ZEYD b. EBÛ ÜNEYSE

almaktadýr. Zeyd b. Ebû Üneyse 124 veya
125 (742 veya 743) yýlýnda Ruhâ’da genç
yaþta vefat etti, 119’da (737) öldüðü de
zikredilmiþtir.
Cezîre bölgesinde meþhur bir muhaddis ve zamanýnýn önde gelen âlimlerinden
olan, rivayetleri Kütüb-i Sitte’ye alýnan
Zeyd b. Ebû Üneyse A‘meþ, Ýbn Sa‘d, Yahyâ b. Maîn, Zühlî, Ebû Dâvûd es-Sicistânî,
Fesevî, Nesâî ve Ýbn Hibbân gibi âlimler
tarafýndan sika kabul edilmiþ, öte yandan
Ahmed b. Hanbel onun naklettiði hadisler içinde bazý münker rivayetlerin bulunduðunu söylemiþ, kendisini “mukaribü’lhadîs” ve “sâlih” sýfatlarýyla anarak çok üst
mertebede bir râvi olmadýðýna iþaret etmiþtir. Zeyd b. Ebû Üneyse hadisçiliði yanýnda geniþ bir kültüre de sahipti. Ayný zamanda dinî yaþantýsýyla da çevresine örnek olmuþ, takvâ sahibi bir âlimdi. Onun
muhaddisler nazarýnda muteber bir þahsiyet kabul edildiðini gösteren bir rivayete göre talebesi ve arkadaþý Ubeydullah b.
Amr, A‘meþ’in huzuruna gelip on hadis dinlemiþ, daha fazlasýný istediðinde A‘meþ bunu kabul etmemiþ, kendisine, “Bu kiþi Zeyd
b. Ebû Üneyse’nin öðrencisidir” denildiðinde ise ona yaklaþýk elli hadis daha rivayet
etmiþtir (Mizzî, X, 22).
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Uhud Gazvesi’nde on üç yaþýndan küçük olduðu için Hz. Peygamber’in savaþa
katýlmalarýna izin vermediði çocuklar arasýnda yer aldýðýna göre Medine’de 612 yýlý
civarýnda doðmuþtur. Hazrec kabilesinden
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olup ensarýn meþhurlarýndandýr. Künyesi
Ebû Amr, Ebû Âmir, Ebû Saîd, Ebû Sa‘d,
hatta Ebû Üneyse þeklinde kaydedildiðine
göre onun bu adlarda, ayrýca Sâbit, Attâb, Muhammed, Kâ‘b adlarýnda oðullarýnýn, Üneyse ve Seriyye adlarýnda kýzlarýnýn olduðu anlaþýlmaktadýr. Resûl-i Ekrem, Zeyd ile birlikte savaþa katýlmak isteyen çocuklarý geride kalanlara bekçilik
yapmakla görevlendirmiþti. Uhud’a katýlamayan Zeyd daha sonra Hendek Gazvesi’nde ve ardýndan gerçekleþen on dokuz
gazvenin on yedisinde bulundu. Yetim olduðundan Abdullah b. Revâha onu himayesine aldý, kendisini bineðinin arkasýnda
Mûte Savaþý’na götürdü. Hz. Ali’nin yakýnlarýndan olan Zeyd, Sýffîn’de onun yanýnda savaþtý. Zeyd’in bu yakýnlýðý Hz. Ali ile
ilgili Sekaleyn rivayetiyle (bk. SEKALEYN),
“Ben kimin mevlâsý isem Ali de onun mevlâsýdýr” rivayetine (Müsned, IV, 368), ayrýca
ilk müslümanýn ve Hz. Peygamber’le ilk defa namaz kýlanýn Ali olduðuna, Hz. Ali’nin
kapýsý dýþýnda mescide açýlan bütün kapýlarýn kapatýlmasýna dair rivayetlere (a.g.e.,
IV, 369) ve Hz. Ali yanlýsý daha baþka haberlere de yansýmýþtýr. Okuma yazma bilen Zeyd vahiy kâtipleri arasýnda yer aldý. Ayrýca onun bazý hadisleri yazýp Enes
b. Mâlik’e gönderdiði de bilinmektedir (M.
Mustafa el-A‘zamî, s. 64). Berâ b. Âzib
ile ortak ticaret yaptýðý için ticarete dair,
özellikle de altýn ve gümüþ paralarýn birbiriyle deðiþimi konusunda bilgi sahibiydi.
Resûl-i Ekrem’in saðlýðýnda Zeyd’in gözlerini kaybettiði, kendisini ziyarete gelen
Resûlullah’a bu haline sabredeceðini söylediði, bunun üzerine Resûlullah’ýn kendisini cennetle müjdelediði, Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra gözlerinin tekrar
görmeye baþladýðý konularýnda kýzý Üneyse’den gelen rivayetler vardýr.
Zeyd, Benî Mustalik veya Tebük Gazvesi’nde münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey
b. Selûl’ün, “Muhammed’in yanýnda bulunanlara yardým etmeyin ki daðýlýp gitsinler; eðer Medine’ye dönersek güçlü olanlar zayýf olanlarý oradan çýkaracak” dediðini iþitmiþ ve bunu amcasý vasýtasýyla Hz.
Peygamber’e bildirmiþti. Resûl-i Ekrem önce Zeyd’i çaðýrýp bu haberi kendisinden
dinlemiþ, ardýndan Abdullah b. Übey b.
Selûl’ü huzuruna getirterek ona ve arkadaþlarýna bu sözleri söyleyip söylemediklerini sormuþ, onlarýn Allah adýna yemin
ederek böyle bir þey söylemediklerini ifade etmeleri üzerine Resûl-i Ekrem onlarý
haklý bulmuþ, bu durumda Zeyd yalancý

durumuna düþtüðünden kavmi tarafýndan kýnanmýþtý. Buna çok üzülen Zeyd geceyi üzüntü içinde geçirmiþti. Ertesi gün
münafýklarýn o sözleri söylediklerini beyan
eden âyetler (el-Münâfikun 63/7-8) nâzil
olunca Hz. Peygamber Zeyd’e, “Allah senin doðru söylediðini bildirdi ey Zeyd!” diyerek onu sevindirmiþti. Ýleri yaþlarda Kûfe’ye yerleþtiði ve Kinde semtinde bir ev
yaptýrdýðý kaydedilen Zeyd, Kinde’de 66
(686) veya 68 (688) yýlýnda vefat etti.
Zeyd b. Erkam birçok hadis rivayet etmiþ, sahâbeden Abdullah b. Abbas ile Enes
b. Mâlik, tâbiînden Abdurrahman b. Ebû
Leylâ, Ebû Amr Sa‘d b. Ýyâs eþ-Þeybânî,
Ebû Ýshak Süleyman b. Ebû Süleyman eþÞeybânî, Tâvûs b. Keysân, Atâ b. Ebû Rebâh, Muhammed b. Kâ‘b el-Kurazî gibi birçok râvi ondan hadis nakletmiþtir. Yaþlýlýk
döneminde kendisine hadis sorulduðunda artýk ihtiyarladýðý için unutmaya baþladýðýný ve hadis nakletmenin zorluðunu ileri sürerek rivayette bulunmazdý. Zeyd’in
naklettiði birçok hadis Kütüb-i Sitte’de
ve diðer hadis kitaplarýnda yer almýþ, bunlardan tekrarlarýyla birlikte seksen dördünü Ahmed b. Hanbel el-Müsned’ine almýþtýr (IV, 366-375).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, IV, 366-375; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, VI,
18; Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb, I, 556-558; Ýbn Asâkir, TârîÅu Dýmaþš (Amrî), XIX, 256-274; Ýbnü’lEsîr, Üsdü’l-³åbe, II, 276; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, III, 165-168; Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 560; M.
Mustafa el-A‘zamî, Küttâbü’n-nebî, Riyad 1401/
1981, s. 64.

ÿBünyamin Erul

–

—
ZEYD b. ESLEM
( "*% ' )
Ebû Üsâme Zeyd b. Eslem
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Hz. Ömer’in âzatlýsý Eslem’in oðlu olup
Medine tefsir ekolünün öncülerindendir.
Aralarýnda babasý Eslem, aðabeyi Hâlid ile
Abdullah b. Ömer, Ebû Hüreyre, Hz. Âiþe,
Câbir b. Abdullah, Seleme b. Ekva‘, Enes
b. Mâlik, Atâ b. Yesâr ve Muhammed b.
Kâ‘b el-Kurazî gibi isimlerin yer aldýðý birçok sahâbî ve tâbiînden hadis rivayet etti. Ancak Ebû Hüreyre ve Câbir b. Abdullah’tan semâýnýn olmadýðý da kaydedilmiþtir (Mizzî, X, 15). Kendisinden rivayette bulunanlar arasýnda oðullarý Üsâme, Abdullah ve Abdurrahman ile Atâ b. Yesâr, Eyyûb es-Sahtiyânî, Yahyâ b. Saîd el-Ensâ-

