
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-



sundaki bilgisi ve ali rivayetleriyle tanın
dı. Kendisinden de Ebu Davod. Ya'kub 
el-Fesevf. İbn Ebu DavOd, Tahavi ve Ta
berani gibi alimler rivayette bulundular. 
İbn Ebu Hatim. onun güvenilir bir alim 
olduğuna işaret ederek babasıyla arka
daşlıkları bulunduğunu , kendisinden ba
basıyla birlikte hadis yazdıklarını söyle
miştir. Bizzat Ebu Zür'a er-Razfnin Ebu 
Zür'a ed-Dımaşki'ye anlatlığına göre, 
bazı Reyliler Dımaşk'a geldikleri zaman 
Ebu Zür'a ed-Dımaşkl'nin ilmine hayran 
kaldılar ve kendisiyle iftihar ettikleri 
hemşehrileri Ubeydullah b. Abdülkerim 'e 
"Rey'in Ebu Zür'a'sı" anlamına gelmek 
üzere onun künyesini verdiler. Çeşitli ha
dis alimleri ondan güvenilir bir muhad
dis diye söz etmekte. arkadaşı Ebu Ha
tim er- Razi ise saduk* olduğunu söy
lemektedir. 

Ebu Zür'a ed-Dımaşki Cemaziyelahir 
281 'de (Ağustos 894) Dımaşk'ta vefat 
etti. Onun 280 (893) ve 282 (895) yılla
rmda öldüğü de rivayet edilmektedir. 
Her biri muhaddis olan Muhammed. Amr 
ve Mahmud adlarında üç oğlu ile bir kı
zı vardır. Kardeşinin tarunu muhaddis 
Muhammed b. Abdullah b. Amr da Ebu 
Zür'a ed-Dımaşki diye anılmaktadır. 

Eserleri. 1. et- Tdril].. Eserde Hz. Pey
gamber ile Hulefa-yi Raşidfn'in hayatı
na. Hz. Fatıma ile ResOl-i Ekrem'in ha
nımlarının vefat tarihlerine, Şam bölge
sinde vefat eden sahabiler. tabiiler, alim
lerle Dımaşk, Filistin ve Merv kadılarma 
dair 2330 rivayet senedieriyle birlikte 
zikredilmektedir. Şükrullah b. Ni'metul
lah el-t\ücani, eserin Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunan (Fatih, nr 421 Ol ye
gane nüshası üzerinde yüksek lisans ça
lışması yapmış, bu çalışma geniş bir fih
ristle birlikte iki ciit halinde yayımlan
mıştır (Dımaşk 1980) 2. el-Ehddis ve'l
tıikiiydt ve'l - 'ilel ve's-su'aiat. Blr nüs
hası Zahiriyye Kütüphanesi'nde (Mecmua, 
nr 15 /3, vr 42a-155aı, sadece birinci cil
din nüshası ise Millet Kütüphanesi'nde 
(Feyzullah, nr 2169/ 4, vr 48a· 60b) bulun
maktadır. 

Ebu Zür'a ed-Dımaşki'nin bunlardan 
başka muhtelif kaynaklarda zikredilen 
et- Tabakiit, el-İl].ve ve'l- el].avfıt, Tes
miyetü şüyul].i ehli Dımaş~, Tesilliye
tü ehli Filistin, Tesmiyetü ehli f:lımış, 
Tesmiyetü nefer ~evi esnfın ve'l- 'ilm, 
Tesmiyetü ashdbi'l-Evzfı 'i, Men J:tad
deşe bi'ş-Şfım mine'n-nisfı' adlı eser
leri bulunmaktadır. Onun eserlerini ti
tiz bir şekilde araştıran Şükrullah b. Ni'
metullah, çeşitli kaynaklarda adları ge-

çen yirmi beş kitabını zikretmekte ve 
bunların çoğunun et- Tfıril]. ve et- Taba
kat'ın muhtelif bölümleri olabileceğini 

söylemektedir. Brockelmann'm, Süley
maniye Kütüphanesi 'nde (Fatih, nr. 4210) 

onun Siretü'r-Resı11 ve tdrihu'l-hule
ffı 'i'r- rfışidin adlı bir kitabı~ın b~lun
duğunu söylemesi bir zühul eseridir. zi
ra bu kitap Ebu Zür'a'nın et-Tfıril].'in

den ibarettir. 
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EBÜ ZÜR'A el-IRAKİ 

(bk. İBNÜ'I - IRAKi). 

EBÜ ZÜR'A el-KADİ 
( ~l<J\ ~Jj y,l ) 

Ebu Zür'a Muhammed 
b. Osman b. İbrahim b. Zür'a 

es-Sekafi ed-Dım aşk! 

(ö. 302/914) 

Mısır ve Şam kadılığı yapan 
Şafii fakihi. 

_j 

_j 

Dedesinin sonradan İslamiyet'i kabul 
eden bir yahudi, kendisinin de Dımaşklı 
ve Sakif kabilesin in mevla*sı olduğun
dan başka doğumu , gençliği, tahsili hak
kında kaynaklarda bilgi yoktur. Kadılık 
görevleriyle ilgili olarak verilen bilgiler 
de farklıdır. Kaynakların birçoğunda ön
ce Mısır, sonra Şam kadılığı yaptığı be
lirtilirken bazılarında da aksi söylenmek
tedir. Ayrıca kadılık görevine Ahmed b. 
Tolun, oğlu Humareveyh, onun oğlu Ha
rün veya Abba sf Ha lifesi Mu'tazıd- Bil
lah (892-902) tarafından tayin edildiğine 
dair farklı bilgiler verilmektedir. Ancak 
İbn Asakir'in verdiği bilgilerden, Ebu 
Zür'a'nın Ahmed b. Tolun (868-884) ve oğ
lu Humareveyh (884-896) zamanlarında 

Şam, Harun zamanında da {896-905) Mı-

EBÜ ZÜR 'A el- KAD1 

sır ve daha sonra tekrar Şam kadılığı 
yaptığı anlaşılmaktadır. 

Harun b. Humareveyh tarafından 284'
te (897) Mısır'a kadı tayin edildiğinde Fi
listin, Ürdün, Humus ve Kınnesrin gibi 
bölgeler de kendisine bağlandı. Mısır'a 
tayin edilen ilk Şafii kadı olan Ebu Zür'a, 
292 (905) yılında Abbasf Halifesi Mük
tefi- Billah 'ın Kah i re 'yi ele geçiren ku
manda nı Muhammed b. Süleyman el
Katib tarafından azledilinceye kadar bu 
görevde kaldı. Daha sonra Şam kadılığı
na tayin edildi ve Rebfülahir 302 (Kasım 
914) tarihinde vefatma kadar bu görevi
ni sürdürdü. Evziil mezhebine bağlı olan 
Şam halkı onun gayretleriyle Şafii mez
hebini benimsedi. Mısır kadısı iken ka
dıların tayin işiyle de görevli olduğu için 
Mısır ve Şam'a Şafii kadıların tayinini 
sağlamış, kendisinden sonra da kadılık 
görevine hep bu mezhepten olan kim
seler getirilmiştir. Hatta Ebu Zür'a' nın, 

Şafii mezhebinin kaynak eserlerinden 
olan Mul].tasarü'l-Müzeni'yi ezberle
yenlere 1 00 dinar verdiği rivayet edil
mektedir. 

ilmi ve kazar faaliyetlerinin yanı sıra 
siyasetle de ilgilenen Ebu Zür'a'nın Ha
life Mu'temid -Aiellah ile, fiilen iktidarı 

elinde bulunduran kardeşi Ebu Ahmed 
el-Muvaffak arasındaki mücadelelerde 
halifenin tarafını tuttuğu bilinmektedir. 
Hatta Ahmed b. Tolun'un isteği üzerine 
Dımaşk'ta camide, kardeşi Mu'temid'e 
karşı biatını bozan Muvaffak'ı veliaht
lıktan aldığını ilan etmiştir. Mu'temid'
den sonra hilafet makamına geçen Mu
vaffak' ın oğlu Mu'tazıd- Billah bundan 
dolayı Ebu Zür'a'yı sorguya çekmişse de 
kendisinin zekası ve halifenin hoşgörü
sü sayesinde affedilmiştir. 

Hüküm vermede son derece dikkatli 
olduğu söylenen Ebu Zür'a'dan Muham
med b. Yusuf el-Herevf, Hasan b. Habib 
ei-Hasairf ve başkaları hadis rivayet et
mişlerdir. Resmi kadılık görevinin dışın
da halkın sağlığı ile de ilgilenmiş, çeşitli 
bitkilerden ilaçlar yaparak bazı hastalık
ları tedavi etmeye çalışmıştır. 
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