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ve bu defa kendisinin Hz. Muhammed’e
gönderilmesini istedi; ancak Hz. Muham-
med’le barýþ yapýlmasýna karþý çýkan bazý
Kureyþliler müslümanlarýn tarafýný tuta-
caðý endiþesiyle onun bu isteðine rýza gös-
termedi. Fakat Urve gönderilen elçilerin
temsil gücünün bulunmadýðýný, ayrýca ken-
disinin de annesi vasýtasýyla Kureyþli oldu-
ðunu söyleyerek onlarý ikna etti.

Urve, Resûlullah’ýn yanýna gidince onu
umre yapma düþüncesinden vazgeçirmek
için, Mekkeliler’in müslümanlarý þehre sok-
mamaya yemin ettiklerini ve kendileriyle
savaþmaya kararlý olduklarýný bildirdi. Ay-
rýca yanýnda bulunan kimselerin Mekkeli-
ler’le karþý duramayacaklarýný ve ilk vuruþ-
mada kendisini terkedip gideceklerini id-
dia etti. Buna öfkelenen Hz. Ebû Bekir ona
aðýr bir söz söyleyince Urve zor durumda
kaldý. Urve, Hz. Peygamber’le konuþurken
Arap geleneðine göre ona iltifat amacýy-
la arada bir sakalýný tuttukça Resûl-i Ek-
rem’in yanýnda duran bir sahâbînin her
defasýnda kýlýcýnýn kýnýyla eline vurarak bu
davranýþýna devam ettiði takdirde elini
koparacaðý tehdidinde bulunmasý ve bu
kiþinin de kendisinin yeðeninin oðlu Mu-
gýre b. Þu‘be olduðunu öðrenmesi canýný
çok sýktý. Müslümanlarýn Resûlullah’a gös-
terdikleri sevgi ve saygýdan son derece et-
kilenen Urve, Mekkeliler’in yanýna dönün-
ce bunu dile getirdi. Elçi sýfatýyla birçok
kralýn yanýna gittiðini, krallarýna bu dere-
ce sevgi ve saygý gösteren baþka bir top-
luluk görmediðini söyledi (Buhârî, “Þürût”,
15). Mekkeliler’e Resûl-i Ekrem’le iyi ge-
çinmelerini, onun ve arkadaþlarýnýn Kâ-
be’yi ziyaret etmelerine izin vermelerini,
aksi halde kendilerinin zararlý çýkacaðýný
belirtti. Mekkeliler’in onun tavsiyelerine
önem vermemesi üzerine oradan ayrýlýp
Tâif’e gitti.

8 (629) yýlýnda Hz. Peygamber’in Tâif’i
kuþatmasý esnasýnda Urve b. Mes‘ûd, müs-
lümanlara karþý kullanmak üzere mancý-
nýk yapmayý öðrenmek için Yemen taraf-
larýndaki Cüreþ’te bulunuyordu. Resûl-i
Ekrem kuþatmayý kaldýrýp Medine’ye dön-
dükten sonra memleketine gelen Urve’-
nin gönlüne Ýslâm sevgisi düþtü ve Resû-
lullah daha Medine’ye ulaþmadan ona ye-
tiþip Ýslâmiyet’i kabul etti. Hz. Peygamber,
Urve’nin itibarlý bir kiþiliðe sahip olmasý,
aralarýnda akrabalýk bulunmasý, Hudeybi-
ye görüþmeleri sýrasýnda insaflý bir tutum
sergilemesi dolayýsýyla onun Müslümanlý-
ðý benimsemesine çok sevindi. Bu arada
Urve, kabilesine dönüp halký Ýslâmiyet’e
davet etmek için izin istediyse de Resûl-i

Ekrem, Tâifliler’in kendisine kötülük yap-
masýndan, hatta onu öldürmesinden en-
diþe ettiðini söyleyerek buna izin vermek
istemedi. Ancak Urve hemþehrilerinin ken-
disini çok sevdiðini anlatýnca Tâif’e dön-
mesine müsaade etti. Urve Tâif’e gidip
ziyaretine gelenlere müslüman olduðunu
bildirdi, Ýslâmiyet’in mükemmel bir din ol-
duðunu anlattý. Fakat Tâifliler onu dinle-
mediler. Ertesi gün sabah namazý vaktin-
de evinin üstüne çýkýp ezan okudu ve kav-
mini Ýslâm’a davet etti. Ancak buna öfke-
lenen halk ok atarak Urve’yi aðýr þekilde
yaraladý. Urve’nin akrabalarý kendisini ya-
ralayan kimseden intikam almak isteyin-
ce Urve buna izin vermedi, þehitliði ilâhî
bir ikram kabul ederek kendisini yarala-
yanýn kanýný baðýþladýðýný belirtti. Hz. Pey-
gamber, Urve’nin þehadetine çok üzüldü
ve onun Yâsîn sûresinde kendisinden bah-
sedilen, kavmini hidayete çaðýrdýðý sýrada
onlar tarafýndan öldürülen kimseye ben-
zediðini söyledi (Ýbn Sa‘d, I, 312; Hâkim,
III, 713). Urve b. Mes‘ûd’un vefatýndan
sonra oðlu Ebü’l-Melîh Medine’ye gelerek
müslüman oldu. Resûl-i Ekrem, Ýsrâ hadi-
sesini anlatýrken Beytülmakdis’te gördüðü
peygamberlerden Hz. Îsâ’ya en çok ben-
zeyen kimsenin Urve b. Mes‘ûd olduðunu
bildirmiþtir (Müslim, “Îmân”, 271). Urve az
sayýda hadis rivayet etmiþtir (Wensinck,
VIII, 190).
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Ebû Abdillâh Urve b. ez-Zübeyr
b. el-Avvâm b. Huveylid

el-Kureþî el-Esedî
(ö. 94/713)

Medineli meþhur yedi fakihten biri,
hadis ve siyer âlimi.

˜ ™

23 (643) yýlýnda Medine’de doðdu. Ba-
basý, Hz. Peygamber’in halasý Safiyye bint
Abdülmuttalib ile Hz. Hatice’nin kardeþi
Avvâm’ýn oðlu, ilk müslümanlardan ve aþe-
re-i mübeþþereden olan Zübeyr b. Avvâm,
annesi Esmâ bint Ebû Bekir’dir. Urve’yle

þeklinde kullanýlmasý gerekir. Eðer böyle
bir örf teþekkül etmemiþse bu durumda
bunlar en azýndan belirli iþlemler açýsýn-
dan urûzdur. “Meskûk olmayan altun ve
gümüþ ile muamele beyne’n-nâs örf ve
âdet ise bunlar dahi nukud hükmünde
olurlar, deðilse urûz hükmündedirler” (Me-
celle, md. 1340). Bunun aksine bakýrdan
basýlmýþ paralarýn bazý hükümler açýsýn-
dan nakit hükmünde olup olmadýðý tartý-
þýlsa da Mecelle’de bunlarý semen / na-
kit hükmünde kabul eden görüþ benim-
senmiþtir (md. 1339).
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Ebû Mes‘ûd (Ebû Ya‘fur)
Urve b. Mes‘ûd

b. Muattib es-Sekafî
(ö. 9/630)

Sahâbî.
˜ ™

Babasý Ficâr savaþlarýnda Sakýf kabilesi-
nin kumandanlarýndandý. Annesi Sübey‘a
bint Abdüþems b. Abdümenâf Kureyþ ka-
bilesine mensuptur. Dolayýsýyla Urve, Hz.
Peygamber’le akraba olduðu gibi Ebû Süf-
yân’ýn kýzý Âmine ile evliliði dolayýsýyla da
onun bacanaðýdýr (Ýbn Hiþâm, IV, 126). Sa-
kýf kabilesinin reislerinden biri olan Urve
Mekke’de çok iyi tanýnýyordu. Hz. Muham-
med’e vahiy gelmesi üzerine Mekkeli müþ-
riklerin, vahyin ona deðil Mekke’nin veya
Tâif’in zenginlerinden birine indirilmesi ge-
rektiðini söylerken (ez-Zuhruf 43/31) Ur-
ve’yi kastettikleri nakledilmiþtir (Ýbn Ab-
dülber, III, 1067). Urve b. Mes‘ûd’un Hz.
Peygamber’le ve müslümanlarla ilk tema-
sý Hudeybiye Antlaþmasý sýrasýnda gerçek-
leþti; o, Kureyþ’in Resûlullah’a yolladýðý el-
çilerden biriydi. Kendisinden önce Resû-
lullah’a temsilci olarak gönderilen Büdeyl
b. Verka, bir sonuç alamadan dönünce Ur-
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rýlýp Mekke’ye yerleþti ve aðabeyinin Hac-
câc b. Yûsuf tarafýndan öldürülmesine ka-
dar (73/692) onun yanýnda kaldý. Urve Mek-
ke’de ilmî çalýþmalarýna devam etti. Ab-
dullah b. Zübeyr öldürülünce Dýmaþk’a Ha-
life Abdülmelik b. Mervân’ýn yanýna gitti.
Medine’de ders arkadaþý olan halifeden
aðabeyinin daraðacýna asýlan cesedinin
ailesine teslim edilmesini ve Haccâc’ýn ta-
kibatýndan kurtulmasý için kendisine eman
verilmesini istedi. Ona karþý saygýlý davra-
nan Abdülmelik, Haccâc’a bir mektup ya-
zarak Urve’ye eman verildiðini bildirdi ve
Abdullah b. Zübeyr’in cesedini ailesine tes-
lim etmesini emretti. Urve, Dýmaþk’tan dö-
nerek aðabeyinin cenazesini teslim aldý ve
namazýný kýldýrýp defnetti. Abdülmelik’in
ona Abdullah b. Zübeyr’in siyasî mücade-
le yüzünden öldürüldüðünü ve buna kat-
lanmasý gerektiðini söylediði belirtilir. Ur-
ve ile Abdülmelik arasýndaki iliþki halife-
nin ölümüne kadar karþýlýklý mektuplarla
devam etti. Medine’ye yerleþen Urve, Eme-
vî siyasetine karþý olmakla birlikte ertesi
yýl Abdülmelik b. Mervân’a biat etti. Böy-
lece Emevîler’e karþý yürüttüðü siyasî mü-
cadeleyi kaybeden Zübeyrî ailesinin bir
mensubu ilk defa Emevî yönetimini taný-
mýþ oldu.

Bu dönemde de ilmî faaliyetlerini sür-
düren Urve, siyasî çekiþme ve kargaþa-
dan uzak durup Emevî yönetiminin hak-
sýzlýklarýna ortak olmama düþüncesiyle
(Ýbn Sa‘d, V, 181) Medine’nin güneybatý-
sýndaki Akýk vadisinde bir ev yaptýrdý ve
daha sonra kendi adýyla anýlacak bir kuyu
açtýrarak münzevi bir hayat yaþamaya baþ-
ladý (bu vesileyle yazdýðý þiir için bk. Ze-
hebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 428). Bunun
üzerine Resûlullah’ýn mescidinden uzak-
laþmakla eleþtirildiðinde toplumda baþ gös-
teren fitneleri gerekçe gösterdi ve kendi-
ni savundu. Urve, halifeliðe Velîd b. Ab-
dülmelik geçtikten sonra yakýn dostu þair
Ýsmâil b. Yesâr’la birlikte Dýmaþk’a gider-
ken (86/705) Vâdilkurâ mevkiinde sol aya-
ðýnda bir yara çýktý. Dýmaþk’a vardýðýnda
hekimlerin tedavisi netice vermeyince aya-
ðý mafsalýndan, bazý rivayetlere göre ise
dizinden veya baldýrýnýn yarýsýndan kesil-
di. Bu yolculuk sýrasýnda yanýnda bulunan
oðlu Muhammed de bir kaza sonucu öl-
dü. Dýmaþk’tan dönmesinin ardýndan se-
kiz yýl daha yaþayan Urve, çok sayýda faki-
hin vefatý sebebiyle “senetü’l-fukahâ” de-
nilen 94 (713) yýlýnda Medine’ye 200 km.
mesafede Fur‘ köyündeki evinde vefat et-
ti ve orada defnedildi (Ýbn Sa‘d, V, 182).

Dört defa evlenen Urve’nin on biri er-
kek, yedisi kýz on sekiz çocuðu olmuþtur.

Âbid ve zâhid kiþiliðiyle tanýnan, her gün
Kur’an’ýn dörtte birini okuyup günlerini
genellikle oruçlu geçirdiði, defalarca hac-
cettiði rivayet edilen Urve b. Zübeyr baþ-
ta babasý, aðabeyi ve üvey kardeþi Mus‘ab
olmak üzere ailesinin karýþtýðý siyasî hadi-
selere katýlmayarak ilim tahsil etmiþ, ça-
lýþmalarýný genellikle fýkýh ve hadis üzeri-
ne yoðunlaþtýrmýþtýr. Bu arada babasý, an-
nesi ve özellikle teyzesi Hz. Âiþe’den, Hz.
Ali, Hasan, Hüseyin, Ebû Hüreyre, Ýbn Ab-
bas, Ýbn Ömer, Câbir b. Abdullah, Muham-
med b. Mesleme, Zeyd b. Sâbit, Saîd b.
Zeyd, Üsâme b. Zeyd, Ebû Eyyûb el-Ensâ-
rî, Mugýre b. Þu‘be, Muâviye b. Ebû Süf-
yân, Amr b. Âs, Abdullah b. Amr, Kays b.
Sa‘d b. Ubâde gibi birçok sahâbîden ha-
dis rivayet etmiþtir. Kendisinden rivayette
bulunanlar arasýnda oðlu Hiþâm, Abdur-
rahman b. Nevfel’in ölürken akrabasý Ur-
ve’ye vasiyet ettiði, bu sebeple “yetîmü
Urve” diye anýlan Ebü’l-Esved Muhammed
b. Abdurrahman ve Ýbn Þihâb ez-Zührî,
ayrýca Süleyman b. Yesâr, Ebû Seleme b.
Abdurrahman, Ebü’z-Zinâd Abdullah b.
Zekvân, Ýbnü’l-Münkedir, Sâlih b. Keysân,
Vehb b. Keysân, Atâ b. Ebû Rebâh, Ömer
b. Abdülazîz ve Ca‘fer es-Sâdýk anýlabilir.
Urve’nin hadis rivayet ettiði hocalarýnýn sa-
yýsý Müslim b. Haccâc’a göre kýrk bir, Miz-
zî’ye göre altmýþ yedi, ondan rivayette bu-
lunanlarýn sayýsý Müslim’e göre altmýþ ye-
di, Mizzî’ye göre doksan beþtir (Ricâlü £Ur-
ve b. ez-Zübeyr, neþredenin giriþi, s. 35-36).

Medine’nin önde gelen fakihlerinden
olan ve bütün hadis münekkitlerince gü-
venilir (sika, sebt, hâfýz) kabul edilen Urve’-
nin fýkýh kitaplarýný Harre Savaþý sýrasýn-
da, bir diðer rivayete göre ise Allah’ýn kita-
bý yanýnda baþka kitap bulundurmamak
için yaktýðý (Ýbn Asâkir, XL, 258; Zehebî,
A£lâmü’n-nübelâß, IV, 436), fakat daha son-
ra bundan dolayý çok üzüldüðü kaydedi-
lir. Meþhur bir âlim olmasý yanýnda hiçbir
siyasî hadiseye karýþmamasý sebebiyle top-
lumun her kesiminin takdirini kazanmýþ,
87 (706) yýlýnda Medine Valisi Ömer b. Ab-
dülazîz de fakihlerden kurduðu on kiþilik
danýþma meclisinde yer verdiði Urve’den
(Ýbn Sa‘d, V, 245-246) takdirle söz etmiþ-
tir. Hadisleri öðrenmeye ve baþkalarýna
aktarmaya çok önem verdiðini çeþitli ve-
silelerle gösteren (a.g.e., V, 179; Ýbn Asâ-
kir, XL, 255-257), bir olay meydana geldi-
ðinde re’yi ile hareket etmeyip hadise mü-
racaatý prensip edinen Urve (Ýbn Hacer,
Teh×îbü’t-Teh×îb, VII, 183) teyzesi Hz. Âiþe’-
den de fýkýh öðrenmiþtir. Ayrýca hadis ted-
vînini baþlatan ilk nesil içinde yer almýþ

ilgili ilk bilgiler Hz. Osman’ýn evinin isyan-
cýlar tarafýndan kuþatýlmasýna iliþkin ha-
berlerde geçer; Urve 35 (656) yýlýndaki bu
olayý bir arkadaþýyla beraber izlediðini an-
latýr. Ayrýca kuþatma esnasýnda Hz. Os-
man’ýn evine girmek isteyen bir isyancý-
nýn Abdullah b. Zübeyr tarafýndan öldü-
rülmesi üzerine Urve yanýndaki çocuða o
kiþiyi öldürenin aðabeyi olduðunu söyledi-
ðini, bu sözü duyan muhasaracýlarýn ken-
disini yakaladýklarýný ve sonra da serbest
býraktýklarýný belirtir.

Urve, Hz. Osman’ýn þehid edilmesinden
bir yýl sonra meydana gelen, babasý Zü-
beyr’in Hz. Âiþe’nin yanýnda aktif rol oy-
nadýðý Cemel Vak‘asý’nda (36/656) yaþýnýn
küçüklüðü sebebiyle bulunmadý. Hz. Ali
tarafýndan Basra’ya vali tayin edilen Ab-
dullah b. Abbas’ýn valiliði sýrasýnda (656-
661) Urve’nin onu ziyaret ettiði, ardýn-
dan Mýsýr’a gittiði ve orada kaldýðý belir-
tilir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV, 423).
Urve yedi yýl Mýsýr’da kaldý ve orada ev-
lendi. Ýbn Sellâm el-Cumahî’nin kaydetti-
ðine göre Abdullah b. Zübeyr, Yezîd b. Mu-
âviye’ye biatý reddettiðinde kardeþlerinden
Münzir Basra’da, Urve Mýsýr’da idi; ikisi de
onun yanýna döndü (Fu¼ûlü’þ-þu£arâß, s.
65). Doðruluðu baþka kaynaklarca teyit
edilmeyen bu iki rivayetten sonuncusuna
baðlý olarak Abdullah b. Zübeyr’in 64’te
(683) halifeliðini ilân etmesini ve ertesi yýl
Emevîler’in Mýsýr’da tekrar hâkimiyet kur-
masýný esas alan bazý çaðdaþ araþtýrmacý-
lar Urve’nin 58-65 (678-685) yýllarý arasýn-
da Mýsýr’da kaldýðýný ileri sürmüþtür (Ho-
rovitz, s. 13; Sezgin, I, 278; A‘zamî, s. 42;
Dûrî, s. 72; krþ. EI 2 [Ýng.], X, 911). Ancak
Emevî ordusu ile Medineliler arasýnda 63
(683) yýlýnda meydana gelen Harre Savaþý
sýrasýnda kitaplarýný yaktýðýna göre (Ýbn
Sa‘d, V, 179; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV,
426) bu tarihten önce Medine’ye dönmüþ
olmalýdýr.

Siyasî hadiselerden uzak durup ilim ve
ibadetle meþgul olan Urve, arkadaþlarýy-
la düzenli biçimde geceleri Medine mes-
cidinde bir araya gelerek ilmî müzakere-
lerde bulunuyordu. Buradaki arkadaþlarý
arasýnda Kabîsa b. Züeyb, Mus‘ab b. Zü-
beyr, Ebû Bekir b. Abdurrahman, Abdül-
melik b. Mervân, Abdurrahman b. Misver,
Ýbrâhim b. Abdurrahman b. Avf, Ubeydul-
lah b. Abdullah b. Utbe gibi kimseler var-
dý. Kendisinden yirmi bir yaþ büyük olan
aðabeyi Abdullah’ýn Emevîler’e karþý yü-
rüttüðü siyasî mücadeleye katýlmayan Ur-
ve, onun 64 (683) yýlýnda Mekke’de hali-
feliðini ilân etmesi üzerine Medine’den ay-
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dine tarih ekolünün babasý diye takdim
ettiði Urve b. Zübeyr, Ýslâm’ýn ilk yýllarýna
iliþkin bütün önemli olaylarýn, özellikle Hz.
Peygamber’in siyerine dair rivayetlerin ve
bu alanla ilgili yapýlacak araþtýrmalarýn kay-
naðý olmasý bakýmýndan büyük öneme sa-
hiptir (EI 2 [Ýng.], X, 911). Hadislerin nak-
linde vazgeçilmez kabul edilen isnad uy-
gulamasýnýn yerleþmesinde Urve ile Ýbn
Þihâb ez-Zührî’nin rolleri hem Ýslâm âlim-
leri hem þarkiyatçýlar arasýnda tartýþýlmýþ-
týr (DÝA, XXIII, 155-156).

Müslim b. Haccâc’ýn Dârü’l-kütübi’z-Zâ-
hiriyye’deki bir mecmua içinde Hatîb el-
Baðdâdî tarafýndan yazýlmýþ bulunan (nr.
55, vr. 140-147) Ricâlü £Urve b. ez-Zü-
beyr ve cemâ£atün mine’t-tâbi£în ve
gayrihim adlý risâlesini önce Sükeyne eþ-
Þihâbî (MMLADm., LIV/1-2, 1399/1979, s.
107-145), ardýndan Hüseyin Ali Hüseyin el-
Cebbûrî (Þârika 1426/2004) yayýmlamýþ,
çaðdaþ Batýlý araþtýrmacýlardan Joachim
von Stülpnagel, Tübingen Üniversitesi’nde
hazýrladýðý doktora tezinde (Urwa Ibn az-
Zubair: Sein Leben und seine Bedeutung
als Quelle frühislamischer Überlieferung,
1957) Urve’den nakledilen 315 hadisle il-
gili 2000 rivayeti toplayýp deðerlendirmiþ,
Muhammed Mustafa el-A‘zamî, Urve b.
Zübeyr’in megazîye dair Ebü’l-Esved yo-
luyla gelen rivayetlerini Me³åzî Resûlil-
lâh adýyla derleyip tahkik ederek neþret-
miþtir (Riyad 1401/1981). Ýbn Ebû Dâvûd’un
derlediði, Urve b. Zübeyr’in Hz. Âiþe’den
naklettiði 102 hadisi içeren Müsnedü
£Âßiþe de yayýmlanmýþtýr (nþr. Abdülgafûr
Abdülhak Hüseyin el-Bellûþî, Küveyt 1405/
1985). Urve’nin rivayetlerinin ilk dönem Ýs-
lâm tarihi konusundaki öneminden dola-
yý yakýn zamanlarda bir kýsým Batýlý araþ-
týrmacýlar, onun hadis ve tarih kitaplarýn-
da nakledilen rivayetlerini derleyerek ba-
zý siyer konularýyla ilgili metinler inþa et-
meye çalýþmýþtýr (bk. bibl.). Abdullah b.
Fehd el-Heccârî, Medine Ýslâm Üniversi-
tesi’nde Fýšhü’l-Ýmâm £Urve b. ez-Zü-
beyr adýyla doktora tezi (1408/1988), Has-
sân Câsim el-Hâyis, Mekke Ümmü’l-kurâ
Üniversitesi’nde Fýšhü’l-Ýmâm £Urve b.
ez-Zübeyr: Mušårenen bi-fýšhi’l-eßim-
meti’l-erba£a -šýsmü’l-£ibâdât- ismiyle
yüksek lisans tezi (1410/1989), Selvâ Ah-
med Mürsî, Amman Ürdün Üniversitesi’n-
de £Urve b. ez-Zübeyr: Bidâyetü med-
reseti’l-me³åzî adýyla yine yüksek lisans
tezi (1978) hazýrlamýþtýr. Bu son çalýþma,
Bidâyâtü’l-kitâbeti’t-târîÅiyye £inde’l-
£Arab: Evvelü sîretin fi’l-Ýslâm £Urve b.
ez-Zübeyr b. el-£Avvâm adýyla kitap ha-
linde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1995).
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Bir Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “istemek” anlamýndaki arv kö-
künden gelen urve, “kova ve testi kulpu,
düðme iliði, develerin baðlandýðý kök sal-
mýþ aðaç” demektir. Tutunulan nesneye
de urâ denir. Ezherî’ye göre zayýf ve yok-
sullarýn, nimetleriyle yaþamak için sarýldý-
ðý toplum liderlerine de urâ adý verilir (Li-
sânü’l-£Arab, “.arv” md.; Kåmûs Tercüme-
si, “.arv” md.). Arv kökünün aslýnda “bir
þeye tutunmak, baðlanmak” mânasýnýn
bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Tabâtabâî, II,

olup çeþitli fýkhî konularla ilgili kendisin-
den nakledilen hadisler, gerek Kur’an ve
Sünnet’in anlaþýlmasý gerekse Medine ame-
linin tesbiti bakýmýndan büyük önem ar-
zetmektedir.

Urve, Peygamber ailesine yakýnlýðý se-
bebiyle dinî konular yanýnda siyer ve me-
gazî alanýnda da ilk elden güvenilir bilgi-
lere sahip olmasý bakýmýndan akranlarý ara-
sýnda bir ayrýcalýk elde etmiþti. Vâkýdî’nin
belirttiðine göre megazî konusunda ilk
eseri yazan (Ýbn Kesîr, IX, 101; ayrýca bk.
Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 424) ve bu ilmin
kurucusu kabul edilen Urve’nin günümüze
ulaþan herhangi bir eseri bilinmemektedir.
Ýbnü’n-Nedîm, el-Me³åzî müellifi Vâkýdî’-
nin önde gelen talebelerinden kadý Hasan
b. Osman ez-Ziyâdî’nin kitaplarý arasýnda
Me³åzî £Urve b. ez-Zübeyr’in varlýðýn-
dan (el-Fihrist, s. 123; Yâkut, IX, 18; krþ.
DÝA, XXXVII, 321), Zehebî, Ebü’l-Esved’in
Mýsýr’da Urve’nin Me³åzî’sini rivayet et-
tiðinden (A£lâmü’n-nübelâß, VI, 150), Ýbn
Hacer, Urve’nin ve talebesi Ebü’l-Esved’in
ondan naklettiði birer Me³åzî’den (Fet-
¼u’l-bârî, I, 33; V, 393), Sehâvî de talebe-
leri Ebü’l-Esved ve Zührî’nin Urve’den ri-
vayet ettikleri el-Me³åzî’den (el-Ý £lân, s.
159) söz eder. Onun, Halife Abdülmelik’in
ve daha sonra Velîd’in isteði üzerine Ýslâm’ýn
ilk dönemleriyle ilgili çeþitli olaylar hakkýn-
da kendilerine bilgi gönderdiði kaynaklar-
da zikredilir. Hz. Peygamber’in hayatýna
dair en eski metinleri teþkil eden bu mev-
suk rivayetler Ýbn Ýshak, Ýbn Hiþâm, Vâký-
dî, Belâzürî, Taberî, Ýbn Seyyidünnâs ve
Ýbn Kesîr’in siyer ve tarihleriyle Abdürrez-
zâk es-San‘ânî ve Ýbn Ebû Þeybe’nin el-
Mu½annef’lerinde, Øa¼î¼ayn ve el-Mu-
va¹¹aß gibi hadis kitaplarýnda mevcuttur.
Urve, savaþlarýn ayrýntýlarýna girmemekle
birlikte Resûl-i Ekrem’in hayatýnýn çeþitli
yönleriyle iliþkili rivayetleri derlemiþ, tari-
he olan ilgisi Asr-ý saâdet’le sýnýrlý kalma-
mýþ, ridde, Kadisiye ve Yermük savaþlarý
gibi Hulefâ-yi Râþidîn dönemine ait olay-
larý da kapsamýþtýr (Dûrî, s. 24-25, 74-85).
Tarih malzemesini gerçekçi ve abartýdan
uzak bir yaklaþýmla, son derece sade ve
açýk bir üslûpla sunmuþtur (Faruqi, s. 226;
Dûrî, s. 25, 29, 88). Gerek Urve gerekse
ondan daha kapsamlý ve düzenli bir tarih
bakýþýna sahip bulunan talebesi Ýbn Þi-
hâb ez-Zührî, Ýslâm’da ilk tarih yazýcýlýðý
ve siyer/megazî türünün kurucularý olarak
öne çýkmýþ, Urve’nin baþlattýðý çalýþmalarý
Zührî bir bütünlüðe kavuþturmuþtur (Dû-
rî, s. 28-29, 89). Bazý Batýlý araþtýrmacýla-
rýn hadis/isnad metodunu esas alan Me-
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