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Zeyd b. ed-Desine b. Muâviye
el-Ensârî el-Hazrecî el-Beyâzî

(ö. 4/625)

Sahâbî.
˜ ™

Medineli Hazrec kabilesinin Beyâzaoðul-
larý koluna mensuptur. Hz. Peygamber hic-
retten sonra Zeyd’i Hâlid b. Bükeyr ile kar-
deþ yapmýþtýr. Zeyd, Bedir ve Uhud gaz-
velerine de katýldý. Uhud Gazvesi’nden son-
ra Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet
Medine’ye gelerek Resûlullah’a kabilele-
rinde Ýslâmiyet’in yayýlmaya baþladýðýný ve
kendilerine dini öðretecek kimselere ihti-
yaç duyduklarýný söyledi. Bunun üzerine
Resûl-i Ekrem, hicretin otuz altýncý ayýnda
(Safer 4 / Temmuz 625) aralarýnda Zeyd b.
Desine’nin de bulunduðu yedi (veya on) ki-
þilik bir heyeti Âsým b. Sâbit’in baþkanlýðýn-
da yola çýkardý (Buhârî, “Cihâd”, 170, “Me-
gazî”, 10, 13, 28; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 105).
Heyetin bir vazifesi de Mekke yakýnlarýna
kadar gidip Kureyþ müþrikleri hakkýnda
bilgi toplamaktý. Heyet, Hüzeyl kabilesi top-
raklarýnda bulunan Recî‘ suyuna ulaþtýðýn-
da Lihyânoðullarý’ndan 100 kadar okçu ile
karþýlaþtý. Zeyd b. Desine, Hubeyb b. Adî
ve Abdullah b. Târýk dýþýndaki sahâbîler on-
larla çarpýþýrken þehid oldu. Ardýndan Ab-
dullah b. Târýk’ý da öldüren müþrikler Zeyd
b. Desine ile Hubeyb b. Adî’yi esir alýp
Mekke’ye götürdüler ve Bedir’de öldürü-
len yakýnlarýnýn intikamýný almak isteyen
Mekkeliler’e köle olarak sattýlar. Zeyd b.
Desine’yi Safvân b. Ümeyye satýn aldý ve
onu zincire vurarak hapsetti. Zeyd hapis-
te kaldýðý sürece geceleri namaz kýlýp gün-
düzleri oruç tuttu. Putlar adýna kesilen
hayvanlarýn etinden yemeyeceðini söyle-
di. Onun bu davranýþýný þaþkýnlýkla izleyen
Safvân, müþriklerin ileri gelenlerinden olup
Bedir’de öldürülen babasý Ümeyye b. Ha-
lef’in intikamýný ondan almaya karar ver-
di. Arkadaþý Hubeyb gibi Zeyd de kendisi-
ne yapýlan çeþitli eziyetlere katlandý ve di-
nini terketmedi. Her ikisi de haram aylar-
dan sonra öldürülmek üzere Harem sýnýr-
larý dýþýndaki Ten‘îm (Ye’cec) mevkiine gö-
türüldü. Zeyd öldürülmeden önce iki rek‘at
namaz kýlmak istediðini söyledi. Namaz-
dan sonra müþriklerin dininden vazgeç-
mesi halinde serbest býrakýlacaðý yönün-
deki sözlere iltifat etmedi. Bu sýrada ya-
nýna gelen Ebû Süfyân, “Ey Zeyd, Allah aþ-
kýna doðru söyle! Þimdi senin yerine Mu-
hammed’in öldürülmesini, böylece evine
dönmeyi istemez miydin?” deyince Zeyd

þu cevabý verdi: “Yemin ederim ki þu an-
da ailemin yanýna dönmek bir yana Mu-
hammed’in ayaðýna bir diken batýp onu in-
citse gönlüm ona bile razý olmaz.” Bu ce-
vap karþýsýnda Ebû Süfyân þaþkýnlýk içinde
þu sözleri söyledi: “Doðrusu Muhammed’e
inananlarýn onu sevdiði gibi bir baþkasýný
seven kimseyi görmedim”. Zeyd b. Desi-
ne, Safvân b. Ümeyye’nin âzatlýsý Nistâs
tarafýndan bir aðaca baðlanarak okla þe-
hid edildi (ayrýca bk. RECÎ‘ VAK‘ASI).
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Ebû Üsâme Zeyd
b. Ebî Üneyse er-Ruhâvî el-Kûfî

el-Cezerî el-Ganevî
(ö. 125/743 [?] )

Tebeu’t-tâbiîne mensup muhaddis
ve fakih.
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91 (710) yýlýnda doðdu. Aslen Kûfeli olup
Benî Ganî b. A‘sur’un âzatlýsýydý. Daha son-
ra Cezîre bölgesinin Ruhâ (Urfa) þehrine
yerleþti. Rivayetlerine güvenilmeyen Yah-
yâ b. Ebû Üneyse’nin Zeyd’in kardeþi ol-
duðu bilinmektedir. Bizzat Zeyd’in, “Kar-
deþim Yahyâ’dan hiçbir þey rivayet etme-
yin, çünkü o yalancýdýr” dediði nakledilmiþ-
tir (Ukaylî, IV, 1505; Ýbnü’l-Cevzî, III, 191).
Zeyd b. Ebû Üneyse Adî b. Sâbit, Amr b.
Dînâr, Atâ b. Ebû Rebâh, Abdülmelik b.
Umeyr, Câbir el-Cu‘fî, Ebû Hâzim Seleme
b. Dînâr, Ebû Ýshak es-Sebîî, Ebü’z-Zinâd,
Hammâd b. Ebû Süleyman ve Ýbn Þihâb
ez-Zührî gibi âlimlerden rivayette bulun-
muþtur. Ancak Hilâl b. Alâ onun Zührî’-
den hadis iþitmediðini söylemiþtir. Kendi-
sinden hadis nakledenler arasýnda hoca-
larýndan Füleyh b. Süleyman ile Abdurrah-
man b. Sâbit b. Sevbân, Ca‘fer b. Burkan,
Ebû Abdürrahîm Hâlid b. Yezîd el-Harrâ-
nî, Ebû Hâlid Yezîd b. Abdurrahman ed-
Dâlânî, Ýbrâhim b. Cüreyc er-Ruhâvî, Ebû
Hanîfe, Ma‘kýl b. Ubeydullah el-Cezerî, Mâ-
lik b. Enes, ayný zamanda hocasý olan Mü-
câlid b. Saîd el-Hemedânî gibi isimler yer

nýnda bulunan Zeyd b. Hârise’nin hazýrla-
dýðý yemeðe onu davet etmiþ, ancak Zeyd
putlar adýna kesilmiþ etten yemediðini söy-
leyerek puta tapanlarý eleþtirmiþtir. Hz.
Muhammed’in bu konuþmadan sonra ken-
disine peygamberlik gelinceye kadar hiç-
bir puta dokunmadýðý ve onlar için kur-
ban kesmediði (Ýbn Ýshak, s. 98), bazý riva-
yetlere göre ise putlar adýna kesilmiþ et-
ten yemediði belirtilmektedir (Müsned, I,
189-190; konu hakkýnda ayrýca bk. a.e., II,
68-69, 89-90, 127; Buhârî, “Menâkýbü’l-en-
sâr”, 24, “ec-Cebâ,ih ve’s-sayd”, 16; Nesâî,
“Menâkýb”, 13; Ebû Ya‘lâ, XIII, 170-172; Ta-
berânî, V, 86-87; Hâkim, III, 216-217; Ze-
hebî, A£lâmü’n-nübelâß, I, 124-135).

Sünnet olan ve Kâbe’yi tavaf eden her-
kesin Câhiliye Araplarý tarafýndan Hanîf
kabul edildiði, Hz. Ýbrâhim’in þeriatýna ait
çok az þeyin bilindiði bir dönemde Zeyd,
Câhiliye toplumunda yaygýn olan birçok
âdet ve uygulamadan uzak durur, zinaya
(veya ribâya) karþý insanlarý uyarýr, kýz ço-
cuklarýnýn diri diri gömülmesini engelle-
meye çalýþýr, babalarý tarafýndan gömül-
mek istenen kýzlarýn geçimini üstlenir, ye-
tiþkin hale gelinceye kadar onlara bakar-
dý. Zeyd’in oðlu Saîd, Hz. Ömer’le birlikte
Resûl-i Ekrem’in yanýna giderek, “Eðer ba-
bam size eriþebilseydi iman ederdi, onun
baðýþlanmasýný dileyebilir misiniz?” diye
sormuþ, Resûl-i Ekrem de, “Elbette onun
için istiðfar ederim, o tek baþýna bir üm-
met olarak haþredilecektir” cevabýný ver-
miþtir (Müsned, I, 189-190; Ýbn Ýshak, s.
99-100). Resûl-i Ekrem’in bu sözlerinden
hareketle Zeyd ve onun gibi muvahhidler
fetret ehlinden sayýlmýþ, sahâbî kabul edil-
medikleri halde bazý sahâbe tabakatlarýn-
da kendilerine yer verilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 189-190; II, 68-69, 89-90, 127; Ýbn
Ýshak, es-Sîre, s. 95-100; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I,
161-162; IV, 383-385; Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî, Müs-
ned (nþr. Hüseyin Selîm Esed), Dýmaþk-Beyrut
1409/1988, XIII, 170-173; Taberânî, el-Mu£cemü’l-
kebîr (nþr. Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Beyrut,
ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), V, 86-87; Hâkim,
el-Müstedrek, III, 216-217; Ýbn Asâkir, TârîÅu Dý-
maþš (Amrî), XIX, 493-516; Süheylî, er-Rav²ü’l-
ünüf, II, 347-374; Ýbnü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe, II,
295-296; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, I, 124-135;
a.mlf., TârîÅu’l-Ýslâm: es-Sîretü’n-nebeviyye, s.
80-92; Ýbn Hacer, Fet¼u’l-bârî (Sa‘d), XIV, 297-
301; a.mlf., el-Ý½âbe, I, 569-570; Neþet Çaðatay,
Ýslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çaðý, Anka-
ra 1982, s. 162-164; Ýsmail Cerrahoðlu, “Kur’ân-ý
Kerîm ve Hanîfler”, AÜÝFD, XI (1963), s. 81-92; M.
Lecker, “Zayd b. .Amr”, EI 2 (Ýng.), XI, 474-475;
Metin Yurdagür, “Fetret”, DÝA, XII, 475; Þaban
Kuzgun, “Hanîf”, a.e., XVI, 36-38.

ÿHalit Özkan

ZEYD b. EBÛ ÜNEYSE


