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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-
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ne’ye göndermesi þartýyla serbest býrak-
tý. Ebü’l-Âs da dönüþünde Zeyneb’in Me-
dine’ye hicretine izin verdi. Zeyneb koca-
sýnýn kardeþi Kinâne ile Medine’ye doðru
yola çýktý. Kendisi, Hz. Peygamber tarafýn-
dan gönderilen Zeyd b. Hârise ile ensardan
bir sahâbîye Mekke’nin dýþýnda Batn-ý Ye’-
cec mevkiinde teslim edilecekti (Ebû Dâ-
vûd, “Cihâd”, 121; Hâkim, IV, 45-46). Bazý
Kureyþliler onlarýn yola çýktýðýný öðrenince
peþlerine düþtüler; Hebbâr b. Esved ile
Nâfi‘ b. Abdükays, Zûtüvâ’da kendilerine
yetiþtiler. Hebbâr, Zeyneb’in devesini mýz-
raðýyla ürkütünce Zeyneb bir kayanýn üs-
tüne düþtü ve kaburga kemiði kýrýldý, bu
arada karnýndaki çocuðu düþürdü ve ölün-
ceye kadar bu kýrýðýn acýsýný hissetti. Ebû
Süfyân Kinâne’ye, Kureyþliler’in düþmaný
olan birinin kýzýný gözleri önünde alýp gö-
türmesinin doðru olmadýðýný ve geceleyin
yolculuk yapmalarýnýn daha uygun olaca-
ðýný söyledi. Geceleyin yola çýkan Kinâne,
Zeyneb’i Zeyd b. Hârise’ye teslim etti. Bu
olay üzerine bir seriyye yollayan Resûl-i
Ekrem, Hebbâr ile Nâfi‘in yakalanýp öldü-
rülmelerini emretti. Fakat seriyyeye katý-
lanlar onlarý bulamadý. Hebbâr da Mekke
fethinden sonra Medine’ye dönerken müs-
lüman oldu.

Kocasýnýn müslüman olmamasý bir ara-
ya gelmelerine engel teþkil ettiðinden al-
týncý yýlýn sonuna kadar Zeyneb Medine’-
de, kocasý Mekke’de yaþadý. Ebü’l-Âs’ýn bu
zaman içinde Uhud Savaþý’na katýldýðý zik-
redilmektedir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, VII,
171). Ebü’l-Âs, 6 (628) yýlýnda Kureyþliler’in
kendisine teslim ettiði ticaret mallarýyla
birlikte Suriye’den dönerken Zeyd b. Hâri-
se kumandasýndaki bir seriyye onu ve ya-
nýndakileri esir alýp mallarýna el koydu. Fa-
kat Ebü’l-Âs ellerinden kaçtý ve geceleyin
Medine’ye gitti. Zeyneb’i bularak ondan
kendisine eman verilmesini, Kureyþliler’in
ticaret malýnýn da iadesini istedi. Zeyneb
ona eman verdiðini bildirdi ve babasýndan
isteðinin yerine getirilmesini rica etti. Re-
sûl-i Ekrem, her müslümanýn eman ver-
me yetkisinin bulunduðunu söyleyip Zey-
neb’in isteðini kabul etti, ancak karý-koca
olarak bir araya gelmelerinin mümkün ol-
madýðýný söyledi. Ebü’l-Âs, Mekke’ye dö-
nünce mallarý sahiplerine teslim etti. Ar-
dýndan Mekkeliler’e Ýslâmiyet’i kabul ettiði-
ni bildirdi ve kendilerinin mallarýna el ko-
yacaðý zannýna kapýlmamalarý için daha
önce müslüman olduðunu açýklamadýðýný
belirtti. 7. yýlýn (629) Muharrem ayýnda
Medine’ye hicret etti. Resûl-i Ekrem de
onlarýn daha önceki nikâhlarýyla evlilikle-
rinin devamýna izin verdi.

Zeyneb henüz otuz bir yaþýnda iken Me-
dine’de vefat etti; ölüm sebebi hicret sýra-
sýnda yaþadýðý hazin olaydan kaynaklandý-
ðý için þehid sayýldý (Nüveyrî, X, 212; Þev-
kânî, s. 282). Cenazesini Hz. Peygamber’in
hanýmlarý Sevde ve Ümmü Seleme ile sa-
hâbîlerden Ümmü Atýyye ve Ümmü Eymen
yýkadý. Resûl-i Ekrem cenazenin nasýl yý-
kanacaðýný onlara tarif etti ve kendi izârý-
ný vererek kýzýnýn vücuduna kefen olarak
sarýlmasýný istedi (Müslim, “Cenâ,iz”, 40),
cenaze namazýný bizzat kendisi kýldýrdý. Ký-
zý Baký‘ Mezarlýðý’na defnedilirken çok üz-
gün halde kabre inen Resûl-i Ekrem’in ka-
birden çýkarken tebessüm ettiði, sebebi
sorulunca da kýzýnýn kabir azabýnýn þidde-
tine dayanamayacaðýný düþünerek onun
kabir azabý çekmemesi için dua ettiðini
ve duasýnýn kabul edildiðini söylediði riva-
yet edilmiþtir (Hâkim, IV, 49). Zeyneb’in
Dýmaþk veya Kahire’de medfun olduðuna
dair bilgi doðru deðildir. Zeyneb’in oðlu
Ali henüz ergenlik çaðýna ulaþmadan ve-
fat etti; kýzý Ümâme ise teyzesi Hz. Fâtý-
ma’nýn isteðiyle onun vefatýndan sonra Hz.
Ali ile evlendi ve Hasan ile Hüseyin’e an-
nelik yaptý.

Peygamber ailesinin diðer fertleri gibi
Zeyneb de güzel bir ahlâka sahipti. Resû-
lullah onu sever ve överdi. Ebü’l-Âs’ýn Zey-
neb’in faziletinden bahseden bazý beyitle-
ri bulunmaktadýr (a.g.e., IV, 47). Zeyneb,
Ýslâm’ýn yayýlmasý için gayret göstermiþ,
babasýna yardým etmeye çalýþmýþ, Resûl-i
Ekrem, Mekke’de Ýslâm’ý teblið ederken
müþrikler tarafýndan üzerine toprak atýl-
dýðýnda yetiþip babasýnýn yüzünü yýkamýþ,
babasý da kendisine, “Babam kötü duru-
ma düþecek diye korkma!” demiþtir (Ta-
berânî, XX, 342). Resûlullah, Zeyneb ve ço-
cuklarýyla yakýndan ilgilenir, zaman zaman
çok sevdiði torunu Ümâme omzunda ol-
duðu halde namaz kýlardý (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 165). Ümâme aðýr bir hastalýk ge-
çirdiðinde Zeyneb babasýna haber gönde-
rip eve gelmesini istemiþ, Resûl-i Ekrem
eve gelip torununu o halde görünce að-
lamýþ ve aðlamanýn Allah’ýn verdiði mer-
hamet duygusundan kaynaklandýðýný be-
lirtmiþtir (Taberânî, I, 135). Hz. Peygam-
ber’in Mekke’nin fethi sýrasýnda da Zey-
neb’in oðlu Ali’yi terkisine bindirdiði rivayet
edilmiþtir (a.g.e., XXII, 424).
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Kadiriyye tarikatýnýn
Ebü’l-Abbas Safiyyüddin Ahmed
b. Ömer ez-Zeylaî el-Ukaylî’ye

(ö. 704/1305)
nisbet edilen bir kolu
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Zeyneb bint Muhammed
(ö. 8/629)

Hz. Peygamber’in kýzý.
˜ ™

Hicretten yirmi üç yýl önce Mekke’de
dünyaya geldi. Hz. Muhammed’in Hatice’-
den doðan ilk kýzýdýr. Annesi ve kardeþle-
riyle birlikte müslüman oldu. Teyzesi Hâ-
le bint Huveylid’in oðlu Ebü’l-Âs ile evlen-
di. Bu evliliðin Ýslâmiyet’ten önce (Abdür-
rezzâk es-San‘ânî, VI, 144) veya Ýslâmi-
yet’in ilk yýllarýnda gerçekleþtiðine dair iki
rivayet vardýr. Câhiliye devrinde evlenme-
leri uzak bir ihtimaldir, ancak küçük yaþ-
ta evlilik teklifini olumlu karþýlayýp söz ke-
silmiþ olmasý da mümkündür. Kocasý Mek-
ke’nin zenginlerindendi ve kendisine ema-
net býrakýlacak derecede güvenilir bir kim-
seydi. Bu evlilikten Ali ve Ümâme adlý iki
çocuklarý doðdu. Ebü’l-Âs, Zeyneb’in müs-
lüman olmasý yönündeki teklifini kabul et-
mese de onun dinî inancýna karýþmadý.
Müþrikler, Zeyneb’i boþadýðý takdirde ken-
disini dilediði kýzla evlendirmeyi vaad et-
tikleri halde o buna razý olmadý ve eþini bo-
þamayacaðýný ilân etti.

Resûl-i Ekrem ve diðer çocuklarý Medi-
ne’ye hicret edince Zeyneb kocasý izin ver-
mediði için Mekke’de kaldý. Kocasý Bedir
Gazvesi’ne müþriklerin safýnda katýlýp esir
düþtü. Müþrikler esirlerinin serbest býra-
kýlmasý için fidye gönderdiklerinde Zeyneb
de bir miktar mal ve annesinin evlenirken
kendisine hediye ettiði gerdanlýðý yolladý.
Hz. Peygamber gerdanlýðý görünce çok
duygulandý ve ashabýndan gerdanlýkla bir-
likte kýzýnýn gönderdiði malýn kendisine
iade edilmesini, kocasýnýn da serbest bý-
rakýlmasýný istedi. Resûl-i Ekrem, dama-
dýný Mekke’ye vardýðýnda Zeyneb’i Medi-
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