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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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Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 
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MA'RİFETÜ's-SAHABE 
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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-



Ilkiarına ve onunla beraber mücadeleleri
ne göre kendilerine maaş bağlanmıştır. 
Bu divanın Urve b. Zübeyr b. Awam, Eban 
b. Osman b. Affan, İbn Şihab ez-Zühri, 
Musa b. Ukbe, İbn İshak ve EbO Ma'şer 
es-Sindi gibi ilk megazi müellifleri tara
fından sözlü ve yazılı olarak nakledildiği 
anlaşılmaktadır. Ensab alimlerinin de fay
dalandığı divanı Vakıdi, Vaz'u 'Ömer ed
devavin ve taşnifü'l-~abii>il ve merati
biha ve ensabiha adlı eserinde (ibnü'n
Nedlm, s. lll) değerlendirmiş, bu çalış
ma, ashaba dair isim listelerini koruduğu 
gibi kabile esası göz önüne alınarak yazı
lacak tabakat kitaplarına öncülük etmiş
tir. Nitekim talebesi İbn Sa'd et-Tabal~ii
tü '1-kübra'sını divana göre tasnif etmiş , 

eserinin lll. cildine Bedir Gazvesi'ne katı
lan muhacirlerle başlamış. onları kabile
lerine göre sıraladıktan sonra ensardan 
Bedir Gazvesi'nde bulunanlara, bu gazve
ye katılmayan muhacir ve ensarla Mekke 
fethinden önce İslam'a girenlere işaret 
etmiştir. Sahabe hakkında bilgi veren ve 
neseb esasına göre yazılan Halife b. Hay
yat'ın Kitabü 't- Taba~at'ı, Belazürl'nin 
Ensabü'l-eşraf'ı ve İbn EbO Asım'ın el
AJ:ıad ve'J-meşani'siyle ensab konusun
daki belli başlı kitapların telifinde bu di
vanın etkisi olmuştur (EbO Ubeyd Kasım 
b. Sellam, neşredenin girişi, s. 195 vd. ) 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren hadis ravileri 
hakkında kaleme alınan eserlerde genel
likle sahabeye ayrılan bölümler bulunma
sına rağmen Kitabü AşJ:ıdbi'n-nebi ve 
Esma,ü'ş-şa]Jabe gibi eserler yazmış 
olan (DiA, vı. 371) Buhar!' den sonra saha
beye dair müstakil eserler kaleme alın
maya başlanmıştır. "Esmaü's-sahabe, ki
tabü's-sahabe, tarihu's-sahabe, mu'ce
mü's-sahabe. tesmiyetü ashabi'n-nebl" 
gibi adlarla anılan bu eserler arasında 
ma'rifetü's-sahabe adıyla telif edilenler 
dikkat çekmektedir. Ma'rifetü's-sahabe . 
türü çalışmalar genellikle bütün ashap 
hakkında bilgi vermek amacıyla kaleme 
alınan eserler olup EbO Bekir Ahmed b. 
Abdullah el-Berki (ö . 270/883) (Kettani, 
s. 127-128). Ebu MansOr ei-Baverdi (Keş
fü '?-?unun, ll, 1739}, E bO Abdullah İbn 
Mende (DiA, XX, 178), EbO Nuaym el-İs
fahani(a.g.e., X, 203). Müstağfirlve EbO 
Muhammed Abdullah b. Muhammed el
Kayseranl'nin (Keşfü';ç-;çunun, ır. 1739) 
Ma'riietü'ş-şa]Jabe'leri bunların belli 
başlılarıdır. Belli özellikleri olan ya da bir 
bölgeye yerleşen sahabYleri tanıtmak 
maksadıyla yazılan eserler de vardır. Hey
sem b. Adi'nin Men reva 'ani'n-nebi 
mine'ş-şal:ıabe ( İ bnü'n-Nedlm,s. ı 12}, 

Ali b. Medini'nin Ma'rifetü men nezele 
sa,ire'l-büldan mine'ş-şa]JQbe (Kettanl, 
s. 127) ve Abdüssamed b. Said el-Hımsl'
nin Men nezele Hımş mine'ş-şa]Jabe 
(Muhammed b. İbrahim eş-Şeybanl. s. 
2 3 ı ) adlı eserleri bu çalışmalar arasında 
sayı l abilir. 

Türün günümüze ulaşan en hacimli ki
tabı EbQ Nuaym el-İsfahanl'nin Ma'rife
tü'ş-şa]Jabe'sidir. Müellif eserinde mu
hacirleri ve ensarı tanıtıp onların fazi let
lerine işaret etmekte, Bedir Gazvesi ile 
Hudeybiye'de bulunanların sayısını ve de
ğerini gösteren rivayetleri sıralamakta, 

ashabın faziletlerine. özelliklerine ve sa
yılarına dair bilgiler nakletmekte. önce 
aşere- i mübeşşereyi ve adı Muhammed 
olanları ele almakta, ardından alfabetik 
sıraya göre diğer sahabileri tanıtmakta
dır. Kitabın sonunda künyesiyle bilinen
leri ve kadın sahabileri zikretmektedir. 
E bO Nuaym, her sahabi için onun nakletti
ği hadislerden veya hakkında rivayet edi
lenlerden örnekler vermekte, zaman za
man bunların sıhhatini değerlendirmek

tedir. Ma'rifetü'ş-şa]Jabe'nin mükem
mel bir nüshası iki cilthalinde günümüze 
kadar gelmiş (TSMK. lll. Ahmed, nr. 497). 

bu nüshanın başından itibaren Sevr es
Süleml'nin biyografisine kadar olan kıs
mını Muhammed Razi b. Hac Osman ya
yımlamıştır (I-lll, Medine-Ri ya d 1408/ 

ı 988). V. (Xl.) yüzyıla kadar telif edilen 
ma'rifetü's-sahabe türü eserler daha son
ra bütün sahabileri bir araya toplamayı 
hedef alan çalışmaların, özellikle de İbn 
Abdülber en-Nemerl'nin el-İstlab, İz
zeddin İbnü'l-Esir'in Üsdü'l-giibe ve İbn 
Hacer el-Askalanl'nin el-İşabe adlı eser
lerinin birinci derecede kaynağı olmuş
tur. 

Hadis usulüne dair eserler yazılmaya 
başlanınca salıabeyle ilgili teorik bilgiler 
bu eserlerde ma'rifetü's-sahabe başlığı 
altında verilmiştir. Bilindiği kadarıyla sa
habe hakkındaki bilgileri bir usul konusu 
olarak ili~ defa ele alan kişi Hakim en-Ni
sabQri olup bu bilgileri Ma'rifetü 'ulU.
mi'l-]Jadiş'inde "Ma'rifetü's-sahabe" 
başlığı altında özetlemiştir. İbnü's-Salah 
eş-ŞehrezOri ma'rifetü's-sahabe konusu
nu hadis ilimlerinden biri olarak ele al
mış. sahabeye dair daha önceki usul-i ha
dis kitaplarında verilen bilgileri genişlete
rek bu başlık altında kaydetmiştir ('Ulu
mü 'l-f:ı.adfş, s. 291-301 ). Ardından Nevevi 
İrşadü tullabi'l-J:ıa~ii,i]f'te (s. 193- ı 99). 

İbn Kesir İl]tişanı 'ulı1mi'l-J:ıadiş'te (Ah
med Muhammed Şakir, s. ı 79- ı 91}, Zey-

MA'RiFETÜ ULÜMi'I-HADfS 

nüddin el-lraki Fet}Ju'l-mugiş'te (s. 342-
365) ve SüyOtl Tedribü'r-ravi'de (ll, 206-
234) aynı metodu takip etmiştir. Fezailü's
sahabe konusu da ma'rifetü's-sahabenin 
bir dalıdır (b k. FEzA.iLÜ's-SAHABE). 
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Hakim en-Nisaburi'nin 
(ö. 405/1014) 

hadis usulüne dair eseri. 
L _j 

Ma'ritetü uşuli'l-}Jadiş olarak da anı
lan eser, bilindiği kadarıyla Ramhürmü
zi'nin el-Mu]Jaddişü'l-taşıl'ının ardın
dan hadis usulüne dair kaleme alınan 
ikinci çalışmadır. Hakim en-NisabOri, sün
net ilimleri konusunda insanların bilgisiz
ce konuşmasını ve bid'atlara dalmasını 
önlemek amacıyla telif etmeye karar ver
diğini söylediği bu eserinde usOl-i hadis 
ile ilgili elli iki konuya temas ederek ken
di dönemine kadar yazılan en geniş usul 
kitabını ortaya koymuştur. Hadis usulü 
konularının tam manasıyla şekillenmediği 
bir dönemde kaleme alınan eserde birta-
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