EBÜ ZÜBEYD
Eski

et- TA[

kaynakların çoğu

Ebü Zübeyd'in
olarak öldüğünü kaydetmekte, fakat Taberf, Hz. Osman devrinde
Velid b. Ukbe' nin yanında isıamiyet'i
kabul ettiğini ve iyi bir müslüman olduğunu belirtmektedir (Tarfl], IV, 273) Ayrıca Nuri Hammüdl el-Kaysi, EbO Zübeyd 'in bazı kasidelerinde samimi bir
müslüman ve islam'ın savunucusu olarak göründüğünü, diğer hıristiyan şair
lerin aksine onun şiirlerinde hıristiyan
lığını destekleyecek unsurların bulunmadığını söyler (Şu'ara'ü İslamiyyan, s.
567-568)
1SO yıl yaşadığı rivayet edilen (Yaküt,
X. 191) Ebü Zübeyd. 62 (681-82) yılı civarında Küfe'de veya Hakka'da ölmüştür.
EbO Zübeyd'in methiye. mersiye, hicviye, hamase vb. türlerde şiirleri vardır.
Cahiliye devrinde Münziriler'le Gassanller' e methiyeler yazmış, dostu Velid b.
Ukbe'yi şiirlerinde övmüştür. Hz. Osman
ve Hz. Ali'nin ölümleri üzerine de mersiyeler söylemiştir. Şiirlerinin büyük çoğunluğu aslan tasvirine dairdir. EbQ Zübeyd'in şiirlerinin en önemli özelliği . uzun
süre Cahiliye döneminde yaşamış olmasına rağmen eskileri taklide yönelmemesidir. Ayrıca maddi kazanç kaygıs ıyla
şiir söylememiştir. Şiirlerinin dilciler tarafından çeşitli konularda delil olarak
kabul edilmesi Ebü Zübeyd'in önemli bir
şair olduğunu göstermektedir. ibn Sellam el-Cumahl onu islami dönem şair
lerinin beşinci tabakasında zikreder.
Luvls Şeyho, Ebü Zübeyd'in çeşitli edebiyat ve antoloji kitaplarındaki bir kı
sım şiirlerini Şu'ara'ü'n-Nasraniyye'

de topladığı gibi (11, 65-91) Nürl Hammüd! el-Kaysi de Şi'ru Ebi Zübeyd etTa'i (Bağdad 1967) adıyla bir çalışma
yapmış, ayrıca Şu'ara'ü İslamiyyun adlı eserinde ona geniş yer vermiştir (s.
557-674)
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lam'da "Die Anfange der arabischen Gazalpoesie : Abü [)u'aib al-Huc_:taır· adıy~
la bir araştırması yayımlanmıştır (LXI
11 984 1. S. 218- 250)

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

hıristiyan

Ebu Züeyb Huveylid b. Halid
b. Muharris el-Hüzelf
(ö. 28/648-49)
L

Şair

sahAbi.
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9 (630) yılında kabilesiyle birlikte islamiyet'i kabul etti. Çölde hayatını sürdürürken Hz. Peygamber'in hasta olduğu
nu haber aldı. Medine'ye vardığında ResOl-i Ekrem'in henüz vefat etmiş olduğunu öğrendi. Müslümanların ileri gelenleri Sakrfetü Beni Salde'de toplanmış
lardı, EbQ Züeyb de oraya gitti. Hz. EbO
Bekir'in ve Ömer'in konuşmalarını dinledi, Ebü Bekir'e biat edilmesi olayına
şahit oldu. Hz. Peygamber'in cenaze namazına ve defnine katıldıktan sonra çöle 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 kumandasında yapılan Afrika seferinde bulundu. Bir fetih haberini Hz. Osman'a bildirmek üzere Abdullah b. Zübeyr ile birlikte 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 sayılmıştır. Şöhretini daha ziyade mersiyelerine borçlu olan EbO Züeyb, ölümünden bir yıl önce Mısır'd a çıkan bir veba
salgınında beş oğlunu birden kaybetmesi üzerine ünlü "el-Ayniyye"sini meydana getirdi. Bu eser. Arap edebiyatı tarihinde en güzel mersiye örneklerinden
biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Hz.
Peygamber'in vefatı üzerine söylediği
mersiyesi de önemlidir. Ebü Züeyb'in divanı, Josef Hell tarafından Almanca çevirisiyle birlikte Divan Ebi .?'ü 'eyb - Der
Diwön des Ab I) u' ayb adıyla yayım
lanmıştır (Hannover I 926).
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Ebü Züeyb el- Hüzell'ye dair Nure Salih 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 elHü?eli el-Cahili adlı bir çalışma (Amman
1985) yapmıştır. R. Jacobi'nin de Der Is-

Ebü Zeyd ei-Kureşi, Cemhere ( Haşim!). II,
683-697; Cuma hi. Fuhülü 'ş - şu 'ara', 1, 123,
130; İbn Kuteybe. eş-Şi'r ue 'ş - ş u'ara', ll, 653658 ; Ebü'I-Ferec el-isfahani. e/-Eganf, VI, 264279; Yakut, Mu'cemü 'l-üdebii', Xl, 83-89; İb
nü'I-Esir. Üsdü 'l-gabe (Benna). ll, 151; VI, 102105; İbn Seyyidünnas, Minefıu ' /-midah (nşr.
iffet Visiii Hamza). Dımaşk 1407/1987, s. 90 95; ibn Hacer, ei -İsab e (Bicavi). VII, 131-133;
Mahmüd b. Muhammed el-Ayni. Şerfıu Şeua
hidi'l-kübra (Abdülkadir el-Bağdadi. ljizanetü 'l- edeb ke n arı nda). Bulak 1299, 1, 295, 398;
Abdülkadir ei-Bağdadi. ljizanetü'l-edeb, 1, 422 423; V, 83-86; Brockelmann. GAL, 1, 36-37;
Suppl., 1, 71 ; Ronart. CEAC, s. 142; Sezgin,
GAS, ll, 255-256; Abdülvehhab es-Sabüni. Şu 'a·
ra' ue deuaurn, Beyrut 1978, s. 57 , 58; Nusret
Abdurrahman. el- Vakı ' ue'l-üstüre {f ş i'ri Ebi
?ü 'ey b el-Hü?elf e/-Cahili, Am man 1985 ; Von
E. Braunlich, "Abii I)uayb- Studien", Isi. , XVIII
( 1929). s. 1-23; R. Jacobi. "Die Anfiinge der
aralıisehen Gazalpoesie: Abii I)u'aib al-Hu<;l.ali", a.e., LXI (1984). s. 218-250; A. Haffner.
"Ebı1 Zü'eybülhüzeli", iA, IV, 65 ; G. E. von Grunebaum. "Abii Dhu'ayb al-Hud.hali", E/ 2 (Fr.).
ı, 118.
r;;;:ı
lılWıl

RAHMi ER

EBÜ ZÜR'A ed-DIMAŞKİ
( ~..U\ ~.).) y,l )
Ebu Zür'a Abdurrahman b. Amr
b. Abdiilah ed-D ım aşki
(ö. 281/894)

Hadis

L

hafızı.

önce doğdu . Admensup olan Nasr b. Muaviye'nin soyundan geldiği için Nasrl nisbesiyle de anılır. Velid b. Müslim ve Süfyan b. Uyeyne gibi muhaddislerden hadis rivayet etmiş olan babası , onu küçük
yaştan itibaren Şam bölgesindeki alimlerin hadis meclislerine götürdü. Bu sebeple EbO Zür'a, o devirde Dımaşk ve
çevresinde yaşayan veya herhangi bir
vesile ile oraya gelen birçok muhaddisten hadis rivayet ederek erken yaşta ulema arasındaki seçkin yerini aldı. Hocası
Ebu Müshir onun hadis bilgisine hayran
kalmış, bir diğer hocası Ahmed b. Ebü'lHavarl ona " şeyhü'ş-şebab " (gençlerin. hocası) diye iltifat etmiştir. Ebu Zür'a daha 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 hocalardan hadis tahsil etti ve hadis hafızlarıy
la müzakerelerde bulundu. Hadis konu200 (8 15)

yılından
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nanoğulları'na

