Âi e Bnt. Muhammed

i e bnt. Muhammed b. Abdil-Hâdi, Selahiye
bölgesindeki önemli Hanbeli ailelerinden biri
olan Benî Kudâme ailesindendir.1 Daha önce de ifade
edildi i gibi Benî Kudâme ailesinin 6/12. yüzylda
Nablustan ama göç etmeleri ve amn Selahiye bölgesine yerle meleri, o yöreye önemli katklar sa lam tr.
Benî Kudâme ailesinin önemli ilmî faaliyetleri, Hanbeli
mezhebinin Selahiyeden çevre bölgelere yaylmasna
neden olmu tur.2 Âi enin de bu aile ile olan akrabalk
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Tam ad Âi e bint Muhammed b. Abdil-Hâdi b. Abdil-Hamid b.
Yûsuf b. Muhammed b. Kudâme b. Mikdam. Biyografisini içeren
eserler unlardr: bn Hacer, nbâul-Gumr bi Ebnâil-Umr, elMeclisil- slamiyye, Kahire 1971, 3:25; es-Sehavî, ed-Davul-Lâmi,
12:81; bn Tolun, Kalâid, s. 287; bnul- mâd ezerâtuz-Zeheb, elMekteb et-Ticari, Beyrut t.y., 6:120-1; el-Zirikli, el-Alâm, 3:241;
Kehhâle, Alâm-i Nisâ, 3:187-8.
Muhammed Zuhman, bn Tolunun el-Kalâid isimli kitabnn mukaddimesi, s. 4, 5; Tarih ve tabakat kitaplarnda, Benî Kudâme kabilesine mensup raviler, fakihler ve kadlarn ilme olan katklarna yer
verilmi tir. Onlarn eserleri es-Safedîye ait el-Vâfi bil-Vefâyât, bn
Hacer el-Askalânîye ait ed-Durerul-Kâmine, es-Sehavîye ait el-

ba lar, onun hadis ilmi sahasndaki çal malarn sürdürürken hadis
âlimlerine ula masn kolayla trm tr.
Kadnlarn e itim görmesi ve ders vermesi, Benî Kudâme ailesinin yabanc oldu u bir gelenek de ildi. Nitekim bu kabilenin en
önemli fakihlerinden Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme
(ö. 620/1223), Ba dat yolculu u esnasnda üç me hur kadndan hadis
dinlemi tir. Bu üç kadn Hatice en-Nehrevaniye (ö. 570/1174), Nefise el-Bezzâze (ö. 563/1167) ve âhide el-Kâtibe (ö. 584/1188) idi.3
Benî Kudâme ailesinden brâhîm b. el-Vâhidî ve (ö. 614/1217) Muhammed b. Abdil-Hâdi (ö. 658/1259) isimli iki ahs daha âhide
el-Kâtibeden hadis dinlemi tir.4 Benî Kudâme ailesinden, kadnlara
hadis okutanlar da vard. Zeyneb bnt. el-Vâsitî de Benî Kudâmenin
okuttu u ö rencilerinden biriydi.5 Zeyneb bnt. Kemal de, yukarda
zikredilen Muhammed b. Abdil-Hadiye hadis okuyanlardan biridir. Bu örnekler, Âi enin Benî Kudâme kadnlar arasnda istisna
olmad n ortaya koymaktadr.6
Âi e, Selahiyenin e itimli kesiminden seçkin bir ailenin çocu u
oldu unu açkça iddia etmi olsa da, babas Muhammed b. AbdilHâdinin (680-749/1281- 1348) önemli bir âlim oldu una dair çok
az delil vardr. Onun, Selahiyede muhaddis de il muhtesib (pazar
müfetti i) oldu u bilinirdi.7 Öyle olsa bile Muhammed b. AbdilHâdinin, amn önde gelen âlimleri ile ba lant kurmu olmas
muhtemeldir.8 O, hadis hakknda ne ö renmi se bunlar kzyla
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Lamide yer almaktr. Yine bn Tolunun bir ciltlik Selahiyenin Tarihi isimli eseri,
Benî Kudâmeye mensup pek çok ki inin biyografisini ihtiva etmektedir.
bn Kudâmenin tam ad Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b.
Kudâme Mikdam b. Nasr el-Makdîsîdir (541-620/ 1146-1223). Biyografisi için bkz.
ez-Zehebî, Siyer, c. 22, s. 165-173; Hatice en-Nehrevaniyyenin biyografisi için bkz.
ez-Zehebî, Siyer, c. 20, s. 551; Nefise el-Bezzahn biyografisi için bkz. ez-Zehebî,
Siyer, c. 20, s. 489.
Abdullah b. el-Vâhid için bkz. bn Tolun, s. 335-7; Muhammed b. Abdil-Hâdî için
bkz. ez-Zehebî, Siyer, c. 23, s. 342; c. 22, s. 167.
ez-Zehebî, Siyer, c. 22, s. 167.
Benzeri örnekleri, bn Tolunun el-Kâlaid isimli kitabnda bulmak mümkündür. Bkz.
brâhîm b. Ahmed, s. 304; Ahmed b. Bakr, s. 334, Abdurrahman b. Ali, s. 308, Ömer
b. Muhammed b. Ahmed, s. 287.
bn Tolun, el-Kalâid, s. 271; Ayrca bkz. Salih Abbas, Min Ricâlil-Hisbeh filKarneyn Dirâsâtul-Hisbe vel-Muhtesib  ndel-Arab, Ba dat 1988, s. 201-49.
Lapidus, Memluk ehirleri üzerine yapt  çal mada, âlimlerin farkl bir snf olu turmad na dikkat çekmi tir. Onlarn pazar müfetti i, maliye memuru, kâtip, okul

payla m tr. Nitekim bn Tolun, Âi enin o dönemde hadis âlimleri
yannda babasndan da hadis dinledi ini kaydetmi tir.9 Âi enin ablas
Fâtma bnt. Muhammedin (719-803/1319-1400) de hadis e itimi
almas ve hadis okutan ünlü bir muhaddis olmas, Muhammedin
kzlarn yeti tirme konusunda istekli ve azimli oldu unu göstermektedir.10 Babalarnn d ardan edinmeye çal t  ilmî çabalarna
ilaveten Âi e ve Fatma, aile içindeki e itim a na da dâhil olmu lardr.
Örne in; Âi e ve Fatmann ye enlerinden biri, Hanbeli mezhebine
mensup ünlü fakih ve fikir adam bn Teymiyye (d. 728/1327) ile
birlikte e itim görmü tür.11 Onun amda bulunan önemli âlimlerle
olan ili kisi, Âi e ve Fatmann muhaddis olarak yeti melerine katk
sa lam olabilir.
Zeyneb bnt. Kemal örne inde oldu u gibi, Âi e bnt. Muhammedin
de hadise olan ilgisi oldukça erken ya larda ba lam tr. Âi e henüz
dört ya nda iken, dönemin ünlü hadis otoritesi el-Hacerin
(ö.730/1329) huzuruna getirilmi tir.12 Hatta o, bu dersler neticesinde el-Buhârînin Sahîhini rivayet etmek üzere icazet bile alm tr.
el-Hacer, önemli hadis âlimlerinden biri olan bnul-Zebîdiden (ö.
649/1251) Sahîhi dinleyen biri olarak ra bet görmekteydi.13Âi e
bnt. Muhammedin, el- Hacerden Sahîhi rivayet etmesi ona öhret
kazandrm t. O, Sahîhi am, Selahiye, Kahire, Msr, Hama, Belebek, Humus ve bölgede bulunan di er yerle im yerlerinde en az
müdürü, cami görevlisi hatta tüccar olarak çal tklarn açklam tr. Ayrca Lapidus
pazar denetçisinin, kad, maliye müdürü, ordu yargc ile birlikte önemli bir görev
üstlendi ini ifade etmi tir. Lapidus, age., s. 108-9.
9
bn Tolun, el-Kalâid, s. 287.
10
Fatmann biyografisi için bkz. es-Sehâvî, ed-Davul-Lâmi, c. 12, s. 103.
11
Onun ad, Muhammed b. Ahmed b. Abdil-Hâdi b. Abdil-Hamid b. Abdil-Hadi
b. Yûsuf b. Kudâmedir (704-44/1304-43). O ayn zamanda, Hanbeli fkh üzerine
yapt  çal malar ile dikkat çekmi tir. Biyografisi için bkz. bn Receb, c. 2, s. 436-9;
bn Tolun, s. 313-6. Onun Âi e ile olan ba lants, es-Sehavînin Âi enin kz karde i
Fatmann biyografisini kaydetmesi vesilesi ile tespit edilmi tir. Biz burada, onlarn
(Âi e ve Fâtma) babasnn Muhammed b. Ahmedin amcas oldu unu ö reniyoruz.
es-Sehavî, el-Davul-Lâmi, c. 12, s. 103.
12
Tam ad, ihâbuddîn Ebûl-Abbâs Ahmed b. Ebî Tâlib b. Nime b. Hasan b. Ali b.
Beyandr. bn Kesîr, el-Bidâye, s. 14, s. 150.
13
Bu bilgi için bkz. ez-Zehebî, Zeylul- ber, Muessesetur-Risâle, Beyrut 1985, c. 40, s.
88; bn Kesîr, el-Bidâye, c. 14, s. 150; bn Hacer, ed-Durer, c. 1, s. 152-153; bn Tolun, s. 298-99; bn el-Kâdi, Zeylul-Vefâyât el-Ayân, Kahire, t.y., c. 1, s. 28; bnul mâd, c. 6, s. 93; bn ez-Zebîdî için bkz. ez-Zehebî, Siyer, c. 25, s. 251-2.

yetmi kez rivayet etmi ti.14 Buhârînin Sahîhini el-Hacerden rivayet
eden herkesten daha uzun bir ömür ya ad  için Âi e isminin hadis
ara trmalar için isnatta yer almas, arzulanan bir durum olmu tur.15
Âi enin biyografisinde, el-Hacere ilaveten on yedi hocasnn
daha ismine rastlanmaktadr. Kaytlarda, Âi e on yedi ya nda iken
hocalarndan dokuzunun ölmü oldu u bildirilmi tir. Onun biyografisinde ismi geçen hocalardan dördü bayandr. Bunlardan üçü
amn me hur muhaddislerinden; Sitt el-Fukahâ bnt. brâhîm
(d.726/1325), Zeyneb bnt. Yahyâ (d.735/1334), Zeyneb bnt.
Kemaldir. (ö. 740/1339).16 Dördüncüsü ise Âi e bnt. Muhammed b.
el-Muslim el-Harrânîdir (ö.736/1335).17 Bu kadnlarn ölüm tarihleri, Âi enin onlarla çok erken ya ta ileti im hâlinde oldu unu ortaya koymaktadr. Sitt el-Fukahâ öldü ünde Âi enin dört, Zeyneb
bnt. Yahyâ öldü ünde on bir, Zeyneb bnt. Kemal öldü ünde on
yedi, Âi e bnt. Muhammed b. el-Muslim öldü ünde on dört ya nda
oldu u anla lmaktadr. Ayn ekilde Âi enin, alt erkek hocas ile
de erken ya larda ileti im hâlinde oldu u görülmektedir.18 Bu
hocalarnn tamam, Âi e on be ya nda iken vefat etmi tir.
Âi e, erken ya larda pek çok kitab rivayet etme icazeti elde
etmi tir. Buhârî ve Muslimin Sahîhleri,19 bn Hi âmn es-Sîresi,
et-Tâinin el-Erbaîn derlemeleri,20 Ebûl-Cehmin küçük bir hadis
bn Hacer, ed-Durer, c. 1, s. 152.
Âi enin biyografisini yazan müellifler, Buhârînin Sahîhi üzerine otorite olan elHacerden Buhârîyi rivayet eden son ki inin Âi e oldu unu kaydetmi lerdir.
16
Sitt el-Fukahâ bnt. brâhîmin biyografisi için bkz. Kehhâle, c. 2, s. 161-2; Zeyneb
bnt. Yahyâ için bkz. age. c. 2, s. 122-3.
17
Kehhâle, c. 3, s. 189-90.
18
Alt erkek hocann biyografilerinde ölüm tarihleri u ekilde kaytldr. 1. brâhîm b.
Sâlih b. Hâ im b. Abdullah b. Abdurrahman b. el-Hasân b. Abdurrahman b. el-Azamî
el Halebî (ö. 731/1330), ed-Durer, c. 2, s. 28-29; 9; 2), Ahmed b. Ebî Tâlib b. EbînNâim Nimah b. Hasân b. Ali b. Beyyan el-Sâlihî el-Hacer (ö. 730/1329), ed-Durer,
c. 2, s. 152-3; 3) Ebû Bekir b. Muhammed b. er-Râdi, Abdurrahman b. Muhammed b. Abdul-Cebbâr el-Makdîsi (ö. 738/1337), ed-Dürer, c. 1, s. 491; 4) Abdullah
b. Hüseyin b. Abdillah b. Abdil-Gani b. Abdil-Vâhid b. Ali b Suru el-Makdîsi (ö.
732/1331), ed-Durer, c. 2. s. 361; 5), Abdullah el Hüseyin b. Ebî Tâlib b. Ebîl- sa
el-Ensârî (ö. 735/1334), ed-Durer, c. 2. s. 362-3; 6), Yahyâ b. Fadlullah b. Mucli b.
Decen b. Halef b. Nasr b. Mansur b. Ubeydullah b. Ali b. Muhammed b. Ebî Bekr b.
Abdillah b. Ömer el-Adevî (ö. 738/1337), ed-Durer, c. 5, s. 199-200.
19
Age., c. 12, s. 81.
20
bn Hacer, nbaul-Gumr, c. 3, s. 25; Bu kitap, Hac Kâtip Çelebinin (ö. 1067/1656)
Ke fuz-Zunûn an Esâmi vel-Funûn isimli eserinde tantlmaktadr. Beyrut 1990, s.
56.
14
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derlemesi (cüz) ve Herevînin Zemmul-Kelâm, onun rivayet etmek üzere icazet ald  eserlerdendir.21 bn Hacer, yazd  on dört
kitabnda Âi e ismine atfta bulunmu , fakat onun biyografisinden
bahsetmemi tir.22 bnul- mâd (ö. 1089/1678) ise, Âi enin son
yllarndan hayranlkla söz etmi tir. Onun, ça da lar arasnda en iyi
isnadlara sahip hadisleri dinledi ini ve rivayet etti ini söylemi tir
(Kânet fî âhir umrihâ esnede ehluz-zemânihâ mükessiraten semâan
ve uyûhan).23 Kehhâle de, Hafz Necmuddîn tarafndan Âi enin
kaynaklar ile ilgili düzenlenmi alfabetik indekse atfta bulunmu tur.24
Gelecekte Âi e isminin yer ald  sema ve rivayet etme icazetleri
üzerine yaplacak ara trmalar, onun bilgi seviyesini ortaya koymada
yardmc olacaktr.25
Âi e bnt. Muhammedin yeti tirdi i ö renciler, onun ne derecede önemli bir muhaddis oldu unu ortaya koymaktadr. bn Hacer
el-Askalânî, onun en me hur ö rencilerinden biridir. bn Hacerin
hadis ilmi sahasndaki ba ars, Buhârînin es-Sahîh isimli eserine
yazd  Fethul-Bârî bi erhi Sahîhil-Buhârî isimli hacimli ve kabul
görmü eserinde ortaya çkm tr. bn Hacerin bu önemli eserinde
Âi eden de nakiller vardr.26 Fakat bn Hacerin, Âi e ile birlikte
Sahîhi ne kadar tedris etti i belli de ildir. Öyle görünüyor ki bn
Hacerin isnadlarda Âi e ismini zikretmesi, bn Hacerin hadis nakli
konusundaki öhretini artrm tr. Yukarda ifade edildi i gibi, bn
Hacer onun ismini on be eserinde isnad zincirlerinde zikretmi tir.27
Okudu u tahkikli veya tahkiksiz her kitapta Âi e ve kz karde i
Kehhâle, lâm, c. 3, s. 188. Ebûl-Cehmin cüzü için bkz. Hac Halife Ke f, s. 584;
Zemmul-Kelâm, Hanbeli mezhebinin kelama yönelik ele tirilerini içeren yaymlanm bir kitaptr.
22
bn Hacer, el-Mucemul-Mufehres, s. 669. Bu eserlerden ikisi, hadis derlemesi olarak
bilinen krk hadis türünde kitaplardr. Geriye kalan on ikisi ise, farkl konular içeren
fevaid türü kitaplardr.
23
bnul- mâd, ezerâtuz-Zeheb, c. 7, s. 121.
24
Kehhâle, c. 3, s. 187.
25
Mucem es-Semiyyât ed-Dme kiyye, 550/1155-750/1349 yllar arasnda kaydedilen icazetlere tahsis edilmi tir. Bu yüzden, Âi enin ö retmenlik yapt  dönemdeki
icazetleri kapsamyor. Onun ö rencilik yllarna gelince bu eser, Âi e on bir ya nda
iken katld  bir toplantdaki ald  bir icazet olarak kaydedilmi tir. Mu cemusSemâat, am, s. 349.
26
Kehhâle, c. 3, s. 188.
27
bn Hacer, el-Mucemul-Müfehres, s. 669.
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Fâtma ismine rastlad n kaydetmi olmas oldukça ilginçtir.28 ki
kz karde in sklkla ayn mecliste bulunup bulunmad  bilinmese
de, bn Hacer her ikisinden de ortak alntlar yapm tr. bn Hacere
ilaveten Âi e,  zzuddîn, Ahmed b. Kâdil-Kudât Burhâneddîn (800876/1397-147),29 Ahmed b. brâhîm b. Nasrullâh (800-876/13971471)30 ve Kemâluddîn Muhammed b. el-Kâdî Nâsiruddîn (796856/1393-1452) gibi Memlukler döneminde öhrete ula an âlimler
yeti tirmi tir.31 es-Sehâvî, dinî sahada ara trma yapan pek çok âlimin, özellikle de rhle yapanlarn ona gidip nakilde bulunduklarn
not etmi tir. Bundan hareketle biz onun, am ve civarnda me hur
oldu u sonucunu çkarabiliriz.32
Âi e bnt. Muhammed, sadece yukarda isimleri zikrolunan erkeklere nakilde bulunmam , ayn zamanda pek çok kadna da hadis
nakletmi tir. es-Sehavî, Âi e bnt. Muhammede ö rencilik yapan 31
bayann ismini tespit etmi tir. 33 es-Sehavî, hadis rivayetinde otorite
olan birkaç kadn âlimin verdi i bilgilere dayanarak, bu kadnlarn
ço unun do um tarihleri, e leri ve çocuklar hakknda bilgiler vermi tir. Örne in; Zeyneb bnt. Ali b. Muhammed b. AbdilBeramn verdi i haberden onun, Âi eden Buhârînin es-Sahîh
isimli eserini dinledi ini ö reniyoruz.34
Kulland mz biyografik bilgiler içinden sadece birkaç tanesi,
Âi enin bayan ve bay ö rencileri ile olan ili kisi hakknda bilgi sahibi
olmamza imkân vermektedir. Yukarda isimlerini zikretti imiz dört
erkek ö rencisi, Âi e elli ya n geçtikten sonra dünyaya gelmi tir.

Benzeri ifadeler için bkz. bn Hacer, el-Mucemul-Müfehres, s. 905, 927, 973, 1014,
1022, 1106, 1117, 1160, 1276, 1394, 1400, 1414, 1520, 1611, 1615.
29
Biyografisi için bkz. Ali b. Dâvûd el-Cevherî es-Sayrefî (ö. 849/1445), nbâul-Ha r,
bi Ebnâil-Asr, Dârul-Fikr el-Arabî, Kahire 1970, s. 345-6.
30
es-Sayrefî, s. 450-1.
31
Yûsuf b. Ta ribirdî (ö. 874/1470), Nucûmuz-Zâhira fî Mulûki Msr vel-Kâhire, Kahire 1972, c. 16, s. 13-14. Memlukler dönemindeki entelektüel kültürü açklayan iki
makale yazlm tr. Urlich Haarman, Arabic in Speech, Turkish in Lineage Journal
of Semitic Studies, 33 (1981), s. 81-114; Jonathan Berkey, Silver Threads among the
Coal, A Well-Educated Mamluk of the Ninth/Fifteenth Century, Studia Islamica, 73
(1991), s. 109-2.
32
es-Sehavî, ed-Dav, c. 12, s. 81.
33
Âi enin bayan ö rencileri için bkz. es-Sehavî, ed-Dav, c. 12, s. 46, 47, 60, 103, 145,
156, 169, 231, 232, 258, 339, 346, 409, 488, 593, 609, 694, 741, 806, 843, 860, 919,
946, 975, 978, 983, 984, 987, 999, 1002, 1004.
34
es-Sehavî, ed-Dav, c. 12, s. 44, 258.
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uras kesindir ki Âi e bnt. Muhammed elli ya nda iken bn Hacer, yetmi üç ya nda iken Kemâluddîn Muhammed, yetmi yedi
ya nda iken de di er ikisi zzuddîn Ahmed ve Ahmed b. brâhîm
dünyaya gelmi tir. Bayan ö rencileri de, ileri ya larndaki döneminde onunla birlikte olabilmi lerdir. es-Sehavî, bu kadnlardan
yirmi yedisinin do um ve icazet alma tarihlerini bir bütün hâlinde
düzenli bir ekilde vermi tir. Bunlardan sadece Fâtma bnt. Ali b.
Mansûr (ö. 770/1368), Âi e bnt. Muhammed krk yedi ya nda iken
do mu tur. Geriye kalanlardan iki ö rencisi o yetmi lerinde, Sekiz
ö rencisi o seksenlerinde iken do mu tur. cazet tarihlerine gelince,
bayan ö rencilerden biri o altm larnda iken, on biri o seksenlerinde iken, alts ise o doksanlarn ba nda iken icazet alm tr. Bu
hoca-talebe arasndaki ya ili kisi, daha önce ifade etti imiz Fâtma
bnt. Kemalin hayatndaki hoca-talebe ili kisinden farkl de ildir.
Âi enin ö rencilerinin biyografisinden çkarlabilen di er bir
sonuç da, onun öhretinin ne kadar geni bir co rafyaya yayld 
ile ilgilidir. es-Sehavî, onun yirmi alt bayan ö rencisinden yirmi
birinin Mekke, ikisinin Halep, birinin Kahire ve birinin de Bulak
ehirlerinden oldu unu bildirmi tir. Biz, ö rencilerinin Âi e ile
görü mek için Selahiyeye mi geldi ini yoksa Âi enin ö rencileri
ile memleketlerinde mi görü tü ünü bilmiyoruz. cazetler, gyabi
olarak da verilmi olabilir. Ancak ö rencilerinin bulundu u bölgelerde, bir muhaddise olarak Âi enin öhrete ula t  açktr. Mekkeli
olan ö rencilerin isimleri sklkla tekrarlanm tr. Bilindi i üzere hac
sezonu, ilim elde etmek için iyi bir frsattr. Böyle dönemlerde Âi e,
kendisinden icazet alabilmek için aranan bir ki idir.
Âi e bnt. Muhammed, doksan üç ya nda iken vefat etmi tir.
O, öldükten sonra Selahiye bölgesindeki en önemli raviler zincirine dâhil edilmi tir.35 Cenaze namaz amn cemaat bakmndan en
kalabalk camilerinden biri olan el-Câmi el-Muzafferîde klnm tr.
Onun biyografisine yer veren bn Tolun, u notu kaydetmi tir. Her
bölgeden pek çok insan onun ölümünde hazr bulundu.36Talebe ve
35
36

Bu ara trma esnasnda, Âi enin evlili i ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadm.
bn Tolun, s. 288.

hoca olarak elde etti i ba arlar ona, imrenilecek bir öhret ve örnek
bir muhaddise olma ödülü kazandrm tr.

A) Ortak Özellikler
Zeyneb bnt. Kemal ve Âi e bnt. Muhammedin hayatlar yakla k
olarak iki asr ku atm tr (646- 816/1248-1413). Yukarda anlatlan
biyografiler, hadis rivayet sisteminin o dönemde çok istikrarl
oldu unu ve bu bayan hadisçilerin kariyer hayatlarnn pek çok
açdan benze ti ini göstermektedir. Her ikisinin hayatndaki ortak özellikler, Memlukler dönemindeki kadnlarn hadis nakletme
konusundaki ortak özellikleri olarak da de erlendirilmelidir. Birinci
ortak özellik; her iki muhaddisin, ö rencilerine ilaveten hocalaryla
olan ili kilerindeki benzerliklerdir. kinci benzerlik; her ikisinin,
kariyerlerinin olu masnda kadn ve erkeklerle ileti im kurmu
olmalardr. O dönemde karma e itimin de oldu unu gösteren bu
delil, ayn zamanda Orta Ça slam tarihinde kadn erkek ili kilerine
 k tutmaktadr. Üçüncü olarak; onlarn ba arlarn gösteren bu
kaytlar, medrese sistemi d nda da e itimin oldu unu göstermektedir. Genel olarak e itim kurumlarnda verilen maa ve ba  lardan
mahrum braklm olsalar da bu bayan muhaddislerin üstün ba ars,
onlarn sahalarnda mükemmel bir e itim aldklarn açklamaktadr.
Dördüncü olarak; her iki kadn da hadis derleme konusunda ilk
otoritelerdendir. Ayrca onlar fkh, gramer, teoloji ve iirle de
ilgilenmi lerdir. Son olarak; her iki muhaddisin çal malar, ya adklar
dönemde Hanbeli çevrelerinde daha çok kabul görmü tür.
Zeyneb ve Âi enin e itim geçmi leri, onlarn geni hadis bilgisini bir ila on iki ya arasnda elde ettiklerini ortaya koymaktadr.
Modern dönemlerle kyasland nda, bilimsel veriler kullanan uzmanlara göre onlarn e itim aldklar bu ya lar, okul öncesi dönem
ile ilkokul ya larna denk dü mektedir. Orta Ça da Müslümanlarn
hadis rivayeti sahasndaki bu uygulamas, Hz. Muhammed ve onun
ashabndan gelen dinî ö retiyi aslna uygun olarak bir sonraki
ku a a nakletmeyi amaçlyordu. Güvenilir raviler tarafndan rivayet
edilen en ksa isnadlar ara trlp hadislerin aslnn muhafaza edil-

mesi temel gaye idi. Hatib el-Ba dâdî (ö. 463/1070) ve bn Salah
e - ehrezûrî (ö. 643/1245) gibi me hur hadis âlimleri, daha sonra
ö renmeleri ve ö rendikleri hadislerin do ru bir ekilde nakledilmeleri artyla küçük ya taki çocuklara da icazet verilmesi konusunda hemfikirlerdi.37 Pek çok sayda icazet alan Zeyneb ve Âi eye ilaveten, be ya ndan önce icazet ile ödüllendirilen ba ka kadnlar da
vard. Bu kadnlarn hayatlar bn Hacerin ed-Durerul-Kâmine ve
es-Sehavînin ed-Davul-Lâmi isimli eserlerinde yer almaktadr.38
Ya lar ilerlemi olan otorite ravilerin çok genç olanlara hadis rivayet etme gelene i, di er Müslüman bölgelerde de sürdürülmü tür.
Richard Bulliet 10/16 ve 11/17. yüzyllardaki Ni abur üzerine yapt 
bir çal mada, erkek ö retmen-ö renci ili kilerini incelemi ve Zeyneb ve Âi enin hocalar ile olan ili kisine benzer ili ki örnekleri
kaydetmi tir.39 Ni aburdaki iki yüz âlim üzerine yapt  çal mada
Bulliet, hadis hocalarnn özellikle e itimlerinin son a amalarnda
bulunan genç ö rencilere sahip olma e ilimi gösterdiklerini not
etmi tir. Hadis e itimi, genellikle çocuk dört ya nda iken baba,
amca veya daynn ilgilenmesi ile çok erken dönemde ba lard. Hadis
ö rencilerinin genç ya ta iken ders aldklar hocalar, sklkla onlarn
biyografisi içinde zikredilmi tir.40
Hadis tahsili, genç ya ta iken sona ermezdi. Bulliet, bir ö renci
yakla k olarak yirmili ya larn sonuna do ru tüm hadisleri okutmak üzere icazet ald n ve ba kalarna icazet verebilecek duruma
geldi ini kaydetmi tir. Ö renci daha sonra hadis e itimine devam etse de bu, resmî olarak katld  hadis meclisleri kadar faydal
olmazd.41 Âi e ve Zeynebin durumunda oldu u gibi, ö renciler on
Hatîb el-Ba dâdî (ö. 463/1070), el-Kifâye fî  lmir-Rivâye, Dârul-Kütübil- lmiyye,
Beyrut 1988, s. 76-7; bn Salah e - ehrezûrî (ö. 643/1071); Mukaddimetu bn Salah fi
Ulûmil-Hadîs, Dârul-Kütübil- lmiyye, Beyrut 1995, s. 108-9.
38
Bu durum, mezkûr iki kitaba ilaveten Kehhâlenin Alâmun-Nisâ isimli mecmuasnda da rahatlkla görülebilir. Roded, çal masnda benzeri gözlemler yapm tr. Age., s.
70-1.
39
Richard Bulliet, The Age Structure of Medieval Education, Studia Islamica, 1983, s.
105-17.
40
Berkey, Bulliet gibi saysal verilerle çal ma yapmam olsa da, Memlukler dönemindeki e itim ya  ile ilgili olarak benzeri sonuçlara ula m tr. Berkey, Transmission of
Knowledge, s. 177.
41
Bulliet, s. 114-5.
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dört ya ndan önce ders ald  hocalarn etkisi altnda kalrlard. Ayn
ekilde bu iki muhaddis de, ileriki yllarda ö rencilerin biyografilerinde yer alm lardr. Biyografik eserler, hadis rivayetinde bulunan
bay ve bayan muhaddislerin ya lar hakknda bilgi vermi olsa da,
onlarn meslekî kdemleri hakknda kesin bilgi vermez. Sosyal hayata
katlma konusunda kadnlar üzerinde bask oldu u için, yeti kinlik
dönemlerinde hangi kadnlarn ilim meclislerine katld n kesin
olarak bilmek zordur. Bu konu, a a da detayl bir ekilde incelenecektir.
Çok ya l olan ravinin çok genç olan raviye hadis rivayet etmesi, âli isnad elde etme arzusunun bir tezahürü olarak izah edilebilir.
Zeyneb ve Âi enin de içinde bulundu u pek çok ravi, ara trmalarn
çok hzl oldu u nadir görülen bir dönemde ya adlar. Kymetli
oldu u için, âli isnad elde etmek üzere tetkiklerin yaplmasn do al
bir süreç olarak de erlendirmek gerekir. Âli isnadn kymetine binaen biyografik eser yazarlar, ömürleri uzun olan ravilerin ba arlarn
kaydetmeye öncelik vermi lerdir. Ancak bu istatistikî bilgiler, tarih kitaplarnda abartlarak sunulmu tur. Memlukler dönemindeki
hayat üzerine yaplacak ara trmalar, biyografik kaynaklarda sklkla
yer alan seksen ve doksan ya larndaki ravilerin kimliklerine  k
tutacaktr.
Zeyneb ve Âi enin çal malar hakknda bilgi veren Orta Ça
dönemi ara trmalar, onlarn erkek hoca ve ö rencilerle de ileti im
hâlinde oldu unu kaydetmi lerdir. Zeyneb ve Âi enin bu durumunun analizi, slam tarihinde kadn- erkek ili kilerini daha iyi
anlamamza yardmc olabilir. Kadnlarn e itim sahasnda erkeklerle ortak çal malar yapt n gösteren bu kuvvetli deliller, o dönemde sosyal yapnn bozulmad n dü ündürmektedir. Msr
Memluklerinin e itimi üzerine yaplan bir çal ma, ehirde ya ayan
kadn ve erkeklerin birlikte dinî e itim alabildi ini ortaya koyan bir dünyadan söz etmektedir. Elizabeth Sartain, Celâleddîn esSuyûtînin hayatn anlatt  eserinde, 9/15. yüzylda çok sayda hadis
rivayet eden kadndan söz edildi ini do rulam tr. O, yeti kin erkek ve kadnlarn bir arada bulunmasn yasaklayan kültürel kurallar

oldu unu ve ergenlik ya na kadar karma e itim gören kzlarn
bulu ya na (on üç ya na) erdikten sonra ayrldklarn not etmi tir.
Ayrca, cinsel arzular tükenmi ya l kadnlarn da yeti kin erkeklere hocalk yapabildi ini kaydetmi tir.42 Zeyneb ve Âi enin kariyer
grafi ini yanstan gençlik ve ya llk dönemlerindeki aktiviteleri de,
Sartainin bu konudaki dü üncesini desteklemektedir.
Yukarda ifade edildi i gibi gençlik ve ya llk yllar arasnda
geçen dönem, biyografi yazarlar ve tarihçiler tarafndan kayda de er
bulunmam tr. Kadnlarn Hadis rivayeti sahasndaki durumlar
konusunda yaplacak ara trmalarla do rulanabilecek iki varsaym
vardr. Birinci varsaym udur: Bulu ça na gelen kzlar, sk dinî
kurallar gere i karma hadis rivayet meclislerine katlamazlard. Erkeklerle birlikte hadis meclislerine katlmak yerine onlar, çocukluk
dönemlerinde aldklar icazetlerle kendilerini müstakil çal malara
adarlard. Toplumdaki mevcut kurallar bozmayacak derecede
ya landklarnda ise, erkek ve kzlar için tahsis edilen snflarda hadis
meclislerine katlabilirlerdi. 43
Daha çok delilin bulundu u ikinci varsaym ise udur: Bayan
muhaddislerin bu sahadaki ilmî kariyerleri, büyük oranda erkek
meslekta lar ile paralellik arz etmektedir. Yani onlar, kapal mekânlarda sadece bayanlara ayrlm meclislerden ziyade, hem erkek hem
de kadnlar için açk olan hadis meclislerinde e itimlerine devam
etmi lerdir. Bu konuda, Zeyneb bnt. smâîl b. brâhîm b. Sâlim b. Barakât b. Sad (d. 659/1260) güzel bir örnektir.44 el-Mucemus-Semaât
ed-Dima kiyyât isimli eser, onun yirmili ve otuzlu ya larda iken dinleyici olarak katld  iki toplantnn tarihini ve yerini kaydetmi tir.45
Bu iki toplant, erkek ve kadn katlmclarla gerçekle mi tir. Hadis
dinleme (semaat) ve icazetler, biyografik eserlerde yer almayan detaylara i aret etti i için kaynaklarn daha detayl incelenmesi hâlinde kadnlarn, gençlik ve ya llk dönemlerinde hadis meclislerine
Sartain, age., s. 125-127.
Sartain, age., s. 125-127.
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bn Hacer, ed-Durer, c. 2, s. 211; bn Hacer d nda ba vurulan di er biyografik eserler, onun ölüm tarihini kaydetmemi tir.
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el-Mucemus-Semâât, s. 312.
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katldklarn ortaya koyacaktr. Bu konuda sadece biyografik kaynaklar yeterli de ildir. Detayl bir ara trma, hadis nakli konusunda
kadnlarn yerini tam olarak ifade edebilir.
Sistematik olmayan kantlar da kadnlarn, bizim kabul etmekte
güçlük çekti imiz ya larda bile dinleyici olarak halka açk e itim
toplantlarna katld n ortaya koymaktadr. Söz gelimi Maliki âlim
bnul-Hacc el- Abderî (ö. 737/1336), camilerde ve erkeklerin kendi aralarnda yaptklar hadis meclislerine kadnlarn katlmalarnn
istenmedi ini ifade etmi tir. Çünkü kadnlar, bu toplantlarda erkeklerle ayn meclisi payla rlard ve bu birliktelik esnasnda kadnlarn
mahrem yerleri (avret) açlabilir ve erkekleri rahatsz edebilirdi.
(avret; bir kadnn, kendisine namahrem olan bir erke in görmesi
yasak olan bedeninin bir bölümüdür.)46 Kadnlarn toplumsal hayatta söz sahibi olmalar konusunda oldukça tutucu olan bn Haccn,
kadnlarn hadis meclislerinde yer almalarna kar  çkmamas oldukça ilginç bir durumdur.47 bnul-Hacc, daha çok kadnlarn
rahatszl a neden olan tavrlarna kar yd. Gerçekte bnul-Hacc,
kadnlara din e itimi verilmesinden yanayd. O, e er kocas gerekli
e itimi verecek düzeyde de ilse, hanmnn daha bilgili ki ilerden
e itim almasna müsaade etmesi gerekti i görü ündeydi. bnulHacc, e er kocas e itim almasna izin vermezse, kadnn adli yargya
ba vurmak suretiyle hakkn aramasn tavsiye etmi tir.48 Kadnlara
e itim verecek bir kadn bulunamad  takdirde, kadnlarn bir
araya gelerek camilerde olu turduklar ilim halkalarnda erkek bir
hocadan ders almalarna koca kar  çkmamaldr. Belli ya a eri mi
bnul- Hacc el-Abderî (ö. 737/1336), el-Medhal, Matbaatul-Msriyye bil-Ezher,
Kahire 1929, c. 2, s. 219; Berkey, kadnlarn e itim konusunda yapt  de erlendirmelerinde sistematik olmayan delillere istinaden, Memlukler döneminde cinsiyetten
kaynaklanan engellemelerin hadis nakli alannda da etkili oldu u sonucunu çkarm tr. Berkey, Transmission of Knowledge, s. 177.
47
bnul-Hacc, kitabnn ba ndan sonuna kadar kadnlara kar  tutucu tavr sergilemi tir. Özellikle bkz. Bir sonraki bölüm; Kadnlarn çe itli ihtiyaçlar ve nedenlerden
dolay d ar çkmas. Medhal, c. 1, s. 245-72.
48
bnul-Hacc, Medhal, c. 1, s. 276-77. bnul-Hacca göre e itim alma hakk verilmeyen kadn, durumunu hâkime bildirmelidir. Resmî görevli olan hâkim, kadnn hakk
olan dünyalk bir mal almada kocay zorlad  gibi, din e itim hakk konusunda da
kocay zorlayarak bu hakkn kadna verilmesini sa lamaldr. Dinî konularda kocann
hanmna ö retmesi gereken zorunlu bilgiler konusunda ayrntl tart malar için bkz.
bn Hacc, Age., c. 1, s. 209-10.
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kadn ve erkekler arasndaki ili kiyi, yaknla may snrlayan yasaklar
olmasna ra men hadis meclisleri gibi din e itim ortamlar istisnai
durumlardandr.
Zeyneb ve Âi enin di er bir ortak özelli i, medrese çats altnda
bulunmadklar hâlde ba arl birer muhaddis olmalardr. Bir kadnn,
resmî olarak medresede ders verdi ine dair bir kayda rastlanmam tr.49
Bununla birlikte, Orta Ça da Müslümanlarn farkl e itim sistemleri, medreselerin kurulmas ile sona ermemi tir. Selçuklu, Eyyubi
ve Memlukler dönemlerinde medreselerin ço almas, di er resmî
olmayan ö retim ekillerinin önemini azaltmam tr. Maa l medrese hocalar, özel ö rencilere cami ve evlerde özel ders vermi lerdir.
Bu derslere genellikle bayan ö retmen ve ö renciler katlr; cami
veya özel evlerde ilim halkas olu turmak suretiyle e itimlerini
sürdürürlerdi.50 Berkeyin kaydetti ine göre; slam tarihi boyunca
temel e itim, kurumlardan ziyade gayr-i resmî bir ekilde ki iler
tarafndan yürütülmü tür.51 Medrese gibi resmî e itim kurumlarna
ra men özel evler, kütüphaneler ve edebiyat salonlar gibi çe itli
ekillerde süregelen gayr-i resmî e itim biçimleri, kadnlarn nasl
e itim aldklarn açkça ortaya koymaktadr. E itim sisteminin bu
farkl ekilleri   nda Zeyneb ve Âi enin pek çok icazet almas ve
bilgilerini di er hadis ö rencilerine nakletmesi ola an d  bir durum
de ildir. bn Hacer, Zeynebin Halep, am, Ba dat, Eriha, Harran,
skenderiye ve Kahire âlimlerinden icazetler ald n ve kalabalk
ö renci gruplarnn, önemli kitaplar ondan dinlemek için etrafn
sardklarn kaydetmi tir.52 Âi enin öhreti, ilim talep etmek için
yolculuk yapan ö rencilere oldukça cazip gelmekteydi. Zeyneb ve
Âi eye ait dördüncü ortak özellik, her ikisinin hadis ilmi sahasndaki
çal malar ve hadis rivayetinde bulunmalardr. Yukarda ifade
edildi i gibi bu çal malar, daha çok Müslümanlarn ibadetleri ile
ilgili çe itli konulardaki hadis derlemeleri ve züht yannda temel ilZeynebin Ziyaiyye Medresesinde toplantlara katld  kaydedilmi olsa da, onun bir
maa kar l nda ders okutup okutmad  bilinmemektedir.
50
Salebî, s. 332; Berkey, Transmission of Knowledge, s. 171; Roded, s. 76-8, 85.
51
Berkey, Transmission of Knowledge, s. 18.
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bn Hacer, ed-Durer, c. 2, s. 210.
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mihâl bilgilerini içeren konulara tahsis edilmi tir. Delillerin ortaya
koydu u genel bir görü e göre, bu dönemde kadnlar hadis rivayeti konusunda oldukça iyidir. Kadnlarn ilmî aktiviteleri içerisinde,
hadis ilmi sahasndaki üstünlüklerini açklayan birkaç muhtemel
görü vardr. Bunlardan biri udur: Fkh, kelam veya tefsir derslerini
almak, sonra da bunlar okutmak için bir ya da daha çok hocadan
uzun süre ve kesintisiz bir ekilde e itim almak gerektirmekteydi.53 Oysaki Memluk toplumunun kültürel ve dinî yaps içerisinde
evlenmemi erkekler ve kadnlar arasnda bir ili kinin kurulmas neredeyse mümkün de ildi. Dahas kadnlardan, evlenmeleri ve çocuk
vermeleri istenirdi. Ancak Zeyneb, bekâr ya amay sürdürdü. Bu
faktör, ona bir muhaddis olarak ba arl olma imkân sa lad. Hukuk veya din e itimi için zamanla ilgili soruna ilaveten bir de ortak i lenen dersler, kadnlarn e itim almasna engel oluyordu. Bir
ücret veya maa ödenerek yaplan ortak dersler de vard. Bu ücretler,
kadnlarn bu derslere katlmalarna engel oluyordu.
Zeyneb ve Âi e, am ve çevresinde geli en Hanbeli din anlay n desteklemi lerdir. Hanbeli anlay , gelenekçi rasyolasit
dinî yakla ma sahip ki ilere bask uygulayp hadis vastas ile Hz.
Peygamberin sünnetine tabi olmalarn arzuluyordu. Onlara göre;
günlük hayat içerisinde hadisleri ezberleme ve özümseyip ya amak,
ki inin kurtulu yolu idi. Ayn ekilde, bu anlay a uygun olarak 3/9.
yüzyln mutasavvflarndan bn Ebî Dünyânn (ö. 281/894) Kitâbu
ükr lillâh (Allaha ükretmek gerekti ini ifade eden) isimli kitab ve
el-Kandah (Allah ve lahî Emir), Zeyneb ve Âi enin nakilleri arasnda
yer almaktadr. Yine Âi enin, Hanbeli âlimlerinden Abdullah b.
Muhammed b. Ali el-Herevînin (ö. 481/1089) yazd  ZemmulKelâm ve Ehlihî isimli kitab okutmas normal kar lanmaldr. Hasân
b. Muhammed el-Hallâln (ö. 439/1047) kaleme ald  fedail yahut menakb türündeki Kerâmetul-Evliyâ gibi eserler, geçmi e sayg
duyma anlay n te vik etmekteydi. Hanbeli toplumu içerisinde bu
tür çal malarn yaylmas, ku aktan ku a a nakledilen Hanbeli sufi
53

Makdisi, Rise of Colleges, s. 128-9; Berkey, Transmission of Knowledge, s. 179-80.

gelene ini desteklemi tir.54 Ancak sistemli bir sofizmin, Zeyneb
veya Âi enin kariyer edinmelerinde ciddi anlamda etkili oldu u da
söylenemez.55
Hâkim gelenek içinde toplumun e ilimi dikkate alnd nda, Zeyneb veya Âi enin Selahiyede yeti mesi bir tesadüf de ildir. Biyografi
yazarlar, bu iki bayan muhaddisin ilim meclislerine katldklarn ve
onlarn güvenilir raviler olarak kabul gördüklerini vurgulam lardr.
Ayn ekilde Zeyneb ve Âi enin, benzeri aktivitelerde bulunan pek
çok kadn ça da  oldu u belirtilmi tir.56 Selahiyede kadnlarn ilmî
aktivitelere yüksek düzeyde katlm, toplumdaki farkl kesimlerin
etkilendi i Hanbeli vizyonunun geni li ini aç a çkarmaktadr.
Aslnda bu dönemlerde, kadnlarn yasal olarak dinî akademik
çal malara katlmas pek yaygn olan bir durum de ildi. Buna
ra men, Hanbeli anlay nn yaygn oldu u çevrelerde bu bayanlarn
hadisle me gul olmas takdirle kar lanm tr. Böylece Hanbeli ilmî
gelene i içinde hadisler toplumun farkl kesimlerine ula trlm ve
bu hizmetin maliyeti Memlukler devleti tarafndan kar lanm tr.
Zeyneb ve Âi enin, Hanbeli mezhebine mensup olduklar bellidir.
Ancak bu mensubiyet, taassup derecesinde olmam tr. Zeyneb ve
Âi e, di er mezheplere mensup önemli hadis hocalar ve ö rencileri
ile de ileti im hâlinde olmu lardr. Buna ilaveten, Zeyneb ve Âi e
gibi velut olan di er muhaddislerin farkl mezheplere mensup
olmas, gelenekçili in Hanbeli olanlar için bir imtiyaz olmad n
göstermektedir. Gelecekte yaplacak çal malar, mezhep mensubiyetinin hadis ravileri üzerindeki etkilerinin boyutunu açkça ortaya
koyabilir.
Bu çal ma, am Memlukleri dönemine ait iki muhaddis kadnn
ilmî kariyerine  k tutmaktadr. Ayrca bu çal ma, slam tarihi boyGeorge Makdisi, Hanbeli anlay nn sistematik bir sufizme tamamyla kar  olmadn, fakat sistematik bir sufizmin baz ksmlarna kar  oldu unu ortaya koymu tur.
George Makdisi, The Habeli School and Sufism Boletin de la Asociacion des Orientalistas, c. 15 (1979), s. 115-26.
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Heller de, Selahiyye Hanbelileri arasnda yapt  gözleme göre güncel slamla ilgili
olarak ayn sonuca ula m tr. Heller, s. 117-20.
56
Kehhâlenin Alâmun-Nisâ isimli eseri, Müslüman kadnlar hakknda yazlm en
kapsaml biyografik çal malardan biridir. Bu çal ma, özellikle Memlukler dönemindeki ravileri ara trmak isteyenler için ba vurulmas gereken kaynaklardandr.
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unca farkl co rafyalarda Müslüman kadnlarn e itimi ile ilgili merak edilen sorulara da bir cevap mahiyetindedir. Zeyneb ve Âi e, çok
saydaki seçkin bayan muhaddisten sadece ikisidir. Fkh ve tefsir gibi
dinî ilimlerin di er sahalarnda öhrete ula may ba aran kadnlar da
âlim ve amil olma sfatlarn hak etmi lerdir. Zeyneb ve Âi e gibi
kadnlarn ilmî geçmi lerini payla mak ilgi ile kar lanmaktadr.
E zamanl olarak di er kadn âlimler üzerine yaplan biyografik
çal malar, Müslümanlarn e itim tarihinde medreseler d ndaki
e itim sahalarn anlamamz kolayla trr ve kadnlarn yapt 
çal malara  k tutabilir.
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