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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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el-Mürrî ile Herim b. Sinân el-Mürrî, yine
muallaka þairlerinden Züheyr b. Ebû Sül-
mâ el-Müzenî’nin þiirlerinde sýkça övülmüþ-
tür. Benî Zübyân, Abs kabilesiyle barýþtýk-
tan sonra Gatafân’ýn diðer kollarýyla birlik-
te hareket ederek güçlü rakipleri olan gü-
ney komþularý Hevâzin ile Süleym’i yendi
(Ýbn Kuteybe, s. 606-607; Belâzürî, XII, 185-
187; XIII, 156-170; Ýbn Abdürabbih, VI, 17-
19).

Hz. Peygamber 8 (630) yýlýnda Ci‘râne’-
den döndükten sonra Benî Zübyân’ýn Sa‘-
lebe b. Sa‘d kolu, 9 (630) yýlýnda Tebük Se-
feri dönüþünde de Benî Fezâre ve Benî
Mürre kendisine elçiler gönderip müslü-
man olduklarýný haber verdiler. Fezâre ve
Mürre heyetleri, yaþadýklarý yerlerde kurak-
lýðýn hüküm sürdüðünü bildirerek Resûl-i
Ekrem’den dua etmesini istediler; onun
duasý üzerine de yaðmur yaðmaya baþla-
dý. On üç kiþilik Benî Mürre heyetinin baþ-
kanlýðýný daha önce Müslümanlýðý kabul
eden Hâris b. Avf yaptý. Heyettekilere çe-
þitli hediyeler veren Resûlullah, Ýslâm’ý öð-
retmek üzere ensardan birini onlarla bir-
likte gönderdi. Bu sahâbînin Benî Sa‘lebe
mensuplarý tarafýndan öldürülmesi Resû-
lullah’ý çok üzdü ve diyet olarak Hâris’in Me-
dine’ye yolladýðý yetmiþ deveyi maktulün
vârislerine teslim etti. Resûl-i Ekrem’in ay-
ný yýl Benî Zübyân’a Abdullah b. Lütbiyye
el-Ezdî’yi zekât âmili sýfatýyla gönderdiði
rivayet edilmektedir (Ýbn Sa‘d, II, 147; Ýbn
Hacer, II, 363).

Resûlullah’ýn vefatýndan sonra Benî Züb-
yân’ýn Fezâre, Mürre ve Sa‘lebe kollarý Abs
ve Kinâne kabileleriyle birlikte zekât öde-
meyip Uyeyne b. Hýsn el-Fezârî liderliðin-
de Medine’ye karþý saldýrý teþebbüsünde
bulundular. Halife Ebû Bekir, Cemâziye-
levvel 11 (Aðustos 632) tarihinde Medineli-
ler’den oluþan 100 kiþilik süvari birliðinin
baþýnda isyancý kabilelerin üzerine yürüdü
ve onlarý Zülkassa mevkiinde maðlûp et-
ti. Zübyân ve Abs, kendi kabilelerine men-
sup müslümanlarý öldürmeye ve çevrede-
ki müslümanlara saldýrmaya baþlayýnca
Ebû Bekir yeni bir ordu hazýrlayýp Medi-
ne’nin doðusundaki Ebrakurrebeze’de Be-
nî Zübyân’ý yenilgiye uðrattý ve bölgeden
çýkardý. Ebrak’ý müslümanlarýn atlarýna
mera olarak tahsis etti, Rebeze’nin geri
kalan kýsmýný da genel otlak ilân etti (Ta-
berî, III, 243-248). Daðýlan Benî Zübyân ile
Abs kabileleri Uyeyne b. Hýsn liderliðinde
birleþip peygamberlik iddiasýnda bulunan
Tuleyha b. Huveylid el-Esedî’ye katýldýlar.
27 Cemâziyelâhir 11 (19 Eylül 632) tarihin-
de Büzâha’da karargâh kurmuþ olan Tu-
leyha üzerine gönderilen Hâlid b. Velîd ku-

mandasýndaki Ýslâm ordusunun âsileri ber-
taraf etmesiyle birlikte itaat altýna alýnan
Benî Zübyân mensuplarý kendi kabilelerin-
den müslümanlarý katledenler hariç affe-
dilince bunlar tekrar Ýslâmiyet’i kabul etti
(a.g.e., III, 248-253). Hz. Ömer döneminde
Irak ve Suriye fetihlerine katýlan Benî Züb-
yân mensuplarýndan bazýlarý Basra, Kûfe
ve Mýsýr’a, Benî Mürre kolundan bazý aile-
ler Endülüs’ün fethinin ardýndan Ýþbîliye’-
ye yerleþti (Ýbn Hazm, s. 252-254). Benî
Zübyân’a mensup önemli þahsiyetler ara-
sýnda Horasan ve Sind valiliði yapan Cü-
neyd el-Mürrî, Harre Vak‘asý’nýn kumanda-
ný Müslim b. Ukbe, Emevîler dönemi Me-
dine valilerinden Osman b. Hayyân, Man-
sûr döneminin Medine valisi, oðlu Riyâh
ve ünlü þair Nâbiga ez-Zübyânî sayýlabi-
lir (a.g.e., s. 253-259). Zübyân’ýn Yerbû‘ b.
Gayt b. Mürre b. Avf b. Sa‘d kolunun bazý
mensuplarý günümüzde Hicaz ve Tihâme’-
de yaþamaktadýr.

Gatafân’dan baþka Ezd, Becîle, Belî, Re-
bîa ve Hemdân kabilelerinin alt kollarýndan
da Zübyân adýný taþýyanlar vardýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåtü’l-kübrâ (nþr. Ali M.
Ömer), Kahire 1421/2001, II, 147; VI, 210; Ýbn
Kuteybe, el-Ma£ârif (Ukkâþe), s. 82-84, 315-316,
606-607; Belâzürî, Ensâb (Zekkâr), XII, 185-187;
XIII, 101, 156-170; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), III,
243-253; Ýbn Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 275, 280-281;
Ýbn Abdürabbih, el-£Ýšdü’l-ferîd (nþr. Abdülmecîd
et-Terhînî – Müfîd M. Kumeyha), Beyrut 1983,
VI, 6-21; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, el-E³ånî, bk. Ýn-
deks; Ýbn Hazm, Cemhere, s. 250-259, 448, 456;
Sem‘ânî, el-Ensâb (Bârûdî), III, 6-7; Yâkut, Mu£-
cemü’l-büldân, I, 68; III, 332-333; Ýbn Hacer, el-
Ý½âbe, II, 363; Kehhâle, Mu£cemü’l-müßellifîn, I,
402-404; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, IV, 509, 512-
513, 516, 520, 523; V, 360-362, 372; Ýhsan en-
Nas, el-Æabâßilü’l-£Arabiyye ensâbühâ va a£lâ-
mühâ, Beyrut 1421/2001, I, 341-343; T. H. Weir,
“Zübyân”, ÝA, XIII, 636-637.

ÿElnure Azizova

– —
ZÜFER b. HÜZEYL

( -
א�/.)��0� )

Ebü’l-Hüzeyl Züfer b. el-Hüzeyl
b. Kays el-Anberî el-Basrî

(ö. 158/775)

Ebû Hanîfe’nin öðrencisi,
Hanefî mezhebinin
imamlarýndan biri.
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110 (728) veya 111 (729) yýlýnda baba-
sýnýn Ýsfahan valiliði sýrasýnda bu þehirde
doðdu. Babasý, Temîm kabilesinin Anbe-
roðullarý kolundan Basra’ya yerleþmiþ ön-
de gelen bir aileye mensuptur, annesi Ýran-
lý bir câriyedir. Ayný zamanda akrabasý olan

lettiði bazý hadisleri ihtiva eden iki küçük
risâlesine de iþaret eder (GAS, I/2, s. 58).
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Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.
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Kabileye adýný veren Zübyân’ýn nesebi
Zübyân b. Bagýd b. Reys b. Gatafân b. Sa‘d
b. Kays Aylân b. Mudar b. Nizâr b. Mead
yoluyla Adnân’a ulaþýr. Bagýd’in diðer oðul-
larý Enmâr, Âmir ve Abs’ýn soyundan Züb-
yân’ýn kardeþ kabileleri meydana gelmiþ-
tir. Gatafân’ýn baþlýca kollarýndan biri olan
Zübyân’ýn soyu oðullarý Fezâre ve Sa‘d yo-
luyla devam etmiþtir. Fezâre, Mürre ve
Sa‘lebe b. Sa‘d olarak üç kola ayrýlýr. Gerek
mensuplarýnýn çokluðu gerek Ýslâm tarihi-
nin ilk dönemindeki rolleri dolayýsýyla bu
kabilelerin en meþhuru Benî Fezâre’dir.
Benî Zübyân, önceleri Teymâ ve Havran
arasýndaki bölgeye yerleþmiþti. Ýslâm’ýn zu-
huru esnasýnda kabile Medine’nin 175 km.
kuzeydoðusundaki Rebeze ve Þerebbe böl-
gesinde yaþýyordu (Taberî, III, 243-248; Ýbn
Abdürabbih, VI, 20-21; Yâkut, I, 68).

Benî Zübyân’ýn Câhiliye dönemindeki fa-
aliyetleri, eyyâmü’l-Arab’ýn en meþhurla-
rýndan Dâhis ve Gabrâ gibi çoðu Araplar
arasýnda darbýmesel haline gelmiþ ünlü sa-
vaþlarla ilgilidir. Dâhis savaþý, Zübyân’ýn ile-
ri gelenlerinden Huzeyfe b. Bedr ile kar-
deþ kabile Abslý Kays b. Züheyr’e ait atla-
rýn yarýþmasý sýrasýnda Zübyânlýlar’ýn hak-
sýzlýk yapmasý yüzünden patlak verdi. Züb-
yân ve Abs arasýnda baþlayan savaþ diðer
bazý kabilelerin de katýlmasýyla giderek bü-
yüdü ve yaklaþýk kýrk yýl sürdü. Bu savaþ-
lar iki kabileye mensup muallaka þairlerin-
den Nâbiga ez-Zübyânî ile Antere el-Ab-
sî’nin þiirlerinin baþlýca temalarýndan biri
olduðu gibi, iki kabile arasýnda barýþýn sað-
lanmasýndaki rolleri dolayýsýyla Hâris b. Avf
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