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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 mensu-
biyeti dolayýsýyla Zübeyrî, doðduðu ve ka-
dýlýk yaptýðý yerlere nisbetle de Medenî ve
Mekkî diye anýlýr. Zübeyr’in mensup bulun-
duðu 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 kendileri-
ni “ensar” olarak adlandýrmýþtýr. Bunlarýn
arasýnda büyük bir þair ve hatip, ayný za-
manda 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 ge-
tirilmiþ, o da vefatýna kadar (195/811) bu
görevde kalmýþ, dirayeti ve iyilikseverli-
ðiyle bölge halkýnýn sevgisini kazanmýþtýr
(Zübeyr b. Bekkâr, Cemheretü nesebi Æu-
reyþ, I, 132,163-165; Mus‘ab b. Abdullah
ez-Zübeyrî, s. 242). Ýyi bir eðitim aldýðý ka-
bul edilen Zübeyr’in çocukluðu ve yetiþ-
mesiyle ilgili kaynaklarda hemen hiçbir bil-
gi yoktur. Ailesinin siyasî ve idarî hayatta-
ki mevkii yanýnda amcasý ile birlikte onun
ilimde temayüz ettiðine bilhassa iþaret
edilmelidir. Kitâbü Nesebi Æureyþ mü-
ellifi amcasý Mus‘ab b. Abdullah ez-Zü-
beyrî (ö. 236/851) ailenin tarih ve bilhassa
ensâb alanýnda ilk mümessilidir. Ayný za-
manda Zübeyr’in yetiþmesinde önemli rol

oynamýþ ve yeðeninin iyi bir âlim olacaðý-
ný 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 am-
casýndan baþka Ýbn Zebâle, Muhammed b.
Dahhâk b. Osman, Ýbrâhim b. Münzir el-
Hizâmî, Ebû Damre Enes b. Ýyâz el-Leysî,
Süfyân b. Uyeyne, Medâinî, Nadr b. Þümeyl
el-Mâzinî gibi sayýlarý kýrka ulaþan ilim ada-
mýndan faydalandýðý bilinmektedir. Zü-
beyr b. Bekkâr’ýn birkaç defa Baðdat’a git-
tiði, Abbâsî saray çevresine girdiði, orada-
ki âlimlerle görüþüp kendilerinden rivayet
konusunda icâzet aldýðý, ayrýca hadislerini
rivayet ve eserlerini kýraat ettiði kayde-
dilmektedir. Zübeyr’in Irak’a gidiþ sebebi
hakkýnda bilgi veren tek tarihçi olan Ýbnü’l-
Esîr onun Medine’deki Alevîler’le arasýnýn
açýldýðýný ve kendisini tehdit etmeleri üze-
rine 227 (841-42) yýlýnda Irak’taki amcasý-
nýn yanýna sýðýndýðýný, bu durumunu Hali-
fe Mu‘tasým-Billâh’a anlatýp bir çare bul-
masýný istemeyi düþündüðünü, ancak am-
casýnýn halifenin esasen kendilerini hima-
ye ettiðini ve ona tekrar baþvurmayý uy-
gun görmediðini söylediðini belirtir (el-Kâ-
mil, VI, 526).

Halife Mütevekkil-Alellah, Zübeyr’i oðlu
Ebû Ahmed Talha’nýn eðitimiyle görevlen-
dirdi; ona çeþitli ihsanlarda bulunduktan
sonra Sâmerrâ’ya gitmesini emretti; oð-
luna da Medine fýkhýný öðrenmesi için Zü-
beyr’in yanýndan ayrýlmamasýný tembih et-
ti. Zübeyr, Zenc isyanýndaki baþarýlarýndan
dolayý kendisine “el-Muvaffak-Billâh” la-
kabý verilen, ancak halife olamadan vefat
eden bu öðrencisinin adýný el-AÅbârü’l-
muvaffašýyyât adlý kitabýyla ebedîleþtir-
mek istedi. Ayný zamanda Sâmerrâ’da ders
takrirlerinde büyük ihtimalle Medine’de
yazdýðý Cemhere’sini okutmaya devam et-
ti. Zübeyr’in bu dönemde kabile þeceresi
esasýna göre Kureyþ’in tarihini yazdýðý ve
kitabýn ilim çevrelerinde ilgi uyandýrdýðý bi-
linmektedir. Nitekim onun bu eserini oku-
yan Ýshak el-Mevsýlî kendisine eserinin as-
lýnda bir ensâb deðil ahbâr (tarih) kitabý
olduðunu söyledi, Zübeyrî de cevabýnda
onun yazdýðýnýn “eganî” deðil “meânî” kita-
bý 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, Zü-
beyr b. Bekkâr’ýn Mekke kadýsý bulunduðu
sýrada Sâmerrâ þehrinde 246 (861) yýlýnda
Ýbn Zebâle’den naklen onun Hz. Peygam-
ber’in hanýmlarýna dair risâlesini tahdis et-
mesi dikkat çekmekte ve kendisinin Irak

Aycan Hicrî Ýlk Üç Asýrda Zübeyrî Aile-
sinin Siyâsî ve Ýlmî Hayattaki Yeri (yük-
sek lisans tezi, 1984, AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü), Arif Gökçe Abdullah b. ez-
Zübeyr ve Ýdaresi (yüksek lisans tezi,
1991, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adýyla
birer çalýþma yapmýþtýr. Ayrýca Seyyid Ah-
med Mütevellî’nin “Sîretü’z-Zübeyr b. el-
.Avvâm” (Mecelletü’l-Ezher, VIII/10 [Kahi-
re 1937], s. 631-634); Seyyid Hasan Ku-
rûn’un “Mezhebü Havâriyyi’n-nebî fî tes-
miyeti 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-sev-
retü ve’s-serve” (¥avliyyetü Külliyyeti’þ-
Þerî£ati ve’d-Dirâsâti’l-Ýslâmiyye, III [Doha /
Katar 1404/1984], s. 203-226) ve Musta-
fa Çiçek’in “Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi
Râþidîn Döneminde Zübeyr b. el-Avvâm”
(ÝSTEM, IV/7 [Konya 2006], s. 135-158) baþ-
lýklý makaleleri bulunmaktadýr. Daha çok
müsteþriklerin Zübeyr b. Avvâm ve Cemel
Vak‘asý’yla ilgili iddialarýna cevap niteliðin-
de olan Abdülazîm ed-Dîb’in makalesi son-
radan ayrý basým halinde de yayýmlanmýþ
(Bahreyn 1406/1986), Selçuk Coþkun ta-
rafýndan “Abdülazîm ed-Dîb’in Zübeyr b.
Avvâm’a Yönelik Bazý Tenkitlere Cevabý”
adýyla Türkçe’ye tercüme edilmiþtir (Dinî
Araþtýrmalar, III/7 [Ankara 2000], s. 137-
160). Topkapý Sarayý Müzesi Mukaddes
Emanetler Bölümü’nde Zübeyr b. Avvâm’a
nisbet edilen bir kýlýç bulunmaktadýr (En-
vanter nr. 21/140).
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I/2, s. 147-149; Varol, sy. 15 [2003], s. 193-
195). Ancak aþaðýdaki üç kitabý dýþýnda bu
eserlerden hiçbiri zamanýmýza ulaþmamýþ-
týr. Zübeyrî kitaplarýnýn isimlerinden anla-
þýldýðýna göre Mekke ve Medine tarihiyle
yakýndan ilgilenmiþtir. Bazý þairlerin haya-
týný ve þiirlerini “ahbâr” baþlýðý altýnda ele
almak suretiyle Câhiliye devri ve Ýslâmî dö-
nemdeki Hicaz Arap edebiyatýna çok de-
ðerli katkýlarda bulunmuþtur.

1. Cemheretü nesebi Æureyþ ve aÅ-
bâruhâ (Kitâbü’n-Neseb). Zübeyr’in bu
eseri, amcasýnýn eserinden farklý bir for-
matta Kureyþ kabilesinin ensâbý esasýna
göre yazýlmýþ çok daha geniþ bir ahbâr ki-
tabýdýr. Bu anlamda Belâzürî’nin Ensâ-
bü’l-eþrâf’ýna öncülük eden eser, onun
kaynaklarý arasýnda yer aldýðý gibi bu telif
türünün de öncüsü olmuþtur. Müellif am-
casýnýn kitabýndan geniþ biçimde fayda-
lanmýþ, oradan aldýðý haberleri açýkça zik-
retmiþtir. Eserinde kabile kurucusundan
önce çocuklarýnýn þeceresini kaydedip ha-
yatlarýný anlatmýþ ve kabile tarihini bu þe-
kilde yazmýþtýr. Amcasýnýn kitabýndaki kýsa
bilgileri geniþletmiþ, þairlerin günümüzde
baþka kaynaklarda bulunmayan þiirlerine
yer vermiþ, bazý yanlýþ bilgileri düzeltmiþ,
þiir tenkidini ilgilendiren açýklamalar yap-
mýþ, bilhassa kadýnlarýn soylarýný kaydet-
meye itina gösterip onlardan rivayet al-
mýþtýr. Yirmi üç bölümden meydana gelen
Cemhere’nin zamanýmýza tam bir nüsha-
sý ulaþmamýþtýr. Oxford Bodleian Kütüp-
hanesi’ndeki yazma kitabýn ikinci yarýsýný,
13-23. bölümleri ihtiva etmektedir. Ýstan-
bul Köprülü Kütüphanesi’nde bu bölüm-
lerin beþte birini içine alan bir baþka nüs-
ha vardýr. Eserin 13-17. bölümleri Zübeyr
b. Bekkâr’ýn kabilesi Esed b. Abdüluzzâ
oðullarýna tahsis edilmiþ, büyük dedesi Ab-
dullah b. Zübeyr b. Avvâm’ýn çocuklarýna,
ardýndan diðer Kureyþ kollarýna yer veril-
miþtir. Mahmûd Muhammed Þâkir 13-17.
bölümleri tahkik edip I. cilt olarak yayým-
lamýþ (Kahire 1381), ancak müsvedde ha-
linde hazýrladýðý II. cildi neþre muvaffak ola-
mamýþtýr. Bu baskýnýn sonunda yer alan
“el-Müstedrek”te (s. 529-570) Mahmûd
Muhammed Þâkir ve Hamed el-Câsir’in
metinde yer alan bazý eksik ve yanlýþlýklarý
düzelttikleri notlarý eklenmiþtir. Abdüd-
dâr b. Kusay oðullarýnýn, bunlarýn arasýn-
da Hz. Ebû Bekir, Abdurrahman b. Avf,
Hâlid b. Velîd ve Hz. Ömer’in çocuklarýnýn
ele alýndýðý kitabýn 17-23. bölümlerini el
yazýsýyla müsvedde halinde neþre hazýrla-
yan Mahmûd M. Þâkir vefat edince Ha-
med el-Câsir bu metni de ekleyip kitabýn
mevcut 13-23. bölümlerinin tamamýný iki

cilt halinde neþretmiþtir (Riyad 1419/1999).
Bu baskýda, birinci baskýnýn sonunda bu-
lunan düzeltme ve ilâveler metnin içine
dipnotu olarak alýnmýþ, Abbas Hânî el-Çe-
râh da (al-Charaq) eserin on üç ayrý indek-
sini hazýrlamýþtýr. Ýndeksleri Hamed el-Câ-
sir’in isteðiyle hazýrlayan Çerâh, Mahmûd
M. Þâkir’in mevcut yazmalarýn önce yüz-
de kýrkýný neþrettiðini, kendisinin indeksi-
ni yaptýðý ikinci baskýda ise müsvedde ha-
lindeki metnin yayýmlanmasýndan dolayý
birçok okuyuþ ve baský hatasýnýn varlýðýný
tesbit etmiþ, bu sebeple metni yeniden
neþretmeye karar vermiþtir. Kitabýn sonu-
na “Tetimme” baþlýðý altýnda, çeþitli kay-
naklardan derlediði Zübeyr b. Bekkâr’a ait
100 sayfadan fazla rivayet metinlerini de
(II, 193-298) eklemiþtir (I-II, Beyrut 2010).
Ýbnü’l-Ecdâbî eseri hem özetlemiþ hem de
ilâvelerde bulunmuþtur. 2. el-AÅbârü’l-
muvaffašýyyât. Zübeyr b. Bekkâr bu ese-
rini bir plan ve konu bütünlüðü içerisinde
kaleme almamýþtýr. Müellif kendi zama-
nýnda veya daha önceki devirlerde yaþa-
yan halife, emîr, vali, kâtip, edip ve þair-
lerle âlimlerin baþýndan geçen olaylarý, ay-
rýca bazý nükteleri, ilmî ve edebî tartýþma-
larý, bazý hutbe ve mektuplarý çok kýsa diya-
loglar halinde þiirlerle süsleyerek bir ara-
ya getirmiþtir. Eseri tahkik edip yayýmla-
yan Sâmî Mekkî el-Ânî’nin tesbitine gö-
re bu kitapta yer alan haberlerin bir kýsmý
baþka kaynaklarda bulunurken çoðuna
herhangi bir kaynakta rastlanmamýþ, bir
kýsmý da diðer kaynaklardan daha geniþ
biçimde ve farklý râviler yoluyla nakledil-
miþ, haber ve bilgilerin tamamý isnad sis-
temiyle kaydedilmiþtir. Irak bölgesi haber-
lerine daha fazla yer verilen, Hicaz ve Suri-
ye’den de bahsedilen eserin belli baþlý kay-
naklarý arasýnda amcasý Zübeyrî’nin yaný sý-
ra Medâinî, Ýbn Sellâm el-Cumahî gibi þah-
siyetler vardýr. Zübeyr b. Bekkâr’ýn edip ve
þairliðinin izleri bu kitapta da görülmek-
te, baþka kaynaklarda, hatta bazý þairle-
rin kendi divanlarýnda bile bulunmayan þi-
irleri kaydedilmektedir. On dokuz bölüm
halinde düzenlenen bu eserin de tam bir
nüshasý günümüze ulaþmamýþtýr. Eserin
16-19. bölümleri, ilk defa H. Ferdinand
Wüstenfeld’in Ebû Abdullah ed-Dýmaþký’-
ye nisbet ederek Die Familie el-Zubeir
(Üsretü’ [£Aþîretü] Zübeyr) adýyla 1878’de
Göttingen’de yayýmladýðý kitabýn “Mus‘ab
b. ez-Zübeyr” (Muç’ab ben el-Zubeir) baþ-
lýðýný taþýyan ikinci bölümünde (s. 61-112)
Almanca tercümesiyle birlikte neþredil-
miþtir. Sâmî Mekkî el-Ânî 16-19. bölüm-
leri içine alan Göttingen nüshasý ile 15-19.
bölümleri ihtiva eden Basra’daki Abbâsiy-

seyahatlerine devam ettiðini göstermek-
tedir (el-MünteÅab min Kitâbi Ezvâci’n-ne-
bî, nþr. Sekîne eþ-Þihâbî, s. 23). Ýbnü’n-Ne-
dîm, Zübeyr’in vefatýndan üç yýl önce Bað-
dat’ý son defa ziyaret ettiðini kaydeder (el-
Fihrist, I/2, s. 341). Zübeyr b. Bekkâr, Mek-
ke’de kadýlýk yaparken Ahmed b. Süley-
man et-Tûsî’nin ifadesine göre ensâb ki-
tabýný birlikte okuduktan üç gün sonra Zil-
kade 256 (Ekim 870) tarihinde seksen dört
yaþýnda vefat etti ve Hacûn Mezarlýðý’nda
Ali b. Îsâ el-Hâþimî’nin yanýna defnedildi.

Zübeyr b. Bekkâr ensâb ve ahbârü’l-
Arab sahasýnda büyük bir âlim, ayný za-
manda hadis râvisi, fakih, edip ve þair ola-
rak temayüz etmiþtir. Dârekutnî, Hatîb el-
Baðdâdî, Ebü’l-Kasým el-Begavî ve Zehebî
gibi âlimler kendisini sika kabul etmiþtir.
Sadece Ahmed b. Ali el-Bîkendî es-Süley-
mânî, Zübeyr’i hadis uydurmakla itham
edip “münkerü’l-hadîs” diye nitelemiþtir.
Ýbn Hacer, Zübeyr’in ensâb konusunda Ýbn
Zebâle, Âmir b. Sâlih ez-Zübeyrî gibi za-
yýf râvilerden haber almasýndan dolayý Ah-
med b. Ali’nin bu suçlamayý yaptýðýný, Ze-
hebî ise Süleymânî’nin görüþüne itibar edi-
lemeyeceðini söylemiþtir (Cemheretü ne-
sebi Æureyþ, neþredenin giriþi, I, 55-57).
Ahmed b. Hanbel, Ýbn Mâce, Ýbn Ebü’d-
Dünyâ gibi muhaddisler kendisinden ha-
dis rivayet etmiþtir. Kureyþ tarihine dair
haberleriyle þairlerin hayatý ve baþka kay-
naklarda bulunmayan þiirleri hakkýnda bir-
çok tarihçi ve tabakat âlimi onun çalýþma-
larýndan faydalanmýþtýr. Sened usulüyle ri-
vayetlerini eserlerine alanlar arasýnda Ýbn
Kuteybe, Belâzürî, Ýbn Cerîr et-Taberî, Ah-
med b. Süleyman et-Tûsî, talebesi Sa‘leb,
Ýsmâil b. Abbas el-Verrâk, Ebû Hâtim Mu-
hammed b. Ýdrîs er-Râzî, Vekî‘ Ali b. Hü-
seyin el-Mes‘ûdî, Ebü’l-Ferec el-Ýsfahâ-
nî, Ýbn Abdülber en-Nemerî, Yâkut el-Ha-
mevî, Ýbn Abdürabbih, Ýbn Hacer el-As-
kalânî ve Süyûtî gibi isimler zikredilebilir.
Bu müellifler içinde, el-E³ånî adlý eserin-
de onun kitaplarýndan þairler ve þiirleriyle
ilgili 600’den fazla yerde iktibaslar yapan
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî’nin ayrý bir yeri var-
dýr. Eserlerinden yapýlan nakiller incelen-
diðinde kendisinin geniþ bir ilmî birikime
sahip olduðu, dikkati ve edebî ifadeleriy-
le temayüz ettiði anlaþýlýr.

Eserleri. Ýbnü’n-Nedîm, Zübeyr b. Bek-
kâr’ýn çoðu tarih, ensâb, þiir ve edebiyatla
ilgili otuz üç kitap ve risâlesinin adýný ver-
mekte, bu isimler diðer kaynaklarda da
tekrarlanmaktadýr. Bu arada onun eserle-
rinden yapýlan iktibaslar sebebiyle beþ ay-
rý kitabýnýn varlýðýna dikkat çekilmiþtir (el-
Fihrist, I/2, s. 341-342; ayrýca bk. Sezgin,
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Ebû Abdillâh Mus‘ab b. Abdillâh
b. Mus‘ab ez-Zübeyrî

(ö. 236/851)

Nesep âlimi, þair ve muhaddis.˜ ™

156 (773) yýlýnda Medine’de doðdu. Zü-
beyrî ailesinin en büyük âlimlerinden biri-
dir. Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm’ýn torun-
larýndan olup annesi Emetü’l-Cebbâr bint
Ýbrâhim b. Ca‘fer b. Mus‘ab b. Zübeyr b.
Avvâm da ayný aileye mensuptur. Ýlk tah-
siline Medine’de baþladý. Hocalarý arasýn-
da kendisinden hadis aldýðý Mâlik b. Enes
özellikle zikredilmelidir. Zübeyrî hayatýnýn
büyük bir kýsmýný ilim ve kültür merkezi
olan Baðdat’ta geçirdi. Burada Abdülazîz
ed-Derâverdî, Dahhâk b. Osman, Ýbrâhim
b. Sa‘d, Abdülazîz b. Ebû Hâtim’den ha-
dis rivayet etti. Ýbn Ebû Hazm, Münzir b.
Abdullah el-Hizâmî, Mugýre b. Abdurrah-
man el-Harrânî, Ebû Amr Biþr b. Serî el-
Basrî, Hammâd b. Fedâle b. Ridâd el-Ley-
sî de onun rivayette bulunduðu âlimler-
dendir. Talebeleri içinde yer alan Yahyâ b.
Maîn, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb ve Ýbn
Ebû Hayseme kendisinden hadis nakletti.
Bu arada yeðeni Zübeyr b. Bekkâr, Ýbrâ-
him el-Harbî, Sâlih Cezere, Ebû Ýmrân Mû-
sâ b. Hârûn el-Bezzâz, Muhammed b. Mû-
sâ el-Berberî, Ya‘kub b. Yûsuf el-Mutavviî
ve Ebü’l-Kasým el-Begavî’nin adlarý da zik-
redilir. Ýbn Mâce, Müslim b. Haccâc ve Ebû
Dâvûd es-Sicistânî de ondan hadis rivayet
edenler arasýndadýr. Ayrýca Ya‘kub b. Süf-
yân el-Fesevî, Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî ve Ah-
med b. Hüseyin b. Abdülcebbâr es-Sûfî
kendisinden nakilde bulunmuþtur. Ebû Dâ-
vûd ve Dârekutnî, Zübeyrî’yi sika diye ni-
telendirir. Kur’an’ýn mahlûk olduðuna ina-
nan Zübeyrî 2 Þevval 236 (8 Nisan 851) ta-
rihinde Baðdat’ta vefat etti. Onun yaþadý-
ðý toplum içinde ilmi, hitabeti, vakarý ve

þerefiyle önder kiþilerden biri olduðu kay-
dedilir. Ayný zamanda þair olup Ýshak el-
Mevsýlî’nin vefatý üzerine yazdýðý mersi-
ye ve diðer bazý þiirleri el-E³ånî’de yer
almaktadýr. Zübeyrî’nin yüksek seviyede
bir edebî zevke sahip bulunduðu ve meþ-
hur þair Ömer b. Rebîa ile diðer bazý þair-
lerin þiirlerini deðerlendirdiði zikredilmiþ-
tir (Ýhsan en-Nas, s. 219). Nesep ilmi ko-
nusunda Zübeyrî özellikle Kureyþ’in nese-
bi açýsýndan çaðdaþý Ýbnü’l-Kelbî’ye benze-
tilir. Ayrýca eyyâmü’l-Arab’a ve bazý tarihî
olaylara dair verdiði bilgilerle dikkati çe-
ker. Zübeyrî’nin þöhreti ölümünden sonra
daha da artmýþ, baþta yeðeni Zübeyr b.
Bekkâr olmak üzere Belâzürî, Ýbn Cerîr et-
Taberî gibi tarihçiler, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî gibi tabakat âlimleri arasýnda kabul
görmüþ, bilhassa nesep ilminde kaynak
gösterilmiþtir.

Eserleri. Zübeyrî’nin günümüze ulaþan
tek eseri Kitâbü Nesebi Æureyþ’tir. Mü-
ellifin de mensup olduðu Kureyþ kabilesi-
ne tahsis edilen eser mukaddime yazýlma-
dan doðrudan senedinin zikriyle baþlar;
ardýndan Mead b. Adnân’ýn nesebine yer
verilir. Ýkisi Endülüslü üç râvi tarafýndan
rivayet edilen Kitâbü Nesebi Æureyþ ha-
cimleri farklý on iki cüz þeklinde tertip edil-
miþ ve her birinin baþýnda ayný sened tek-
rarlanmýþtýr. Kabile kurucusunun adýndan
sonra “velede” (çocuðu oldu) ibaresinin ar-
dýndan çocuklarýnýn ve annelerinin isimle-
riyle kabile kollarý yazýlmakta, daha sonra
ayný þey her çocuk için tekrarlanmakta,
bu arada kýz çocuklarýnýn evliliklerine bil-
hassa iþaret edilmektedir. Anlatýmda ön-
ce Hz. Peygamber, daha sonra amcasý Ab-
bas, Hz. Ali ve çocuklarý ele alýnarak diðer
kabilelere geçilmektedir. Ehl-i beyt’e, Eme-
vîler ve Abbâsîler’e daha çok yer ayrýlan ki-
tapta tarihî bilgiler yanýnda þiirler de kay-
dedilmiþtir. Ýbnü’l-Kelbî genelde Arap ka-
bilelerine, Zübeyrî ise Kureyþ kabilesine
dair verdiði bilgilerden dolayý ün kazan-
mýþtýr. Müellif bazý bilgileri Ýbn Þihâb ez-
Zührî’nin kitabýndan veya Hiþâm b. Urve,
Mûsâ b. Ukbe ve Mâlik b. Enes’ten alýrken
bazýlarýný da adýný zikretmediði râvilerden
aktarmýþtýr. Kitâbü Nesebi Æureyþ, E.
Lévi-Provençal tarafýndan biri tam, diðeri
eksik iki yazma nüshasýna istinaden neþ-
redilmiþtir (Kahire 1948, 1951, 1953, 1961,
1976, 1982). Zübeyrî’nin Kitâbü’n-Nese-
bi’l-kebîr’i ise zamanýmýza ulaþmamýþtýr.
Ayrýca Cüzßün fîhi TârîÅu vefâti’þ-Þü-
yûÅ elle×îne edrekehüm £Abdullåh b.
Mu¼ammed b. £Abdil£azîz el-Be³avî
adlý bir eserinin daha bulunduðu rivayet
edilmektedir. Fuat Sezgin müellifin nak-

ye (Âlü Baþ A‘yân) kütüphanesinde mevcut
nüshaya dayanarak eseri tahkik edip neþ-
retmiþ (Baðdat 1392/1972), bu baskýnýn so-
nuna (s. 573-635) Ýbn Ebü’l-Hadîd’in Þer-
¼u Nehci’l-Belâ³a’sý baþta olmak üzere
Ýbn Hacer’in el-Ý½âbe’si gibi kitaplarda Zü-
beyr b. Bekkâr’dan yapýlmýþ iktibaslarý da
eklemiþtir. Bu ilâvelere eserin ikinci bas-
kýsýnda yer verilmemiþtir (Beyrut 1416/
1996). 3. AÅbâru Ebî Dehbel el-Cuma-
¼î. Þairin divanýna ve hayatýna dair bu ri-
sâle F. Krenkow tarafýndan “The Dýwan of
Abu Dahbal al-Gumahý” adýyla yayýmlan-
mýþtýr (JRAS [1910], s. 1017-1075).

Zübeyr b. Bekkâr’ýn telifleri arasýnda yer
alan Kitâbü AÅbâri’l-£Arab ve eyyâmi-
hâ’nýn II. cildinin Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde bulunduðu (Cârullah Efendi, nr.
1579) kaydedilmiþse de metinde yer alan
bazý müellifler ve râvileri Zübeyr’den son-
ra yaþadýðýndan bu yazmanýn ona ait ol-
madýðý açýktýr. Diðer taraftan Þam’da Zâ-
hiriyye Kütüphanesi’nde bir mecmua için-
deki (nr. 41, vr. 124b-135a) el-MünteÅab
min Ezvâci’n-nebî adlý risâle Ekrem Ziyâ
el-Ömerî tarafýndan tahkik edilerek Ýbn Ze-
bâle’nin telifi ve Zübeyr b. Bekkâr’ýn riva-
yeti olarak yayýmlanmýþtýr (Medine 1401/
1981). Ayný risâlenin Ýbn Asâkir’in TârîÅu
Medîneti Dýmaþš’ýnýn önemli kaynakla-
rý arasýnda olduðunu tesbit eden Suriye-
li araþtýrmacý Sekîne eþ-Þihâbî ise yazma-
yý ayný adla Zübeyr b. Bekkâr’ýn telifi ola-
rak tahkik edip neþretmiþtir (Beyrut 1403/
1983). Ancak kaynaklarda Zübeyr’in bu
isimle bir risâlesi kaydedilmemiþtir. Bu hu-
susu göz önüne alan Sekîne eþ-Þihâbî ri-
sâlenin Kitâbü Nesebi Æureyþ’in bir bö-
lümü olabileceðini ileri sürmüþtür (el-Mün-
teÅab min Ezvâci’n-nebî, neþredenin giri-
þi, s. 10). Risâlenin adý Ýbn Zebâle’nin eser-
leri arasýnda da geçmektedir. Yazma nüs-
hasýndaki kayýtta Zübeyr b. Bekkâr’ýn yal-
nýzca râvi olduðu görüldüðünden risâlenin
onun kitaplarý içinde zikredilmesi doðru
deðildir.
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