
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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