
EBÜ ZERei -HEREVI 

diye tanındı. Ensarl, Mekkf nisbeleriyle 
ve oğlu Isa'dan do layı EbO Isa kOnyesiy
le de anılır. EbO Zer Herana İbn Hami
rüye gibi muhaddislerden hadis okudu. 
Daha sonra tahsil için İslam ülkelerini 
dolaşmaya başladı. Basra'da Hilal b. Mu
hammed, Bağdat'ta Darekutnf ve Bakıl
lanf, Dımaşk'ta Abdülvehhab b. Hasan 
el-Kilabf, Mısır 'da EbO Müslim el-Katib. 
Mekke'de İbrahim b. Muhammed ed-Df
neverf' den faydalan dı. Şahfh- i Bul]d
ri'nin üç meşhur ravisi Abdullah b. Ah
med b. HammOye el-Hamevf'den 373'te 
(983 -84) Serahs'ta, İbrahim b. Ahmed 
el-Müstemlf'den 374 'te (984 -85) Belh'
te. Muhammed b. Mekkf el-Küşmfhenf'
den 387'de (997) Merv'de ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
ly1ri'yi okudu ve bu eseri daha sonra 
Horasan, Bağdat ve Mekke'de okuttu. 
Hatfb el-Bağdactf EbO Zerr'in Bağdat'ta 
hadis okuttuğunu, fakat o sırada ken
disinin Bağdat ' ta bulunmadığını söyle
mektedir. Mekke'de bir süre ikamet et
tikten sonra civardaki havadar köyler
den bir kadınla evlenerek oraya yerleş

ti. Kitapları Mekke'deki evinde dururdu. 
Hac mevsiminde haceecter ve talebelere 
hadis okuturdu. 

Şaf:ıih-i Bul]dri'yi Buharf'nin talebesi 
ve en önemli ravisi Firebrf'nin üç tanın

mış öğrencisinden okumuş olması ve on
lara ait üç nüshadan bir nevi tenkitli nüs
ha meydana getirerek onu Mekke'de hac 
mevsiminde yıllarca akutması kendisine 
ve nüshasına büyük şöhret kazandırdı. Bu 
hizmeti sebebiyle ŞaJ:ıih-i Bu{1ari'nin 
üçüncü nesil ravileri içinde en önemlisi 
sayıldı. ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{1ari'nin güvenilir ten
kitli bir metnini elde etmek isteyen Ali b. 
Muhammed el -YOnfnf (ö 701 / 1302). ken
disine kadar gelen pek çok nüshayı göz 
önüne alarak bunları dört gruba ayırdı. 
"He" rumuzuyla zikrettiği EbO Zer nüsha
sını bu dörtlü gruptan biri kabul etti. İbn 
Hacer el-Askalanf, daha eski nüshalara 
sahip olduğu halde EbO Zer nüshasını 
Fethu '1- bari adlı şerhine esas aldı. Pek 
çok hadis talebesi bu önemli hadis kita
bını EbO Zer'den dinlemek için Mekke'ye 
gelirdi. Ölümünden sonra ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
{1ari nüshasını Mekke'de okutan oğlu 
EbO MektOm Isa b. EbO Zer, eseri kendi
sinden iki defa okuyup Endülüslüler'e 
rivayet eden EbO Abdullah İbn ManzOr, 
Ebü' l-Velfd el-Bacf, İbn Dilhas. şeyhülkur
ra İbn Şüreyh ve EbO Salih el-Müezzin 
ona talebelik ettiler. İbn Abdülber en-Ne
merr ile Hatfb el - Bağdadf de kendisinden 
icazet yoluyla rivayette bulundular. 

Bağdat'ta bulunduğu sırada devrinin 
en büyük hadis alimi sayılan hacası Da-
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rekutnf'nin, yolda rastladığı genç alim 
Bakıllanf'yi kucaklayıp öpmesi EbO Zerr'in 
Bakıllanf'yi tanımasına vesile oldu. Bağ
dat'ta Ehl -i sünnet muhaliflerine karşı 
sünneti savunan Bakıllanf'den kelam il
mini ve Eş' ari'nin görüşlerini öğrendi ; 

sonra da onun gibi fıkıhta Malikf, itikad
da Eş' arf mezhebini benimsedi. Mekke'
de kelam ilmini EbO Zer el-Herevf'den 
öğrenen Mağribli ve Endülüslü öğrenci
leri, .daha önce aklf ilimierin okutulma
dığı memleketlerine bu ilimierin girme
sini sağladılar. 

E bO Zer S Zilkade 434'te ( 16 Temmuz 
1043) Mekke'de vefat etti. 433 (1042) 
ve 43S'te (1044) öldüğünü söyleyenler 
de vardır. 

Eser yazmak ve talebe akutmak dı

şında bir şeyle meşgul olmayan EbO Zer 
el-Herevf zahidane yaşar ve eline geçe
ni etrafındakilere dağıtırdı. Onun, tale
besi Kayrevanlı fakih EbO İmran el-Fasf 
ile arasında geçen şu olay dikkat çekici
dir: Pası. EbO Zerr'in köyde bulunduğu 
bir sırada Mekke'deki evine giderek kü
tüphanesine bakan memurdan. Herevf
den okuyacağı bazı kitapları istinsahına 
yardımcı olmasını istedi. Buna yetkisi 
bulunmadığını ifade eden kütüphane me
muru i stediği kitabı kendisinin alabile
ceğini söyledi; Fa sf de bazı kitapları is
tinsah etmeye başladı. Bunu duyan EbO 
Zer hemen Mekke'ye geldi ve kitapları
nı Fasf'den geri alarak bunları ona riva
yet etmeyeceğine yemin etti. Olayı nak
leden Zehebf, hem Fasf'nin hem de He
revf'nin davranışını aşırı bulur. 

Eserleri. EbO Zer el-Herevi'nin pek çok 
eser kaleme aldığı söylenir. Bunlardan 
bazıları şunlardır : t. Feva, id. Bir nüs
hası. Bağdat'ta Evkaf Kütüphanesi'nde 
bir mecmua içinde bulunmaktadır (nr. 

2886/9. Talas 3240). z. EJ:ıadiş. Kahire'
de Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de nüshası 

mevcuttur (Sezgin. ı. 231). 3. el -M üsted
rek 'ala Şahihi'l - Bu{1ari ve Müslim. 
Zehebf, el -Müsnedü's-sahihi 'l-mücer
red 'ale 'l-Buhôri v~ Miİsllm diye de 
anılan eseri görüp ondan faydalandığını 
söyler. 4. Mu' cemü 'ş- şüyii{1. Bazı kay
naklar eserde 11 00 alim hakkında bilgi 
verildiğini kaydetmekte, ancak kitabı iyi 
tanıdığı anlaşılan Abdülhay el-Kettanf 
eserde 329 alim ile 620 hadisin yer al
dığını söylemektedir (Fihrisü 'L·feharis, ıı . 

6 ı ı) . Bunun dışında, Ebü Zerr'in kendi
leriyle görüştüğü halde rivayette bulun
madığı alimiere dair bir eseri olduğu 
kaydedilmektedir. Muhtemelen bu iki 
eserdeki alimierin sayısı 11 OO'ü bulmak
tadır. 

Ebü Zerr'in bunlardan başka , kendisi 
ne gelen rivayetlerden faydalanarak ka
leme aldığı Allah ' ın sıfatiarına dair es
Sünne ve's-sıfat ile ed-Du'a' (ed-De 'a
uat) . Feta'ilü 'l -Kur'an, Dela'ilü'n 
nübüvve, Fei a 'ilü Malik b. Enes, Me
sanidü'l-Muvatta '(el -Muuatta'at). K e
ramatü 'l-evliy;i', el-Mena~lk, Bey'a
til '1- 'Alf-a be, Ma ruviye ii bismi.llahir
raJ:ımanirraJ:ıim, Feia, ilü ·ı- 'ideyn, Fai
lü yevmi 'aşiira', er-Rü 'ya ve'l-me
namat, er -Ribô, el- Yeminü'l-fôcire ve 
şehadetü'z-ziir ve et-Tefsir adlı eser
lerinin bulunduğu kaynaklarda zikredil
mektedir. 
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~ M. yAŞAR KANDEMİR 

EBÜ ZEYD el-BELHİ 

(bk. BELHİ, Ebu Zeyd) . 

EBÜ ZEYD el-ENSARİ 
( LS) . ...;og\ .J.:..) y f ) 

Ebu Zeyd Sa!d b. Evs 
b. Sabit el -Ensfu! 

(ö. 215 / 830) 

Basra mektebine mensup 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

1 

_j 

119 (737) yılında Basra'da doğdu . De
desi Ebü Zeyd Sabit b. Zeyd el-Ensarr 
Hazrec kabilesinden olup Zeyd b. Sabit 
başkanlığında Kur'an-ı Kerfm'i toplayan 
heyet arasında yer almıştır. Ebü Zeyd . 
kıraat ilmini ve Arap edebiyatını Ebü Amr 
b. Ala ve Mufaddal ed -Dabbf, hadis il
mini de İbn Cüreyc, Safd b. Ebü Arübe 
gibi alimlerden öğrendi. Talebeleri ara-



sında Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam. İbn 
Sa'd, Ebü Hatim es-Sicistanf, Ebü Davüd. 
Ebü Hatim er-Razı. Tirmizi ve Ebü'I-Ay
na gibi tanınmış alim ve muhaddisler 
bulunmaktadır. İmam Şafii'nin dostu 
olan Ebü Zeyd, imam Ebü Hanife ile de 
görüşmüş ve onun takdirini kazanmıştır. 

İlme olan düşkünlüğü sebebiyle. Bas
ra okuluna mensup olmasına rağmen 
geleneğin aksine Küfeli Mufaddal ed
Dabbf'den ders almış ve ondan rivayet
te bulunmuştur. Halife Mehdi tanınmış 
alimleri Bağdat'a çağırdığı zaman Ebü 
Zeyd'i de davet etmiştir. 

Çağdaşları olan Halef el-Ahmer. Ebü 
Ubeyde ve Asmaf'nin onu otorite olarak 
kabul etmeleri ve Sfbeveyhi gibi bir ali
min ondan duyduklarını. "Sikadan duy
dum" diyerek rivayet etmesi Ebü Zeyd'in 
büyük bir dilci olduğunu göstermekte
dir. Müberred onun nahiv bilgisinin Ha
ın b. Ahmed. Sfbeveyhi ve Yünus b. Ha
bfb kadar olmamakla beraber lugat sa
hasında Yünus derecesinde. nahivde As
mal ve Ebü Ubeyde'den daha fazla bil 
gi sahibi olduğunu söyler. Cahiz, Ebü 
Ubeyd'in hata (lahn) yapmayan iki ki
şiden biri olduğunu kaydeder (el-Beyan 
ve ' t·tebyin, ll. 221 ). 

Ebü Zeyd el- En sarf Basra· da vefat 
etti. Çağdaşları onun iffetli ve dindar 
olduğunu özellikle belirtmektedir. Ka
deriyye taraftarı olduğuna dair iddiayı 
Ebü Hatim er-Razı reddetmiştir (bk. Ya
kut. Xl. 214). Ebü Davüd ve Tirmizinin sü
nenlerinde birer rivayeti yer alan Ebü 
Zeyd hakkında Yahya b. Mafn ile Ebü 
Hatim er- Razı saduk* tabirini kullan
mışlardır. 

Eserleri. Başta dil ve edebiyat olmak 
üzere astronomi. meteoroloji ve botanik 
gibi çeşitli alanlarda otuzu aşkın eser 
telif ettiği kaydedilen Ebü Zeyd'in. çok 
azı zamanımıza kadar gelmiş olan eser
lerinden dille ilgili olanları şevahid yönün
den çağdaşlarının eserlerine göre daha 
zengindir. Yayımlanan başlıca eserleri 
şunlardır: 1. Kitdbü'n-Nevô.dir (en-Ne· 
vadir fi'l-luga) . Ebü Zeyd bu eserinde, 
Mufaddal ed-Dabbf'den öğrendiği nadir 
şiirlerle bizzat bedevlierden duyduğu ba
zı nadir recezleri ve garfb tabirleri topla
mıştır. Ahfeş ei-Asgar ve Ebü Hatim es
Sicistanf tarafından yapılan lugat açık
lamalarıyla günümüze kadar gelen ese
ri ilk defa Safd eş-Şertünf (Beyrut 1894, 
Atıf Efendi Kütüphanesi 'ndeki lnr 2777 1 ll 
nüshadan ilavelerin eklendiği tıpkıbasımı 
Beyrut 13871 1967), daha sonra da Ebü 
Zeyd ei -Ensarf ve bu eseri hakkında bir 

çalışması (bk. bibl.) bulunan Muhammed 
Abdülkadir Ahmed yayımiarnıştır (Beyrut 
1981). 2. Kitô.bü'l-Matar. Yağmur hakkın
daki Arap atasözleri ve tabirlerini ihtiva 
eden eser. R. Gottheil (JAOS, XVI 1 ı 895 1. 
s. 288-3 ı 2) ve Luvfs Şeyh o tarafından 
(Beyrut 1905 ve el-Bulga {i Şü?üri'l-luga 
adlı eser içinde ls. I 00- I 061 Beyrut I 908) 
neşredilmiştir. 3. Kitô.bü '1 -Li be' ve'l
leben. Ağız (yeni doğurmuş hayvanın ilk 
sütü) ve sütle ilgili kelime ve tabirleri ih
tiva eden bu eseri de yine L. Şeyho el
Bulgu fi şü·pJ.ri'l-luga içinde yayımla
mıştır (s. 142-145). 4. Kitô.bü'l-Hemz. L. 
Şeyho tarafından neşredilmiştir (Beyrut 
191 ı). s. Kitô.bü'n- Nebat. S. Nagelberg 
tarafından yayımlanmıştır (N L. Kirchhein 
1909) 6. Kitô.bü'l-Emşô.l. Bu eserden ya
pılmış bir seçmeyi. Halfl ei-Atıyye Ragıb 
Paşa Kütüphanesi'ndeki (nr. 14 76) nüs
hayı esas alarak neşretmiştir (el·fVlevrid, 
XV IBağdad 19861. sy ll , s. 77-79 ; diğer 
eserleri için b k. Sezgin, VIII , 77 -79). 

İbrahim Yüsuf es-Seyyid tarafından 
EbU Zeyd el-Ensô.ri ve eşerühu fi di
rô.sô.ti'l-luga adıyla ilmi bir çalışma ya
pılmıştır (Riyad 1400/ ı 980). 
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EBÜ ZÜBEYD et-TAi 

EBÜ ZEYD el-KUREŞİ 
(~_,.All ~jy,l) 

(N. / X. yüzyı l [?]) 

İbn Ebü'l-Hattab diye de anılan 
ve Cemheretü eşciiri'l- cArab adlı 

eseriyle tanınan edip 
(bk. CEMHERETÜ EŞ'ARİ'I-ARAB). 

EBÜ ZEYD es-SEALİBİ 

(bk. SEALiBi, Ebti Zeyd). 

EBÜ ZEYD es-SİRAFİ 
( ._..;l_n..:JI --':' . .) y,l ) 

(N./X. yüzyıl) 

Süleyman et-Tacir'in 
Çin ve Hindistan'la ilgili 

seyahat hatıralarını, 
diğer müslüman seyyahların 

gezi notlarından faydalanarak 
tamamlayan seyyah 

(bk. AHBARÜ's·SİN ve'I-HİND). 

EBÜ ZEYYAN 
( ,:,V.jy,l ) 

Meriniler' den 
beş hükümdarın künyesi 

(bk. MERİNiLER). 

EBÜ ZÜBEYD et-TAi 
( JILll ~j y,l) 

Ebu Zübeyd Harmele 
b. Münzir b. Ma'dlkerib et · Ta! 

(ö. 62/681-82 [?]) 

Hem Cahiliye 
hem de İslam döneminde 

yaşayan Arap şairi. 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

Hfre Meliki Nu'man b. Hayye'nin soyun
dan gelmektedir. Hz. Ömer. bu özelliği 
dolayısıyla mensup olduğu Tay kabilesi 
arasında saygınlığı bulunan Ebü Zübeyd'i, 
hıristiyan oluşuna bakmadan kabilesi
nin vergilerini toplamakla görevlendir
miştiL Cahiliye döneminde çeşitli devlet 
adamlarını. özellikle Acem şahlarını sık 
sık ziyaret etmesi ve onların hayat hika
yelerini iyi bilmesi sebebiyle Hz. Osman 
da kendisine değer verir ve meclisinde 
bulunmasını isterdi. Ebü Zübeyd, Hz. Os
man'ın Küfe valisi ve anne bir kardeşi 
olan Velid b. Ukbe ile dostluk kurmuş ve 
bir süre onun yanında kalmıştır. Ebü Zü
beyd'in Velid'in nedimi olduğu, birlikte 
içki içtikleri ve bu yüzden V elf d 'in göre
vinden aziedildiği söylenmektedir. 
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