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ZEYD b. EBÛ ÜNEYSE

olup ensarýn meþhurlarýndandýr. Künyesi
Ebû Amr, Ebû Âmir, Ebû Saîd, Ebû Sa‘d,
hatta Ebû Üneyse þeklinde kaydedildiðine
göre onun bu adlarda, ayrýca Sâbit, At-
tâb, Muhammed, Kâ‘b adlarýnda oðulla-
rýnýn, Üneyse ve Seriyye adlarýnda kýzla-
rýnýn olduðu anlaþýlmaktadýr. Resûl-i Ek-
rem, Zeyd ile birlikte savaþa katýlmak is-
teyen çocuklarý geride kalanlara bekçilik
yapmakla görevlendirmiþti. Uhud’a katý-
lamayan Zeyd daha sonra Hendek Gazve-
si’nde ve ardýndan gerçekleþen on dokuz
gazvenin on yedisinde bulundu. Yetim ol-
duðundan Abdullah b. Revâha onu hima-
yesine aldý, kendisini bineðinin arkasýnda
Mûte Savaþý’na götürdü. Hz. Ali’nin yakýn-
larýndan olan Zeyd, Sýffîn’de onun yanýn-
da savaþtý. Zeyd’in bu yakýnlýðý Hz. Ali ile
ilgili Sekaleyn rivayetiyle (bk. SEKALEYN),
“Ben kimin mevlâsý isem Ali de onun mev-
lâsýdýr” rivayetine (Müsned, IV, 368), ayrýca
ilk müslümanýn ve Hz. Peygamber’le ilk de-
fa namaz kýlanýn Ali olduðuna, Hz. Ali’nin
kapýsý dýþýnda mescide açýlan bütün kapý-
larýn kapatýlmasýna dair rivayetlere (a.g.e.,
IV, 369) ve Hz. Ali yanlýsý daha baþka ha-
berlere de yansýmýþtýr. Okuma yazma bi-
len Zeyd vahiy kâtipleri arasýnda yer al-
dý. 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 bir-
biriyle deðiþimi konusunda bilgi sahibiydi.
Resûl-i Ekrem’in saðlýðýnda Zeyd’in göz-
lerini kaybettiði, kendisini ziyarete gelen
Resûlullah’a bu haline sabredeceðini söy-
lediði, bunun üzerine Resûlullah’ýn ken-
disini cennetle müjdelediði, Hz. Peygam-
ber’in vefatýndan sonra gözlerinin tekrar
görmeye baþladýðý konularýnda kýzý Üney-
se’den gelen rivayetler vardýr.

Zeyd, Benî Mustalik veya Tebük Gazve-
si’nde münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey
b. Selûl’ün, “Muhammed’in yanýnda bulu-
nanlara yardým etmeyin ki daðýlýp gitsin-
ler; eðer Medine’ye dönersek güçlü olan-
lar zayýf olanlarý oradan çýkaracak” dediði-
ni iþitmiþ ve bunu amcasý vasýtasýyla Hz.
Peygamber’e bildirmiþti. Resûl-i Ekrem ön-
ce Zeyd’i çaðýrýp bu haberi kendisinden
dinlemiþ, ardýndan Abdullah b. Übey b.
Selûl’ü huzuruna getirterek ona ve arka-
daþlarýna bu sözleri söyleyip söylemedik-
lerini sormuþ, onlarýn Allah adýna yemin
ederek böyle bir þey söylemediklerini ifa-
de etmeleri üzerine Resûl-i Ekrem onlarý
haklý bulmuþ, bu durumda Zeyd yalancý

durumuna düþtüðünden kavmi tarafýn-
dan kýnanmýþtý. Buna çok üzülen Zeyd ge-
ceyi üzüntü içinde geçirmiþti. Ertesi gün
münafýklarýn o sözleri söylediklerini beyan
eden âyetler (el-Münâfikun 63/7-8) nâzil
olunca Hz. Peygamber Zeyd’e, “Allah se-
nin doðru söylediðini bildirdi ey Zeyd!” di-
yerek onu sevindirmiþti. Ýleri yaþlarda Kû-
fe’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 et-
miþ, 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 eþ-
Þeybânî, Tâvûs b. Keysân, Atâ b. Ebû Re-
bâh, Muhammed b. Kâ‘b el-Kurazî gibi bir-
çok râvi ondan hadis nakletmiþtir. Yaþlýlýk
döneminde kendisine hadis sorulduðun-
da artýk ihtiyarladýðý için unutmaya baþla-
dýðýný ve hadis nakletmenin zorluðunu ile-
ri sürerek rivayette bulunmazdý. Zeyd’in
naklettiði birçok hadis Kütüb-i Sitte’de
ve diðer hadis kitaplarýnda yer almýþ, bun-
lardan tekrarlarýyla birlikte seksen dördü-
nü Ahmed b. Hanbel el-Müsned’ine al-
mýþtýr (IV, 366-375).
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Ebû Üsâme Zeyd b. Eslem
el-Adevî el-Ömerî

(ö. 136/754)

Tâbiîn âlimi.
˜ ™

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 bir-
çok sahâbî ve tâbiînden hadis rivayet et-
ti. Ancak Ebû Hüreyre ve Câbir b. Abdul-
lah’tan semâýnýn olmadýðý da kaydedilmiþ-
tir (Mizzî, X, 15). Kendisinden rivayette bu-
lunanlar arasýnda oðullarý Üsâme, Abdul-
lah ve Abdurrahman ile Atâ b. Yesâr, Ey-
yûb es-Sahtiyânî, Yahyâ b. Saîd el-Ensâ-

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 muhad-
dis ve zamanýnýn önde gelen âlimlerinden
olan, rivayetleri Kütüb-i Sitte’ye alýnan
Zeyd b. Ebû Üneyse A‘meþ, Ýbn Sa‘d, Yah-
yâ 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 hadis-
ler içinde bazý münker rivayetlerin bulun-
duðunu söylemiþ, kendisini “mukaribü’l-
hadîs” ve “sâlih” sýfatlarýyla anarak çok üst
mertebede bir râvi olmadýðýna iþaret et-
miþtir. Zeyd b. Ebû Üneyse hadisçiliði ya-
nýnda geniþ bir kültüre de sahipti. Ayný za-
manda dinî yaþantýsýyla da çevresine ör-
nek olmuþ, takvâ sahibi bir âlimdi. Onun
muhaddisler nazarýnda muteber bir þah-
siyet kabul edildiðini gösteren bir rivaye-
te göre talebesi ve arkadaþý Ubeydullah b.
Amr, A‘meþ’in huzuruna gelip on hadis din-
lemiþ, daha fazlasýný istediðinde A‘meþ bu-
nu kabul etmemiþ, kendisine, “Bu kiþi Zeyd
b. Ebû Üneyse’nin öðrencisidir” denildiðin-
de ise ona yaklaþýk elli hadis daha rivayet
etmiþtir (Mizzî, X, 22).
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Ebû Amr Zeyd b. Erkam
b. Zeyd el-Hazrecî

(ö. 68/688)

Sahâbî.˜ ™

Uhud Gazvesi’nde on üç yaþýndan kü-
çük olduðu için Hz. Peygamber’in savaþa
katýlmalarýna izin vermediði çocuklar ara-
sýnda yer aldýðýna göre Medine’de 612 yýlý
civarýnda doðmuþtur. Hazrec kabilesinden
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mi£u’l-beyân’ýnda ve Ferrâ el-Begavî’nin
Me£âlimü’t-tenzîl’inde yer aldýðý anlaþýl-
maktadýr. Çaðdaþlarý ve öðrencileri tara-
fýndan çok sevilip sayýlan Zeyd b. Eslem,
hayatý boyunca faydasýz iþlerle uðraþma-
maya ve anlamsýz sözler söylememeye
özel bir önem vermiþtir. Ona göre bu özel-
lik peygamberlerin niteliklerindendir. Ken-
disi heybetli bir görünüme sahipti, alçak
gönüllü ve insanlara karþý hoþgörülüydü.
Günahkârlara Allah’ýn rahmetini hatýrlata-
rak ümit vermeye çalýþýr, ancak günahla-
rýn alýþkanlýk haline getirilmesini asla tas-
vip etmezdi. Bilgi noksanlýðý yüzünden iba-
det sýrasýnda yanlýþ yapanlarýn çabalarýný
makbul sayar ve onlarý kýnamamak gerek-
tiðini söylerdi.
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Ebû Üsâme Zeyd b. Hârise
b. Þerâhîl (Þürahbîl) el-Kelbî

(ö. 8/629)

Resûl-i Ekrem’in evlâtlýðý
ve âzatlýsý.

˜ ™

Bi‘setten otuz beþ yýl kadar önce doð-
du. Aslen Yemen menþeli Kelb kabilesin-
dendir. Hz. Peygamber’den sadece on yaþ
küçük olduðu halde evlâtlýðý olmasýndan
dolayý önceleri Zeyd b. Muhammed diye
anýlýrdý. Ancak evlâtlýklarýn öz babalarýnýn
adýyla anýlmasýný emreden âyet (el-Ahzâb
33/5) indikten sonra babasý Hârise’nin adýy-
la anýlmaya baþlandý (Müslim, “Feçâ,ilü’s-
sahâbe”, 62). Resûlullah tarafýndan çok se-
vildiði için “hibbü Resûlillâh” lakabýyla ta-
nýnýrdý. Câhiliye döneminde henüz çocuk-
ken annesi Su‘dâ ile birlikte Benî Ma‘n’daki
akrabalarýný ziyarete giderken Benî Kayn
mensuplarý tarafýndan kaçýrýldý ve Ukâz
panayýrýnda köle olarak Hz. Hatice’nin ye-
ðeni Hakîm b. Hizâm’a satýldý. Hakîm onu
Mekke’ye götürdü ve halasý Hatice’ye, Hz.
Hatice de Resûlullah’a hediye etti. Diðer

bir rivayete göre ise Zeyd’i kaçýranlar Mek-
ke’nin Bathâ semtinde satmak istedikle-
rinde Hz. Peygamber kendisini görmüþ ve
Hatice’ye onu satýn almasýný tavsiye etmiþ,
o da satýn alýp Resûl-i Ekrem’e hediye et-
miþtir. Zeyd’in kabilesinden hac için Mek-
ke’ye gelenler kendisini görüp tanýdýlar ve
dönüþte durumu ailesine bildirdiler. Baba-
sý Hârise ile amcasý Kâ‘b (bazý rivayetlere gö-
re aðabeyi Cebele) yanlarýna Zeyd’in fidye-
sini de alarak Mekke’ye geldiler, Resûl-i
Ekrem’den onu geri istediler. Resûlullah,
Zeyd’i ailesiyle görüþtürdü ve dilerse ken-
dileriyle gidebileceðini söyledi. Fakat Zeyd,
Resûlullah’ýn yanýnda kalmayý tercih etti.
Bu olaydan sonra Resûl-i Ekrem, Zeyd’i
Kâbe’nin bitiþiðindeki Hicr mevkiine götü-
rüp, “Þahit olun, Zeyd benim oðlumdur,
o benim mirasçým, ben de onun mirasçý-
sýyým!” dedi ve ardýndan onu âzat etti.

Hz. Peygamber’den hiç ayrýlmayan Zeyd
onun risâletini ilk tasdik edenlerdendir;
hatta bazý rivayetlere göre erkeklerden ilk
müslüman olan kiþidir. Resûl-i Ekrem’in
Tâif yolculuðunda Zeyd de beraberdi. Tâif-
liler, Resûl-i Ekrem’i dinlemeyip þehirden
çýkardýklarý sýrada üzerlerine atýlan taþla-
rýn Peygamber’e isabet etmemesi için Zeyd
kendi vücudunu ona siper etti ve yaralan-
dý. Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda Mekke’de Resû-
lullah tarafýndan Hz. Hamza ile kardeþ ilân
edildi. Hz. Hamza savaþa gitmeden önce
öldüðü takdirde ne yapacaðýný Zeyd’e va-
siyet ederdi; þehid olacaðý Uhud günü de
ona vasiyette bulunmuþtu. Medine’ye hic-
retten sonra Zeyd bir süre Sa‘d b. Hayse-
me’nin “beytü’l-uzzâb” (bekârlar evi) deni-
len Kubâ’daki evinde misafir oldu ve Üseyd
b. Hudayr ile kardeþ ilân edildi.

Zeyd b. Hârise Bedir, Uhud, Hendek gaz-
velerine, Hudeybiye seferine ve Hayber’in
fethine katýldý. Bedir zaferinin müjdesini
Hz. Peygamber’in devesi Kasvâ’ya binerek
Medine’ye o ulaþtýrdý. Hendek Gazvesi’n-
de muhacirlerin sancaktarý idi. Karede Se-
riyyesi, Süleym kabilesi üzerine düzenle-
nen Cemûm, ayrýca Îs, Taref, Hismâ (Benî
Cüzâm), Ümmü Kýrfe (Benî Fezâre), birinci
Vâdilkurâ, Medyen ve ikinci Vâdilkurâ se-
riyyeleri onun kumandanlýðýnda yapýldý.
Hicretin 6. yýlýnýn Rebîülevvel ayý baþýnda
(Temmuz 627), Kureyþ’in müttefiki olup
Hendek Gazvesi’ne 700 kiþilik bir kuvvet-
le katýlan Benî Süleym kabilesini cezalan-
dýrmak üzere Cemûm’a gönderildi ve ka-
bilenin üzerine baskýn düzenleyerek çok
sayýda esir ve ganimet elde etti. Ümmü
Kýrfe seferinden dönüþünde Resûl-i Ek-
rem’in ona sarýlýp öptüðü rivayet edilir. Se-
fevân ve Müreysî‘ gazvelerinde Resûlul-

rî, Evzâî, Ma‘mer b. Râþid, Mâlik b. Enes,
Süfyân es-Sevrî ve Süfyân b. Uyeyne gibi
isimler yer almaktadýr.

Zeyd b. Eslem’in Mescid-i Nebevî’de bir
hadis ve fýkýh meclisi vardý. Ebû Hâzim
Seleme b. Dînâr en az kýrk fýkýh öðrenci-
sinin bu halkada devamlý surette bulun-
duðunu zikreder. Ellerindeki imkânlarý bir-
biriyle paylaþan, hadisler üzerine lüzum-
suz tartýþmalara girmeyen talebeleri ken-
disinden son derece çekinir, onun dersini
dinlerken yahut soru sorarken çok dikkat-
li davranýrlardý; aksi takdirde Zeyd onla-
rý sertçe uyarýrdý (a.g.e., a.y.). Meclisinde
hadis rivayeti sona erince gereksiz soru-
lara meydan vermeden kalkar giderdi. Za-
yýf ve güvenilmez kiþilerden hadis rivayet
etmeyen Zeyd kendisine hadislerinin is-
nadýný soran birine, “Biz sefihlerle oturup
kalkmaz ve onlardan ilim almazdýk” diye
cevap vermiþtir (a.g.e., X, 16). Mürselleri
zayýf sayýlan kiþilerden olan Zeyd’in riva-
yetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþ, Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’inde ondan gelen
200’den fazla hadis zikredilmiþtir. Medi-
ne’nin fakihi olarak da bilinen Zeyd bir dö-
nem Mekke-Medine yolu üzerindeki Ma‘-
din-i Benî Süleym’de yöneticilik yaptý ve
Emevî halifeleri Ömer b. Abdülazîz ile II.
Velîd’in danýþma meclislerinde bulundu
(Ýbn Asâkir, XIX, 276). Zeyd b. Eslem 136
yýlý Zilhicce ayýnýn ilk on günü içinde (Ha-
ziran 754) vefat etti.

Zeyd’in lugat ilmine de ilgi duyduðu ve
Arapça’nýn inceliklerine vâkýf olduðu bi-
linmektedir. Hadiste sika kabul edilen
Zeyd’in hâfýzasýnýn biraz zayýf olmasý ve
Ubeydullah b. Ömer’in onu tefsirde re’ye
çok müracaat etmekle suçlamasý (Ýbn Ha-
cer, III, 396-397) onun zabt ve adâletine
zarar verecek nitelikte deðildir. Ayrýca re’y
ile tefsire olumlu yaklaþan müfessir sahâ-
bî ve tâbiîler de vardýr. Onun Kur’an ilim-
lerine ve tefsire yardým edecek hadis, fý-
kýh ve lugat gibi disiplinlerde yetkin kiþi-
liði de göz önüne alýndýðýnda re’y ile tef-
sirinin aslýnda temel Ýslâmî bilgilerle des-
teklenen ve temellendirilen bir gayret ol-
duðu söylenebilir. Diðer taraftan Zeyd’in
re’yinin bid‘at anlamýnda bir re’y kabul edil-
diðine dair hiçbir görüþ nakledilmemiþtir.
Mâlik b. Enes’in tefsir alanýnda kendisin-
den faydalandýðý Zeyd b. Eslem’e ait bir
tefsirin bulunduðu söylenmektedir (Miz-
zî, X, 17; Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I, 133).
Oðlu Abdurrahman tarafýndan rivayet edil-
diði bildirilen ve çeþitli eserlerde kendi-
sinden nakiller yapýlmýþ olan bu tefsirin
önemli bir bölümünün Zeyd b. Eslem’-
den birçok nakilde bulunan Taberî’nin Câ-
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