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et-Türkmânî el-Fârik¢ ed-Dýmaþk¢
(ö. 748/1348)

˜

Hadis hâfýzý, tarihçi ve kýraat âlimi.
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3 Rebîülâhir 673’te (6 Ekim 1274) Dýmaþk’ýn sayfiye köylerinden Batna’da (Kefrebâtnâ) doðdu. Türkmen asýllý olan ailesi Diyarbekir’e baðlý Meyyâfârikýn’de (Silvan) yaþamýþ olup Temîmoðullarý’nýn mevlâsýdýr (Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s. 77). Bundan dolayý Zehebî kendini Fâriký nisbesiyle
de kaydetmiþtir. Doðum ayý ve yýlýný kendisi belirtmiþ (Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1358),
doðum gününü Ýbn Hacer tasrih etmiþtir
(ed-Dürerü’l-kâmine, III, 336). M. Þemsettin Günaltay gibi bazý yazarlarýn Zehebî’nin doðduðu ve ilk öðrenim gördüðü yer
olarak Meyyâfârikýn’i zikretmesi bir yanýlgý eseri olmalýdýr. Ýbrahim Kafesoðlu da
benzer bir yanýlgýyla Zehebî’nin muhtemelen Meyyâfârikýn’de doðup daha sonra Dýmaþk’a gittiðinden söz etmektedir.
Önceleri Ýbnü’z-Zehebî diye bilinmiþ ve bazý eserlerinde o da kendisinden bu lakapla söz etmiþse de (meselâ bk. Mu£cemü’þþüyûÅ, I, 21) Safedî, Tâceddin es-Sübkî,
Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî ve Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr gibi çaðdaþlarý ve talebeleri daha
saðlýðýnda onu Zehebî nisbesiyle anmýþ ve
bu nisbe ile tanýnmýþtýr. Babasýnýn dedesi
Kaymaz Meyyâfârikýn’de yaþamýþ, hac görevini yerine getirmiþ, 100 yaþýný aþmýþken
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661’de (1263) vefat etmiþtir. Bir marangoz olan dedesi Osman da 683’te (1284)
yetmiþin üzerinde bir yaþta iken ölmüþtür
(a.g.e., I, 436). Ailesiyle birlikte Meyyâfârikýn’den Dýmaþk’a göç eden kiþi muhtemelen bu zattýr. Babasý Þehâbeddin Ahmed ise altýn iþleme sanatýyla uðraþmýþ,
bu sebeple Zehebî diye tanýnmýþtýr. Þehâbeddin 666’da (1267-68) Mikdâd b. Hibetullah el-Kaysî’den Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ini dinlemiþ, hayatýnýn son
yýllarýnda hacca gitmiþ ve 30 Cemâziyelevvel 697’de (15 Mart 1298) vefat etmiþtir (a.g.e., I, 75; II, 341). Zehebî’nin halasý
ve dayýsý onun üzerinde etkili olan iki akrabasýdýr. Bazý âlimlerden icâzeti bulunan
halasý ve ayný zamanda sütannesi hâce
Sittülehl bint Osman’dan rivayette bulunmuþtur. Dayýsý, Ebû Ýsmâil Ali b. Sincir
(Sencer) b. Abdullah el-Mevsýlî ed-Dýmaþký
ez-Zehebî olup Zehebî onunla birlikte Ba‘lebek’te Tâceddin Abdülhâlik b. Abdüsselâm ile diðer bazý hocalardan faydalanmýþ ve kendisinden hadis rivayet etmiþtir.
Böyle bir aile ortamýnda büyüyen Zehebî’nin ailenin tek çocuðu olduðu tahmin
edilmektedir. Zira kendisi yakýn akrabasýndan söz ettiði halde herhangi bir kardeþinin adýný zikretmemiþtir (Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, s. 88).
Tahsil Hayatý. Zehebî ilk bilgilerini Busbus lakabýyla tanýnan Ali b. Muhammed
el-Halebî’den aldý. Dört yýl süren bu eðitimin ardýndan Kur’an tahsili için Dýmaþk’ýn
Þâgur mahallesinde imamlýk yapan Mes‘ûd
b. Abdullah el-Agazâzî’nin yanýna gitti ve
ona arz yoluyla kýrk hatim okudu. Erken
yaþta ilim meclislerine devam etmeye baþladý. 683’te (1284) Ýbnü’l-Vekîl el-Osmânî’den dârülhadiste Müslim’in el-Câmi£u’½½a¼î¼’ini dinledi. 686’da (1287) Ýbnü’l-Mufaddal el-Ýskenderânî’nin oruçla ilgili bir kitabýný senedleriyle birlikte gördüðünü söylemesi de (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, IV, 1391) onun
erken yaþlarda ilimle uðraþtýðýný göstermektedir. Gençlik yýllarýnda kýraat ilmine
yoðunlaþtý. 691’de (1292) Fâzýlî diye bilinen
Þeyhülkurrâ Ebû Ýshak Cemâleddin Ýbrâhim b. Dâvûd el-Askalânî ed-Dýmaþký’nin
kýraat derslerine devam etti. Kýraat âlimi
Alemüddin es-Sehâvî’nin talebelerinden
olan bu zattan “el-cem‘u’l-kebîr” (meþhur

yedi veya on kýraat imamýnýn okuyuþ farklýlýklarýný ayný okuyuþta icra etme) metoduyla ký-

raat okudu. Ancak bu dersler felçli olan
hocasýnýn durumunun aðýrlaþmasý yüzünden Kasas sûresine kadar devam edebildi
(Mu£cemü’þ-þüyûÅ, I, 135). O yýl ayný metotla Ýbrâhim b. Galib b. Þâver el-Bedevî
el-Himyerî’den kýraat tahsilini sürdürdü.

Talebelerinden Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin belirttiðine göre ayrýca Ebû Abdullah
b. Cibrîl el-Mýsrî’den Ebû Amr ed-Dânî’nin et-Teysîr fi’l-šýrâßâti’s-seb£, Kasým b.
Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin ¥ýrzü’l-emânî ve vechü’t-tehânî adlý eserlerini esas alýp yedi
kýraate göre bir hatim okudu (¬eylü Te×kireti’l-¼uffâ¾, s. 36). Kýraat ilmindeki ilerlemesini çeþitli hocalara talebelik yaparak
sürdürdü ve Ýbnü’l-Cezerî’nin kaydettiðine göre yine cem‘ metoduyla Alem diye
meþhur Talha b. Abdullah el-Halebî’den
bir hatim indirdi (øåyetü’n-Nihâye, II, 71).
Ebû Abdullah Muhammed b. Ca‘fer etTela‘ferî’nin tecvid konusunda telif ettiði
mukaddimeyi 691’de (1292) kendisinden
yazdý (Mu£cemü’þ-þüyûÅ, II, 181). 693’te
(1294) gittiði Ba‘lebek’te cem‘ yoluyla Ebû
Abdullah Muhammed b. Muhammed b.
Ali b. Mübârek el-Muvaffak en-Nasîbî’den bir hatmi elli günde tamamladý. Ardýndan kýraat tahsiline Ýskenderiye’de devam etti. Önce Yahyâ b. Ahmed es-Savvâf’tan faydalanmak için 695’te (1296) yanýna gittiyse de bu zatýn gözlerini kaybetmiþ ve kulaklarýnýn da iyice aðýrlaþmýþ olduðunu gördü. Ali b. Hasan el-Hilaî’nin
tahrîc edip Ahmed b. Hüseyin eþ-Þîrâzî’nin bir araya getirdiði hadisleri ihtiva
eden el-¥ile£iyyât'tan güçlükle bir cüz
okuyabildi. Ardýndan yine cem‘ usulüyle
kýrâat-i seb‘aya baþlayýp Fâtiha sûresiyle
Bakara sûresinden bir miktar okuduktan
sonra burada daha fazla zaman kaybetmeden Ýskenderiye’de Sahnûn lakabýyla
tanýnan Abdurrahman b. Abdülhalîm’in
derslerine intikal etti (Ma£rifetü’l-šurrâß,
III, 1374-1376). Önce hocasýndan bir cüz
okudu, ardýndan Nâfi‘ b. Abdurrahman’ýn
Verþ ve Âsým b. Behdele’nin Hafs rivayetlerini cemederek on bir günde hatmi tamamladý. Ebû Bekir Mecdüddin b. Muhammed el-Mürsî’den kýrâat-i seb‘a için
bir hatim indirdi ve Ebû Abdullah Þemseddin Muhammed b. Mansûr el-Halebî elHâdýrî’den kýrâat-i seb‘a okudu. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ukaylî’den eþ-Þâ¹ýbiyye’yi dinledi. Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Fellâh el-Ýskenderânî’den kýraat
dersleri aldý, eþ-Þâ¹ýbiyye’yi Ebû Abdullah Muhammed b. Abdülkerîm et-Tebrîzî’den de dinledi. Sýbtu’l-Hayyât’ýn el-Mübhic fi’l-šýrâßâti’s-seb£ el-mütemmeme
bi-Ýbn Mu¼ay½ýn ve’l-A£meþ ve Ya£š†b
ve ƒalef ve el-Kifâye fi’l-šýrâßâti’s-sit
adlý eserleriyle Ýbn Mücâhid’in Kitâbü’sSeb£a’sýný Ebû Hafs Ömer b. Abdülmün‘im
Ýbnü’l-Kavvâs’tan, Ebû Amr ed-Dânî’nin etTeysîr’ini Muhammed b. Câbir el-Vâdîâþî’den okudu; bu zattan baþka alanlarda
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da faydalandý (Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1497).
Ancak Zehebî tahsiline çok emek verdiði
kýraat ilmini tedrîsle fazla meþgul olmadý,
kýraat ve Kur’an ilimlerine dair fazla eser
vermedi. Ýbnü’l-Cezerî, Kur’an’ýn tamamýný Ebû Amr b. Alâ’nýn kýraatiyle ondan
sadece Þihâb Ahmed b. Ýbrâhim el-Menbicî’nin okuduðunu bildiðini, bu zatýn ayrýca cem‘ yoluyla Zehebî’den Bakara sûresini öðrendiðini, Ýbrâhim b. Ahmed eþ-Þâmî
ile Ýbnü’l-Lebbân’ýn ve diðer bazý kimselerin kendisinden bazý kýraat vecihlerini rivayet ettiklerini, Yahyâ b. Ebû Bekir el-Bûnî’nin de eþ-Þâ¹ýbiyye’yi dinlediðini zikreder (øåyetü’n-Nihâye, II, 71).
On sekiz yaþýnda hadis tahsiline baþlayan Zehebî’nin (Sübkî, V, 216) bu alana yönelmesinde Alemüddin el-Birzâlî’nin, “Senin yazýn muhaddislerin yazýsýna benziyor” diyerek onun hattýný övmesi etkili oldu. Kendisinden “mütkýn, hüccet, muallimimiz, arkadaþýmýz, Þam muhaddisi, asrýn tarihçisi” diye söz ettiði Birzâlî’den 694
(1295) yýlýnda ders okudu ve ondan çok
faydalandý (Mu£cemü’þ-þüyûÅ, II, 115-116).
Zehebî’nin muhtemelen hadis tahsiline yönelmesinden sonra önde gelen üç âlimle
kurduðu, hayatý boyunca süren yakýn iliþki dikkat çekmektedir. Bunlar Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Takýyyüddin Ýbn Teymiyye ve Alemüddin el-Birzâlî’dir. Zehebî
yaþ itibariyle en küçüðü olduðu bu grubun üyeleriyle hem arkadaþlýk kurdu hem
de hoca-talebe iliþkisi içinde bulundu. Ýlmî þahsiyetinin teþekkülünde her bir arkadaþýnýn etkisi bulunmakla birlikte, “Rüknülyemânî ile Makam-ý Ýbrâhim arasýnda
yemin etmem istense yemin ederim ki
ilimde onun gibisini görmedim, kendisi de
bir benzerini görmemiþtir” sözleriyle tanýttýðý Ýbn Teymiyye’nin, Zehebî’nin üzerindeki etkisinin çok daha fazla olduðunda þüphe yoktur. Ancak Zehebî, Ýbn Teymiyye’ye olan hayranlýðýna raðmen gerektiðinde onu eleþtirmekten geri kalmamýþ, bu konuda en-Na½î¼atü’×-¬ehebiyye li’bn Teymiyye adýyla bir de risâle kaleme almýþtýr. Öte yandan Ýbn Teymiyye ile
yakýnlýðý ona bazý sýkýntýlar da yaþatmýþtýr.
Nitekim fýkýhta Þâfiî olmasýna karþýlýk Hanbelî akaidini benimsediði ileri sürülerek
eleþtirildi, arkadaþý Yûsuf b. Abdurrahman
el-Mizzî’nin 742’de (1341) vefatý üzerine
boþalan Dârülhadîsi’l-Eþrefiyye þeyhliðine
getirilmesi söz konusu edildiðinde Eþ‘arî
olmadýðý gerekçesiyle bu göreve tayini Þâfiîler tarafýndan engellendi (Sübkî, VI, 170171).
Zehebî, Dýmaþk’ta kýraat hocalarýndan
Ebû Hafs Ömer b. Abdülmün‘im Ýbnü’l-

Kavvâs ile Ebü’l-Fazl Ahmed b. Hibetullah
b. Asâkir ve Yûsuf b. Ahmed el-Gassûlî’den; Mýsýr’da Ýbnü’z-Zâhirî diye bilinen
Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Abdullah el-Halebî, Ebü’l-Meâlî Ahmed b. Ýshak el-Eberkuhî, Ebü’l-Feth Ýbn Dakýkul‘îd
ve Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî’den;
Ýskenderiye’de Ebü’l-Hasan Tâcüddin Ali
b. Ahmed b. Abdülmuhsin el-Hâþimî elGarrâfî’den; Ba‘lebek’te kendisinden çok
faydalandýðýný söylediði Tâceddin Abdülhâlik b. Abdüsselâm el-Ba‘lebekkî’den; Halep’te, “Ondan çok þey öðrendim; dinî hayatý, vakarý, aklý ve iffetiyle çok mükemmel bir þeyhti” dediði Sünkur b. Abdullah
ez-Zeynî’den ve Zeyneb bint Ömer el-Kindiyye’den; Nablus’ta Ýmâdüddin Abdülhâfýz b. Bedrân en-Nablusî’den; Mekke’de
Ebû Amr Fahreddin Osman b. Muhammed et-Tevzerî’den; ayrýca gerek bu yerleri ziyareti sýrasýnda gerekse Medine, Hama, Humus, Trablus, Remle, Bilbîs, Kerek
ve Kudüs gibi merkezlere yaptýðý seyahatler vesilesiyle tanýþtýðý pek çok âlimden ilim
tahsil etti (Safedî, el-Vâfî, II, 164-165; Nektü’l-himyân, s. 242; Beþþâr Avvâd Ma‘rûf,
s. 89, 95). Ancak Zehebî’nin seyahatleri
genelde fazla sürmezdi. Muhtemelen ailenin tek çocuðu olduðundan babasý onun
bir seferde dört aydan fazla bir süre ayrýlmasýna izin vermezdi. Zehebî TârîÅu’lÝslâm’da 698 (1298-99) yýlý olaylarýný kaydederken, “Emîr Þemseddin el-Ayýntâbî
bizimle haccetti” dediðine göre o da ayný
yýl hac görevini ifa etmiþ olmalýdýr. Hayatý
boyunca süren tahsil yýllarý içinde Zehebî
özellikle nahiv, edebiyat, þiir, tarih gibi alanlarda pek çok temel eseri zamanýn en deðerli hocalarýndan dinledi, bazý kitaplarý çeþitli âlimlerden tekrar tekrar okudu. 740
(1339) yýlýndan sonra talebelerinden Burhâneddin eþ-Þâmî’den bir cüz dinlediðine dair Ýbn Hacer’in verdiði bilgi onun tahsil hayatýnýn ömrünün son yýllarýna kadar
devam ettiðini göstermektedir (Ýnbâßü’l³umr, III, 399-400; ayrýca bk. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, s. 96-98; Abdüssettâr eþ-Þeyh, s.
65-70).
Vefatýndan birkaç yýl önce “gözüne inen
su” (muhtemelen katarakt) dolayýsýyla Zehebî’nin görmesi giderek zayýfladý ve bir
müddet sonra göremez oldu. Nitekim kendisi de Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in biyografisini yazarken görme yetersizliðiyle
ilgili problemine iþaret etmektedir (A£lâmü’n-nübelâß, XIII, 525). Bazý müellifler
onun 741 (1340) yýlýnda gözlerini kaybettiðini söylemiþ (Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî,
s. 36; Takýyyüddin el-Fâsî, II, 54; Nuaymî,
I, 79), Safedî bunun ölümünden dört yýl

veya daha fazla bir zaman önce gerçekleþtiðini belirtmiþ (el-Vâfî, II, 165), Sübkî
ise “vefatýndan az bir süre önce” ifadesini kullanmýþtýr (ªabašåt, V, 217). Bu farklý
ifadeler, Zehebî’nin bazý eserlerinin telif
tarihinin doðru tesbiti açýsýndan göz önünde bulundurulmasý gereken hususlardýr.
Sübkî’nin tesbitini tercih eden Abdüssettâr eþ-Þeyh, Zehebî’nin gözlerini 744 yýlýnýn sonlarýnda (Mart-Nisan 1344) veya daha sonra kaybetmiþ olabileceðini, zira Düvelü’l-Ýslâm ve Te×kiretü’l-¼uffâ¾ üzerinde bu tarihlere kadar çalýþtýðýný, göremez hale geldikten sonra kâtip kullanarak
telif çalýþmasýný sürdürdüðüne dair herhangi bir bilgi de bulunmadýðýný ileri sürmüþtür (el-¥âfý¾ e×-¬ehebî, s. 532-533).
Ancak konuya müellifin Ma£rifetü’l-šurrâß adlý eserine yaptýðý ilâveler açýsýndan
bakýldýðýnda onun gözlerini 741 (1340) yýlýnda tamamen kaybettiðini düþünmek
mümkün görünmemektedir. Eserin sonlarýnda yer alan 1180, 1183, 1187, 1196,
1204, 1227 numaralý biyografilerdeki vefat tarihleri 742, 743, 745, 746 ve 747
olarak zikredilmiþtir. Bu tarihlerin daha
sonra bir baþkasý tarafýndan ilâve edildiðini düþünmek ilmî teamüller ve kitabýn
iç düzeni açýsýndan mümkün deðildir. Zira müellifin ardýndan vefat eden kiþilerin
biyografilerinde ölüm tarihleri yazýlmamýþtýr (meselâ bk. 1214, 1216, 1221, 1225 numaralý biyografiler). Buna bir istisna teþkil eden Ýbnü’s-Sâið’in biyografisinde (nr.
1224) vefat tarihinin görülmesi muhtemelen müstensih tarafýndan yapýlan, ilmî teamüle uygun bir ilâvedir. Zira ilgili yerde
ilâveden önce Zehebî’nin sözünün sonuna
gelindiðini göstermek üzere “ ( ” אintehâ) tabiri kullanýlmýþtýr. Zehebî’nin gözlerini tedrîcî bir þekilde kaybettiði dikkate alýnýrsa onun bu probleminin ortaya çýktýðý
tarihle hiçbir þey okuyup yazamayacak duruma geldiði günler arasýnda birkaç yýl geçmiþ olmasý veya bu sürecin vefatýna yakýn tarihlere kadar sürmesi mümkündür.
Sübkî’nin “az bir süre” ifadesi bu düþünceyi desteklemektedir. Bu durumda yorucu çalýþmalar yapmasa da bazý eserlerine
notlar kaydetmeye devam ettiði anlaþýlmaktadýr. Ma£rifetü’l-šurrâßýn Ýstanbul
Millet Kütüphanesi nüshasýna, hatta Paris ve onun paraleli olan Ýstanbul Beyazýt
Devlet kütüphaneleri nüshalarýna yaptýðý
ilâveler bunu göstermektedir.
Zehebî 3 Zilkade 748 (4 Þubat 1348) tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti. Tâceddin esSübkî’nin kaydettiðine göre babasý Takýyyüddin es-Sübkî, Zehebî’yi Ümmüssâlih
Medresesi’ndeki ikametgâhýnda 3 Zilkade
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748 Pazartesi günü akþamdan önce ziyaret etmiþtir. Onun, “Nasýlsýn?” sorusuna
Zehebî, “Yolcuyum” cevabýný vermiþ, ardýndan da, “Akþam namazý vakti girdi mi?”
diye sormuþ, Sübkî, “Ýkindi namazýný kýlmadýn mý?” deyince Zehebî ikindiyi kýldýðýný, ancak henüz akþam namazýný kýlmadýðýný söylemiþtir. Bunun üzerine Sübkî
ona akþamla yatsýyý cemederek kýlmanýn
hükmünü sormuþ, o da bunun câiz olduðunu bildirmiþ ve bir müddet sonra iki namazý cemederek akþam vaktinde kýlmýþ,
yatsýdan sonra -gece yarýsýndan önce- ruhunu teslim etmiþ ve muhtemelen Bâbüssagýr Mezarlýðý’na defnedilmiþtir (Sübkî, V, 217). Fâtýma bint Muhammed b. Nasrullah b. Kamer ed-Dýmaþkýyye ile evlenen Zehebî’nin bu evlilikten her biri ilimle
meþgul olan üç çocuðu dünyaya gelmiþtir. Emetülazîz Ümmü Seleme bunlarýn en
büyüðüdür ve bazý âlimlerden icâzeti vardýr. Zehebî, Ebü’d-Derdâ Abdullah’ýn pek
çok âlimden faydalanmasýný saðlamýþ, kendisi de ona hadis okutmuþtur. Ebü’d-Derdâ genç yaþta ölmüþtür (754/1353). Diðer
oðlu Ebû Hüreyre Abdurrahman da birçok âlimden yararlanmýþ, babasý ile birlikte pek çok hadis cüzü dinlemiþ, 799’da
(1397) vefatýna kadar hadis okutmuþtur.
Zühd ve takvâsýyla tanýnýp sâlih kiþiliðinden, geceleri kalkýp ibadet ettiðinden ve
iyilik severliðinden söz edilen Zehebî zamanýnda ilim çevrelerinin ilgi odaðý haline gelmiþ, eserlerini okumak, dinlemek ve
istinsah etmek için ilim talipleri her taraftan Dýmaþk’a akýn etmiþtir (Ýbn Hacer, edDürerü’l-kâmine, III, 337). Çeþitli medreselerde uzun yýllar ders okutmasý dolayýsýyla temayüz etmiþ bazý þahsiyetler onun
çevresinde yetiþmiþtir. Zehebî’den faydalanan tanýnmýþ âlimler arasýnda Tâceddin es-Sübkî, hocasý Alemüddin el-Birzâlî,
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, Ýbn Râfi‘, Ýbn Receb
el-Hanbelî gibi isimleri zikretmek mümkündür.
Öðretim Hayatý ve Ýlmî Þahsiyeti. Zehebî’nin ilk öðretim görevi, Safer 693’te
(Ocak 1294) hastalanan kýraat hocasý Muhammed b. Abdülazîz ed-Dimyâtî’nin Emevî Camii’ndeki vazifesini devralmasýyla baþladý. Safer 703’te (Eylül-Ekim 1303) Batna
Mescidi hatibi olarak oraya yerleþti (Ýbn
Kesîr, XIV, 28). Bu arada en büyük eseri
TârîÅu’l-Ýslâm’ýn telifiyle uðraþtý. Onun
Batna’da 718 (1318) yýlýna kadar devam
eden ikameti telif çalýþmalarý bakýmýndan
bir fýrsat teþkil etti. Ümmü’s-Sâlih Türbesi’ndeki dârülhadis þeyhi Kemâleddin Ahmed b. Muhammed eþ-Þerîþî’nin vefatýnýn ardýndan 22 Zilhicce 718’de (14 Þubat
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1319) onun yerine getirildi (Ýbn Kesîr, XIV,
88). Ýkametini de buraya nakleden Zehebî vefatýna kadar burada yaþadýysa da
Batna’daki hatiplik görevinin, Þehâbeddin
Ahmed b. Cebel’in vefatýyla boþalan Zâhiriyye Dârülhadisi þeyhliðini üstlendiði 17
Cemâziyelâhir 729 (18 Nisan 1329) tarihine kadar sürdüðü anlaþýlmaktadýr (a.g.e.,
XIV, 143). Alemüddin el-Birzâlî’nin 739’da
(1339) vefatý üzerine Zehebî, Nefîsiyye Dârülhadisi’nde ondan boþalan hadis hocalýðýný ve ayný yýl tamiratý tamamlanan Tengiziyye Dârülhadisi þeyhliðini de uhdesine
aldý; nitekim vefat ettiðinde beþ ayrý hadis þeyhliði görevi uhdesinde bulunuyordu: Urviyye, Fâzýliyye, Tengiziyye, Nefîsiyye ve Ümmü’s-Sâlih Türbesi (Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, s. 109-110; Abdüssettâr eþ-Þeyh, s.
270-280).

Zehebî özellikle hadis, tarih ve terâcim
konularýnda emsalsiz bir âlimdir. Elliyi aþkýn eser üzerine yaptýðý ihtisar vb. çalýþmalarýn her biri ciddi emek, dikkat ve ilmî birikim ürünüdür. Müellif bunlarý ihtisar ederken ayný zamanda ikmal etmiþ,
ta‘likler yazmýþ, tenkit ve tahkiklerde bulunmuþtur. Bunlarýn içinde Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’ý,
Beyhaký’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sý, Hatîb
el-Baðdâdî’nin TârîÅu Ba³dâd’ý, Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in TârîÅu Medîneti Dýmaþš’ý, Ýbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-³åbe fî ma£rifeti’½-½a¼âbe’si, Ýbnü’l-Kýftî’nin Ýnbâhü’r-ruvât’ý, Yûsuf b. Abdurrahman elMizzî’nin Teh×îbü’l-Kemâl fî esmâßi’rricâl’i gibi temel kaynaklar yer almaktadýr. Kýraat ilmindeki ihtisasýna raðmen Zehebî’nin bu alanýn usulü hakkýnda sadece
iki eseri bilinmektedir. Öte yandan onun
kýraatteki birikimini, Þemseddin es-Sehâvî’nin “oldukça muhtevalý” diye nitelediði
Ma£rifetü’l-šurrâßi’l-kibâr adlý biyografik eserinde ortaya koyduðu görülür. Zehebî’nin kendi döneminin kurrâsý ve kýraat anlayýþý hakkýnda yaptýðý deðerlendirme ve uyarýlar ilginçtir. Onlarýn Kur’an tilâvetinde tecvid kurallarýný uygulamada
aþýrýlýða kaçtýklarýný ve tasannu yaptýklarýný, bunun da mânayý gözeterek tilâvet
etmekten kendilerini uzaklaþtýrdýðýný belirtir ve özellikle farklý kýraat rivayetlerini
ayný okuyuþta cemetmenin sakýncalarýna
iþaret eder. Ona göre Kur’an okumaktan
maksat onun yüce anlamlarý üzerinde düþünmek ve kýraat esnasýnda huþû içinde
bulunmaktýr (Beyânü ze³ali’l-£ilm, s. 4-5).
Zehebî’nin en çok eser verdiði alanlardan biri hadistir. Ýbn Hacer’e göre Zehebî
hadis konusunda derinleþmiþ, bu alanda
kaynak niteliðinde pek çok kitap ortaya koy-

muþ, asrýnýn en çok eser veren âlimi kabul
edilmiþtir (ed-Dürerü’l-kâmine, III, 337).
Tahsil için birçok yere gitmesi, pek çok
hocadan faydalanmasý ona bu ilimde farklý bir üstünlük kazandýrmýþ, onu katý ve kuru bir nakilciliðe deðil özcü ve eleþtirici bir
anlayýþa ulaþtýrmýþtýr. Safedî’ye göre Zehebî’de ne muhaddislerin donukluðu ne
de nakilcilerin anlamsýz þekilciliði vardýr.
Aksine o çeþitli gruplarýn fikirlerine, Selef
âlimlerinin görüþlerine, mezhep ve fýrka
mensuplarýnýn sistemlerine hakkýyla vâkýf ve nâfiz bir bakýþ açýsýna sahipti. Ayný
zamanda önemli bir eleþtirmen olan Zehebî naklettiði metinlerdeki kusur ve illetlere, rivayet zincirinde kapalý olan yerlere,
râvilerde bulunabilecek cerh noktalarýna
mutlaka temas ederdi (el-Vâfî, II, 163).
Hadislerin hem metinlerini hem senedlerini tenkit edebilen böylesine geniþ kapsamlý bir bakýþ açýsýný kazanmasýnda muhtemelen, yetiþme çaðlarýnda içinde bulunduðu dörtlü gruptan üçünün (Birzâlî, Ýbn
Teymiyye ve Mizzî) etkisi olmuþtur. Zehebî’nin ricâl tenkidi sahasýndaki kudreti ve
baþarýsýnýn en açýk delili Mîzânü’l-i£tidâl
fî našdi’r-ricâl olup bu kitap gerek çaðdaþlarý gerekse daha sonra gelenler tarafýndan onun en deðerli eseri kabul edilmiþtir (Sübkî, V, 217; Ebü’l-Mehâsin elHüseynî, s. 35; Ýbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân,
I, 4). “Asrýn muhaddisi” unvanýyla anýlan
Zehebî için Ýbn Hacer el-Askalânî “asrýn
hâfýzý” ifadesini kullanmýþ, hatta yaptýðý
dualarda onunla ayný ilmî seviyeye çýkmayý Allah’tan istemiþtir (Þemseddin es-Sehâvî, el-Ý £lân bi’t-tevbîÅ, s. 98, 126). Öte
yandan, hadis âdâbýna riayet etmeyen ve
yalnýzca birtakým cahil þeyhlerden çokça
hadis rivayet etmeye önem veren zamanýn muhaddislerini eleþtirmiþtir. Hadis talebelerine ise öncelikle Muhammed b. Fütûh el-Humeydî’nin el-Cem£ beyne’½-Øa¼î¼ayn, Ýbnü’l-Harrât’ýn el-A¼kâmü’½½u³râ ve Ziyâeddin el-Makdisî’nin el-E¼âdî¦ü’l-muÅtâre adlý kitaplarýný istinsah
ederek onlarýn üzerinde durmalarýný ve
Beyhaký’nin eserlerinden çokça yararlanmalarýný tavsiye etmiþtir (Beyânü ze³ali’l£ilm, s. 6-8).
Gençlik yýllarýnda tarih ve ricâl konularýndaki bazý önemli eserler üzerinde ihtisar çalýþmalarý yapmasý Zehebî’nin bu alanda geniþ bilgi edinmesini saðlamýþ, bu sayede pek çok eser telif etmiþtir. Bunlarýn
içinde en önemlisi ve en hacimlisi TârîÅu’l-Ýslâm ve vefeyâtü’l-meþâhîr ve’la£lâm’dýr. Zehebî’nin bu alandaki birikimi
üstün yetenekleriyle birleþince ricâlin deðerlendirilmesi konusunda güvenilir so-
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nuçlar ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca tarihî olaylarýn incelenmesinde sened ve metin tenkidi konusu, tenkidin sadece muhaddislerle sýnýrlý kalmayýp kelâmcýlar ve mutasavvýflar gibi diðer ilim erbabýnýn yaný sýra devlet adamlarýnýn da eleþtirilebilmesi þeklinde çeþitlenmiþ, yeni ve ciddi boyutlar kazanmýþtýr. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr, Bedreddin el-Aynî gibi âlimlerin yaptýklarý nakillerin pek çoðunda kaynak göstermemelerine ve bunun o günün
anlayýþ ve uygulamalarýnda normal görülmesine karþýlýk Zehebî bu konuyu önemsemiþ, gerek biyografik bilgilerde gerekse
tarihî olaylarla ilgili nakillerde kaynaklarý
zikretmeye itina göstermiþtir. Zehebî’nin
biyografilerini verdiði kiþiler hakkýndaki
baþta gelen kaynaklarý bu kiþilerin çaðdaþlarý olan güvenilir âlimlerin eserleridir. Çaðdaþlarýndan tanýdýðý kimseler hakkýnda ise
bizzat kendi kanaatlerine önem vermiþtir. Ayný titizlik tarihî vakalara dair metin
tenkidi için de geçerlidir. Olaylarý eleþtiri
süzgecinden geçirmesi yanýnda ayný haber veya bilgi hakkýnda karþýlaþtýðý farklýlýklar arasýnda belirli kriterlerle tercihler
yapmýþ, olayýn veya haberin aslýný araþtýrmýþtýr (Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s. 455). Zehebî, güvenilir kaynaklarda yer alýp sika
kimselerden nakledilse de aklen mümkün
görmediði haberleri reddetmekte hiç tereddüt etmemiþtir. Çünkü ona göre ricâlin ve olaylarýn tenkit ve deðerlendirilmesi
hususunda ictihad kapýsý açýktýr. Ayný þekilde güvenilir âlimlere olan saygýsýný saklý
tutmak kaydýyla onlarý da inceleyip eleþtiri süzgecinden geçirme gereði duymuþtur. Cerh ve ta‘dîl üstatlarýndan Ahmed
b. Sâlih et-Taberî, Ebü’l-Hasan el-Ýclî, Ýbn
Ebû Hâtim, Ýbn Adî, Ýbn Hibbân, Ebû Abdullah Ýbn Mende, Hatîb el-Baðdâdî, Ebü’lKasým Ýbn Asâkir gibi þahsiyetlerin verdikleri bazý bilgileri ve yaptýklarý deðerlendirmeleri reddetmesi bunun bir örneðidir
(a.g.e., s. 448-449). Meselâ Hatîb el-Baðdâdî’nin Baðdat’ta 60.000 hamam bulunduðuna dair rivayetini (TârîÅu Ba³dâd, I,
117) naklettikten sonra, “Ben buna inanmadýðým gibi bunun onda biri kadar olduðuna da inanmam” demiþtir (Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf, s. 457). Tâceddin es-Sübkî’nin onun için “cerh ve ta‘dîl þeyhi” demesi
(ªabašåt, V, 216), Þemseddin es-Sehâvî’nin kendisinden, “Ricâl tenkidi konusunda her þeyi derinliðine inceleyenlerdendi”
diye söz etmesi (Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s.
127) onun bu konudaki otoritesine ve titizliðine iþaret eder.
Zehebî hakkýnda eski kaynaklarda mütekellim, müfessir gibi nitelemeler yapýl-

mamasý, hadis ve tarih alanýndaki büyük
otoritesinin diðer alanlardaki bilgisini gölgelemesi yüzünden olmalýdýr. Kendisi bazý
önemli akaid kitaplarýný ihtisar ettiði gibi
kelâm ilmine dair telif eserler de ortaya
koymuþtur. Zehebî’nin akaiddeki yolu hadise dayalý Selef yoludur. Konuyla ilgili eserlerinde aðýrlýklý unsur Kur’an âyetleriyle
Hz. Peygamber’in hadisleridir ve bu metodundan dolayý bazý eleþtirilere hedef teþkil etmiþtir. Akaide dair söz ederken o konuda tartýþmaya girmemenin daha doðru olduðunu söylese de (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, II, 600) Mu‘tezile’nin bid‘at üzere bulunduðunu belirtmekte sakýnca görmemiþ
(a.g.e., III, 1122), Yunan filozoflarý için aðýr
ifadeler kullanmýþtýr (Ehlü’l-miße fe ½â£iden, s. 115). Fýkhü’l-hadîs konusundaki dirayetine de iþaret edilen Zehebî’den fakih diye söz eden bulunmamakla birlikte
kendisinin fýkha dair telifleri mevcuttur.
Bazý fýkýh eserlerini ihtisar etmesi yanýnda usûl-i fýkýhta ve çeþitli fýkhî bahislerde
kitap ve risâleler yazmýþ, pek çok fýkhî meseleye dair görüþleri eserlerinde yer almýþtýr. Onun fýkhýnda da aðýrlýklý unsur Kur’an
ve Sünnet’tir. Öte yandan Zehebî’nin tefsir alanýndaki birikiminin de yeterince dikkate alýnmadýðý anlaþýlmaktadýr. Suûd b.
Abdullah el-Fenîsân’ýn yaptýðý çalýþmada
açýkça görülmüþtür ki Zehebî’nin çeþitli
eserlerinde serpiþtirilmiþ olarak gerek rivayet gerekse dirayet tefsirine dair yazdýðý þeyler -bütün sûreleri içine almak üzere- bir kitap teþkil edecek hacme ulaþmaktadýr. Ýlmî hayatýnýn ilk dönemlerinde
þiirle de meþgul olan Zehebî bazý hocalarýndan þiirler rivayet ettiði gibi (meselâ
bk. Mu£cemü’þ-þüyûÅ, I, 29-30, 48, 80-81,
103, 173, 224, 264) kendisine ait nazýmlar
da mevcuttur. Tedlîs yapanlarýn isimleri
hakkýnda yazýp Abdülazîz b. Muhammed
b. Sýddîk el-Gumârî’nin et-Teßnîs bi-þer¼i Man¾ûmeti’×-¬ehebî fî ehli’t-tedlîs
adýyla þerhettiði kasidesi (Beyrut 1404)
bunlardan biridir (Sübkî, V, 218-219). Ayrýca TârîÅu’l-Ýslâm’da þairlerin biyografilerine ve þiirlerine geniþ yer ayýrmasý onlara ve þiirlerine duyduðu ilginin bir sonucu olmalýdýr. Zehebî’nin hattý sanatkârane deðilse de düzgün ve yazý kurallarýna
uygundur.
Zehebî bazý eleþtirilere uðramýþ ve hakkýnda aðýr ifadeler kullanýlmýþtýr. Onu eleþtirenlerden biri, çaðdaþlarýndan Ýbnü’l-Murâbýt diye meþhur Ebû Amr Muhammed
b. Osman el-Gýrnâtî’dir (ö. 752/1351). Gýrnâtî biraz da yakýþýksýz bir üslûpla Zehebî’nin müteahhir þahsiyetlere ait bazý biyografilerde onlarýn olumsuz yanlarýný zik-

rettiðini, TârîÅu’l-Ýslâm’ýn dörtte birinin
gýybetten ibaret bulunduðunu ileri sürmüþtür. Bu tenkit Ýbn Hacer el-Askalânî
ve Þemseddin es-Sehâvî gibi âlimler tarafýndan reddedilmiþ, Zehebî’nin eleþtirilerinin iyi niyete dayalý, gerekli tesbitler ve
uyarýlar olduðu ifade edilmiþtir (el-Ý£lân bi’ttevbîÅ, s. 87-98; Abdüssettâr eþ-Þeyh, s.
235, 238-241). Benzer bir yaklaþým da Zehebî’nin bir kitabýnda yazdýklarýna öfkelendiði için ayný kitabýn sayfa kenarýna yakýþýksýz ifadeler yazan kurrâdan, Ýbn Bushân (Bashân) diye bilinen Þemseddin Muhammed b. Ahmed ed-Dýmaþký’de görülür. Þemseddin es-Sehâvî’nin iddiasýna göre Zehebî, Mu£cemü’þ-þüyûÅ’unda (II,
140-150) Ýbn Bushân’ýn biyografisini yazarken kendisine gerekli cevabý vermiþ,
Ma£rifetü’l-šurrâß adlý kitabýndan da biyografisini çýkarmýþtýr (el-Ý £lân bi’t-tevbîÅ,
s. 95-96). Ancak Ýbn Bushân’ýn Mu£cemü’þ-þüyûÅ’taki biyografisinde bu konuya dair herhangi bir ifade bulunmadýðý gibi Ma£rifetü’l-šurrâßda biyografisine onun
hakkýnda olumsuz bir görüþ belirtilmeden
yer verilmiþtir. Sehâvî’nin anlattýðý olumsuz ifadeler muhtemelen daha sonra Zehebî tarafýndan Mu£cemü’þ-þüyûÅ’tan
çýkarýlmýþ ve Ýbn Bushân’ýn biyografisi Ma£rifetü’l-šurrâßda tekrar kaydedilmiþtir. Tâceddin es-Sübkî de Zehebî’nin ilmî otoritesine vurgu yapan görüþleri yanýnda bazý
konularda onu eleþtirenlerden biridir. Hanbelîler’in görüþlerine aþýrý derecede baðlý
olduðunu, Hanefî ve Þâfiîler hakkýnda bazý
sözler sarfettiðini ve Eþ‘arîler’i küçültücü
ifadeler kullandýðýný, mutasavvýflarýn aleyhine hareket ettiðini ileri sürmüþ, ayrýca
bazý biyografileri çok geniþ, bazýlarýný ise
gereðinden kýsa tuttuðunu söylemiþtir
(Sübkî, I, 198; V, 216-217). Ancak Zehebî’nin eserlerindeki örnekler üzerinde yapýlan incelemeler sonucunda Sübkî’nin eleþtirileri isabetsiz bulunmuþtur (Abdüssettâr eþ-Þeyh, s. 235-237, 241-263). Diðer taraftan Ýzzeddin el-Kinânî de Sübkî’nin bu
tutumunu kýnamýþ, onu edebi kýt, insafsýz
ve Ehl-i sünnet hakkýnda bilgisiz olmakla
suçlamýþtýr (Þemseddin es-Sehâvî, el-Ý £lân
bi’t-tevbîÅ, s. 95).
Eserleri. Telif, ihtisar ve tahrîc türünde
300’e yakýn eser kaleme alan Zehebî’nin
Ašsâmü’l-Æurßân el-müsemmâ bi’t-tibyân (Kahire 1231) ve et-Telvî¼ât fî £ilmi’l-šýrâßât’ýn (Brockelmann, II, 47) dýþýnda baþlýca eserleri þöylece sýralanabilir: A)
Akaid ve Fýkýh. 1. el-Erba£în fî ½ýfâti rabbi’l-£âlemîn. Þam’da Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunan birinci cüzü (nr. 11/
3748) Abdülkadir b. Muhammed Atâ Sû-
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fî’nin tahkikiyle neþredilmiþtir (Medine
1413). 2. Kitâbü’l-£Arþ. Allah’ýn arþa istivâ etmesi hususunu naslarýn te’viline gitmeden Selef’in anlayýþýna göre ele alan
müellif, eserin giriþinde ilgili âyet ve hadisleri zikrettikten sonra sahâbeden baþlayarak pek çok âlimin bu anlayýþý destekleyen görüþlerini sýralamýþtýr (nþr. Muhammed b. Halîfe et-Temîmî, I-II, Riyad 1420/
1999). Bu yayýnýn I. cildi nâþirin açýklamalarýndan meydana gelmektedir. Bazý müellifler el-£Ulüv adlý kitapla bu eserin ayný olduðunu söylemiþse de bunun yanlýþ
olduðu anlaþýlmaktadýr (neþredenin giriþi, I, 350-354). 3. el-£Ulüv li’l-£aliyyi’l³affâr fî ½a¼î¼i’l-aÅbâri ve seš¢mihâ.
Bir önceki eseri tamamlamak üzere yazýlmýþtýr (Kahire 1332; Kitâbü’l-£Ulüvvi li’l£aliyyi’l-£a¾îm ve î²â¼i ½a¼î¼i’l-aÅbâri min
seš¢mihâ adýyla nþr. Abdullah b. Sâlih el-

Berrâk, Riyad 1420/1999). Muhammed Nâsýrüddin el-Elbânî tarafýndan ihtisar edilen (Beyrut 1412/1991) eser hakkýnda Zâhid el-Kevserî, “Zehebî bu kitabý yazmasaydý dini ve itibarý bakýmýndan daha iyi
olurdu” demiþtir (Süyûtî, s. 348 [dipnot
2]). 4. Kitâbü’l-Kebâßir ve tebyînü’l-me¼ârim. Pek çok baskýsý yapýlan eserin (Ka-

hire 1378; Riyad 1380; Beyrut 1400; Baðdat 1982; Tunus 1986; nþr. Muhyiddin Müstû, Beyrut 1404/1984) Türkçe tercümeleri
de vardýr. 5. Risâle la¹îfe tete£allešu bi’limâmeti’l-£u¾mâ (Nuruosmaniye Ktp., nr.
4976, vr. 20-23). 6. en-Na½î¼atü’×-¬ehebiyye li’bn Teymiyye (er-Risâletü’×-¬ehebiyye ilâ Ýbn Teymiyye; Beyânü ze³ali’l£ilm ve’¹-¹aleb ile birlikte, Dýmaþk 1347).

Abdüssettâr eþ-Þeyh, bazý çirkin ifadelerin bulunduðu risâlenin Zehebî’ye nisbetinin doðru olmayacaðýný ileri sürmüþse
de (el-¥âfý¾ e×-¬ehebî, s. 350-352) Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf bu görüþe katýlmamýþtýr (e×¬ehebî, s. 146-147). 7. ¥uš†šu’l-câr (Köprülü Ktp., nr. 1584, vr. 32-129). 8. Teþbîhü’l-Åasîs bi-ehli’l-Åamîs. Müslümanlarý özellikle bayram günlerinde hýristiyanlara benzemekten sakýndýrmak amacýyla
kaleme alýnmýþtýr (nþr. Meþhûr Hasan Selmân, Mecelletü’l-¼ikme, sy. 4 [Leeds 1415],
s. 183-214).
B) Hadis. 1. E¼âdî¦ muÅtâre min
Mev²û£âti’l-Cevrešånî ve’bni’l-Cevzî.
Doksan dokuz hadis içeren eserde ilgili hadislerin illetleri hakkýnda kýsa açýklamalar
yapýlmýþtýr (nþr. Abdurrahman b. Abdülcebbâr el-Ferîvâî, Medine 1404). 2. el-Er-

Zehebî’nin Risâle la¹îfe tete£allešu bi’l-imâmeti’l-£u¾mâ adlý eserinin ilk ve son sayfalarý (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4976)
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ba£ûne’l-büldâniyye el-muÅarrece mine’l-Mu£cemi’½-½a³¢r li’¹-ªaberânî (nþr.
Kemâl Yûsuf el-Hût, el-Mu£temed, I/2 [Receb 1408/Þubat 1988], s. 40-121). 3. Erba£ûne ¼adî¦en li’bnihî Ebî Hüreyre
£Abdirra¼mân. Zehebî bu eseri oðlu Ebû
Hüreyre için hazýrlamýþ, o da daha babasý
hayattayken bu kitabý okutmuþtur (Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 541, vr.
210-243). 4. TelÅî½ü’l-Müstedrek (MuÅta½arü’l-Müstedrek). Hâkim en-Nîsâbûrî’nin eseri üzerine yapýlan en önemli çalýþmadýr. Müellifin bazý hadislerle ilgili yanlýþ hükümleri tashih ettiði eser el-Müstedrek ile birlikte defalarca neþredilmiþtir (DÝA, XXXII, 135). Zehebî ayrýca elMüstedrek’teki 100 kadar mevzû rivayeti el-Müstedrek £alâ Müstedrek adlý
eserinde toplamýþtýr. Ýbnü’l-Mülakkýn, Zehebî’nin muhtasarýný tekrar ihtisar etmiþtir (nþr. Abdullah b. Hamed el-Lâhîdân –
Sa‘d b. Abdullah Âlü Humeyyid, I-VII, Riyad 1411). Ýbn Hacer el-Askalânî’nin TelÅî½ü’l-Müstedrek üzerine yazdýðý bazý
notlarý içeren et-Ta£lîš £alâ Müstedreki’l¥âkim adlý eserinin bir nüshasý Rabat’ta
bulunmaktadýr (el-Hizânetü’l-âmme, nr.
177f). 5. el-Mûšý¾a (el-Mušaddimetü’lmûšý¾a) “fî £ilmi mu½¹ala¼i’l-¼adî¦”.
Abdülfettâh Ebû Gudde risâleyi el-Mûšý¾a “fî £ilmi mu½¹ala¼i’l-¼adî¦” adýyla
tahkik etmiþ ve esere kendi hacmi kadar
tamamlayýcý bilgiler eklemiþ (Beyrut 1405),
Ebû Üsâme Selîm b. Îd el-Hilâlî de risâleyi Kifâyetü’l-¼afa¾a þer¼u’l-Mušaddimeti’l-mûšý¾a ismiyle þerhetmiþtir (Acman 1422/2001). 6. Kitâbü’s-Selsebîl fî
þer¼i elfâ¾ý ve £ibârâti’l-cer¼ ve’t-ta£dîl
(nþr. Halîl b. Muhammed el-Arabî, Devha
1428/2007). 7. er-Red £alâ Ýbni’l-Æa¹¹ân
fî kitâbihî Beyâni’l-vehm ve’l-îhâm. Ýbnü’l-Kattân el-Maðribî’nin Ýbnü’l-Harrât’a
ait el-A¼kâmü’l-vüs¹â adlý kitaba yaptýðý eleþtiriler için bir reddiyedir (nþr. Fârûk
Hammâde, Dârülbeyzâ 1408; nþr. Hâlid
b. Muhammed b. Osman el-Mýsrî, Kahire
1426/2005; DÝA, XXI, 71]). 8. Tenš¢¼u’tTa¼š¢š. Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin, Hanbelî mezhebinin fýkhî görüþlerini desteklemek üzere kaleme aldýðý et-Ta¼š¢š fî
e¼âdî¦i’t-Ta£lîš adlý eserindeki (DÝA, XX,
547) ihtilâflý hadisler ve bunlarla ilgili Ýbnü’l-Cevzî’nin görüþleri hakkýnda Zehebî’nin eleþtiri ve deðerlendirmelerini içerir.
Zehebî hadisleri senedlerini hazfederek
vermiþ, kitabýnýn hacmi aslýnýn dörtte biri kadar küçülmüþ ve eser Ýbnü’l-Cevzî’nin eserinin kenarýnda basýlmýþtýr (nþr. Abdülmu‘tî Emîn Kal‘acî, I-XII, Halep-Kahire 1419/1998; Ebû Âsým Hasan b. Abbas
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b. Kutb, I-VIII, Kahire 1422/2001-2002). 9.
el-Mühe××eb fi’Åti½âri’s-Süneni’l-kebîr. Beyhaký’ye ait es-Sünenü’l-kübrâ’nýn muhtasarýdýr (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 467; TSMK, Medine, nr. 258-259).
10. MuÅta½arü’l-E¹râf. Mizzî’nin Tu¼fetü’l-eþrâf’ýnýn muhtasarýdýr (Abdullah Muhammed el-Habeþî, I, 552).
C) Tarih ve Terâcim. 1. TârîÅu’l-Ýslâm
ve vefeyâtü’l-(¹abašåtü’l-)meþâhîr ve’la£lâm. Zehebî’nin en hacimli eseridir.
40.000’e yakýn biyografinin yer aldýðý kitapta hicrî 1 (622) yýlýndan 700 (1301) yýlýna kadar olan süreç onar yýllýk yetmiþ tabakaya ayrýlmýþ, olaylar yýl sýrasýna göre
anlatýlmýþtýr. TârîÅu’l-Ýslâm’ýn telifi Cemâziyelâhir 714’te (Eylül 1314) tamamlanmýþ, daha sonra müellif ilâveler yaparak
eserini 726 (1326) yýlýnda sonlandýrmýþ, ardýndan kitaba 701-746 (1302-1345) yýllarý
olaylarý ile vefeyâtýný içine alan bir zeyil yazmýþtýr. Eser, daha sonra kaleme alýnan Siyeru a£lâmi’n-nübelâß, Ma£rifetü’l-šurrâß, el-£Ýber, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, el-Ýþâre, el-Ý£lâm gibi kitaplara kaynak teþkil
etmiþ; Safedî, Ýbn Þâkir el-Kütübî, Ebü’lFidâ Ýbn Kesîr, Tâceddin es-Sübkî, Ýsnevî,
Ýbn Receb, Þemseddin es-Sehâvî gibi tarihçiler ondan yararlanmýþtýr. Zehebî’nin
talebelerinden Alâeddin Ali b. Halef b. Halîl es-Saîdî ve Ýbnü’l-Cezerî’nin MuÅta½aru TârîÅi’l-Ýslâm adlý eserleriyle (Keþfü’¾¾unûn, I, 295; DÝA, XX, 557) Takýyyüddin
Ýbn Kadî Þühbe’nin el-Müntešå min TârîÅi’l-Ýslâm’ý (Halep, el-Mektebetü’l-Ahmediyye, nr. 1220) ve Þemseddin es-Sehâvî’nin bazý ilâveler yaparak meydana getirdiði muhtasar, eser üzerine yapýlan ihtisar çalýþmalarýndan bazýlarýdýr (Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf, s. 16 vd.; eserin tasnif ve
tertibinde uygulanan yöntemler için bk.
VEFEYÂT). J. de Somogyi TârîÅu’l-Ýslâm
üzerine bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.).
Ýlk defa Mektebetü’l-Kudsî tarafýndan beþ
cilt halinde neþredilen eserin (Kahire 13671369) daha sonra ilk cildi Muhammed Abdülhâdî Þaîre’nin (Kahire 1975), ardýndan
601-610 (1204-1214) yýllarýna ait kýsmý Beþþâr Avvâd Ma‘rûf’un (Kahire 1397/1977)
tahkikiyle yayýmlanmýþtýr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, Þuayb el-Arnaût ve Sâlih Mehdî
Abbâs’ýn tahkikiyle yapýlan dört ciltlik neþir
ise 601-640 (1204-1243) yýllarýný içermektedir (Beyrut 1408/1988). Beþþâr Avvâd eserin tamamýný (700 yýlýna kadar) neþre hazýrlamýþ (I-XVII, Beyrut 1424/2003), bu neþrin son iki cildi fihristlere ayrýlmýþtýr. Kitabýn tamamýný zeyliyle birlikte (Hz. Peygamber’in sîretinden 746 [1345] yýlýna kadar)
Ömer Abdüsselâm Tedmürî de tahkik edip

neþretmiþtir (Beyrut 1407-1424/19872004). Elli üç ciltten meydana gelen bu
neþirde ciltlere numara verilmeyip her cildin ihtiva ettiði yýllar yazýlmýþ, eserin 701746 (1302-1345) arasýndaki bölümü ¬eylü TârîÅi’l-Ýslâm ve vefeyâti’l-meþâhîr
ve’l-a£lâm adýyla yayýmlanmýþtýr. Muhammed Mahmûd Hamdân TârîÅu’l-Ýslâm’ýn
sîret kýsmýný tahkik etmiþtir (I-II, KahireBeyrut 1411/1991). 2. Düvelü’l-Ýslâm (etTârîÅu’½-½a³¢r). Müellifin TârîÅu’l-Ýslâm’da yer alan olaylarý ve biyografileri kýsaltarak meydana getirdiði bu eserden daha
sonraki müellifler çokça yararlanmýþtýr. Ýlk
yazýmýnda 700 (1301) yýlýna kadar gelen
olaylarý içine alan eser Zehebî tarafýndan
yazýlan bir zeyille 744 (1343) yýlýna kadar
getirilmiþtir (Haydarâbâd 1337/1918; nþr.
Fehîm Muhammed Þeltût – Muhammed
Mustafa Ýbrâhim, Kahire 1394/1974; Beyrut
1405/1985; nþr. Hasan Ýsmâil Merve – Mahmûd el-Arnaût, I-II, Beyrut 1999). Kitabýn
matbu nüshalarýnda yer alan 741-744
(1340-1343) yýllarýna ait bölümün müstensih veya kim olduðu bilinmeyen biri tarafýndan ilâve edildiði ileri sürülmüþtür (Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf, s. 169-170). Þemseddin esSehâvî de esere 745-898 (1344-1493) yýllarýný kapsayan ve e×-¬eylü’t-tâm (Vecîzü’lkelâm fi’×-×eyl) £alâ Düveli’l-Ýslâm adlý
bir zeyil kaleme almýþtýr (nþr. Hasan Ýsmâil Merve – Mahmûd el-Arnaût, I-III, Küveyt-Beyrut 1413-1418/1992-1998). 3. el£Ýber fî Åaberi men ³aber. et-TârîÅu’levsa¹ adýyla da zikredilen eser (Sübkî, V,
217), müellifin TârîÅu’l-Ýslâm’dan çýkardýðý bir muhtasar olmakla birlikte yer yer
bazý ilâveler de yapýlmýþtýr (eserin adýndaki “gaber” kelimesinin “.aber” olmasýyla ilgili tartýþmalar için bk. Selâhaddin elMüneccid, XLVIII [1393], s. 967-971). Müellifin kendisinin bir zeyil yazdýðý kitabýn II
ve III. ciltleri Fuâd Seyyid tarafýndan tahkik edilmiþ (Küveyt 1961), diðer ciltlerini
(I, IV-V) Selâhaddin el-Müneccid tahkik
ederek yayýmlamýþtýr (Küveyt 1960-1966).
Eser ayrýca Ebû Hâcer M. Saîd b. Besyûnî Zaðlûl’ün tahkikiyle ve zeyliyle birlikte
neþredilmiþtir (I-IV, Beyrut 1405/1985). el£Ýber’in zeyli üzerine baþka zeyiller de yazýlmýþ, Takýyyüddin Ýbn Kadî Þühbe ise eseri ihtisar etmiþtir (Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s.
179). 4. Siyeru a£lâmi’n-nübelâß*. Zehebî baþta muhaddisler olmak üzere meþhur þahsiyetleri tabakalar halinde tanýttýðý bu kitabýný, TârîÅu'l-Ýslâm’dan sonra
yazmýþ olup Asr-ý saâdet’ten 700 (1301) yýlýna kadar kýrk civarýnda tabakayý kapsamaktadýr. Endülüs’ten Çin’e kadar uzanan
Ýslâm coðrafyasýnda her sahanýn en meþ-

hur 7000 kadar isminin yer aldýðý kitapta
râviler cerh ve ta‘dîl bakýmýndan da deðerlendirilmiþtir (eser ve Zehebî’nin felsefî görüþlere yaklaþýmý hakkýnda bk. Gilliot, s. 117-150). Eserin ilk ciddi neþrini Þuayb el-Arnaût baþkanlýðýndaki bir heyet
gerçekleþtirmiþ (Beyrut 1401-1405/19811985), 1988’de hazýrlanan iki ciltlik fihristle birlikte tamamý yirmi beþ cilt halinde
basýlmýþtýr (Beyrut 1409/1989, 1410/1990).
5. Esmâßü’lle×îne râmü’l-Åilâfe. Müellifin Nesebü’l-Eyyûbiyyîn adlý risâlesiyle
birlikte Selâhaddin el-Müneccid tarafýndan Mecelletü Ma£hedi’l-maÅ¹û¹âti’l£Arabiyye içinde neþredilmiþ (IV/2 [baský
yeri yok, 1378/1958], s. 301-308), daha sonra ayrýca basýlmýþtýr (Beyrut 1398/1978).
6. Esmâßü men £âþe ¦emânîne sene
ba£de þeyÅihî ev ba£de (târîÅi) semâ£ihî (Beyrut 1418/1997). 7. el-Ýþâre ilâ vefeyâti’l-a£yân el-müntešå min TârîÅi’lÝslâm. Eserde 700 (1301) yýlýna kadar olan
meþhur þahsiyetlerin vefatlarý yazýlmýþ (nþr.
Ýbrâhim Sâlih, Beyrut 1411/1991), müellif
daha sonra bu çalýþmasý için bir zeyil kaleme almýþtýr (a.g.e., s. 169). 8. el-Ý£lâm bivefeyâti’l-a£lâm. Bir önceki eserin muhtasarý olmakla birlikte bazý ilâveler yapýlarak 740 (1339) yýlýna kadar vefat eden
meþhur þahsiyetler zikredilmiþ, müellifin
TârîÅu’l-Ýslâm ve Siyeru a£lâmi’n-nübelâß gibi hacimli eserlerinde bulunmayan birçok isme burada yer verilmiþtir
(nþr. Abdürabbinnebî Muhammed, Riyad
1987; nþr. Riyâd Abdülhamîd Murâd – Abdülcebbâr Zekkâr, Beyrut 1412/1991, 1413/
1993; nþr. Mustafa b. Ali Ývaz – Rebî‘ Ebû
Bekir Abdülbâki, I-II, Beyrut 1413). 9. Ehlü’l-miße fe ½â£iden. Eserde Hz. Peygamber’in, “Bu geceden itibaren geçecek 100
yýlýn sonunda bugün yeryüzünde yaþayanlardan hiç kimse kalmayacak” (Buhârî,
“.Ýlim”, 41) meâlindeki hadisi belirtildikten sonra 100 yýl ve daha çok yaþayan kimseler zikredilmiþ, ardýndan sahâbe neslinden itibaren müþrikler dahil 100 yýl ve daha fazla yaþayan 126 kiþinin kýsa biyografisine yer verilmiþtir (bk. bibl.). Risâle ayný adla Jacqueline Sublet (Cahiers d’onomastique arabe içinde, I [Paris 1979], s.
99-159) ve Cüzßün fîhi ehlü’l-miße adýyla Ebû Yahyâ Abdullah el-Kinderî tarafýndan da (Beyrut 1418/1997) yayýmlanmýþtýr. 10. el-Em½âr ×evâtü’l-â¦âr. Ebû Ya‘lâ el-Halîlî’nin el-Ýrþâd fî £ulemâßi’l-bilâd’ý esas alýnarak yazýldýðý anlaþýlan eser
Medine, Mekke, Dýmaþk, Mýsýr, Ýskenderiye, Kûfe, Basra, Baðdat, Semerkant, Buhara, Hemedan ve Endülüs gibi ilim merkezlerinde yetiþen âlimler hakkýndadýr. Ha185
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lîlî’nin kitabýnda kýsa bilgiler verilmekle beraber müellif eserinde buna gerek görmemiþ, çoðu sahâbe ve tâbiîn neslinden
olup söz konusu merkezlere yerleþen veya bu merkezlerden diðer bölgelere giden âlimlerin yalnýz adlarýný zikretmiþ, hadis, fýkýh ve kýraat gibi ilimlerin bu yerlerdeki geliþmesine dikkat çekmeyi amaçlamýþtýr (nþr. Abdülkadir el-Arnaût – Mahmûd el-Arnaût, Dýmaþk 1405/1985; nþr.
Kasým Ali Sa‘d, Beyrut 1406/1986). L. Librande, eserin Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde bulunan (Veliyyüddin Efendi, nr.
463/3, vr. 90b-93a) yazma nüshasý üzerine
bir makale yazmýþtýr (bk. bibl.). 11. Dîvânü’Š-Šu£afâß ve’l-metrûkîn. Rivayetleri terkedilen, zayýf olarak nitelenen veya yeteri kadar tanýnmayan 5099 râviyi
ihtiva eden eser -baþta Ahmed’ler olmak
üzere- alfabetik sýraya göre düzenlenmiþtir (nþr. Hammâd el-Ensârî, Mekke 1387/
1969; I-II, Beyrut 1408/1988). Müellif bu
eserine ¬eylü Dîvâni’Š-Šu£afâß ve’lmetrûkîn adýyla bir zeyil kaleme almýþtýr (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr.
369, vr. 227-229; TSMK, III. Ahmed, nr.
3053/1). 12. el-Mu³nî fi’Š-Šu£afâß. Yalan söyleyen, hadis uyduran, bir gerekçeyle rivayetleri terkedilmiþ bulunan, zayýf addedilen, vehim sahibi olup çokça yanýlan, sika olduðu halde gevþek kabul edilen veya yeteri kadar tanýnmayan 7854
râvinin yer aldýðý eser -baþta yine Ahmed’lere yer verilmek üzere- alfabetik sýrayla düzenlenmiþtir (nþr. Nûreddin Itr, I-II,
Halep 1971; Kahire 1976). 13. Mîzânü’li £tidâl*. Zehebî’nin zayýf râvilere dair en
önemli çalýþmasýdýr. 11.053 biyografiyi içeren eserde önce adlarýyla bilinen erkek
ve kadýn râviler, daha sonra künyeleriyle, babalarýnýn adýyla, nisbeleriyle bilinenler, adlarý bilinmeyen erkek ve kadýn râviler, künyeleriyle bilinen kadýn râviler, adý
bilinmeyip “falanýn vâlidesi” diye anýlan râviler kaydedilmiþ, bunlardan Kütüb-i Sitte râvisi olanlar birer rumuzla gösterilmiþtir. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin “bu sahadaki en derli toplu eser” diye nitelediði Mîzânü’l-i£tidâl Leknev’de (1301), Kahire’de (Muhammed Bedreddin en-Na‘sânî el-Halebî’nin tashihiyle 1324-1327,
1355) ve Beyrut’ta (nþr. Ali Muhammed
Muavvaz – Âdil Ahmed Abdülmevcûd,
1416/1995) basýlmýþtýr. 14. el-Kâþif fî ma£rifeti men lehû rivâye fi’l-Kütübi’s-sitte. Eserde Mizzî’nin TeÅzîbü’l-Kemâl’inde yer alan biyografilerle ilgili bilgiler özetlenmiþtir. Zehebî’nin esere ilâve ettiði deðerli bilgiler ve deðerlendirmelerle kitap
hemen hemen telif hüviyetini kazanmýþ186

týr (nþr. Ýzzet Ali Îd Atýyye – Mûsâ Muhammed Ali, I-III, Kahire 1392/1972; I-III, Beyrut 1403/1983; nþr. Muhammed Avvâme –
Ahmed Muhammed Nemir Hatîb [Sýbt Ýbnü’l-Acemî’nin hâþiyesi ile birlikte], I-II,
Cidde 1413/1992; I-V, 1430/2009, bu neþrin I. cildi Muhammed Avvâme’nin eser
hakkýndaki incelemelerinden meydana gelmiþtir). 15. Te×hîbü Teh×îbi’l-Kemâl fî
esmâßi’r-ricâl (nþr. Guneym Abbas Guneym – Mecdî Seyyid Emîn, Kahire 1425/
2004). Kýsaca Te×hîbü’t-Teh×îb diye anýlan eser üzerine Zehebî’nin el-Mücerred
min Teh×îbi’l-Kemâl ve el-MušteŠab
min Teh×îbi’l-Kemâl adlý iki muhtasarý
daha vardýr. 16. Men tüküllime fîhi ve
hüve müve¦¦ešun ev ½âli¼u’l-¼adî¦. Sika veya sâlihu’l-hadîs olduklarý halde bazý cerh ve ta‘dîl âlimlerince tenkit edilen
Kütüb-i Sitte râvilerinin güvenilirlik açýsýndan kýsaca tanýtýldýðý eseri, Muhammed
Þekûr el-Meyâdînî ¬ikru esmâßi men tüküllime fîhi ve hüve müve¦¦ešun (Zerka 1406/1986), Ebû Abdullah Ýbrâhim b.
Suaydây Ýdrîs ve Ýbrâhim el-Mevsýlî Ma£rifetü’r-ruvâti’l-mütekellem fîhim bimâ
lâ yûcibü’r-red (Beyrut 1406/1986, 1412/
1992) adýyla yayýmlamýþ, daha sonra Abdullah b. Dayfullah er-Ruhaylî eseri asýl ismiyle ve tahkik ederek neþretmiþtir (Medine 1426/2005). 17. el-Mücerred fî esmâßi ricâli Süneni Ýbn Mâce. Eserde,
Ýbn Mâce’nin Sünen’inde yer aldýðý halde
Øa¼î¼ayn’da rivayetlerine yer verilmeyen
1939 râvi kendi içinde alfabetik tabakalar
halinde bir araya getirilmiþ (nþr. Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbire, Riyad 1979, 1409/
1988), nâþir ayrýca, Fihrisü esmâßi’l-Mücerred fî esmâßi ricâli Süneni Ýbn Mâce adýyla eserin tam alfabetik bir fihristini yayýmlamýþtýr (Riyad 1409/1989). 18.
el-Müþtebih fi’r-ricâl: Esmâßihim ve ensâbihim. Yazýlýþlarý ayný, okunuþlarý farklý olan isim, nisbe, künye ve lakaplarý içeren alfabetik bir eserdir (nþr. P. de Jong,
Leiden 1863, 1881; nþr. Ali Muhammed elBicâvî, Kahire 1962). Ýbn Nâsýrüddin eseri, Tav²î¼u’l-Müþtebih fî ²ab¹i esmâßi’rruvât ve ensâbihim ve elšåbihim ve
künâhüm adýyla geniþletmiþ (nþr. Þuayb
el-Arnaût, VI, Beyrut 1403/1982; I-X, nþr.
Muhammed Nuaym el-Araksûsî, Beyrut
1414/1993), ayrýca el-Müþtebih’teki hatalarýn sebeplerini ele alan el-Ý£lâm bimâ
vaša£a fî Müþtebihi’×-¬ehebî mine’l-evhâm adýyla bir eser kaleme almýþtýr (nþr.
Abdürabbinnebî Muhammed, Mekke 1405/
1984). Ýbn Hacer el-Askalânî de el-Müþtebih’teki hatalarý düzeltmek, kelimelerin
doðru okunuþunu göstermek amacýyla ve

bazý isimler ilâve ederek Teb½îrü’l-müntebih bi-ta¼rîri’l-Müþtebih adlý alfabetik
eserini meydana getirmiþtir. 19. Mu£cemü’þ-þüyûÅ (el-Mu£cemü’l-kebîr). Müellifin mukaddimede belirttiðine göre eser,
kendisinin bizzat görüþtüðü veya küçük
yaþta kendilerinden icâzet aldýðý hocalarýnýn biyografilerini içermektedir (I-II, nþr.
M. Habîb el-Hîle, Tâif 1408/1988; Mu£cemü þüyûÅi’×-¬ehebî adýyla nþr. Rûhiyye
Abdurrahman es-Süyûfî, Beyrut 1410/
1990). 20. el-Mu£cemü’l-muÅta½ bi’lmu¼addi¦în. Zehebî’nin ders halkalarýna
katýldýðý hocalarla rivayetleri için kendisine icâzet veren muhaddislerden 394’ünün
biyografisiyle ilgili bir eserdir (nþr. M. Habîb el-Hîle, Tâif 1408/1988; Mu£cemü mu¼addi¦i’×-¬ehebî adýyla nþr. Rûhiyye Abdurrahman es-Süyûfî, Beyrut 1413/1993).
21. el-Mu£în fî ¹abašåti’l-mu¼addi¦în.
Hadis ilmine yeni baþlayanlar için hazýrlanan eserde ashabýn önde gelenlerinden
sonra 2424 muhaddis yirmi yedi tabaka
halinde alfabetik sýrayla bir araya getirilmiþ, isimler hakkýnda bilgi için TârîÅu’lÝslâm’a baþvurulmasý gerektiði belirtilmiþtir (nþr. Hemmâm Abdürrahim Saîd, Amman 1404/1984; nþr. Muhammed Zeynühüm Azb, Kahire 1406/1986). 22. el-MuÅta½arü’l-mu¼tâc ileyhi min TârîÅi Ýbni’d-Dübey¦î. Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem‘ânî’nin Hatîb el-Baðdâdî’ye ait TârîÅu Ba³dâd’a yazdýðý e×-¬eyl £alâ TârîÅi’l-ƒa¹îb’in zeyli olup Ýbnü’d-Dübeysî
tarafýndan kaleme alýnan ¬eylü TârîÅi
Medîneti’s-selâm Ba³dâd adlý kitaptaki 2900 biyografiden kýsmen kýsaltýlarak
seçilen 1551 biyografiyi içermektedir (nþr.
Mustafa Cevâd, Baðdat 1371-1397/19511977; Beyrut 1405/1985; nþr. Mustafa Abdülkadir Atâ, Beyrut 1417/1997). Ýbnü’dDübeysî’ye ait kitabýn “gayn” harfi ve sonrasý günümüze ulaþmadýðýndan nâþir bu
kýsýmda eksik bulunan 2549-2900 arasýndaki biyografiyi Zehebî’nin bu muhtasarýndan tamamlamýþtýr (nþr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf, I-V, Beyrut 1427/2006; ayrýca bk.
DÝA, XXI, 16). 23. Ma£rifetü’t-tâbi£în mine’¦-¡išåti li’bni ¥ibbân. Ýbn Hibbân’ýn
Kitâbü’¦-¡išåt’ýnda (Haydarâbâd 1393/
1403, 1973/1983) yer alan tâbiîlere ait bilgilerden derlenen eserin bir nüshasý Madrid’de Escurial Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr
(nr. 1689, 49 varak). 24. el-Muštenâ fî
serdi’l-künâ. Künyesiyle anýlan râvilerin
tanýtýldýðý en önemli eserlerden sayýlan Hâkim el-Kebîr’e ait el-Esâmî ve’l-künâ’nýn
muhtasarýdýr (nþr. Yûsuf b. Muhammed
ed-Duhayl, Medine 1994). Hâkim’in eserinde alfabetik sýraya tam uyulmadýðý için
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Zehebî râvileri alfabetik olarak sýralamýþ
ve haklarýnda kýsaca bilgi vermiþtir (nþr.
Muhammed Sâlih Abdülazîz el-Murâd, I-II,
Medine 1408/1987; nþr. Eymen Sâlih Þa‘bân, I-II, Beyrut 1418/1997). 25. Teçkiretü’l-huffâz*. ªabašåtü’l-¼uffâ¾ adýyla da
bilinen eser hadis hâfýzlarýna dair kitaplarýn en meþhuru olup sahâbeden müellifin hocalarýna kadar yirmi bir tabaka halinde 1176 biyografi içermektedir. Ýlk defa Wüstenfeld tarafýndan neþredilen kitap
(I-III, Göttingen 1833-1834), Hindistan’da
basýlmýþ (I-IV, Haydarâbâd 1333-1334), Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî’nin tashihiyle yeniden neþredilmiþtir (I-IV, Haydarâbâd 1375-1377/1955-1958). Aralarýnda
Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî ve Süyûtî’nin de
bulunduðu birçok müellifin zeyil yazdýðý
Te×kiretü’l-¼uffâ¾ Ýbn Nâsýrüddin tarafýndan Bedî£atü’l-beyân fî ( £an) vefeyâti’l-a£lâm adýyla manzum hale getirilmiþtir (Tunus Câmiatü’z-Zeytûne Ktp., nr.
1673; Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s. 164-165). 26.
Tecrîdü esmâßi’½-½a¼âbe. Zehebî, 8000
kadar sahâbîyi ihtiva eden bu çalýþmasýnda Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in Üsdü’l-³åbe fî
ma£rifeti’½-½a¼âbe’sini ihtisar etmiþ, ayrýca Ebü’l-Kasým Abdüssamed b. Saîd elHýmsî’nin TârîÅu’½-½a¼âbe elle×îne nezelû ¥ým½, Ýbn Asâkir’in TârîÅu Dýmaþš,
Ahmed b. Hanbel ve Baký b. Mahled’in elMüsned, Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ adlý eserlerinden yaptýðý ilâvelerle kitaba yeni bir mahiyet kazandýrmýþtýr (I-II,
Haydarâbâd 1315; nþr. Sâliha Abdülhakîm
Þerefeddin, Bombay 1389/1969; I-II, Beyrut, ts. [Dârü’l-ma‘rife]). 27. Ma£rifetü’lkurrâßi’l-kibâr*. Ýlk defa Muhammed
Seyyid Câdülhak tarafýndan neþredilmiþ
(I-II, Kahire 1969), ikinci neþri Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, Þuayb el-Arnaût ve Sâlih Mehdî Abbas’ýn tahkikiyle yapýlmýþ (I-II, Beyrut
1404/1984), müellifin en son çalýþmalarýnýn ve notlarýnýn yer aldýðý üçüncü neþri bir
cildi fihristlere ayrýlmak suretiyle Tayyar
Altýkulaç tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir (IIV, Ýstanbul 1995; Riyad 1424/2003). Eser
Ahmed Han’ýn tahkikiyle de basýlmýþtýr (IIII, Riyad 1418/1997). Zehebî’nin tarih ve
terâcime dair diðer eserleri de þunlardýr:
el-Müntešå min Minhâci’l-i£tidâl fî naš²i kelâmi ehli’r-Raf²i ve’l-i£tizâl li’bni
Teymiyye (Ýbn Teymiyye’nin Minhâcü’ssünne adlý eserinin muhtasarýdýr, nþr. Muhibbüddin el-Hatîb, Kahire 1374; Riyad
1409, 1413/1993); Menâšýbü’l-Ýmâm Ebî
¥anîfe ve ½â¼ibeyhi Ebî Yûsuf ve Mu¼ammed b. el-¥asan (nþr. Muhammed
Zâhid el-Kevserî – Ebü’l-Vefâ el-Efganî,
Kahire 1366; Mültan 1399; Beyrut 1408);

Menâšýbü’l-Ýmâmi’l-A£¾am Ebî £Abdillåh Süfyân b. Sa£îd b. Mesrûš e¦-¡evrî
(Tanta 1413/1993); er-Ruvâtü’¦-¦išåt elmütekellem fîhim bi-mâ lâ yûcibü reddehüm (eserde doksan iki râvi hakkýnda
cerh ve ta‘dîl açýsýndan kýsa deðerlendirmeler yer almaktadýr, nþr. Abdülmecid Zekeriyyâ, Kahire 1324/1906; nþr. Muhammed
Ýbrâhim el-Mevsýlî, Beyrut 1412/1992); Terâcimü’l-eßimmeti’l-kibâr a½¼âbi’s-süneni ve’l-â¦âr (on üç fýkýh ve hadis âliminin biyografisini içermektedir, nþr. Fehmi Sa‘d, Beyrut 1413/1993); Terâcimü ricâlin ravâ £anhüm Mu¼ammed b. Ýs¼âš (nþr. A. Fischer, Leiden 1890); Tesmiyetü ricâli Øa¼î¼i Müslim elle×î inferade bihim £ani’l-BuÅârî (Süleymaniye
Ktp., Lâleli, nr. 2089); ¬ikru men yu£temedü šavlühû fi’l-cer¼ ve’t-ta£dîl (Beyrut 1400/1980, 1403/1983; Lahor 1402/1982;
Kahire 1404/1984; Erba£u resâßil fî £ulûmi’l¼adî¦ içinde [s. 151-227], nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut 1388/1968, 1410/
1990); ¬ikru men iþtehera bi-künyetihî mine’l-a£yân (bir nüshasýnýn Chester
Beatty Kütüphanesi’nde [nr. 3458, 18 varak] bulunduðu belirtilmektedir, Beþþâr
Avvâd Ma‘rûf, s. 168); ¬âtü’n-nišåb fi’lelšåb (nþr. Muhammed Riyâd Mâlih, Dýmaþk-Beyrut 1414/1993); MuÅta½aru Kitâbi’r-Rav²i’l-ünüfi’l-bâsim fi’s-sîreti’nnebeviyyeti’þ-þerîfe (nþr. Abdülaziz Harfûþ, Beyrut 1426/2005).
D) Diðer Eserleri. 1. Beyânü ze³ali’l£ilm ve’¹-¹aleb (Risâle fîmâ yü×emmü ve
yü£âbü fî külli ¹âßife). Zehebî’nin bazý ilimler ve dört Sünnî mezhep hakkýndaki görüþlerini içeren bir risâledir (en-Na½î¼atü’×¬ehebiyye li’bni Teymiyye ile birlikte, Dýmaþk 1347; Ze³alü’l-£ilm adýyla nþr. Muhammed b. Nâsýr el-Acemî, Küveyt 1404/
1984). 2. Kitâbü’l-£Ulûm. Bir nüshasýnýn
Râmpûr Kütüphanesi’nde (nr. 1252), III.
cildinin ise Þam’da Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de (Hadis, nr. 230) bulunduðu belirtilmiþtir (Abdüssettâr eþ-Þeyh, s. 527). 3. e¹ªýbbü’n-nebevî. Kadîm Yunan týbbýndan
da bazý unsurlar ihtiva eden eserin çeþitli
baskýlarý yapýlmýþ (Kahire 1861, 1870, 1368/
1948; Beyrut 1408/1988 [Ýbrâhim b. Abdurrahman el-Ezrak’ýn Teshîlü’l-menâfi£
fi’¹-¹ýb ve’l-¼ikme ’sinin hâmiþinde]; Sousse 1989; nþr. Ahmed Rif‘at el-Bedrâvî, Beyrut 1404/1984, 1410/1990), ilk neþrinden
önce Perron tarafýndan Fransýzca’ya tercüme edilmiþtir (Cezayir 1860; Zehebî’nin
eserleri için ayrýca bk. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, s. 139-276; Abdüssettâr eþ-Þeyh, s.
343-529; Ma£rifetü’l-šurrâß, neþredenin giriþi, I, 36-89).

Zehebî’nin hayatýna ve eserlerine dair
bazý çalýþmalar yapýlmýþtýr. Beþþâr Avvâd
Ma‘rûf’un e×-¬ehebî ve menhecühû fî
kitâbihî TârîÅi’l-Ýslâm’ý (bk. bibl.), Abdüssettâr eþ-Þeyh’in el-¥âfý¾ e×-¬ehebî müßerriÅu’l-Ýslâm nâšýdü’l-mu¼addi¦în imâmü’l-mu£addilîn ve’l-mücerri¼în’i (bk. bibl.), Abdurrahman en-Nahlâvî’nin el-Ýmâm e×-¬ehebî dirâse mevŠû£iyye ta¼lîliyye terbeviyye’si (Dýmaþk
1408/1988) bunlardan bazýlarýdýr. Suûd b.
Abdullah el-Fenîsân, Zehebî’nin çeþitli eserlerinde yer alan rivayet ve dirayet tefsirine
dair görüþlerini sûre tertibine göre Tefsîrü’l-Ýmâm e×-¬ehebî adlý eserinde bir
araya getirmiþtir (I-II, Riyad 1424/2003).
Abdürabbinnebî Muhammed Ýbn Nâ½ýruddîn ed-Dýmaþš¢ ve kitâbühü’l-Ý£lâm
bi-mâ vaša£a fî Müþtebihi’×-¬ehebî mine’l-evhâm (1984, Câmiatü Ümmi’l-kurâ), Azime Güleç Topçu Zehebî ve Mîzânü’l-i‘tidal’indeki Cerh ve Tadil Metodu (1997, Süleyman Demirel Üniversitesi), Nimet Ceylan Mîzânü’l-i‘tidâl’de
Metin Tenkidi (2002, Sakarya Üniversitesi) adýyla yüksek lisans tezleri hazýrlamýþlardýr.
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et-Tefsîr ve’l-müfessirûn adlý
eseriyle tanýnan Mýsýrlý âlim.

™

Kefrüþþeyh’e baðlý Metûbes’te doðdu.
Küçük yaþta babasýný kaybettiðinden aðabeyinin yanýnda yetiþti. Kur’an’ý ezberleyip temel dinî bilgileri aldýktan sonra liseyi Desûk’taki el-Ma‘hedü’d-dînî’de okudu.
Ardýndan Ezher’e girdi; 1939’da Þeriat Fakültesi’ni bitirdi, 1946’da o dönemde doktora pâyesine tekabül eden âlimiyye derecesi aldý. Ezher’deki öðrenimi sýrasýnda
Muhammed Mustafa el-Merâgý, Îsâ b. Yûsuf Mennûn, Muhammed Zâhid Kevserî,
Muhammed Habîbullah eþ-Þinkýtî ve Muhammed Hýdýr Hüseyin gibi hocalardan
faydalandý. Önceleri evkafa baðlý mescid188

lerde imamlýk yaptý. 1948-1951 yýllarý arasýnda bir grup Ezherli hoca ile birlikte Suudi Arabistan’da Tâif ve Medine’de ders
verdi. Mýsýr’a dönüþünde bir süre Ezher’e
baðlý el-Ma‘hedü’d-dînî’de öðretmenlik görevi aldý. 1955’te Ezher’in Þeriat Fakültesi’ne hoca oldu. 1955-1956 ve 1961-1963 yýllarýnda Hukuk Fakültesi’nde ders vermek
üzere Irak’a gönderildi. Baðdat’ta bulunduðu yýllarda Ýmâm-ý Âzam Ebû Hanîfe
Mescidi’nde hutbe okudu. 1963-1964’te
Mýsýr’da Külliyyetü’l-benâti’l-Ýslâmiyye’nin
kuruluþuna katký saðladý. 1968’de Küveyt
Üniversitesi’ne gönderildi ve 1971’de Mýsýr’a döndü. 1973’te Ezher’in Ýlâhiyat (Usûlüddîn) ve Þeriat fakültelerinde dekanlýk,
Mecmau’l-buhûsi’l-Ýslâmiyye’de genel sekreterlik (1974), ayrýca Vakýflar ve Ezher Ýþleri bakanlýðý (1975-1976) görevlerinde bulundu. Ýlâhiyat Fakültesi’ndeki hocalýk görevini ölümüne kadar sürdürdü. 3 Temmuz 1977’de evini basan silâhlý kiþiler tarafýndan kaçýrýldýktan sonra öldürüldü. Bulunan naaþý, 7 Temmuz 1977’de Câmiu’lEzher’de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ýmam Þâfiî’nin kabri yakýnlarýndaki
aile mezarlýðýna defnedildi. Kesin biçimde
aydýnlatýlamayan bu olay, Zehebî’nin Evkaf Nezâreti’ndeki bazý yolsuzluklarý önlemeye çalýþmasýyla iliþkilendirildiði gibi (Nizâr Abâza – M. Riyâz el-Mâlih, s. 231) cinayetin aþýrý görüþlere sahip bir örgüt tarafýndan iþlendiði de ileri sürülmüþtür. Hanefî mezhebine mensup olan Zehebî, Ýslâmî ilimlerdeki birikimi ve hitâbetiyle tanýnmýþtýr.
Eserleri. 1. et-Tefsîr ve’l-müfessirûn.
Müfessirlerin izlediði metotlarla ilgili ilk
kapsamlý çalýþma olup (Kahire 1381/196162, 1976, 1985, 1989, 1995, 2003; Beyrut
1976, 1987, ts.) aslý müellifin Ýlâhiyat Fakültesi’nde 1946 yýlýnda hazýrladýðý doktora tezine dayanmaktadýr. Bu çalýþma ayný
zamanda daha sonra bir kýsmý Zehebî’nin danýþmanlýðýnda hazýrlanan müfessirlerin metotlarýna dair çok sayýda tezin
öncüsü durumundadýr. Muhammed Ebû
Zeyd, MuÅta½arü’t-Tefsîr ve’l-müfessirîn li’×-¬ehebî adýyla bir eser yazmýþtýr
(San‘a 1999). Zehebî’nin tefsir tarihini mezhep bakýþ açýsýndan suni ayýrýmlara tâbi
tuttuðu, yapýsal bütünlüðe ve kronolojik sürekliliðe dikkat etmediði gibi gerekçelerle
esere bazý eleþtiriler yöneltilmiþtir (Cündioðlu, II/4 [1999], s. 69-71). 2. el-Ýtticâ¼âtü’l-mün¼arife fî tefsîri’l-Æurßâni’lKerîm devâfi£uhâ ve def£uhâ. Kur’an
tefsirinde mezheplere ve þahsî kabullere
dayalý sapmalara ve aþýrý yorumlara dairdir (Kahire 1966, 1976, 1986). Öte yandan

Zehebî, doktora tezine danýþmanlýk yaptýðý sýrada kitabýnýn bir daktilo nüshasýný
kendisine verdiði talebesi Remzî Na‘nâa’nýn intihal yoluyla el-Ýtticâhât’ý kendisine mal ederek Bidâ£u’t-tefâsîr fi’l-mâ²î
ve’l-¼âŠýr adýyla yayýmladýðýný (Amman
1390/1970) ileri sürmüþtür (el-Ýtticâhâtü’lmün¼arife, s. 101-109). Nurettin Demir
eseri Kur’an-ý Kerim Tefsirlerinde Hurafe ve Bidatler adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 1984). 3. Tefsîru Ýbn
£Arabî li’l-Æurßân: ¥aš¢šatüh ve Åa¹aruh (Medine, ts.). et-Tefsîr ve’l-müfessirûn’un, “Tefsîrü’s-sûfiyye” baþlýklý beþinci bölümünün bazý ilâve ve çýkarmalarla
yeniden düzenlenmesiyle meydana gelmiþtir. Ancak müellif burada, Abdürrezzâk elKâþânî’ye ait olup Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’ye nisbet edilen tefsire dair önceki eserinden daha sert bir üslûp kullanmýþ ve
müslümanlar arasýnda fesada yol açacaðý
gerekçesiyle bu eserin toplatýlmasýný istemiþtir (Tefsîru Ýbn £Arabî, s. 31). 4. el-Ýsrâßiliyyât fi’t-tefsîr ve’l-¼adî¦ (Kahire
1971, 1986, 1990, 1995, 2008; Dýmaþk 1985)
(trc. Enbiya Yýldýrým – Asiye Yýldýrým, Tefsir ve Hadiste Ýsrailiyyat, Ýstanbul 2003).
5. eþ-Þerî£atü’l-Ýslâmiyye: Dirâse mušårene beyne me×âhibi Ehli’s-sünne
ve’þ-Þî£a (Kahire 1968, 1991). Müellifin
Irak’ta Hukuk Fakültesi’nde verdiði fýkýh
dersine ait notlara dayanmakta olup ilk
baskýsý Irak’ta gerçekleþtirilmiþ (el-A¼vâlü’þ-þaÅ½iyye: Dirâse mušårene beyne
me×âhibi Ehli’s-sünne ve me×hebi’l-Ca£feriyye), ardýndan tekrar basýlmýþtýr (Kahire
2010). 6. £Ýlmü’t-tefsîr. Muhtasar bir eserdir (Kahire 1397). 7. E¦eru išåmeti’l-¼u-

dûd fi’stišrâri’l-müctema£ (Kahire 1986).
1976’da Riyad’da toplanan Mü’temerü’lfýkhi’l-Ýslâmî’ye sunulan bir tebliðdir. 8.
Müþkilâtü’t-da£ve ve’d-du£ât fi’l-£a½ri’l-¼adî¦ (Medine, ts.). Bu eser de 1977’de Medine’de gerçekleþtirilen davet konulu kongreye sunulan tebliðden ibarettir.
9. el-Va¼y ve’l-Æurßânü’l-kerîm (Kahire
1986). 10. £Ýnâyetü’l-müslimîn bi’s-sünne (baský yeri yok, 1978). 11. Nûrü’l-yaš¢n
min hüdâ Åâtemi’l-mürselîn (Kahire, ts.).
12. Bu¼û¦ fî £ulûmi’t-tefsîr ve’l-fýšh
ve’d-da£ve. Müellifin ölümünden sonra
ailesi tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Kahire
2005). Zehebî’nin bunlarýn dýþýnda Mušaddime fî £ilmi’t-tefsîr, Mušaddime fî
£ulûmi’l-Æurßân, Mušaddime fî £ulûmi’l-¼adî¦, el-Ýslâm ve ehlü’¾-¾imme gibi eserlerinin bulunduðu zikredilmiþ, Muhtâr Nûh tarafýndan Men šatele’þ-ÞeyÅ
e×-¬ehebî adýyla bir eser kaleme alýnmýþtýr (Kahire 2008).

