
EBÜ ZÜBEYD et-TA[ 

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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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-


