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Hz. Peygamber’e
ilk iman edenlerden
ve cennetle müjdelenen
on sahâbîden biri.
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594 veya 595’te Mekke’de doðdu. Babasý Hz. Hatice’nin kardeþi Avvâm b. Huveylid, annesi Resûl-i Ekrem’in halasý Safiyye bint Abdülmuttalib’dir. Soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay b. Kilâb’da Resûl-i Ekrem ile birleþir (Ýbn Sa‘d, III,
100). Annesi oðluna büyük kardeþi Zübeyr
b. Abdülmuttalib’in ismini vermiþtir. Zübeyr b. Avvâm çocukluðunun büyük bir kýsmýný Resûlullah’ýn çocuklarýyla birlikte geçirdi. Babasý çok küçükken vefat ettiðinden annesi onu kendi akrabalarý olan Hâþimoðullarý arasýnda büyüttü. Oðlunun eðitimi konusunda zaman zaman katý davrandýðý için eleþtirilmiþ, ancak kendisi onun
iyi yetiþmesi için böyle yaptýðýný söylemiþtir (a.g.e., III, 101). Zübeyr’in putlara hiç
tapmadýðý, Câhiliye inanýþlarýna meyletmediði, Ýslâm’a davetin ilk günlerinde on altý
yaþýnda iken dört, beþ veya yedinci müslüman olarak Ýslâmiyet’i kabul ettiði, bunda Hz. Ebû Bekir’in etkisinin bulunduðu
nakledilir (Ýbn Hacer el-Askalânî, Teh×îbü’tTeh×îb, III, 274-275). Müslümanlýðý kabul
etmesine önce amcasý Nevfel b. Huveylid
karþý çýktý; Ýslâm’dan vazgeçmediði takdirde kendisine þiddet uygulayacaðýna dair
yemin etti; bir sonuç alamayýnca onu bir
hasýra sardý ve tavana astý, alttan ateþ yakarak dumanýyla ona iþkence etti, ancak
Zübeyr inancýndan vazgeçmedi (Taberânî, I, 122). Oðluna eziyet edildiðini öðrenen annesi Safiyye onu Nevfel’in elinden
kurtardý.

Ok atmayý, kýlýç kullanmayý ve ata binmeyi öðrenerek yetiþen Zübeyr, Mekke
döneminde Ýslâm adýna ilk kýlýç çeken kiþi
oldu. Evinde istirahat ederken dýþarýdan
gelen, Hz. Peygamber’in müþrikler tarafýndan öldürüldüðüne dair seslerle uyanmýþ, hemen kýlýcýný kuþanýp dýþarýya fýrlamýþ, yolda Resûl-i Ekrem’le karþýlaþmýþ,
telâþýnýn sebebini soran Resûl-i Ekrem’e
durumu anlatýnca onun duasýný almýþtý
(Hâkim, III, 406-407). Bu dönemde Hz. Peygamber, Zübeyr’i ilk müslümanlardan olan
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lah ile kardeþ ilân etti. Müþriklerin müslümanlara karþý baskýsý artýp Habeþistan’a
hicret izni verilince Zübeyr ilk kafileyle oraya gitti. Ardýndan müþriklerin iman ettiði yolunda bir haberin yayýlmasý üzerine
geri döndüyse de haberin asýlsýz olduðunu
anlayýnca Zem‘a b. Esed’in himayesinde
Mekke’ye girdi. Ancak baskýlarýn artarak
devam etmesi üzerine ikinci defa Habeþistan’a hicret etmek zorunda kaldý. Bu
sýrada Habeþistan’da Necâþî Ashame’ye
karþý bir ayaklanma meydana geldi, ayaklanmayý bastýrmak için yapýlan savaþta Zübeyr Ashame’nin yanýnda yer aldý. Galibiyetle sonuçlanan savaþýn ardýndan kendisine kýymetli bir mýzrak hediye edildi, o da
bu mýzraðý dönüþünde Resûl-i Ekrem’e
verdi (Belâzürî, I, 202). Mekke’ye ise hicretten kýsa bir süre önce döndü, Esmâ bint
Ebû Bekir ile evlendi ve ticaretle uðraþmaya baþladý. Bu maksatla gittiði bir Þam seyahatinden dönerken Medine yakýnlarýnda
Medine’ye hicret eden Hz. Peygamber ve
Ebû Bekir ile karþýlaþtý, kendilerine beyaz
renkli elbiseler hediye etti. Hemen Mekke’ye dönüp bazý iþlerini gördükten sonra o da
Medine’ye gitti (Hâkim, III, 12). Resûlullah
onu ensardan Seleme b. Selâme b. Vakþ
veya Kâ‘b b. Mâlik ile kardeþ ilân etti. Hz.
Peygamber, þehre geldiðinde atýndan baþka bir mal varlýðý bulunmayan Zübeyr’e Naký‘ bölgesinde tarým yapýlmayan bir araziyi tahsis etti. O da bir yandan bu araziyle
uðraþýrken bir yandan da Baký‘ çarþýsýnda
kasaplýk yaptý.
Zübeyr, Medine’de de Resûl-i Ekrem’in
yakýn çevresinde yaþadý, onunla birlikte
bütün savaþlarda bulundu. Bedir Gazvesi’ne katýlan üç süvariden biri olup büyük
yararlýlýklar gösterdi. Resûlullah, Bedir’de
müslümanlara yardýma gelen Cebrâil ile
diðer meleklerin baþlarýnda Zübeyr b. Avvâm’ýn sarýðýna benzeyen sarýklar gördü
(Ýbn Sa‘d, III, 103). Uhud Gazvesi’nde muhacir sahâbîlerden Hamza b. Abdülmuttalib, Mus‘ab b. Umeyr, Ömer b. Hattâb,
Talha b. Ubeydullah ve Ali b. Ebû Tâlib gibi seçkin bir grupla cephenin en ön safýna
yerleþtirildi. Mekke ordusunun sancaktarý Talha b. Ebû Talha ortaya çýkýp meydan
okuyunca öldürüldü, Talha’nýn intikamýný
almak üzere gelen Kilâb b. Talha’yý da Zübeyr katletti (Belâzürî, I, 334). Onun bu
savaþta piyadelere kumandan tayin edildiði de nakledilmektedir (Halîfe b. Hayyât, s. 38). Savaþýn en karýþýk anýnda Hz.
Peygamber’in çevresini sarýp onu müþriklere karþý koruyanlardan biri de Zübeyr’dir. Savaþtan sonra Resûl-i Ekrem, Ebû

Bekir ile birlikte Zübeyr’i yetmiþ kiþilik bir
birliðin baþýnda müþrikleri takiple görevlendirdi.
Hendek Gazvesi’nde kuþatmanýn ilk günlerinde müþriklerin cengâverlerinden Nevfel b. Abdullah el-Mahzûmî ortaya çýkýp
meydan okuduðunda önce karþýsýna kimse çýkmadý, fakat ardýndan Zübeyr b. Avvâm onunla çarpýþtý ve öldürdü (Vâkýdî, I,
472). Bu esnada Benî Kurayza yahudilerinin müslümanlara ihanet ettiði haberi gelince Hz. Peygamber, haberi teyit etmek
için birinin oraya gidip durumu araþtýrmasýný istediðinde herkesten önce Zübeyr bu
göreve talip oldu; geri döndüðünde Resûl-i Ekrem, “Her peygamberin bir havârisi vardýr, benim havârim de Zübeyr’dir”
buyurdu (Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 48).
Benî Kurayza’dan gelmesi muhtemel saldýrýya karþý Resûlullah, Zübeyr’i bir birliðin
baþýnda görevlendirdi. Yahudiler ihanetleri yüzünden ölüm cezasýna çarptýrýlýnca
cezalarýnýn infazýnda Zübeyr de bulundu.
Ardýndan yapýlan ganimet taksiminde hem
ona hem önemli hizmeti dolayýsýyla atýna
pay verildi. Hudeybiye Antlaþmasý’nda da
yer aldý. Hayber Savaþý’nda büyük kahramanlýklar gösterdi. Vâdilkurâ Seriyyesi ile
Fedek’in fethine katýldý. Bu savaþlarda elde edilen ganimetlerden de hem kendisine hem atýna pay ayrýldý. Mekke’yi fethetmek için yola çýkan Ýslâm ordusunun kumandan ve sancaktarlarýndan biri de Zübeyr’dir. Hz. Peygamber, Mekke’nin dýþ
semti Hacûn’da konakladýðýnda Zübeyr
Resûlullah’ýn sancaðýný onun çadýrýnýn önüne dikti. Mekke’ye üç koldan giren ordunun sol cenahýna kumanda etti. Huneyn,
Tâif ve Tebük seferleriyle Vedâ haccýnda
da bulundu. Resûlullah’ýn vefatýndan sonra yapýlan ilk halife seçiminde önce Hz.
Ali’yi desteklediyse de çoðunluðun Hz. Ebû
Bekir’e meyletmesi üzerine ona biat etti.
Zübeyr b. Avvâm, Hz. Ebû Bekir devrinde Medine yakýnlarýna kadar gelen mürtedlere karþý mücadele etti. Henüz on üç
yaþýnda olan oðlu Abdullah’ý da yanýna alýp
Yermük Savaþý’na katýldý (15/636), bu savaþta da büyük kahramanlýklar gösterdi ve
ciddi yaralar aldý. Ýyileþtikten sonra bedeninde bu yaralarýn çukur halinde izleri kaldý. Oðlu Urve, babasýnýn vücudundaki bu
izlerden söz ederken küçüklüðünde onlara parmaklarýný sokup oynadýðýný söylemiþ,
bir baþkasý da bunlarýn göz çukuru þeklinde olduðunu ifade etmiþtir (Zehebî, I,
52; Ýbn Hacer el-Askalânî, el-Ýsâbe, II, 459).
Hz. Ömer döneminde onun en yakýnýndaki kiþiler arasýna girdi. Ýdarî konularda ha-
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lifenin danýþmanlýðýný yaptý, taleplerini halifeye bildirmek isteyenlere yardýmcý oldu,
halka daha yumuþak davranmasý için halifeye tavsiyelerde bulundu. Bu dönemde
Ýran, Suriye-Filistin ve Mýsýr taraflarýnda
gerçekleþen bazý fetihlere katýldý. Mýsýr’ýn
fethiyle uðraþan (20/641) Amr b. Âs’ýn Hz.
Ömer’den yardýmcý kuvvet talep etmesi
üzerine halife ona 4000 veya 5000 kiþilik
bir ordunun baþýnda yiðitlikte 1000 atlýya
bedel olduðunu söylediði Zübeyr b. Avvâm’ý gönderdi. Zübeyr özellikle Babilon ve
Ýskenderiye þehirlerinin ele geçirilmesinde
önemli roller üstlendi. Onun, yedi ay süreyle kuþatýldýðý halde bir türlü alýnamayan Babilon þehrine gizlice sýzarak kale kapýsýný açtýðý ve müslümanlarýn þehre girmesini saðladýðý belirtilmiþtir. Fetihten sonra Mýsýr’da iskân faaliyetleri baþlayýnca Fustat adý verilen þehrin kurulmasýna karar
verildi. Þehrin planý için yapýlan çalýþmalarda Zübeyr de görev aldý. Bu arada kendisine ayýrdýðý arsaya bir ev yaptýrdý, ancak
evinde fazla kalamadý (Ýbn Abdülhakem,
s. 61, 63-64, 96). Hz. Ömer’in vefat ederken halife adayý olarak tavsiye ettiði altý
kiþiden biri olan Zübeyr, Hz. Osman döneminde baþta Taberistan’ýn fethi (30/650)
olmak üzere çeþitli seferlere katýldý. Fakat
bu dönemde daha çok ticaret ve ziraatla
meþgul oldu. Önemli kiþiliði dolayýsýyla, fitne olaylarýnýn baþlamasýndan sonra art niyetli bazý kimseler onun dilinden Hz. Osman’a karþý harekete geçilmesi yolunda
mektuplar uydurdu; Zübeyr, bu tür mektuplarla bir ilgisi bulunmadýðýný açýkça belirttiði gibi (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII, 181,
182), isyancýlar tarafýndan kuþatýldýðýnda
oðullarýný halifeyi korumakla görevlendirdi. Hz. Osman’ýn þehâdetinin ardýndan Hz.
Ali’ye biat etti ve ondan halifeyi þehid eden
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âsileri yakalayýp cezalandýrmasýný istedi;
þehirlerin valilerini deðiþtirmede acele etmemesini söyledi. Fakat tavsiyelerinin dikkate alýnmamasý ve isyancýlarýn Medine’yi
terketmemesi üzerine halifeden izin alarak Talha b. Ubeydullah ile birlikte umre
yapmak için Mekke’ye gitti.
Zübeyr ile Talha, Mekke’de Hz. Âiþe ile
buluþtular ve Medine’yi âsilerden temizlemek, Hz. Osman’ýn katillerinin cezalandýrýlmasýný saðlamak amacýyla bir ordu hazýrlamaya karar verdiler, hazýrlýk yapmak
için Basra’ya geçtiler. Durumu öðrenen Hz.
Ali de Medine’den Basra’ya doðru yola çýktý ve iki taraf Basra önlerinde karþýlaþtý.
Yapýlan görüþmelerde barýþ aþamasýna gelindiyse de Hz. Ali’nin ordusunda bulunan
ve Osman’ýn katline iþtirak etmiþ olan bir
kýsým âsilerin karþý tarafa âni baskýn düzenlemesi üzerine herkes kendini savaþýn
içinde buldu. Cemel Vak‘asý diye anýlan bu
savaþýn hararetli anlarýndan birinde Hz. Ali,
Zübeyr b. Avvâm ile karþýlaþtý; aralarýnda
geçen konuþmadan sonra Zübeyr Medine’ye dönmek için savaþ alanýný terketti
(Hâkim, III, 413-414). Bunu gören Benî Temîmli Umeyr (Amr) b. Cürmûz birkaç arkadaþýyla birlikte Zübeyr’in peþine düþtü.
Vâdissibâ‘ denilen yerde kendisine yetiþti
ve namaz kýldýðý sýrada onu þehid etti. Haberi alan Hz. Ali çok üzüldü, göz yaþý döktü ve katilini cehennemlik diye niteledi. Zübeyr’in, savaþ alanýndan ayrýldýðýný gören
Mervân b. Hakem tarafýndan okla vurulup þehid edildiði de nakledilmiþtir (Dîneverî, s. 148-149). Hz. Ali’nin Zübeyr ile bu
olumlu iliþkilerine raðmen Þîa, Zübeyr’in
tövbesinin kabul edilmediðini, amelinin boþa gittiðini ve imansýz olarak öldüðünü iddia etmiþ, günümüze kadar ona karþý düþmanca bir tutum izlemiþtir. Irak’ýn Zübeyr
þehrinde Zübeyr b. Avvâm adýna yapýlan
bir cami ve türbe bulunmaktadýr. Yakýn
geçmiþte ortaya çýkan Þiî-Sünnî çekiþmelerinde Zübeyr’in türbesi Þiîler tarafýndan
tahrip edilmiþ ve son yýllarda onarýlmýþtýr.
Zübeyr b. Avvâm esmer, iri yapýlý, uzun
boylu, cesur ve kahraman bir kiþiydi. Hulefâ-yi Râþidîn döneminde ziraat ve ticaretle meþgul olduðundan büyük bir servet
edinmiþti. Ayrýca deðiþik þehirlerde ashabýn önde gelenlerine daðýtýlan boþ arazilerden aldýðý paylarla birçok yerde gayri menkul sahibi olmuþtu. Cömertliði zenginliði
kadar meþhurdur. Hz. Ömer’in vefatýndan
sonra kendini divandan çýkarttýrmýþ ve bir
daha pay almamýþtýr. Hz. Osman, Abdullah b. Mes‘ûd ve Abdurrahman b. Avf baþta olmak üzere sayýlarý yediye ulaþan sa-

hâbîler vefat ederken mallarýný ve ailelerini Zübeyr’e emanet etmiþtir. Daha sonraki dönemlerde çocuklarý ve torunlarý ilmî ve siyasî alanlarda etkin rol üstlendikleri için ailesi Zübeyrîler diye anýlmýþtýr. Bunlardan Abdullah b. Zübeyr ve kardeþi Urve b. Zübeyr ilmî alanda; Mus‘ab b. Zübeyr, Abdullah b. Mus‘ab b. Zübeyr, Bekkâr b. Abdullah b. Zübeyr ve Zübeyr b.
Bekkâr siyasî alanda öne çýkmýþtýr. Zübeyr’in Esmâ bint Ebû Bekir ile evliliðinden sekiz çocuðu olmuþ, Ümmü Hâlid ile
evliliðinden Hâlid, Amr, Habîbe, Sevde ve
Hind adlý çocuklarý doðmuþ, Ümmü Külsûm bint Ukbe’den de kýzý Zeyneb dünyaya gelmiþtir. Kýzý Remle’nin Hâlid b. Yezîd
b. Muâviye ile, bir kýzýnýn da Yemen Valisi Ya‘lâ b. Ümeyye ile evlendiði bilinmektedir.
Çeþitli vesilelerle Hz. Peygamber’in duasýný alan, ayrýca cennette kendisine komþu olacaðý bildirilen Zübeyr b. Avvâm, vahiy kâtipliði yaptýðý ve Resûlullah ile uzun
süre beraber bulunduðu halde ancak otuz
sekiz kadar hadis nakletmiþtir (Ýbn Hazm,
s. 39). Bunun sebebini soran oðlu Abdullah’a, Resûl-i Ekrem’in söylemediði bir sözü ona nisbet edenin cehenneme gireceðine dair hadisini bizzat kendisinden duyduðunu, Resûlullah’tan iþittiklerini aynen
nakledememekten korktuðu için rivayette bulunmadýðýný ifade etmiþtir (Ebû Dâvûd, “.Ýlim”, 4). Kendisinden rivayette bulunanlar arasýnda oðullarý Abdullah, Ca‘fer
ve Urve ile Kays b. Ebû Hâzim, Mâlik b.
Evs b. Hadsân, Meymûn b. Mihrân, Nâfi‘
b. Cübeyr ve baþkalarý bulunmaktadýr. Bu
rivayetlerden ikisi hem Buhârî hem Müslim’de, yedisi sadece Buhârî’de yer almaktadýr.
Zübeyr b. Avvâm hakkýnda çeþitli eserler yazýlmýþtýr. Bu alanda Atýyye Abdürrahîm Atýyye’nin ez-Zübeyr b. el-£Avvâm
(Kahire 1977), Mahmûd Þâkir’in ez-Zübeyr b. el-£Avvâm (Beyrut-Dýmaþk 1398/
1978), Cemîl Ýbrâhim Habîb’in Sîretü’zZübeyr b. el-£Avvâm ve mevâšýfühû
min me£âriki’t-ta¼rîr ve’l-fütû¼âti’l£Arabiyyeti’l-Ýslâmiyye (Baðdad 1985;
Beyrut 1985), Hindî Muhammed eþ-Þerîf’in
er-Rußûsü’l-maš¹û£a, Ya¼yâ b. Zekeriyyâ, ez-Zübeyr b. el-£Avvâm, el-¥useyn b. £Ali (Amman 1989) ve Muhammed Ömer ed-Dâûk – Muhammed Ali elKutb’un ez-Zübeyr b. el-£Avvâm (Sayda-Beyrut, ts.) adlý eserleri zikredilebilir.
Mustafa Çiçek Zübeyr b. el-Avvâm’ýn
Hayatý ve Þahsiyeti (yüksek lisans tezi,
2005, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ýrfan
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Aycan Hicrî Ýlk Üç Asýrda Zübeyrî Ailesinin Siyâsî ve Ýlmî Hayattaki Yeri (yüksek lisans tezi, 1984, AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü), Arif Gökçe Abdullah b. ezZübeyr ve Ýdaresi (yüksek lisans tezi,
1991, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adýyla
birer çalýþma yapmýþtýr. Ayrýca Seyyid Ahmed Mütevellî’nin “Sîretü’z-Zübeyr b. el.Avvâm” (Mecelletü’l-Ezher, VIII/10 [Kahire 1937], s. 631-634); Seyyid Hasan Kurûn’un “Mezhebü Havâriyyi’n-nebî fî tesmiyeti ebnâ,ihî” (a.g.e., XLVI/5 [Kahire
1974], s. 514-520); Maya Yazigi’nin “Writing
the biography of az-Zubayr ibn al-.Awwam:
explaining some controversial accounts in
the Sunný Tabaqat literature” (Jus†r, XII
[Los Angeles 1996], s. 1-17); Abdülazîm
ed-Dîb’in “ez-Zübeyr b. el-.Avvâm, es-sevretü ve’s-serve” (¥avliyyetü Külliyyeti’þÞerî£ati ve’d-Dirâsâti’l-Ýslâmiyye, III [Doha /
Katar 1404/1984], s. 203-226) ve Mustafa Çiçek’in “Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi
Râþidîn Döneminde Zübeyr b. el-Avvâm”
(ÝSTEM, IV/7 [Konya 2006], s. 135-158) baþlýklý makaleleri bulunmaktadýr. Daha çok
müsteþriklerin Zübeyr b. Avvâm ve Cemel
Vak‘asý’yla ilgili iddialarýna cevap niteliðinde olan Abdülazîm ed-Dîb’in makalesi sonradan ayrý basým halinde de yayýmlanmýþ
(Bahreyn 1406/1986), Selçuk Coþkun tarafýndan “Abdülazîm ed-Dîb’in Zübeyr b.
Avvâm’a Yönelik Bazý Tenkitlere Cevabý”
adýyla Türkçe’ye tercüme edilmiþtir (Dinî
Araþtýrmalar, III/7 [Ankara 2000], s. 137160). Topkapý Sarayý Müzesi Mukaddes
Emanetler Bölümü’nde Zübeyr b. Avvâm’a
nisbet edilen bir kýlýç bulunmaktadýr (Envanter nr. 21/140).
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ZÜBEYR b. BEKKÂR
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Ebû Abdillâh ez-Zübeyr b. Bekkâr
b. Abdillâh el-Kureþî el-Esedî
ez-Zübeyrî el-Medenî el-Mekkî
(ö. 256/870)

˜

Kadý, ensâb âlimi, tarihçi
ve hadis râvisi.

™

172’de (789) Medine’de doðdu. Mensup
olduðu kabileye nisbetle Kureþî, Esed b.
Abdüluzzâ boyuna nisbetle Esedî, büyük
ceddi Zübeyr b. Avvâm’ýn ailesine mensubiyeti dolayýsýyla Zübeyrî, doðduðu ve kadýlýk yaptýðý yerlere nisbetle de Medenî ve
Mekkî diye anýlýr. Zübeyr’in mensup bulunduðu ulemâ ailesinin Medine’de özel bir
yeri vardý. Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh bu
aileye yakýn ilgi göstermiþ, Baðdat’a davet
ettiði bazý aile mensuplarýna Bâbülbasra
civarýndaki araziyi iktâ etmiþ ve kendilerini “ensar” olarak adlandýrmýþtýr. Bunlarýn
arasýnda büyük bir þair ve hatip, ayný zamanda Mehdî’nin yakýn dostu ve sohbet
arkadaþý olan dedesi Abdullah b. Mus‘ab
Yemâme’ye, daha sonra da Hârûnürreþîd
tarafýndan Medine’ye vali tayin edilmiþtir.
Onun 184’te (800) vefatý üzerine yerine
“Bekkâr” diye meþhur oðlu Ebû Bekir getirilmiþ, o da vefatýna kadar (195/811) bu
görevde kalmýþ, dirayeti ve iyilikseverliðiyle bölge halkýnýn sevgisini kazanmýþtýr
(Zübeyr b. Bekkâr, Cemheretü nesebi Æureyþ, I, 132,163-165; Mus‘ab b. Abdullah
ez-Zübeyrî, s. 242). Ýyi bir eðitim aldýðý kabul edilen Zübeyr’in çocukluðu ve yetiþmesiyle ilgili kaynaklarda hemen hiçbir bilgi yoktur. Ailesinin siyasî ve idarî hayattaki mevkii yanýnda amcasý ile birlikte onun
ilimde temayüz ettiðine bilhassa iþaret
edilmelidir. Kitâbü Nesebi Æureyþ müellifi amcasý Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî (ö. 236/851) ailenin tarih ve bilhassa
ensâb alanýnda ilk mümessilidir. Ayný zamanda Zübeyr’in yetiþmesinde önemli rol

oynamýþ ve yeðeninin iyi bir âlim olacaðýný ifade etmiþtir (Hatîb, VIII, 468). Medine
gibi önemli bir ilim merkezinde yetiþmesi
de Zübeyr’in ilmî þahsiyeti üzerinde derin
etkiler býrakmýþtýr. Zübeyr’in babasý ve amcasýndan baþka Ýbn Zebâle, Muhammed b.
Dahhâk b. Osman, Ýbrâhim b. Münzir elHizâmî, Ebû Damre Enes b. Ýyâz el-Leysî,
Süfyân b. Uyeyne, Medâinî, Nadr b. Þümeyl
el-Mâzinî gibi sayýlarý kýrka ulaþan ilim adamýndan faydalandýðý bilinmektedir. Zübeyr b. Bekkâr’ýn birkaç defa Baðdat’a gittiði, Abbâsî saray çevresine girdiði, oradaki âlimlerle görüþüp kendilerinden rivayet
konusunda icâzet aldýðý, ayrýca hadislerini
rivayet ve eserlerini kýraat ettiði kaydedilmektedir. Zübeyr’in Irak’a gidiþ sebebi
hakkýnda bilgi veren tek tarihçi olan Ýbnü’lEsîr onun Medine’deki Alevîler’le arasýnýn
açýldýðýný ve kendisini tehdit etmeleri üzerine 227 (841-42) yýlýnda Irak’taki amcasýnýn yanýna sýðýndýðýný, bu durumunu Halife Mu‘tasým-Billâh’a anlatýp bir çare bulmasýný istemeyi düþündüðünü, ancak amcasýnýn halifenin esasen kendilerini himaye ettiðini ve ona tekrar baþvurmayý uygun görmediðini söylediðini belirtir (el-Kâmil, VI, 526).
Halife Mütevekkil-Alellah, Zübeyr’i oðlu
Ebû Ahmed Talha’nýn eðitimiyle görevlendirdi; ona çeþitli ihsanlarda bulunduktan
sonra Sâmerrâ’ya gitmesini emretti; oðluna da Medine fýkhýný öðrenmesi için Zübeyr’in yanýndan ayrýlmamasýný tembih etti. Zübeyr, Zenc isyanýndaki baþarýlarýndan
dolayý kendisine “el-Muvaffak-Billâh” lakabý verilen, ancak halife olamadan vefat
eden bu öðrencisinin adýný el-AÅbârü’lmuvaffašýyyât adlý kitabýyla ebedîleþtirmek istedi. Ayný zamanda Sâmerrâ’da ders
takrirlerinde büyük ihtimalle Medine’de
yazdýðý Cemhere’sini okutmaya devam etti. Zübeyr’in bu dönemde kabile þeceresi
esasýna göre Kureyþ’in tarihini yazdýðý ve
kitabýn ilim çevrelerinde ilgi uyandýrdýðý bilinmektedir. Nitekim onun bu eserini okuyan Ýshak el-Mevsýlî kendisine eserinin aslýnda bir ensâb deðil ahbâr (tarih) kitabý
olduðunu söyledi, Zübeyrî de cevabýnda
onun yazdýðýnýn “eganî” deðil “meânî” kitabý olduðunu bildirdi (Hatîb, VIII, 469). 242’de (857) hacca gitmek için Feth b. Hâkan
el-Fârisî vasýtasýyla Mütevekkil’den izin alan
Zübeyr daha sonra Mekke’ye kadý tayin
edildi. Bu arada bir sened kaydýnda, Zübeyr b. Bekkâr’ýn Mekke kadýsý bulunduðu
sýrada Sâmerrâ þehrinde 246 (861) yýlýnda
Ýbn Zebâle’den naklen onun Hz. Peygamber’in hanýmlarýna dair risâlesini tahdis etmesi dikkat çekmekte ve kendisinin Irak

