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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 öðrencisinin bu halkada devamlý surette bulunduðunu zikreder. Ellerindeki imkânlarý birbiriyle paylaþan, hadisler üzerine lüzumsuz tartýþmalara girmeyen talebeleri kendisinden son derece çekinir, onun dersini
dinlerken yahut soru sorarken çok dikkatli davranýrlardý; aksi takdirde Zeyd onlarý sertçe uyarýrdý (a.g.e., a.y.). Meclisinde
hadis rivayeti sona erince gereksiz sorulara meydan vermeden kalkar giderdi. Zayýf ve güvenilmez kiþilerden hadis rivayet
etmeyen Zeyd kendisine hadislerinin isnadýný 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 rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþ, Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’inde ondan gelen
200’den fazla hadis zikredilmiþtir. Medine’nin fakihi olarak da bilinen Zeyd bir dönem 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 (Haziran 754) vefat etti.
Zeyd’in lugat ilmine de ilgi duyduðu ve
Arapça’nýn inceliklerine vâkýf olduðu bilinmektedir. Hadiste sika kabul edilen
Zeyd’in hâfýzasýnýn biraz zayýf olmasý ve
Ubeydullah b. Ömer’in onu tefsirde re’ye
çok müracaat etmekle suçlamasý (Ýbn Hacer, III, 396-397) onun zabt ve adâletine
zarar verecek nitelikte deðildir. Ayrýca re’y
ile tefsire olumlu yaklaþan müfessir sahâbî ve tâbiîler de vardýr. Onun Kur’an ilimlerine ve tefsire yardým edecek hadis, fýkýh ve lugat gibi disiplinlerde yetkin kiþiliði de göz önüne alýndýðýnda re’y ile tefsirinin aslýnda temel Ýslâmî bilgilerle desteklenen ve temellendirilen bir gayret olduðu söylenebilir. Diðer taraftan Zeyd’in
re’yinin bid‘at anlamýnda bir re’y kabul edildiðine dair hiçbir görüþ nakledilmemiþtir.
Mâlik b. Enes’in tefsir alanýnda kendisinden faydalandýðý Zeyd b. Eslem’e ait bir
tefsirin bulunduðu söylenmektedir (Mizzî, X, 17; Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I, 133).
Oðlu Abdurrahman tarafýndan rivayet edildiði bildirilen ve çeþitli eserlerde kendisinden nakiller yapýlmýþ olan bu tefsirin
önemli bir bölümünün Zeyd b. Eslem’den birçok nakilde bulunan Taberî’nin Câ-

mi£u’l-beyân’ýnda ve Ferrâ el-Begavî’nin
Me£âlimü’t-tenzîl’inde yer aldýðý anlaþýlmaktadýr. Çaðdaþlarý ve öðrencileri tarafýndan çok sevilip sayýlan Zeyd b. Eslem,
hayatý boyunca faydasýz iþlerle uðraþmamaya ve anlamsýz sözler söylememeye
özel bir önem vermiþtir. Ona göre bu özellik peygamberlerin niteliklerindendir. Kendisi heybetli bir görünüme sahipti, alçak
gönüllü ve insanlara karþý hoþgörülüydü.
Günahkârlara Allah’ýn rahmetini hatýrlatarak ümit vermeye çalýþýr, ancak günahlarýn alýþkanlýk haline getirilmesini asla tasvip etmezdi. Bilgi noksanlýðý yüzünden ibadet sýrasýnda yanlýþ yapanlarýn çabalarýný
makbul sayar ve onlarý kýnamamak gerektiðini söylerdi.
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Ebû Üsâme Zeyd b. Hârise
b. Þerâhîl (Þürahbîl) el-Kelbî
(ö. 8/629)
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Resûl-i Ekrem’in evlâtlýðý
ve âzatlýsý.

™

Bi‘setten otuz beþ yýl kadar önce doðdu. Aslen Yemen menþeli Kelb kabilesindendir. 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 adýyla anýlmaya baþlandý (Müslim, “Feçâ,ilü’ssahâbe”, 62). Resûlullah tarafýndan çok sevildiði için “hibbü Resûlillâh” lakabýyla tanýnýrdý. Câhiliye döneminde henüz çocukken 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 yeðeni 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 Mekke’nin Bathâ semtinde satmak istediklerinde Hz. Peygamber kendisini görmüþ ve
Hatice’ye onu satýn almasýný tavsiye etmiþ,
o da satýn alýp Resûl-i Ekrem’e hediye etmiþtir. Zeyd’in kabilesinden hac için Mekke’ye gelenler kendisini görüp tanýdýlar ve
dönüþte durumu ailesine bildirdiler. Babasý Hârise ile amcasý Kâ‘b (bazý rivayetlere göre aðabeyi Cebele) yanlarýna Zeyd’in fidyesini de alarak Mekke’ye geldiler, Resûl-i
Ekrem’den onu geri istediler. Resûlullah,
Zeyd’i ailesiyle görüþtürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceðini söyledi. Fakat Zeyd,
Resûlullah’ýn yanýnda kalmayý tercih etti.
Bu olaydan sonra Resûl-i Ekrem, Zeyd’i
Kâbe’nin bitiþiðindeki Hicr mevkiine götürüp, “Þahit olun, Zeyd benim oðlumdur,
o benim mirasçým, ben de onun mirasçýsýyým!” 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. Tâifliler, Resûl-i Ekrem’i dinlemeyip þehirden
çýkardýklarý sýrada üzerlerine atýlan taþlarýn Peygamber’e isabet etmemesi için Zeyd
kendi vücudunu ona siper etti ve yaralandý. Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda Mekke’de Resûlullah tarafýndan Hz. Hamza ile kardeþ ilân
edildi. Hz. Hamza savaþa gitmeden önce
öldüðü takdirde ne yapacaðýný Zeyd’e vasiyet ederdi; þehid olacaðý Uhud günü de
ona vasiyette bulunmuþtu. Medine’ye hicretten sonra Zeyd bir süre Sa‘d b. Hayseme’nin “beytü’l-uzzâb” (bekârlar evi) denilen Kubâ’daki evinde misafir oldu ve Üseyd
b. Hudayr ile kardeþ ilân edildi.
Zeyd b. Hârise Bedir, Uhud, Hendek gazvelerine, Hudeybiye seferine ve Hayber’in
fethine katýldý. Bedir zaferinin müjdesini
Hz. Peygamber’in devesi Kasvâ’ya binerek
Medine’ye o ulaþtýrdý. Hendek Gazvesi’nde muhacirlerin sancaktarý idi. Karede Seriyyesi, Süleym kabilesi üzerine düzenlenen Cemûm, ayrýca Îs, Taref, Hismâ (Benî
Cüzâm), Ümmü Kýrfe (Benî Fezâre), birinci
Vâdilkurâ, Medyen ve ikinci Vâdilkurâ seriyyeleri onun kumandanlýðýnda yapýldý.
Hicretin 6. yýlýnýn Rebîülevvel ayý baþýnda
(Temmuz 627), Kureyþ’in müttefiki olup
Hendek Gazvesi’ne 700 kiþilik bir kuvvetle katýlan Benî Süleym kabilesini cezalandýrmak üzere Cemûm’a gönderildi ve kabilenin üzerine baskýn düzenleyerek çok
sayýda esir ve ganimet elde etti. Ümmü
Kýrfe seferinden dönüþünde Resûl-i Ekrem’in ona sarýlýp öptüðü rivayet edilir. Sefevân ve Müreysî‘ gazvelerinde Resûlul319
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lah’a vekâlet için Medine’de kaldý. Hz. Peygamber’in Zeyd’e olan güvenine iþaret
eden Hz. Âiþe, “Resûl-i Ekrem, Zeyd’i bir
ordu ile sefere gönderdiðinde mutlaka onu
kumandan tayin ederdi. Eðer þimdi sað
olsaydý kendisini yerine halife býrakýrdý”
demiþtir (Müsned, VI, 226-227, 254, 281).
Kur’ân-ý Kerîm’de adý geçen tek sahâbî
olan Zeyd (el-Ahzâb 33/37) birkaç defa evlendi. Resûlullah’ýn dadýsý Habeþî Ümmü
Eymen’le Mekke’de gerçekleþen ilk evliliðinden oðlu Üsâme doðdu. Zeyd, Ümmü
Külsûm bint Ukbe, Dürre bint Ebû Leheb,
Hind bint Avvâm ve bazý rivayetlere göre
Ümmü Mübeþþir adlý hanýmlarla da evlilik
yaptý. Bedir Gazvesi’nden sonra da Resûl-i Ekrem’in halasý Ümeyme’nin kýzý Zeyneb bint Cahþ ile evlendi. Ancak bu evlilik
geçimsizlik yüzünden sürdürülemedi. Evlenmelerine bizzat aracý olan Hz. Peygamber onlarýn ayrýlmasýný arzu etmese de
Zeyneb’in sýrf Peygamber’in tavsiyesiyle
yaptýðý bu evlilik boþanma ile sonuçlandý.
Resûl-i Ekrem bu duruma üzüldü. Daha
sonra konuyla ilgili âyetin inmesiyle (elAhzâb 33/37) Câhiliye döneminden kalma,
evlâtlýklarýn boþanmýþ eþleriyle evlenme
yasaðý âdeti kaldýrýldý ve Resûl-i Ekrem
Zeyd’in boþadýðý Zeyneb ile evlendi. Zeyneb’i kocasýndan Hz. Peygamber’in ayýrdýðý iddiasý doðru olmadýðý gibi -yukarýdaki
âyette de belirtildiði üzere- Resûl-i Ekrem
Zeyd’e eþini boþamamasýný telkin etmiþtir. Resûlullah’ýn Zeyneb’le evlenmesinin
asýl sebebi sözü geçen katý Arap âdetinin
bizzat onun uygulamasýyla ortadan kaldýrýlmasýdýr. Öte yandan Resûl-i Ekrem’in
Zeyneb’i ev ortamýnda örtüsüz halde gördüðü ve gönlünün ona kaydýðý yolundaki
rivayetler muteber deðildir. Bu rivayetler,
Hz. Peygamber’in daha önce yakýndan tanýdýðý Zeyneb’i hiç tanýmýyormuþ intibaý
uyandýrmasý bakýmýndan da problemlidir.
Onun Zeyneb’i bizzat Zeyd aracýlýðýyla istediðine dair sadece Enes b. Mâlik’ten
nakledilen garip rivayet (meselâ bk. Müslim, “Nikâh”, 89) ihtiyatla karþýlanmalýdýr.
Resûl-i Ekrem, Mûte Savaþý için orduyu
yola çýkarýrken sancaðý Zeyd’e vererek,
“Eðer Zeyd þehid olursa sancaðý Ca‘fer
(b. Ebû Tâlib) alsýn, o da þehid düþerse Abdullah b. Revâha alsýn” demiþti. Üç sahâbî de bu sýraya göre þehid oldu. Resûl-i
Ekrem þehâdet haberini Medine’de ashabýna göz yaþlarý içinde bildirdi ve þöyle dua
etti: “Allahým, Zeyd’e maðfiret et! Allahým, Zeyd’e maðfiret et! Allahým, Zeyd’e
maðfiret et! Allahým, Ca‘fer’e maðfiret et!
Allahým, Abdullah’a maðfiret et!”. Sa‘d b.
Ubâde, ölülerin arkasýndan aðlamayý ya320

saklayan Resûl-i Ekrem’in Zeyd için göz
yaþý dökmesini garipseyince Resûl-i Ekrem þunlarý söyledi: “Bu, sevgilinin sevgilisine olan özlemidir”. Zeyd’in elli beþ yaþýnda þehid düþtüðü kaydedilir.
Zeyd’in oðlu Üsâme de Hz. Peygamber’e
yakýnlýðýyla bilinen, onun güvenine ve iltifatýna mazhar olan sahâbîlerdendi. Zeyd
beyaz tenli olduðu halde Habeþî bir anneden doðan Üsâme’nin koyu esmer oluþu
bazý münafýklarýn onun nesebi hakkýnda
dedikodu yapmasýna yol açmýþtý. Bunun
üzerine çaðrýlan meþhur nesep âlimi Mücezziz el-Müdlicî’nin ayný yatakta uyuyan
Zeyd ile Üsâme’nin yorganýn dýþýna çýkmýþ ayaklarýna bakarak, kim olduklarýný da
bilmeden, “Bu ayaklar birbirindendir” dediði rivayet edilir. Bu dedikodunun münafýklarýn da güvendiði bir bilirkiþinin sözleriyle ortadan kalkmasý Hz. Peygamber’i
çok sevindirmiþtir (Buhârî, “Ferâ,iç”, 30).
Resûl-i Ekrem, vefatýndan kýsa bir süre
önce Bizans’a gönderilmek üzere hazýrlanan (Safer 11 / Mayýs 632) ve içinde Hz.
Ebû Bekir ile Ömer’in de bulunduðu ordunun kumandanlýðýný Üsâme’ye verince
bazý kiþiler hoþnutsuzluklarýný dile getirmiþ, Resûlullah bir hutbe irat ederek bunun sebebini açýklamýþ ve Üsâme’ye uyulmasýný emretmiþtir (Müslim, “Feçâ,ilü’ssahâbe”, 62-64). Zeyd’in Üsâme dýþýnda
Zeyd ve Rukayye adlý iki çocuðu daha vardýr. Aðabeyi Cebele de sahâbedendir. Cebele, kendisine sorulan, “Sen mi büyüksün
Zeyd mi?” sorusuna, “Ben Zeyd’den önce
doðdum, ama o benden büyüktür” þeklinde cevap vermiþtir.
Hiþâm b. Muhammed el-Kelbî’ye Kitâbü Zeyd b. ¥âri¦e adlý bir eser nisbet
edilmektedir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 142). Temmâm er-Râzî’nin Cüzß fîhi Ýslâmü Zeyd
b. ¥âri¦e ve ³ayrihî min e¼âdî¦i’þ-þüyûÅ adlý risâlesi Ýbnü’l-Mibred’in iki eseriyle birlikte neþredilmiþtir (nþr. Muhammed Sabâh Mansûr, Beyrut 2003). Ayrýca
Muhammed Ýbrâhim Hizme’nin Zeyd ve
Üsâme leme¼ât mine’l-Ýslâm (Kahire
1964), Ahmed Abdülcevâd Dûmî’nin Zeyd
b. ¥âri¦e (Sayda 1973), Ýbn Abdüþþekûr’ün Sîretü ¼a²reti Zeyd b. ¥âri¦e (Lahor 1983), Mahmûd Þît Hattâb’ýn Æådetü’n-nebî el-šådetü’þ-þühedâ fî Mußte
Zeyd b. ¥âri¦e el-Kelbî (Beyrut 1990),
Resmî Ali Âbid’in Zeyd b. ¥âri¦e (Amman 2002) ve Afîf en-Nablusî’nin Zeyd b.
¥âri¦e rabîbü’n-nübüvve (Beyrut 2004)
adlý eserleri burada zikredilmelidir.
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Ebû Abdirrahmân Zeyd b. el-Hattâb
b. Nüfeyl el-Kureþî el-Adevî
(ö. 12/633)
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Hz. Ömer’in kardeþi, sahâbî.
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Hz. Ömer’in baba bir kardeþi olup annesi Benî Esed kabilesinden Esmâ bint
Vehb’dir. Zeyd, Ömer’den büyüktür ve Ýslâm’ý da ondan önce kabul etmiþtir. Medine’ye ilk hicret edenler arasýnda yer aldý; Resûl-i Ekrem kendisini ensardan Ma‘n
b. Adî el-Aclânî ile kardeþ ilân etti. Bedir,
Uhud, Hendek gazveleriyle diðer bütün savaþlara katýldý; Hudeybiye’de yapýlan Bey‘atürrýdvân’da bulundu. Çok uzun boylu ve
cesur bir kiþi olan Zeyd, Uhud Gazvesi’nde Ömer’in ýsrarla verdiði zýrhý önce giydi,
ardýndan, “Senin arzu ettiðin þehitliði ben
de istiyorum” diyerek zýrhý çýkardý ve onun
gibi zýrhsýz savaþtý (Ýbn Sa‘d, III, 378).
Hz. Ebû Bekir devrinde irtidad eden Müseylime üzerine Hâlid b. Velîd kumandasýnda gönderilen ordu içinde Yemâme Savaþý’na katýldý. Çarpýþmalarda gösterdiði
büyük gayret savaþýn seyrini deðiþtirdi.
Müseylime’nin yakýnýna kadar giderek en
yakýn adamý olan Reccâl’i öldürdü. Reccâl
daha önce müslüman olup hicret etmiþ,
ardýndan irtidad ederek Müseylime’nin yanýna gitmiþ, Resûl-i Ekrem’in, “Peygamberlikte Müseylime bana ortaktýr” dediði
þeklinde yalanlar uydurmuþ ve insanlarý
Müseylime’nin çevresinde toplamaya çalýþmýþtýr. Yemâme’de Ýslâm sancaðýný taþýyan Zeyd, müslüman ordusunun bozulmaya yüz tutup savaþ meydanýný terketmeye baþladýðýný görünce düþman saflarýna daldý ve þehid oluncaya kadar çarpýþtý
(Rebîülevvel 12 / Mayýs-Haziran 633). Onun
þehâdetine çok üzülen Hz. Ömer sonralarý, “Sabâ rüzgârý her estikçe Zeyd’in kokusunu alýyorum” diyerek ona olan hasretini dile getirir, “Allah kardeþim Zeyd’e rahmet etsin; o iki güzellikte de beni geçti;
hem benden önce müslüman oldu hem
de benden önce þehid düþtü” derdi (Zehebî, I, 298).

