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Ebü’l-Mekârim (Ebü’s-Suûd, Ebü’l-Mehâsin)
Necmüddîn Muhammed
b. Muhammed el-Âmirî

el-Gazzî ed-Dýmaþk¢
(ö. 1061/1651)

Fýkýh, hadis ve biyografi âlimi.
˜ ™

13 Þâban 977’de (21 Ocak 1570) Dýmaþk’-
ta doðdu. Gazze’den Dýmaþk’a göç eden
bir ulemâ ailesine mensuptur. Ýlk öðreni-
mine Dýmaþk’ta babasý Bedreddin el-Gaz-
zî’nin yanýnda baþladý. Yedi yaþýnda iken
babasý ölünce tahsiliyle annesi ilgilendi ve
Zeynüddin Ömer b. Sultan, Þehâbeddin
Ahmed b. Yûnus el-Îsâvî, Muhibbüddin b.
Takýyyüddin diye bilinen Kadý Muhibbüd-
din Muhammed b. Ebû Bekir el-Ulvânî el-
Hamevî, Osman el-Yemânî gibi âlimlerin
derslerine devam etmesini saðladý. Nec-
meddin el-Gazzî 1001-1032 (1593-1623)
yýllarý arasýnda Ba‘lebek, Halep ve Ýstanbul
gibi þehirleri ziyaret edip ulemâ ile görüþ-
tü. Hac maksadýyla birkaç defa Hicaz’a git-
ti. 1025’te (1616) hocasý Þehâbeddin el-
Îsâvî’den sonra el-Medresetü’þ-Þâmiyye el-
Berrâniyye’ye müderris tayin edildi. Eme-
viyye Camii’nde imamlýk, ayrýca vâizlik ve
müftülük gibi görevleri de ölümüne kadar
sürdürdü. Rakiplerinin hasedi yüzünden
müderrislikten azledildiyse de daha sonra
tekrar görevine döndü. Bunun yanýnda
Emeviyye Camii’nde Kubbetü’n-nesr’de
ders vermeye baþladý. 18 Cemâziyelâhir
1061’de (8 Haziran 1651) Dýmaþk’ta vefat
etti ve Þeyh Rislân (Arslan) ed-Dýmaþký Kab-
ristaný’nda defnedildi. Dýmaþklý birçok þair

onun ölümü üzerine kasideler yazmýþ, Mu-
hammed b. Yûsuf ed-Dýmaþký kasidesinin
bir beytinde ölümüne tarih düþürmüþtür.
“Þeyhülislâm, hâfýzü’l-asr, hâfýzü’þ-Þâm,
hâtimetü huffâzi’þ-Þâm, muhaddisü’þ-
Þâm, muhaddisü’d-dünyâ” lakaplarýyla aný-
lan Necmeddin el-Gazzî hadis ve fýkýhta
devrinin önde gelen âlimlerinden olup za-
manýnýn Þâfiî’si diye kabul edilir. Tasavvu-
fa ilgi duyduðu ve Suriye’de üç abdâldan
biri olduðu kaydedilir (Muhibbî, IV, 199-
200). Dinî ilimler yanýnda þiir, nahiv, ede-
biyat, tarih ve týp gibi sahalarda da geniþ
bilgi sahibiydi. Öðrencileri arasýnda Kûrâ-
nî, Ýsmâil en-Nablusî, Abdülganî en-Nab-
lusî, Ýbrâhim b. Mansûr el-Fettâl, Ahmed
b. Kemâleddin el-Bekrî, oðlu Suûdî b. Mu-
hammed el-Gazzî, yeðeni Zeynelâbidîn b.
Zekeriyyâ el-Gazzî, Abdurrahman b. Zey-
nelâbidîn el-Gazzî, Nakîbzâde Abdülkadir
b. Yûsuf el-Halebî, torunu Abdülkerîm b.
Suûdî, Ýbn Hamza Abdülkerîm b. Muham-
med el-Hüseynî, Ebü’l-Mevâhib Muham-
med b. Abdülbâký ve Ýbn Hamza Muham-
med b. Kemâleddin gibi âlimler bulun-
maktadýr.

Eserleri. Necmeddin el-Gazzî elliye ya-
kýn eser yazmýþsa da bunlarýn bir kýsmý
günümüze ulaþmamýþtýr. Baþlýca eserleri
þunlardýr: 1. el-Kevâkibü’s-sâßire bi-me-
nâšýbi a£yâni’l-mißeti’l-£âþire. Gazzî ese-
rin önsözünde, “Ümmetimden her asýrda
ileri gelenler bulunur” hadisi gereðince, ya-
þadýðý X. (XVI.) yüzyýlda da önemli þahsi-
yetler yetiþtiðini, fakat bunlar hakkýnda
derli toplu bir eser bulunmadýðýný belirt-
tikten sonra bu yüzyýlda yaþamýþ þahsi-
yetlerin hal tercümesini içeren bir kitap
yazmak için teþvik edildiðini, bu konuda

hedilmiþtir. Diðer bölümlerin her biri Hz.
Dâvûd ile ilgili bir âyetle baþlamaktadýr.
Mir½âdü’l-£ibâd’ýn “özel bir edisyonu” ni-
teliðinde olan Mermûzât’ta tasavvufî yo-
rumlar özenle ayýklanmýþ, sultanýn gücü-
ne dair kýsýmlar geniþletilmiþtir. Eser Her-
mann Landolt’un Ýngilizce giriþiyle birlikte
Muhammed Rýzâ Þefîî Kedkenî tarafýndan
neþredilmiþtir (Tahran 1352 hþ.). 4. Menâ-
râtü’s-sâßirîn ve mašåmâtü’¹-¹âßirîn. Mü-
ellifin hayatýnýn muhtemelen son yýllarýn-
da yazdýðý bu eser on bölümden meydana
gelmekte olup Mir½âdü’l-£ibâd’ýn Arap-
ça bilmeyen okuyucular için yazýlmýþ ver-
siyonu niteliðindedir (nþr. Saîd Abdülfet-
tâh, Kahire 1993). 5. Risâle-i £Iþš u £Ašl.
Harakanî’nin, “Sûfî mahlûk deðildir” þek-
lindeki bir þathiyesinin þerhi olup Mir½â-
dü’l-£ibâd’dan önce yazýldýðý tahmin edil-
mektedir. Mi£yârü’½-½ýdš fî mi½dâši’l-£ýþš
adýyla da bilinir (nþr. Taký Tefaddulî, Tahran
1345 hþ./1966). 6. Eþ£âr-ý ÞeyÅ Necmüd-
dîn Râzî. Dâye’nin eserlerinde geçen ve
tezkirelerde yer alan þiirlerinden derlen-
miþtir (nþr. Mahmûd Müdebbirî, Tahran
1363 hþ./1984). 7. Risâletü’¹-¹uyûr. Nec-
meddîn-i Dâye, Rey þehrinde yaþanan zul-
mü anlattýðý bu küçük risâleyi yaklaþýk 590
(1194) yýlýnda kaleme almýþtýr (nþr. Mu-
hammed Emîn Riyâhî, Tahran 1361 hþ./
1982). Necmeddîn-i Dâye’nin otuz fýkhî so-
runun cevabýný içeren Sirâcü’l-šulûb ve
¥asretü’l-mülûk ve Tu¼fetü’l-¥abîb ad-
lý iki risâlesi daha vardýr (eserleri için ayrý-
ca bk. Mir½âdü’l-£ibâd, neþredenin giriþi,
s. 50-55; Meier, XIV [1937], s. 30-39).
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hammed Ahmed Dehmân tashih etmiþtir
(MMÝADm., XXV [1950], s. 561). 2. Ýtšånü
mâ ya¼sünü mine (min beyâni)’l-aÅbâ-
ri’d-dâßire (el-e¼âdî¦i’l-câriye) £ale’l-el-
sün. Müellif eserini Bedreddin ez-Zerke-
þî’nin el-Leßâli’l-men¦ûre (et-Te×kire fi’l-
e¼âdî¦i’l-müþtehire), Süyûtî’nin ed-Düre-
rü’l-münte¦ire fi’l-e¼âdî¦i’l-müþtehire
ve Þemseddin es-Sehâvî’nin el-Mašå½ý-
dü’l-¼asene adlý kitaplarýndan faydalanýp
halk arasýnda meþhur olan diðer bazý ha-
disleri de ilâve etmek suretiyle ortaya koy-
muþtur. Ýtšån baþta Aclûnî olmak üzere
birçok müellifin ilgisini çekmiþ ve kaynak
olarak kullanýlmýþtýr. Halîl b. Muhammed
el-Arabî tarafýndan neþredilen eseri (I-II,
Kahire 1415/1995) müellifin torunlarýndan
Ahmed b. Abdülkerîm el-Âmirî el-Gazzî el-
Ceddü’l-¼a¦î¦ fî beyâni mâ leyse bi-¼a-
dî¦ adýyla ihtisar etmiþtir (Riyad 1991). Ýb-
râhim b. Süleyman b. Muhammed el-Cî-
nînî de Gazzî’nin Süyûtî, Zerkeþî ve Sehâ-
vî’ye eklediði hadisleri tesbit ederek Ziyâ-
dât £ale’l-Mašå½ýdi’l-¼asene ve’d-Dü-
reri’l-münte¦ire adlý eserinde toplamýþtýr
(Zâhiriyye Ktp., nr. 8584). 3. Lu¹fü (Lat-
fü)’s-semer ve ša¹fü’¦-¦emer min terâ-
cimi a£yâni’¹-¹abašåti’l-ûlâ mine’l-šar-
ni’l-hâdî £aþer. el-Kevâkibü’s-sâßire’nin
zeyli olup XI. (XVII.) yüzyýlýn önde gelen
þahsiyetleri ve Suriye’nin meþhur simalarý
hakkýnda bilgi içerir (nþr. Mahmûd eþ-Þeyh,
I-II, Dýmaþk, ts.). 4. Þer¼u man¾ûmeti ƒa-
½âßi½i’l-cum£a (el-Leßâli’l-müctemi£a, el-Fe-
vâßidü’l-müctemi£a). Radýyyüddin Muham-
med el-Gazzî’ye ait eserin manzum þerhidir
(Zâhiriyye Ktp., nr. 5244 [müellif hattý]; Ber-
lin Königlichen Bibliothek, nr. 3812). 5.
Ta¼bîrü’l-£ibârât fî ta¼rîri’l-imârât (Zâ-
hiriyye Ktp., nr. 6636, 8579, 8997 [müellif
hattý]). 6. ¥üsnü’t-tenebbüh li-mâ vere-
de fi’t-teþebbüh (et-Tenbîh fi’t-teþbîh, et-
Tenebbüh fi’t-teþebbüh). Ahlâka dair ye-
di ciltlik bir çalýþmadýr (Zâhiriyye Ktp., nr.
8586, 9030; Edeb, nr. 107-111). 7. Mevâ-
hibü’r-ra¼mân £alâ Mißeti’l-me£ânî ve’l-
beyân. Ebü’l-Velîd Ýbnü’þ-Þýhne’ye ait El-
fiyye’nin belâgat bölümünün þerhidir (Hi-
diviyye Ktp., nr. 3540; Dârü’l-kütübi’l-Ka-
tariyye, nr. 993; Câmiatü Ümmi’l-kurâ, nr.
400). Necmeddin el-Gazzî’nin kaynaklar-
da adý geçen diðer eserleri de þunlardýr:
Bül³atü’l-vâcid fî tercemeti’þ-ÞeyÅi’l-
Ýslâm el-Vâlid, el-£Ýšdü’l-man¾ûm fî
ri¼leti’r-Rûm, Tu¼fetü’¹-¹ullâb, Mecâ-
lis fî tefsîri sûreti’l-Ýsrâß, el-Hem£u’l-
hettân fî þer¼i ebyâti’l-cem£i li’þ-ÞeyÅ
£Alvân, Minberü’t-tev¼îd ve ma¾harü’t-
tefrîd fî þer¼i cem£i’l-cevheri’l-ferîd fî
edebi’½-½ûfî ve’l-mürîd ve £Ašdü’n-ni-

¾âm li-£išdi’l-kemâl (Lu¹fü’s-semer, neþ-
redenin giriþi, I, 104-121).
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Ebü’l-Cennâb Necmüddîn-i Kübrâ 
Ahmed b. Ömer el-Hîvekî

el-Hârizmî
(ö. 618/1221)

Kübreviyye tarikatýnýn 
kurucusu.
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540’ta (1145) Hârizm’in Hîve þehrinde
doðduðu kabul edilmekteyse de bu tarih
kesin deðildir. Moðollar’ýn Hârizm’i iþgali
(618/1221) sýrasýnda yaklaþýk seksen ya-
þýnda olduðuna dair rivayetleri dikkate ala-
rak bu tarih birkaç yýl ileriye götürülebilir.
Onun Kübreviyye tarikatýna adýný veren
Kübrâ lakabý, Kur’an’da haþir gününü sim-
geleyen “et-tâmmetü’l-kübrâ” (en-Nâziât
79/34) ifadesinin kýsaltýlmýþ þeklidir. Nec-
meddin adýyla birlikte bu lakabýn ona üs-
tün zekâsý ve giriþtiði ilmî tartýþmalarda
kesinlikle galip gelmesi sebebiyle gençli-
ðinde hocasý tarafýndan verildiði kaydedil-
mektedir. Bazý müridlerinin ona “âyetul-
lâhi’l-kübrâ” lakabýný verdikleri de rivayet
edilir. Müridlerini velâyet makamýna er-
dirdiði için de “þeyh-i velî-týrâþ” unvanýyla
tanýnmýþtýr.

daha önce kaleme alýnmýþ eser olarak sa-
dece Þemseddin Ýbn Tolun el-Hanefî’nin et-
Temettu£ bi’l-išrân isimli kitabýnýn bir
parçasýyla yine onun Müfâkehetü’l-Åil-
lân adlý eserinin ilk iki cüzünü gördüðünü
ve onun sadece, vefatlarýna yetiþtiði kim-
selerin vefat tarihini vermekle yetindiðini
kaydetmektedir. Müellif el-Kevâkibü’s-
sâßire’yi yazarken Suriye, Kahire ve Hare-
meyn bölgelerinde yetiþen þahsiyetlerle il-
gili bilgileri þifahî olarak derlemiþ, Osman-
lý devlet ricâlinin hal tercümelerini Taþköp-
rizâde Ahmed Efendi’nin eþ-Þešåßišu’n-
nu£mâniyye’siyle babasý Bedreddin el-
Gazzî’nin el-Me¹âli£u’l-Bedriyye adlý se-
yahatnâmesinden özetlemiþ, ayrýca ken-
disine ulaþan bazý bilgilerden, þahsî araþ-
týrmalarýndan da istifade etmiþtir. Gazzî,
X. (XVI.) yüzyýlda hüküm süren bazý hü-
kümdarlarýn biyografilerini de eserine ilâ-
ve etmiþ, Kutbüddin el-Mekkî’nin el-Ber-
šu’l-Yemânî fi’l-fet¼i’l-£O¦mânî’sinin
Mekke ile ilgili kýsýmlarýný deðerlendirmiþ-
tir. Eserin kaynaklarýndan biri de Radýy-
yüddin Ýbnü’l-Hanbelî’nin Dürrü’l-¼abeb
fî târîÅi a£yâni ¥aleb’idir. Ancak Gazzî
bu eserin gereksiz bilgilerle, nakkaþ, tâcir,
mugannî, mutrip, âþýk, mimar gibi çeþitli
kesimlerden pek çok kiþinin hal tercüme-
siyle doldurulmuþ olduðunu söyler. Nuay-
mî’nin el-£Unvân fî ²ab¹i mevâlîd ve ve-
feyâti ehli’z-zamân ve Abdülvehhâb eþ-
Þa‘rânî’nin e¹-ªabašåtü’l-kübrâ ile e¹-ªa-
bašåtü’l-vüs¹â adlý kitaplarý, Bedreddin
el-Alâî el-Hanefî’nin 917-934 (1511-1528)
yýllarý arasýnda meydana gelen Kahire ile
ilgili hadiselere dair eserinin bir parçasýy-
la Þehâbeddin Ahmed b. Muhammed el-
Hýmsî el-Hatîb eþ-Þâfiî’nin önemli tarihî
olaylarý ve vefat tarihlerini ihtiva eden
muhtasar tarihinin bir bölümü de Gazzî’-
nin faydalandýðý kaynaklar arasýnda zikre-
dilebilir. 901-1000 (1495-1592) yýllarý ara-
sýnda vefat edenlerin hal tercümesini içe-
ren eser üç tabaka üzerine tertip edilmiþ,
her tabaka ricâli alfabetik olarak sýralan-
mýþ, bu arada Muhammed adýný taþýyan-
lar öne alýnmýþtýr. Gazzî hal tercümesini
verdiði þahýslarýn adýný, lakabýný ve künye-
sini zikretmiþ, doðum ve ölüm tarihlerini
tam olarak tesbite çalýþmýþ, tesbit yapa-
madýðý durumlarda tahminde bulunmuþ-
tur. Bu arada, diðer kaynaklarda verilen
tarihlerin kendi kitabýyla uyuþmadýðýnda
kendisine itimat edilmesini, çünkü bu bil-
gileri güvenilir kiþilerden elde ettiðini söy-
lemektedir. Eser Cebrâil Süleyman Ceb-
bûr tarafýndan tahkik edilerek yayýmlan-
mýþ (I-III, Beyrut 1945, 1959, 1979), Ceb-
bûr’un gözünden kaçan bazý hatalarý Mu-


