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Özet
Bu makalede Memluklar döneminde kadýnlarýn hadis
ilmi sahasýndaki önemine dikkat çekilmiþ ve Zeyneb
bint Kemâl ile Âiþe bint Muhammed iki örnek muhaddis
olarak incelenmiþtir. Söz konusu muhaddislerin hayatý
ve hadis rivayeti konularýndaki bilgilere geniþçe yer verilmiþtir. Kaliforniya Üniversitesi öðretim üyesi Asma
Syeed tarafýndan kaleme alýnan bu makale Studia Islamica, No. 95 (2002), s. 71-94’te Ýngilizce olarak yayýnlanmýþtýr. Bu metin, makalenin Zeyneb bint Kemâl alt
baþlýklý kýsmýnýn (71-82 sayfalarý) Türkçeye çevirisidir.
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M

emlukler
döneminde yazýlmýþ olan biyografik eserlerin en çarpýcý özelliklerinden biri de muhaddis kadýnlara yer vermiþ olmalarýdýr.1 Örneðin
Ýbn Hacer el-Askalânî (ö.
852/1449) tarafýndan sekizinci yüzyýlda yazýlmýþ
olan ed-Dureru’l-Kâmine ve
9.yy.’da es-Sehâvî (ö. 902/
1497) tarafýndan kaleme
alýnmýþ olan ed-Dav’u’l-Lâmi isimli eserler yüzlerce muhaddis kadýn hakkýnda bilgi
vermektedir.2 Yine Safedî’nin
(ö. 764/1362). Kitâbu’lVâfi bi’l-Vefâyât ve Ýbnu’l‘Ýmâd’ýn (ö.1089/1676) eþÞezerât’u-Zeheb isimli eserlerinde de kadýn ravilere yer
verildiði görülmektedir.3
Kadýnlarýn hadis rivayeti alanýnda yer almasý batýlý
Ýslam tarihçilerinin de dikkatini çekmiþtir. 19.yy.’ýn

1. Bu çalýþmanýn taslak hâline gelmesinde katkýsý olan Profesör Michael Cook, Hossein Modarressi
ve Adam Sabra’ya teþekkür ediyorum. Bu çalýþma boyunca hadis rivayet eden bayan anlamýnda
“muhaddise” kelimesini kullandým. Hadis rivayeti sahasýnda teknik bir terim olan “muhaddise”
kelimesi hem hadis tenkidi yapan hem de hadis hakkýnda bilgisi olan bayan âlimi ifade etmektedir. Bu terimin anlamýný bozmadan kullanmayý tercih ettim. Memlukler döneminde kullanýlan
ilmî tabirler için bkz. Muhammad b. ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi (d. 902/1497), al-Jawâhir waal-Durarfi Tarjamah Shaykh al-lslâm Ibn Hajar (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999), 1: 65-84.
2. Ahmad b. ‘Ali b. Hajar al-’Asqalani (ö. 852/1449), al-Durar al-Kaminah fi A ‘yân al-Mi’ah alThâminah (Cairo: Dir al-Kutub al-Jadidah, 1966); and al-Sakhawi, al-Daw’ al-Lmi’ li-Ahl alQarn al-Tâsi’ (Cairo: Maktabah al-Qudsi, 1936), c. 12.
3. Khalil b. Aybak al-Safadi (d. 764/1362), Kitâb al-Wâfi bi’1-Wafayat (Istanbul: Matba’at alDawlah, 1931-) and ‘Abd al-Hayy b. Ahmad b. al-’Imad (d. 1089/1679), Shadharât al-Dhahab
fi Akhâdr man Dhahab (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1982). Bu iki eser Ýslam’ýn doðuþundan günlük
yaþama kadar dönemin olaylarýný içerir. Fakat bu iki eser kadýnlara Ýbn Hacer ve Sahâvî’den daha
az yer vermiþtir. Biyografik eserlerde yer alan kadýn-erkek oranlarý üzerine yapýlan tartýþmalar
için bkz. Ruth Roded, Women in Ýslamic Biographical Collections) (Ýslami Biyografik Eserlerde
Kadýn), Boulder, Lynne Rienner Publications, 1994, 1-13.
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sonlarýnda
yaþamýþ
olan
Ýgnaz
Goldziher’in bu konuya dair kaydettiði
anekdotlar oldukça önemlidir.1 Ancak
parçalar hâlindeki bu tarihî bilgileri bir
araya getirip bireysel portreleri oluþturmada hâlâ eksiklerimiz var.2
Bu çalýþmamýzda Memluk Devleti döneminde Þam’da yaþamýþ olan iki
önemli kadýnýn hadis rivayeti sahasýndaki kariyeri üzerinde duracaðýz. Bu
bayan raviler Zeyneb bint el-Kemâl
(646-740/1248-1339) ve Âiþe bint
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1. Ýgnaz Goldziher, Muslim Studies, çev. C. R.
Barber ve S.M. Stern, George Unwin Ltd.
Londra 1971, II. 366-8. Goldziher’den sonra kadýnlarýn hadis rivayet etmesi konusunu
bazý tarihçiler farklý düzeylerde ele almýþtýr.
Leyla Ahmed Women and Gender in Ýslam;
Historical Roots of a Modern Debate (New
Hawen, Yale Universitesi Yay., 1992), 46-7,
72-4, 113-5; Jonathan Berkey, Transmission of Knowledge in Medieval Cairo (Princeton, Princeton Üniversitesi Yay., 1992)
161-81; Hüda Lütfi, es-Sahâvî’s Kitâbu’nNisâ’sý. Bu kitap onbeþinci yüzyýlda yaþamýþ Müslüman kadýnlarýn sosyal ve ekonomik hayatlarýný inceleyen bir kaynaktýr.
Müslim World, 71 (1981)104-24, Elizabeth
Sartain, Jalâl al-Din al-Suyûti Biography
and Backgrground(New York: Cambridge
Üniversitesi Yay. 1975), 125-7; M. Z. Siddiqui, Hadith Literature (Cambridge, Ýslamic
Texts Society, 1993), 117-23. Bu eserlerden
hiçbiri kadýn muhaddisler hakkýnda müstakil
bir eser deðildir.
2. Ýslam’ýn baþlangýcýndan modern döneme kadar kadýnlarýn hadis nakline olan katkýlarý
kayýt altýna alýnmýþtýr. Basýlmýþ olan kitaplar
ve geniþ miktardaki ulaþýlabilir diðer tarihî
kaynaklar kadýnlarýn Ýslam tarihinin birinci
yüzyýlýndaki sosyal hayata katýlýmlarýnýn 2.
ve 3. yy.’dan daha yüksek düzeyde olduðunu
ortaya koymaktadýr. Bu düþüþ Abbasi Devletinin sonlarýndan itibaren azalmaya baþlamýþ
ve Memlukler dönemine kadar devam etmiþtir. Ben þu günlerde hadis nakli konusunda
kadýnýn rolünü araþtýrýyorum. Birinci asýrdan
dördüncü asra kadar olan süreçte kadýnlarýn
az katýlýmlarýnýn sebeplerini inceliyorum. A.
H. Rodded bu konu ile ilgili bazý fikirleri tartýþmaktadýr. Age., s. 65-72.

Muhammed b. Abdu’l-Hâdî’dir (723816/1323-1413). Bu dönemde kadýn
ravilerin yetiþmesinde üç önemli husus etkili olmuþtur. Birincisi, Memlukler tarafýndan desteklenen sünni eðitim
anlayýþýnýn hâkim olmasý, ikincisi hadis
naklinin popüler olduðu hicri 4. (miladi 10.) yy.’dan sonra hadis rivayeti sahasýndaki müspet geliþmelerden dolayý kadýnlarýn bu sahaya girebilmesi ve
üçüncüsü de muttaki bir yaþam için
hadis ve hadis rivayetine önem veren
Hanbelî mezhebi öðreticilerinin yayýlmasýdýr. Bu yaklaþýmýn bir neticesi olarak kadýnlarýn eðitimi ve hadis rivayeti sahalarýnda Zeyneb ve Âiþe istisna olmaktan ziyade örnek þahsiyetlerdir.
Memlukler 659/1260 yýlýnda ekonomik ve idari bakýmdan önemli bir yerleþim merkezi olan Þam’ý ele geçirdiler.3
Hicri sekizinci (miladi 14.) yy., Þam’ýn
Memluk Devleti’ne tamamen katýldýðý
bir zaman dilimidir. Hicri sekizinci (miladi 14.) yy.’ýn ortalarýnda Moðol tehdidinin ortadan kalkmasý ve Haçlýlara karþý elde edilen zaferler neticesinde
Þam sivil ve idari bir merkez olarak güçlenirken, askeri aktiviteler de Halep’in
Kuzey tarafýna kaydýrýlmýþtýr.4 Devle3. Memluk hâkimiyeti altýndaki Þam’ýn sosyolojik tarihi zikredeceðim eserlerde detaylý bir
þekilde incelenmiþtir. Michael Chamberlain,
Knowledge and Social Practice in Medival
Damascus 1190-1350 (New York, Cambridge Üniversitesi Yay., 1994), Chapter 1 “The
a’yan of Damascus 590/ 1193-750/ 1350
A’yanlarý” 27-68; N. Eliseef, “Dimashq” Ef,
II; Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later
Middle Ages, (Cambridge, Harvard Üniversitesi Yay., 1967).
4. Lapidus, Müslim Cities, 20. Þam’ýn zenginliðine ilaveten Memluk valisi Deniz (Tankiz)
(711-39 /1311-38) okul, medrese ve diðer eðitim kurumlarýna yaptýðý baðýþlarla Þam’da parlak bir dönemi baþlatmýþtý. Onun görev yaptýðý
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tin kentsel altyapý çalýþmalarý, gelir ve
giderlerin yeniden düzenlenmesi, bölgesel ekonomik istikrarý saðlamýþtýr.
Atalarý Eyyubi ve Selçuklu geleneðine
uygun olarak Memlukler, Sünni öðretiyi koruyan ve yayan Medrese, Dâru’lHadîs ve diðer eðitim kurumlarýný desteklemeyi sürdürmüþlerdir.1 Bu geliþmeler Zeyneb bint Kemâl ve Âiþe bint
Muhammed’in yetiþmesine önemli katkýlar saðlamýþtýr.
Hicri sekiz ve dokuzuncu (miladi
14-15.) yy. boyunca Þam’daki ekonomik ve sosyal istikrar kýrsal bölgelerdeki insanlarýn da refah içinde yaþamasýný
saðlamýþtýr. Zeyneb bint Kemâl ve Âiþe
bint Muhammed’in yaþadýðý, Þam’ýn
Kuzeybatýsýnda bulunan Selâhiye bölgesi de bu kýrsal bölgeler arasýndaydý. Sekizinci yüzyýlýn ortalarýnda Haçlý saldýrýlarýndan dolayý Nablus’tan kaçýp Þam bölgesine gelen âlimler, bu bölgede yaþayan Hanbelîlerin itibar kazanmasýna vesile olmuþtur.2 Bu bölgedönemde Þam’da yaklaþýk olarak kýrk kurum
inþa edilmiþ veya yenilenmiþtir. Age., 22.
1. Berkey, 7-9, Memluk hanedanýnýn Sünniliði benimsediði, Sünni kurumlarý ve âlimleri
koruduðu belgelerle sabittir. Özet bilgiler
için bkz. P. M. Holt, The Age of the Crusades
(New Yorki, Longman Group 1986), 77-81.
Geniþ bilgi için bkz., Stephen Humphreys,
“The Expressive Ýntent of the Mamluk Architecture of Cairo; A Preliminary Essay”,
Studia Ýslamica, 35 (1972), s. 69-119.
2. Muhammed b. Tülün (ö. 953/1546), al-Qalâ’id
al-Jawhariyyah fi Târikh al-Salâhiyyah, ed.
Muhammad Duhmân (Damescus: Maktab alDirâsât al-Islamiyyah, 1949), 26-9. Hanbeli
toplumunun Nablus’tan Þam’a göç etmesi
ile ilgili iki çalýþma yapýlmýþtýr. Bkz. Joseph
Drory, “Onbir ve Onikinci Yüzyýllarda Nablus
Bölgesi Hanbelîleri”(Hanbalis of the Nablus
Region in the Eleventh and Twelfth Centuri),
Asian and African Studies, 22 (1988), 93-112;
Daniella T. Heller, “Þeyh ve Toplum: Oniki
ve Onüçüncü Yüzyýllarda Nablus ve Kasiyun

ye göç edenlerin çoðu Hanbelî mezhebine mensup âlimleri ile meþhur bir kabile olan Beni Kudame idi. Sultan Nureddin Zengi tarafýndan Þam’ýn Haçlý saldýrýlarýna karþý güvenli bir bölge
hâline getirilmesi ve âlimlerin korunmasý ile Hanbelî mezhebi mensuplarý,
Selahiye Bölgesi’nde Kasým Daðý’nýn
eteklerinde kendi toplumlarýný yeniden
oluþturdular. Bu toplumun verimli ilmî
çalýþmalarý Þam ve civarýnda bulunan
Hanbelî mezhebinin güçlenmesini saðlamýþtýr.
Beni Kudame kabilesi ve bölgede
yaþayan diðer Hanbelî mezhebi mensuplarý sayesinde Selahiye bölgesi bir
din ve eðitim merkezi hâline gelmiþtir.
Muhammed b. Tolun (ö. 953/1546)
döneminde bu bölgede çok sayýda eðitim kurumundan söz edilmektedir.3 Bu 161
kurumlar içerisinde camiler, Dâru’lKur’an’lar, Dâru’l-Hadisler, medreseler
ve zaviyeler bulunmaktadýr. 14. yy.’ýn
Þam tarihçisi Ýbn Fadlullâh el-Ömerî
(ö. 749/1349) Selâhiye’yi; “bahçeler,
medreseler, ribatlar, önemli þehitlikler, yüksek binalar, hastaneler, çeþitli gýdalarýn satýldýðý canlý pazarlar ile
geliþmiþ bir þehir ve zengin bir bölge”
olarak tanýmlamýþtýr.4 Selâhiye hayraný olan 14. yy.’ýn diðer bir tarihçisi Ýbn
Batuta (ö. 779/1377) da oradaki kutDaðlarýnda Popüler Hanbeli Toplumu”,”
Studia Islamica, 79 (1994), 103-120; Michael Cook; Commanding Right and Forbidding
Wrong in Islamic Thought (New York: Cambridge University Press, 2000), Chapter 7.
3. Ibn Tülün, al-Qala’id, 49-211.
4. Ibn Fadl Allah al-’Umari ai-Dimashqi (ö.
749/1349), “Masalik al-Absar” MSS excerpted in Madinat Dimashq ‘Inda al-Jughrafiyyin
wa-al-Rahhalin al-Muslimin ed. Salah al Din
al-Munajjid, (Beirut: Dâr al- Kitab al-Jadid,
1967), 226.
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sal mekânlarýn isimlerini kaydetmiþtir.
Buranýn fazileti sadece Hz. Ýbrahim’in
burada doðmuþ olma ihtimalinden deðil, ayný zamanda altý yüz peygamber
mezarýnýn burada (el-Faradis ve Qasiyun Camii arasýnda) bulunmasýndan
kaynaklanmaktadýr.1 Bölgedeki dinî
kaynaklar, sosyo-ekonomik imkânlar
ve burada yaþayan âlimlerden dolayý,
Selahiye bölgesi, ilim tahsil etmek isteyen öðrenciler için elveriþli bir yerdi.2
Selahiye’nin bir eðitim merkezi
hâline gelmesinde kadýnlarýn da önemli katkýlarý olmuþtur. Ýslam tarihi boyunca zengin ve soylu kadýnlarýn dindarlýk ve yardýmseverliðin bir göstergesi olarak medreseler, camiler ve ribatlar için baðýþta bulunduklarý belgelerle sabittir.3 Kadýnlarýn eðitime katkýlarý Þam ve çevresi ile sýnýrlý deðildir. Örneðin meþhur Hanbelî Okulu
olan Sahabiye Medresesi Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin (ö. 589/1193) kýz kardeþi
Râbia Hatun b. Necmuddîn Eyyûbî (ö.
643/1245) tarafýndan baðýþlanmýþtýr.4
Tarihî belgeler kadýnlarýn eðitim kurumlarýna katký saðladýðýný ortaya koyduðu hâlde, onlarýn bu kurumlardan
eðitim aldýðý bilgisine fazla yer vermemiþtir. Fakat eðitim kurumlarýnýn fiziki
yapýsý, bu dönemde verilen eðitim programlarý ve onun þehir üzerindeki etkile1. Ibn Battûta (ö. 779/1377), Rihlat Ibn Battûtah (al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra,
1964), 61-2.
2. Örneðin bazý âlimlerin biyografisi için bkz.
Ýbn Tulûn, al Qala’id; Shakir Mustafa, Madinat al-’llm: Al Qudâmah wa-al-Sâlihivyyah
(Damascus: Dar Talas, 1997).
3. Berkey, 162-5; Carl Petry, “A Paradox of
Patronage,” The Muslim World 73 (1983),
195-201.
4. Ibn Tülün, al-Qala id, 156; ayrýca bkz. age.,
61.

ri, öðrenciler ve öðretmenlerle ilgili genel bilgiler, o dönemdeki kadýnlarýn eðitim durumlarý hakkýnda bize önemli
ipuçlarý vermektedir.
Eðitime yönelik yatýrýmlar neticesinde Selahiye bölgesindeki ilmî faaliyetler artmýþ ve bu durumdan kadýnlar
da faydalanmýþtýr.5 Her ne kadar kadýnlar, erkekler kadar ilim talebi için yolculuk yapmasalar da mukim olduklarý þehirlere gelen âlimler ile temas kurup onlarla istiþare etmiþ ve onlardan
hadis nakletme icazeti almýþlardýr. Bazý
gezgin âlimler gittikleri bölgelerde bulunan kadýn muhaddislerden de hadis
nakli konusunda icazet alýrlar ve dolaþtýklarý diðer Müslüman bölgelerde bu
kadýnlarýn ününü yayarlardý. Özellikle
Selahiye’nin kenar mahalleleri kadýnlarýn hadis nakli sahasýnda büyük katýlýmýna þahit olmuþtur. Selahiye tarihinin modern editörü Ýbn Tolun, kadýnlarýn ilim halkalarýna ve hadis meclislerine katýlmaya teþvik edildiklerini kaydetmiþtir. O, büyük bölümünü Hanbeli mezhebine mensup kadýnlarýn oluþturduðu bu aktiviteyi Þam feminist
kültür hareketinin baþlangýcý olarak
tanýmlamýþtýr.6 Feminizm için bir referans olan Memlukler dönemindeki bu
durum, o dönemde kadýnlarýn din eðitimine raðbet ettiklerini de göstermektedir.
Burada özet olarak kadýnlarýn hadis rivayet etmelerinin sebepleri üze5. Joan E. Gilbert, “Institutionalization of
Muslim Scholarship and Professionalization
of the Ulama in Medieval Damascus,” Studia Islamica, 52 (1980), 106-7. Bu makalede
Gilbert önceki yüzyýllarda bir ilim merkezi
olarak Þam’ýn yükseliþini ele almýþtýr.
6. Muhammad Duhmân, introduction to Ibn
Tulun, al-Qalâ’ id, 5.
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rinde durulacak ve akabinde iki kadýn
muhaddisin bu sahadaki kariyeri hakkýnda bilgi verilecektir. Hadis çalýþmalarý içerisinde yer alan “icazet sistemi”
henüz hadis ilmi alanýnda yeterliðe sahip olmayan talebelerin hocalarýna hadis okumasý ve bunun neticesinde icazet almasýdýr ki, bazen bu yetkiyi alan
talebeler çok genç olabilirdi. Bu yolla
genç ilim talipleri, uygun yaþta gerekli
bilgileri öðrenebilirlerdi. Ýcazet yöntemi hocaya ve talebeye ilahiyat eðitiminin karakteristik özelliði olan din eðitimi süresini daha fazla uzatmaya gerek
kalmadan dinî bilgiyi geniþletip karþýlýklý olarak paylaþma imkâný sunardý.1
Bu tür bir din eðitimi sistemine kadýnlarýn katýlmasý daha kolaydý. Çünkü din
öðretiminde bu yol çok daha esnekti ve
diðer sistemlere oranla daha az sorumluluk gerektirirdi. Mesela icazet yöntemi ile yapýlan din eðitiminde kadýnlarla erkekler arasýndaki iliþkiler sýnýrlýydý.
Çünkü dinî kurallar sebebi ile erkek hoca ile bayan öðrenci veya bayan hoca ile
erkek öðrencinin yakýn iliþki kurmamasý gerekirdi. Ýcazetle hadis derslerinin
ikinci bir özelliði her yaþ ve kapasitedeki tüm Müslümanlara açýk yapýlmasýydý. Birinci seviyedeki hadis derslerinde
öðrenciler kýsa hadisleri ve meþhur hadis kitaplarýný ezberliyorlardý. Ýleri düzeydeki hadis derslerinde ise yaratýcý
ve titiz bir entelektüel çalýþma becerisine ihtiyaç duyulurdu. Ýleri düzeydeki hadis derslerinde geniþ ve kapsamlý
1. Geniþ bilgi için bkz. George Makdisi, Rise of
Colleges (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1981), 128- 9; Kadýnlarýn dini ilimler
içerisinde Hadis nakli konusunda niçin daha
baþarýlý olduklarý ile ilgili tartýþmalar için bkz.
Berkey, Transmission of Knowledge, 17981.

hadis kitaplarý farklý âlimler nezaretinde okutuluyordu. Hadisleri doðru anlamak ve doðru nakledebilmek için Arapça dili ve edebiyatý ön koþuldu. Fakat
bu hünerler, belki de kadýnlarýn ileri seviyede dersler okumadan elde etmeleri
gereken becerilerdi. Aþaðýda çalýþmalarýna dikkat çekilen iki muhaddis kadýn,
sözünü ettiðimiz hadis derslerine katýlma þansý elde etmiþ ve baþarýlý olmuþ
kiþilerdir. Öyle ki, meþhur âlimler bile
onlarýn naklettikleri hadislerden faydalanmýþlardýr.
ZEYNEB bint el-KEMÂL
Araþtýrmaya konu olan birinci örnek
Zeneb bint el-Kemâl, topladýðý hadisleri nakletmek için hadis âlimlerinden
pek çok icazet almýþtýr. Ýbn Hacer el
Askalânî, Zeyneb’in öldüðünde bir 163
deve yükü icazete sahip olduðunu
kaydetmiþtir.2 Bu anekdota raðmen
onun eðitimi hakkýnda bize ulaþan çok
az bilgi bulunmaktadýr.3 Orta Çað’da
2. Tam adý, Zeyneb bint Ahmed b. Abdu’r-Rahîm
b. Abdu’l-Vâhid b. Ahmed el-Makdisiyye’dir.
Ibn Hajar al-’Asqalani, al-Durar, 2: 210; çok
sayýdaki icazeti sebebi ile Zeyneb’in biyografisi Goldziher’in de dikkatini çekmiþtir. Bkz.
Goldziher, Muslim Studies, 2: 367.
3. Fatma bint Kemâl’in biyografisi için bkz. alDhahabi (d. 748/1348), Mu jam al-Shuyukh
al-Dhahabi (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 1990), 199; al-Dhahabi, Kitâb Duwal al-lslâm (Hyderabad: Da’irat al-Ma’arif,
1918), 1:190; al-Dhahabi and al-Husayni
(d.763/1362), Min Dhuyul al-’Ibar (Kuwait: Matba’at Hukimat al-Kuwait, n.d.), 213;
al-Safadi, Kitab al-Wafi bi’l Wafâyât (Istanbul: Matba’at al-Dawlah, 1931-), 15:68; alYafi’i, Mir’at al-Jin’ân wa- ‘Ibrat al-Yaqzdn
(Beirut: Mu’assasat al-’Alami li’l-Matbu’at,
1970), 4:305; Ibn Hajar, al-Durar, 2:209-10;
Ibn al-’Imad, Shadharat al-Dhahab (Beirut: Dâr Ibn Kathir, 1982), 8:221; Kahhalah, A ‘lâm al-Nisa’ (Damascus: Matba’at
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yazýlmýþ eserlerden ziyade hocalarý ve
öðrencilerinin verdiði bilgiler sayesinde
onun biyografisi hakkýnda daha doðru
bir resim ortaya koymak mümkün olabilmektedir. Zeyneb bint. Kemal’in biyografisinde ihmal edilen bilgiler arasýnda onun mezhebinin açýk bir þekilde
ifade edilmemiþ olmasý da vardýr. Soyunu ifade etmek için ona nispet edilen elMakdisiyye künyesi gibi ikinci derecede
bir delil, onun Hanbelî mezhebine mensup olduðunu göstermektedir. Yukarýda
geçtiði üzere onun soyu 12. yy.’da Þam
ve civarýna göç edip yerleþen Filistin
göçmenlerine dayanmaktadýr.1 Bu dönemde Þam’da bulunan çoðu muhaddis
Hanbeli mezhebine mensuptu. Hanbeli
mezhebi ayný zamanda Selahiye bölgesinde mukim olan halkýn çoðu tarafýndan da kabul edilen bir anlayýþtý.2
Bir muhaddis olarak Zeyneb bint
Kemâl’in kariyeri çok erken yaþlarda
baþladý. O henüz bir yaþýnda iken Þafii mezhebine mensup meþhur fakih
ve muhaddis Abdu’l-Hâlýk en-Niþtibrî’den (ö. 537-649/1142-1251) hadis
al-Hashimiyyah, 1959), 2:46-51; Zirikli,
al-A’lam (Beirut: Dar al-’Ilm lil-Malayin,
1986), 3:65.
1. Drory’nin açýklamalarýna göre, Hanbeli göçmenleri Makâdise diye çaðrýlýrdý. Bunun sebebi onlarýn Darusselam’a (el-Beytu’l-Mukaddes) komþu olan Nablus kökenli olmalarý
ya da Nablus bölgesinin Kur’an’da “el-Erdu’lMukaddes” olarak ifade edilmesindendir.
Drory, 98. Fatma bt. Kemâl’e nispet edilen
mezhebe ilaveten, Hanbeli biyografi dergisi
al-Durr al-Munaddad fi Dhikr Ashâb al-Imâm
Ahmad editörü dipnotta onun biyografisine
de yer vermiþtir. Bkz. ‘Abd al- Rahman b. Muhammad al-’Ulaymi, Al-Durr al-Munaddad
fi Dhikr Ashab al-lmam Ahmad (Cairo:
Matba’at al-Madani, 1992), 2: 501.
2. Selahiye’nin Hanbelileþme süreci için bkz.
Drory, 93-4.

rivayet etme icazeti aldý.3 el-Niþtibrî
bu icazeti Zeyneb’e 647/1249 yýlýnda
göndermiþti.4 Biyografi yazarlarý, bu
icazetin Zeyneb’e hadis nakletme yetkisi verdiðine dair bir bilgiyi kaydetmemiþ
olsalar da Zeyneb’in tanýnmasýnda enNiþtibrî ile olan iliþkisinin etkili olduðu
görüþündedirler. Bu konuda ez-Zehebî
þunu kaydetmiþtir: “Ýsnadýn saðlam olmasýný isteyen bir kiþi Zeyneb’i dinlemek
için rihle yapardý. Eðer bir kiþi ondan
bir hadis dinlemek için bir ay yolculuk
yapsa bile bu yolculuk boþa gitmezdi.”5
Zeyneb, hayatýnýn ilk yýllarýnda birisi
Aciba el-Baðariyye (ö. 647/1249) diðeri de Ýbn Seyyidî (ö. 647/1249) olmak üzere Baðdat’ta ikamet eden meþhur hadis âlimlerinden iki ayrý icazet almýþtý. Zeyneb iki yaþýnda iken Habîbe
b. Ömer (ö. 648/1250)’in yanýna getirildiðinde bir icazet daha aldý.6 Ayný yýl
3. Biyografi yazarlarý onun nasýl icazet yahut hadis nakletme yetkisi aldýðýný tanýmlamak için
farklý ifadeler kullanmýþtýr. Bkz. Ibn al-Salâh
(d. 643/1245), Muqaddimât Ibn al-Salâh fi
‘Ulüm al-Hadith (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, 1995), 96-118. (Mütercimin notu:
Küçük yaþta hadis nakli ile ilgili icazet almanýn caiz olup olmadýðý ulema tarafýndan tartýþýlmýþ, çocuk yaþta icazet alanlarýn temyiz
yaþýna ulaþtýktan sonra eda edebileceði bildirilmiþtir. Hadis Usulü alanýndaki eserleri ile
meþhur olan Hatîb el Baðdâdî küçük yaþtaki çocuklara icazet verilmesinin caiz olduðu
görüþündedir. Bkz. Muhittin Düzenli, Ýslam
Rivayet Geleneðinde Ýcazet, Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, sayý:
17, 2004.)
4. al-Dhahabi, Siyar A ‘lâm al-Nubala’ (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1985), 23: 243.
Zehebî’nin yukarýda geçen eserinde bildirdiðine göre tam adý Ziyâu’d-Dîn Ebû Muhammed Abdu’l-Hâlýk b. Mu’ammer b. Hasan
el-‘Irakî eþ-Þâfiî (d. 649/1251) olan enNishtibrî 647/1249 yýlýnda Zeyneb’e bir icazet göndermiþtir.
5. al-Dhahabi, Siyar, 23:243.
6. Ibn Hajar, al-Durar, 2:209.
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Baðdat’ta yaþayan Ýbrâhîm b. Mahmûd
b. el Hayr’dan (ö. 648/1250) da icazet
aldý. Altý yaþýna geldiðinde Halep, Harran, Alexsandra, Kahire ve Þam bölgelerinde yaþayan âlimler ona hadis nakledebileceðine dair izin verdiklerini gösteren yazýlý sertifikalar gönderdiler. Zeyneb üç yaþýndan on iki yaþýna kadar pek
çok ilmî meclislere katýldý ve ders veren âlimlerden hadis dinledi. Bu buluþmalar usulüne uygun þekilde kaydedildi. Âlimler kendisine iþittiði hadisleri
nakletme izni verdiler.1 Zeyneb’e verilen
icazetlerin çoðu önyargý ile verilmiþtir.
Beþ yaþýndan önce Zeyneb icazet almýþ
olsa bile, onun bu yaþta iken anlayarak
hadisleri öðrendiði ve bilinçli bir þekilde hadis ezberlediðini düþünmek mantýklý deðildir.
Zeyneb’in erken yaþlarda icazetler
aldýðýný ifade etmiþtik. Ona icazet verenlerin neredeyse tamamý hadis rivayeti alanýnda uzman, ilmî baþarýlarý ile
toplum nezdinde temayüz etmiþ kiþi1. Ýbn Hajar, al-Durar, 2: 209; Zeyneb’in hadis nakli için icazet aldýðý hocalarý þunlardýr:
Habibah bint Abi ‘Umar (d. 648/125); Ahmad b. ‘Abd al-Da’im (d. 649/1251); Abü
al-Fahm al-Yaldânî (d. 655/1257), Siyar,
23:311-2; Khatib Marda (d. 656/1258), Siyar, 23: 325; Muhammad b. ‘Abd al-Hadi (d.
658/1259), Siyar, 23:342; Ibrahim b. Khalil
(d. 658/1259); ‘Ajibah al- Baqadriyyah (d.
647/1249), Siyar, 23: 232-3; Ibn al-Sayyidi
(d. 647/1249) 23: 266; Ibrahim b. Mahmud
b. al- Khayr (d. 648/1250), Siyar, 23: 235-6;
Abû Nasr b. al-’Ulayq (d. 649/1251), Siyar,
23: 238-9; ‘Abd al-Khaliq al-Nishtibri; Yusuf
b. Khalil (d. 648/1250), Siyar, 23: 151-55;
Rashid b. Muslim (d. 650/1252), Siyar, 23:
281-2; Sibt al-Silafi (d. 651/1253), Siyar, 23:
278-80; ‘Isa b. Salamah (d. 652/1254), Siyar,
23: 280-1; Ýbn Hacer tarafýndan kaydedilen bu
on altý isme ilaveten Kahhalah Zeyneb’e kitaplarýný nakletme izni veren sekiz isme daha yer
vermiþtir. Bkz. Kahhalah, A ‘lâm al-Nisa, 3:
246-51.

lerdir. Daha çocukken Zeyneb’i tanýyan
ve onun üzerinde etkili olan âlimler,
Zeyneb’in ileriki yaþlarda uzmanlaþýp
doðru bir þekilde hadis nakledebileceðine inanmýþlardý.
Erken yaþlarda icazet aldýðýna göre Zeyneb’in eðitim hayatýna erken yaþlarda baþlamasýna vesile olan biri olmalýydý. O dönemde ilim tahsil etmiþ bireylerin bulunduðu ailelerde kadýnlarýn eðitim hizmetinden faydalanmasý daha kolay olmaktaydý.2 Babalar aile bireylerinin eðitiminden sorumlu tutulurdu ve kadýnlarýn hadis derslerine
katýlmasýnda baba-kýz arasýndaki iliþki çok önemliydi.3 Ancak Zeyneb’in durumu çok daha farklýydý. Biyografi yazarlarýnýn ifade ettiðine göre onun babasý meþhur bir muhaddis deðildi. Hicri 7 ve 8. (miladi 13-14.) yüzyýllarý kap- 165
sayan bazý biyografik ve tarihi eserler,
Zeyneb’in babasý Ahmed Kemâlu’d-Dîn
ibn Abdi’r-Rahmân b. Abdi’l-Vâhid b.
Ahmed el-Makdisî hakkýnda herhangi
bir bilgiye yer vermemiþlerdir.4 Her ne
kadar babasý muhaddis olmasa da Zeyneb’in Þemsu’d-Dîn Muhammed b. Abdi’r-Rahmân b. Abdi’l-Vâhid b. Ahmed
el-Makdisî (ö. 688/1289) isminde hadis nakli alanýnda söz sahibi bir dayýsý
veya amcasýndan söz edilmiþtir.5 Zeyneb’in bu yakýn akrabasý, baþarýlarýndan
dolayý Ziyaiyye Medresesinde hocalýk
2. Berkey, 169-71; Roded, 75-6.
3. Baba ile olan iliþkilerin önemi hakkýndaki bilgiler için bkz. Berkey, 169-71; Lutfi, 123-4;
Roded, 76.
4. Kültürel kurallarýn annelik ve anneler üzerindeki etkisi düþünüldüðünde annesinin
Zeyneb’e ya da Zeyneb’in kýzýna verdiði eðitim hakkýnda kaynaklarda bilgi bulunmamasý
yadýrganacak bir durum deðildir.
5. Ibn Tülün, al-Qalâ ‘id, 80-1.
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yapma hakký kazanmýþtý. Onun kýzý yani Zeyneb’in kuzeni Esmâ bint Muhammed b. Kemâl Abdu’r-Rahîm el Makdisiyye (ö. 723/1323) de hadis rivayeti
konusunda ünlü idi.1 Esmâ, Muhammed
b. Ahmed ez-Zehebî’nin (ö. 748/1347)
Mu’cemu’þ-Þuyûh isimli eserinde babasýndan iþittiði hadislerin bulunduðu bölümde kayýtlýdýr.2 Zeyneb’in, Esmâ’nýn
babasýndan, yani amcasýndan, hadis
dersleri almýþ olmasý mümkündür. Bir
muhaddis olarak Zeyneb’in þöhreti her
ne kadar babasýndan kaynaklanmasa
da ilk kez hadis meclisleri ile tanýþmasý
babasý sayesinde gerçekleþmiþ olabilir.
Zeyneb beþ yaþýndan önce icazet aldýðýna göre biri onu Hadis meclisine getirmiþ olmalýdýr. Dönemin önemli âlimleri
ile baðlantý kurmak sureti ile Zeyneb’in
babasý bunu gerçekleþtirmiþ olabilir.
Kadýnlarýn ilmî baþarýlarýný akraba
iliþkileri ve baba desteðinden baþka faktörler de etkileyebilir. Biyografi yazarlarý evlilik veya çocuk doðurmanýn kadýnlarýn ilmî çalýþmalarýný nasýl etkilediði konusunda nadiren bilgi verirler. Ýbn
Hacer’in verdiði bilgiye göre Zeyneb
muhtemelen gözlerindeki hastalýktan
dolayý hiç evlenmemiþtir.3 Ýbn Hacer
bu hastalýðýn bir muhaddis kadýn olarak Zeyneb’in çalýþmasýný etkileyip etkilemediði konusunda detaylý bilgi vermez. Ancak ilmî sahada ulaþtýðý yüksek
mertebe Zeyneb’in gözleri ile ilgili sorunlarý aþtýðýný göstermektedir. Ayrýca
evlenmemiþ olmasý Zeyneb’in ev iþlerini hafifletmiþ ve ilmî çalýþmalarýnýn devamlý olmasýný saðlamýþ olabilir.
1. Ibn Hajar, al-Durar, 1:385.
2. Al-Dhahabi, Mu’jam al- Shuyüh, 150.
3. Ibn Hajar, al-Durar, 2:20.

Zeyneb’in hayatýný kaleme alan biyografi yazarlarý, onun küçük yaþta elde ettiði ilmî payeler ve altmýþ yaþýndan öldüðü yaþ olan doksan dört yaþýna
kadarki ilmî kariyeri üzerinde durmuþlardýr. Kaynaklarda diðer yýllar hakkýnda çok az bilgi vardýr. Her ne kadar küçük yaþta icazet almýþ olsa da Zeyneb’in
ilmî sahada kariyer sahibi olmasý, onun
on ile altmýþ yaþ arasýnda iyi bir eðitim
aldýðýný göstermektedir. Örneðin Zeyneb, Ýbn Ebî Dunyâ’nýn (ö. 281/894)
Kitâbu’s-Samt isimli eserini Ýbn esSeyid’den rivayet etme icazeti almýþtýr.4
Ýbn Seyid 647/1249 yýlýnda Zeyneb’in
doðmasýndan bir yýl önce ölmüþtür. Anlaþýlan Zeyneb, ondan ders alma fýrsatý bulamamýþ ancak Kitâbu’s-Samt’ý bir
hadis meclisinde okumuþtur.5 O, bu telifi Ýbn Seyit’in ölümünden sonra okumuþ olmalýdýr. Yani Zeyneb, aldýðý icazete dayanarak bu eserdeki hadisleri
nakletmiþtir.
Zeyneb bint Kemâl’in þöhreti çok
miktarda hadis rivayet ettiði için daha da artmýþtýr. Biyografi yazarlarý
onun güvenilir bir âlim olduðunu kabul etmiþlerdir. Onun rivayet ettiði hadisler Buhârî ve Muslim’in Sahîh’leri,
Ebû Dâvûd’un Sunen’i ve Mâlik’in
Muvatta’ý gibi temel hadis kaynaklarýnda yer alan rivayetlerdir.6 Mezkûr temel hadis kaynaklarýna ilaveten o, güvenilirlik açýsýndan ikinci derecede sayýlan hadis kaynaklarýndan da rivayet4. Kahhâlah, 2: 49.
5. Ýbn Hacer’in bildirdiðine göre, Ýbn Seyyid
hiç görüþmediði hâlde Baðdat’tan Zeyneb’e
icazet göndermiþtir. Ýbn Hacer, al-Durar, 2:
210.
6. Bu bilgi Zeyneb’in hayatýný anlatan eserlerden elde edilen bir sonuçtur.
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lerde bulunmuþtur. ez-Zehebî onun
Hanbeli âlimi Ýbrâhîm b. Hayr’dan (ö.
648/1250) on hadis kitabýný rivayet etme icazeti aldýðýný kaydetmiþtir.1 Ayrýca onun okuduðu kitaplar içerisinde
Ýbn Ebî Dunyâ’nýn yazdýðý Kitâbu’þÞukr Lillâhi ve’l- Kanâ’a gibi zühde dair
eserler de bulunmaktadýr. Ayrýca Zeyneb, hadis þeyhlerinin isimlerinden ve
onlarla ilgili yapýlan çalýþmalardan da
söz etmiþtir.2 Örneðin Ebû’l-Hasan b.
el-Harakân (ö. 425/1033), Þuhde elKâtibe (ö. 570/1174) ve Abdurrahmân
b. el-Cevzî (ö. 597/ 1200) bunlar arasýnda yer alýr. Bunlarýn hepsi de önemli hadisçilerdir.3 Onun geniþ bilgi birikimine sahip olduðunun diðer bir kanýtý,
Ýbn Hacer’in Mu’cemu’l-Mufehresi’dir.
Ýbn Hacer’in bazý eserleri nakletme icazeti elde ettiði bu çalýþma, bir senetler koleksiyonu mahiyetindedir. Zeyneb bint Kemâl’in bu senetlerden 139’u
içerisinde görülmesi, en azýndan, pek
çok kitabý rivayet etme izni aldýðýný
göstermektedir.4 Zeyneb’in okutmak
için icazet aldýðý eserler Kur’an ve Hadis
ilimleri (‘Ulûmu’l-Kur’ân ve ‘Ulûmu’lHadîs) ile Ýslam Hukuku’nun füruatýna dair ilk dönemlerde yazýlmýþ temel
kitaplardýr. Ýslami ilimlerin çeþitli sa1. Al-Dhahabi, Siyer, 23: 236.
2. Zeyneb, Ýbn Hacer’in kaydettiði sekiz þeyh
isminden söz etmiþtir. Bkz. Ibn Hajar, alMu’jam al-Mufahras, (Beirut: Mu’assasat
al-Risalah, 1998) #801, 802, 816, 817, 818,
838, 866, 885.
3. Mezkûr âlimler hakkýndaki biyografik bilgiler
Zehebî’nin Siyer’inde mevcuttur. Bkz. Shuhdah al-Kitibah, Siyar, 20: 542-3; al-Hasan b.
Shadhan, Siyar, 17: 415-18; Ayrýca Ibn alJawzi için bkz. Ibn Rajab, (795/1392) Kitdb
al-Dhayl ‘ald Tabaqât al-Hanabilah, (Cairo:
Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyyah,
1953), 2: 399-433.
4. Ibn Hajar, al-Mu’jam al-Mufahras, 672.

halarýnda yazýlmýþ olan eserlerden nakilde bulunmasý Zeyneb’in bu sahalardaki yeterliðini göstermektedir.
Öðrencilerinin isim listesi de Zeyneb’in saygýn bir muhaddis olduðunu
gösteren delillerden biridir. Zeyneb’in
öðrencilerinin de yer aldýðý 8. (miladi 14.) yy.’ýn önemli âlimleri, Zeyneb’i
dönemin ilim meclislerinde entelektüel
çevrelerle iyi iliþkiler kurabilen âlimler
arasýnda saymýþlardýr. Muhammed b.
Ahmed ez- Zehebî (ö. 748/1347),5 Halîl
b. Aybek es-Safedî (ö. 764/1362)6 ve
Tâcu’d-Dîn es-Subkî (ö. 771/1369)7
ondan icazet alan meþhur âlimlerdir.
Ýbn Batuta Zeyneb’i, “bir dünya seyyahý” olarak isimlendirmiþtir. Ýbn Batuta, 726/1325 yýlýnda Þam’a gittiðinde
kendisine icazet veren âlimler listesine
Zeyneb’i de eklemiþtir.8 Ýki saygýn ka- 167
dýn muhaddis olan Þemsu’l-Mulûk bint
Muhammed b. Ýbrâhîm ed-Dýmeþkî
(ö. 803/1400)9 ve Âiþe bint Muhammed b. Abdu’l-Hâdî (ö. 816/1413)10 de
Zeyneb’ten sertifika alanlardandýr. O
dönemde Fýkýh ve Kelam ilminden farklý olarak Hadis rivayeti toplumun her
kesimine ulaþýrdý. Bu yüzden ondan hadis dinleyen pek çok insan onun öðrencisi sayýldý. Zeyneb’in þöhretine dikkat
çekmek için ibn Hacer, kalabalýk öðrenci gruplarýnýn sýklýkla onun etrafýnda
hadis dinlemek ve yazmak için bulun5. al-Dhahabi, Mu ‘jam al-Shuyukh, 199.
6. al-Safadi, al-Wâfi, 15:68.
7. Ibn al-’Iraqi (d. 826/1422), Dhayl ‘ala
al-’Ibarfi Khabar man ‘Abar, (Beirut:
Mu’assasat al-Rishlah 1989), 2: 304.
8. Ibn Battûta (d. 779/1377), Rihlat Ibn Battnitah, (al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra,
1964), 67.
9. Kahhâlah, 2: 304.
10.Kahhâlah, 3: 187-8.
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duðunu kaydetmiþtir.1 Bu þöhretinden
dolayý Zeyneb’in ismini rivayet zincirine eklemek onun öðrencileri için cazip
gelmekteydi.
Basýlan biyografik eserler ve tarih kitaplarýndan elde edilen bilgilere ilaveten sem’iyyât (hadisleri iþitme yolu ile
alýp nakletme þekli) yolu ile elde edilen
bilgiler, hadis nakledenleri tanýma bakýmýndan önemliydi. Sema yolu ile hadis elde etme iþi meclislerde (hadis dinlemek için yapýlan toplantýlar) gerçekleþirdi. Bu hadis meclislerinin birinci amacý, okunan hadis metinlerinin doðruluðunu tespit etmekti. Bazý durumlarda
hadis meclislerine katýlanlar okunan hadis metinlerinin anlamý veya açýklamasý üzerinde ciddi anlamda durmazlardý. Hadis meclislerindeki öncelik, hadis
metinlerini ya okumak ya da dinlemekti.
Öðrenciler ellerinde bulunan kopyalarý
mecliste dinledikleri hadislerle karþýlaþtýrýp onlarýn doðruluðunu test ederlerdi.
Kitap basým evleri ortaya çýkmadan önce, hadis dinleme meclisleri, elle yazýlan
hadis metinlerini tashih etme yollarýndan biriydi. Çoðu zaman öðrenciler, ayný hadisi birkaç mecliste dinler ve böylece öðrendikleri bir hadisin sýhhat derecesini artýrmýþ olurlardý.2
1. Ýbn Hajar, ad-Durar, 2: 210. Ýbn Hacer burada hadis nakli konusundaki bir yönteme
dikkat çekmektedir. Hadis metinlerinin tashihi ya öðrencinin hocasýna hadis metinlerini
okumasý ya da hocanýn öðrencilerine yüksek
sesle metinleri okumasý yolu ile yapýlýrdý. Bu
metodun ileri seviyesi hadis dinleme meclislerindeki tartýþmalarla devam ederdi.
2. Örneðin, Ýbn Hacer, el-Mu’cemu’l-Mufehres
isimli eserinde hadis meclislerinde okuma
ve dinleme yolu ile kimlerden hadis nakletmiþ ise hepsinin isimlerini yazmýþtýr. Mesela
onun Sahih-i Müslim’deki isnadlarý ya tamamen ya da kýsmen çok sayýdaki bay ve bayan
þeyhten iþittiði isnadlardýr. al-Mu ‘jam al-

Zeyneb’in hadis meclislerine katýlmasý, kadýnlarýn Orta Çað’da ilmî geliþmelere katký saðladýklarýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. Ýndeks türü eserlerin otuz üç yerinde, ya müstakil ya da diðer âlimlerle birlikte yönetici olarak hadis meclislerine katýldýðýna
dair bilgiler yer almýþtýr.3 Hadis meclislerine katýlanlara verilen sertifikalarda;
toplantýya baþkanlýk yapan hadis þeyhi veya þeyhlerin isimleri, okunan veya üzerinde tedris yapýlan kitabýn ismi,
toplantýnýn yapýldýðý zaman ve yer, metinleri okuyan kiþinin adý, okunan hadisleri yazanýn adý ve katýlan öðrencilerin sayýsý gibi bilgiler yer alýrdý. Hadis meclislerinin yapýldýðý yer çok geniþ
deðilse, katýlan öðrencilerin isimlerinin
kaydedilmesi yaygýn bir uygulamaydý.
“Mu’cemu’s-Semî’ât ed-Dýmeþk” isimli kitap her ne kadar sema ile ilgili güncel metinlere yer vermese de kitapta yer
alan kýsa bilgililer Zeyneb’in öðretmenlik kariyerine ýþýk tutmaktadýr.
Hadis meclisleri ile ilgili belgeler
toplantýya katýlan hocalar ve öðrenciler
hakkýnda somut ve detaylý bilgiler ihtiva
ettiði için çok kýymetlidirler. Ayrýca bu
meclislerin yapýldýðý tarihler âlimlerin
kariyerleri hakkýnda önemli bilgiler sunmaktadýr. Zeyneb’e verilen icazetlerin
çoðu, yetmiþ yedi ile doksan yaþ arasýnda verilmiþtir. Kendi evi ve öðrencilerinin evleri de dâhil olmak üzere Zeyneb, farklý yerlerde bu hadis meclislerine
katýlmýþtýr.4 Bir keresinde o, Emînu’dMufahras, p. 27-29.
3. Stefan Leder ve diðerler, Mu’jam al-Sama’at
al-Dimashqiyyah, (Damascus: Ma’had alFaransi lil- Dirasat al-’Arabiyyah, 1996), s.
311-2.
4. Kendi evinde yapýlan hadis meclisleri Mu’cam
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Dîn’in bahçesinde yapýlan hadis meclisinde küçük bir oturuma baþkanlýk
etmiþtir.1 Zeyneb’in amcasý Þemsu’dDîn’in çalýþtýðý el-Medresetu’z-Ziyâiyye
ve Ýbnu’l-Kalânisî ribatýnda erkek ve kýz
öðrencilerden oluþan sýnýflar vardý.2 Hicri 721 (miladi1321) yýlýnda Muzafferiye
Camii’ndeki yüzü aþkýn öðrencinin katýldýðý bir mecliste Zeyneb, diðer on erkek muhaddis ile birlikte yapýlan toplantýya baþkanlýk etmiþtir. Bu toplantýnýn yapýldýðý esnada Zeyneb yetmiþ beþ
yaþýndaydý.3 Zeyneb, cuma namazýndan
sonra evini bir okula dönüþtürürdü.4 Erkek ve bayanlardan oluþan 21 öðrenci
burada eðitim görürdü.5 Hicri 738 (miladi 1337) tarihli belge, bu ilim meclislerinin yapýldýðý dönemde onun doksanlý
yaþlarda olduðunu göstermektedir. Görüldüðü gibi bu belgeler, ilerlemiþ yaþýna raðmen, Zeyneb’i ilmî faaliyetlerde aktif ve çalýþkan biri olarak tanýmlamakta ve Memlukler döneminde insan-

al-Samâ’at isimli eserde kayýtlýdýr. Bkz. s. 30,
58, 59, öðrencilerin evlerinde yapýlan toplantýlar için bkz. s. 31, 41.
1. Mu’jam al-Samâ’at, 7: 1039-41. Bu mecliste
dört öðrenci vardý. Bunlar Hasan b. Muhammed al-Khallâl’ýn (ö. 439/1047) Kerâmâtu’lEvliyâ isimli kitabýný okuyorlardý.
2. Bu enstitülerin yapýsý Ýbn Tolun’un alQalâ’id isimli eserinde bulunmaktadýr. Bkz.
al-Medresetu’z-Ziyâiyye, s. 76-84, Ribât
el-Qalanisiyye, s. 85-7. Ýbn Tolun’un bu iki
medreseyi Dâru’l-Hadîs olarak kaydetmesi
eðitim kurumlarýnýn farklý dallarda hizmet
verdiðini göstermektedir. Yukarýda ismi geçen Zeyneb’in amcasý Þemsu’d-Dîn de elMedresetu’z-Ziyâiyye’de ders vermiþtir.
3. Mu’jam al-Samâ’at, s. 89. Bu toplantýda dinlenen metin, Cuz fi hi hadis vahid ‘an Âdem b.
Ebi Ýyas ‘Abdu’r-Rahman b. Muhammed b.
Þu’ayb el-Horâsâni el-Askalâni (ö. 220/835)
ismi ile bilinmektedir.
4. Mu’jam al-Samâ’at, 4, s. 30.
5. Mu’jam al-Samâ’at, 80, s. 39.

larýn yaþadýðý ortalama bir hayattan daha uzun yaþadýðýný bildirmektedir.6
Belgelere bakýlýrsa Zeyneb’in hadis
rivayeti sahasýndaki kariyeri, yetiþtirdiði öðrenciler ve ortaya koyduðu faaliyetler açýsýndan, yaþý ile orantýlý olarak sürekli artmýþtýr. Yukarýda da iþaret edildiði gibi Zeyneb, daha beþ yaþýnda iken, ileri yaþlarda bulunan pek çok
âlimden icazet almýþtýr. Zeynep on bir
yaþýna geldiðinde onun biyografisinde yer alan çoðu hocasý ölmüþtü. Zeyneb, erkek ve bayan hocalardan aldýðý icazetlerle tanýnmýþ ve onlarýn hayatta kalan son öðrencileri ile birlikte olduðu için meþhur olmuþtur. ezZehebî onun kýymetini her fýrsatta dile getirmiþtir. Ona göre Zeyneb, Acib
el-Bahderiyye, Ýbrâhîm b. el-Hayr, Ýbn
Uleyk ve Abdu’l-Hâlýk Nistibrî’den al- 169
dýðý icazetler sayesinde seçkin bir muhaddis olmuþtur.7 O ayný zamanda Sibt
es-Selefî’den (ö. 651/1253) hadis rivayet eden son kiþidir.8
Önceki neslin sonraki nesle hadis
nakletme yöntemi, bir öðretmen olarak
6. Memlukler döneminde sorumluluk taþýyan
kadýnlar üzerine yapýlan bir çalýþmada Carl
Petry ölüm oranýnýn daha düþük olduðunu
ortaya koymuþtur. Çünkü kadýnlar dönemin
istikrarsýz ortamý ve politik kavgalarýndan
korunuyorlardý. Bu durum (onlarýn korunmalarý) býrakýlan mirasa sahip çýkmada ve
bu mirasý idare etmede Memluk kabileleri
içinde kadýnlarý daha aktif hâle getiriyordu.
Benzeri durum Memlukler döneminde kadýnlara hadis nakli görevini yüklemiþ olabilir.
Carl Petry, “Class Solidarity versus Gender
Gain: Women as Custodians of Property in
Later Medieval Egypt,” Chap. in Women in
Middle Eastern History, ed. Nikki R. Keddie
and Beth Baron (New Haven: Yale University Press, 1991), 122-42.
7. al-Dhahabi, Siyer, 23: 232, 236, 239, 243.
8. al-Zirikli, 3:65; Selefi’nin biyografisi için bkz.
al- Dhahabi, Siyer, 23:278-9.
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Zeyneb’in hayatýnda da gerçekleþmiþtir.
O, 713/1313 yýlýndan, öldüðü tarih olan
740/1339 yýlýna kadar; yani 67 yaþýndan
94 yaþýna kadar öðrencilerine icazet vermeye devam etmiþtir. Âiþe bint Muhammed (723-816/1323-1413), Tâcu’d-Dîn
es-Subkî (727-771/1326-1369)1 ve Muhammed b. Alî b. Saîd el-Ensârî (734774/1333-1372),2 gençliklerini onunla geçirmiþlerdir. Zeyneb öldüðünde yukarýda ismi geçen üç âlimden en yaþlýlarý olan Âiþe bint Muhammed yetmiþ yaþýndaydý. Hadis rivayeti ile ilgili bu yol
(icazet) sonraki bölümde detaylarý ile
ele alýnacaktýr.
Hayatýnýn sonuna kadar hadis nakli
sahasýnda elde ettiði baþarýlar Zeyneb’e
Müsnidâtu’þ-Þâm unvanýný kazandýrmýþtýr.3 O, 94 yaþýnda vefat etmiþtir. Bi-
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1. Ibn al-‘Irâki, 2: 304.
2. Age. 357.
3. Hadis âlimleri için kullanýlan “Müsnid” kelimesi bu dönemde güvenilir sened ile hadis

yografi yazarlarý Zeyneb’in muttaki, güzel ahlak sahibi ve cömert bir kadýn olduðunu dile getirip ondan övgü ile söz
etmiþlerdir. Onun güvenilir bir ravi olarak uzun bir hayat yaþamasý, yaþlýlarla gençler arasýnda dinî bilginin akýþýný
saðlamýþtýr. Onun bu çalýþmalarý belki
de kendinden sonraki hadis nakli alanýnda söz sahibi olan kadýnlar için de bir ilham kaynaðý olmuþtur.

rivayet eden kimseler için kullanýlýrdý. Hadis
tenkidi ya da sened tenkidi ilmine göre müsnid olarak bilinen bir kimseyi cerh ve ta’dile
tabi tutmaya gerek yoktur. es-Sahavî hadis
âlimleri içerisinde derece bakýmýndan müsnidi muhaddisten sonra zikreder. Ona göre
müsnid seviye bakýmýndan muhaddise düzeyine çýkamayan kimsedir. Bkz. es-Sehâvî,
el-Cevâhir ve’d-Durer, s. 70; Bu ifadeler biyografik sözlüklerde farklýlýk arz edebilir. Bu
yüzden Zeyneb bint Kemâl’in rivayet ilmi
bilgisine sahip olmadan sadece hadis rivayet
ettiði sonucunu çýkarmak gerçeðe uygun olmayabilir.
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