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bulunduðu, varsa eserleri ve þiirleri nakle-
dilmektedir. Bazan tarihî olaylara temas
edilerek tahliller ve tenkitler yapýlmakta-
dýr. Kiþilerin faziletlerine dair nakledilen ri-
vayetler sened bakýmýndan eleþtirilmekte,
bizzat müellifin yer aldýðý isnadlarla ha-
berler aktarýlmaktadýr. Bazý kiþilerin çev-
resinde oluþan ekoller belirtilmekte, bu ki-
þilerin âlim, fakih, hâfýz, imam, þeyhülis-
lâm, mukrî, kadý, âbid ve zâhid gibi sýfat-
larýna özellikle iþaret edilmektedir.

Zaman zaman kaynak vererek hadis nak-
leden Zehebî sahâbî râviler hakkýnda nâ-
zil olan âyetlere deðinmekte, Ebû Hürey-
re örneðinde görüldüðü gibi kiþilerle ilgili
olumsuz iddialarda kendi kanaatini de zik-
retmektedir. Tâbiîn tabakasýndaki râvile-
rin biyografisinde kiþilerin sosyal statüsü,
etnik kökeni, siyasal eðilimi ve yönetimle
iliþkilerinden söz edilmekte, bunlarýn cerh
ve ta‘dîl açýsýndan konumu belirtilmekte,
rivayetlerinin Kütüb-i Sitte’de yer alýp al-
madýðýna temas edilmektedir. Esere En-
dülüs muhaddisleri de alýnmýþ olup on bi-
rinci tabakadan itibaren muhaddislerin ve-
fat yýllarýnda ölen diðer bazý tanýnmýþ kiþi-
lerin isimleri de anýlmaktadýr. Müellif, bi-
yografilerine geniþ yer verdiði bazý muhad-
disler hakkýnda kendisinin diðer eserlerine
de bakýlmasýný tavsiye etmektedir. Eser-
de her tabakanýn sonunda o dönemle il-
gili genel bir deðerlendirme yapýlmýþtýr.

Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾’ý telif eder-
ken Vâkýdî ve Ýbn Sa‘d’dan geniþ alýntýlar
yapmýþ, Ma‘mer b. Râþid, Abdürrezzâk b.
Hemmâm, Ýbn Ebû Hayseme, Kütüb-i
Sitte müellifleri ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin
eserlerine atýflarda bulunmuþtur. Kaynak-
larý arasýnda Fesevî, Hamza es-Sehmî, Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî, Hatîb el-Baðdâdî, Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir, Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cev-
zî ve Ebû Þâme el-Makdisî gibi müellif-
lerin eserleri de önemli yer tutmaktadýr.
Te×kiretü’l-¼uffâ¾’da ayrýca Ýbn Kutey-
be, Lâlekâî, Ahmed b. Hüseyin el-Beyha-
ký, Ýbn Mâkûlâ, Gazzâlî, Kadî Ýyâz, Ýbn Beþ-
küvâl, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Abdülkerîm
es-Sem‘ânî, Abdurrahman b. Abdullah es-
Süheylî, Ebû Tâhir es-Silefî, Ýbn Hallikân
ve Münzirî gibi müelliflere ve eserlerine
atýfta bulunulmuþtur.

Te×kiretü’l-¼uffâ¾ ilk defa Hindistan’-
da basýlmýþ (I-IV, Haydarâbâd 1333-1334),
daha sonra Abdurrahman b. Yahyâ el-
Muallimî’nin tashihiyle yeniden neþredil-
miþtir (I-IV, Haydarâbâd 1375-1377/1955-
1958). Bu neþrin Baðdat’ta (1386), Bey-
rut’ta (ts. [Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye]; ts. [Dâ-
rü ihyâi’t-türâsi’l-Arabî]) ve Kahire’de (ts.

[Dârü’l-fikri’l-Arabî]) ofset baskýlarý ger-
çekleþtirilmiþtir. Eseri Zekeriyyâ Umeyrât
da yayýmlamýþtýr (Beyrut 1419/1998). Te×-
kiretü’l-¼uffâ¾’a birçok müellif zeyil yaz-
mýþtýr. Bunlardan Ebü’l-Mehâsin el-Hü-
seynî ¬eylü Te×kireti’l-¼uffâ¾’ýnda (Dý-
maþk 1347; Beyrut 1390, 1419/1998) yir-
mi iki, Takýyyüddin Ýbn Fehd La¼¾ü’l-
el¼â¾ bi-×eyli ªabašåti’l-¼uffâ¾’ýnda
(Dýmaþk 1347; Beyrut 1419/1998) otuz iki
ve Süyûtî ¬eylü ªabašåti’l-¼uffâ¾’ýnda
(nþr. Ali Muhammed Ömer, Kahire 1393;
nþr. Zekeriyyâ Umeyrât, Beyrut, ts.) kýrk
yedi biyografi ilâve etmiþtir. Ýbn Nâsýrüd-
din de yirmi altý biyografi ilâve ettikten
sonra eseri Bedî£atü’l-beyân £an mevti’l-
a£yân adlý çalýþmasýyla manzum hale ge-
tirmiþ ve bunu et-Tibyân li-Bedî£ati’l-
beyân adýyla þerhetmiþ, Necmeddin Ýbn
Fehd de eseri zeyilleriyle birlikte yeniden
düzenlemiþtir. Ýbn Nâsýrüddin’in çalýþma-
sýna Ýbn Hacer el-Askalânî yirmi sekiz bi-
yografi daha eklemiþ, Sýbt Ýbn Hacer diye
tanýnan Yûsuf b. Þâhîn, dedesinin bu ça-
lýþmasý üzerine Revnašu’l-elfâ¾ bi-mu£-
cemi’l-¼uffâ¾ adlý bir baþka zeyil kaleme
almýþ, Þemseddin es-Sehâvî bu çalýþmaya
bazý ilâvelerde bulunmuþtur (el-Ý£lân bi’t-
tevbîÅ, s. 127). Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî,
Takýyyüddin Ýbn Fehd ve Süyûtî’ye ait ze-
yilleri Zâhid Kevserî bazý notlar ekleyerek
Tevþî¼u’×-×üyûl bi-fevâßidi’l-en¾âr ve’n-
nuš†l ismiyle neþre hazýrlamýþ, Ahmed
Râfi‘ et-Tahtâvî bu esere bir kýsým ilâve ve
tashihlerde bulunarak çalýþmasýna et-Ten-
bîh ve’l-îšå¾ li-mâ fî ×üyûli Te×kireti’l-
¼uffâ¾ adýný vermiþ, bu çalýþma müstakil
olarak (Dýmaþk 1347) ve Te×kiretü’l-¼uf-
fâ¾ ile birlikte (Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-
ilmiyye]; Beyrut, ts. [Dârü ihyâi’t-türâsi’l-
Arabî]) yayýmlanmýþtýr. Te×kiretü’l-¼uf-
fâ¾’ý Ýbnü’l-Mibred Te×kiretü’l-¼uffâ¾ ve
teb½ýratü’l-eyšå¾, Süyûtî ªabašåtü’l-¼uf-
fâ¾ (nþr. Ali Muhammed Ömer, Kahire
1393; nþr. Heyet, Beyrut 1403/1983) adýy-
la ihtisar etmiþtir.
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Zehebî’nin
(ö. 748/1348)

hadis hâfýzlarýna dair eseri.
˜ ™

ªabašåtü’l-¼uffâ¾ adýyla da bilinir; ha-
dis hâfýzlarýyla ilgili olarak kaleme alýnan
kitaplarýn en meþhurudur. Zehebî bu ese-
rini, Endülüslü âlim Ebü’l-Velîd Ýbnü’d-
Debbâð’ýn ªabašåtü’l-¼uffâ¾ min ehli’l-
¼adî¦, Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin ¬ikru
kibâri’l-¼uffâ¾ ve özellikle Ali b. Mufad-
dal’ýn Erba£ûn fî ¹abašåti’l-¼uffâ¾ adlý
eserlerini inceledikten sonra telif etmiþtir
(Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XXII, 67). Onun
hadis ilmine yeni baþlayan talebeler için
hazýrladýðý, yirmi yedi tabakadan 2424 ha-
dis hâfýzýnýn adlarýný kaydettiði el-Mu£în
fî ¹abašåti’l-mu¼addi¦în isimli bir eseri
daha vardýr (Amman 1404).

Te×kiretü’l-¼uffâ¾’da hadis ilminde
otorite olan âlimlerle cerh ve ta‘dîl konu-
sunda görüþlerine deðer verilen 1176 ki-
þinin biyografisi bulunmaktadýr. Bu kiþi-
ler, sahâbe tabakasýndan müellifin hoca-
larýna kadar yirmi bir tabaka halinde tas-
nif edilmiþtir. Birinci tabakada Hz. Ebû
Bekir’den itibaren yirmi üç sahâbînin, ikinci
tabakada tâbiîn büyüklerinden kýrk bir ki-
þinin biyografisine yer verilmiþtir. Tâbiînin
orta yaþlýlarýna ayrýlan üçüncü tabaka Ha-
san-ý Basrî ile baþlamakta, yirmi dokuz ki-
þinin biyografisini içermektedir. Dördün-
cü tabakada tâbiînden en son vefat eden-
ler ve büyük hadis hâfýzlarý ele alýnmýþ olup
elli yedi biyografiyi ihtiva etmektedir. Ze-
hebî bu tabakalarda yer alan bütün hadis
hâfýzlarýný zikretmemiþ ve eserini bunlar-
dan ileri gelen 100 kiþiyi almýþtýr (Te×kire-
tü’l-¼uffâ¾, I, 241). Abdülmü’min b. Halef
ed-Dimyâtî’den (ö. 705/1306) sonra biyog-
rafilerini yazdýðý kiþiler kendi hocalarýdýr.
Eserde son olarak müellifin hocasý ve ar-
kadaþý Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî (ö.
742/1341) kaydedilmektedir.

Kitapta tam bir kronoloji gözetilmediði
için isimlerin hangi sisteme göre sýralan-
dýðýný tesbit etmek zordur. Zehebî hadis
hâfýzlarýný tanýtýrken isimlerini ve künye-
lerini tam olarak zikretmekte, hocalarýný
ve talebelerini anmaktadýr. Te×kiretü’l-
¼uffâ¾’da þahýslarýn kiþisel özelliklerine
deðinilmekte, bilhassa rivayet konusun-
daki tutumlarý deðerlendirilmekte, hadis
ilmine olan katkýlarýndan söz edilip riva-
yetlerinden örnekler verilmekte, bazý riva-
yetlerinin sahih olmadýðý gösterilmekte-
dir. Biyografi sahibinden kimlerin rivayette


