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ZEYÝL

þerhin, öðrencisi Ebü’l-Kasým Muhammed
b. Muhammed en-Nüveyrî tarafýndan ya-
pýlan tekmilesi (Tekmiletü’n-Nüveyrî £alâ
Þer¼i’l-Bisâ¹î), Berâziî’nin et-Teh×îb fi’Åti-
½âri’l-Müdevvene’si üzerine Ebû Mehdî
Îsâ b. Sâlih el-Vânnûgý’nin eksik býraktýðý
hâþiyeye Muhammed b. Ebü’l-Kasým el-
Bicâî el-Meþezzâlî’nin tekmilesi, Derdîr’in
kendi eseri Ašrebü’l-mesâlik üzerine baþ-
layýp bitiremediði eþ-Þer¼u’½-½a³¢r adlý
þerhin öðrencisi Þeyh Mustafa el-Ukbâvî
tarafýndan yapýlan tekmilesi ve Behrâm
ed-Demîrî’nin eþ-Þâmil’i üzerine Abdur-
rahman b. Muhammed el-Yâzigý’nin ta-
mamlayamadýðý þerhin Tüsûlî tarafýndan
yapýlan tekmilesi Mâlikî fürû literatürü
içinde tanýnmýþ tekmile türü zeyillerdir.

Tamamlanmýþ ya da eksik kalmýþ bir fý-
kýh kitabýna ilâveler yapmak amacýyla ka-
leme alýnan ve farklý adlarla anýlan zeyil-
lerin yaný sýra bir asýl metni esas alarak
yapýlan þerh, hâþiye, tehzip, telhîs ve ihti-
sar türü çalýþmalarda da asýl metinde yer
almayan yeni meselelerin ya da asýl me-
tinde yer alan meselelere dair farklý ya da
yeni görüþlerin ilâve edilmesi, böylece üze-
rinde çalýþma yapýlan asýl metne ziyâde,
zeyil ya da ikmal yapýlmasý söz konusu ola-
bilmektedir. Nitekim Sýddîk Hasan Han,
þerh ve hâþiye türü eserlerin dört temel
amacýndan birinin asýl metinde eksik bý-
rakýlan ya da ihmal edilen hususlarýn ta-
mamlanmasý olduðunu belirtir (Ebcedü’l-
£ulûm, I, 221 vd.). Bu tür eserlerden bazý-
larý aslýnda birer þerh olmalarýna raðmen
ziyâdât, tekmile, tetimme gibi isimlerle
anýlýr. Meselâ Abdurrahman b. Me’mûn
el-Mütevellî’nin hocasý Ebü’l-Kasým el-Fû-
rânî’nin Þâfiî fýkhýna dair el-Ýbâne’si üze-
rine yazdýðý Tetimmetü’l-Ýbâne adlý þerh
(Mütevellî’nin eksik býraktýðý eser Ebü’l-
Fütûh Es‘ad b. Mahmûd el-Ýclî el-Ýsfahâ-
nî tarafýndan Tetimmetü’t-Tetimme adýy-
la tamamlanmýþtýr), Ebü’l-Berekât en-Ne-
sefî’nin Hanefî usulüne dair eseri Menâ-
rü’l-envâr’a Abdürrahîm b. Îsâ el-Baðdâ-
dî el-Mindelâvî’nin yazdýðý Ý²âßetü’l-en-
vâr adlý þerh üzerine Emînüddin Îsâ b. Ýs-
mâil b. Hüsrevþah el-Aksarâyî tarafýndan
kaleme alýnan Envârü’l-efkâr fî tekmi-
leti Ý²âßeti’l-envâr adlý þerh / hâþiye ve
Mâlikî fürû fýkýh metinlerinden MuÅta-
½aru ƒalîl üzerine Hulûlû’nun yazdýðý el-
Beyân ve’t-tekmîl fî þer¼i MuÅta½ari
ƒalîl böyledir.
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Veysî’nin Dürretü’t-tâc adlý
siyer kitabýna

Nâbî’nin (ö. 1124/1712) yazdýðý zeyil
(bk. DÜRRETÜ’t-TÂC; NÂBÎ).˜ ™
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Kafzâde Fâizî’nin
Zübdetü’l-eþ‘âr adlý tezkiresine

Seyrekzâde Mehmed Âsým Efendi’nin
(ö. 1086/1675)
yazdýðý zeyil

(bk. SEYREKZÂDE MEHMED ÂSIM;
ZÜBDETÜ’l-EÞ‘ÂR).˜ ™
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ZEYLA‘
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Somali’de tarihî Evfât 
ve Adel sultanlýklarýnýn merkezi.˜ ™

Yerli Somali dilinde adý Seylac, Arapça’-
da ise Zeyla‘ olup Somali’nin Evdal bölge-
sinin kuzeybatýsýnda Afrika boynuzunda
bir sahil þehridir. Somali’nin Cibuti sýnýrý

kâm) diye bilinen tekmile (Kerâhiyye’den
sonraki dokuz fasýl), Þürünbülâlî’nin ta-
hâret, namaz ve oruç konularýný içeren
Nûrü’l-î²â¼ adlý muhtasar eseri üzerine
yine kendisinin yazdýðý Merâšý’l-felâ¼ ad-
lý þerhin sonuna zekât ve hac konularýný
ekleyerek yaptýðý tekmile (Nûrü’l-î²â¼ üze-
rine çaðdaþ âlimlerden Ebû Zeyd Þelebî’-
nin yazdýðý el-Miftâ¼ ve Muhammed Muh-
yiddin Abdülhamid’in yazdýðý Sebîlü’l-felâ¼
adlý þerhlerin sonunda da zekât ve hac ko-
nularýna dair tekmileler bulunmaktadýr),
Ýbnü’l-Hümâm’ýn et-Ta¼rîr’i üzerine Mol-
la Nizâmeddin’in kaleme alýp eksik býrak-
týðý þerhin oðlu Bahrülulûm el-Leknevî ta-
rafýndan yapýlan tekmilesi ve Ýbn Âbidîn’in
tamamlayamadan vefat ettiði meþhur ese-
ri Reddü’l-mu¼târ £ale’d-Dürri’l-mu¼târ
üzerine oðlu Ýbn Âbidinzâde’nin babasý-
nýn müsveddelerini esas alarak yazmýþ ol-
duðu Æurretü £uyûni’l-aÅyâr li-tekmile-
ti Reddi’l-mu¼târ adlý tekmile (Reddü’l-
mu¼târ ile birlikte yayýmlanmýþtýr).

Þâfiî mezhebi literatüründe tekmile tü-
rü zeyillerin en tanýnmýþ örneði, Þîrâzî’-
nin el-Mühe××eb’i üzerine Nevevî’nin yaz-
maya baþlayýp tamamlayamadýðý el-Mec-
mû£ adlý þerhin (Kitâbü’l-Bey.in “Bâbü’r-
ribâ” kýsmýna kadar) tekmileleridir. Takýy-
yüddin es-Sübkî’nin “Bâbü Bey.i’l-mürâba-
ha”ya kadar getirebildiði þerh çaðdaþ Þâ-
fiî âlimi Muhammed Necîb el-Mutîî tara-
fýndan tamamlanmýþtýr. Þâfiî literatürün-
deki tekmile türü zeyiller arasýnda þunlar
da sayýlabilir: Ýbnü’r-Rif‘a’nýn el-Ma¹lab fî
þer¼i’l-Vasî¹ adlý þerhi Ebü’l-Abbas Nec-
meddin Ahmed b. Muhammed el-Kamûlî
tarafýndan, Takýyyüddin es-Sübkî’nin Bey-
zâvî’nin el-Minhâc’ý üzerine yazmaya baþ-
ladýðý þerh (el-Ýbhâc) oðlu Tâceddin es-
Sübkî, Nevevî’nin Minhâcü’¹-¹âlibin’i üze-
rine baþlayýp tamamlayamadýðý þerh ise
(el-Ýbtihâc) oðlu Bahâeddin es-Sübkî ta-
rafýndan tamamlanmýþtýr. el-Ýbtihâc üze-
rine Ýbn Hatîbüddehþe de bir tekmile ka-
leme almýþtýr. Abdürrahîm b. Muhammed
el-Mevsýlî’nin kendi eseri et-Ta£cîz fi’Åti-
½âri’l-Vecîz üzerine yazmaya baþladýðý et-
Ta¹rîz adlý þerh, öðrencisi Burhâneddin
el-Ca‘berî tarafýndan Tetimmetü’t-Ta¹rîz
adýyla tamamlanmýþ, Ýsnevî’nin tamam-
layamadýðý Kâfi’l-mu¼tâc adlý Minhâ-
cü’¹-¹âlibîn þerhi üzerine Bedreddin ez-
Zerkeþî ve Ömer b. Reslân el-Bulkýnî’nin
et-Tedrîb fi’l-fürû£u (Kitâbü’r-Radâ.a ka-
dar) üzerine oðlu Sâlih b. Ömer el-Bulkýnî
Tetimmetü’t-Tedrîb adýyla birer tekmi-
le yazmýþtýr.

Bisâtî’nin MuÅta½aru ƒalîl üzerine ka-
leme almaya baþladýðý Þifâßü’l-³alîl adlý
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içindeki ev sayýsý 1000 kadardýr. Ayrýca bir
cami, bir buðday ambarý, sarnýç, kale dý-
þýnda beþ on kadar dükkân, kahvehane ve
bozahane mevcuttur (Seyahatnâme, X,
952-955). Osmanlý hâkimiyetinde Zeyla‘ýn
idarî yapýsý zamanla deðiþiklik gösterdi.
Önceleri Habeþ, ardýndan Yemen’e baðlý
bir sancak merkezi idi. Evliya Çelebi’nin
bildirdiðine göre burada paþanýn yolladýðý
bir kaymakam görev yapmaktaydý. 1848’-
de Yemen’in Muhâ Ýskelesi’ne baðlandýðýn-
da Zeyla‘ýn müdürü el-Hac Ali Þârmârký
idi. O sýrada Asîrliler þehri yaðmalayýp tah-
rip ettiler. Bölgede kesintiye uðrayan Os-
manlý hâkimiyetini yeniden kurmak üzere
1849’da Kýbrýslý Tevfik Paþa’nýn yaptýðý se-
ferin ardýndan Zeyla‘, Yemen’in Hudeyde
sancaðýna baðlý bir nahiye merkezi oldu.

Ýngiliz seyyahý Richard F. Burton 1854
Ekiminde geldiði Zeyla‘da nahiye müdürü
el-Hac Ali Þârmârký tarafýndan karþýlan-
dý. Ayný yýl Ýsa kabilesinin Zeyla‘a düzen-
lediði saldýrýda hâkimin oðlu öldürüldü.
Fransa’nýn Aden konsolosu Latise’in 1860’-
ta Tâcûre ile Zeyla‘ arasýnda öldürüldüðü
þâyiasýndan nahiye müdürü sorumlu tutul-
du. Böylece baþlayan kriz yerli halk ile ida-
recilerin arasýnýn açýlmasýna yol açtý. 1864’-
te idare yeniden kuruldu, vekâleten mü-
dür yapýlan Ebû Bekir Þüheymî ayný yýl
asaleten tayin edildi. Yeni müdür için daha
ziyade “Yemen muzâfâtýndan Zeyla‘ nâm
bender müdürü” ifadesi kullanýlmýþtýr. Bu
dönemde Zeyla‘, Aden körfezinin önemli
iskelesi olduðu kadar iç kýsýmdaki daðlýk
bölgede bulunan gümüþ ve kömür maden-
leriyle dikkatleri üzerine çekti. Bunlardan
örnek almak üzere bölgeye memurlar gön-
derildi.

Somali kabilesinin Zeyla‘a karþý saldý-
rýlarý Ebû Bekir Þüheymî zamanýnda da
sürdü. Þüheymî 1868’de Yemen eyaletin-
den yardým isteyince kendisine baþý bozuk
100 asker yollandý. Asayiþ ve emniyet sað-
lanmasýyla bunlar geri döndü. Ertesi yýl ye-
niden emniyetin devamý için yapýlan yar-
dým talebi üzerine elli asker gönderildi ve
kýsa zamanda bölgede huzur hâkim oldu.
Yerli önderler, Osmanlý askerleri sayesin-
de saðlanan asayiþ ve emniyetten dolayý
memnuniyetlerini ve halifeye baðlýlýklarý-
ný bir mektupla Ýstanbul’a bildirdiler. XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Batýlýlar’ýn Afrika
boynuzu üzerindeki baskýlarý giderek art-
tý. Harar, Habeþistan Krallýðý’nca iþgal edi-
lirken Zeyla‘ ve Berberâ, Ýngiltere’nin hi-
mayesinde gösterildi. Fransýzlar, daha ön-
ce Bâbülmendep’in Zeyla‘a yakýn nokta-
sýnda Ubûk (Obak) adlý yerdeki boþ araziyi

1859’da gönderdikleri üç memurla yerli bir
reisten 10.000 riyal karþýlýðýndaki 50.500
franka satýn almýþlardý. Öte yandan, 1863’-
te hidiv olan Ýsmâil Paþa’nýn etkili faaliyet-
leri sonucu 27 Mayýs 1866’da çýkarýlan bir
fermanla Yemen veya Hicaz vilâyetlerine
baðlý Sevâkin ve Masavva‘ kaymakamlýk-
larý Mýsýr valiliðinin denetimine verildi. Bu-
nu 1 Haziran 1875 tarihli bir baþka fer-
manla Zeyla‘ ve civarý takip etti. Mýsýr va-
liliðinden Zeyla‘ için Ýstanbul’a 15.000 al-
týn gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Böylece Mý-
sýr vilâyetine tâbi Kýzýldeniz muhafýzlýklarý
Port Said, Sevâkin, Masavva‘ ve Zeyla‘dan
ibaret oldu. Zeyla‘ kasabasýnýn nüfusu o
yýllarda 1500 kiþi civarýndaydý. Limaný sýð
olduðundan 250 tonluk gemiler 1,5 km.
açýkta demir atýyorlardý.

Zeyla‘ýn Mýsýr’a devri bazý meselelere yol
açmýþtý. Buranýn müdürü Ebû Bekir Þü-
heymî devir iþine rýza göstermemiþti ve
Yemen’e baðlý kalmakta ýsrarlýydý. Sultan
Abdülaziz’den gelen emir üzerine Yemen’-
den gönderilen memurlar tarafýndan de-
vir konusunda ikna edildi. Mýsýr tarafýn-
dan paþa unvaný verilerek buranýn muta-
sarrýflýðýna tayin edildi, Harar, Berberâ ve
Belhâr da kendisine baðlandý. II. Abdülha-
mid döneminde 30 Eylül 1879’da gelen
telgrafta Zeyla‘dan Re’sülhâfun’a kadar
uzanan sahillerin Osmanlý Devleti sýnýrla-
rý içine alýnmasý, buraya dirayetli bir me-
murla bir vapur gönderilmesi, Osmanlý
bayraðý dikilmesi, belli miktarda asker bu-
lundurulmasý ve bir fener yaptýrýlmasý hi-
divliðe emredilmiþti. Ýngilizler’in giderek
artan baskýlarý karþýsýnda Mýsýr hidivine
gönderilen fermanda kendi idaresi altýn-
daki arazilerden hiçbirinin herhangi bir se-
beple yabancý bir devlete býrakýlmamasý bil-
dirilmiþti. Ancak hidivin Zeyla‘ ve Harar’-
daki askerleriyle diðer memurlarýný çekti-
ðini Ýstanbul’a bildirmesi Meclis-i Vükelâ
tarafýndan hoþ karþýlanmadý. Bölgenin Os-
manlý idaresine doðrudan baðlanmasýna
karar verilip Harar’dan Zeyla‘a gelen as-
ker ve memurlarýn orada bekletilmesi ve
Yemen vilâyetinden bir memur gelerek ida-
reyi ele alýncaya kadar oradan ayrýlmama-
larý istendi. Mýsýr’ýn bu emri uygulamama-
sýndaki temel sebepler Harar dahil bura-
daki görevlilerin masraflarýnýn çokluðu, ge-
lirlerin bunlarý karþýlayamamasý, iç bölge-
lerin denize uzaklýðý ve daha da önemlisi
kendine mahsus gemilerin bulunmama-
sýydý. Harar, Berberâ ve Zeyla‘ 13 Mayýs
1885’te boþaltýldý ve bölgede büyük bir
idarî boþluk meydana geldi.

Hudeyde’ye baðlý bir müdürlük haline
getirilen Zeyla‘ belli miktarda bir vergiyi

yakýnýnda Aden körfezine bakan kýyýsýnda
önemli bir limandýr ve ince bir dil þeklinde
uzanan küçük bir yarýmada üzerinde yer
alýr. Tarihinin antik döneme kadar uzandý-
ðý ve buraya Avalitae dendiði rivayet edi-
lir. Bugünkü adýna ilk defa III. (IX.) yüzyýl
müelliflerinden Ya‘kubî’nin Kitâbü’l-Bül-
dân’ýnda rastlanýr (s. 155). Mes‘ûdî, Zey-
la‘dan Habeþliler’in yurdu, Ýbnü’l-Havkal ise
Hicaz ve Yemen için önemli bir liman diye
bahseder. Eldeki bilgilere göre burada XI.
asrýn ortalarýnda Ömer Veleþma‘ tarafýn-
dan Evfât Emirliði kuruldu. XV. yüzyýlýn
baþýna kadar hüküm sürdükten sonra ye-
rini Adel Emirliði aldý. 1329-1331 yýllarý ara-
sýnda bölgeyi ziyaret eden Ýbn Battûta,
bölgenin Berber denilen Somali soylu siya-
hî bir halký olduðunu, ticarî faaliyetinin de-
ve ve koyun yetiþtiriciliði ile balýkçýlýktan
ibaret bulunduðunu yazar. Makrîzî’ye gö-
re Evfât Emirliði yedi küçük idarî birim-
den meydana geliyordu. Evfât Sultaný II.
Sa‘deddin 1403’te Habeþ Kralý I. David’den
kaçarak Zeyla‘a sýðýnmýþ, þehir ele geçiri-
lince de öldürülmüþ, mezarý daha sonra
ziyaretgâh haline gelmiþtir. Emirliðin mer-
kezinin Harar’a taþýnmasýnýn ardýndan dev-
let Zeyla‘ / Harar Emirliði diye anýlmaya
baþlandý.

1517’de Kýzýldeniz’e giren Portekiz do-
nanmasý geri dönerken Zeyla‘ Ýskelesi’ni
tahrip etti. 1528’de de ayný tahribat tek-
rarlandý. Bu arada göçebe Somali halký-
nýn baskýlarýný durdurmak için þehrin et-
rafýna saðlam bir sur inþa edildi. Zeyla‘ýn
Osmanlý idaresi altýna girmesi Portekizli-
ler’le yapýlan mücadeleler sýrasýnda gerçek-
leþti. Özdemir Paþa 954’te (1547) bölge-
deki faaliyetlerini arttýrdý, iskelesini 966’da
(1559) Osmanlý Devleti’ne baðlandý ve Os-
manlýlar tarafýndan kurulan Habeþ beyler-
beyiliðinin bir sancak merkezi haline geti-
rildi.

Zeyla‘, Osmanlý hazinesine yýllýk 300 li-
ra vergi ödeyen bir þeyh tarafýndan idare
edilmekteydi. Burada yaþayan Arap, So-
mali ve Afar soylu tüccarlar Cidde, Basra
ve Hindistan taraflarýna ticarî seferler dü-
zenlemekteydi. Evliya Çelebi, 1673 yýlýnda
bizzat gittiði ve bir ay kaldýðý Zeyla‘ hak-
kýnda ayrýntýlý bilgi vermektedir. Ona gö-
re Zeyla‘ Bahr-i Muhît kenarýnda büyük bir
iskele ve kaledir. Doðuda yalçýn kayalýk üze-
rinde iç kalesi bulunur. Bir burun þeklinde
olduðundan her iki tarafýnda korunaklý li-
maný vardýr. Kalede bir dizdarla 700 as-
ker görev yapmaktadýr. Hayli iþlek bir ti-
careti olan Zeyla‘da Hint, Yemen, Porte-
kiz ve Ýngilizler’in temsilcileri vardýr. Kale

ZEYLÂ‘
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tarihî bir cami ve Þeyh Ýbrâhim Zeylaî’ye
ait bir türbe kalýntýsý bulunmaktadýr.
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Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullåh
b. Yûsuf b. Muhammed ez-Zeylaî

(ö. 762/1360)

Hanefî fakihi ve hadis hâfýzý.˜ ™

Bugün Somali’nin Cibuti sýnýrýna yakýn
bölgede bulunan, Aden körfezi sahilinde-
ki liman þehri Zeyla‘dandýr. Süyûtî biyog-
rafisini verirken, “Zeylaî aslýnda bir sonra-
ki tabakada zikredilmeliydi, ancak orada-
ki akranlarýndan önce vefat ettiði için bu-
raya alýnmýþtýr” der (ªabašå¹ü’l-¼uffâ¾, s.
535; ¬eylü ªabašåti’l-¼uffâ¾, s. 363). Sü-
yûtî’nin bahsettiði bir sonraki tabakada
yer alan hadis hâfýzlarýnýn doðum tarihle-

rinin 723-749 (1323-1348) arasýnda deðiþ-
mesi ve Zeylaî’nin bu tabakada mevcut
725 (1325) doðumlu Zeynüddin el-Irâký ile
dostluðu dikkate alýndýðýnda 720’li (1320)
yýllarda dünyaya geldiði söylenebilir.

Zeylaî, devrinin önde gelen ilim adam-
larýndan Þehâbeddin Ahmed b. Muham-
med b. Fütûh et-Tücîbî, Osman b. Ali ez-
Zeylaî, Alâeddin Ýbnü’t-Türkmânî, Þehâ-
beddin Ahmed b. Muhammed b. Kays el-
Ensârî, Celâleddin Ebü’l-Fütûh Ali b. Ab-
dülvehhâb el-Cüreyrî ve Bahâeddin Ýbn Akýl
gibi þahsiyetlerden hadis, fýkýh ve nahiv
tahsil etti. Na½bü’r-râye’nin birçok ye-
rinde belirttiðine göre (meselâ bk. I, 59,
181, 297; II, 86; III, 27) hadis hocalarý ara-
sýnda Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Abdurrah-
man el-Mizzî ile Zehebî de bulunmaktadýr.
Fýkýhta fetva verecek seviyeye gelmiþ ol-
sa da (Ýbn Taðrîberdî, XI, 9) kaleme aldýðý
eserlerde hadisçilik yönü ön plandadýr. Ýbn
Hacer, hocasý Zeynüddin el-Iraký’nin kendi-
sinin Þâfiî, Zeylaî’nin Hanefî olmasýna rað-
men örnek bir dayanýþma içinde çalýþma-
lar gerçekleþtirdiklerini belirttiðini nakle-
der. Buna örnek olarak da Irâký’nin, Gazzâ-
lî’nin Ý¼yâ’ýndaki hadislerle Tirmizî’nin es-
Sünen’inde, “Ve fi’l-bâb an fülân ...” (bu
babda falan sahâbîlerden nakledilmiþ hadisler de
vardýr) ifadesiyle iþaret ettiði rivayetlerin
tahrîci üzerinde çalýþýrken Zeylaî’den; Zey-
laî’nin de Mergýnânî’nin el-Hidâye’siyle
Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ýndaki hadisle-
rin tahrîcini yaparken Irâký’den faydalan-
dýðýný belirtir (Ýbn Hacer el-Askalânî, II,
310). Hadis tahrîci konusundaki çalýþma-
larý birçok âlim tarafýndan kaynak olarak
kullanýlan Zeylaî 11 Muharrem 762 (21 Ka-
sým 1360) tarihinde Kahire’de vefat etti.
Onun Evfât Emirliði’ni temsilen Memlük
Sultaný Muhammed b. Kalavun’a gönde-
rilen elçilik heyetine baþkanlýk etmesi (DÝA,
XI, 518) kendisinin ülkesinde büyük itibar
taþýdýðýný göstermektedir.

Eserleri. 1. Na½bü’r-râye li-taÅrîci e¼â-
dî¦i’l-Hidâye. Türünün en önemli örnek-
lerinden olup eseri farklý kýlan özellikleri-
nin baþýnda Hanefî mezhebinin yaný sýra
diðer üç mezhebin delillerini de ihtiva et-
mesi gelir. Zeylaî, el-Hidâye’deki bir hadi-
si kaydettikten sonra onu zikreden sahâbî
râvileri ve rivayetleri kaynaklarýyla birlikte
nakleder. Hanefî mezhebinin delil aldýðý
hadislerde bir zaaf varsa onu da belirtir.
Mergýnânî’nin verdiði hadisin metniyle ha-
dis kaynaklarýnda yer alan metin arasýnda
farklar varsa bu tür rivayetler için “garîb”
veya “garîb cidden” tabirini kullanýr. Konuy-
la ilgili merfû hadislerin ardýndan mevkuf 

Yemen mal sandýðýna ödemeye baþladý.
“Bâc” adý verilen vergi sadece rugan yaðýn-
dan, esir ticaretinden ve Habeþ mallarý-
nýn gemilere yüklenmesi esnasýnda alýn-
maktaydý. Bu müdürlükte ikamet eden
ahali ise vergi vermekle mükellef deðildi.
Esir ticareti padiþahýn emriyle ülkenin her
tarafýnda olduðu gibi burada da yasakla-
nýnca Zeyla‘ýn geliri azaldý. Bu açýðý kapat-
mak için Habeþ mallarý vergisi arttýrýldý.
Mýsýr Hidivliði’ne devredildiði tarihe kadar
Zeyla‘ýn ödemesi gereken vergi miktarý
1850-1856 yýllarýnda 500-3000 riyal, 1865-
1868’de köle ticaretinin yasaklanmasý se-
bebiyle 2000 riyal idi. 1882’de Ýngiltere Mý-
sýr’ý iþgal edince verginin tahsili durdu. Os-
manlýlar iþgal edilen yerlerde hak iddiasýn-
da bulundu ve Zeyla‘-Masavva‘ arasýndaki
sahilde yeniden bir idare kurdu (1884). Bu
idareyi Mýsýr Hidivliði üstlenecekti, ancak
Fransa’nýn Zeyla‘ yöresini iþgali bu yöne-
time de son verdi (1888). Osmanlý Devle-
ti, Almanya’nýn yanýnda I. Dünya Savaþý’-
na girerken Habeþistan Kralý Lij Yasu’yu
kendi saflarýna çekmek amacýyla Zeyla‘dan
Belhâr’a kadar 120 kilometrelik sahil þeri-
dini kendisine vermeyi kabul etti. Ancak
Ýngilizler ve Fransýzlar bu geliþme üzeri-
ne harekete geçerek zaten Müslümanlý-
ðýný gizlemeyen ve Osmanlý Devleti’ne kar-
þý dostluðuyla bilinen kralý tahttan indirdi-
ler. Böylece Osmanlý Devleti’nin Zeyla‘da-
ki hâkimiyeti fiili olarak 1916 yýlýnda sona
erdi. Somali’nin Fransa, Ýtalya ve Ýngilte-
re tarafýndan parçalanmasýyla Zeyla‘ “So-
maliland” kýsmýnda kaldý.

1991’de Somali’nin iç karýþýklýklarla par-
çalanma sürecine girmesiyle Zeyla‘, ulus-
lar arasý alanda otonom bölge olarak taný-
nan Somaliland ile bu anlamda tanýnma
giriþimi bulunan Evdal bölgesi arasýnda tar-
týþma konusu olan yerlerden biriydi. Ancak
Evdal da 2006’da Somaliland’ýn bir parça-
sý olmayý kabul etti. Son yirmi yýl içinde yo-
ðun çatýþmalarýn yaþandýðý þehir büyük
hasar gördü ve halkýn önemli bir kýsmý çev-
redeki Lughaya, Borama ve Gabiley þehir-
lerine, komþu ülke Cibuti’ye göçtü. Soma-
liland’da barýþ saðlanýnca þehirden giden-
lerin çoðu geri geldi. Yurt dýþýndaki Zey-
la‘lýlar’ýn gönderdiði paralarla þehir yeni-
den inþa edildiði gibi ticaret ve balýkçýlýk
alanýnda da canlýlýk göze çarpmaktadýr.
Zeyla‘da hüküm süren Adel Sultanlýðý’na
ait bazý tarihî eser kalýntýlarý mevcuttur.
Yine Osmanlýlar zamanýnda 1850’li yýllar-
da burada görevlendirilen müdür için yap-
týrýldýðý ileri sürülen bir hükümet konaðý,


