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ZEYLÂ‘

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,
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dülhâdî’nin Tenš¢¼u’t-Ta¼š¢š’ini ve Ýbn
Kesîr’in Tefsîr’ini kaynak olarak kullanmasý
(Na½bü’r-râye, II, 10) Zeylaî’nin akraný âlim-
lerden de istifade ettiðini gösterir. Mev-
cut haliyle kullanýþlý bir eser niteliði taþý-
mayan Na½bü’r-râye’nin nihaî þeklini al-
mýþ bir eser olduðunu söylemek güçtür.
Nitekim Ýbn Hacer el-Askalânî ve Kasým b.
Kutluboða, eserin bazý nüshalarýnda Zey-
laî’nin kendi el yazýsýyla kaydettiði notlar
bulunduðunu tesbit etmiþlerdir; söz ko-
nusu notlar bu konuda mukayeseli bir ça-
lýþma yapan Muhammed Avvâme tarafýn-
dan ayrýntýlý biçimde zikredilmiþtir. Râvi
tenkidinde gevþek davranmasý, yer yer çe-
liþkilere düþmesi, kaynaklara atýflarýnda
zühullerinin bulunmasý ve el-Hidâye’deki
hadislerin tamamýný tahriç etmemesi Zey-
laî’nin eleþtirilen yönleridir (Muhammed
Avvâme, s. 200 vd.). el-Hidâye’de geçtiði
halde onun tahriç etmediði hadisleri Ka-
sým b. Kutluboða Münyetü’l-elma£î fîmâ
fâte min taÅrîci e¼âdî¦i’l-Hidâye li’z-
Zeyla£î adlý risâlesinde ele almýþ (nþr. M.
Zâhid Kevserî, Kahire 1369/1950), bu risâ-
le Na½bü’r-râye ile birlikte birkaç defa ba-
sýlmýþtýr (Kahire 1393/1973; Beyrut 1416/
1996). Na½bü’r-râye, Ýbn Hacer el-Aska-
lânî tarafýndan ed-Dirâye fî taÅrîci (tel-
Åî½i, münteÅabi) e¼âdî¦i’l-Hidâye adýyla
ihtisar edilmiþtir (Delhi 1299, 1327; Lek-
nev 1301; nþr. Abdullah Hâþim el-Yemâ-

nî, Kahire 1384/1964; Beyrut, ts.). Eserin
muhtelif neþirleri mevcuttur (I-IV, Leknev
1301; Kahire 1357, 1393; Beyrut 1393, 1407/
1987). Muhammed Avvâme, Dirâse ¼a-
dî¦iyye mušårene li-Na½bi’r-râye ve
Fet¼i’l-Æadîr ve Münyeti’l-elma£î adlý
çalýþmayla birlikte eseri yeniden yayýmla-
mýþtýr (Beyrut 1418/1997). Avvâme bu ese-
rinde önceki neþirlerde mevcut hatalarý
düzeltmiþ, M. Zâhid Kevserî’nin Na½bü’r-
râye için “sunuþ” mahiyetinde kaleme al-
dýðý, daha sonra müstakil baskýsý yapýlan
Fýšhü ehli’l-£Irâš ve ¼adî¦ühüm adlý ri-
sâle ile Ýbn Kutluboða’nýn Münyetü’l-el-
ma£î’sini de bu cilde aktarmýþtýr. Na½bü’r-
râye’de tanýtýlan râviler hakkýnda Hâfýz
Senâullah Zâhidî (Küveyt 1408), eserdeki
rivayetler hakkýnda Adnân Ali Þellâk (Bey-
rut 1988) tarafýndan birer fihrist hazýrlan-
mýþtýr. 2. el-Ýs£âf bi-e¼âdî¦i’l-Keþþâf. Ze-
mahþerî’nin tefsirindeki rivayetlerin tah-
rîcine dair olup müellif zaman zaman ese-
ri eleþtirmiþ, ancak ondaki bütün rivayet-
leri tahriç edememiþtir. Zeylaî’nin bu ese-
ri de daha sonralarý hadis tahrîci yapan-
lar için vazgeçilmez bir kaynaktýr. Müellif
bu eserini el-Ýs£âf bi-e¼âdî¦i’l-Keþþâf di-
ye adlandýrmakla birlikte (Na½bü’r-râye, I,
197) eser TaÅrîcü’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âri’l-
vâšý£a fî tefsîri’l-Keþþâf li’z-ZemaÅþerî
adýyla basýlmýþtýr (nþr. Sultân b. Fehd et-
Tubeyþî, Riyad 1414). Ýbn Hacer eseri el-
Kâfü’þ-þâf fî taÅrîci e¼âdî¦i’l-Keþþâf
adýyla ihtisar etmiþ ve önemli notlar ya-
nýnda Zeylaî’nin ulaþamadýðý bazý rivayet-
leri de eklemiþtir. Ýbn Hacer, Zeylaî’nin bu
eserinde birçok merfû hadisi ve sahâbe
rivayetlerini zikretmediðini söylemiþse de
bunlarýn kayda deðer bir yeküne ulaþma-
dýðý görülmektedir. Ýbn Hacer’in çalýþmasý
el-Keþþâf’ýn bazý baskýlarýnda yer almak-
tadýr (meselâ Beyrut 1366/1947). Ayný mü-
ellifin buna et-TaÅrîcü’l-vâf bi-â¦âri’l-
Keþþâf adýyla bir zeyil yazmaya baþladýðý,
fakat eserini tamamlayamadýðý belirtil-
mektedir (DÝA, XIX, 522). 3. MuÅta½aru
Þer¼i Me£âni’l-â¦âr. Zeylaî bu çalýþma-
sýnda Tahâvî’nin Þer¼u Me£âni’l-â¦âr’da
zikrettiði rivayetlerin sahâbî râvi dýþýndaki
senedlerini hazfetmiþ, Tahâvî’nin rivayet-
lerin delâletini tartýþtýðý yerleri de sadece
vardýðý hükmü ifade edecek þekilde kýsalt-
mýþtýr (Köprülü Ktp., Hâfýz Ahmed Paþa,
nr. 66; Selimiye Ktp., nr. 823). Zeylaî hak-
kýnda yapýlan ilmî çalýþmalar arasýnda Mer-
yem Ýbrâhim Hindâvî’nin el-Ýmâmü’z-Zey-
la£î ve menhecühû fi’t-taÅrîc adlý yük-
sek lisans tezi (1934, Kahire Üniversitesi)
ile Âmir Hasan Sabrî’nin “el-Menhecü’l-ha-
dîsî lede’l-Hâfýç ez-Zeyla.î min pilâli kitâ-
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Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî’nin MuÅta½aru Þer¼i Me£âni’l-â¦âr adlý eserinin ilk iki sayfasý (Köprülü Ktp., Hâfýz Ahmed Pa-
þa, nr. 66)

ve maktû rivayetleri nakleder. Bu rivayetler
hakkýnda kendisinden önce yapýlan eleþti-
rileri aktarýr; kýsmen kendi eleþtirilerine de
yer verir. Daha sonra diðer mezheplerin
delillerini ayrýntýlý biçimde kaydeder. Geç-
miþ âlimlerin sözlerini zaman zaman ten-
kit eder. Hocasý Ýbnü’t-Türkmânî onun en
çok eleþtirdiði isimlerden biridir. Na½bü’r-
râye ahkâm hadisleri konusunda Bedred-
din ez-Zerkeþî, Ýbnü’l-Mülakkýn, Ýbn Hacer
el-Askalânî ve Süyûtî gibi müelliflerin en
önemli kaynaklarýndandýr. Kütüb-i Sitte
yanýnda Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßý, Ebû
Dâvûd et-Tayâlisî, Abd b. Humeyd, Ýshak b.
Râhûye, Ebû Avâne el-Ýsferâyînî, Abdul-
lah b. Zübeyr el-Humeydî, Ahmed b. Han-
bel, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî ve Bezzâr’ýn el-
Müsned’leri, Ýbn Ebû Þeybe ve Abdürrez-
zâk b. Hemmâm’ýn el-Mu½annef’leri, Ah-
med b. Hüseyin el-Beyhaký’nin es-Süne-
nü’l-kübrâ’sý, el-ƒilâfiyyât’ý ve Delâßi-
lü’n-nübüvve’si, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin
el-Müstedrek’i, Dârekutnî’nin es-Sü-
nen’i, Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåt’ý, Ukaylî ve
Ýbn Adî’nin eŠ-™u£afâßlarý, Ýbn Hibbân’ýn
e¦-¡išåt’ý ile el-Mecrû¼în’i, Hatîb el-Bað-
dâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ý, Mizzî’nin Teh-
×îbü’l-Kemâl ve Tu¼fetü’l-eþrâf’ý, Zehe-
bî’nin Mîzânü’l-i£tidâl’i Zeylaî’nin yarar-
landýðý ve telhisler yazdýðý pek çok eser
arasýnda zikredilebilir. Þemseddin Ýbn Ab-
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rine ve fetvalarýna önem verirdi. Hayatýný
Kahire’de geçirdi; öðretim ve fetva çalýþ-
malarýnýn yaný sýra telifle meþgul oldu. Kay-
naklarda Kahire’de bulunduðu süre içeri-
sinde fýkýh ilmini yaydýðý ve insanlarýn ken-
disinden çok yararlandýðý ifade edilir. Öð-
rencileri arasýnda Ýbnü’s-Sâið ez-Zümür-
rüdî ve Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî’nin ad-
larý anýlýr. 743 yýlýnýn Ramazan ayýnda (Þu-
bat 1343) vefat eden Zeylaî, Karâfe Me-
zarlýðý’nda ashaptan Ukbe b. Âmir’in kab-
rinin bulunduðu bölgede defnedildi.

Eserleri. Zeylaî’nin günümüze ulaþan ve
kendisine þöhret kazandýran tek eseri Teb-
yînü’l-¼ašåßiš olup Nesefî’nin Hanefî li-
teratüründe muteber metinlerden biri ka-
bul edilen Kenzü’d-dešåßiš’ý üzerine ya-
zýlmýþ önemli þerhlerden biridir. Ayný eser
için bir þerh kaleme alan ve Zeylaî’ye sýk
sýk atýflarda bulunarak onu “Þârih” diye
anan Ýbn Nüceym de (el-Ba¼rü’r-râßiš, I, 7,
12, 20, 134, 235) Kenzü’d-dešåßiš þerh-
lerinin en mükemmelinin Tebyînü’l-¼a-
šåßiš olduðunu belirtir (a.g.e., I, 2). Zey-
laî, küçük hacimli Kenzü’d-dešåßiš’ýn bü-
tün fýkýh konularýný içerdiðine iþaret ettik-
ten sonra kendisinin bu esere orta uzun-
lukta bir þerh yazýp kapalý ifadelerini ve hü-
kümlerin illetlerini açýklamak, fürûa dair
bazý örneklerle meseleleri daha ayrýntýlý bi-
çimde ele almak istediðini ve eserde mev-
cut incelikleri ortaya çýkarmayý amaçladýðý
için þerhine Tebyînü’l-¼ašåßiš adýný ver-
diðini belirtir (Tebyînü’l-¼ašåßiš, I, 29). Ýlk
dönemlerden itibaren muteber kabul edi-
len ve Osmanlý medreselerinde ders kitabý
olarak okutulan eser (Yakuboðlu, s. 151)
günümüzde de önemli bir baþvuru kayna-
ðýdýr. Zeylaî eserinde Hanefî fakihlerinin
yaný sýra baþta Ýmam Þâfiî, Mâlik, Ahmed
b. Hanbel, Ýbn Ebû Leylâ, Evzâî, Zührî, Ha-
san-ý Basrî, Ýkrime el-Berberî, Ýbn Þübrü-
me, Ýbrâhim en-Nehaî gibi müctehidler ol-
mak üzere Zâhirîler, Þîa ve Hâricîler’in gö-
rüþlerine de yer vermiþ, incelediði mese-
lelerde Hanefî mezhebinin görüþünün tu-
tarlýlýðýný naklî ve aklî delillerle ortaya koy-
maya çalýþmýþtýr. Hanefî müctehidlerinin
görüþleri arasýnda tercihlerde bulunmuþ,
benimsemediði görüþü delilleriyle beraber
ele alýp niçin tercih edilmediðini anlatmýþ-
týr. Zeylaî sadece ilk dönem Hanefî mücte-
hidlerinin fikirlerini aktarmakla yetinme-
miþ, sonraki dönemlerde mezhep içerisin-
de âlimlerin çeþitli konularla ilgili görüþle-
rini de aktarmýþtýr. Kitabýn deðiþik yerle-
rinde fakihler tarafýndan mezhep imamla-
rýnýn yanlýþ yorumlanan görüþlerini tashih
etmesi, zaman zaman Nesefî’yi de eleþ-

tirmesi onun ilmî titizliðini belirtmesi açý-
sýndan önemlidir. Ebü’l-Abbas Þehâbed-
din Ahmed b. Muhammed eþ-Þelebî, Mu-
hammed b. Muhammed el-Hasenî (el-
£Ašåßiš £alâ Tebyîni’l-¼ašåßiš), Muham-
med Kerîmullah b. Lutfullah el-Fârûký ed-
Dihlevî (Brockelmann, GAL, II, 251) ve Mu-
hammed Emîn b. Hasan el-Mîrganî el-
Mekkî (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 427; bk.
Abdullah Muhammed el-Habeþî, III, 1483)
bu esere hâþiye yazmýþtýr. Cemâleddin Yû-
suf b. Mahmûd er-Râzî ez-Zahrânî, Keþ-
fü’r-rešåßiš fî þer¼i Kenzi’d-dešåßiš’ýný
Zeylaî’nin þerhinden özetleyerek yazmýþ
(Fihristü’l-KütübÅâneti’l-ƒidîviyye, III, 103;
eserin yazma nüshalarý için ayrýca bk. Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 926; Ar-
berry, II, 85), kitap bazý kütüphane kayýt-
larýnda Tebyînü’l-¼ašåßiš’ýn muhtasarý
þeklinde kaydedilmiþtir (Beyazýt Devlet
Ktp., Bayezid, nr. 2090, 2441; Veliyyüddin
Efendi, nr. 1209; krþ. Keþfü’¾-¾unûn, II,
1516). Çeþitli baskýlarý bulunan Tebyînü’l-
¼ašåßiš (Leknev 1302; I-VI, Kahire 1303;
I-VI, Bulak 1313-1315, Ahmed eþ-Þelebî’-
nin hâþiyesiyle) Ahmed Ýzzet Ýnâyet tara-
fýndan neþredilmiþtir (I-VII, Beyrut 1420/
2000, adý geçen hâþiye ile birlikte). Kaynak-
larda Zeylaî’nin ayrýca Þer¼u’l-Câmi£i’l-
kebîr, Þer¼u’l-MuÅtâr li’l-Mev½ýlî, Be-
reketü’l-kelâm £alâ e¼âdî¦i’l-a¼kâmi’l-
vâšý£a fi’l-Hidâye ve sâßiri’l-kütübi’l-
¥anefiyye adlý eserleri olduðu belirtilir.
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Ebû Muhammed Fahruddîn Osmân
b. Alî b. Mihcen b. Yûnus es-Sûfî

el-Bâriî ez-Zeylaî
(ö. 743/1343)

Hanefî fakihi.
˜ ™

Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur. Bazý
kaynaklarda künyesi Ebû Amr diye kayde-
dilmektedir. Doðum yeri olan Zeyla‘, Kýzýl-
deniz kýyýsýnda bir liman ve özellikle Afri-
ka’nýn doðusu ile güneyinde Ýslâm’ýn ilk ya-
yýldýðý ticaret þehirlerinden biri olup de-
ðiþik yerlerden gelen hacýlarýn yola çýk-
madan önce uðradýðý bir merkez ve fark-
lý kültürlerin kaynaþma imkâný bulduðu
bir kavþak noktasýdýr. Bu sebeple Zeyla‘
ve civarýnda Þâfiî, Hanefî ve Mâlikî mez-
hepleri bir arada yaþamýþ ve geliþimle-
rini sürdürmüþtür (Hussein Ahmed, s.
65). Bu çevrede deðiþik fýkýh mezheple-
rinin varlýk sebeplerinden biri de bölge
halkýnýn baþta Yemen, Hicaz ve Mýsýr ol-
mak üzere Ýslâm dünyasýnýn deðiþik yer-
lerine gidip öðrenim görmesidir. Hanefî
mezhebinin yaygýn olduðu bir muhitte ye-
tiþen Zeylaî 705 (1305) yýlýnda gittiði Kahi-
re’de akranlarý arasýnda ilmiyle temayüz
etti. Âþûriyye’de, Devâdâriyye’de ve Karâ-
fe’deki Türbetü’l-Mes‘ûdiyye’de ders ver-
di. Dönemin Hanefî kadýlarý onun görüþle-


