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Zehebi'nin 
(ö. 748/1348) 

büyük günahlara dair eseri. 
_j 

Tam adı Kitdbü'l-Kebô.'ir ve tebyi
nü '1-meJ:ıô.rim'dir. Zehebl'den söz eden 
kaynaklar Kitô.bü'l-Kebô.'ir'in ona ait ol
duğunu kaydetmekle birlikte güvenilir 
yazma nüshalarına dayanmaksızın ger
çekleştirilen baskılarda göze çarpan za
yıf ve mevzu bazı hadislerin Zehebl gibi 
titiz bir alimin eserinde bulunamayacağı 
kanaatini uyandırmış. fakat daha sonra 
yapılan sıhhatli baskılarda bu tür rivayet
lerin bir kısmına yer vermemek ve bazı 
hadislerin rivayet zincirinde yer alan ak
saklı klar gösterilmek suretiyle bu şüphe 
bertaraf edilmiştir. 

Zehebl, risale hacmindeki eserinin mu
kaddimesinde büyük günahlardan sakın
m ayı konu edinen birkaç ayetle hadisi 
zikrederek bunlardan sakinabilmek için 
nelerden ibaret olduklarını bilmenin ge
reğini vurgulamış ve sayılarının yedi ile 
yetmiş arasında değiştiği yolundaki bazı 
rivayetleri kaydetmiştir. Eserde, Muhyid
din M üstü tarafından yapılan neşre göre 
yetmiş altı fiil ve davranış müstakil baş
lıklar altında ele alınmıştır. Konular ge
nelde bir veya birkaç ayete, ardından ha
dis rivayetlerine dayanılarak büyük günah 
sınırları içinde mütalaa edilmekte, za
man zaman kısa açıklamalar da yapıl
maktadır. Kitabın sonunda, büyük çoğun
luğu ahlaka dair olan otuz sekiz konudaki 
hadis "kebairden olma ihtimali bulunan 
davranışlar" anlamındaki bir başlık altın
da toplanmıştır. 

Eserde büyük günah diye üzerinde du
rulan konuların pek azı akaide dairdir. Hu
kuk ve daha çok ahlak alanını ilgilendiren 
çeşitli davranışların kebair statüsünde 
mütalaa edilmesi, muhafazakar Selef te
lakkisi ni bile aşan katı ve sert bir anlayışı 
ortaya koymaktadır. Mesela kebair diye 
zikredilen hususlar içinde idrar sıçrantı
larından sakınmama (s. 104-105), ölüm 
münasebetiyle ağlayıp dövünme (s. 131-
1 3 2), bazı nesne ve olayları uğursuzluk 
alameti olarak sayma (s. 156) gibi eylem
ler de vardır. Eserde çokça yer alan hadis 
rivayetleri içinde isnadı zayıf olanlar mev
cuttur. 

Kitô.bü'l-Kebô.'ir'in Mısır, Dımaşk ve 
Medine'deki kütüphanelerde çeşitli yaz
ma nüshaları bulunmaktadır (neşredenin 
girişi, s. 15-16; Brockelmann, ll, 59; Beşşar 
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Avvad Ma 'rOf, s. 149). Defalarca basılmış 
olan eser (Kah ire 1378; Ri ya d 1380, 1391, 
1400; Beyrut 1400, 1405, 1407; Bağdat 
ı 982; Tunus ı 986) Muhammed Abdürra
zık Hamza (Kahire 1356), Abdurrahman 
Fahurl (Halep 1398), Mustafa Aşur (Ka
hire 1986), MuhammedAli Kutb (Beyrut 
1407), Hasan Mahmud Selman (Zerka 
1408) ve Muhammed Mahmud Hamdan 
(Kah i re 1 992) tarafından yayımlanmıştır. 
Kitabın en ciddi neşrini Muhyiddin Müs
tü Şam'da bulunan iki yazmasıyla Me
dine'deki nüshasına dayanarak gerçek
leştirmiş (Dımaşk- Beyrut 1404/1984), bu 
neşrin birçok baskısı yapılmıştır (Dı
maşk-Beyrut 1405/1985,1407/1987,1409/ 
1989). 

Eseri Abdullah b. Carullah b. İbrahim 
Carullah el-Beyô.nü'l-matlUb li-kebô.'i
ri'~-~üni'zb adıyla ihtisar etmiş (Mekke 
1408), üsame Muhammed es-Seyyid ki
tap üzerinde İtJ:ıô.fü'l-ekô.bir ii teh~ibi 
Kitô.bi'l-Kebô.'ir adlı yeni bir düzenleme 
çalışması yapmıştır (Beyrut 1990) Kitd
bü'l-Kebô.'ir'in Büyük Günahlar adıyla 
yayımianmış olan iki ayrı tercümesi bu
lunmaktadır (tre. M. Enis Kamer, istanbul 
1981, 1982, 1985, 1987; istanbul, ts ., Hak 
Yayınları; tre. Sıtkı Gülle, istanbul 1986). 
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Hüseyin b. Hamdan ei-Hasibi'ye 
(ö. 346/957 veya 358/969) 
izafe edilen ve Nusayriliğin 

kutsal metni kabul edilen eser 
(bk. NUSAYRİLİK). 
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Vakıdi'nin 

(ö . 207 /823) 
Hz. Peygamber'in 

gazve ve seriyyelerine dair eseri 

(bk. VAKIDI). 
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İbn Ebu Davud'un 
(ö. 316/929) 

resmi mushafa ve bazı sahabilere ait 
özel mushaf nüshalarına dair eseri. 
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Hz. Osman mushaf nüshalarını çoğalt
tırıp belli başlı merkeziere gönderdikten 
sonra herkesin bu nüshaları esas almasını 
istemiş, nüshalara aykırı olan okuyuşları 
yasaklamış. bunların hattına uymayan 
mushafların yakılmasını emretmişti. Sa
hilbe arasında onun bu tasarrufu kabul 
görmüşse de ahrufü's-seb'a ruhsatı kap
samında başlangıçtan itibaren bazı sahil
bller tarafından tercih edilen farklı oku
yuşlar daha sonraki nesillere şaz kıraatler 
olarak intikal etmiş. gerek Hz. Osman'ın 
nüshaları arasındaki farklar, gerekse ah
rufü's-seb'a okuyuşlarına dair bazı riva
yetler ilk asırlardan itibaren çeşitli adlar 
altında yazılan. özellikle Kitô.bü '1-Meşô.
J:ıif, İl].tilô.fü '1-meşô.J:ıif gibi adlarla anılan 
eseriere konu olmuştur (bu eserlerden 
bazıları için b k. Kitabü '1-Meşa.t:ıif. neşrede
nin girişi, s. lO; ibnü'n-Nedfm, s. 161, 174, 
265) Ancak İbn Ebu Davud'un bu kita
bı dışında mushaflar konusunda yazılan 
eserlerden hiçbiri günümüze ulaşma
mıştır. 

Kitô.bü '1-Meşô.J:ıif beş bölümden (c üz) 
meydana gelmekte olup birinci bölümde 
Zeyd b. Sabit'in Hz. Peygamber' e vahiy 
katipliği yapması. Peygamber'in Kur'an'ın 
dışında kendisinden bir şey yazılmasını 
yasaklaması. ashabın yazıyı nereden ve 
kimlerden öğrendikleri , Hz. Ebu Bekir'in 
Kur ' an'ı cem'i. Hz. Ali ve Ömer'in Kur
'an'ı cem' çalışmaları. Hz. Osman'ın mus
haf nüshalarını çoğalttırması üzerinde 
meydana gelen ittifak, bu konuda Abdul
lah b. Mes'Qd'un tutumu gibi konularla 
ilgili rivayetlere yer verilmiştir. 

İkinci bölümde, Kur'an'ın cem'i çalış
maları sürdürülürken bazı ayetterin mus
hafa yazılması sırasında meydana gelen 
müzakereler. Kur'an'da !ahin bulunup bu
lunmadığı, Hz. Osman'ın yazdırdığı mus
hafların sayısı ve bunların hangi merkez
Iere gönderildiği , Osman'ın "imam mus
haf" diye anılan nüshasıyla Medineliler'in 
okuyuşu ve mushafları arasındaki fark
lar. imam nüshadan istinsah edilerek çe
şitli merkeziere gönderilen mushaflar 
arasındaki farklar. Haccac b. Yusuf un Os
man'ın mushafı üzerinde yaptığı tasar
ruflar. Hz. ömer. Ali, Übey b. Ka'b, Abdul-


