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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebi, el-Keba'ir u e tebyinü '1-mel_ıiJ.rim (n ş[ 
Muhyiddin MüstO), Dımaşk- Beyrut ı407 /1987 , 
s. ı04-ı05, ı3ı-ı32, ı56; ayrıca bk. neşrede
nin girişi, s. ı5-ı6; Hediyyetü'l-'ari(in, ll, 154; 
Brockelmann. GAL, ll, 59; Beşşar Awad Ma'rOf. 
e?-Zehebi ue menhecühO. fi kitabihi Tarfi:Ji'l
İslam, Kahire ı976, s. ı49-ı50; R. Stehly, "Un 
probh~me de theologie islamique: La defınation 
des fautes graves (kaba'i r)", RE/, XLV ( 1977). s. 
ı65, ı 79-ı80; G. C. Anawati. "Textes arabes an
ciens edites en.Egypte au cours des annees ı 98 ı 
a ı 984", MIDEO, XVII ( 1986), s. ı25-229. 
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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. 

_j 

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-



lah b. Mes'Qd ve Abdullah b. Abbas'ın 
özel mushafları veya okuyuşlarındaki 
farklılıklara dair rivayetler bir araya geti
rilmiştir. 

Üçüncü bölüme Abdullah b. Abbas ' ın 
Kur'an'daki iki ayetle ilgili farklı kıraatine 
dair rivayetlerle başlanmış. Abdullah b. 
Zübeyr. Abdullah b. Amr b. As . Hz. Pey
gamber'in hanımları Aişe. Hafsa ve Üm
mü Seleme. tabiin neslinden Ubeyd b. 
Umeyr. Ata b. Ebu Rebah. İkrime. Müca
hid b. Cebr. Said b. Cübeyr. Esved b. Ye
zid . Alkame b. Kays, Muhammed b. Ebu 
Musa. Hittan b. Abdullah er-Rekaşi. Sa
lih b. Keysan. Talha b. Musarrif ve Süley
man b. Mihran el-A'meş'in mushaf veya 
kıraatlerindeki farkiara dair rivayetler 
nakledilmiştir. Bu cüzde ayrıca ResOl-i Ek
rem'in bazı ayetleri nasıl okuduğuna . Hz. 
Osman 'ın ve Medineliler'in mushaflarının 
bazı im la özelliklerine. M edi ne. Küfe. Bas
ra. Şam mushaflarının imla açısından bir
leştiği noktalarla ilgili örneklere. kurala 
aykırı olarak yazılan bazı kelimelere dair 
rivayetlere yer verilmiştir. Katade b. Dia
me'ye göre Kur'an'ın yediye bölünmesi ve 
bu bölümlerden her birinin nerede başla
yıp bittiği belirtilmiş. Haccac b. Yusuf'un 
kurrayı toplayıp Kur'an harflerinin sayı
sını . Kur'an ' ın yarısının . üç. dört. yedi eşit 
bölümünden her birinin hangi harfte bi
tip başladığını hesapiartığına dair rivayet 
nakledilmiştir. Ayrıca Hilal el -Verral5. ve 
Asım el-Cahderi ile Yahya b. Actem'e göre 
Kur'an ' ın yarısı. dört. beş . altı. yedi. se
kiz ve on eşit bölümünün nerede başla
yıp bittiğini. toplam ayet ve harf sayısının 
ne kadar olduğunu bildiren rivayet zikre
dilmiştir. 

Dördüncü bölüme. İsmail b. Abdullah 
b. Kostantin'in Kur ' an ' ın harf sayısı açı
sından yarısının . ayrıca üç. dört. beş . altı . 

yedi. sekiz, dokuz ve on eşit bölümlerinin 
hangi ayette bitip başladığını tesbit ettiği 
uzunca rivayetle başlanmış . ardından üc
retle mushaf yazmanın caiz olup olmadı
ğına . hıristiyan ın da mushaf yazabilece
ğine dair rivayetlere yer verilmiştir. Cü
nüp olanın mushaf yazmasının. musha
fın parçalı olarak veya cüzler halinde ya
zılmasının rnekruh görüldüğünü . musha
fa tazim edilmesi gerektiğini. onun kü
çük malzemelere ve ayrıca ezberden ya
zılmasının. ta'şir ve benzeri işaretleri e sü
re başlangıçlarını gösteren ifadeleri n ilave 
edilmesinin ve ayetlerin harekelenmesi
nin hoş görülmediğini bildiren çeşitli riva
yetler zikredilmiştir. Daha sonra hareke
lemenin nasıl yapılacağına dair Ebü Ha-

tim es-Sicistani'nin genişçe bir açıklaması 
nakledilmiş. bu açıklamada mushaf yazı
sının kurala uymayan imla örnekleri üze
rinde de durulmuştur. Altın yaldızla mus
haf yazmanın keraheti . mushafların tez
yinedilmesinin ve onlara güzel koku sü
rülmesinin rnekruh olup olmadığı gibi ko
nularla ilgili çeşitli rivayetleri ihtiva eden 
bölüm. mushafların alım satımının rnek
ruh görüldüğüne dair rivayetlerle sona 
ermektedir. 

Beşinci bölüm. mushaf alım satımının 
rnekruh olup olmadığına dair rivayetlerle 
başlamakta. onun miras malı olarak aile 
dışındaki mirasçılara verilmemesi gerek
tiğini bildiren görüşlerle devam etmekte. 
daha sonra yine mushaf satımıyla ilgili 
görüşler nakledilmektedir. Bu bölümde 
yer alan diğer rivayetler ise mushafın re
hin olarak verilmesi. kıble cihetine asıl
masının ve ele geçirecekleri endişesiyle 
düşman yurduna götürülmesinin uygun 
görülmediği. abctestsiz olarak mushafa 
dokunmanın rnekruh olup olmad ığ ı . ce
maatle namazda imarnın mushafa baka
rak kıraat etmesinde kerahet bulunup 
bulunmadığı. mushaf yakmanın hükmü 
gibi konularla ilgilidir. 

Kur'an tarihi ve ilk mushaflar hakkında 
yazılan en eski kaynaklardan biri olan Ki
tfıbü 'l-MeşfıJ:ıii, aynı adı taşıyan eserler 
içinde günümüze ulaşan tek kitap olması 
yanında sonraki müelliflerin kaynakları 
arasında yer a l ması açısından önem ar
zetmektedir. Ebü Şame el-Mürşidü 'l-ve

ciz'de. Zehebi Siyeru a'lfımi'n-nübe 

Jfı ' da. Ebü'l-Fida İbn Kesir Fet.fı'ilü 'I
l:(ur ' fın ' da . İbn Hacer el-Askalani Fet
J:ıu 'l-bfıri, Teh?,ibü't-Teh?,ib ve Tagl~u 't

Ta' IWte. Süyüti el-İtkan, ed-Dürrü 'l
men§ur ve el-Müzhir'de, Kastallani Le
tô.'iiü 'I -işô.rfıt ve Şevkani Neylü'I-evtô.r'
da bu eserden yararlanan müelliflerden 
bazılarıdır. 

Eser önce . birinci varakı eksik olan 
Darü 'I-kütübi'z-Zahiriyye n üshası (H a
di s. nr. 407) esas alınarakArthur Jeffery 
tarafından neşredilmiştir (bk. bi b l.) . 
Naşir kitaba yazdığı Arapça mukad
dirnede Kur'an tarihiyle ilgili olarak tar
tışmaya açık iddialar ileri sürmüştür. 
İngilizce mukaddimede ise aynı iddiaları 
tekrarladıktan sonra genellikle şaz kıra

atler olarak bilinen ve Abdullah b. Mes
'Qd, Übey b. Ka'b. Ali b. Ebü Talib , Ebu 
Musa el-Eş' ari. Abdullah b. Abbas gibi sa
habilere isnad edilen okuyuşları. onların 
özel mushaflarında yazılı metinler olarak 
algılamak suretiyle. bunlardan her birin
den gerek İbn Ebü Davüd'un bu eserinde 
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gerekse diğer bazı eserlerde (neş rede nin 

g i ri ş i . s. ı 7- ı 8) rivayet edilen okuyuşlar 
için "Codex of İbn Mes'ud, Codex of Ubai 
b. Ka'b ... " (İbn Mes'Qd'un nü sh as ı . Übey 
b. Ka ' b ' ın nüs h as ı .. ) gibi başlıklar altın
da süre süre farklı okuyuşlarının listesini 
vermiş, ayrıca tabiin neslinden Katade b. 
Diame. Mücahid b. Cebr. Talha b. Musar
rif gibi isimlerin farklı okuyuşlarını aynı 
usulle zikretmiştir. Bu mukaddimeler
den anlaşıldığına göre Arthur Jeffery, Hz. 
Osman 'ın mushaf nüshaları üzerinde me
tin ten ki di kapısını zorlamayı amaçlamak
ta ve bugün elde bulunan Kur'an metnin
de değişiklikler meydana geldiği yolun
daki görüşünü dile getirmeye çalışmak

tadır. 

Kitô.bü'l-Meşô.J:ıii, daha sonra Muhib
büddin Abdüssübhan V aiz tarafından yi
ne Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye nüshası esas 
alınarak tah ki k edilmiş, eksik olan birinci 
varakl Chester Beatty Kütüphanesi'ndeki 
nüshadan (nr. 3586) tamamlanarak iki cilt 
halinde yayımlanmıştır (bk bi bl) Naşir 
kitaba yazdığı mukaddimede Arthur 
Jeffery'nin görüşlerini ağır bir dille eleş
tirmiş (Kitabü 'l-Meşaf:ıif. neş redenin giri
ş i . ı . ı 12-1 36). ayrıca Kitô. bü 'l-Meşô.J:ıii'

te adları zikredilen 899 ravinin kısa biyog
rafilerini alfabetik sıraya göre kitaba ek
lemiş, bunlardan künyesiyle anılaniara ve 
kadın ravilere bu bölümün sonunda yer 
vermiştir. 
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Seydi Ali Reis 'in 
(ö. 970/ 1562) 

deniz coğrafyasına 

L 
ve astronomiye da ir Türkçe eseri. 
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Tam adı Kitô.bü 'l-Muhi t ii ilmi 'l-etlô.k 
ve ' l- ebhur olan eserini Seydi Ali Reis . 
Hindistan'da Gucerat' ın başşehri Ahme
dabad'da iken 1554 yılında kaleme almış 
ve ülkeye dönüşünde Edirne'de bulunan 
Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuştur. 
Kitap, Hint Okyanusu'nda sefere çıkan 
denizcilerin kılavuz almadan yollarına de-
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