısı diğerinin akılesine lazım gelir. Birbirleriyle kasten 

çarpıştıkları ya da her birinin hem kendini, hem diğerini yaraladığı veyahut bir yolun 

kenarında ikisinin birlikte bir kuyu kazarlarken kuyunun üstlerine yıkılıp altında 

kaldıkları zaman, nasıl her birine diğerinin diyetinin yarısı lazım geliyorsa bu da 

öyledir” demiştir.273 

                                                
269 Merginânî, age, VII, 151, 152; es-Sââtî, age, 714. 
270 Mevsılî, age, V, 40. 
271 Merginânî, age, VIII, 94. 
272 Mevsılî, age, V, 49. 
273 Merginânî, age, VIII, 134; Bilmen, age, III, 129. 
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Kasâme Babı 
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“Çölde veya Fırat nehrinin ortasında bulunan bir maktul heder olmuştur. Fakat 

nehrin kıyısında duruyorsa, sesi işitebilecek en yakın köye kasâme lazım gelir.”274 

Züfer’e göre Fırat nehrinin ortasında da bulunsa, en yakın köye kasâme 

gerekir.275 

 

XXXII. VASİYETLER KİTABI 
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“Vasiyet geçerli olması için, vasiyet edenin ölümünden sonra vasiyetin lehdar 

tarafından kabul edilmesi şarttır.”276 

Züfer bu görüşe katılmaz. Ona göre vasiyet miras gibidir. Zira her ikisi de 

malın bir şahıstan bir diğer şahsa geçmesi olduğu için her ikisinde de ikinci şahıs 

birinci şahsın yerine geçer.277 
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 “Vasînin menfaati olduğunda ona(vasîsi olduğu çocuğa) malını satması ve 

onun malını kendisi için alması caizdir.”278 

Züfer’e göre bu işlem kesinlikle geçerli olmaz. Nasıl ki, vekil müvekkilinin 

malını kendisi için satın alamaz ve kendi malını da ona satamazsa, aynı şekilde vasî 

                                                
274 Mevsılî, age, V, 58. 
275 es-Sââtî, age, 640. 
276 Mevsılî, age, V, 65. 
277 Merginânî, age, VIII, 236; Bilmen, age, V, 117. 
278 Mevsılî, age, V, 68. 
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de vasiyeti altında bulunan çocuğun malını kendisi için alamaz ve kendi malını da 

ona satamaz.279 

Bu bölümde, Züfer’in ihtilafına dair 119 mesele incelenmiş ve bu yerlere 

Züfer kaydı konulmuş; ayrıca Züfer’in muhalefetinin bulunduğu 16 mesele, metinde 

geçen meselelerle irtibatlı olması ve zikredilmesinin faydalı olacağı düşünülerek  

Züfer kaydı konulmadan verilmiştir. 

                                                
279 Serahsî, age, XXVIII, 33. 
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SONUÇ 

 
Aziz ve salih geçmişimiz, İslam’a hizmet için sayısız eser telif etmiş, 

bunlardan önemli bir kısmı bize intikal ederken, diğer kısmı da asırların tozlu 

raflarında kaybolup gitmiştir. 

Bize kadar intikâl eden bu miras içinde, fıkıh çalışmaları önemli bir yer işgal 

etmektedir. İslam fıkhını anlatmaya, öğretmeye ve incelemeye yönelik yapılan 

çalışmaların içerisinde, fıkhı genel hatlarıyla ve doğru biçimde anlatan ‘metin’ olarak 

kaleme alınan eserler de vardır. Bu eserlerden biri olan el-Muhtar, Hanefî 

mezhebinin en güvenilir kaynaklarından olması hasebiyle, eser üzerine birçok şerh, 

tahriç ve ta’lik çalışması yapılmıştır. Biz de bu tahkik çalışması ile el-Muhtar adlı 

eseri, Züfer’e atfen işaret edilen görüşler bakımından incelemeye çalıştık. 

el-Muhtar, İmam Azâm’ın fıkhını anlatan, ders kitabı olarak okutulan ve aynı 

zamanda ezberlenmek için yazılan bir eserdir. el-Mevsılî, bu eserde fıkhın bütün 

konularına kısa cümlelerle değinmiş, mezhepte kabul görmüş (miftâ bih) görüşleri de 

içine almış; aynı zamanda, İmam Şafîi, Züfer, Ebu Yusuf ve Muhammed’in 

görüşlerine rumuzlarla işaret etmiş; ancak bunların mukayese ve delillerine yer 

vermemiştir.  

el-Muhtar’da işaret edilen Şafîi görüşleri daha önce tahkik edilmiş, Ebû Yusuf 

ve Muhammed’e ait görüşler de hâli hazırda tahkik edilmekte olduğundan, bizde; el-

Muhtar gibi değerli eserler, üzerlerinde iyi çalışıldığı takdirde, günümüzde de 

kullanılacağı ve ihtiyaçlara cevap olacağı gerçeğinden hareketle, eserdeki İmam 

Züfer’in tespit edilen görüşlerini tahkik etmiş, eserde tespit edilmeyen, ancak 

Züfer’in katılmadığı görüşleride eklemiş bulunuyoruz. 

Çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar ise şu şekildedir: 

Toplamda 202 mesele tahkik edilmiş, bunlardan 67’si müellifin işaret ettiği, 

135 taneside bizim tespit ettiğimiz meselenin tahkikidir. 

Tezimizin birinci bölümünü oluşturan ve Mevsılî’nin işaret ettiği Züfer’e ait 

67 meselenin 63 tanesinin doğru olup, bunlardan bir rumuzun yanlış yere konulduğu 
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belirlenmiş, 4 meseleye dair bir bilgiye ise baktığımız kaynaklarda rastlanamamıştır. 

Bu dört mesele için baktığımız Hanefî fıkhının temel kaynaklarında, Züfer’e ait bir 

kaydın bulunmaması, bu meseleleri muallâkta bırakmasına karşın, ulaşamadığımız 

eserlerde bu kayıtların olabileceğine dair ihtimalle birlikte, bu durum şüphesiz eserin 

güvenilirliğini zedeleyecek değildir. Diyebiliriz ki, Mevsılî el- Muhtar’da Züfer’in 

görüşlerine işaret ettiği meselelerde isabet etmiştir. 

Tezin ikinci bölümünü oluşturan ve Züfer’in muhalefet ettiği ve rumuzunun 

konulması gereken, 16 ‘sı el-Mevsılî’nin zikrettiği mesele ile dolaylı olarak irtibatlı 

olmak üzere 135 mesele tarafımızca tespit edilmiş ve böylece Hanefî mezhebinin 

tanıtılmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.  

Yine bu çalışma esnasında, ikinci bölümün teşekkülü için kaynakları tararken, 

Muhtar metninin dışında birçok Züfer görüşünün kaldığıda görülmüş, Züfer’e ait 

ictihadların tamamının tespit edilip, derlenmesi şeklinde bir çalışmanın 

yapılmasınında faydalı olcağı kanaatine varılmıştır. 

Dileriz ki, İslam kültürü ile hayat inşa etmek niyeti ve salih geçmişimizin 

bıraktıklarını iyi bilmek gayesi ile yaptığımız bu çalışma, ihtiyaç duyulan yerlerde 

faydalı olabilsin. 
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