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Ebu Bekr Abdullah b. ez-Zübeyr 
b. ei-Awam ei-Kureşi' 

{ö. 73/692) 

Emevi hAnedan ma karşı 
halifeliğini ilAn eden 

ve abAdile*den biri olan sahAbi. 
_j 

Kureyş kabilesinin Esed b. Abdüluzza 
koluna mensuptur. Babası aşere-i mü
beşşere*den Zübeyr b. Awam. annesi 
Hz. Ebü Bekir'in kızı Esma'dır. Hicretin 
ikinci yılı zilkade ayında (Mayıs 624) Me
dine'de doğdu. Muhckirin*in Medine'
de dünyaya gelen ilk çocuğu olması do
layısıyla doğumu büyük bir sevinç uyan
dırdı ve adı Hz. Peygamber tarafından 
konuldu. Henüz çocuk denecek bir yaş

ta babası ile birlikte Suriye'nin fethi
ne katıld ı ve Yermuk Savaşı'nda bulun
du. Amr b. As'ın Mısır'ın fethine gön
derilmesinden sonra babası Zübeyr b. 
Awam kumandasında sevkedilen 5000 
kişilik yardımcı kuwet arasında o da 
vardı. Mısır'ın fethi sırasında bütün as
keri harekata iştirak etti. Hz. Osman 
devrinde Mısır Valisi Abdullah b. Sa'd b. 
Ebü Serh'in, merkezi Sübeytıla olan İfri
kıyye bölgesine yaptığı seferde bulundu 
(647). Bizans'a karşı isyan edip bağım
sızlığını kazanan İfrikıyye Genel Vali 
si Gregorius'un m"oslüman kuwetlere 
karşı da şiddetle mukavemet etmesi 
üzerine çıkan ve her iki tarafın ağır ka
yıplar verdiği savaşta, Abdullah b. Zü
beyr'in Gregorius'u bizzat öldürmesiy
le müslümanlar galip geldi. Onun bu 
kahramanlığı özellikle Medine'de büyük 
yankı uyandırdı. Ayrıca Küfe Valisi Said 
b. As'ın 650 yılında Taberistan ve Cür
can'a yaptığı sefere de katılarak büyük 
yararlılıklar gösterdi. 

Halife Osman, Hz. Ebü Bekir tarafın 

dan mushaf haline getirilen Kur'an- ı 

Kerim'in nüshalarını çağaltmak için 
kurduğu dört kişilik heyete, kurradan 
olması sebebiyle onu da dahil etmişti. 
Abdullah. Hz. Osman'ın evinin Mısırlılar 

tarafından kuşatılması sırasında diğer 

büyük sahabilerin oğullarıyla birlikte 
halifeyi savunduysa da şehid edilmesi
ne engel olamadı. Bu faciadan sonra 
meydana gelen olaylarda onun faal bir 
rol oynadığı görülmektedir. Hz. Ali'ye 
karşı oluşan muhalefetin en ateşli üye
lerinden biri haline geldi. Hz. Aişe'nin 

yanında toplanan Mekke'deki muhalif 

grup Basra'ya giderek valiyi hapsedip 
şehre hakim oldu. imarnet hususunda 
Talha ile Zübeyr arasında çıkması muh
temel ihtilaf, Abdullah'ın Hz. Aişe tara~ 
fından imam tayin edilmesiyle halledil
dL Cemel Vak'ası'nda piyadelerin ku
mandanlığını yaptı ve teyzesi Hz. Aişe' 
nin devesinin önünde kahramanca sa
vaştı . Hz. Ali'nin galip gelmesi üzerine 
Aişe ile birlikte Medine'ye dönmek zo
runda kaldı. Amr b. As ve Ebü Müsa ei
Eş'arfnin Ezruh'taki toplantılarında ha
zır bulunduysa da (Şubat 658) hakemie
rin faaliyetlerine müdahale etmedi. 

Muaviye devrinde Medine'de oturan 
Abdullah. Muaviye'nin oğlu Yezid'i veli
aht tayin etmek istemesi üzerine Hz. 
Hüseyin. Abdullah b. Ömer ve Abdur
rahman b. Ebü Bekir ile birlikte ona 
şiddetle karşı çıktı. Muaviye'nin kendi
leriyle görüşmek için Medine'ye gel
d iğ i ni öğrenince onlar da kendisiyle kar
şılaşmamak için Mekke'ye gittiler. Bu
na rağmen Muaviye arkalarından gi
derek onlarla görüştüyse de ikna ede
medi. 

Yezid b. Muaviye hilafet makamına 
geçince. Medine Valisi Velid b. Utbe'ye 
bir mektup yazarak Hz. Hüseyin, Abdul
lah b. Ömer ve Abdullah b. Zübeyr'den 
zorla biat almasını istedi. Ancak valinin 
yavaş hareket etmesi üzerine bunlar 
Mekke'ye gittiler. Hz. Hüseyin Küfe'ye 
davet edildiğinde, bu daveti kabul et
mesini uygun görenlerden biri de Ab
dullah b. Zübeyr idi. Kerbela faciasın

dan sonra Yezid 'e karşı muhalefetin li
deri haline gelen Abdullah. Yezid'in ha
lifeliğini kabul etmemekle birlikte ona 
açıkça cephe almayıp beklemeyi tercih 
etti. Yezid onun bu tutumuna kızarak 
Medine Valisi Amr b. Said'e Abdullah'ın 
üzerine bir ordu göndermesini emretti. 
O da Abdullah'a düşman olan kardeşi 

Amr b. Zübeyr kumandasında bir kuv
vet gönderdi. Amr hiçbir mukavemetle 
karşılaşmadan Mekke'ye girdiyse de 
ani bir baskına uğrayarak esir alınıp 

hapsedildL Bir yıl sonra Yezid Mekke'ye 
Muslim b. Ukbe kumandasında yeni bir 
kuwet gönderdi. MOsJim'in yolda ölme
si üzerine yerine tayin edilen Husayn b. 
Nümeyr es-Seküni Mekke önlerine ge
lerek şehri kuşattı (24 Eylül 683) Suri
yeli askerlerden meydana gelen Ye
zid ordusu, attıkları yağlı paçavralar
la Kabe'de yangına yol açtılar. Bu ku
şatma Yezid'in ölüm haberinin Mekke'ye 
ulaşmasına kadar (27 Kasım 683) 64 gün 
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devam etti. Yezid'in öldüğünü öğrenen 
Abdullah b. Zübeyr, "emirü'l-mü'minin" 
unvanıyla halifeliğini ilan etti (64 / 6831 

Husayn b. Nümeyr. Abdullah b. Zübeyr 
ile temasa geçerek Dımaşk'a geldiği 

takdirde halife olarak tanınacağını söy
ledi. Ancak o bu teklifi kabul etmedi. 
Suriyeliler Yezid ölünce önce oğlu ll. Mu
aviye'ye, iki ay sonra onun ölümü üze
rine de Mervan b. Hakem'e biat ettiler. 
İki halifenin ardarda ölümüyle meyda
na gelen boşluk ve anarşi dönemin
de Filistin. Humus ve Kınnesrin ordu
gahları Abdullah b. Zübeyr'e biat etme
ye hazırlandılar: fakat Mervan b. Ha
kem kısa zamanda duruma hakim oldu. 
Bu arada Abdullah b. Zübeyr'in Filistin'i 
almak için kardeşi Mus'ab idaresinde 
gönderdiği ordu başarısızlığa uğradı. Bu 
mücadeleler devam ederken Mervan 
vefat etti (7 Mayıs 6851, yerine oğlu Ab
dülmellk halife oldu. 

Hicaz ile doğu eyaJetlerinde Abdullah 
b. Zübeyr, Suriye, Filistin ve Mısır'da 

Abdülmelik b. Mervan hüküm sürüyor
du. Ancak her ikisinin bölgelerinde ka
rışıklıklar devam ediyordu. Mekke ku
şatması sırasında Abdullah'a yardım 

eden Hariciler. tehlikenin ortadan kalk
masından sonra onunla anlaşmazlığa 

düştüler. Bunlardan Necde b. Amir ida
resindeki grup, Necid ve Uman bölge
lerini ele geçirdi. Nafi' b. Ezrak'a bağlı 
ve onun ismine izafeten Ezarika diye 
adlandırılan grup ise son derece katı 

prensipiere sahip ve· kuwet itibariyle de 
en tehlikelisi idi. Nafi' b. Ezrak. etrafın 

da toplanan kuwetlerle Basra 'ya doğru 
ilerlemeye başladı. Basra valisi bunların 
karşısında bir varlık gösteremedi. Bu 
mücadeleler sırasında Nafi' b. Ezrak öl
dürüldü, yerine Ubeydullah b. Mahüz 
geçti. Ubeydullah yeni kuwetlerle Bas
ra'ya yaklaşmaya başlayınca şehi r halkı 

korku içinde Mühelleb b. Ebü Sufra'dan 
kumandayı almasını istediler. Abdul
lah b. Zübeyr de bunu resmen isteyince 
Mühelleb başa geçti. Onun ilk başarısı 
Hariciler'i ağır bir yenilgiye uğratmak 
oldu (Mayıs 686). Ubeydullah b. Mahüz 
savaşta öldürüldü ve Hariciler Ahvaz'ın 
dağlık bölgesine çekilerek çete savaş

Iarına başladılar. 

Bu sırada Abdülmelik b. Mervan da iç 
meselelerle uğraştığından harekete 
geçme imkanını bulamadı. Hem Abdul
lah b. Zübeyr'e hem de Abdülmelik'e 
cephe almış olan Muhtar es-Sekafl 
Ekim 685'te Abdülmelik'e isyan ederek 
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onun gönderdiği kuwetleri mağlüp etti. 
Daha sonra Küfe merkez olmak üzere. 
Abdullah b. Zübeyr·e bağlı Basra dışın
daki doğu eyaJetlerini ele geçirdi ve fii
len elinde bulundurduğu vilayetlerin 
genel valiliğini istedi. Ancak Abdullah 
bu teklifi kabul etmedi; böylece Abdül
melik'ten sonra Muhtar'ı da karşısına 

almış oldu. önce daha tehlikeli bulduğu 
Muhtar' ı bertaraf etmeğe karar veren 
Abdullah. 686 yılı başlarında kardeşi 

Mus'ab ' ı Basra valiliğine getirerek Muh
tar ile mücadeleye memur etti. Basra'
da bir kurtarıcı gibi karşılanan Mus'ab 
kısa zamanda büyük bir ordu toplaya
rak Küfe'de bulunan Muhtar üzerine 
yürüdü. ei-Cezlre'ye gönderdiği ası l kuv
vetlerin dönmesini bekleyen Muhtar. 
Mus'ab'ı oyalamak maksadıyla sarayı

na kapandı ve dört ay süreyle kuşat
ma altında kaldı. 3 Nisan 687 tarihin
de yaptığı bir çıkış hareketi sırasında 

öldürülünce Abdullah b. Zübeyr tekrar 
bütün doğu eyaletlerine hakim oldu. 

Öte yandan Halife Abdülmelik 689 ve 
690 yıllarında Mus'ab'a karşı giriştiği 

askeri harekattan bir sonuç alamayınca 
691 yılı sonlarında yeniden harekete 
geçti. Mus'ab'ın en büyük kumandanı 
İbrahim b. Malik ei-Eşter'in daha sava
şın başlangıcında öldürülmesi ve bazı 
birliklerinin savaşa girmeyip kaçmala
rı. Mus 'ab ' ın az bir kuwetle kahraman
ca savaşmasına rağmen. hem savaşı 

hem de hayatını kaybetmesine yol açtı. 
Böylece Hicaz hariç bütün vilayetler 
Abdülmelik'in hakimiyetine geçmiş ol
du. Abdülmelik hiç vakit kaybetmeden 
Haccac b. Yüsuf es-Sakafi'yi 2000 kişi
lik bir kuwetle Mekke üzerine gönderdi 
(Ocak 692). Üç ay sonra da Haccac'ın 
istediği Mekke'ye taarruz izniyle birlik
te 5000 kişilik bir takviye kuweti sev
ketti. istediği yardımı ve izni alan Hac
cac Mekke önlerine gelerek şehri ku
şattı. Hac zamanı kendisinin ve askerle
rinin haccetmeler ine izin verilmeyince 
Mekke'yi mancınıklarla taşa tuttu. Bu 
sırada Mekke'de bulunan Abdullah b. 
ömer'in ricası üzerine hac menasikinin 
bitmesine kadar şehre hücumu tehir 
etti. Gelen hacıların büyük bir kısmı Ab
dullah'ın saflarında mücadele etmek 
için Mekke'de kaldılar. Muhasara uza
dıkça şehirde kıtlık baş gösterdi. Kay
nakların ifadesine göre, zor durumda 
kalan kuşatma altındaki müslümanlar 
binek hayvanlarım, hatta hakaret mak
sadıyla mancınıkla atılan bir köpeği bile 
yemek zorunda kaldılar. Ancak muha 
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saranın altıncı ayında yiyeceklerinin büs
bütün tükenmesi üzerine Abdullah b. 
Zübeyr'in taraftarları kendisini terket
meye başladılar. Oğlunun yanında pek 
az bir kuwet kaldığını gören Esma bint 
EbO Bekir. ona gittiği yolun doğru oldu
ğuna inanıyorsa sonuna kadar müca
deleye devam etmesini tavsiye edince. 
Abdullah teslim olmak yerine ölmeyi 
tercih etti ; bir çıkış hareketi yaparak 
kahramanca dövüştü ve öldü ( 14 Cema
ziyelewel 73 / I Ekim 692). Haccac başı
nı keserek Suriye'ye gönderdi; bir süre 
darağacında ası lı kalan cesedinin defni
ne, ancak annesinin ricası üzerine izin 
verildi. 

İslam dünyasının yarıya yakın kesi
minde on yıl kadar halife olarak hüküm 
süren Abdullah b. Zübeyr genç saha
bilerin önde gelenlerinden biridir. Cesur 
bir asker. iyi bir kumandan. ihtiraslı bir 
siyaset adamı idi. Mekke'nin ileri ge
len ailelerinden birine mensup olup iyi 
bir eğitim görmüştür. Bizzat Hz. Pey
gamber'den. babasından, annesinden. 
dedesi Ebü Bekir ile teyzesi Aişe'den. 
ömer ve Osman gibi büyük sahabiler
den rivayette bulunmuştur. Rivayet et
tiği hadislerin sayısı otuz üç kadardır. 

Bunlardan altısı Sahıf:ı-i Bulylrf'de, iki
si Şa}ffl:t-i M üslim'de, biri de her iki
sinde yer almıştır. Kendisinden hadis ri.
vayet eden meşhur tabiller arasında iki 
oğlu Abbad ve Amir. kardeşi Urve. ye
ğenleri Hişam ve Muhammed b. Urve. 
Tavüs, Ata. İbn EbO Müleyke gibi alim
ler vardır. Abdullah tefsirde söz sahibi 
olan sahabllerdendir. İbadete olan aşırı 
meyli sebebiyle "mescid güvercini" (ha
mametü 'l-mescid) diye anılırdı. Namazı 

derin bir vecd ile kılardı. Mekke kuşat
masında mancınıkla atılan taşların çok 
yakınına düşmesi bile onun namazdaki 
huzurunu bozamamıştır. Saatlerce kı

yamda, rükü ve secdede kaldığı olur
du. Hz. Peygamber'in hiç iftar etmeden 
oruç tutmayı yasakladığını duymamış 
olmalı ki (bk. A'lamü'n·nübela', lll , 368). 
yedi gün boyunca oruç tutar ve bundan 
dolayı herhangi bir rahatsızlık hisset
mezdi. Cesaret, ibadet ve hitabet söz 
konusu olduğunda onunla kimsenin boy 
ölçüşemeyeceği kaynaklarda belirtil
miştir. 

Ali Hüsnl el-Harputlfnin yazdığı 'Ab
dullah b. Zübeyr adlı monografi. 
el-Müessesetü'l-Mısriyye el-amme ta

. raftndan "A'lamü'l-Arab" serisinin 43. 
kitabı olarak neşredilmiştir (Kahire, ts ). 
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