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lid’in, Amr’ýn karýsýný ve Zübeyd kabilesin-
den bazý kimseleri esir almasý üzerine Amr
ondan esirleri geri vermesini istedi ve Ýs-
lâmiyet’i kabul edeceklerini bildirdi. Hâlid
buna rýza gösterince onlar da müslüman
oldular.

Zübeydîler’in bir kýsmý reisleri Amr b.
Ma‘dîkerib ile birlikte, Resûl-i Ekrem’in ra-
hatsýzlýðýný fýrsat bilerek peygamberlik id-
diasýyla ortaya çýkan Esved el-Ansî’yi des-
teklediler ve irtidad hareketleri içinde yer
aldýlar (Taberî, III, 326). Kabilenin ileri ge-
lenlerinden Amr b. Fuhayl ile Amr b. Hac-
câc’a baðlý bazý Zübeydîler, Amr b. Ma‘dî-
kerib’e muhalefet edip irtidad olaylarýna
karýþmadýlar. Ancak onlarýn irtidad hare-
ketlerine katýlmasýnda kabile rekabetinin
etkili olduðu anlaþýlmaktadýr. Bunlar böl-
genin idaresini kaptýrdýklarý vali Ferve b.
Müseyk'i çekemedikleri için Esved’e katýl-
mýþlardý. Esved el-Ansî’nin ortadan kaldý-
rýlmasýndan sonra Zübeydîler, esir alýnarak
Medine’ye gönderilen ve halife Ebû Bekir
tarafýndan affedilen Amr b. Ma‘dîkerib ile
birlikte tövbe edip Ýslâmiyet’e döndüler ve
ilk Ýslâm fetihlerine iþtirak ettiler. Bazý Þiî
kaynaklarýnda, Resûl-i Ekrem’in irtidad
eden Amr b. Ma‘dîkerib üzerine Tebük Gaz-
vesi’nin ardýndan Hz. Ali kumandasýnda bir
seriyye gönderdiði rivayet edilmektedir
(Mahmudov, s. 382-383). Daha sonra Zü-
beydîler’in bir kýsmý anavatanlarý olan Gü-
ney Arabistan'da kalmaya devam ederken
diðer bir kýsmý yerleþtikleri Irak, Suriye,
Mýsýr, Filistin ve Endülüs’te siyasî ve askerî
bakýmdan etkili rol oynadýlar; Kadisiye Sa-
vaþý’na katýldýlar. Sýffîn Savaþý’nda Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân’ýn ordusundaki Mezhicli-
ler’in baþýnda Muhârik b. Hâris ez-Zübey-
dî vardý. VI. (XII.) yüzyýlda Þerât ve Belka
bölgesinde bir hânedan kurmaya çalýþan
Müferric b. Daðfel et-Tâî’nin soyundan Fazl
b. Rebîa’yý destekleyenler arasýnda Benî
Zübeyd de vardý. Osmanlý Devleti ile Ýran
arasýnda 14 Muharrem 1049’da (17 Mayýs
1639) imzalanan Kasrýþîrin Antlaþmasý’n-
dan sonra Baðdat ve çevresinde huzur-
suzluklara yol açan ve Ýranlýlar’ýn Basra’yý
ele geçirmesine katkýda bulunan kabileler
içinde Benî Zübeyd de bulunuyordu.

Mahmiye b. Cez, Abdullah b. Hâris ez-
Zübeydî ve Safiyye bint Mahmiye gibi sa-
hâbîlerin mensup olduðu Benî Zübeyd ile
Zebîd þehrine mensup olanlarýn nisbeleri
ayný þekilde yazýldýðýndan bunlar birbirine
karýþtýrýlmýþtýr. Zübeyd kabilesinin meþ-
hur þahsiyetleri arasýnda Mýsýr’ýn fethine
katýlan Ziyâd b. Cez’, Kûfe eþrafýndan Amr
b. Haccâc, hadis âlimleri Muhammed b.

Velîd b. Âmir ile Yezîd b. Amr, meþhur dil
ve edebiyat âlimi Ebû Bekir ez-Zübeydî,
fakihlerden Ebû Abdullah ez-Zübeydî ile
Muhammed b. Hüseyin ez-Zübeydî, dil bil-
gini Muhammed b. Abdullah b. Mezhic el-
Ýþbîlî sayýlabilir. Benî Zübeyd günümüz-
de neþet ettiði Benî Mezhic içinde Yemen
ile Arap yarýmadasýnýn çeþitli bölgelerin-
de, Körfez ülkelerinde, Irak ve Suriye’de
varlýðýný sürdürmektedir. Abbas el-Azzâ-
vî £Aþâßirü’l-£Irâš adlý eserinde Benî Zü-
beyd’in XII. (XVIII.) yüzyýlda Irak’ta faaliyet
gösteren kollarý ve reisleri hakkýnda bilgi
verir (bk. bibl.).
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Ümmü Ca‘fer Zübeyde bint Ca‘fer
b. Abdillâh el-Mansûr b. Muhammed

el-Abbâsiyye el-Hâþimiyye
(ö. 216/831)

Abbâsî halifelerinden
Hârûnürreþîd’in hanýmý,

Emîn’in annesi.
˜ ™

145 (762) yýlýnda Musul’da Harp Sara-
yý’nda doðdu. Abbâsî halifelerinden Ebû
Ca‘fer el-Mansûr’un torunudur. Babasý Ha-
life Mehdî-Billâh’ýn kardeþi, annesi Selse-
bîl bir câriye ve Mûsâ el-Hâdî ile Hârûnür-
reþîd’in annesi Hayzürân’ýn kýz kardeþidir.
Hâþimî / Abbâsî ailesinden halife doðuran
tek kadýn olan Zübeyde’nin asýl adý Ümmü
Azîz veya Emetülvâhid’di. Dedesi Ebû Ca‘-

ri olduðunu zikreder (Mu£cemü’l-büldân, I,
265; III, 115; IV, 128, 268; V, 55, 422). Arim
selinden sonra Arap yarýmadasýna daðý-
lan Benî Zübeyd ile diðer Arap kabileleri
arasýnda mücadelelere sýkça rastlanýr. Câ-
hiliye döneminde Cerm b. Rabbân’la itti-
fak kuran Benî Zübeyd ile (Bekrî, I, 41-42)
Hâris b. Kâ‘b'ýn kollarýndan Benî Ziyâd ara-
sýnda cereyan eden Yevmü’l-Erneb adýyla
meþhur savaþ þiirlere konu olmuþtur (Ta-
berî, V, 466). Ayný þekilde neþet ettikleri
Benî Mezhic ile birlikte Âmir b. Sa‘saa ka-
bilesiyle yaptýklarý Feyfürrîh savaþý da ka-
bile tarihlerinde önemli bir yer iþgal et-
miþ, bu da þiirlere yansýmýþtýr (Bekrî, III,
1038).

Araplar’ýn meþhur putlarýndan Zülha-
lesa’ya tapan ve Hums’a dahil kabileler
arasýnda yer alan Benî Zübeyd mensup-
larýnýn Ýslâm öncesinde Mekke ile ticarî ve
dinî iliþkileri vardý. Hilfü’l-fudûl topluluðu-
nun kurulmasýnda Zübeyd kabilesi men-
suplarýnýn uðradýðý haksýzlýklar büyük rol
oynadý. Câhiliye döneminde Kureyþ’in kol-
larýndan Benî Sehm’in müttefiki olan ve ilk
Habeþistan hicretine katýlan Mahmiye b.
Cez’ gibi Ýslâmiyet’e erken girenler varsa
da kaynaklarda hakkýnda çeþitli rivayet-
lerin bulunduðu Benî Zübeyd’in Müslü-
manlýðý kabul etmesi Medine döneminde
gerçekleþti. Zübeyd kabilesinin reisi Mu-
hadramûn þairlerinden Amr b. Ma‘dîkerib,
Mezhic’in diðer kolu Benî Murâd’ýn ileri
gelenlerinden Kays b. Mekþûh’a Hz. Mu-
hammed’in nübüvvet haberini araþtýrma-
sýný ve doðru olduðu takdirde toplu halde
Ýslâm’a girmeyi teklif etti. Kays’ýn bu tek-
lifi kabul etmemesi üzerine Amr, kabilesin-
den on kiþi ile beraber 10 (631) yýlýnda Me-
dine’ye gitti ve Sa‘d b. Ubâde’nin evinde
misafir kaldý. Hz. Peygamber’le görüþen
Amr b. Ma‘dîkerib ile beraberindekiler Ýs-
lâmiyet’i kabul ettiler ve þehirde birkaç gün
kaldýktan sonra kendilerine verilen hediye-
lerle birlikte yurtlarýna döndüler. Amr, Me-
dine’den dönerken kabilesinin reisi olarak
kaldý, ardýndan, daha önce Müslümanlýðý
benimseyen ve Zübeyd kabilesinin de ya-
þadýðý bölgeye vali tayin edilen Ferve b.
Müseyk’e baðlandý (Ýbn Sa‘d, I, 248; Tabe-
rî, III, 132). Diðer bir rivayete göre ise Re-
sûl-i Ekrem, 10 (631) yýlýnda Medine’ye ge-
lip Ýslâmiyet’i kabul eden Yemen’in Benî
Murâd kabilesi reisi Ferve b. Müseyk’in ge-
ri dönmesi sýrasýnda onunla birlikte Hâlid
b. Saîd b. Âs’ý Yemen bölgesine zekât âmil-
liði göreviyle yolladý. Hâlid, yolda Amr b.
Ma‘dîkerib’in adamlarýndan bir grupla kar-
þýlaþarak onlarla mücadeleye giriþti. Hâ-
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çýkmalýydý. Zübeyde’nin kiþiliði ve ekono-
mik gücü de Emîn’i öne çýkarýyordu.

Bermekîler’in iktidardan uzaklaþtýrýlma-
sý gibi Hârûnürreþîd’in diðer bazý kararla-
rýnda önemli rol oynayan Zübeyde, Yah-
yâ b. Hâlid baþta olmak üzere Bermekî-
ler’in saray ve haremle ilgili iþlere karýþ-
masýndan, harcamalarýný engellemesinden,
Emîn’e karþý Me’mûn’un yanýnda yer al-
masýndan ve devlet iþlerindeki etkinlikle-
rinden duyduðu rahatsýzlýðý sýkça þikâyet
konusu yapýyordu. Þüphesiz onun bu tavrý
Hârûnürreþîd’in Bermekîler’e yönelik ka-
rarýnda etkili olmuþ ve kendisinin destek-
lediði Fazl b. Rebî‘in vezir tayin edilmesi-
ni saðlamýþtýr (Ýbnü’t-Týktaka, s. 210-211).
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden Baðdat ka-
dýsý olan Hafs b. Gýyâs, Zübeyde’nin veki-
linin taraf olduðu bir davanýn duruþmasýn-
da onun aleyhine karar vermiþ, Zübeyde’-
nin Hafs’ýn görevinden azledilmesi için ýs-
rarý Hârûnürreþîd’in onu Baðdat kadýlýðýn-
dan alýp Kûfe’ye tayin etmesiyle sonuçlan-
mýþtý. Zübeyde, Hârûnürreþîd’in ölümün-
den sonra hilâfete gelen oðlu Emîn ile üvey
oðlu Me’mûn arasýndaki iktidar mücadele-
sinde de etkin rol oynadý. Hârûnürreþîd’in
son yýllarýnda Rakka’da yaþayan Zübeyde
onun vefatýnýn ardýndan oðlunun yanýna
Baðdat’a gitti. Baðdat’ýn ileri gelenlerin-
den, âyan ve eþraftan oluþan çok büyük
bir kalabalýkla yola çýkan Emîn annesini
Enbâr’da karþýladý; burada baþlayan kar-
þýlama töreni Baðdat’a kadar sürdü. Bun-
dan sonra Zübeyde’nin gücü daha da arttý
ve oðlunun kararlarýnda etkili olmaya baþ-
ladý. Ancak Zübeyde oðlunun hilâfetini ko-
rumaya çalýþsa da Me’mûn’un zarar gör-
mesini de istemiyordu.

Daha sonra iki kardeþ arasýnda baþlayan
iktidar mücadelesinde Me’mûn’un kuvvet-
leri galip gelerek Baðdat’a girince Zübey-
de tutuklandý (196/812). Emîn’in öldürül-

mesinin ardýndan (198/813) Baðdat’ta çý-
kan ayaklanma sýrasýnda torunlarý Abdul-
lah ve Mûsâ ile birlikte þehirden çýkarýlarak
kayýkla Yukarý Zap üzerindeki Hümeyni-
yâ’ya gönderildi. Zübeyde’nin, Me’mûn’un
Baðdat’a hâkim olmasýný saðlayan kuman-
daný Tâhir b. Hüseyin’in hakaretlerine mâ-
ruz kaldýðý Me’mûn’a gönderdiði mektup-
tan ve onun verdiði cevaptan anlaþýlmak-
tadýr. Zübeyde oðlunun öldürülmesinden
iki ay sonra Baðdat’a döndü ve hayatýný
burada sakin bir þekilde hayýrla uðraþa-
rak geçirdi. Oðlunun ölümünden duyduðu
üzüntüyü þair Huzeyme b. Hasan’ýn bir
mersiyesiyle Halife Me’mûn’a bildirdi; oðlu-
nun kanýný talep etmesi yolundaki tavsi-
yelere de itibar etmedi. Halife Me’mûn
kardeþinin ölümüne çok üzüldüðünü ifa-
de ederek üvey annesi ve ailesini her yýl
100.000 dinar ve 1 milyon dirhem yolla-
mak suretiyle himaye etti. Zaman zaman
Zübeyde’nin yanýna giderek onun gönlünü
aldý. Zübeyde’nin baþta hac olmak üzere
toplum içerisinde görünmesini engelleye-
cek tedbirler almayý da ihmal etmedi.

Zübeyde, 210 (825) yýlýnda yapýlan Ha-
life Me’mûn ile Bûrân Hatice bint Hasan
b. Sehl’in düðününde hazýr bulundu. Dü-
ðünde kendisine gösterilen saygýdan çok
memnun kaldý ve Bûrân’a inci ile bezen-
miþ Emevî tarzý bir elbise ile büyük bir
köyün gelirini hediye etti. Bundan altý yýl
sonra yetmiþ bir yaþýnda Baðdat’ta vefat
etti ve Kureyþ Kabristaný’na defnedildi (26
Cemâziyelevvel 216 / 11 Temmuz 831). Zü-
beyde’nin iktâlarýndan olan mezarlýk ve
çevresindeki mahalle Zübeydiyye adýyla
meþhur olmuþ, Ýmâmiyye Þîasý’nýn yedinci
imamý Mûsâ el-Kâzým ile dokuzuncu ima-
mý Muhammed el-Cevâd et-Taký’nin def-
nedilmelerinden sonra ise Kâzýmeyn adýy-
la anýlmaya baþlanmýþtýr. Mensup bulun-
duðu aile ve halife eþi olmasý sebebiyle Zü-

fer beyaz tenli oluþu ve güzelliði sebebiy-
le çocukluðunda ona “Zübeyde” diye hitap
ettiðinden bu lakapla meþhur olmuþtur
(Ýbn Kesîr, XIV, 202-203). Üç yaþýnda ba-
basýný kaybedince dedesi Mansûr’un hi-
mayesinde yetiþti. Dinî ilimler, Arap dili ve
edebiyatý alanýnda özel dersler aldý ve Ab-
bâsî sarayýnýn bütün imkânlarýndan en ge-
niþ þekilde faydalandý. Teyzesi Hayzürân’ýn
isteðiyle, Mehdî-Billâh zamanýnda Zilhicce
165’te (Temmuz-Aðustos 782) Hârûnürre-
þîd ile Baðdat’taki Huld Sarayý’nda gör-
kemli bir törenle evlendi. Büyük bir ziya-
fetin verildiði, halka altýn, gümüþ, misk ve
amber dolu kaplarýn daðýtýldýðý, Ýslâm dün-
yasýnda geniþ yanký uyandýrarak ülkenin
dört bir yanýndan kýymetli hediyelerin gön-
derildiði törende Zübeyde’nin baþtan aþa-
ðý mücevher, kýymetli taþ ve incilerle süslü
gelinliðinin aðýrlýðýndan dolayý yürüyeme-
diði rivayet edilir. Babasýna veya dedesi-
ne nisbetle Ümmü Ca‘fer, Þevval 170 (Nisan
787) tarihinde doðan tek çocuðu Muham-
med’den dolayý da “Ümmülvâhid” künyesi-
ni aldý. Zübeyde’nin bu evlilikten Ahmed
adlý baþka bir çocuðunun daha olduðu þek-
lindeki rivayet doðru olmamalýdýr.

Zübeyde, Hârûnürreþîd ile evlendikten
sonra Abbâsî sarayýnda etkin bir rol üst-
lendi ve halifenin daima en yakýnýnda bu-
lundu. Dokuz veya on bir defa hacca gi-
den Hârûnürreþîd’in bu yolculuklarýnýn en
az yarýsýnda yanýnda yer aldý. Hârûnürre-
þîd, halife olduktan sonra Huld Sarayý ya-
kýnlarýnda yaptýrdýðý Karâr adlý köþkü hilâ-
fet sarayý olarak kullanmaya baþladý, ar-
dýndan burasý Kasru Zübeyde ve Kasru
Ümmü Ca‘fer adlarýyla ün kazandý. Yazlarý
Rakka’da oturan Zübeyde, Baðdat’ý özler
ve saray þairlerinden halifenin de Baðdat’ý
özlemesini saðlayacak kasideler yazmalarý-
ný isterdi. Þair Nemerî tarafýndan kaleme
alýnan mýsralar Zübeyde’nin eþiyle birlik-
te Baðdat’a gitmesini ve þairin de yüklü
miktarda câize kazanmasýný saðladý (Ýb-
nü’l-Mu‘tez, s. 246).

Oðlu Muhammed’in 175 (792) yýlýnda Hâ-
rûnürreþîd tarafýndan Emîn unvaný ile ve-
liaht tayin edilmesinde Zübeyde’nin önem-
li etkisi vardýr. Hârûnürreþîd halifeliðe di-
ðer oðlu Me’mûn’u daha lâyýk bulmasýna
raðmen Hâþimoðullarý ile tutkuyla baðlý ol-
duðu Zübeyde’den dolayý Emîn’i veliaht ta-
yin etmek zorunda kaldý. Hârûnürreþîd’in
bu kararý almasýnda, Zübeyde’nin desteði
sayesinde Abbâsî bürokrasisinde varlýðýný
sürdüren Fazl b. Rebî‘ gibi devlet adam-
larýnýn da etkisi vardýr. Fazl’a göre Hâþimî
olan annesi Zübeyde’den dolayý Emîn öne
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Ebû Bekr Muhammed
b. el-Hasen b. Abdillâh
b. Mezhic ez-Zübeydî

(ö. 379/989)

Endülüslü
Arap dili ve edebiyatý âlimi.˜ ™

316 (928) yýlýnda Ýþbîliye’de (Sevilla) doð-
du, burada yetiþti ve burada meþhur oldu.
Yemen’in büyük kabilelerinden Zübeyd’e
mensuptur. Dedeleri Yemen’den Humus’a,
oradan da Ýþbîliye’ye hicret etmiþtir. Zü-
beydî, Arap dili ve edebiyatý alanýnda is-
mini duyurunca Endülüs Emevî Halifesi II.
Hakem tarafýndan hilâfet merkezi Kurtu-
ba’ya (Cordoba) davet edildi. Burada ha-
lifenin oðlu veliaht II. Hiþâm’ýn özel hoca-
lýðýný yaptý, bu vesileyle büyük imkânlara
kavuþtu. Ayrýca ilmini geliþtirmek için uy-
gun bir ortam buldu. Kendisinden lugat
ve þiir konularýnda faydalandýðý dönemin
otoritesi Ebû Ali el-Kalî baþta olmak üze-
re muhaddis Kasým b. Asbað, Ahmed b.
Saîd b. Hazm es-Sadefî’den; nahiv âlimi
Muhammed b. Yahyâ er-Rebâhî, Saîd b.
Fahlûn b. Saîd ile kendi babasýnýn talebe-
leri olan Ýbnü’l-Bâcî el-Ýþbîlî (Abdullah b. Mu-
hammed b. Ali b. Þerîa) ve Ýbnü’l-Kutýyye el-
Ýþbîlî’den yararlandý. Aralarýnda büyük lu-
gat âlimi Ýbn Sîde’nin babasý Ýsmâil b. Sî-
de, Arap dili ve edebiyatý âlimi Vezir Ýbn
Ebû Ubeyde (Hassân b. Mâlik), Ubâde b. Mâ-

üssemâ, Vezir Ýflîlî (Ýbnü’l-Ýflîlî), lugat âlimi
Temmâm b. Galib (Ýbnü’t-Teyyân) ve kendi
oðullarý Ebü’l-Kasým Ahmed ile Ebü’l-Velîd
Muhammed’in bulunduðu öðrenciler ye-
tiþtirdi. II. Hakem’in vefatý üzerine (366/
976) yerine geçen oðlu II. Hiþâm, Zübey-
dî’yi Kurtuba kadýlýðýna tayin etti, ardýn-
dan emniyet güçlerinin (þurta) baþýna ge-
tirdi. Daha sonra memleket özlemi çek-
tiði için Ýþbîliye kadýlýðýna gönderdiði Zü-
beydî 1 Cemâziyelâhir 379 (6 Eylül 989)
tarihinde bu görevde iken vefat etti. Yö-
neticiler ve ilim adamlarýyla yakýn iliþki ku-
ran Zübeydî, zamanýnda ilmî meselelerin
çözümü hususunda kendisine baþvurulan
bir kiþi olmuþ, Endülüs’te IV. (X.) yüzyýlýn
en büyük dil bilginlerinden kabul edilmiþ-
tir. Müstakil bir divaný bulunmamakla bir-
likte kaynaklarda þiirlerinden örneklere yer
verilmiþtir (Seâlibî, II, 71-72).

Eserleri. 1. el-Vâ²ý¼ fî £ilmi’l-£Arabiy-
ye. Arap gramerini yalýn biçimde veciz bir
üslûpla anlatan, özellikle Endülüs’te ilgi
görmüþ bir kitaptýr (nþr. Emîn Ali es-Sey-
yid, Kahire 1395/1975; nþr. Abdülkerîm Ha-
lîfe, Amman 1382/1962, 1396/1976). Eser
üzerine Abdullah b. Muhammed el-Eslemî
þerh, Nihâd el-Mûsâ el-Müstedrek £alâ
Kitâbi’l-Vâ²ý¼ adýyla zeyil yazmýþ (nþr. Ab-
dülkerîm Halîfe, Amman 1978), Abdülkud-
dûs el-Ensârî de Ma£a Kitâbi’l-Vâ²ý¼ is-
miyle eserin sunumunu, eleþtiri ve anali-
zini yaptýðý bir telif ortaya koymuþtur (Cid-
de 1407/1987). 2. ªabašåtü’n-na¼viyyîn
ve’l-lu³aviyyîn. ªabašåtü’n-na¼viyyîn,
ªabašåtü’n-nü¼ât, ªabašåtü’l-lu³aviy-
yîn ve’n-nü¼ât adýyla da zikredilen eser,
Ebü’l-Esved ed-Düelî’den müellifin hoca-
sý Muhammed b. Yahyâ er-Rebâhî’ye ka-
dar nahiv, lugat ve edebiyat alanýnda 296
kiþinin hayatýný ve eserlerini konu edin-
miþtir. En önemli kaynaðý Ebü’t-Tayyib
el-Lugavî’nin Merâtibü’n-na¼viyyîn’idir.
II. Hakem’in emriyle 363-365 (974-976)
yýllarýnda telif edilen eserde dil mektep-
leri âlimleri bazý tabakalara ayrýlmýþ, na-
hivcilerle lugatçýlar ayrý ayrý bölümlerde ele
alýnmýþ, Basra, Kûfe, Karaviyyûn ve Endü-
lüs dil mektepleri tek tek sayýlýp baþlan-
gýçtan Zübeydî’nin dönemine kadar ge-
çen pek çok müellif hakkýnda bilgi veril-
miþ, dilciler bulunduklarý yerlere ve izle-
dikleri metotlara göre tasnif edilmiþ, bu
arada ilmî þecereleri de kaydedilmiþtir (nþr.
Matteo, Roma 1919; kýsmen nþr. Fritze
Krenkow, RSO, VIII, Roma 1919-1920, s.
107-156; nþr. M. Ebü’l-Fazl Ýbrâhim, Ka-
hire 1952, 1373/1954, 1392/1973, 1984). 3.
MuÅta½arü’l-£Ayn. Arap dilinin ilk tam
sözlüðü olan Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-

beyde geniþ imkânlara ve güçlü bir nüfu-
za sahipti. Nitekim Hârûnürreþîd’in çev-
resinde yaþanan olaylarý konu edinen Bað-
dat menþeli “binbir gece masallarý”nýn
önemli kahramanlarýndan biri olarak ta-
rihe geçmiþtir. Baþta Ebû Yûsuf olmak
üzere zamanýnýn âlim, edip ve sanatkârla-
rýyla iyi iliþkiler kurmuþtu ve onlarýn mec-
lislerinde bulunmaktan büyük zevk alýr-
dý. Ýbn Hallikân, çok dindar olan Zübeyde’-
nin 100 kadar hâfýz câriyesi bulunduðu-
nu ve sarayýndan dýþarýya “arý kovaný gibi”
Kur’an sesleri yayýldýðýný kaydeder (Vefe-
yât, II, 314).

Ülkenin çeþitli bölgelerinde kendisine
verilen iktâ arazi ve akarlardan aldýðý pa-
yýn yanýnda babasýndan kalan miras dola-
yýsýyla önemli bir servete sahip olan Zübey-
de muhtaçlara, sâlihlere, ilim adamlarýna,
hekimlere ve sanatkârlara bol ihsanlarda
bulunmuþ, Baðdat yanýnda Ýslâm dünya-
sýnýn çeþitli bölgelerinde önemli imar faali-
yetleri gerçekleþtirmiþtir. Mekke ve Medi-
ne’de çeþitli imar faaliyetlerinde bulundu-
ðu gibi 3 milyon dinar harcayarak Kûfe-
Mekke yolunu yaptýrmýþ, daha sonra bu ta-
rihî kervan yolu Derbizübeyde adýyla anýl-
mýþtýr. Ayný þekilde 213 (828) yýlýnda 1,7
milyon miskal altýnla Tâif yolu üzerindeki
Tâd daðýnýn eteðinden çýkan suyu Arafat’a
getirtmiþ, burada yapýlan havuzla çevreye
taksim edilmiþ, kalan su kanallarla Mek-
ke’ye ulaþtýrýlmýþ ve bu su yolu Aynizü-
beyde adýyla meþhur olmuþtur. Ayrýca Teb-
riz’in imarýnda önemli oranda katkýda bu-
lunmuþtur (Müstevfî, s. 75; TA, XXXI, 17).
Tebriz’de günümüze ulaþan en önemli ta-
rihî eser olan ve Zübeyde Haným adýna in-
þa edilen cami bu esnada yapýlmýþ olma-
lýdýr. Amanos daðlarýnda Belen Geçidi gi-
riþinde konak yeri olan Baðrâs’ta bir aþevi
kurdurmuþ, Baðdat’ta biri Dicle kenarýn-
da hilâfet saraylarýna yakýn bir yerde, di-
ðeri þehrin kuzeyindeki Katîa’da bulunan
iki cami yaptýrmýþtýr. Hamdullah el-Müs-
tevfî, Zübeyde’nin Kâþân’ý âdeta yeniden
kurarcasýna imar ettiðini kaydeder (Nüz-
hetü’l-šulûb, s. 67).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Belâzürî, Fütûh (Fayda), s. 258, 417, 473; Ýb-

nü’l-Mu‘tez, ªabašåtü’þ-þu£arâß (nþr. Abdüssettâr
Ahmed Ferrâc), Kahire 1375/1956, s. 246; Taberî,
TârîÅ (Ebü’l-Fazl), VIII, tür.yer.; IX, 287; Mes‘ûdî,
Mürûcü’×-×eheb (Abdülhamîd), III, 351, 363-364,
397, 402, 423-424; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, AÅbâ-
rü’n-nisâß fî Kitâbi’l-E³ånî (nþr. Abdülemîr Ali
Mühennâ), Beyrut 1409/1988, s. 24-25; Ýbnü’l-
Esîr, el-Kâmil, III, 397; V, 572; VI, 122, 207, 216,
225, 240, 260, 289-290, 395, 420; IX, 577; Ýbn
Hallikân, Vefeyât, II, 314-317, 351; Ýbnü’t-Týkta-
ka, el-FaÅrî, s. 210-211; Müstevfî, Nüzhetü’l-šu-
lûb (Strange), s. 67, 75, 166; Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-

ZÜBEYDÎ, Ebû Bekir


