
EYVAN 

lerle bfmaristanlarda da önemli bir mi
mari eleman olarak yer almıştır. En er
ken örneğini 1136 tarihli Busra Gümüş

tegin Medresesi'nin teşkil ettiği eyvanlı 
medrese planı Eyyübfler tarafından Mı
sır'a taşınmıştır. Suriye'de Zengfler dö
nemine ait eyvanlı binalar arasında Şam'
daki NOreddin Zengi'nin ( !!46-!!74) yap
tırdığı medrese üç eyvanlı, birnaristan 
ise dört eyvanlı t ipierin en güzel örnek
lerini oluşturmaktadır. Eyvanlı Eyyübi 
binaları arasında, el-Melikü's-Salih Ey
yüb'un Kahire'deki 640-641 (1242-1243) 
tarihli medresesi önemli bir yere sahiptir. 
Birer eyvanı bulunan karşılıklı iki blok
tan meydana gelen bu medrese özellikle 
daha sonraki Memlüklü medreseleri için 
bir öncü olmuştur. Bu tarihlerde Irak'ta 
inşa edilmiş olan eyvanlı binaların hiç 
şüphesiz en güzeli ve en önemlisi, Ab
basi Halifesi Müstansır'ın yaptırdığı 630 
( 1233) tarihli Müstansıriyye Medresesi'
dir; Bağdat'ta bulunan medrese üç ey
vanlı abidevi bir binadır. Memlükler, Mı 

sır'da Eyyübfler'i takip ederek bugün 
eyvanlı medrese ve bfmaristanların en 
büyük örnekleri arasında yer alan muh
teşem eserler bırakmışlardır. Sultan Ka
lavun tarafından Kahire 'de inşa ettiri
len 1284 tarihli Kalavun Bimaristanı'nın 
dört eyvanlı planı. oğlu el-Melikü'n-Na
sır Muhammed'in yaptırdığı Nasıriyye 

Med resesi'nde gelişmiş, 1357-1362 ta
rihli Sultan Hasan Medresesi'nde ise en 
üstün şeklini almıştır. 

Osmanlı mimarisinde eyvan olarak ad
landırılan bazı elemanlara rastlanmak
taysa da bunların hepsine klasik anlamda 
eyvan demek mümkün değildir. Üstü to
noz örtülü olan eyvanların yerine Osman
lılar bir tarafı açık kubbeli bir mekan tü
rü geliştirmişlerdir. Özellikle erken Os
manlı mimarisinde görülen ve XVI. yüz
yıl başlarından itibaren ortadan kalkan 
bu tip mekanlara, aynı döneme ait ger-
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çek anlamda eyvan denebilecek bir iki 
örnekle birlikte rastlanması Osmanlı mi
marisinin kökleriyle kurulan irtibatın bir 
neticesidir. Bu tür eyvanlar, erken devir
de sıkça yapılmış olmasına rağmen za
manla terkedilen zaviyeli camilerle med
reseler ve diğer bazı mimari türlerde or
taya çıkmaktadır. Zaviyeli medreseler 
arasında klasik tarz tonozlu eyvan kul
lanımına örnek olarak, Orhan Gazi dev
rine ait tartışmalı bir eser olan ve Bey
likler devri medreselerinin genel özellik
lerini sergileyen Bursa'daki 749 (1348) 
vakfiye tarihli Lala Şahin Paşa Medre
sesi gösterilebilir. Bu yapıda girişin he
men ardındaki kubbeli merkezi meka
na derin beşik tonozlu bir eyvan açıl

makta ve molla odaları avlu yerine ge
çen kubbeli mekanla bu eyvanın yanla
rında yer almaktadır. Eyvan düzenlemeli 
Osmanlı yapıları arasında, İran mimari 
anlayışına yakın diğer özellikleriyle de 
dikkat çeken İstanbul'daki Çinili Köşk 
önemli bir örnek teşkil etmektedir. 1472 
yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından, 
çevresindeki alanda tertip edilen yarış
maları takip etmek için yaptırılmış olan 
köşkün cephesi re\(aklıd ı r ve yan yüzle
rindeki fazla derin olmayan eyvanlar cep
helere hareketlilik verirken binanın ihti
şamını da arttırmıştır. 
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EYYAMÜ'l-ACÜZ 

(bk. BERDÜ'1-ACÜZ). 

EYYAMÜ'l-ARAB 

( y.rJI lf ) 

Cahiliye devrinde 
ve İslamiyet'in ilk zamanlarında 

Arap kabileleri arasında 
cereyan eden savaşlar için 

kullanılan bir tabir. 

Bu terkipte "savaş" anlamına gelen 
"gün" manasındaki yevm kelimesinin ço
ğulu olan eyyam ile Arab isminden mey
dana gelmiştir. Eyyamü' ı- Arab'ın her 
birine meydana geldiği yere, savaşa yol 
açan sebeplere veya savaşın sonucuna 
göre Yevmü Buas, Yevmü ZOkar, Yevmü 
Dahis ve Gabra, Yevmü Ficar gibi adlar 
verilmiştir. 

Araplar'ın iki büyük kolu olan Güney 
Arapları ile (Kahtaniler) Kuzey Arapları 
(Adnaniler) veya bu iki kola mensup ka
bileler arasında cereyan eden bu savaş
ların sayısı çeşitli müelliflere göre 75 ile 
1700 arasında değişmektedir. Bir sava
şın değişik isimlerle anılması, kabilenin 
tamamının katılmadığı küçük çatışma
ların veya büyük bir harbin içindeki mu
harebelerin ayrı birer savaş kabul edil
mesi eyyamü'I-Arab'ın sayısını arttırmış
tır. Araplar'ın İran ve Bizans gibi komşu 
devletlerle yaptıkları savaşlar da bazan 
bu adla anılmıştır. 

Eyyamü'l-Arab çok basit sebeplerden 
dolayı meydana gelebilirdi. Mesela Abs 
kabilesiyle Zübyan kabilesi arasında yıl
larca devam eden Yevmü Dahis ve Yev
mü Gabra bir at yarışı yüzünden, Ficar 
muharebesi Ukaz panayınnda oturan bi
rinin ayağını uzatarak, "Araplar'ın en şe
reflisi benim. Kim benden daha şerefli 
olduğunu iddia ediyorsa gelsin kılıcını 

şu ayağıma vursun" demesi üzerine ora
da bulunanlardan birinin kılıçla onun 
ayağına vurup kesmesi yüzünden çık

mıştır. Böyle basit olayların yanında si
yasi, iktisadi, sosyal ve psikolojik sebep
lerden dolayı çıkan savaşlar da vardır. 

Eyyamü'l-Arab genellikle şahıslar ve
ya kabileler arasında çıkan bir tartışma 
ile başlar, daha sonra savaşa dönüşür
dO. Bu savaşlarda sebep ne olursa olsun 
asıl amaç intikam almaktı. Öyle ki Arap
lar hasımlarından intikam alıncaya ka
dar içki içmez, koku sürünmez ve eşie
rine yaklaşmazlardı. Cahiliye toplumun
da "hak" diye bir kavram bulunmadığın-



dan kabilesinden biri öldürüldüğü zaman 
kılıcını çeken Arap öcünü alıncaya ka
dar kabilesiyle beraber çarpışırdı. Öle
nin intikamının alınmaması kabile ve aile 
için büyük bir ayıptı; diyete razı olmak
sa zilletti. Savaş bittikten sonra tarafla
rın hatip ve şairleri hicviye veya methi
yelerle olayı anlatırlardı. Bazan bir hiç 
yüzünden birkaç kişi arasındaki çatış

ma ile başlayan savaş daha sonra bütün 
kabilenin davası haline gelir, sonunda 
araya girenler anlaşmazlığa son verir
lerdi. Araplar bu olayları asla unutmaz
lardJ; böylece hem savaştıkları kabileye 
karşı intikam duyguları kamçılanır, hem 
de gösterdikleri başarıdan dolayı övünür
lerdi. Tarafların farklı anlatımlarıyla dik
kat çeken bu savaş hikayeleri yüzyıllar
ca dilden dile dolaşarak günümüze kadar 
gelmiştir. 

Eyyamü'I-Arab'ın en önemlileri Zükar, 
Buas, Dahis ve Besüs savaşlarıdır. Zü
kar savaşı Hz. Peygamber kırk yaşında 
iken Araplar'la iranlılar arasında mey
dana gelmiştir. Bedir yılında vuku bul
duğu da rivayet edilen bu savaş Kisra ll. 
Hüsrev' in Şeybaniler' e saldırısıyla baş
lamış ve onun yenilgisiyle sonuçlanmış
tır. iranlılar'a karşı kazandıkları ilk za
fer olan bu savaşta Araplar'ın "ya Mu
hammed" hitabını parola olarak kullan
dıkları rivayet edilmektedir. 

Buas Harbi Medine'deki Evs ve Haz
rec kabileleri arasında Hz. Peygamber'in 
Medine'ye hicretinden beş veya altı yıl 

önce meydana gelmiş ve savaşı Evs ka
bilesi kazanmıştır. Bu iki kardeş kabile 
arasında yıllardır devam eden düşman
lık Resül-i Ekrem'in hicretiyle dostluğa 
dönüşmüştür. 

Abs ve Zübyan kabileleri arasında mey
dana gelen ve daha sonra Esed. Fezare 
ve Gatafan kabilelerinin iştirakiyle büyü
yen Dahis Savaşı, Abs kabilesinin Dahis 
adlı bir atıyla Zübyan kabilesinin Gabra 
adlı kısrağı arasındaki yarışta Zübyani
ler'in haksızlık yapmalarından çıkmıştır. 
Bekir b. Vail ile Tağlib b. Bekir kabilele
ri arasında cereyan eden Besüs Savaşı, 
Besüs adındaki yaşlı bir kadına ait bir 
dişi devenin Tağlibli bir reis tarafından 
yaralanması sebebiyle çıkmış, aralıklar
la kırk yıl devam ettikten sonra Hire 
Kralı lll. Münzir'in müdahalesiyle sona 
ermiştir. Haram aylarda yapılan savaş
lara ise fidır• adı verilmiştir. Bu savaş
lar kabileler arasında kin ve nefretin ya
yılmasına, çok sayıda insanın ölümüne 
ve sonuçta Kuzey ve Güney Arabistan'-

da yabancı güçlerin Araplar'ı hakimiyet
leri altına almalarına yol açmıştır. 

Arap edebiyatında bu savaşlarda ce
reyan eden olayların nesir veya nazım 
halinde anlatıldığı kıssa çeşidine "eyyam" 
adı verilmiştir. Yakıniara yardım. ahde 
vefa, komşuyu koruma, savaşta sebat 
etme gibi konuların işlendiği eyyam tü
rü Arap şiirindeki methiye, hamase, hi
civ gibi edebi türterin doğmasına yol aç
mıştır. A'şa, Antere, Amir b. Tufeyl. Han
sa ve Hassan b. Sabit gibi şairterin ye
tişmesinde eyyamın büyük rolü olmuş
tur. Şeybaniler' in reisi Sistam b. Kays, 
Kinane'nin süvarisi Rebia b. Mükeddem, 
Düreyd b. Sımme, Cessas b. Mürre ve Ha
şim b. Harmete vb. kahramanlar da ey
yamü'l-Arab'da temayüz etmişlerdir. 

Eyyamü'I-Arab'la ilgili rivayetler Il. 
(VIII.) yüzyıldan itibaren tedvin edilme
ye başlanmıştır. Ancak bu kitaplar gü
nümüze intikal etmemiştir. Bazı kaynak
larda eyyamü'l-Arab'a dair anlatılanlar 
islam'ın doğuşundan yaklaşık 1 SO yıl ön
cesine ait olaylardır. Ebü Ubeyde Ma'
mer b. Müsenna'nın (ö . 209/824 [?[)bi
ri 75, diğeri 1200 savaş hakkında bilgi 
veren iki eser kaleme aldığı rivayet edil
mektedir. Ebü Ubeyde'nin Ne~a,iiu Ce

lll ve'l-Felezda~ adlı kitabında naklet
tiği bilgileri esas alan Adil Casim el-Be
yati, ibnü'l- Enbari'nin ŞelJ:ıu'l-Mufa<;l
daliyyô:t, el- cİ~dü'l-felid ve el-Egani 
adlı eserleriyle İbnü'l- Esir'in el-Kô:mil'i 
ve Şimşati'nin el-Envô:l fi meJ:ıô:sini'l
eşcô:l'ından faydalanarak seksen dokuz 
savaşa ait rivayetleri Kitô:bü Eyyô:mi'l
cArab ~able'l-İslô:m adıyla bir araya top
lamış ve Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsen
na·nın eseri olarak yayımiarnıştır (Beyrut 
14071 1987) . Ebü'l-Ferec el-isfahani'nin 
de (ö. 356/967) 1700 savaşı anlatan bir 
eser yazdığı nakledilmektedir. Hatib et
Tebrizi'nin ŞelJ:ıu'l-J:famô:se'si ile el
Egani'deki eyyamü'I-Arab'a dair bilgi
ler oldukça dağınıktır. İbn Abdürabbih'in 
(ö. 328/940) el- cİ~dü'l-felid, Bekri'nin 
Muccem me'staccem, Meydani'nin Mec
macu'l-emşô:l, Yaküt el-Hamevi'nin Muc
cemü'l-büldô:n, ibnü'l-Esir'in el-Kamil 
(1, 502-687) ve Nüveyri'nin Nihô:yetü'l
eleb (XV. 338-434) adlı eserlerinde eyyam 
menkıbeler! düzenli fasıllar halinde yer 
almaktadır. İbn Abdürabbih'in el- cİ~-. 
dü'l-felid'de anlattıkları, Ebü Ubeyde'
nin Ne~a, ii u Ceril ve '1- Felezda~ 'ın
daki bilgilere dayanır. Nüveyri küçük ila
velerle el- cİkdü 'l-felid'deki bilgileri tek
rarlar. ibnü' ı- Esir ise yazdıklarının bir-
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çoğunu doğrudan veya dotaylı olarak Ebü 
Ubeyde'nin eserinden, bir kısmını da gü
nümüze ulaşmayan diğer bazı kaynak
lardan almıştır. Onun eyyam hakkında 
verdiği bilgiler hem ayrıntılı hem de ese
rin tarihi hüviyetine uygun olarak kro
nolojiktir. Meydani Mecmacu'l-emşô:l'
de Cahiliye döneminde cereyan eden 132 
savaştan bahseder. 

Cahiliye dönemi tarihi için zengin bir 
malzeme ihtiva eden eyyamı tarihçiler 
ve dilciler kaynak olarak kullanırlar. Ni
tekim ibnü'l-Esir eyyamı tarihi rivayet
ler içerisinde vermiş, Katib Çelebi de ilm-i 
eyyamü'l-Arab'ı tarihin bir dalı olarak 
zikretmiştir (Keş{ü '? · zunan, I, 204). Cerir 
ve Ferezdak gibi şairler şiirlerinde eyya
mü'l-Arab'dan bahsederler. Eyyamü'l
Arab Araplar' ın kahramanlık vasıflarını 

ortaya çıkarmış, Arap dilini geliştirmiş, 

atasözlerinin söylenmesine vesile olmuş
tur. Bu bakımdan Adil Casim ei-Beyati, 
eyyamü'l-Arab'ın diğer milletlerdeki des
tanlar mesabesinde olduğunu ileri sür
mektedir (Kitti.bü Eyyami'l· cArab, naşirin 
mukaddimesi, s. 150- 1 90). 

Savaşların kabile hayatında özel bir 
yeri olduğu için bu savaşları anlatan hi
kayelere kabileler ve fertler müşterek 
bir kültür olarak sahip çıkmışlardır. Na
zımla anlatılan savaşlar Araplar'ın di
vanını meydana getirmiş ve bu sayede 
Araplar için büyük önem taşıyan kabile 
nesepleri (ensab) muhafaza edilmiştir. 

Ayrıca bunlarda Arapça'ya dair bilgiler 
verildiği gibi Araplar'ın yaptıkları önem
li işler de sergilenmiştir. Gece yapılan 
sohbet toplantılarında kabilenin gerçek
leştirdiği önemli işler arasında anlatılan 
savaş rivayetleri kabileterin olaylar kar
şısındaki temayüllerini de yansıtır. Hadi
selerin genellikle tarafgir bir şekilde an
latıldığı bu rivayetlerde bir bütünlük ve 
düzen bulunmamakla birlikte bunların 
tarihi gelenekleri aksettirdiği söylene
bilir. 

Eyyamü'l-Arab tabiri islami devirde 
Araplar'ın katıldığı çeşitli savaşlar için 
de kullanılmıştır. Nitekim Cahiliye dev
rindeki savaşlar "eyyamü'I-Arab fi'l-Ca
hiliyye", islami dönemde yapılan savaş
lar "eyyamü'l-Arab fi'l-islam" diye ad
landırılmış ve bununla ilgili kitaplar ya
zılmıştır (mesela bk. Muhammed Ebü' I
Fazl İbrahim - Ali Muhammed ei-Bicavi, 
Eyyamü'l·cArab fi'l-islam, Kahire 1394/ 
1974). Gazvelerle seriyyeler islami de
virdeki eyyamü'I-Arab'ın ilk örneklerini 
meydana getirir. Daha sonra Suriye, İran 
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ve Mısır'ın fethiyle sonuçlanan önem
li savaşlar da İslami dönemdeki eyya
mü'l-Arab'ın diğer örneklerini oluştur
muştur. 
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~ MEHMET ALi KAPAR 

Kur'an-ı Kerim'de 

L 
adı geçen peygamberlerden biri. 

_j 

İbranice Kitab-ı Mukaddes'te adı İyyôb 
(iyyôv) şeklinde geçer. Bu kelimenin men
şei ve anlamı tartışmalıdır. "Düşman ol
mak, düşmanca davranmak" manasın

daki ayav fiilinden geldiği ileri sürüldü
ğü gibi (Ancien Testament, s. 1453), "sa
bırla hastalığa katlanmak" veya "ey ila
hi baba, neredesin" anlamlarına geldiği 
de kaydedilmektedir (E.Jd., X, lll) Keli
me eski Güney Arabistan ve SemOd dilin
de 'yb, eski Babilanya dilinde Ayyabum, 
Tel Amarna tabietlerinde Aya b (A-ia -ab) 

şeklindedir. Arapça olmayan Eyyüb ke
limesinin (MevhOb b. Ahmed el-Ceva.Jiki, 
s. 102) Arapça'da "tövbe etmek" anla
mındaki evb köküne yakınlığı da ifade 
edilmektedir (!DB, Il, 911) . 

Ahd-i Atik'te başından geçenlerin taf
silatıyla anlatıldığ ı bir bölüm bulunan Ey
yOb, Edom diyarının bir bölgesi olan (Ye
remyanın Mersiyeleri, 3/ 21) ve Ölüdeniz'in 
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güneydoğusunda yer aldığı söylenen ve
ya -Tevrat'ta bu kelimenin bir Araml ka
bilesinin ismi olmasından (Tekvln, 10/ 23) 
hareketle- Celile gölünün kuzeydoğusun
daki Hauran'la aynı yer olduğu ileri sü
rülen (Ancien Testament, s. 1453; E.Jd., 

VII, 1476-1477) Uts diyarında yaşamıştır. 
Ahd-i Atik'te Eyyüb Allah'tan korkan, 
kötülükten sakınan, kamil ve doğru bir 
kişi olarak takdim edilir. Yedi oğul, üç 
kız babasıdır. 7000 koyunu, 3000 deve
si, SOO çift öküzü, SOO dişi eşeği ve pek 
çok kölesi vardır. Şark'taki bütün insan
ların en büyüğüdür. Bir gün "Allah oğul

ları" (Ahd-i Atik'te meleklerden bu şekil

de bahsedilir) kendilerini takdim etmek 
üzere rabbin huzuruna geldiklerinde şey
tan da aralarına karışır. Rab şeytana, 

"Kulum EyyOb'a iyice baktın mı? Çünkü 
dünyada onun gibisi yok; kamil ve doğ
ru adamdır; Allah'tan korkar ve kötü
lükten sakınır'' deyince şeytan, EyyOb'un 
servetini elinden almasından kaygı duy
duğu için Allah'tan korktuğunu iddia 
eder. Bunun üzerine rab Eyyüb'u dene
mek için şeytana onu yoksunaştırma im
kanı verir. Rabbin izniyle şeytan tarafın
dan çocukları öldürülüp malları çalınmak 
ve telef edilmek suretiyle imtihana çe
kilen Eyyüb, şeytanın beklediğinin aksi
ne bütün bu felaketleri büyük bir tevek
kül ve teslimiyetle karşılayarak Allah'a 
secde eder ve, "Anamın bağrından çıp
lak çıktım ve toprağın bağrına çıplak dö
neceğim; rab verdi ve rab aldı. Rabbin 
ismi mübarek olsun" der. 

Rab bunca musibetten sonra EyyOb'un 
yine kemalini koruduğunu belirtince şey
tan, "Evet, insan canı için nesi varsa ve
rir; fakat şimdi elini uzat da onun ke
miğine ve etine dokun ve yüzüne karşı 
sana lanet edecektir" diyerek bu konu
da EyyOb'u denemek için rabden izin alır. 
Daha sonra Eyyüb'un ayak tabanından 
tepesine kadar bütün vücudunda kötü 
çıbanlar çıkar. EyyOb çıbanları kazımak 
için bir çömlek parçası alır ve küller için
de oturur. Onun bu durumuna çok üzü
len karısı, "Sen hala mı kemalini sıkı tut
maktasın? Allah'a lanet et de öl " der; 
fakat EyyOb, "Ahmak karılardan biri na
sıl söylerse sen öyle söylüyorsun. Nasıl? 
Allah'tan iyilik kabul edelim de kötülük 
kabul etmeyelim mi?" diye cevap verir 
ve Allah'a isyan etmez. 

EyyOb'un bu halini duyan üç dostu 
Temmanlı Elifaz, Şuahlı Bildad ve Na
amalı Tsofar onu ziyarete gelerek acısı
nı paylaşırlar. Dostları yedi gün yedi ge
ce baş ucunda hiç konuşmadan bekler-

ler. Ancak Kitab-ı Mukaddes'e göre Ey
yOb hastalığı uzayınca yakınmaya ve doğ
duğu güne lanetler yağdırmaya başlar 
(Eyub, 3/ 1-26). Dostlarının teselli ve uya
rılarına rağmen Eyyüb ısrarla suçsuz ol
duğunu, bu cezayı haketmediğini söyler 
(Eyub, 32 / 1-37 / 24). Nihayet rabbin ka
sırganın içinden EyyOb'a cevap vererek 
isyanı sebebiyle onu kınarnası üzerine 
(Eyub, 38/ 1-40/ 2) EyyOb pişman olup 
tövbe eder (Eyub, 42 / 1-6) . Allah onu tek
rar sağlığına kavuşturduğu gibi önceki 
malının iki katı kadar da servet verir; 
ayrıca yedi oğlu ve üç kızı dünyaya ge
lir. Eyyl1b bu musibetten sonra 140 yıl 
daha yaşar (Eyub, 1-42). 

Kur'an-ı Kerim'de Eyyl1b'a vahiy gön
derildiği (en-Nisa 4/ 163), onun hidayete 
erdirildiği (el-En'am 6/ 84) bildirilmekte, 
ayrıca hastalığıyla ilgili olarak iki yerde 
ayrıntıya giritrneksizin özellikle olayın ta
şıdığı dini ve ahlaki mesajı kapsayan bil
giler verilmektedir. İlkine göre EyyOb 
rabbine, "Bu dert bana dokundu, sen 
merhametiiierin en merhametlisisin" di
ye niyaz etmiş, bunun üzerine Allah da 
onun duasını kabul ederek başına gelen 
felaketi kaldırmış, kendi tarafından bir 
rahmet ve ibadet edenler için bir ibret 
olmak üzere ona ailesini ve onlarla be
raber bir mislini vermiştir (el-Enbiya 21 1 
83-84). Diğer açıklama ise şöyledir: "Ku
lumuz EyyOb'u da an. O rabbine, şeytan 
gerçekten bana bir yorgunluk ve eziyet 
verdi, diye seslenmişti. Ayağını -yere
vur! İşte yıkanılacak ve içilecek soğuk 
bir su -dedik-. Bizden bir rahmet ve ak
lıselim sahiplerine bir ibret olmak üze
re ona hem ailesini hem de onlarla be
raber bir mislini armağan ettik. Eline 
bir demet buğday sapı al, onunla -bir 
hatasından dolayı dövmeye yemin etti
ğin karına - vur da yeminini yerine getir 
-dedik-. Gerçekten biz onu sabreden bir 
kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu o! Daima 
Allah'a yönelirdi" (Sad 38/ 41 -44) 

EyyOb'la ilgili olarak tefsir ve kısas-ı 
enbiya kitaplarında çeşitli rivayetler yer 
almaktadır. Onun uzun boylu, gür saçlı 
ve heybetli bir kişi olduğunu nakleden 
bu kaynaklar Şam bölgesinde yaşadığı
nı, çok geniş bir araziye sahip bulundu
ğunu, bu arazisinde SOO çift öküzü, SOO 
kölesi, SOO dişi eşeği, çok sayıda deve, 
sığır ve atı olduğunu kaydederler (Sa'le
bi, s. 116) Rivayete göre EyyOb baba ta
rafından Hz. İshak'ın, anne tarafından 
Hz. LOt'un soyundandır (Taberl, Tari!], I, 
322; İbn Kesir, e[-Bidaye, I, 220). Hanımı 
ise Hz. Ya'kub'un kızı Liya veya Hz. Yü-


