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dirilmiþ ve bu eser Zevâßidü £Abdillâh
b. A¼med fi’l-Müsned adýyla yayýmlan-
mýþtýr (Beyrut 1410/1990). Abdullah b. Ah-
med bu çalýþmasýnda babasýna nisbetle
daha âlî bir senedle ulaþtýðý deðiþik tarik-
leri kitaba almýþtýr. Zevâid literatürüyle il-
gili tanýtým çalýþmalarý da vardýr. Haldûn
Muhammed Selîm el-Ahdeb’in £Ýlmü ze-
vâßidi’l-¼adî¦’i (Dýmaþk 1413/1992), Mu-
hammed Abdüsselâm Allûþ’un zevâid ki-
taplarýný ve müelliflerini Ahdeb’in eserin-
dekinden daha geniþ biçimde tanýttýðý £Ýl-
mü zevâßidi’l-¼adî¦’i (Beyrut 1415/1995)
ve Abdullah Karahan’ýn Hadis Edebiya-
týnda Zevâid Kitaplarý (Ýstanbul 2005)
adlý çalýþmasý bunlar arasýnda sayýlabilir.
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Zeynüddîn Abdüsselâm b. Alî
b. Ömer ez-Zevâvî el-Mâlikî

(ö. 681/1282)

Kýraat âlimi,
Þam Mâlikî kådýlkudâtý.

˜ ™

588 (1192) veya 589’da Cezayir’in sahil
þehri Bicâye’de doðdu. Zevâvî nisbesi Bi-
câye’nin yüksek kesimlerinde daðlýk böl-
gelerde yaþayan, zamanla Mýsýr ve Þam’a

yayýlan, birçok kolu bulunan Berberî kabi-
lesi Zevâve’den gelmektedir. Kabilenin ya-
þadýðý bölgede Zevâve adýyla anýlan tarihî
bir beldeden de söz edilir (Yâkut, III, 155).
Çocukluk döneminden sonra 614 (1217)
veya 615 yýlýnda (Yûnînî, IV, 173) Mýsýr’a
giden Zevâvî, Kahire’de Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Abdülhâlik el-Mýsrî’den Ýsmâil
b. Halef es-Sarakustî’nin el-£Unvân fi’l-
šýrâßâti’s-seb£i ile Mekkî b. Ebû Tâlib’in
et-Teb½ýra fi’l-šýrâßâti’s-seb£ adlý eserini
okudu. Ardýndan Ýskenderiye’de Îsâ b. Ab-
dülazîz el-Ýskenderânî’den çeþitli kýraat ri-
vayetlerini öðrenerek icâzet aldý (Zehebî,
Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1350). 617’de (1220)
Dýmaþk’a yerleþti ve burada kýrâat-i seb‘a-
yý bir kere de Alemüddin es-Sehâvî’den
okudu. Bu hocasýndan hadis dersleri aldý
ve hadisçi yönüyle de tanýndý (Zehebî, el-
Mu£în, I, 217). Zevâvî, Ebü’l-Feth Muham-
med b. Ali el-Ensârî’den sonra, Ebû Þâ-
me el-Makdisî gibi bir kýraat otoritesinin
varlýðýna raðmen, vakfiyesinde kýraat ilmi-
ni en iyi bilenin göreve getirilmesinin þart
koþulduðu (Ýbnü’l-Cezerî, II, 186) Ümmü
Sâlih Türbesi (Türbetü’s-Sâlihiyye) meþihat-
lýðýna tayin edildi ve bu görevini yirmi iki
yýl sürdürdü. Ýbrâhim el-Ýskenderî, Ebû Be-
kir Muhammed b. Ebû Bekir el-Mevsýlî,
Þehâbeddin Ahmed b. Nehhâs el-Hanefî,
Zeynüddin el-Harîrî el-Mizzî ve Muham-
med b. Abdülazîz el-Beyânî onun kýraat
okuttuðu talebelerinden bazýlarýdýr.

Mâlikî fýkhýnda da derinleþen Zevâvî, za-
manla Dýmaþk’ta Mâlikî mezhebinin fetva
makamýna yükseldi. Mâlikîler’in dört med-
resesinden biri olan, Emeviyye Camii’nin
batýsýndaki Mâlikî Zâviyesi’nde ve Salâhiy-
ye (Nûriyye) Medresesi’nde ders verdi. Bu
medreselerde hocasý Cemâleddin Ýbnü’l-
Hâcib’den devraldýðý tedrîs vazifesini ken-
disinden sonra damadý Cemâleddin ez-Ze-
vâvî devam ettirdi. Kadýlýk teþkilâtýna yeni-
likler getirerek önce Kahire’de, bir yýl son-
ra 664’te (1266) Dýmaþk’ta kadýlkudâtlýk
makamýnýn sayýsýný dörde çýkaran I. Bay-
bars’ýn fermanýyla ayný yýl Dýmaþk Mâlikî
kadýlkudâtlýðýna ilk tayin edilen kadý oldu
(Ýbn Kesîr, XIII, 264). Hanbelî kadýsýyla bir-
likte Zevâvî, baþta kadýlýk görevini kabul
etmek istemediyse de görevi reddetme-
si durumunda bütün makamlarýndan az-
ledilip ülkeden sürüleceði tehdidi karþý-
sýnda evkaf iþleriyle ilgilenmeme ve maaþ
almama þartýyla bu görevi üstlenebilece-
ðini bildirdi ve isteði kabul edildi. Zevâvî,
Hanefî kadýsý Þemseddin Abdullah b. Mu-
hammed b. Atâ’nýn vefat ettiði gün (8 Ce-
mâziyelevvel 673 / 9 Kasým 1274) kadýlýk
görevini býraktý. Yerine nâibi ve damadý

el-Irâký’nin Kitâbü’l-Erba£în el-£uþâriyye
adlý cüzleridir. Eserde Kütüb-i Sitte’den
farklý 1169 hadis tesbit edilmiþtir (Beyrut
1416/1995). Haldûn Muhammed Selîm el-
Ahdeb’in Zevâßidü TârîÅi Ba³dâd £ale’l-
Kütübi’s-sitte adlý çalýþmasý Hatîb el-Bað-
dâdî’nin tarihi üzerinedir (I-X, Dýmaþk 1417/
1996). Sâlih Ahmed eþ-Þâmî, Zevâßidü’s-
sünen £ale’½-Øa¼î¼ayn’ýnda Sünen-i Er-
ba£a ile Sünenü’d-Dârimî’nin Øa¼î¼ayn’-
dan farklý olan hadislerini çýkarmýþtýr (I-VII,
Dýmaþk 1418/1998). Seyyid Kisrevî Hasan’ýn
Ýs£âdü’r-râßî bi-efrâdi ve zevâßidi’n-Ne-
sâßî £ale’l-Kütübi’l-Åamse adlý eserinde
Sünenü’n-Nesâßî’nin Kütüb-i Sitte’deki
diðer beþ kitaptan farklý hadisleri bir ara-
ya getirilmiþtir. Kisrevî bu çalýþmasýnda,
hangi tabakaya ait olursa olsun gerek se-
ned gerekse metin bakýmýndan Nesâî’nin
Sünen’i dýþýndaki diðer beþ eserde ben-
zeri bulunmayan hadislere (teferrüd) dik-
kat çektiði için eserin ismine “bi-efrâdi”
ibaresini ilâve etmiþ ve eserini Nesâî’nin
bab baþlýklarýna paralel þekilde sýralamýþ-
týr (I-II, Beyrut 1419/1998). Seyyid Kisrevî
Hasan, ayrýca Ýncâzü’l-vu£ûd bi-zevâßidi
Ebî Dâvûd £ale’l-Kütübi’l-Åamse adlý
bir eser kaleme almýþtýr (I-II, Beyrut 1419/
1999). Mahmûd Nassâr, et-Ta½rî¼ bi-ze-
vâßidi’l-Câmi£i’½-½a¼î¼’inde Tirmizî’nin el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’inde bulunup Kütüb-i Sit-
te’nin diðer beþ kitabýnda yer almayan
1280 hadisi belirlemiþ, bunlarý Tirmizî’nin
bab baþlýklarýna göre sýralamýþ, her hadi-
sin baþka kaynaklardaki mütâbi‘ ve þâ-
hidlerini de kaydetmiþ, sýhhatleriyle ilgili
bilgi vermiþtir (I-II, Beyrut 1421/2000). Yû-
suf Muhammed Sýddîk, Ýmam Muham-
med b. Suûd el-Ýslâmiyye Üniversitesi Usû-
lüddîn Fakültesi’nde doktora tezi olarak
hazýrladýðý (1401/1981) Zevâßidü Mu½an-
nefi £Abdirrezzâš £ale’l-Kütübi’s-sitte
adlý çalýþmasýnda Abdürrezzâk es-San‘â-
nî’ye ait zevâidi tesbit etmiþtir.

Adýnda zevâid kelimesi geçtiði halde ze-
vâid kitaplarýyla bir ilgisi bulunmayan eser-
ler de vardýr. Heysemî’ye nisbet edilen Ze-
vâßidü’l-¥ilye li-Ebî Nu£aym ve Zevâßi-
dü Fevâßidi Temmâm adlý eserler aslýn-
da birer tertip çalýþmasý olmakla birlikte
bazýlarý tarafýndan zevâid eseri zannedil-
miþtir. Zevâßidü Süneni’d-Dârešu¹nî
adýyla Ýbn Kutluboða’ya izâfe edilen eser,
Sünenü’d-Dârešu¹nî’nin Kütüb-i Sitte’-
de bulunmayan rivayetlerini deðil, bu ki-
taplarda yer almayan râvileri belirlemeyi
amaçlayan bir ricâl çalýþmasýdýr. Ayný þe-
kilde Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in ba-
basýnýn el-Müsned’ine ziyâdeleri de bazý
kiþiler tarafýndan zevâid þeklinde deðerlen-
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Sözlükte zevc kelimesi “çift, çiftin teki,
eþ, karý” anlamýna gelmektedir. Kocadan
ayýrt edilmesi bakýmýndan evli kadýna zev-
ce denilmiþse de her ikisi için zevc kelime-
sinin kullanýlmasý dil bakýmýndan daha fa-
sih bulunmuþtur. Kur’ân-ý Kerîm’de karý ve
koca için zevc (meselâ el-Bakara 2/35, 102,
230; en-Nisâ 4/1, 20; ez-Zümer 39/6; el-
Mücâdile 58/1), ikisini ifade etmek için
zevceyn (en-Necm 53/45; el-Kýyâme 75/39),
çoðul sîgasýyla ezvâc (el-Bakara 2/25, 232,
234, 240) kelimeleri yer almaktadýr. Ha-
dislerde zevc, zevce ve ezvâc yukarýdaki
anlamlarýyla yaygýn biçimde geçmektedir
(Wensinck, el-Mu£cem, “zvc” md.). Ayrýca
“zvc” kökünden türeyen birçok kelime âyet
ve hadislerde evlilik anlamýnda kullanýlmak-
tadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “zvc”
md.; Wensinck, el-Mu£cem, “zvc” md.).
Kur’an’da halîlenin çoðulu halâil ayrýca im-
rae ve nisâ gibi kelimeler de zevce / zev-
celer anlamlarýnda geçmektedir (en-Nisâ
4/23, 128; el-Ahzâb 33/30).

Evlenilecek olan zevce adayýnda þu özel-
liklerin aranmasý Ýslâm âlimlerince müs-
tehap görülmüþtür: 1. Dindarlýk. “Bir ka-
dýnla malý, güzelliði, asaleti veya dindarlý-
ðý için evlenilir; sen dindar olaný seç” ha-
disi (Buhârî, “Nikâh”, 15) bu hususu ifade
eder. 2. Doðurganlýk. Bu özelliðe de, “Ca-

na yakýn ve doðurgan eþlerle evlenin; zira
ben kýyamet gününde sizin çokluðunuzla
diðer peygamberlere karþý övüneceðim”
hadisinde (Müsned, III, 245) dikkat çekil-
miþtir. 3. Asalet. “Nesliniz için hayýrlý olaný
arayýn; denk olanla evlenin ve onlarla ev-
lendirin” hadisi (Ýbn Mâce, “Nikâh”, 46) bu
konuda delil gösterilir. 4. Güzellik. Güzel-
lik eþler arasýndaki sevgiyi arttýrýr. “Mümi-
nin Allah korkusundan sonra elde edeceði
en iyi þey sâlih bir eþtir; ondan bir þey is-
tediðinde itaat eder, ona baktýðýnda içi
açýlýr, ona yemin verdiðinde yerine getirir,
onun yanýnda deðilken kendisini ve çocuk-
larýný korur” hadisi de (Ýbn Mâce, “Nikâh”,
5) bu hususa iþaret eder. Evlilik sürekli
birliktelik olduðundan genel anlamda ge-
çimsizliðe yol açan davranýþlardan sakýnýl-
masý ve evliliðin devamlýlýðýný saðlayacak
özelliklerin tercih edilmesi tavsiye edilmiþ-
tir. Kýz çocuklarý da evlenirken kocasýný seç-
me hakkýna sahiptir. Velisi tarafýndan gö-
rüþüne baþvurulduðunda bâkire kýzýn rýza-
sýný gösterecek þekilde susmasý yeterli gö-
rülürken dul kadýnýn sözlü beyanda bu-
lunmasý þart sayýlmýþtýr. Velâyeti altýndaki
kýzý / kadýný evlendirirken velinin dindar ve
ahlâklý olan adayý seçmeye ihtimam gös-
termesi gerekir.

Evlilik akdi sahih þekilde tamamlanýnca
eþler arasýnda hukuk düzeninin belirlediði
karþýlýklý hak ve yükümlülükler doðar. Eþ-
ler arasýnda cinsî açýdan helâl olmasý, mi-
rasçýlýk, hurmet-i musâhere, doðan çocu-
ðun nesebinin sahih olmasý, mehir, nafa-
ka ve süknâ hakký gibi hukukî ve malî so-
nuçlarýn yaný sýra iyi geçinme, birbirine say-
gý ve sevgi gösterme, birbirinin güvenini
sarsacak davranýþlardan sakýnma, aile bir-
liðinin korunmasý için çaba gösterme gibi
ahlâkî niteliði aðýr basan hak ve sorumlu-
luklar da söz konusudur. Klasik literatürde
kadýnýn kocasýna karþý yükümlülükleri ara-
sýnda normal ve meþrû (mâruf) olan hu-
suslarda ona itaat etmek, ev ve aile haya-
týnda huzurun devamý için gerekli özeni
göstermek ve ihtiyaçlarýný karþýlamak, ko-
casýnýn malýný israf etmemek, kanaatkâr
olmak, çocuklarýn bakýmý, terbiyesi ve gö-
zetiminde kocasýyla birlikte üzerine düþen
görevleri yerine getirmek, kocasýnýn akra-
balarýna iyi davranmak gibi hususlar sa-
yýlýr ve kocanýn da karýsýna karþý bunlara
denk yükümlülüklerinden söz edilir. Nite-
kim eþlerin genel olarak birbirlerinin hak-
larýna riayet etmeleri, sorumluluklarýný ye-
rine getirmeleri, birbirlerinin dünya ve âhi-
ret iþlerinin salâhý için yardýmlaþmalarý
ve fedakârlýkta bulunmalarý üstlendikleri
emanete riayetin bir parçasý görülmüþtür.

Cemâleddin ez-Zevâvî getirildi. Bu göre-
vinden ayrýldýktan sonra Dýmaþk’ta 8 Re-
ceb 681 (12 Ekim 1282) tarihinde vefatý-
na kadar tedrîs ve iftâ faaliyetlerine de-
vam etti. Cenaze namazýna Sultan Kala-
vun’un Þam nâibi Lâçin’in yaný sýra çeþit-
li kesimlerden büyük bir kalabalýk katýldý.
Þam’ýn Bâbüssagýr Kabristaný’na defnedi-
len Zevâvî’nin kabri zamanla ziyaretgâh ha-
line geldi. Ýbnü’l-Cezerî hocasý Ýbnü’l-Leb-
bân ile birlikte onun kabrini ziyaret etti-
ðini söyler (øåyetü’n-Nihâye, I, 349). Alçak
gönüllülüðü ve zâhidliðiyle bilinen Zevâvî
ilmiyle amel eder, emir bi’l-ma‘rûf nehiy
ani’l-münker konusunda titiz davranýr-
dý. Muhtaçlara yardým elini uzatýr, toplum-
daki mevkiine ve saygýn kiþiliðine raðmen
özel iþlerini kendisi görmeye çalýþýr, çarþý
alýþveriþlerini kendi yapar, eþyasýný kendi
taþýrdý.

Zevâvî’nin günümüze ulaþan tek eseri
et-Tenbîhât £alâ ma£rifeti mâ yaÅfâ mi-
ne’l-vuš†fât adýný taþýr. Ýbnü’l-Cezerî’nin
semâ yoluyla hocasý Ýbnü’s-Sellâr Abdül-
vehhâb b. Yûsuf’tan, onun da ayný þekil-
de Ahmed el-Harrânî’den okuduðunu be-
lirttiði eser (a.g.e., I, 348), kaynaklarda
Kitâbü’l-Vašf ve’l-ibtidâß adýyla geçen
(a.g.e., I, 68) eserle ayný olup (Ömer Yû-
suf Abdülganî Hamdân, sy. 5 [1429], s.
406) çeþitli yazma nüshalarý mevcuttur (Ri-
yad Merkezü’l-Melik Faysal li’l-buhûs ve’d-
dirâsâti’l-Ýslâmiyye, nr. 2694-4-F; Kahire
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 103 [Tefsir M]).
Eserin ayrýca iki farklý isimle kaydedilen
nüshalarý bulunmaktadýr: Kitâb fi’l-vuš†-
fi’l-³arîbe fi’l-Æurßâni’l-Kerîm ve me’þ-
tehera fîhi’l-Åilâf beyne mu½annifîhâ
(el-Fihrisü’þ-þâmil, I, 77 ve Kitâbü’l-Vašf,
Berlin Ktp., 1/217, nr. 11/570). Abdüsselâm
Miftâh Muhammed el-Futaysî eser hak-
kýnda yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (et-
Tenbîhât £alâ ma£rifeti mâ yaÅfâ mine’l-
vuš†fât: Ta¼š¢šu maÅ¹û¹in li’þ-ÞeyÅ £Ab-
disselâm b. £Alî ez-Zevâvî, 2006, Câmiatü
Ömer el-Muhtâr [Beyzâ / Libya]). Eserin
Ahmed Receb Ahmed Ebû Sâlim tarafýn-
dan tahkik edilip neþre hazýrlandýðý da
belirtilmektedir (http://www.ahlalhdeeth.
com/vb/showthread.php?t=232880). Zevâ-
vî’nin Kur’an’daki âyetlerin sayýsýna dair bir
eserinden daha söz edilmekteyse de (Ze-
hebî, Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1350) bunun
günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemek-
tedir.
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