
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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rü'n·nahuiyyfne'I·Başriyyfn (nşr. Taha Muham
med ez-Zeyni - Muhammed Abdülmün'im Ha
faci), Kahire 1955, s. 41-45 ; Teh?fbü ' l-luga, 1, 
12·13; Ebu Bekir ez-Zübeydi, Taba~atü'n·nah· 
uiyyfn ue' l-lugauiyyfn (nşr. Muhammed Ebü'l
Fazl). Kah i re 1984, s. 165-166 ; İbnü'n ·Nedim, 
ei·Fihrist (Teceddüd), s. 60; İbn Hazm, Cem
here, s. 373; Hatib. Tarfl]u Bagdad, IX, 77 -80; 
İbn Hayr. Fehrese, s. 370·372; İbnü'I- Enbari, 
Nüzhetü'l·elibba' (nşr. Muhammed Ebü'I -Fazll. 
Kahire 1386/1967, s. 125·129; Yaküt. Mu'ce· 
mü'[. üdeba', Xl, 212-217; İbnü' I -Kıfti, inba· 
hü 'r- ruuat, ll, 30-35; Nevevi, Teh?fb, ll , 235-
236; İbn Hallikan. Ve{eyat (Abdülhamid), lll, 
378-380; Zehebi. A'lamü'n-nübela', IX, 494· 
496; a.mlf .. Mfzanü'l-i'tida l, ll , 126·127 ; İbn 
Fazlullah ei-Ömerf. Mesalik, VII, 8·9; Safedi, ei
Va{f, XV, 200-202 ; İbn Kesir. ei-Bidaye, X, 269 · 
270; İbn Hacer. Tehzfbü't· Tehzfb, IV, 4·5; Sü
yOti, Bugyetü ' l- uu'~t, 1, 582-583; a.mlf., el· 
Müzhif; ll , 42; DavOdi. Taba~atü 'l·mü{essirfn, 
1, 186-187 ; Keş{ü'z·zunan, 1, 265, 723; ll , 1114, 
1203, 1383, 1409, 1447, 1450, 1451, 1454, 
1459, 1465, 1466, 1471, 1703; Ha nsa ri, Rauza
tü 'l-cennat, IV, 48-50; Serkis, Mu'cem, 1, 312; 
Brockelmann, GAL, 1, 1 03·1 04; Suppl., ı , 162-
163; a.mlf .. "Ebu Zeyd", iA, IV, 61 ·62; a.mlf., 
"Abii Zayd al-Ansari", E/2 (İng . ), ı. 167 ; lza· 
hu'l·melcnan, ll , 221,262,277 , 284,286,305, 
316, 318, 322, 325, 332, 333, 339, 341, 344, 
348, 351; Sezgin, GAS, IV, 332·333; VII, 344; 
VIII, 76·80; C. Zeydan. Adab, 1, 408; M. Abdül
kadir Ahmed. Eba Zeyd ei·Ensarf ue Neuadi· 
rü 'l-luga, Kahire 1980 ; Ahmed Şerkavi İkbal, 
Mu'cemü'l ·me'acim, Beyrut 1407/1987, s . 
57, ayrıca b k. İndeks. ı:;;:-ı 
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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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Eski kaynakların çoğu Ebü Zübeyd'in 
hıristiyan olarak öldüğünü kaydetmek
te, fakat Taberf, Hz. Osman devrinde 
Velid b. U kbe' nin yanında isıamiyet'i 
kabul ettiğini ve iyi bir müslüman oldu
ğunu belirtmektedir (Tarfl], IV, 273) Ay
rıca Nuri Hammüdl el-Kaysi, EbO Zü
beyd 'in bazı kasidelerinde samimi bir 
müslüman ve islam'ın savunucusu ola
rak göründüğünü, diğer hıristiyan şair
lerin aksine onun şiirlerinde hıristiyan
lığını destekleyecek unsurların bulun
madığını söyler (Şu'ara'ü İslamiyyan, s. 
567-568) 

1 SO yıl yaşadığı rivayet edilen (Yaküt, 
X. 191) Ebü Zübeyd. 62 (681-82) yılı civa
rında Küfe'de veya Hakka'da ölmüştür. 

EbO Zübeyd'in methiye. mersiye, hic
viye, hamase vb. türlerde şiirleri vardır. 
Cahiliye devrinde Münziriler'le Gassanl
ler' e methiyeler yazmış, dostu Velid b. 
Ukbe'yi şiirlerinde övmüştür. Hz. Osman 
ve Hz. Ali'nin ölümleri üzerine de mer
siyeler söylemiştir. Şiirlerinin büyük ço
ğunluğu aslan tasvirine dairdir. EbQ Zü
beyd'in şiirlerinin en önemli özelliği . uzun 
süre Cahiliye döneminde yaşamış olma
sına rağmen eskileri taklide yönelme
mesidir. Ayrıca maddi kazanç kaygısıyla 

şiir söylememiştir. Şiirlerinin dilciler ta
rafından çeşitli konularda delil olarak 
kabul edilmesi Ebü Zübeyd'in önemli bir 
şair olduğunu göstermektedir. ibn Sel
lam el-Cumahl onu islami dönem şair
lerinin beşinci tabakasında zikreder. 

Luvls Şeyho, Ebü Zübeyd'in çeşitli ede
biyat ve antoloji kitaplarındaki bir kı

sım şiirlerini Şu'ara'ü'n-Nasraniyye'
de topladığı gibi (11, 65-91) Nürl Ham
müd! el-Kaysi de Şi'ru Ebi Zübeyd et
Ta'i (Bağdad 1967) adıyla bir çalışma 
yapmış, ayrıca Şu'ara'ü İslamiyyun ad
lı eserinde ona geniş yer vermiştir (s. 

557-674) 
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EBÜ ZÜEYB el-HÜZELİ 
( J.J.o.il "::-' __;~ y,l ) 

Ebu Züeyb Huveylid b. Halid 
b. Muharris el-Hüzelf 

(ö. 28/648-49) 

Şair sahAbi. 
_j 

9 (630) yılında kabilesiyle birlikte isla
miyet'i kabul etti. Çölde hayatını sürdü
rürken Hz. Peygamber'in hasta olduğu
nu haber aldı. Medine'ye vardığında Re
sOl-i Ekrem'in henüz vefat etmiş oldu
ğunu öğrendi. Müslümanların ileri ge
lenleri Sakrfetü Beni Salde'de toplanmış
lardı, EbQ Züeyb de oraya gitti. Hz. EbO 
Bekir'in ve Ömer'in konuşmalarını din
ledi, Ebü Bekir'e biat edilmesi olayına 
şahit oldu. Hz. Peygamber'in cenaze na
mazına ve defnine katıldıktan sonra çö
le döndü. Hz. Ömer' in kendisine Allah 
yolunda cihadı tavsiye etmesi üzerine 
Mısır ve Kuzey Afrika'nın fethine katıl
dı. Hz. Osman zamanında 26 (646-47) 
yılında Abdullah b. Sa'd b. Ebü Serh ku
mandasında yapılan Afrika seferinde bu
lundu. Bir fetih haberini Hz. Osman'a bil
dirmek üzere Abdullah b. Zübeyr ile bir
likte geri dönerken Mısır'da vefat etti. 
Cenazesini Abdullah b. Zübeyr defnetti. 
Oğlu ve yeğeniyle birlikte Bizans'a karşı 
yapılan seferlerden birinde öldüğü de 
rivayet edilir. 

Saide b. Cüeyye el-Hüzell'nin ravisi olan 
Ebü Züeyb, Hüzeyl kabilesinin yetiştir
diği en iyi şairdir. Kasidede binek tasviri 
yerine ilk defa yaban arısı tasvirine yer 
vermesi sebebiyle bir akımın öncüsü sa
yılmıştır. Şöhretini daha ziyade mersi
yelerine borçlu olan EbO Züeyb, ölümün
den bir yıl önce Mısır'da çıkan bir veba 
salgınında beş oğlunu birden kaybetme
si üzerine ünlü "el-Ayniyye"sini meyda
na getirdi. Bu eser. Arap edebiyatı tari
hinde en güzel mersiye örneklerinden 
bir i olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Hz. 
Peygamber'in vefatı üzerine söylediği 

mersiyesi de önemlidir. Ebü Züeyb'in di
vanı, Josef Hell tarafından Almanca çe
virisiyle birlikte Divan Ebi .?'ü 'eyb - Der 
Diwön des Ab u I) u' ayb adıyla yayım
lanmıştır (Hannover I 926). 

Ebü Züeyb el-Hüzell'ye dair Nure Sa
lih eş-Şemlan EbU .?"ü 'eyb el-Hü?eli 
}ıayatühu ve şi 'ruhu adıyla bir yüksek 
lisans tezi (Gimiatü Melik Suud, Riyad 
1400/ ı 980). Nusret Abdurrahman el- Vd
~ı' ve'l-üsture ii şi'ri Ebi .?"ü'eyb el
Hü?eli el-Cahili adlı bir çalışma (Amman 
1985) yapmıştır. R. Jacobi'nin de Der Is-

lam'da "Die Anfange der arabischen Ga
zalpoesie : Abü [)u'aib al-Huc_:taır· adıy~ 
la bir araştırması yayımlanmıştır (LXI 
11 984 1. S. 218-250) 
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Abdurrahman. el- Vakı ' ue'l-üstüre {f şi'ri Ebi 
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ı, 118. r;;;:ı 

lılWıl RAHMi ER 

L 

EBÜ ZÜR'A ed-DIMAŞKİ 
( ~..U\ ~.).) y,l ) 

Ebu Zür'a Abdurrahman b. Amr 
b. Abdiilah ed-Dımaşki 

(ö. 281/894) 

Hadis hafızı. 
_j 

200 (815) yılından önce doğdu . Ad
nanoğulları'na mensup olan Nasr b. Mu
aviye'nin soyundan geldiği için Nasrl nis
besiyle de anılır. Velid b. Müslim ve Süf
yan b. Uyeyne gibi muhaddislerden ha
dis rivayet etmiş olan babası, onu küçük 
yaştan itibaren Şam bölgesindeki alim
lerin hadis meclislerine götürdü. Bu se
beple EbO Zür'a, o devirde Dımaşk ve 
çevresinde yaşayan veya herhangi bir 
vesile ile oraya gelen birçok muhaddis
ten hadis rivayet ederek erken yaşta ule
ma arasındaki seçkin yerini aldı. Hocası 
Ebu Müshir onun hadis bilgisine hayran 
kalmış, bir diğer hocası Ahmed b. Ebü'l
Havarl ona " şeyhü'ş-şebab" (gençlerin. ho

cası) diye iltifat etmiştir. Ebu Zür'a da
ha sonra Şam. Irak ve Hicaz bölgelerini 
dolaşarak EbO Nuaym Fazı b. Dükeyn, 
Affan b. Müslim, Said b. Mansor. Yahya 
b. Main, Ahmed b. Hanbel gibi hocalar
dan hadis tahsil etti ve hadis hafızlarıy
la müzakerelerde bulundu. Hadis konu-


