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Zehebi'nin (ö. 748/1348) 
kıraat alimlerinin 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Kaynaklarda genellikle Tabalfa tü '1-
]furri'ı' diye zikredilen eserin tam adı 
Ma'rifetü '1-]furri'ı'i'1-kibdı- 'ale 't-taba
]fati ve'1-a'şdr'dır. Berlin nüshasının ka
pağında ( nr 3 ı 40) Taba]fdtü'1-]fund', 
Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüshasında 
(nr ı ı 16) Taba]fatü'1-]furri'ı'i'1-meşhu

rin yazılı ise de müellifin kontrolünden 
geçmiş Rabat(nr. ı ı 9) ve Paris (nr. 3084) 
nüshalarında eser Ma'ı-ifetü '1-]furri'ı'i'1-
kibi'ır 'a1e't -taba]fati ve'1-a'şi'ır olarak 
adiandınidığından yapılan neşirlerinde bu 
isim tercih edilmiştir. 

Müellif tabakalar halinde düzenlediği 
biyografileri Hz. Osman'dan başlayarak 
kendi çağdaşlarına kadar getirmiştir. Ki
tabına kurranın önde gelenlerini (kurra-i 
kibar) almışsa da bu kurala uymadığı da 
olmuştur (mesela bk. ll, 709). Eserin telifı 
sırasında göz önünde bulundurulan diğer 
bir husus da biyografılerine yer verilen kı
r aat alimlerinin hangi hocalardan okuduk
larının ve kendilerinden ki·mıerin istifade 
ettiğinin belirtilmesidir. Ancak Zehebl yer 
yer bu kuralı da ihlal etmiştir (ll. 727). 

Kurranın biyografisine dair eserler er
ken dönemlerden itibaren yazılmaya baş
lanmışsa da Zehebl'den önce telif edi
lenlerden hiçbirinin günümüze ulaşma
ması, ayrıca Ma'rifetü'l-]funi'ı'nın ken
di alanında zamanımıza kadar gelen iki 
eserden biri olması ve diğerinin de (İb
nü'I-Cezerl'ye ait Gayetü'n-Nihiiye) iki te
mel kaynağından birini teşkil etmesi onun 
önemini arttırmıştır (İbnü'I-Cezerl, 1,3). 

İbn Hacer ei-Askalanl, Zehebl'nin Ti'ı
ri]Ju'1-İs1i'ım adlı eserinden söz ederken 
onun bu kitabından çeşitli muhtasarlar 
meydana getirdiğini, Taba]fatü'1-]furri'ı'
nın (Ma'ri{etü'L-Jr_urra') bunlardan biri ol
duğunu söylemişse de bu doğru değildir. 

Zira Ma'rifetü'1-]furrd ' da yer alan pek 
çok biyografi Ti'ıri]Ju'1-İs1i'ım'da bulun
madığı gibi Ma' rife tü '1-]furri'ı'daki biyog
rafilerde mevcut birçok bilgi de Ti'ıri]Ju'1-
İsli'ım'da ihmal edilmiştir. 

Ma'rifetü '1-]fund'nın nüshaiarı üze
rinde yapılan incelemelerden anlaşıldığına 
göre eser üç defa kaleme alınmış. ikinci 
ve üçüncü yazımları sırasında esere yeni 
biyografiler ve bilgiler eklenmiştir. Nasr 
b. Selman el-Menbicl'nin (ö. 719/131 9) bi
yografisini yazarken onun hayatta oldu-
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ğunun kaydedilmesinden anlaşılacağı üze
re (ll, 736) eserin ilktelifi 719'dan (ı3ı9) 
önce tamamlanmış olup bu nüshada 734 
biyografi yer almaktadır. 1 O 18 biyografi 
ihtiva eden, bir önceki düzenlemeye göre 
biyografiler arasında bazı takdim ve te
hirlerin yapıldığı Paris Bibliotheque Na
tionale'deki nüshanın (nr. 2084) muka
bele kaydında belirtilen istinsah tarihinin 
21 Şaban 724 (13 Ağustos 1324) ve müellif
ten dinlenerek yapılmış tashih kaydının 
9 Cemaziyelahir 72S (23 Mayıs 1325) ol
duğu dikkate alındığında eserin ikinci 
tertibinin bu tarihlere yakın bir zaman
da gerçekleştiğini söylemek mümkün
dür. 1217 biyografiye yer verilen üçüncü 
yazım ise Reblülewel 730'da (Ocak 1330) 
tamamlanmış olup bizzat Zehebl'nin kay
dettiği gibi bu sırada esere yeni biyogra
fıler ve bilgiler eklenmiş (III, 5ı6), tak
dim ve tehirler yapılmıştır. Müellif daha 
sonra kitap için on bir biyografıden olu
şan bir zeyil kaleme almıştır. Telif sırasın
da hayatta olan bazı alimierin vefat ta
rih lerinin yazılmış olması, müellifin bu 
eseriyle en azından Şaban 747 (Kasım
Aralık 1346) tarihine kadar ilgisini sür
dürdüğünü ve ona bazı notlar eklediğini 
göstermektedir (bu tür örnekler için bk. 
lll, ı ı8o, ı ı83, ı ı87, ı ı96, ı204, ı227) . 

Ma'rifetü '1-]fund' ilk defa Muhammed . 
Seyyid Cadülhak tarafından iki cilt halin
de neşredilmiş olup (Kah i re ı 969) 721 
biyografi içeren bu baskı Selahaddin ei
Müneccid ve eseı:In diğer naşirleri tara
fından ağır bir dille eleştirilmiştir. 734 
biyografi ihtiva eden ikinci neşri Beşşar 
Awad Ma'rCıf, Şuayb ei-ArnaCıt ve Salih 
Mehdi Abbas'ın tahkikiyle yine iki cilt ola
rak yapılmış ( Beyrut ı 404/ı 984). müellifin 
en son çalışmalarının ve notlarının yer 
aldığı üçüncü neşri, biri fihristiere ayrıl
mak üzere dört cilt halinde Tayyar Altı
kulaç tarafından gerçekleştirilmiştir (is
tanbul ı 995). Eserin bu neşrinde Zehe
bl'nin ve Afifüddin Abdullah b. Muham
med el-Matarl'rıin ( ö. 765/ı 363) zeyilleriy
le birlikte 1241 biyografi yer almaktadır. 

Bu neşre ayrıca müellifin hayatının anla
tıldığı ve 273 eserinin tanıtıldığı bir mu
kaddime eklenmiştir. 
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İlk dönemlerde 
sahabenin hayatına dair eserlerin 

ve hadis usulü kitaplarında 
sahabe hakkında verilen bilgilerin 

ortak adı. 
L _j 

Sözlükte "bilgi" anlamındaki ma'rife ile 
sahabe kelimesinden meydana gelen ter
kip "sahab1lerin hayatına dair nakledilen 
rivayet! er, bilgiler ve sözler" manasma 
gelmektedir. Ma'rife kelimesi ilk dönem
lerden itibaren hakkında bilgi edinilrnek 
istenen kişi, yer ve konularla birlikte 
"ma'rifetü'l-büldan, ma'rifetü'l-kurra, 
ma'rifetü'r-rical, ma'rifetü uiCımi'l-hadls" 
şeklinde kullanılmış. ma'rifetü's-sahabe 
tabiriyle de ashaba dair bilgiler kastedil
miştir. 

Ashap Kur'an ayetlerinin şahidi. Hz. 
Peygamber'in hadislerinin bir parçası ve 
ravisi, siyer ve megazlnin fiilen içinde bu
lunmuş birer unsuru, ResCıl- i Ekrem'den 
sonraki devrin etkili şahsiyetleri olduğun
dan müslümanlar onlarla ilgili bilgileri 
nakletmeye büyük önem vermişlerdir. 
Daha I. (VII.) yüzyılda tefsir, hadis, siyer, 
megazY ve ensaba dair rivayetlerin yazılı 
metinler halinde veya şifahY olarak nak
ledilmesiyle sahabe bilgisi sonraki nesil
lere intikal etmeye başlamış. bu bilgiler 
tefsir ve hadisle ilgili rivayetler yoluyla 
dağınık bir şekilde ve siyer, megazt en
sab kitaplarıyla ilk asra dair tarihi bilgiler 
arasında yoğun olarak ve daha düzenli 
biçimde gelmiştir (Muhammed b. Sarnil 
es-Süleml, s. 3 ı 3 vd.). 

Sahab1lerin özellikle isim ve sayılarına 
dair yazılı belgeler daha ResCılullah döne
minde ortaya konmuş. hicretin ardından 
Medine'de yapılan nüfus sayımı ile daha 
sonra gerçekleşen savaşlara katılan sa
habllerin isim ve sayılarına dair önemli 
bilgiler nakledilmiştir. Ancak bunlarla il
gili sağlıklı bilgiler Hz. Ömer tarafından 
oluşturulan divanda yer almış. sahabe ta
bakatına dair eserler de büyük ölçüde bu 
divana dayanmıştır. 

Hz. ömer 20 (641) yılında fetihlerle ar
tan devletin fey' gelirlerini düzenli bir şe
kilde dağıtmak üzere divan denilen bir 
teşkilat kurmuş. bunun için kabile men
supları tesbit edilmiş, meval1 ile birlikte 
muhacir ve ensarın adları yazılmış. bun
ların özellikle İslam'a girişteki önceliği göz 
önünde bulundurularak dine yaptıkları 
hizmetlere, Hz. Peygamber' e olan yakın-


