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Ebü’l-Abbâs Zeynüddîn (Þihâbüddîn)
Ahmed b. Ahmed b. Abdillatîf

eþ-Þercî ez-Zebîdî
(ö. 893/1488)

et-Tecrîdü’s-sarîh adlý eseriyle tanýnan
Hanefî fakihi ve muhaddis.˜ ™

22 Ramazan 812’de (28 Ocak 1410) Ye-
men’in Zebîd þehrinde dünyaya geldi. 811
veya 816 (1413) yýllarýnda doðduðu da zik-
redilmekle birlikte 812 (1409) yýlý tercih
edilmektedir (Sehâvî, I, 214). Ailesi Ye-
men’in Kýzýldeniz sahilindeki Þerce bölge-
sinden gelip Zebîd’e yerleþmiþti. Zebîdî
henüz kendisi doðmadan vefat eden ba-
basý Ahmed’in adýný almýþtýr. Babasý ile de-
desi Sirâcüddin Abdüllatîf b. Ebû Bekir,
Ýbn Hacer el-Askalânî’nin öðrencilerinden
olup dedesi Abdüllatîf hadis ve nahiv ala-
nýnda devrin ileri gelen Hanefî âlimlerin-
dendi. Hadis öðrenimine erken yaþlarda
baþlayan Zebîdî 823’te (1420) kardeþiyle
birlikte Taiz’de Nefîsüddin Ebû Rebî‘ Sü-
leyman b. Ýbrâhim el-Alevî’den Buhârî’-
nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini semâ, kýraat ve
kýsmen icâzet yoluyla okudu. Ders ve icâ-
zet aldýðý hocalarý arasýnda Ebû Bekir b.
Hüseyin el-Medenî ve oðlu Ebü’l-Feth Mu-
hammed b. Ebû Bekir el-Medenî, Kadýl-
kudât Mecdüddin Muhammed b. Ya‘kub
eþ-Þîrâzî, Ýbnü’l-Hayyât, Mâlikî âlimlerin-
den Takýyyüddin el-Fâsî gibi muhaddis ve
fakihler de yer alýr.

Zebîdî, Zebîd’e gelen Ýbnü’l-Cezerî’den
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini, Nesâî
ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerini, Müsne-
dü’þ-Þâfî£î’yi, Ýbnü’l-Cezerî’nin el-¥ý½-nü’l-
¼a½în min kelâmi seyyidi’l-mürselîn ad-
lý eseriyle bunun muhtasarý el-£Udde’yi,
Ýbnü’l-Cezerî’nin derslerine katýlmak için
Yemen’e gelen Zeynüddin Abdurrahman
b. Muhammed el-Birþekî’den 829 (1426)
veya 827 (1424) yýlýnda ªardü’l-mükâ-
fe¼a £an senedi’l-mu½âfa¼a adlý eseri-
ni ve eþ-Þifâß, el-Muva¹¹aß, el-£Umde
gibi kitaplarý okudu. Ayrýca Yemen’in ön-
de gelen fakihlerinden olan Ebü’l-Kasým
el-Usluký ile görüþüp kendisinden fayda-
landý ve 835 (1432) yýlýnda onunla birlikte
hacca gitti. Daha çok Taiz ve Zebîd med-
reselerinde öðrenim gören Zebîdî yine bu-
ralarda hocalýk yaptý. Onun tanýnmýþ tale-
beleri arasýnda Yemen tarihine dair eser-
leriyle bilinen ve Ýbnü’l-Esîr’in Câmi£u’l-
u½ûl’ünü Teysîrü’l-vu½ûl ilâ Câmi£i’l-
u½ûl adýyla ihtisar eden Ýbnü’d-Deyba‘ da
vardýr. Hadis, fýkýh, edebiyat, þiir ve tarih

alanlarýnda tanýnan Zebîdî’nin hadisçilik
yönünün daha aðýr bastýðý görülmektedir.
Nitekim o devrinin Yemen muhaddisi ola-
rak tanýnmýþtýr. Zebîdî, talebesi Ýbnü’d-
Deyba‘ýn kaydettiðine göre 9 Rebîülâhir
893 gecesi (23 Mart 1488) Zebîd’de vefat
etti ve ertesi gün defnedildi (Bu³yetü’l-
müstefîd, s. 181). Diðer bazý kaynaklarda
vefat günü 10 Rebîülâhir (24 Mart) olarak
geçer. Zebîdî’nin vefatý ile Yemen halkýnýn
hadis rivayetinde, âlî isnaddan bir derece
düþtüðü kabul edilmiþtir (Sehâvî, I, 214-
215).

Eserleri. 1. et-Tecrîdü’s-sarîh* li-e¼â-
dî¦i’l-Câmi£i’½-½a¼î¼. MuÅta½arü’l-Bu-
Åârî adýyla da bilinen eser el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’in ihtisarý ve yeniden tertip edilmiþ
þekli olup Øa¼î¼-i BuÅârî’nin en meþhur
muhtasarlarýndan biridir. Zebîdî bu ese-
rinde Øa¼î¼-i BuÅârî’deki hadislerden sa-
dece muttasýl müsned olanlara yer ver-
miþ, bunlarýn senedlerini ve mükerrerle-
rini de çýkarmýþtýr. Abdullah eþ-Þerkavî ta-
rafýndan Fet¼u’l-mübdî bi-þer¼i MuÅta-
½ari’z-Zebîdî; Sýddîk Hasan Han tarafýn-
dan da £Avnü’l-Bârî li-¼alli edilleti’l-Bu-
Åârî adýyla þerhedilen eseri Ahmed Naim
ve Kâmil Miras uzun açýklamalarla birlikte
Türkçe’ye çevirmiþ, çeviri 1928-1948 yýlla-
rý arasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tara-
fýndan neþredilmiþtir (Sahîh-i Buhârî Muh-
tasarý Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Þerhi,
I-XII). 2. ªabašåtü’l-Åavâ½ ehlü’½-½ýdšý
ve’l-iÅlâ½. Müellifin kendi zamanýna ka-
dar Yemen’de yaþamýþ sûfîlerin biyogra-
filerini alfabetik olarak kaleme aldýðý bir
eserdir (Kahire 1321/1903-1904; nþr. Ab-
dullah Muhammed el-Hibþî, Beyrut 1406/
1986). Kaynaklarda ªabašåtü’l-Åavâs e½-
½ule¼â min ehli’l-Yemen adýyla da ge-
çen eserin (Sehâvî, I, 214) 14 Þevval 867’-
de (2 Temmuz 1463) tamamlandýðý belir-
tilmektedir. Zebîdî, Kuþeyrî’nin er-Risâ-
le’si, Sülemî’nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’si,
Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’i, Ýbn
Hamîs el-Kâ‘bî’nin Menâšýbü’l-ebrâr’ý gi-
bi tabakat kitaplarýnda Yemenli âlim, zâ-
hid ve âbidlere yer verilmemesi üzerine bu
eseri kaleme aldýðýný zikretmektedir (ªa-
bašåtü’l-Åavâ½, s. 35). 3. el-Fevâßid ve’½-
½ýlât ve’l-£avâßid. Çeþitli konulardaki ha-
disler ve me’sûr dualarla tefsir ve hadisle
ilgili bilgilerin yer aldýðý bir çalýþmadýr (Ka-
hire 1283, 1294, 1296, 1344). 4. e¹-ªarîša-
tü’l-vâ²ý¼a ilâ esrâri’l-Fâti¼a (Süleyma-
niye Ktp., Baðdatlý Vehbî Efendi, nr. 975;
Þâzelî Tekkesi, nr. 103, vr. 85-120; ayrýca
bk. Habeþî, s. 23-24). 5. el-Cevâbü’þ-þâ-
fî fi’r-red £ale’l-mübtedißi’l-câfî (yazma
nüshasý için bk. Habeþî, s. 134). 6. Nüz-

dilebilir (geniþ bilgi için bk. Abdurrahman
b. Abdullah el-Hadramî, tür.yer.). Bir ha-
lifenin emriyle Yemen’de kurulan tek þe-
hir olan Zebîd, Ortaçað Yemen tarihinde
mevkii sebebiyle önemli bir ticaret merke-
ziydi. Limanlara yakýnlýðý dolayýsýyla ulus-
lar arasý ticarette de önemli bir konuma
sahipti. Dokumacýlýk tarih boyunca ehem-
miyetini korumuþtur. Necâhîler dönemin-
de þehirde dokuma iþiyle uðraþan 150 atöl-
ye vardý. Susam yaðý, pamuk, hurma, mey-
ve ve sebze yetiþtiriciliði, çivit, gümüþ ve
altýn iþlemeciliðiyle dericilik þehir ekono-
misinin temelini oluþturmaktaydý. Osman-
lý fethi esnasýnda Zebîd’in yýllýk gelirinin
180.000 altýn olduðu kaydedilir. Günümüz-
de Hudeyde muhafazasýna baðlý bir idarî
birimin (müdîriyye) merkezi olan Zebîd’in
nüfusu 25.000 civarýndadýr. Bugün Rub‘u-
la‘lâ (alî), Rub‘ulmücenbez, Rub‘ulcîz ve
Rub‘ulcâmi‘ mahallelerinden teþekkül eden
tarihî þehir Aralýk 1993’te UNESCO tarafýn-
dan kültür mirasý listesine dahil edilmiþtir.
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dan gelir. Kendisi de verdiði icâzetnâme-
lerde þeceresini Hz. Ali’ye kadar sayar ve
nesebini Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b. Ali
Zeynelâbidîn’e ulaþtýrýr. Bu sebeple Hü-
seynî, Alevî, Zeydî nisbeleri ve seyyid, þe-
rîf sýfatlarýyla da anýlýr. Abdülhay el-Ket-
tânî onu tahsil ve þöhret açýsýndan Zebî-
dî, mezhep bakýmýndan Hanefî, akîde ba-
kýmýndan Eþ‘arî, irtibaten Kadirî, sülûken
Nakþibendî olarak tanýtýr (Fihrisü’l-fehâ-
ris, I, 527). Evlâdý bulunmamakla birlik-
te hepsi övgü ve takdir ifade eden Ebü’l-
Feyz, Ebü’l-Vakt, Ebü’l-Cûd, Ebü’l-Eþbâl
künyeleriyle tanýnýr. Vefâiyye tarikatý þeyhi
Ebü’l-Envâr Ýbn Vefâ’ya baðlýlýðýndan do-
layý Vefâî nisbesini de alan Zebîdî’ye Ebü’l-
Feyz künyesini 17 Þâban 1182’de (27 Ara-
lýk 1768) bu þeyhi vermiþtir.

Zebîdî’nin hayatý Hindistan, Yemen (Ze-
bîd) ve Mýsýr olmak üzere üç devreye ay-
rýlýr. On altý yaþýna kadar yaþadýðý Hindis-
tan’da ilk bilgileri Bilgram’da aldý, daha
sonra tahsil için gittiði Sendîle, Hayrâbâd,
Ýlâhâbâd, Ekberâbâd, Dihli ve Sûret’te Sý-
fatullah el-Hayrâbâdî, Ahmed b. Ali es-
Sendîlî, Muhammed Fâhir b. Yahyâ ez-
Zâir el-Ýlâhâbâdî, Yâsîn el-Abbâsî, Þah Ve-
liyyullah ed-Dihlevî, Nûreddin Muhammed
el-Kabûlî ve Hayreddin Muhammed Zâhid
es-Sûretî’den hadis tahsil etti (Sýddîk Ha-
san Han, III, 217-222). 1162’de (1749) Ha-
nefî mezhebinin önemli merkezlerinden
olan Yemen’in Zebîd þehrine gitti. Burada
yaklaþýk beþ yýl kalarak birçok hocadan
ders aldý. Abdülhâlik b. Ebû Bekir el-Miz-
câcî’den hadis ve diðer dinî ilimleri oku-
du, Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i-
ni rivayet etti. Süleyman b. Yahyâ Ehdelî
ez-Zebîdî, Muhammed b. Abdülbâký el-
Mizcâcî, Þemseddin b. Muhammed b. Alâ-
eddin ez-Zebîdî, Abdullah b. Süleyman el-
Cerhezî ez-Zebîdî gibi pek çok âlimden
faydalandý. Zebîd’de kaldýðý süre içinde her
yýl hac mevsiminde Hicaz’a gidip Mekke,
Medine ve Tâif ulemâsýyla görüþerek on-
lardan istifade etti. Mekke’de Abdullah
Muhammed es-Sindî, Ömer b. Ahmed es-
Sekkaf el-Mekkî, Ýbnü’t-Tayyib eþ-Þarký el-
Fâsî gibi âlimlerden yararlandý. Ýbnü’t-Tay-
yib el-Fâsî’den Medine’de el-Æåmûs’u oku-
du ve onun yazdýðý Ý²âßetü’r-râmûs ¼âþi-
ye £ale’l-Æåmûs adlý eseri kendisinden al-
dý. 1166’da (1753) Abdullah b. Ýbrâhim el-
Mîrganî et-Tâifî’den fýkýh tahsil etmek ama-
cýyla Tâif’e gitti. O sýrada Tâif’te bulunan
mutasavvýf Seyyid Abdurrahman b. Mus-
tafa el-Ayderûs’tan Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn
ile Teftâzânî’nin MuÅta½arü’l-me£ânî’sini
okudu; ona baðlanarak kendisinden icâzet
aldý ve tarikat hýrkasýný onun elinden giy-

di. Ayderûs, Zebîdî’ye ilmî hayatýn daha
canlý olduðu Mýsýr’a gitmesini tavsiye et-
ti. 9 Safer 1167’de (6 Aralýk 1753) hayatý-
nýn otuz sekiz yýlýný geçireceði Kahire’ye
gitti. Seyyid Ali b. Mûsâ (Ýbnü’n-Nakýb) el-
Makdisî, Sâlim b. Ahmed en-Nefrâvî, Ah-
med b. Hasan el-Cevherî el-Ezherî, Ahmed
b. Muhammed ed-Derdîr, Muhammed b.
Sâlim el-Hifnî, Ali b. Ahmed el-Adevî, Ab-
dullah b. Muhammed eþ-Þebrâvî, Ýbn Sû-
de et-Tâvüdî el-Fâsî, Abdülhay b. Hasan
el-Behnesî, Atýyye b. Atýyye el-Üchûrî, ta-
rihçi Abdurrahman el-Cebertî’nin babasý
Hasan b. Ýbrâhim el-Cebertî gibi Mâlikî,
Þâfiî, Hanefî fakihleri ve hadis ulemâsýnýn
ders halkalarýna devam etti. Kýsa zaman-
da fazileti, ilmi, hýfzý ve rivayetiyle tanýna-
rak hocalarýndan icâzetler aldý. Mýsýr’da
birçok þehri dolaþýp ilim ve tasavvuf er-
babýndan faydalandý. Kudüs, Yafa, Reþîd,
Remle, Dimyat, Senhûr, Mansûre, Demen-
hûr, Asyût, Cürcân ve Ferþût’a ilim tahsili
ve hadis semâý için seyahatler yaptý (a.g.e.,
III, 219). Bu seyahatlerinde hacimli bir cilt
teþkil edecek kadar notlar tuttu. Zebîdî el-
Mu£cemü’l-ekber, el-Mu£cemü’½-½a³¢r
ve Elfiyyetü’s-sened adlý eserlerinde ken-
dilerinden ders okuduðu ve icâzet aldýðý
300’ü aþkýn hocasýndan söz eder. Kettânî
de Zebîdî’nin hocalarýna geniþ yer ayýrmýþ-
týr (Fihrisü’l-fehâris, I, 531-536).

Mýsýr’da ilim, tasavvuf ve tarikat erba-
bý, yöneticiler ve halkla dostane iliþkiler ku-
ran Zebîdî bu sayede kýsa zamanda tanýn-
dý. Kahire’ye gittikten yedi yýl sonra telifi-
ne baþladýðý Tâcü’l-£arûs þöhretini daha
da arttýrdý. Yazýmý yedi yýl süren ilk cildi bi-
tince düzenlediði ziyafette ulemâ ve ta-
lebeye eserini tanýttý, büyük ilgi gören bu
þerh için ulemâ takrizler yazdý. 2 Receb
1188’de (8 Eylül 1774) Tâcü’l-£arûs’u ta-
mamlayýnca þöhreti iyice yayýldý. Ardýndan
Selef usulü hadis imlâsýný baþlattý. Pazar-
tesi ve perþembe günleri Þeyhûniyye Ca-
mii’nde yapýlan imlâ meclisleri 400’e ulaþ-
mýþtýr. Ýbn Hacer ve öðrencisi Þemseddin
es-Sehâvî ile sona eren, bir ara Süyûtî’nin
hadis ve lugat imlâ gayreti de ilgi görme-
diðinden sonuçsuz kalan bu usule göre
hadis mecliste bulunanlara imlâ edilirken
hadisin râvileri, hadisi tahric edenler ve
hadisin çeþitli tarikleri ezberden okunur,
imlâ meclislerine katýlan herkesin adý kay-
dedilirdi. Bir süre Ezher ulemâsýnýn de-
vam edip icâzet aldýðý bu dersler zengin-
lerin evlerinde ziyafetler eþliðinde bütün
aile fertlerinin, akraba ve dostlarýn katýlý-
mýyla biraz daha sürdürüldü (Abdurrah-
man b. Hasan el-Cebertî, II, 106-107; Ab-
dülhay el-Kettânî, I, 526, 530). Hanefî Ca-

hetü’l(Tu¼fetü’l)-a¼bâb. Þiir, nevâdir, nük-
te, hikâye, fevâid gibi türlere ait 100 civa-
rýnda örneðin bulunduðu hacimli bir eser-
dir (Brockelmann, GAL, II, 243; Habeþî, s.
367). 7. el-MuÅtâr min me¹âlibi’l-envâr.
Çeþitli konulara dair kýrk hadisin derlendi-
ði eserde müellif her hadisten sonra týp-
la ilgili bir hadise de yer vermiþ, bunlarý
âyet ve hadisler ýþýðýnda açýklamýþtýr. 8.
Dîvânü Ýbni’l-Mušrî. Sehâvî, Yemenli
þair ve dilci Ýbnü’l-Mukrî’nin þiirlerini Ze-
bîdî’nin bir divan halinde derlediðini söy-
lemekle birlikte eserin ona aidiyeti þüphe-
li görülmektedir (ªabašåtü’l-Åavâ½, neþre-
denin giriþi, s. 6). 9. el-Mu£cemü’l-la¹îf.
Müellifin kendilerinden semâ yoluyla ilim
tahsil ettiði hocalarýna dairdir.
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Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ
b. Muhammed b. Muhammed

b. Abdirrezzâk ez-Zebîdî
el-Bilgrâmî el-Hüseynî

(ö. 1205/1791)

Lugat, hadis, tasavvuf, tefsir, fýkýh, 
tarih ve biyografi âlimi.˜ ™

1145 (1732) yýlýnda Hindistan’ýn kuze-
yinde Kannevc’e 5 fersah (yaklaþýk 25 km.)
uzaklýktaki Bilgram kasabasýnda doðdu.
Bilgram Seyyidleri diye anýlan atalarý Irak’ýn
Vâsýt þehrinden Hindistan’a gelmiþ olup
soylarýný, Hülâgû’nun Baðdat’ý istilâsýndan
(656/1258) sonra Hindistan’a göç eden Hz.
Ali neslinden Ebü’l-Ferrâh el-Vâsýtî’ye da-
yandýrýrlar. Zebîdî’nin Vâsýtî nisbesi bura-


