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lerle ve yüksek sesle baðýrýp çaðýrmalarý
üzerine Hucurât sûresi nâzil oldu. Heyet
mensuplarý, Hz. Peygamber’le görüþmele-
ri esnasýnda da kaba davranýþlarý sürdür-
düler ve kabilelerini öven þiirler okuyarak
atýþmaya girmek istediler. Ashabýn hatip
ve þairlerinden Sâbit b. Kays ile Hassân b.
Sâbit konuþmalarý ve þiirleriyle kendilerini
maðlûp edince Ýslâm’ý kabul ettiler (Ýbn
Seyyidünnâs, s. 74, 114-115). O gün kav-
mi adýna þiir okuyanlar arasýnda Zibrikan
da vardý.

Zibrikan, Medine’de ilk Ýslâmî eðitimi al-
dýktan sonra Resûl-i Ekrem tarafýndan ka-
bilesinin Ribâb, Avf ve Ebnâ kollarýnýn ze-
kâtýný toplamakla görevlendirildi. Hz. Ebû
Bekir döneminde bazý kabilelerin zekât
vermeyi reddedip irtidad ettikleri süreçte
Zibrikan, kendi bölgelerinin zekâtýný top-
layýp Medine’ye götürdüðü gibi toplamak-
la görevli olduklarý zekâtlarý getirmeyen
Kays b. Âsým gibi bazý kiþileri hicveden
þiirler de söyledi (a.g.e., s. 116). Onun
getirdiði 700 develik zekât ridde savaþla-
rýnda önemli bir destek saðladý (Ýbn Ku-
teybe, s. 302). Zibrikan’ýn Hz. Ebû Bekir
ve Ömer dönemlerinde zekât toplama gö-
revinin devam etmesinde bu hususun et-
kisinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, IX, 444, 451). Öte yandan
Zibrikan’ýn ridde savaþlarý sýrasýnda Akra‘
b. Hâbis’le birlikte Hz. Ebû Bekir’in yanýna
gidip Bahreyn’in haracýný alma karþýlýðýnda
kavminin itaatini temin edeceðine dair bil-
gide (DÝA, II, 285) bir yanlýþlýk olmalýdýr.
Zira kaynaklarýn çoðunda kendisi irtidad
vak‘alarý esnasýnda Ýslâm’a baðlýlýðýndan
dolayý övüldüðü gibi bu hadisede Akra‘ b.
Hâbis’le beraber gelen kiþinin o deðil Uyey-
ne b. Hýsn olduðu zikredilmektedir.

Hâlid b. Velîd kumandasýnda ridde sa-
vaþlarýna ve Irak taraflarýna yapýlan sefer-
lere katýlan Zibrikan, Enbâr’ýn fethinden
sonra Hâlid b. Velîd tarafýndan buraya ida-
reci tayin edildi. Zibrikan, Hâlid’in Enbâr’-
dan ayrýlýp Dûmetülcendel’e gitmesini fýr-
sat bilen Fars ordusunun þehri geri almak
için plan yaptýðýný öðrenince Hâlid’in Hîre
valiliðine tayin ettiði Ka‘ka‘ b. Amr’dan
yardým istedi ve onun gönderdiði kuvvet-
lerin desteðiyle Ýranlýlar’ý engelledi (Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, IX, 532). Hz. Ömer devrin-
de damadý Sa‘d b. Ebû Vakkas komuta-
sýnda Kadisiye Savaþý’na da iþtirak etti.
Öte yandan Zibrikan, Temîm kabilesinin
önde gelen þairleri arasýnda yer alýyordu.
Özellikle hicivde çok baþarýlý olmasýna rað-
men Ýslâmiyet’i kabul ettikten sonra bu
sahaya iltifat etmedi. Bir kýtlýk dönemin-
de Medine’ye zekât mallarýný getirirken,

kendisine hâmi bulmak amacýyla ailesiyle
birlikte Irak tarafýna gitmekte olan meþhur
þair Hutay’e’ye rastlayýp onu evinde misafir
ettiði halde Hutay’e’nin bir sebeple kendi-
sini hicvetmesi üzerine durumu Hz. Ömer’e
bildirerek onun cezalandýrýlmasýný saðladý-
ðýna dair bilgiler (Müberred, II, 715-725)
kendisinin hicivden vazgeçme konusunda-
ki kararlýlýðýný göstermektedir.

Basra’ya sýk sýk gidip gelen, yaþlýlýk dö-
nemini Yemâme ile Hicr arasýndaki Kav
(Kavv) adlý vadide geçiren Zibrikan’ýn ve-
fat tarihi bilinmemektedir. Muâviye b. Ebû
Süfyân dönemine kadar yaþadýðýna, hat-
ta Abdülmelik b. Mervân’ý ziyaret ettiðine
dair bilgiler varsa da (Ýbn Hacer, I, 544)
Abdülmelik’i ziyaret eden kiþinin kendisi
deðil oðlu Ayyâþ’ýn olmasý ihtimali daha
kuvvetlidir. Zibrikan’ýn 45 (665) yýlýnda Mu-
âviye tarafýndan Basra valiliðine tayin edi-
len Ziyâd b. Ebîh’i ziyaret ettiði bilindiði-
ne göre (Câhiz, II, 194) ayný yýl veya daha
sonra vefat etmiþ olmalýdýr. Zibrikan’ýn
“Zâtü’l-himâr” lakabýyla tanýnan karýsý Hü-
neyde bint Sa‘saa, Akra‘ b. Hâbis’in yeðe-
ni olup þair Ferezdak’ýn da halasýdýr. Evs
adýnda bir erkek, Huleyde adýnda bir kýz
kardeþi bulunan Zibrikan’ýn Abbas, Ayyâþ
ve Þezera ismindeki oðullarýndan Ayyâþ iyi
bir þair ve heccâvdýr. Kýzlarýndan yalnýz,
þair Yezîd b. Hakem b. Ebü’l-Âs es-Seka-
fî’nin annesi olan Bekre’nin adý bilinmek-
tedir. Sa‘d b. Ebû Vakkas, Hakem b. Ebü’l-
Âs, Osman b. Ebü’l-Âs, Ümeyye b. Ebü’l-
Âs, Misver b. Mahreme, Âmir b. Ümeyye
ed-Damrî ve Hâris b. Hakem b. Ebü’l-Âs’ýn
Zibrikan’ýn kýzlarýyla evlendikleri bilinmek-
tedir. Onun soyundan gelenler Endülüs’-
te önce Zebârika adýyla anýlan bir yerle-
þim birimi kurmuþ, burasýnýn hýristiyanla-
rýn eline geçmesinden sonra Talavera’ya
(Talabîre) yerleþmiþtir. Talavera’da onla-
rýn yaþadýðý bölge halen Arap mahallesi
olarak bilinmektedir.
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Ebû Ayyâþ Husayn b. Bedr
b. Ýmruilkays et-Temîmî

(ö. 45/665 [?] )
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Adýndan çok yüzünün güzelliðinden do-
layý aldýðý Zibrikan (dolunay) lakabýyla ta-
nýnmýþtýr. Asýl adýnýn Kamer b. Bedr oldu-
ðu, sakalý seyrek çýktýðý yahut safranla bo-
yanmýþ (müzebreka) sarýk sardýðý için ken-
disine Zibrikan lakabýnýn verildiði de zik-
redilmektedir. Ayrýca Mekke’ye girerken
yüzünü göstermemek için iyice örtündü-
ðünden kendisine “kameru Necd” denildi-
ðine dair kayýtlar da vardýr. Babasý Bedr,
Temîmoðullarý’nýn önde gelen reislerinden,
annesi Bâhile kabilesindendir. Müslüman-
lýðý kabul etmeden önceki hayatýna dair
yeterli bilgi yoksa da onun soylu bir cen-
gâver olduðunda þüphe yoktur. Câhiliye
döneminde bazý kabilelerin kendilerini ona
nisbet ettikleri, yabancý topraklara giden
Sa‘doðullarý mensuplarýnýn kendilerini onun
çocuklarý olarak tanýttýklarý zikredilmekte-
dir. Zibrikan’ýn Amr b. Ehtem, Abde b. Ta-
bîb, Muhabbel es-Sa‘dî gibi þairlerle muh-
telif þiir meclislerinde bir araya geldiði,
Yevmü’l-Müþakkar diye anýlan bir olayda
San‘a valisi Bâzân tarafýndan Yemen’den
Ýran’a gönderilen bir kervaný soyanlarýn
arasýnda yer aldýðý, Arîz savaþýnda Benî
Sa‘d’ýn baþýnda Bâhile kabilesine saldýrdý-
ðý, ancak yenilip esir düþtüðü ve fidye alýn-
madan serbest býrakýldýðý bilinmektedir.

9 (630) yýlýnda Benî Temîm’i temsil eden
heyetin üyesi olarak Medine’ye geldi. He-
yetin diðer üyeleri arasýnda Kays b. Âsým,
Amr b. Ehtem, Utârid b. Hâcib ile Nuaym
b. Yezîd de vardý. Bu heyet mensuplarýnýn
Huzâalýlar’a gönderilen zekât memurunu
engellemek isteyen Benî Temîm’i cezalan-
dýrmak üzere Hz. Peygamber tarafýndan
Uyeyne b. Hýsn kumandasýnda gönderilen
birliðe esir düþüp Medine’ye getirilen Be-
nî Anber’e mensup akrabalarýný kurtar-
mak amacýyla veya bu olaydan kýsa bir sü-
re sonra Ýslâmiyet hakkýnda bilgi edinmek
maksadýyla Medine’ye geldiði kaydedilmek-
tedir. Bazý kaynaklarda daha önce müslü-
man olan Uyeyne b. Hýsn ve Akra‘ b. Hâ-
bis’in de bu heyetle birlikte Medine’ye gel-
dikleri zikredilmektedir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-
sîr, VII, 235-236, 243-244). Benî Temîm he-
yeti Resûl-i Ekrem’in öðle istirahatine çe-
kildiði bir sýrada Mescid-i Nebevî’ye gitti.
Baþkalarýnýn odasýndan çýkmasýný bekledi-
ði Resûlullah’a Temîmliler’in kaba ifade-


