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ZEVZENÎ, Abdullah b. Muhammed

¥amâsetü’¾-¾urefâß bir mukaddime
ile on bölümden meydana gelmektedir.
Zevzenî, kýsa mukaddimesinde Ebû Tem-
mâm’ýn Kitâbü’l-¥amâse’sini lafýzlarýnýn
çoðu garîb olan ve bu yüzden mânalarý ko-
layca anlaþýlmayan þiirlerle doldurduðunu,
kendi döneminde ise daha sade þiirlere
raðbet edildiðini ve eserini bu sebeple der-
lediðini belirtmektedir (nþr. M. Cebbâr el-
Muaybid, I, 15). Bununla birlikte müellif
Ebû Temmâm’ýn eserindeki bölümleme-
ye baðlý kalmýþtýr. Bu bölümler “hamâse”
(kahramanlýk), “merâsî” (mersiyeler), “el-edeb
ve’l-hikme”, “el-kiber ve’l-meþîb” (yaþlýlýk ve
saçlarýn sakalýn aðarmasý), “en-nesîb ve’l-me-
lâhî” (aþk ve eðlence), “hicâ” (hiciv), “medih”,
“el-azyâf ve’s-sehâ ve istinâu’l-ma‘rûf”
(misafirperverlik, cömertlik ve ihsanda bulun-
ma), “sýfât” (tasvirler) ve “mülah” adýný taþýr.
Her bölümde þiirlerden sonra konuyla ilgi-
li hadislere, sahâbe sözlerine, kýsa hikâye-
lere vb. mensur kýsýmlara yer verilmiþtir.
¥amâsetü’¾-¾urefâß, Muhammed Ceb-
bâr el-Muaybid (I-II, Baðdad 1973), Halîl
Ýmrân Mansûr (Beyrut 2001) ve Muham-
med Behiyyüddîn Sâlih (I-II, Beyrut 2003)
tarafýndan neþredilmiþtir.
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Ebû Abdillâh Hüseyn
b. Ahmed ez-Zevzenî

(ö. 486/1093)

Dil ve lugat âlimi.
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Herat ve Nîþâbur arasýndaki Zevzen (Zû-
zen) þehrindendir. Kâtib Çelebi adýný Mu-
hammed b. Ahmed, Corcî Zeydân ile Broc-
kelmann, Hüseyin b. Ali b. Ahmed olarak

verirse de kendisine ait Kitâbü’l-Me-
½âdir’in eski bir nüshasýnýn baþýnda adý
yukarýda kaydedildiði þekilde geçer. Ab-
dülgafir el-Fârisî, Zevzenî’nin nahiv, lugat
ve Arapça’da asrýnýn imamý, Ýbnü’l-Kýftî de
dil ve edebiyet ilimlerinde benzersiz oldu-
ðunu yazar. Zevzenî, Muallakat-ý Seb‘a üze-
rine yazdýðý þerh ile ilk Arapça-Farsça söz-
lüklerden olan Kitâbü’l-Me½âdir’i saye-
sinde þöhret kazanmýþtýr. Ali b. Zeyd el-
Beyhaký’nin, hocasý Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî’den 516’da (1122) Kitâbü’l-
Me½âdir’i okuduðunu zikretmesi, eserin
çok erken dönemlerden itibaren dikkat
çektiðini ve ders kitabý olarak okutulduðu-
nu göstermektedir (el-Me½âdir, neþredenin
giriþi, s. 25, 28). Ýbnü’l-Kýftî, Zevzenî’nin VI.
(XII.) yüzyýlda hayatta bulunduðunu kay-
dederken ona daha yakýn bir dönemde ya-
þayan Abdülgafir el-Fârisî 486 (1093) yý-
lýnda vefat ettiðini belirtir.

Eserleri. 1. Þer¼u’l-Mu£allašåti’s-seb£.
Nisbeten açýk ve kolay anlaþýlabilir ifadesi
yanýnda gereksiz bilgilerden arýndýrýlmýþ
olmasýndan dolayý büyük raðbet görmüþ
ve birçok defa basýlmýþtýr (Kalküta 1823,
1282/1865; Beyrut 1853; Kahire 1277, 1293,
1311, 1319, 1327, 1352; nþr. Muhammed
Abdülkadir Ahmed, Kahire 1407/1987; Ýs-
kenderiye 1292; nþr. Muhammed Ali Ham-
dullah, Dýmaþk 1963, 1980; nþr. Muham-
med Muhyiddin Abdülhamîd, Kahire, ts.).
Eserde yer alan Ýmruülkays b. Hucr’a ait
kasidenin þerhini Caussin de Perceval (Pa-
ris 1820), Lebîd b. Rebîa’ya ait kasidenin
þerhini de Silvestre de Sacy (Paris 1816)
Fransýzca tercümesiyle birlikte yayýmla-
mýþtýr. J. A. Vullers de Tarafe b. Abd’in
kasidesinin þerhini Latince tercümesiyle,
Hâris b. Hillize’ye ait kasidenin þerhini ve
Ebü’l-Alâ el-Maarrî’ye ait iki kasideyi Latin-
ce çevirileri ve açýklamalarla neþretmiþtir.
Neylü’l-ereb fî þer¼i Mu£allašåti’l-£Arab
adýyla da basýlan eser (Kahire 1328) Mu-
hammed Ýbrâhim Selîm tarafýndan, Hatîb
et-Tebrîzî’nin þerhinde bu yedi kaside ile
birlikte yer alan Meymûn b. Kays el-A‘þâ
el-Ekber, Nâbiga ez-Zübyânî ve Abîd b.
Ebras’ýn kasideleri de eklenerek yayýmlan-
mýþtýr (Kahire 1414/1993). 2. Kitâbü’l-Me-
½âdir. Yalnýz Arapça masdarlarýn Farsça
karþýlýklarýný ihtiva eder. Mukaddimede be-
lirttiðine göre müellif Kur’an’da geçen,
hadislerde sýkça kullanýlan ve meþhur di-
vanlarda bulunan kelimeleri esas almýþtýr.
Ancak “meþhur divanlar”la hangi eserlerin
kastedildiði bilinmemektedir. Kolay ezber-
lenmesi amacýyla örneklere yer verilme-
yerek hacmi küçük tutulan kitabýn terti-
binde, dil ve lugat âlimi Ýshak b. Ýbrâhim

siline burada devam ettiðini gösterir (Çe-
tin, Ab† Muhammad £Abdullåh, s. 34-35).
Boyu “2 arþýný geçmeyen” Zevzenî zayýf
hoþsohbet ve sevimli bir insandý. Dönemi-
nin siyaset ve devlet adamlarýyla iyi geçir-
diði hem eserinden hem de kendisinden
bahseden kaynaklardan anlaþýlmaktadýr.
Onun kaleme aldýðý eser bilgisinin geniþli-
ðini ve hadisle uðraþtýðý hususundaki ka-
yýtlarý ispatlamaktadýr (a.g.e., s. 41). Zev-
zenî, Kütübî’ye göre Selçuklular’ýn Hora-
san’ý ele geçirmesinin ardýndan 431 (1040)
yýlýnda vefat etmiþtir (Fevâtü’l-Vefeyât, II,
495).

Zevzenî’nin tam adý ¥amâsetü’¾-¾u-
refâß min eþ£âri’l-mu¼de¦în ve’l-šude-
mâß olan eseri, Câhiliye devrinden baþla-
yarak kendisinin yaþadýðý V. (XI.) yüzyýlýn
ilk yarýsýna kadar Arap edebiyatýndan se-
çilip konularýna göre tasnif edilen 1500
parça þiirden meydana gelir. Seçilen þiir-
ler Endülüs’e kadar uzanan bir yelpazeye
sahiptir. Bunlarýn bir bölümü önemli þair-
lerin divanlarýndan alýnmýþ, bir bölümü de
müellifin çaðdaþý olan þairlerden derlen-
miþtir. Eserde eski þairlerden az þiir aldý-
ðý, kendi çaðýna yaklaþtýkça þiirlerin arttýðý
göze çarpmaktadýr. Antolojinin büyük kýs-
mý Zevzenî’nin Nîþâbur emîrlerinin çocuk-
larýna okutmak için derlediði parçalardan,
diðerleri ise sohbetlerine serpiþtirdiði la-
tifelerinden meydana gelmektedir (Çetin,
Ab† Muhammad £Abdullåh, s. 39). Kitap
önemine raðmen çaðdaþlarý tarafýndan
pek anýlmamýþtýr. ¥amâsetü’¾-¾urefâß-
dan bahseden tek kaynak Avfî’nin (ö. 629/
1232 [?]) Lübâbü’l-elbâb’ýdýr (IV, 6). Ese-
rin bilinen yegâne nüshasý Ýstanbul Üniver-
sitesi Kütüphanesi’nde kayýtlý olup (AY, nr.
1455), 779’da (1377) istinsah edilmiþtir. Bu
nüshadan ilk defa 1948 yýlýnda Hellmut
Ritter söz etmiþ, nakledilen þiirlerin sayý-
sýný belirtmiþ ve müellif hakkýnda bilgiler
aktarmýþtýr (Oriens, II/1 [1949], s. 262-265).
Daha sonra eser üzerine Nihad M. Çetin
doçentlik tezi hazýrlamýþ (bk. bibl.) ve ¥a-
mâse’den epey miktarda þiiri Türkçe’ye
çevirmiþtir. N. M. Çetin’in  Zevzenî ve ese-
riyle ilgili bir makalesi Ýzzet Hasan tarafýn-
dan Arapça’ya çevrilmiþtir (bk. bibl.). Ebû
Temmâm ve Buhtürî’ye ait ¥amâse’le-
rin, özellikle de birincisinin yaygýn þöhre-
tinin etkisi ¥amâsetü’¾-¾urefâßý gölge-
lemiþ olmalýdýr. Eserin önemli özelliklerin-
den biri Zevenî’nin çaðdaþlarýnýn þiirlerin-
den bol örnekler içermesidir. Öte yandan
müellifin, hayatýnýn son yýllarýnda Zevzen’-
de derlediði eserin hiciv ve mülah (latife-
ler) bölümlerindeki bazý þiirleri öðrencile-
rine okutmayýp antolojiye sonradan ilâve
etmiþ olmasý kuvvetle muhtemeldir.
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lerin bulunduðu Ceydâ (Haydâ) adlý Sindli
bir câriyedir. Ali Zeynelâbidîn ve büyük oð-
lu Muhammed el-Bâkýr yakýnlarýnýn katle-
dilmesinin verdiði acý tecrübeden sonra
siyasetten uzak durdular; hac vesilesiyle
yaptýklarý Mekke seyahati dýþýnda Medi-
ne’den hiç ayrýlmadýlar ve ilimle meþgul ol-
dular. Zeyd babasýyla kaldý ve onun ahlâký
üzere yetiþti. Öðrenim çaðýna gelince on-
dan fýkýh ve hadis okudu, Kur’ân-ý Kerîm’i
ezberledi. Babasýnýn vefatýndan (94/712)
sonra Ýsnâaþeriyye’nin beþinci ve Ýsmâiliy-
ye’nin dördüncü imam kabul ettiði aðabe-
yi Muhammed el-Bâkýr’dan kendisiyle ayný
yaþlarda olan oðlu Ca‘fer es-Sâdýk’la bir-
likte ders aldý. Ayrýca Ebân b. Osman b.
Affân, Urve b. Zübeyr ve Ubeydullah b. Ebû
Râfi‘ gibi muhaddislerden hadis rivayet et-
ti. Medine’de kaldýðý sýrada birçok âlim-
den ders okudu. Sahâbe neslinin hayatta
kalanlarýndan bazýlarýyla görüþme fýrsa-
tý buldu. En son vefat eden sahâbî kabul
edilen Ebü’t-Tufeyl (ö. 100/718-19) bunlar
arasýndadýr.

Zeyd b. Ali Mekke, Basra, Dýmaþk ve
Kûfe’ye seyahat yaptý. Buralarda birçok
âlimle görüþtü ve onlarla müzakerelerde
bulundu. Muhammed b. Üsâme b. Zeyd
ders aldýðý þahsiyetlerden biridir. Basra’-
ya seyahati sýrasýnda Mu‘tezile’nin imamý
Vâsýl b. Atâ ile tanýþtý ve onun düþüncele-
rini bizzat kendisinden öðrendi. Kaynak-
larda Vâsýl’ýn birtakým düþüncelerini be-
nimsemekle birlikte bazý görüþlerine mu-
halefet ettiði belirtilir. Hz. Ali’nin Cemel ve
Sýffîn savaþlarýnda hatalý olabileceði düþün-
cesine karþý duruþu bunlar arasýnda sa-
yýlmaktadýr. Yeðeni Ca‘fer es-Sâdýk, Þu‘be
b. Haccâc, Fudayl b. Merzûk, Abdurrah-
man b. Ebü’z-Zinâd, Abdurrahman b. Hâ-
ris b. Ayyâþ, Ýbn Þihâb ez-Zührî, Saîd b.
Mansûr el-Meþriký, Ebû Hâlid Amr b. Hâ-
lid el-Vâsýtî, Muhammed b. Sâlim, Ebû Se-
leme Râþid b. Sa‘d el-Kûfî, Ebü’z-Zinâd
Mevc b. Ali, Müslim es-Sayrafî gibi mu-
haddisler kendisinden hadis rivayet etti
(Ýbn Asâkir, XIX, 451). Yapmýþ olduðu üç
evlilikten bir kýzý, Yahyâ, Îsâ, Hüseyin, Mu-
hammed adlý dört oðlu dünyaya geldi. Ba-
basý ve aðabeyinin aksine Medine’de kal-
mak yerine çeþitli þehirlere gidip halk ile
temas kurarak hareketli bir hayat yaþadý.
Döneminin halifesi Hiþâm b. Abdülmelik’e
baþ kaldýrýsý sonucu çýkan çatýþmanýn ar-
dýndan baþýna isabet eden bir okla aðýr
þekilde yaralandý ve 2 Safer 122 (7 Ocak
740) tarihinde öldü.

Sýffîn Savaþý’nýn olumsuz hâtýralarýyla
dedesi Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da þehid
edilmesi, bunun yaný sýra Emevî idaresi-

nin Ali evlâdýna karþý takýndýðý incitici, onur
kýrýcý tavýr ve haksýz uygulamalar (Ýbnü’l-
Esîr, V, 232-233), halk arasýnda Emevî ida-
resine karþý meydana gelen hoþnutsuzluk,
zalim yöneticilere baþ kaldýrýnýn temelini
oluþturan, siyasal bir içerik de yüklediði,
iyiliði hâkim kýlma ve kötülüðü engelleme
(emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker) ilkesini uy-
gulamadaki kararlýlýðý, etkili hitabeti saye-
sinde halk ile kurduðu diyalog, özellikle
Kûfeliler’den gelen cesaret verici talepler
onun baþ kaldýrýsýnda etkili olmuþtur. Biat
metnindeki hususlar yanýnda hilâfet için
ortaya çýkýþýnýn ardýndan yapýlan hýzlý or-
ganizasyonla birçok þehirde elde edilen
olumlu sonuçlar onun baþlangýçtan itiba-
ren hilâfete geçme arzusunu taþýdýðý fik-
rini güçlendirmektedir. Zira hilâfetin Ali
oðullarýnýn hakký olduðuna inanýyordu ve
kendisini de hilâfete lâyýk görüyordu (Ýb-
nü’t-Týktaka, s. 132). Ayrýca büyük dedesi
Hz. Ali’ye ait vakýf arazilerinin idaresiyle il-
gili uzun süreden beri Hz. Hasan’ýn çocuk-
larýyla devam eden ihtilâfýn çözümü konu-
sunda, Medine’de 106-114 (724-732) yýl-
larýnda valilik yapan Ýbrâhim b. Hiþâm’ýn
huzurunda yaptýklarý tartýþmada Abdullah
b. Hasan b. Hasan’ýn onun Sindli bir câri-
yeden doðduðu halde hilâfet makamýn-
da gözü bulunduðunu dile getirmesi de
gençliðinden itibaren böyle bir niyetinin
olduðuna iþaret etmektedir. Bu arzusu
Hiþâm b. Abdülmelik döneminde eyleme
dönüþmüþtür.

Emevî-Hâþimî çekiþmesinin hâkim oldu-
ðu siyasal ortam içinde Zeyd b. Ali’nin ki-
þisel becerisi Emevî idaresinin ona karþý
daha duyarlý davranmasýna zemin hazýr-
lamýþtýr. Nitekim 105-120 (724-738) yýlla-
rýnda Irak valiliði yapan Hâlid b. Abdullah
el-Kasrî’nin devlet malýný zimmetine ge-
çirdiði, haksýz servet edindiði iddialarý ve
halký rahatsýz eden bazý uygulamalarýnýn
yol açtýðý tepkiler sonrasý görevinden alýn-
masýyla yerine tayin edilen Yûsuf b. Ömer
es-Sekafî’nin halifeye yazdýðý þikâyet mek-
tubunda Zeyd’in de adýnýn geçmesi üze-
rine Hiþâm b. Abdülmelik’in daveti üzeri-
ne gittiði sarayda yapýlan görüþmede hi-
tabeti ve duruþuyla onun dikkatini çekme-
sinin ardýndan halifenin yeni valiye yazdý-
ðý mektupta Zeyd b. Ali’nin halký etrafýn-
da toplayabilecek bir güce sahip bulundu-
ðunu, ona karþý dikkatli davranmasýný bil-
dirmesi bu duyarlýlýða iþaret etmektedir.
Yeni vali söz konusu mektupta Zeyd’in,
Medine’den Hâþimoðullarý eþrafýndan bir
heyetle geldiklerinde Hâlid el-Kasrî’nin ken-
dilerine hediyeler verdiðini, ayrýca Medi-
ne’de Zeyd’den 10.000 dinar karþýlýðýnda

el-Fârâbî’nin (ö. 350/961 [?]) Dîvânü’l-
edeb adlý sözlüðü esas alýnarak fiiller tür-
lerine göre sýralanmýþ, eser sülâsî ve me-
zîd masdarlar þeklinde iki bölüme ayrýl-
mýþtýr. Zevzenî’den yaklaþýk elli yýl sonra
Bûca‘ferek lakabýyla tanýnan Ebû Ca‘fer
Ahmed b. Ali el-Beyhaký’nin kaleme aldý-
ðý Tâcü’l-Me½âdir (Bombay 1301) kaynak
olarak gösterilmese de tamamen Zevze-
nî’nin kitabýný andýrmakta, Kitâbü’l-Me-
½âdir’in muhtevasýna önemsiz bazý ilâve-
lerin yapýldýðý görülmektedir. Kitâbü’l-Me-
½âdir, Taký Bîniþ tarafýndan 632 (1235)
ve 670 (1272) tarihli iki nüshasý ile diðer
beþ nüshasý karþýlaþtýrýlarak yayýmlanmýþ-
týr (Tahran 1374). 3. Tercemân-ý Æurßân.
En eski Farsça Kur’an sözlüklerinden biri
olup isim, fiil gibi kelime türlerine göre
düzenlenmiþtir. Eserin iki yazma nüsha-
sý bilinmektedir (Almanya Gotha Ktp., nr.
401; ÝÜ Ktp., nr. 1164).
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Ebü’l-Hüseyn Zeyd b. Alî Zeynilâbidîn
b. el-Hüseyn b. Alî b. Ebî Tâlib

el-Alevî el-Hâþimî el-Kureþî
(ö. 122/740)

Hz. Hüseyin’in torunu,
Zeydiyye mezhebinin imamý.
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75 (694) ile 80 (699) yýllarý arasýnda
Medine’de doðdu. Kaynaklarda öne çýkan
122’de (740) kýrk iki yaþýnda vefat ettiði-
ne dair bilgi esas alýndýðýnda 80 (699) yý-
lýnda doðduðu söylenebilir. Zeyd’in baba-
sý, Þîa’nýn dördüncü imamý ve Hz. Hüse-
yin’in Kerbelâ Vak‘asý’ndan sað kurtulan
tek oðlu Ali Zeynelâbidîn, annesi Muhtâr
es-Sekafî’nin babasýna hediye ettiði, kay-
naklarda güzel ahlâkýna dair övücü ifade-

ZEYD b. ALÝ


