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Ebû Meryem Zirr b. Hubeyþ
b. Hubâþe el-Esedî el-Kûfî
(ö. 82/701)
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Kýraat ve hadis âlimi,
muhadram tâbiî.

™

Muhtemelen hicretten 39 veya 40 yýl
önce (milâdî 583 veya 584) Kûfe’de doðdu. Benî Esed b. Huzeyme’ye mensup olan
Benî Gadire ailesindendir. Ayrýca Ebü’l-Mutarrif künyesiyle de zikredilmiþtir. Hem Câhiliye devrinde hem Ýslâm döneminde yaþadýðý halde Resul-i Ekrem’i görmediði için
muhadram tâbiîlerden sayýlmýþtýr. Hz. Ali,
Übey b. Kâ‘b ve Abdullah b. Mes‘ûd’dan
Kur’an ve kýraat ilimlerini tahsil etti. Kur’an
kýraati tedrîsiyle meþgul oldu; bu konuda
kendisinden Yahyâ b. Vessâb, Âsým b. Behdele, Ebû Ýshak eþ-Þeybânî, A‘meþ ve diðerleri faydalandý. Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes‘ûd, Abdurrahman b. Avf,
Übey b. Kâ‘b, Huzeyfe b. Yemân, Safvân b.
Assâl, Ýbn Ümmü Mektûm, Saîd b. Zeyd
ve Ebû Vâil Þakýk b. Seleme’den rivayette
bulundu. Þa‘bî, Ýbrâhim en-Nehaî, Âsým b.
Behdele, Minhâl b. Amr ondan hadis rivayet edenlerdendir. Döneminde Arap diline vukufu ile tanýndýðý ve Abdullah b. Mes‘ûd’un zaman zaman bu konuda kendisine baþvurarak sorular sorduðu kaydedilmiþ (Ýbn Sa‘d, VIII, 225), Âsým b. Behdele
de ondan daha fasih birini görmediðini söylemiþtir (Zehebî, Ma£rifetü’l-šurrâß, I, 144).
Zir b. Hubeyþ, Hz. Osman’ýn hilâfeti yýllarýnda Kûfe’den Medine’ye giden bir heyetin içinde yer aldý. Bunda sahâbîlerle buluþmaya olan aþýrý isteðinin rol oynadýðýný
belirtmiþtir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IV,
167). Medine’de bulunduðu sýrada ashabýn ileri gelenleriyle görüþmesi yanýnda
özellikle Übey b. Kâ‘b ve Abdurrahman b.
Avf’tan çokça faydalandý. Medine Mescidi’ne ilk giriþinde bu iki sahâbî ile karþýlaþýp Übey b. Kâ‘b ile tanýþýnca herhalde ilminden yararlanmak amacýyla, “Ey Ebû
Münzir! Allah sana rahmetiyle muamele
etsin, ne olur üzerime kanadýný indir” diyerek beklentisini dile getirdi. Übeyy’in ona
söylediði kaydedilen “Kur’an’da benden sorup öðrenmediðin bir tek âyet býrakmak
istemiyorsun” sözünden (a.g.e., IV, 168)
aralarýndaki hoca-talebe iliþkisinin uzun
süre devam ettiðini ve Zirr’in Übeyy’den
kýraat yanýnda tefsir ve diðer Kur’an ilimleri alanýnda da çok þey öðrendiðini söylemek mümkündür. Zir b. Hubeyþ’in Hz.

Ali ile Osman hakkýnda Ebû Vâil’le farklý
düþüncelere sahip bulunduklarý, Zirr’in Ali
yanlýsý olduðu, Osman taraftarý olan Ebû
Vâil’le bir araya geldiklerinde bu konuyu
hiç tartýþmadýklarý, ayný mescidde ibadet
ettikleri, hatta Ebû Vâil’in kendisinden daha yaþlý olan Zirr’e saygý gösterdiði kaydedilmektedir. Zir 82 (701) yýlýnda 122 yaþýnda vefat etti. Bu tarih 83 olarak da zikredilmiþ, öldüðünde 120 ve 127 yaþýnda olduðu da kaydedilmiþtir.
Zir b. Hubeyþ’in kýraat ilmindeki önemli
yeri, meþhur yedi kýraat imamýndan Âsým
b. Behdele’nin iki râvisinden biri olan Ebû
Bekir Þu‘be b. Ayyâþ yoluyla onun kýraatinin yedili sistem içinde yer almasýyla ilgilidir. Zira Âsým ondan öðrendiði kýraati
Ebû Bekir b. Ayyâþ’a, Ebû Abdurrahman
es-Sülemî’den aldýðý kýraati diðer râvisi
Hafs b. Süleyman’a öðretmiþ, bu iki râvinin okuyuþlarýna yedili sistem içinde yer verilmesiyle hem Sülemî’nin hem Zir b. Hubeyþ’in kýraati günümüze kadar gelmiþtir.
Diðer taraftan Âsým, Zir b. Hubeyþ’ten daha iyi bir mukrî görmediðini söyleyerek
onun bu alandaki yerinin önemine iþaret
etmiþtir. Son derece mütevazi olup çok hadis rivayet ettiði kaydedilen ve 120’li yaþlarýnda ihtiyarlýðý sebebiyle çenesinin titrediði belirtilen Zir b. Hubeyþ için Ýbn Sa‘d
ve Yahyâ b. Maîn sika deðerlendirmesi yapmýþ, Ýbn Hibbân da onun biyografisine e¦¡išåt’ýnda yer vermiþtir. Zir b. Hubeyþ’in
rivayetleri baþta Kütüb-i Sitte olmak üzere pek çok hadis kaynaðýnda yer almýþ,
Übey b. Kâ‘b’ýn Kadir gecesinin ramazan
ayýnýn 27. gecesine rastladýðýný söylediðine dair rivayet de Zir tarafýndan kendisinden nakledilmiþtir (Ýbn Sa‘d, VIII, 225). Zir
b. Hubeyþ’in Halife Abdülmelik b. Mervân’a
mektup göndererek nasihatte ve uyarýlarda bulunduðu (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
IV, 170), halifenin bu mektubu aðlayarak
okuduðu ve uyarýlarýnda Zirr’in haklý olduðunu söylediði rivayet edilmiþtir (Ebû
Nuaym, IV, 184).
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VII ve VIII. yüzyýllardaki Ýslâm fetihleri,
daha önce çok az bilinen topraklara ulaþarak Ýber yarýmadasýndan Ýndus vadisine kadar uzanan bir “ümmet” ya da “millet”in doðuþunu saðladý. Bu geniþ coðrafyada çeþitli faktörlere dayanan bir birlik
geliþti; fâtihler tarafýndan getirilen ve fethedilen topraklarda yaþayanlar arasýnda
yayýlan bu yeni din ile birçok bölgede konuþma dilinin temeli olan yeni yönetim ve
öðretim dilinden, çeþitli milletlerin, fikirlerin, bilgilerin ve teknolojilerin kapsamlý hareketinden yeni bir kültür doðdu. Tarým
dahil insan hayatýnýn her alanýnda etkisini
gösteren bu yeni birlik kýrsal yaþamda da
kademeli fakat çok derin etkiler býraktý.
Aslýnda, Ýslâm fetihleri öncesinde bölge tarýmý beþ asýr sonra hüküm süren tarýmla
karþýlaþtýrýlýrsa bir erken dönem Ýslâm tarým devriminden söz etmek mübalaða sayýlmaz. Bu devrimin birleþenleri üç bölümden meydana gelmiþtir.
1. Ýslâm öncesinde sadece bir kýsmý
Sind’de bilinen, birkaçý da Sâsânî Devleti’ne ulaþmýþ birçok yeni tarým ürününün bölgede yaygýn biçimde yetiþtirilmesine baþlandý. Fethedilen topraklarda bu ürünleri
iklimin ve sulama imkânlarýnýn izin verdiði hemen her yerde geniþ ölçüde yaymak
Ýslâm Devleti’nin baþarýsýdýr. Sonraki dönemlerde Ýslâm’ýn dýþa doðru yayýlmasýyla da sorkun (sepetçi söðüdü), asya pirinci,
þeker kamýþý, pamuk, turunç, limon, misket limonu, greyfurt, muz, platanus (çýnar
aðacý), karpuz, ýspanak, enginar, patlýcan,
indigo (çivit), hindistan cevizi ve mango gibi
yeni birçok ürün bunlarý takip etti. Tüketiciler için yeni beslenme imkânlarý doðuran
bu ürünler toprak kullanýmýný, üretimi ve
buna baðlý olarak gelirleri de arttýrdý.
2. Bu durum, neredeyse bütün bölgelerdeki sulama sistemlerinde önemli geliþmelerin meydana gelmesini ve yýlýn daha uzun bir döneminde -hatta yýl boyuncadaha çok topraðýn daha fazla sulanmasýný saðladý. Geliþmeler büyük çoðunlukla Ýslâm öncesi zamanlarda bilinen, ancak yaygýn þekilde kullanýlmayan tekniklerin yaygýnlaþtýrýlmasýyla baþarýldý. Ýslâm’ýn parlak
dönemlerinde geniþ ölçüde yayýlan yerel
teknolojilerin bilgisi neredeyse faydalý ola-
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