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Bazý hadis kitaplarýnda
yer aldýðý halde muteber

hadis kaynaklarýnda bulunmayan
rivayetleri bir araya getiren

eserlerin ortak adý.
˜ ™

Sözlükte “fazlalýk, ziyade, ilâve” anlam-
larýndaki zâidenin çoðulu olan zevâid ke-
limesi, hadis ilminde bir veya birkaç ha-
dis kitabýnýn Kütüb-i Sitte gibi temel kay-
naklardan fazla veya farklý olarak ihtiva
ettiði hadisleri konularýna göre bir araya
getiren eserleri ifade eder. Zevâid kitap-
larý hadislerin ayrý ayrý eserlerde tekrar-
lanmasýný önlemek amacýyla hazýrlanmýþ-
týr. Müsned veya mu‘cem hadisleri sened-
leriyle beraber içine alan bir kitap Øa¼î-
¼ayn yahut Kütüb-i Sitte gibi muteber
hadis kitaplarýyla karþýlaþtýrýlýr ve onlardan
fazla olarak ihtiva ettiði hadisler tesbit
edilir. Böylece herhangi bir konuda hadis
arayan bir kiþi onlarca esere baþvurmak
yerine önce Kütüb-i Sitte’ye, daha sonra
zevâidlere bakmak suretiyle aradýðý ha-
dislere rahatça ulaþabilir. Zevâid kitaplarý
câmi‘ türüne uygun biçimde konularýna
göre tasnif edilmiþ, bu eserlerdeki hadis-
lerin baþlýklarý ile Øa¼î¼ayn veya Kütüb-i
Sitte gibi hadis kaynaklarýnýn konu baþ-
lýklarý arasýnda paralellik kurulmuþ ve ze-
vâidi çýkarýlan eserlerin hadislerine daha
kolay ulaþýlmasý saðlanmýþtýr. Zevâid mü-
ellifleri, çalýþmalarýna esas kabul ettikleri
eserlerdeki rivayetleri hiçbir ayýrýma tâbi
tutmadan deðerlendirdikleri için bu eser-
lerin içerdiði mevkuf, maktû‘, zayýf ve hat-
ta mevzû rivayetleri de aynen eserlerine
almýþlardýr. Zira onlarýn amacý hadislerin
sahihlerini zayýflarýndan ayýrmak deðil sa-
dece esas alýnan kitaplardan fazla olarak
bulunan hadisleri belirlemektir. Bu âlimler
ayrýca eserlerinde zikrettikleri hadislerin
sýhhat durumu ve râvileri hakkýnda bilgi
verdiklerinden okuyucularý bu konuda da
uyarmýþ olurlar. Zevâidi çýkarýlan kitaplar-
da muteber hadis kaynaklarýnda yer alma-
yan birçok hadis mevcut olup bu eserlerde
ilim adamlarýnýn dikkatinden kaçan önem-
li bilgiler görülür. Söz konusu kitaplarýn
bazýlarýndan faydalanma zorluðu ve bir
kýsmýnýn zayýf hadis ihtiva etmesi âlimle-
rin bu hadisleri dikkatli bir þekilde deðer-
lendirmesine vesile teþkil etmiþ, dolayýsýy-
la bu olumsuzluklarý ortadan kaldýran ze-
vâidlere ilgi duyulmuþtur. Zevâid türünde
eser veren müelliflerin ilkinin Moðultay b.
Kýlýç (ö. 762/1361) olduðu kabul edilmek-
te, ancak Zevâßidü Ýbn ¥ibbân £ale’½-

Øa¼î¼ayn adlý eserinin günümüze ulaþýp
ulaþmadýðý bilinmemektedir. Daha sonra
Ýbnü’l-Mülakkýn, Kütüb-i Sitte’yi þerhe-
derken bu eserlerde mevcut ayný hadisle-
ri tekrar tekrar þerhetmemek için altý ki-
tabýn birbirine olan zevâidini çýkarmýþtýr.
Çoðu zamanýmýza kadar gelmeyen bu ze-
vâidler þunlardýr: Þer¼u zevâßidi Müs-
lim £ale’l-BuÅârî, Þer¼u zevâßidi Ebî
Dâvûd £ale’½-Øa¼î¼ayn, Þer¼u zevâßi-
di’t-Tirmi×î £ale’¦-¦elâ¦e, Þer¼u zevâßi-
di’n-Nesâßî £ale’l-erba£a, Þer¼u zevâßi-
di Ýbn Mâce £ale’l-Kütübi’l-Åamse. Mâ
temessü ileyhi’l-¼âce £alâ Süneni Ýbn
Mâce adýyla da anýlan sonuncu eserin bir
nüshasý Edirne Selimiye Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (nr. 487).

Heysemî’nin Zevâidleri. Nûreddin el-
Heysemî (ö. 807/1405) zevâid türünün en
meþhur simasýdýr. Heysemî’nin ilk zevâid
çalýþmasý, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde bulunduðu halde Kütüb-i Sit-
te’de yer almayan hadisleri tesbit ettiði
øåyetü’l-maš½ad fî zevâßidi’l-Müsned’-
dir (nþr. Hallâf Mahmûd Abdüssemî‘, I-IV,
Beyrut 1421/2001). Daha sonra hazýrladý-
ðý zevâidler þunlardýr: Bezzâr’ýn el-Ba¼-
rü’z-zaÅÅâr adlý müsnedinin Kütüb-i Sit-
te’den farklý olan hadislerini derlediði Keþ-
fü’l-estâr £an zevâßidi’l-Bezzâr (nþr. Ha-
bîburrahman el-A‘zamî, I-IV, Beyrut 1399-
1405); Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî'nin el-Müsned’i
üzerine yazdýðý el-Maš½adü’l-£âlî (a£lâ) fî
zevâßidi Müsnedi Ebî Ya£lâ el-Mev½ýlî
(nþr. Nâyif b. Hâþim ed-Daîs [sadece I.
cilt], Cidde 1402/1982; nþr. Seyyid Kisrevî
Hasan, I-IV, Beyrut 1413/1993); Hâris b.
Ebû Üsâme’nin günümüze ulaþtýðý bilin-
meyen el-Müsned’inin Kütüb-i Sitte’ye
zevâidi olan Bu³yetü’l-bâ¼i¦ £an zevâßi-
di Müsnedi’l-¥âri¦ (nþr. Hüseyin Ahmed
Sâlih el-Bâkerî, I-II, Medine 1413/1992).
Bu³yetü’l-bâ¼i¦ ayrýca Hâris b. Ebû Üsâ-
me’ye ait el-Müsned’in bir bölümünün
günümüze ulaþmasýný saðladýðý için önem-
lidir. Heysemî, Taberânî’nin üç mu‘cemin-
den el-Mu£cemü’l-evsa¹ ile el-Mu£ce-
mu’½-½a³¢r’inde yer aldýðý halde Kütüb-i
Sitte’de bulunmayan hadisleri Mecma£u’l-
ba¼reyn fî zevâßidi’l-mu£cemeyn adlý
eserinde toplamýþtýr (nþr. Abdülkuddûs b.
Muhammed Nezîr, I-VIII, Riyad 1413/1992).
Yaygýn biçimde kullanýlan hadis kitaplarýn-
daki birçok nâdir rivayeti ihtiva eden eser
zevâid kitaplarý içinde ayrý bir öneme sa-
hiptir. Heysemî’nin Taberânî’nin el-Mu£-
cemü’l-kebîr’i üzerine de el-Bedrü’l-mü-
nîr fî zevâßidi’l-Mu£cemi’l-kebîr’i hazýr-
ladýðý kaynaklarda zikredilmektedir. Ancak
Heysemî’nin bu konuda en önde gelen ese-

dir. Munfasýl ziyadenin rücûa etkisi bulun-
mazken muttasýl ziyadede iki farklý görüþ
vardýr.

Borç iliþkisine konu maldaki artýþla ilgili
tartýþmalarýn bir benzeri de zifaftan ön-
ce boþama olup peþin ödenen mehrin ya-
rýsýnýn kocaya geri ödenmesi halinde gö-
rülür. Hanefî ve Mâlikîler’e göre mehirde
meydana gelen muttasýl ya da munfasýl
fazlalýk kocaya aittir. Þâfiî ve Hanbelîler’e
göre munfasýl fazlalýk kadýna aittir; mut-
tasýl fazlalýkta ise kadýn fazlalýkla birlik-
te mehrin yarýsýný ya da mehrin ödendiði
günkü kýymetinin yarýsýný ödemek arasýn-
da serbest olur. Vefat eden kiþinin borcu
ödenmeden önce terekede meydana ge-
len fazlalýðýn hükmünde de ihtilâf edilmiþ-
tir. Borçlunun terekesinin vefatla birlikte
mirasçýlara intikal ettiði görüþünde olan
fakihlere göre bu fazlalýk mirasçýlara ait
olurken terekenin borç ödendikten sonra
mirasçýlara intikal edeceði görüþünde olan-
lara göre ise borcun ödenmesi için tere-
keye eklenir ve borçtan arta kalan miras-
çýlara ait olur. Gasbedilmiþ malýn zevâidi-
nin gasýbýn fiil ve kusuru olmadan kaybol-
masý halinde Hanefî ve Mâlikîler’e göre
tazmin sorumluluðu doðmaz. Þâfiî ve Han-
belîler’e göre, zevâid gasp sorumluluðu al-
týnda olan bir maldan türediði ve gasýbýn
elinde mal sahibinin rýzasý yokken bulun-
duðu için gasp sorumluluðuna dahildir ve
iade edilmediði durumda tazmin edilir.
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çok defa yayýmlanmýþtýr (nþr. Muhammed
Münteka el-Kiþnâvî, Beyrut 1403/1983; nþr.
Muhammed Muhtâr Hüseyin, Beyrut 1414/
1983; nþr. Mûsâ Muhammed Ali – Ýzzet Ali
Atýyye, Kahire 1983-1985; nþr. Kemal Yû-
suf el-Hût, Beyrut 1406/1986). Zevâßidü
Ýbn Mâce £ale’l-Kütübi’l-Åamse adýyla
da anýlan bu eseri bazý araþtýrmacýlar Bû-
sîrî’nin Mi½bâ¼u’z-zücâce’den ayrý bir ça-
lýþmasý olarak kabul etmiþ (Keþfü’¾-¾unûn,
II, 956, 1004; Brockelmann, GAL Suppl., II,
72), bu eseri Heysemî’ye nisbet edenler
de olmuþtur (Brockelmann, GAL, I, 363;
Suppl., II, 82; Sezgin, I, 148). Bûsîrî, Münzi-
rî’nin et-Ter³¢b ve’t-terhîb adlý eserinin
daha önce hazýrladýðý zevâidlerde ve Þeh-
redâr ed-Deylemî’ye ait Müsnedü’l-Fir-
devs’te bulunmayan hadislerini Tu¼fe-
tü’l-¼abîb li’l-¼abîb bi’z-zevâßidi fi’t-
Ter³¢b ve’t-terhîb’inde bir araya getir-
miþ, kendisinin ölümü üzerine müsved-
de halindeki bu eserini oðlu Muhammed
temize çekmiþtir. Kitabýn yazma nüsha-
sý Petrograd Kütüphanesi’nde bulunmak-
tadýr (Brockelmann, GAL Suppl., II, 72).
Tu¼fetü’l-¼abîb bir nevi zevâidlerin ze-
vâidi kabul edilmiþ, bu arada Kütüb-i Sit-
te’nin kýstas kitap alýnmamasý da eserin
dikkat çekici yönü olmuþtur.

Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Zevâidleri.
Heysemî’nin bir diðer talebesi olan Ýbn
Hacer’in en önemli zevâidi el-Me¹âlibü’l-
£âliye bi-zevâßidi’l-mesânîdi’¦-¦emâni-
ye’dir (nþr. Habîburrahman el-A‘zamî, I-IV,
Küveyt 1973; nþr. Saîd b. Nâsýr eþ-Þesrî, I-
XXXVII, Riyad 1419-1420/1998-2000). Eser-
de Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, Abdullah b. Zü-
beyr el-Humeydî, Müsedded b. Müserhed,
Ebû Bekir Ýbn Ebû Þeybe, Ýshak b. Râhû-
ye, Ýbn Ebû Ömer, Ahmed b. Menî‘, Abd
b. Humeyd, Hâris b. Ebû Üsâme ve Ebû
Ya‘lâ el-Mevsýlî’nin müsnedlerinin Kütüb-i
Sitte’den ve Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inden fazla olan hadisleri tesbit edil-
miþtir. Zevâidi çýkarýlan bu eserlerin Bûsî-
rî’nin Ýt¼âfü’l-Åýyere’sinde temel alýnan
müsnedlerle ayný olmasý dikkat çekmek-
tedir. Ýki eser arasýndaki en önemli fark,
Ýbn Hacer’in kýstas kitap olarak Kütüb-i
Sitte’ye ilâveten Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’ini de ele almasýdýr. Ýbn Hacer,
MuÅta½aru zevâßidi Müsnedi’l-Bezzâr
£ale’l-Kütübi’s-Sitte ve Müsnedi A¼-
med adlý çalýþmasýnda (nþr. Sabrî b. Ab-
dülhâlik Ebû Zer, I-II, Beyrut 1992) hocasý
Nûreddin el-Heysemî’nin Keþfü’l-estâr £an
zevâßidi’l-Bezzâr adlý zevâidini ele alýp
eserin Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’iy-
le ortak olan hadislerini belirlemiþ ve Keþ-
fü’l-estâr’a paralel þekilde kitab ve bab

baþlýklarý altýnda sýralamýþtýr. Ýbn Hacer’in
zevâidlerinin en önemli yaný, daha önce
Heysemî ve Bûsîrî’nin zevâidlerini hazýrla-
dýðý müsnedlerin Kütüb-i Sitte yanýnda
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inin de ye-
niden zevâidinin çýkarýlmýþ olmasýdýr. Çün-
kü, Ýbn Hacer Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’ini diðer müsnedlerden daha üstün
kabul etmektedir.

Bunlarýn dýþýnda Süyûtî’nin kaleme al-
dýðý, Beyhaký’nin Þu£abü’l-îmân adlý ese-
rinin Kütüb-i Sitte’ye zevâidiyle Hakîm
et-Tirmizî’nin Nevâdirü’l-u½ûl’ünün Kü-
tüb-i Sitte’den farklý hadislerini belirleme-
yi amaçlayan Zevâßidü Nevâdiri’l-u½ûl
li’l-¥akîm et-Tirmi×î adlý eserlerinin gü-
nümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemekte-
dir. VIII. (XIV.) yüzyýlýn ortalarýnda baþla-
yýp IX. (XV.) yüzyýlýn sonlarýnda Süyûtî (ö.
911/1505) ile nihayete eren zevâid çalýþ-
malarý zamanýmýzda yeniden canlanmýþ-
týr. Çaðdaþ araþtýrmacýlarýn kaleme aldýðý
bazý zevâidler þunlardýr: Seyfürrahman
Mustafa’nýn Zevâßidü’d-Dârimî £ale’l-
Kütübi’s-Sitte mine’l-e¼âdî¦i’l-merfû£a’-
sý (Ümmülkurâ Üniversitesi, Mekke 1397/
1977). Muhammed Abdüsselâm Allûþ, Teþ-
nîfü’l-â×ân bi-simâ£i’z-zâßidi £ale’s-sit-
teti £inde Ýbn ¥ibbân’ýnda (I-II, Beyrut
1416/1996) Ýbn Hibbân’ýn el-Müsnedü’½-
Øa¼î¼’inin zevâidini çýkarmýþ, daha önce
ayný eserin zevâidlerini çýkaran Moðultay
b. Kýlýç ile Heysemî’nin aksine kýstas kitap
olarak Øa¼î¼ayn’ýn yerine Kütüb-i Sit-
te’yi almýþ, eserini de Kütüb-i Sitte’nin
tasnifine göre deðil el-Müsnedü’½-Øa-
¼î¼’in Ýbn Balabân tertibine uygun þekil-
de düzenlemiþtir. Yine Allûþ, Zevâßidü’l-
eczâßi’l-men¦ûre £ale’l-Kütübi’s-sitte-
ti’l-meþhûre adlý eserinde her biri deði-
þik müelliflere ait on üç hadis cüzünün Kü-
tüb-i Sitte’ye zevâidini belirlemeyi hedef-
lemiþtir. Bu cüzler Muhammed b. Âsým
es-Sekafî el-Ýsfahânî’nin el-Cüzßü’l-£âli’l-
meþhûr, Ahmed b. Muhammed el-Bertî’-
nin Cüzßü Müsnedi £Abdirra¼mân b.
£Avf, Ebû Ca‘fer Ýbn Ebû Þeybe’nin el-
£Arþ ve mâ ruviye fîh, Ýbn Ebû Dâvûd es-
Sicistânî’nin el-Ba£¦, Ýbnü’s-Sünnî’nin el-
Æanâ£a, Ebü’þ-Þeyh’in el-Fevâßid, Tem-
mâm er-Râzî’nin el-Fevâßid, Ebû Nuaym
el-Ýsfahânî’nin Kitâbü’l-Erba£în £alâ me×-
hebi’l-müte¼aššýš¢n mine’½-Øûfiyye,
Beyhaký’nin el-Erba£ûne’½-½u³râ, Ýbnü’l-
Bennâ el-Baðdâdî’nin Fa²lü’t-tehlîl ve
¦evâbühü’l-cezîl, Ýbnü’l-Mufaddal’ýn Ki-
tâbü’l-Erba£în fî fa²li’d-du£âß ve’d-dâ£în,
Ebü’l-Ferec Afîfüddin Muhammed b. Ab-
durrahman el-Mukrî’nin Kitâbü’l-Erba£în
fi’l-cihâd ve’l-mücâhidîn ve Zeynüddin

ri Mecma£u’z-zevâßid ve menbe£u’l-fe-
vâßid’dir. Kendisinin hazýrladýðý beþ zevâ-
id kitabýný bir araya getirdiði bu eserinde
Heysemî rivayetlerin senedlerini zikretme-
miþ, onun yerine esere alýnan hadislerin
kaynaklarýný ve sýhhat durumlarýný belirt-
miþtir. Ýlk defa Delhi’de taþbaský halinde
yayýmlanan eser (1308/1891) Hüsâmeddin
el-Kudsî tarafýndan neþredilmiþ (I-X, Kahi-
re 1352-1353; I-X, Beyrut 1967, 1982, 1986),
Muhammed Dervîþ’in tahkikiyle Bu³ye-
tü’r-râßid fî ta¼š¢ši Mecma£i’z-zevâßid
adýyla da yayýmlanmýþtýr (I-X, Beyrut 1414/
1994). Heysemî’nin bir diðer zevâidi, Ýbn
Hibbân el-Büstî’nin Kitâbü’t-Tešåsîm ve’l-
envâ£ adlý eserinin Øa¼î¼ayn’da bulun-
mayan hadislerini tesbit ettiði Mevâri-
dü’¾-¾amßân ilâ zevâßidi Ýbn ¥ibbân’-
dýr (nþr. Muhammed Abdürrezzâk Hamza,
Beyrut, ts. [Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye]; nþr.
Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî – Abduh
Ali Kûþek, I-VIII, Dýmaþk 1411-1412/1990-
1992). Heysemî ayrýca Zevâßidü Ýbn Mâ-
ce £ale’l-Kütübi’l-Åamse’yi hazýrlamýþtýr
(Âsafiye Ktp., nr. 632/1, Hadis, nr. 410).

Bûsîrî’nin Zevâidleri. Heysemî’nin tale-
besi olan Ahmed b. Ebû Bekir el-Bûsîrî’-
nin (ö. 840/1436) ilk zevâidi, Beyhaký’nin
es-Sünenü’l-kübrâ’sýnýn Kütüb-i Sitte’-
ye ziyadelerini ihtiva eden Fevâßidü(Ce-
vâhirü)’l-münteš¢ li-zevâßidi’l-Beyhaš¢
olup eserin üç ciltlik müellif nüshasýnýn son
iki cildi Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (Hadis,
nr. 357), I. cildinin ilk bölümleri de (dîbâce)
Gotha Kütüphanesi’nde (Pertsch, II, 122;
Brockelmann, GAL, I, 363) kayýtlýdýr. Mu-
hammed b. Mahmûd el-Cezâirî, eserin el-
de bulunan II ve III. ciltlerini el-Mušte¹af
min Fevâßidi’l-münteš¢ li-zevâßidi’l-
Beyhaš¢ adýyla ihtisar etmiþtir (Dârü’l-
kütübi’l-Mýsriyye, nr. 20334b). Bûsîrî’nin en
önemli zevâidi Ýt¼âfü’l-Åýyere (Ýt¼âfü’s-
sâdeti’l-mehere) bi-zevâßidi’l-mesânîdi’l-
£aþere’sidir. Eserde Ebû Dâvûd et-Tayâli-
sî, Müsedded b. Müserhed, Abdullah b.
Zübeyr el-Humeydî, Ýbn Ebû Ömer, Ýshak
b. Râhûye, Ahmed b. Menî̀‘, Ebû Bekir Ýbn
Ebû Þeybe, Abd b. Humeyd, Hâris b. Ebû
Üsâme ve Ebû Ya‘lâ el-Mevsýlî’nin müs-
nedlerinde olup Kütüb-i Sitte’de bulun-
mayan hadisler bir araya getirilmiþtir (nþr.
Ebû Abdurrahmân Âdil b. Sa‘d – Ebû Ýs-
hak es-Seyyid b. Mahmûd, I-XI, Riyad 1419/
1998). Bûsîrî daha sonra hadislerin sened-
lerini zikretmeden eserini ihtisar etmiþtir
(nþr. Seyyid Kisrevî Hasan, I-XI, Beyrut
1417/1996). Mi½bâ¼u’z-zücâce fî zevâßi-
di Ýbn Mâce adlý eserinde ise Sünenü
Ýbn Mâce’nin Kütüb-i ƒamse’de bulun-
mayan hadislerini tesbit etmiþ ve eser bir-
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dirilmiþ ve bu eser Zevâßidü £Abdillâh
b. A¼med fi’l-Müsned adýyla yayýmlan-
mýþtýr (Beyrut 1410/1990). Abdullah b. Ah-
med bu çalýþmasýnda babasýna nisbetle
daha âlî bir senedle ulaþtýðý deðiþik tarik-
leri kitaba almýþtýr. Zevâid literatürüyle il-
gili tanýtým çalýþmalarý da vardýr. Haldûn
Muhammed Selîm el-Ahdeb’in £Ýlmü ze-
vâßidi’l-¼adî¦’i (Dýmaþk 1413/1992), Mu-
hammed Abdüsselâm Allûþ’un zevâid ki-
taplarýný ve müelliflerini Ahdeb’in eserin-
dekinden daha geniþ biçimde tanýttýðý £Ýl-
mü zevâßidi’l-¼adî¦’i (Beyrut 1415/1995)
ve Abdullah Karahan’ýn Hadis Edebiya-
týnda Zevâid Kitaplarý (Ýstanbul 2005)
adlý çalýþmasý bunlar arasýnda sayýlabilir.
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Zeynüddîn Abdüsselâm b. Alî
b. Ömer ez-Zevâvî el-Mâlikî

(ö. 681/1282)

Kýraat âlimi,
Þam Mâlikî kådýlkudâtý.

˜ ™

588 (1192) veya 589’da Cezayir’in sahil
þehri Bicâye’de doðdu. Zevâvî nisbesi Bi-
câye’nin yüksek kesimlerinde daðlýk böl-
gelerde yaþayan, zamanla Mýsýr ve Þam’a

yayýlan, birçok kolu bulunan Berberî kabi-
lesi Zevâve’den gelmektedir. Kabilenin ya-
þadýðý bölgede Zevâve adýyla anýlan tarihî
bir beldeden de söz edilir (Yâkut, III, 155).
Çocukluk döneminden sonra 614 (1217)
veya 615 yýlýnda (Yûnînî, IV, 173) Mýsýr’a
giden Zevâvî, Kahire’de Ebû Abdullah Mu-
hammed b. Abdülhâlik el-Mýsrî’den Ýsmâil
b. Halef es-Sarakustî’nin el-£Unvân fi’l-
šýrâßâti’s-seb£i ile Mekkî b. Ebû Tâlib’in
et-Teb½ýra fi’l-šýrâßâti’s-seb£ adlý eserini
okudu. Ardýndan Ýskenderiye’de Îsâ b. Ab-
dülazîz el-Ýskenderânî’den çeþitli kýraat ri-
vayetlerini öðrenerek icâzet aldý (Zehebî,
Ma£rifetü’l-šurrâß, III, 1350). 617’de (1220)
Dýmaþk’a yerleþti ve burada kýrâat-i seb‘a-
yý bir kere de Alemüddin es-Sehâvî’den
okudu. Bu hocasýndan hadis dersleri aldý
ve hadisçi yönüyle de tanýndý (Zehebî, el-
Mu£în, I, 217). Zevâvî, Ebü’l-Feth Muham-
med b. Ali el-Ensârî’den sonra, Ebû Þâ-
me el-Makdisî gibi bir kýraat otoritesinin
varlýðýna raðmen, vakfiyesinde kýraat ilmi-
ni en iyi bilenin göreve getirilmesinin þart
koþulduðu (Ýbnü’l-Cezerî, II, 186) Ümmü
Sâlih Türbesi (Türbetü’s-Sâlihiyye) meþihat-
lýðýna tayin edildi ve bu görevini yirmi iki
yýl sürdürdü. Ýbrâhim el-Ýskenderî, Ebû Be-
kir Muhammed b. Ebû Bekir el-Mevsýlî,
Þehâbeddin Ahmed b. Nehhâs el-Hanefî,
Zeynüddin el-Harîrî el-Mizzî ve Muham-
med b. Abdülazîz el-Beyânî onun kýraat
okuttuðu talebelerinden bazýlarýdýr.

Mâlikî fýkhýnda da derinleþen Zevâvî, za-
manla Dýmaþk’ta Mâlikî mezhebinin fetva
makamýna yükseldi. Mâlikîler’in dört med-
resesinden biri olan, Emeviyye Camii’nin
batýsýndaki Mâlikî Zâviyesi’nde ve Salâhiy-
ye (Nûriyye) Medresesi’nde ders verdi. Bu
medreselerde hocasý Cemâleddin Ýbnü’l-
Hâcib’den devraldýðý tedrîs vazifesini ken-
disinden sonra damadý Cemâleddin ez-Ze-
vâvî devam ettirdi. Kadýlýk teþkilâtýna yeni-
likler getirerek önce Kahire’de, bir yýl son-
ra 664’te (1266) Dýmaþk’ta kadýlkudâtlýk
makamýnýn sayýsýný dörde çýkaran I. Bay-
bars’ýn fermanýyla ayný yýl Dýmaþk Mâlikî
kadýlkudâtlýðýna ilk tayin edilen kadý oldu
(Ýbn Kesîr, XIII, 264). Hanbelî kadýsýyla bir-
likte Zevâvî, baþta kadýlýk görevini kabul
etmek istemediyse de görevi reddetme-
si durumunda bütün makamlarýndan az-
ledilip ülkeden sürüleceði tehdidi karþý-
sýnda evkaf iþleriyle ilgilenmeme ve maaþ
almama þartýyla bu görevi üstlenebilece-
ðini bildirdi ve isteði kabul edildi. Zevâvî,
Hanefî kadýsý Þemseddin Abdullah b. Mu-
hammed b. Atâ’nýn vefat ettiði gün (8 Ce-
mâziyelevvel 673 / 9 Kasým 1274) kadýlýk
görevini býraktý. Yerine nâibi ve damadý

el-Irâký’nin Kitâbü’l-Erba£în el-£uþâriyye
adlý cüzleridir. Eserde Kütüb-i Sitte’den
farklý 1169 hadis tesbit edilmiþtir (Beyrut
1416/1995). Haldûn Muhammed Selîm el-
Ahdeb’in Zevâßidü TârîÅi Ba³dâd £ale’l-
Kütübi’s-sitte adlý çalýþmasý Hatîb el-Bað-
dâdî’nin tarihi üzerinedir (I-X, Dýmaþk 1417/
1996). Sâlih Ahmed eþ-Þâmî, Zevâßidü’s-
sünen £ale’½-Øa¼î¼ayn’ýnda Sünen-i Er-
ba£a ile Sünenü’d-Dârimî’nin Øa¼î¼ayn’-
dan farklý olan hadislerini çýkarmýþtýr (I-VII,
Dýmaþk 1418/1998). Seyyid Kisrevî Hasan’ýn
Ýs£âdü’r-râßî bi-efrâdi ve zevâßidi’n-Ne-
sâßî £ale’l-Kütübi’l-Åamse adlý eserinde
Sünenü’n-Nesâßî’nin Kütüb-i Sitte’deki
diðer beþ kitaptan farklý hadisleri bir ara-
ya getirilmiþtir. Kisrevî bu çalýþmasýnda,
hangi tabakaya ait olursa olsun gerek se-
ned gerekse metin bakýmýndan Nesâî’nin
Sünen’i dýþýndaki diðer beþ eserde ben-
zeri bulunmayan hadislere (teferrüd) dik-
kat çektiði için eserin ismine “bi-efrâdi”
ibaresini ilâve etmiþ ve eserini Nesâî’nin
bab baþlýklarýna paralel þekilde sýralamýþ-
týr (I-II, Beyrut 1419/1998). Seyyid Kisrevî
Hasan, ayrýca Ýncâzü’l-vu£ûd bi-zevâßidi
Ebî Dâvûd £ale’l-Kütübi’l-Åamse adlý
bir eser kaleme almýþtýr (I-II, Beyrut 1419/
1999). Mahmûd Nassâr, et-Ta½rî¼ bi-ze-
vâßidi’l-Câmi£i’½-½a¼î¼’inde Tirmizî’nin el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’inde bulunup Kütüb-i Sit-
te’nin diðer beþ kitabýnda yer almayan
1280 hadisi belirlemiþ, bunlarý Tirmizî’nin
bab baþlýklarýna göre sýralamýþ, her hadi-
sin baþka kaynaklardaki mütâbi‘ ve þâ-
hidlerini de kaydetmiþ, sýhhatleriyle ilgili
bilgi vermiþtir (I-II, Beyrut 1421/2000). Yû-
suf Muhammed Sýddîk, Ýmam Muham-
med b. Suûd el-Ýslâmiyye Üniversitesi Usû-
lüddîn Fakültesi’nde doktora tezi olarak
hazýrladýðý (1401/1981) Zevâßidü Mu½an-
nefi £Abdirrezzâš £ale’l-Kütübi’s-sitte
adlý çalýþmasýnda Abdürrezzâk es-San‘â-
nî’ye ait zevâidi tesbit etmiþtir.

Adýnda zevâid kelimesi geçtiði halde ze-
vâid kitaplarýyla bir ilgisi bulunmayan eser-
ler de vardýr. Heysemî’ye nisbet edilen Ze-
vâßidü’l-¥ilye li-Ebî Nu£aym ve Zevâßi-
dü Fevâßidi Temmâm adlý eserler aslýn-
da birer tertip çalýþmasý olmakla birlikte
bazýlarý tarafýndan zevâid eseri zannedil-
miþtir. Zevâßidü Süneni’d-Dârešu¹nî
adýyla Ýbn Kutluboða’ya izâfe edilen eser,
Sünenü’d-Dârešu¹nî’nin Kütüb-i Sitte’-
de bulunmayan rivayetlerini deðil, bu ki-
taplarda yer almayan râvileri belirlemeyi
amaçlayan bir ricâl çalýþmasýdýr. Ayný þe-
kilde Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in ba-
basýnýn el-Müsned’ine ziyâdeleri de bazý
kiþiler tarafýndan zevâid þeklinde deðerlen-
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