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gamber bunu kabul etmedi. Yemen’de bu-
lunan Hz. Ali’nin o sýralarda gönderdiði ver-
giden kendisine pay verildiði için (Buhârî,
“Megazî”, 61) Zeyd müellefe-i kulûb ara-
sýnda zikredilmiþse de onun kendi iste-
ðiyle Müslümanlýðý benimsediðini dikkate
alanlar pay almasýnýn müellefe-i kulûbdan
sayýlmasýný gerektirmediðini söyler. Me-
dine’de yaklaþýk iki hafta kaldýktan son-
ra memleketine dönmek isteyen Zeyd, Tay
daðýnýn eteklerindeki Feyd arazisinin ken-
disine baðýþlandýðýný bildiren bir mektupla
yola çýktý, ancak ülkesine varmadan Fer-
de’de hummadan öldü. Zeyd’in bineðinin
onsuz döndüðünü gören karýsý öfkeyle hay-
vanýn yükünü ateþe verince Resûl-i Ek-
rem’in ona verdiði mektup da yanmýþ, bu-
nu duyan Resûl-i Ekrem, “Benî Nebhân’a
yazýk oldu” demiþti.

Vefat tarihini daha geç tarihlerde gös-
teren bazý rivayetlere göre Zeyd, Hz. Pey-
gamber’in emriyle Taðlibliler’in reisi Cer-
râr’ý öldürmüþ ve buna dair bir þiir söyle-
miþ, daha sonra ridde savaþlarýnda Hz. Ebû
Bekir’i de bir þiirle desteklemiþtir. Fakat
bu rivayetler kabul görmemiþ, sözü edilen
þiirlerin Zeyd’in oðullarýndan birine ait ola-
bileceði belirtilmiþtir (Þi£ru Zeydi’l-ƒayl e¹-
ªâßî, neþredenin giriþi, s. 21). Zeyd’in Hz.
Ömer döneminin sonlarýnda öldüðü de ile-
ri sürülmüþtür (Ýbn Abdülber, I, 564). Bir-
çok savaþýn cereyan ettiði Hz. Ebû Bekir
ve Ömer dönemlerinde Zeyd gibi meþhur
bir cengâverin adýnýn bu iki atýf dýþýnda
hiçbir yerde zikredilmemesi iddialarýn doð-
ru olma ihtimalini azaltmaktadýr. Ýri bir cüs-
seye sahip olan ve devrinin en yakýþýklý er-
keklerinden sayýlan Zeyd’in büyük bir ata
bindiðinde ayaklarýnýn yere deðdiði, ka-
dýnlar tarafýndan görülmek istemediðin-
den yüzünü örterek gezdiði kaydedilmiþ-
tir. Zeyd’in Müknif, Hureys (Hâris) ve Urve
adlý üç oðlu, Menfûse adlý bir kýzý vardý.
Oðullarýnýn üçü de sahâbî ve þair olup Mük-
nif ile Hureys, Hâlid b. Velîd’in kumanda et-
tiði ridde savaþlarýna katýlmýþtýr. Hureys,
Hz. Ömer döneminde bir devlet memuru-
nu öldürdüðünden Þam tarafýna kaçmýþ,
Urve ise Kadisiye ve Sýffîn savaþlarýnda
bulunmuþ, Irak ve Ýran taraflarýndaki fe-
tihlerde önemli görevler üstlenmiþtir.

Zeyd çoðu gündelik hayatla ilgili, sanat
gösterisinden uzak ve maksadý doðrudan
ifade eden bir dil kullandýðý þiirlerinde ma-
ceralarýný anlatmýþ, yer yer düþmanlarýný
hicvetmiþtir. Zeyd’in þiirleri Nûrî Hammû-
dî el-Kaysî (Dîvânü Zeydi’l-ƒayl e¹-ªâßî, Ne-
cef 1967; ayrýca Þu£arâß Ýslâmiyyûn içinde,
Beyrut 1984, s. 147-213) ve Ahmed Muhtâr

el-Berze (bk. bibl.) tarafýndan neþredilmiþ-
tir. Müfecca‘ olarak tanýnan Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed b. Ubeydullah el-
Basrî’nin Zeyd ve þiiri hakkýnda Þer¼u ³a-
rîbi þi£ri Zeydi’l-ƒayl adýyla bir kitap yaz-
dýðý kaydedilir (Ýbnü’n-Nedîm, s. 129).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Þi£ru Zeydi’l-ƒayl e¹-ªâßî (nþr. Ahmed Muhtâr

el-Bezre), Beyrut 1988, neþredenin giriþi, s. 11-
64; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I, 321; Ýbn Habîb, el-
Mu¼abber, s. 232-233; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî,
el-E³ånî, XVII, 245-269; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist,
s. 129; Ýbn Abdülber, el-Ýstî£âb, I, 563-564; Ýbn
Asâkir, TârîÅu Dýmaþš (Amrî), XIX, 517-524; Ýb-
nü’l-Esîr, Üsdü’l-³åbe (Bennâ), II, 301; Ýbn Hacer,
el-Ý½âbe, I, 572-573; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, IX,
865-866; Nûrî Hammûdî el-Kaysî, Þu£arâß Ýslâmiy-
yûn, Beyrut 1984, s. 127-234; Muhammed el-Ya‘-
kubî, “Zeydü’l-Payl et-Tâ,î”, et-Türâ¦ü’l-Arabî,
IX/35-36, Dýmaþk 1989, s. 62-67; Süleyman Tülü-
cü, “Selâme b. Cendel”, DÝA, XXXVI, 346.

ÿHalit Özkan

– —
ZEYÝL
א���� ) )

Bir kitabý
içerik veya kronoloji açýsýndan

tamamlamak, eksiklerini gidermek
ve ilâveler yapmak amacýyla

yazýlan eser türü.
˜ ™

Sözlükte zeyl (çoðulu züyûl, ezyâl) “kuy-
ruk, elbise eteði, bir þeyin devamý, bir ya-
zýya ek olarak yazýlan yazý” gibi anlamlara
gelir. Ayný kökten tezyîl “kitaba yazýlan ek”
demektir. Batý dillerinde zeyil “supplement,
appendice, excursus” gibi terimlerle kar-
þýlanýr. Telif edebiyatýnda zeyil bir asýl met-
nin veya eserin içeriðini tamamlamak için
ona ek olarak yazýlan eserdir. Ýslâm telif
geleneðinde zeyille eþ anlamlý veya yakýn
anlamda birçok terim kullanýlmýþtýr. Bun-
lar “sýla, tekmîl, tekmile, ikmal, tetimme,
tamam, itmam, fâit, fevât, istidrâk, müs-
tedrek, ziyâde, ziyâdât, zevâid” ve daha az
kullanýlan “tehzîb, teznîb, tatrîz, vâfî, muk-
tefî, viþâh, tevþîh, mâ aðfelehû, medd,
sebt” gibi kelimelerdir. Sýlada bir eserin
devamý, tamamlayýcýsý ve eki olma; ik-
mal-tekmil-tekmile ile itmam-tetimme-
tamamda asýl metnin eksiklerini telâfi et-
me niteliði; fâit-fevât, istidrâk-müstedrek-
te gözden kaçan, unutulan, ihmale uðra-
yan bilgileri telâfi etme, hatalarý düzeltme
özelliði esastýr. Fâit-fevât, istidrâk-müs-
tedrek, ziyâde-ziyâdât-zevâid türü zeyiller-
de temel metne nisbetle bilgi kopukluðu
ve kesikliðinin giderilmesi, diðer tür zeyil-
lerde ise zamanla ortaya çýkan yeni bilgi-
lerle temel metnin devamýnýn saðlanma-
sý amaçlanýr. Nitelikten çok niceliði belir-
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Ebû Müknif Zeydü’l-Hayl (Zeydü’l-Hayr)
b. Mühelhil b. Münhib

et-Tâî en-Nebhânî
(ö. 9/630)

Muhadram þair, sahâbî.˜ ™

Tay kabilesinin Benî Nebhân koluna
mensuptur. Müslüman olduktan iki hafta
kadar sonra vefat ettiði için Ýslâm’dan ön-
ceki maceralarýyla tanýnýr ve bunlara dair
þiirleri hayatý hakkýndaki baþlýca kaynaklar-
dandýr. Babasý Mühelhil’in uzun süre ya-
þadýðý kaydedilir. Annesi Kûþe (Kûse) bint
Esrem el-Kelbiyye’dir. Zeyd’in hayatýnda
atlarýn büyük yeri vardý. O bir savaþçý ol-
masýna raðmen bir savaþçýya göre çok faz-
la sayýda ata sahipti. Altý tanesini (Hettâl,
Kâmil, Deûl, Lâhik, Verd, Kümeyt) þiirle-
rinde adlarýyla anar. Atlarýný çocuklarýn-
dan daha çok sevdiði için “Zeydü’l-hayl”
diye tanýnýrdý, müslüman olduktan sonra
bu isim Hz. Peygamber tarafýndan “Zey-
dü’l-hayr” þeklinde deðiþtirildi. Câhiliye dö-
nemine ait baskýn ve yaðma kültürünün
önemli temsilcileri arasýnda yer alan ve bu
dönemde yapýlan birçok çarpýþma, yað-
ma ve soyguna katýlan Zeyd kabilesinin li-
deri idi ve kazanýlan ganimetin dörtte bi-
rini (mirbâ‘) alýrdý. Bu çarpýþmalarda þair
Hutay’e, Kâ‘b b. Züheyr ve kardeþi Büceyr
ile Âmir b. Tufeyl gibi meþhur þahsiyetleri
esir aldýysa da kimini fidye karþýlýðý, kimi-
ni karþýlýksýz olarak serbest býraktý. Bun-
lardan Âmir b. Tufeyl, Zeyd’e esir düþtük-
ten sonra bir daha kabilesinin liderliðini el-
de edemedi. Bir dönem Zeyd’in kendisi de
esir alýnmýþ olmakla birlikte (DÝA, XXXVI,
346) girdiði savaþlardan genellikle galip çý-
kardý.

9 (630) yýlýnda Tay kabilesi heyetinin ba-
þýnda Medine’ye gelerek Ýslâmiyet’i kabul
etti. Onun þöhretini daha önce duyan Hz.
Peygamber, “Bugüne kadar bana gýyaben
anlatýlýp da sonradan tanýdýðým hiçbir kim-
se söylendiði gibi vasýflarý haiz deðildi. Fa-
kat ey Zeyd, sen hakkýnda söylenenlerden
fazlasýna sahipsin. Sende teennî ve hilim
gibi Allah’ýn hoþuna giden iki haslet var”
sözleriyle onu övdü. Zeyd, Bizans toprak-
larýna baskýn yapmak için kendisine 300
süvari verilmesini istedi, ancak Hz. Pey-
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Rûdânî’nin Øýlatü’l-Åalef bi-mev½ûli’s-
selef’inde (rivayetine icâzet aldýðý eserle-
rin fihristi) olduðu gibi bazý eser baþlýk-
larýnda yer alan sýla kelimesi zeyil deðil
“ödül, hediye, baðýþ” anlamýndadýr (baþ-
ka örnekler için bk. Brockelmann, GAL, I,
360; Suppl., I, 612; Sezgin, VIII, 84; Î²â¼u’l-
Mešnûn, II, 70).

Ýslâm telif geleneðinde zamanla biri-
ken ya da ihmal edilen, fark edilmeyen bil-
gilerin kesintiye uðramadan akýþýný, sü-
rekliliðini ve tekâmülünü saðlayan zeyiller
köklü tarihi, gelenekleri ve sayýlarýnýn çok-
luðu bakýmýndan baþka uygarlýklarda eþi-
ne rastlanmayan bir medeniyet olgusuna
iþaret eder. Zeyillerin temel özellikleri þöy-
lece sýralanabilir: Zeyil ana metne baðlý bir
eser olmakla birlikte ondan baðýmsýz bir
varlýða sahiptir; asýl metni hariçten ta-
mamlar, genellikle onun içeriðine müda-
hale etmez. Ana fonksiyonu asýl metnin te-
kâmülünü ve devamýný saðlamaktýr. Asýl
ile zeylin telif yöntemi genelde ayný olur.
Bilhassa tarih ve biyografi eserlerinde ta-
rihî bir olgu olarak asýl metnin sona erme
noktasýyla zeylinin baþlama noktasý belirli
olur (Kemâl Arafât Nebhân [1423/2002],
s. 141-143). Asýl metnin sona erme tarihi
umumiyetle biyografileri ele alýnan kiþile-
rin veya metin yazarýnýn vefat tarihidir.
Bazý zeyillerde asýl metnin sona eriþ ve do-
layýsýyla zeylin baþlama noktasý / tarihi açýk-
ça belirtilirken bazýlarýnda bu husus açýk
deðildir. Teorik olarak zeylin asýl metnin
içeriðine temas etmemesi, müdahalede
bulunmamasý ve bilgilerin tekrarlanma-
masý bir ilke ise de zeyillerin birçoðu asýl
metnin eksiklerini tamamlayan (istidrâk)
bir nitelik taþýr. Kimi zaman bir ana met-
nin muhtasarý zeyil unsurlarý içermesiyle
muhtasar-zeyil karýþýmý görülür. Meselâ
Þâfiî fýkhý fürûuna dair Ýbnü’l-Kas et-Ta-
berî’nin el-Miftâ¼’ýna Ebû Ali Hasan b.
Muhammed ez-Zücâcî et-Taberî’nin yaz-
dýðý et-Teh×îb adlý muhtasar böyledir. Bu
muhtasar, asýl metinde yer almayan fer‘î
meseleleri de kapsadýðý için Zevâßidü’l-
Miftâ¼ olarak da adlandýrýlmýþtýr (Keþfü’¾-
¾unûn, I, 517; II, 1769). Umumiyetle zeyil-
ler asýl metnin cüzi bilgiler içeren önem-
siz bir eki gibi telakki edilirse de bazý ze-
yiller gerek telif yöntemi gerekse içerik
bakýmýndan asýl metinlerin düzeyinin üs-
tüne çýkar. Bazý zeyil adlarýnda onun zeyil
olduðunu belirten terminolojiye rastlan-
maz. Dümyetü’l-ša½r’ýn (Bâharzî) zeyli el-
Viþâ¼ (Ali b. Zeyd el-Beyhaký), bunun da
zeyli Dürretü’l-Viþâ¼ (Beyhaký), Ebü Mer-
vân Ýbn Zühr’ün et-Teysîr’inin zeyli el-Câ-
mi£ (Ýbn Zühr), Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cü-

veynî’nin el-£Umed ve el-Esâlîb’inin zeyli
ed-Dürretü’l-muŠýyye’si ve Arapça söz-
lüklere zeyil olarak yazýlan Mu£cemü Dozy
(Supplément aux dictionnaires arabes)
gibi.

Niteliklerine göre zeyil çeþitleri þu þe-
kilde sýralanabilir: 1. Kâmil-mübâþir zeyil.
Adýnda zeyil olduðuna dair bir terim ge-
çen, temel iþlevi naslarýn tekâmül ve de-
vamýný saðlamak olan, ana metnin sonuy-
la zeylin baþlama noktasý belirli olan tam
baðýmsýz zeyiller bu kategoriye dahildir.
2. Ýstidrâk zeyli. En çok hadis ve lugat ki-
taplarýnda görülen bu türde asýl eserin
metninin doðru olarak tesbiti, daha düz-
gün bir ifade ile inþasý, hata ve noksan-
larýnýn telâfisi hedeflenir. Bir eserin hâlis
zeyil ve hâlis istidrâk olduðunun tesbiti
güçtür. Zeyil ve istidrâki ilgilendiren bilgi-
lerin birbiri içine girmesi daima mümkün-
dür. Ýbn Hacer’in Ref£u’l-i½r’ýna Þemsed-
din es-Sehâvî’nin yazdýðý Bu³yetü’l-£ule-
mâß ile adýndan da açýkça anlaþýldýðý üzere
Ýbn Abdülmelik el-Merrâküþî’nin e×-¬eyl
ve’t-tekmile li-Kitâbeyi’l-Mev½ûl ve’½-
Øýla adlý eserleri bu kategoridendir. 3.
Terkîm zeyli. Genellikle edebiyat ve anto-
lojilerde görülen bu kategoride daha faz-
la seçilmiþ metnin eklenmesi hedeflenir.
4. Zeylimsi zeyil. Beyhaký’nin Viþâ¼u’d-
Dümye’sinde görüldüðü üzere (Bâharzî)
maksadý açýkça belirtilmemiþ, “Þu esere
zeyil gibidir” ifadesine yer verilmiþ olan-
lardýr. 5. Terâcim / biyografi zeyilleri. Ýslâm
telif geleneðinde IV. (X.) yüzyýldan VIII.
(XIV.) yüzyýla kadar kesintiye uðramadan
çeþitli âlimlerce asýr asýr yazýlmýþ biyografi
eserleri açýkça birbirinin zeyli olduðu be-
lirtilmese de bu konuma sahip zeyil dizini
niteliðindedir. 6. Mütemmim kitap niteli-
ðinde zeyil. Keþfü’¾-¾unûn’a bazý eser-
ler ekleyen Riyâzîzâde’nin Esmâßü’l-kütü-
bi’l-Mütemmime li-Keþfi’¾-¾unûn’u böy-
ledir. 7. Eser ikmali. Müellifin tamamlaya-
madan vefat ettiði eserin tamamlanmasý
zeyilden çok ikmal iþlemidir. Moðultay’ýn
Ýkmâlü Teh×îbi’l-Kemâl’i (Mizzî) ve Sü-
yûtî’nin Tekmiletü Tefsîri’l-Celâl el-Ma-
¼allî’si, Ýbn Asker el-Gassânî’nin el-Ýkmâl
ve’l-itmâm’ý bu tür eserlerdendir.

Genellikle zeyillerin asýl metnin hemen
ardýndan fazla zaman geçmeden yazýl-
masýna karþýlýk bazýlarý böyle deðildir. Ýb-
nü’l-Kadî Dürretü’l-¼icâl’ini Vefeyâtü’l-
a£yân’dan (Ýbn Hallikân) üç asýr sonra ka-
leme almýþtýr. Müellifleri bakýmýndan zeyil-
ler bir müellifin bir veya birden fazla ese-
rine yazdýðý tek zeyil, baba-oðul ve torun-
larýn dedeye zeyli (Zehebî’nin el-£Ýber’ine

ten ziyâde-ziyâdât-zevâid baþlýklý eklerde
fýkýh fürûu ile hadislerdeki bilgi kopuklu-
ðunun ve kesintinin telâfisi hedeflenir. Bu-
nunla birlikte bu terimlerin kullaným nü-
anslarý zamanla kaybolmuþ, eþ anlamlý ve-
ya yakýn anlamlý kelimeler haline gelmiþ,
ayný zeylin adýnda “sýlatü’t-tekmile, tekmi-
letü’s-sýla, ez-zeyl ve’t-tekmile ve’s-sýla ...”
þeklinde birleþmiþtir.

Ýslâm telif geleneðinde bilinen en ka-
dîm zeyil eserleri Halîl b. Ahmed’in (ö. 175/
791) Arapça ilk sözlük olan Kitâbü’l-£Ayn’ý
etrafýnda oluþmuþtur. Bizzat kendisinin,
sözlükteki yanlýþlarý düzeltmek ve eksik-
likleri gidermek için kaleme aldýðý Fâßitü
Kitâbi’l-£Ayn’ý ile bilinen ilk zeyil terimi de
fâit olmuþtur. Daha sonra Gulâmü Sa‘leb
bu terimi Fâßitü’l-Fa½î¼ ve Fâßitü’l-Cem-
here adlý eserlerinde kullanmýþ, Muham-
med b. Kâmil de atlarla ilgili kelime ve ta-
birleri topladýðý el-¥albe’sine zeyil olarak
Fâßitü’l-¥albe’yi yazmýþtýr. Yine Kitâbü’l-
£Ayn’ýn hatalarýný tashih etmek ve eksik-
lerini tamamlamak üzere II. (VIII.) yüzyý-
lýn sonlarýndan itibaren baþlayan ve IV. (X.)
yüzyýlda devam eden zeyillerle de istidrâk
ve müstedrek terimleri ilk defa kullanýl-
mýþtýr. Kitâbü’l-£Ayn’a bu baþlýklarla ze-
yil yazanlar Nadr b. Þümeyl, Nasr b. Ali el-
Cehzamî, Müerric es-Sedûsî, Mufaddal b.
Seleme, Ýbn Düreyd, Ebû Ali el-Kalî, Ebû
Bekir ez-Zübeydî ve Ebü’l-Feth Muham-
med b. Ca‘fer Ýbnü’l-Merâgý’dir. Özellikle
fýkýh ve hadis ilimlerinde yaygýn olarak ge-
çen ve nitelikten çok nicelik deðeri taþý-
yan en kadîm zeyil terimleri arasýnda zi-
yâde, ziyâdât, zevâid görülür. Halîl b. Ah-
med’in hemen ardýndan Muhammed b.
Hasan eþ-Þeybânî, II. (VIII.) yüzyýlýn ikin-
ci diliminde, Hanefî fýkhýnýn fürûuna dair
Ebû Yûsuf’un yazdýrdýðý (imlâ) meselele-
re kendisinin ilâvelerini yahut daha önce
kaleme aldýðý zâhirü’r-rivâye eserlerinde
bulunmayan meseleleri kapsayan ez-Zi-
yâdât’ýný yazmýþ, bunda eksik býraktýkla-
rýný Ziyâdâtü’z-Ziyâdât adýyla belki de ilk
defa zeyil üzerine zeyil yazma geleneðini
baþlatmýþtýr. Sýla terimi, muhtemelen IV.
(X.) yüzyýlýn ortalarýna doðru Ebû Muham-
med Abdullah b. Ahmed el-Ferganî’nin Ta-
berî tarihine yazdýðý Øýlatü’¹-ªaberî ile
baþlamýþtýr. Ayný asýrda Ebû Mansûr el-
Ferganî babasýnýn Øýla’sýna bir sýla yaz-
mýþtýr. Daha sonra Endülüs muhitinde Arîb
b. Sa‘d el-Kurtubî Øýlatü TârîÅi’¹-ªabe-
rî’yi kaleme almýþ ve özellikle Ýbnü’l-Fara-
dî’nin TârîÅu £ulemâßi’l-Endelüs’üne Ýbn
Beþküvâl’in yazdýðý e½-Øýla adlý meþhur
zeylinden itibaren anýlan çevrede sýla baþ-
lýklý zeyiller yaygýn biçimde telif edilmiþtir.
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mýþtýr. Cevherî’nin e½-Øý¼â¼’ý üzerine Ra-
dýyyüddin es-Sâganî’nin yazdýðý zeyil en
önemli ve en hacimli sözlük zeyillerinin
baþýnda gelir. Eserin tam adý et-Tekmile
ve’×-×eyl ve’½-½ýla li-Kitâbi Tâci’l-lu³a
ve Øý¼â¼i’l-£Arabiyye olup 1000 kadar
kaynaktan derlenen zeyilde es-Øý¼â¼’ta-
ki hatalarýn düzeltilmesi, yer verilmemiþ
madde / kök ve lugatlarla unutulmuþ mâ-
na ve kullanýmlarýn telâfisi amaçlanmýþ-
týr. Ýbn Berrî’nin es-Øý¼â¼ hâþiyesine Bes-
tî Tekmiletü ¥âþiyeti Ýbn Berrî adýyla
zeyil yazmýþtýr. Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹ adlý sözlüðü için Murtazâ ez-
Zebîdî’nin kaleme aldýðý et-Tekmile ve’×-
×eyl ve’½-½ýla li-mâ fâte sâ¼ibü’l-Æå-
mûs mine’l-lu³a adlý zeyli de önemli ze-
yillerdendir; onun hacimli Æåmûs þerhi
Tâcü’l-£arûs’ta yer almayan birçok keli-
me, bilhassa özel isimlerle kabile ve yer
adlarý, ayrýca Mýsýr lehçesine iliþkin zengin
mâlûmat içerir. Abdurrahman es-Sühey-
lî’nin Kur’an’da haklarýnda âyet nâzil olan
kiþilere dair eserine Ýbn Asker el-Gassânî’-
nin yazdýðý et-Tekmîl ve’l-itmâm li-Kitâ-
bi’t-Ta£rîf ve’l-i£lâm adlý zeyilde asýl ile
zeyil bir kitapta toplanmýþtýr. Asbað b.
Ali’nin Mâleka tarihine dair el-Ý£lâm bi-
me¼âsini / mecâlisi’l-a£lâm adlý eseri için
Ýbn Asker el-Gassânî, el-Ýkmâl ve’l-it-
mâm fî ½ýlâti’l-Ý£lâm’ý telif etmiþtir. Dozy’-
nin Supplément aux dictionnaires ara-
bes (Tekmiletü’l-Me£âcimi’l-£Arabiyye) ad-
lý zeyli bütün Arapça sözlüklere ve özellik-
le Batý’da yazýlanlara zeyil olarak kaleme
alýnmýþtýr. Ebû Ali el-Fârisî’nin nahve dair
el-Î²â¼’ýna yazdýðý et-Tekmile’si nahiv
mevzularýnýn bir zeyli olarak sarf konula-
rýný kapsamaktadýr. Tetimme adlý zeyille-
re örnek olarak Ali b. Zeyd el-Beyhaký’nin
Tetimmetü Øývâni’l-¼ikme’si anýlabilir.
Nevâcî’nin ed-Dürrü’n-nefîs fîmâ zâde
£alâ Cinâni’l-cinâs ve Ecnâsi’t-tecnîs’i
de tetimme niteliðinde bir zeyildir. Arap
edebiyatýnda Ebû Ali el-Kalî’nin kendi ese-
ri olan el-Emâlî’ye yazdýðý ¬eylü’l-Emâ-
lî ilk zeyillerdendir.

Edip ve þairlerin hayatýndan, haber ve
anekdotlarýndan kesitlerle þiir ve eserle-
rinden geniþ ölçüde iktibaslara yer veri-
len zeyil birer antoloji niteliði arzeden ve
coðrafî bölgelere göre düzenlenen eser-
ler dizini, her yazarýn kendi yaþadýðý asýr-
dakilerle ondan az önce yaþamýþ olan edip
ve þairleri ele almasýyla asýr asýr birbirinin
zeyli olan ya da zeyli konumunda ortaya
konan eserler dizisi özgün bir eser türü
teþkil eder. Bu tür eserler III. (IX.) yüzyýl-
dan XII. (XVIII.) yüzyýla kadar birbirinin zey-
li þeklinde kesintisiz devam etmiþtir. Söz

konusu eserler, Ebû Abdullah Hârûn b.
Ali b. Yahyâ Ýbnü’l-Müneccim’in (ö. 288/
901) el-Bâri£ fî aÅbâri’þ-þu£arâßi’l-mü-
velledîn’i ile baþlamýþtýr. Bu eserlerin teli-
finde asýl etkiyi ve örnekliði, ondan az son-
ra kaleme alýnan Ebû Mansûr es-Seâlibî’-
nin Yetîmetü’d-dehr fî me¼âsini ehli’l-
£a½r’ý ile buna zeyil olarak yazdýðý Tetim-
metü’l-Yetîme’si yapmýþtýr. Bunun ardýn-
dan asýr asýr birbirinin zeyli konumunda
yazýlan eserler þu þekilde sýralanabilir: Bâ-
harzî, Dümyetü’l-ša½r; Ebü’s-Salt ed-Dâ-
nî, el-¥adîša £alâ üslûbi’l-Yetîme; Ýbn
Bessâm eþ-Þenterînî, e×-¬aÅîre fî me-
¼âsini ehli’l-Cezîre; Ali b. Zeyd el-Bey-
haký, Viþâ¼u’d-Dümye; Dellâlülkütüb el-
Hazîrî, Zînetü’d-dehr; Ýmâdüddin el-Ýs-
fahânî, ƒarîde¹ü’l-ša½r. Aþaðýdaki eser-
lerde de Yetîmetü’d-dehr yöntemi sür-
dürülmüþtür: Ýbn Saîd v.dðr., el-Mu³rib
fî ¼ule’l-Ma³rib; Ýbnü’n-Neccâr el-Bað-
dâdî, Kitâbü’z-Zehr fî me¼âsini þu£a-
râßi’l-£a½r; Ýbnü’l-Ahmer, Ne¦îrü’l-cümân
ve Ne¦îru ferâßidi’l-cümân; Muhammed
el-Artûký, Sâni¼âtü düme’l-ša½r; Hafâcî,
Rey¼ânetü’l-elibbâß; Muhammed Emîn
el-Muhibbî, Nef¼atü’r-Rey¼âne; a.mlf. –
Muhammed el-Suâlâtî, ¬eylü Nef¼ati’r-
Rey¼âne; Muhammed Ýbnü’s-Semmâk,
¬eyl £alâ ¬eyli Nef¼ati’r-Rey¼âne; Ýbn
Ma‘sûm, Sülâfetü’l-£a½r; Kasým b. Hasan
el-Cürmûzî, Øafvetü’l-£â½ýr; Ahmed b. Mu-
hammed el-Haymî, ªîbü’s-semer; M. Ali
Beþþâre, Neþvetü’s-Sülâfe; Muhammed
b. Mustafa el-Gulâmî, Þemmâmetü’l-£an-
ber fî terâcimi mu£â½ýrihî min þu£arâßi’l-
Mev½ýl ve Ba³dâd.

Hadis alanýnda eksikleri tamamlama,
hatalarý düzeltme amaçlý “müstedrek”, bil-
gi ekleme amaçlý “ziyâdât, zevâid, ikmâl”
baþlýklý zeyiller görülür. Hâkim en-Nîsâbû-
rî’nin Buhârî ve Müslim’in eserlerine yaz-
dýðý el-Müstedrek (£ale’½-Øa¼î¼ayn), Bu-
hârî ve Müslim’in tesbit ettikleri sýhhat
þartlarýný taþýyýp da onlarýn eserlerinde yer
almayan hadisleri kapsamaktadýr. Zehebî
ikmal, tashih ve tahkik için el-Müsted-
rek £ale’l-Müstedrek’i yazmýþtýr. Yine Ýb-
nü’s-Semmâk el-Müstedrek £ale’½-Øa-
¼î¼ayn’ý, Ebû Nuaym el-Ýsfahânî de el-
MüstaÅrec £alâ Øâ¼î¼i Müslim’i kaleme
almýþtýr. Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inin
ilk þerhi olan Mâzerî’nin el-Mu£lim bi-fe-
vâßidi Müslim’i Kadî Ýyâz tarafýndan Ýk-
mâlü’l-Mu£lim, bu eser de Übbî tarafýn-
dan Ýkmâlü Ýkmâli’l-Mu£lim adýyla þerh
ve ikmal edilmiþtir. Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ine oðlu Abdullah Ziyâdât (Ze-
vâßid) el-Müsned’i ve yine babasýnýn Ki-
tâbü’z-Zühd’üne Zevâßidü’z-Zühd’ü yaz-

torunu Þemseddin’in ¬eyl’i, Irâký’nin e×-
¬eyl £ale’l-£Ýber’ine oðlu Ahmed’in ¬eyl’i gi-
bi), aile zeyli (el-Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³rib’i,
Abdullah b. Ýbrâhim el-Hicârî ile birlikte
Benî Saîd ailesinden beþ kiþi yazmýþtýr),
TârîÅu Ba³dâd (Hatîb), ed-Dîbâcü’l-
mü×heb (Ýbn Ferhûn), el-Mev½ûl (Ýbnü’l-
Faradî), e½-Øýla (Ýbn Beþküvâl) gibi tarih
ve biyografi eserlerine zeylin zeylinin zey-
li þeklinde zeyil üstüne zeyiller yazýlmýþtýr.

Zeyil terminolojisinde fâit, istidrâk, müs-
tedrek kelimeleri Kitâbü’l-£Ayn (Halîl b.
Ahmed) üzerine yazýlan zeyillerle ilk defa
ortaya konulduðu gibi Muhammed b. Ab-
dullah el-Verrâk el-Kirmânî, Kitâbü Mâ
a³felehü’l-ƒalîl fî Kitâbi’l-£Ayn’ý ile (el-
Câmi£) zeyil tabiri olarak “mâ aðfele”yi ilk
kullananlardandýr. Müellif bu zeylinde Ha-
lîl’in “kullanýlmýyor / mühmel, kullanýlýyor /
müsta‘mel” dediði bazý köklerin aksini ka-
nýtlayan örneklere yer vermiþtir. Ayný ta-
bir, Sâbit b. Hazm’ýn ed-Delâßil fî þer¼i
mâ a³felehû Ebû £Ubeyd ve’bnü Æu-
teybe fî øarîbi’l-¼adî¦ adlý eserinde de
geçmektedir. Bu ifade, anýlan iki øarîbü’l-
¼adî¦’te farkýna varýlmadýðýndan yer ve-
rilmemiþ garîb kelimelerin bir zeyilde top-
lanarak þerhedildiðini anlatmaktadýr. Kut-
rub’un bir hareke deðiþimiyle üç türlü oku-
nabilen formlara iliþkin Kitâbü’l-Mü¦el-
le¦’ine Ebû Habîb Temmâm b. Abdüsse-
lâm el-Lahmî’nin yazdýðý zeyil belki de et-
Tekmile adýný ilk taþýyan zeyillerdendir.
Daha sonra Ebû Hâmid el-Hârzencî el-
Büþtî Tekmiletü Kitâbi’l-£Ayn’ýný kaleme
almýþtýr. Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm’ýn el-
øarîbü’l-mu½annef’i üzerine Þemir b.
Hamdeveyh ile Ebü’l-Fazl Muhammed b.
Ebû Ca‘fer el-Münzirî “ez-Ziyâdât” adýy-
la zeyil yazmýþlardýr; ayrýca Münzirî, Ebû
Ubeyd’in el-Em¦âl’i ile øarîbü’l-¼adî¦’i
ve Ferrâ’nýn Me£âni’l-Æurßân’ýna dair ay-
ný adla zeyiller telif etmiþtir. Ýbnü’s-Sik-
kît’in hatalý kullanýlan kelime ve ifadelerin
tashihine dair I½lâ¼u’l-man¹ýš’ýna Mev-
hûb b. Ahmed el-Cevâlîký et-Tekmile adýy-
la zeyil yazdýðý gibi aydýnlarýn yanlýþ kul-
lanýmlarýna iliþkin olan Harîrî’nin Dürre-
tü’l-³avvâ½ fî evhâmi’l-Åavâ½½’ýna “Tek-
mile / Tetimme” adýyla zeyil kaleme al-
mýþ, Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî de I½lâ¼u’l-
man¹ýš’a el-Ýstidrâk adýyla zeyil yazmýþ-
týr. Sa‘leb’in halk dilindeki yanlýþ kullaným-
larýn doðrularýna yer verdiði el-Fa½î¼ adlý
sözlüðü için de birçok zeyil telif edilmiþtir.
Ebü’l-Fevâid Muhammed b. Ali el-Gazne-
vî ile Abdüllatîf el-Baðdâdî “Zeyl”, Gulâmu
Sa‘leb “Fâit”, Ebû Bekir Muhammed b.
Osman el-Ca‘d eþ-Þeybânî “Ziyâdât”, Ýbn
Fâris “Temâm” adýyla zeyiller kaleme al-
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bazý sahâbî ve tâbiîn hakkýnda bilgi veril-
mektedir. Ebû Muhammed Abdullah b.
Ahmed el-Ferganî, Taberî’nin eserine bir
zeyil yazmýþ, oðlu Ebû Mansûr el-Ferganî
de babasýnýn zeyli için bir zeyil kaleme al-
mýþtýr. Taberî’nin tarihine ayrýca Arîb b.
Sa‘d el-Kurtubî 291-320 (904-932) yýllarý-
ný içeren Øýlatü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî,
XI, 9-184) ve Muhammed b. Abdülmelik
el-Hemedânî 295-487 (908-1094) yýllarýna
ait Tekmiletü TârîÅi’¹-ªaberî (Taberî, XI,
185-489) adýyla birer zeyil yazmýþtýr. Öte
yandan Sâbit b. Sinân ayný esere 295-365
(908-976) yýllarýný kapsayan bir zeyil kale-
me almýþ, zeylin günümüze ulaþan Kar-
matîler’e dair bölümü Süheyl Zekkâr tara-
fýndan TârîÅu AÅbâri’l-Æarâmi¹a içinde
yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1391/1971, s. 1-
68). Hilâl b. Muhassin es-Sâbî, Sâbit b. Si-
nân’ýn zeyline 360-447 (970-1055) yýllarýna
ait bir zeyil yazmýþ, ancak eserin sadece
389-393 (999-1003) yýllarýna ait kýsmý za-
manýmýza intikal etmiþtir. Bu eseri, Henry
F. Amedroz ve David S. Margoliouth, Ýbn
Miskeveyh’in Tecâribü’l-ümem’i ile birlik-
te neþretmiþtir (Kahire 1337, IV, 334-
460). Hilâl b. Muhassin’in oðlu Garsün-
ni‘me es-Sâbî’nin 448-479 (1056-1086) yýl-
larýný kapsayan £Uyûnü’t-tevârîÅ’i bu ese-
rin zeylidir. Muhammed b. Abdülmelik el-
Hemedânî £Uyûnü’t-tevârîÅ’e 512 (1118)
yýlýna kadar gelen bir zeyil yazmýþtýr. Ýb-
nü’l-Kalânisî’nin 555 (1160) yýlýna kadar
gelen ¬eylü TârîÅi Dýmaþš adlý eserinin
Sâbî’nin tarihine zeyil olarak kaleme
alýndýðý kabul edilmektedir.

Ýslâm dünyasýnda bir hýristiyan tarafýn-
dan Arapça kaleme alýnan ilk tarih kitabý
olan Saîd b. Býtrîk’ýn et-TârîÅu’l-mec-
mû£ £ale’t-ta¼š¢š ve’t-ta½dîš’a (Na¾mü’l-
cevher) yeðeni Yahyâ b. Saîd el-Antâkî 326-
458 (938-1066) yýllarýný ihtiva eden bir ze-
yil yazmýþtýr. Mýsýrlý tarihçi Ýbn Zûlâk, Mu-
hammed b. Yûsuf el-Kindî’nin AÅbâru
ÆuŠâti Mý½r ve Kitâbü’l-Vülât’ý için Te-
timmetü Kitâbi Ümerâßi Mý½r li’l-Kin-
dî (¬eylü’l-Vülât ve’l-šuŠât) adýyla bir ze-
yil kaleme almýþtýr. Endülüslü tarihçi Ýbn
Hayyân’ýn 399-463 (1008-1071) yýllarýný içe-
ren el-Metîn adlý tarihine Beyyâsî’nin ze-
yil olarak yazdýðý, müellifin zamanýna ka-
dar gelen olaylarý ihtiva eden eseri günü-
müze ulaþmamýþtýr. Rûzrâverî, Ýbn Mis-
keveyh’in Tecâribü’l-ümem’ine 369-389
(980-999) yýllarýna ait bir zeyil yazmýþ ve
eser, Henry Frederick Amedroz ve David
Samuel Margoliouth tarafýndan Tecâri-
bü’l-ümem’le birlikte neþredilmiþtir (Ka-
hire 1334, III, 1-332; Baðdat 1969). Mu-

hammed b. Abdülmelik el-Hemedânî’nin
bu eser için kaleme aldýðý e×-¬eyl £alâ
TârîÅi’l-Vezîr Ebî Þücâ£ er-Rûzrâverî
adlý eser de bugüne kadar gelmemiþtir.
Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî’-
nin AÅbârü’l-vüzerâßý Hilâl es-Sâbî’nin
Kitâbü’l-Vüzerâßýnýn zeylidir.

Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, Eyyûbî tarihinin
temel kaynaklarýndan olan el-Beršu’þ-Þâ-
mî’sine Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin ölümün-
den (589/1193) kendi ölümüne kadar (597/
1201) geçen zamana ait hâtýralarýný ve
Eyyûbîler tarihiyle ilgili bazý olaylarý ihtiva
eden £Utbe’z-zamân fî £ušbe’l-¼ade¦ân,
Ni¼letü’r-ri¼le ve ƒatfetü’l-bâriš ve £a¹-
fetü’þ-þâriš adýyla üç zeyil kaleme almýþ-
týr. Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-
târîÅ adlý eserine de zeyiller yazýlmýþtýr.
Ýzzeddin Ýbn Þeddâd bu eser için bir zeyil
kaleme aldýðýný ifade etmektedir (el-A£lâ-
šu’l-Åa¹îre, III/1, s. 136). Ýbnü’s-Sâî ve Ýbn
Fehd el-Halebî de el-Kâmil için zeyil yaz-
mýþtýr (bk. el-KÂMÝL). Sýbt Ýbnü’l-Cevzî’nin
yaratýlýþtan kendi ölümüne kadar (654/
1256) geçen olaylarý kapsayan Mirßâtü’z-
zamân adlý eserine Kutbüddin el-Yûnînî
711 (1311-12) yýlýna kadar gelen bir zeyil
telif etmiþtir. Eser için baþka zeyiller de
kaleme alýnmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1647-
1648). Ebû Þâme el-Makdisî’nin, Terâci-
mü ricâli’l-šarneyni’s-sâdis ve’s-sâbi£
adýyla da bilinen ve 590-665 (1194-1267)
yýllarýný ihtiva eden e×-¬eyl £ale’r-Rav²a-
teyn’i ayný müellifin Kitâbü’r-Rav²ateyn
adlý eserine zeyildir. Alemüddin el-Birzâlî
bu esere, Ebû Þâme’nin öldüðü ve kendi-
sinin doðduðu 665’ten (1267) vefat ettiði
739 (1339) yýlýna kadar geçen olaylarý içe-
ren el-Muštefâ (TârîÅu’l-Birzâlî) adýyla bir
zeyil yazmýþtýr. Ýbn Râfi‘in 737-774 (1336-
1373) yýllarýna ait el-Vefeyât’ý hocasý Bir-
zâlî’nin eserine zeyil olarak kaleme alýn-
mýþtýr. Eyyûbî dönemi tarihçisi Ýbn Vâ-
sýl’ýn Müferricü’l-kürûb’una Hama hâki-
mi II. el-Melikü’l-Mansûr Muhammed’in
inþâ kâtibi Ali b. Abdürrahim tarafýndan
695 (1296) yýlýna kadar gelen bir zeyil ka-
leme alýnmýþtýr.

Ebü’l-Fidâ’nýn el-MuÅta½ar fî aÅbâri’l-
beþer’ini ihtisar eden Zeynüddin Ýbnü’l-
Verdî, 729-749 (1329-1349) yýllarýna ait
olaylarý da ilâve ederek Tetimmetü’l-
MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer (TârîÅu Ýb-
ni’l-Verdî) adlý eserini telif etmiþtir. Ebü’l-
Velîd Ýbnü’þ-Þýhne de er-Rav²u’l-menâ-
¾ýr fî £ilmi’l-evâßil ve’l-evâÅir adlý eseri-
ni Ebü’l-Fidâ’nýn el-MuÅta½ar’ýný özetle-
mek ve 806 (1403) yýlýna kadar meydana
gelen olaylarý ilâve etmek suretiyle yaz-

mýþtýr. Hadis literatüründeki zevâid türü-
nü de bir anlamda zeyil saymak mümkün-
dür. Zevâidler genellikle Ahmed b. Han-
bel, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî gibi ünlü muhad-
dislerin el-Müsned’lerinde yer alýp da Kü-
tüb-i Sitte’de yer almayan yahut Ýbn Hib-
bân’ýn el-Müsnedü’½-½a¼î¼’inde olup da
Øa¼î¼ayn’da bulunmayan hadisleri bir
araya getiren çalýþmalardýr. Nûreddin el-
Heysemî ile Ahmed b. Ebû Bekir el-Bûsîrî
zevâidleriyle ünlü iki muhaddistir.
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ÿÝsmail Durmuþ

Ýslâm Tarihi ve Medeniyeti. Ýslâm tarih
kaynaklarý içinde umumi ve hususi tarih-
lere, çeþitli biyografi eserlerine zeyiller ya-
zýlmýþtýr. Muhammed b. Cerîr et-Taberî
TârîÅu’l-ümem ve’l-mülûk adlý eserine
kendisi bir zeyil yazmýþ, zeylin günümüze
ulaþan kýsmý adý geçen eserin sonunda el-
MünteÅab min ¬eyli’l-Mü×eyyel adýyla
yayýmlanmýþtýr (XI, 491-705). Bu zeyilde 8-
161 (629-778) yýllarý arasýnda vefat eden


