
1410/1990; HI, nşr. EbG Said Ömer b. Ga
rame el-Amrl, Beyrut 1416/1996) Hanbeli 
fıkhıyla ilgili olarak yazılan kitapların ad
larını zikretmiştir. Müelliflere göre alfa
betik olarak düzenlenen eserde 111 ali me 
yer verilmiş, son neşri gerçekleştiren Am
ri müellifler hakkında bilgi verdikten son
ra anılmayan eserlerini de kaydetmiş. ha
taları düzeltmiş ve "müstedrek" başlığı 
altında doksan sekiz, "zeyl" başlığı altında 
yirmi iki alimi ilave etmiştir. Abdülkadir 
Bedran, el-Medl)al ila me?;hebi'l-İmam 
AJ;med b.ljanbel'de (Kahire 1342, s. 
202-250) bu mezhep fıkhıyla ilgili olarak 
temel metinler, şerh ve haşiyelere, ayrıca 

hilat. kavaid, ahkam-ı sultaniyye, adab, 
usul-i fıkıh, ahkam hadisleri. tefsir, mez
hep tabakatı gibi konulara dair eserler 
hakkında geniş bilgi vermiştir. 

Abdülazlz Binabdullah, Ma'lemetü'l
fı~hi'l-Maliki'de (Beyrut 1403/1983). Ma
lik! fıkıh bibliyografyasıyla ilgili hacimli 
bölümde isimlere göre alfabetik olarak 
Maliki uleması. anıldıkları belli başlı biyog
rafik kaynaklar. eserleri ve bunlar üzeri
ne yapılan çalışmalarla eserlerin baskıla
rı ve yazma nüshaları hakkında bilgi ver
miştir. Miklos Muranyi'nin Materialien 
zur Malikitischen Rechtsliteratur adlı 
eseri (Wiesbaden 1984; Ar. tre. D irasat fi 
Meşadiri'l-(llf:hi'l-Malikf, tre. Said Buhayrl 
v.dğr., Beyrut 1409/1988). ll. (VIII.) yüzyı
lın sonlarından IV. (X.) yüzyılın başlarında 
ibn EbG Zeyd ei-Kayrevanl'nin belli başlı 
Malikifıkıh kaynaklarını özetleyen en-Ne
vadir ve'z-ziyadfıt'ına kadar Maliki fık
hının ilk kaynaklarının önemli bir tahlil 
ve değerlendirmesini ihtiva eder. Muham
med ibrahim Ahmed Ali'nin lştı1fı.l;u'l
me?;heb 'inde'l-Malikiyye'si (Dübey 
1421/2000), mezhebi n tarihi çerçevesin
de çeşitli merhalelerinde kaleme alınan 
kitapların listesini ve bunların belli başlı
larının tanıtımını ihtiva eden bir Maliki 
mezhebi bibliyografyasıdır. 

Hüseyin Müderris Tabatabal'nin eserin
de (An Introduction to Shii Law: A Bib
liographical Study, London 1984; Farsça 
tre., Mu~addime'i ber Fı~h-ı Şi'a, tre. M. 
Asaf Fikret, Meşhed 1368) Şla fıkhının ma
hiyeti, kaynakları ve tarihiyle ilgili genel 
girişten sonra gelen ikinci bölüm Şla'nın 
bu alandaki temel kaynaklarına ayrılmış
tır. Müelliflerin vefat tarihine göre düzen
lenen bu bölümde müellif adından sonra 
eserleri zikredilmiş. ayrıca baskıları ve 
yazma nüshaları hakkında bilgi verilmiş
tir. 

Hayreddin Karaman'ın İslam Hukuk 
Tarihi'nin (İstanbul 1975) özellikle beş, 

altı ve yedinci bölümleri, tanınmış fıkıh 
alimlerinin kısa biyografileriyle birlikte 
belli başlı eserlerinin ismen anılmasıyla 
da olsa geniş bir bibliyografya ihtiva eder. 
Ahmet Özel'in Hanefi Fıkıh Alimleri 
adlı çalışması (Ankara 1990). Hanefi ule
masının kısa biyografileri ve bazılarının 
tanıtımıyla birlikte belli başlı eserlerinin 
anılması yanında sınırlı da olsa diğer üç 
Sünni mezhebin tanınmış alimlerinden 
bir kısmını da içermektedir. 

Batı'da yapılan diğer çalışmalara gelin
ce, J. H. Harinfton'un Remarks upon the 
Authorities of Mosulman Law adlı ese
ri (Kalküta 1808, s. 475-512) Hindistan'da 
yaygın Hanefi fıkıh kitaplarını. M. B. Vin
cent'in Etudes sur la loi musulmane'ı 
(Paris 1842, s. 31-62) Malikimezhebi ve 
bu mezhebin ilk kaynakları hakkında 
bibliyografik ve tarihi maiGmatı, Eduard 
Sachau'nun Muhammadanisches Recht 
nach Schafiitischer Lehre'i (Stuttgart
Berlin 1897) Şafii mezhebine dair bir bibli
yografyayı ihtiva eder. Christiaan Snouck
Hurgronje, Şafii hukukuyla ilgili makale
sinde ("Muhammadanishes Recht nach 
Schafiitischer Lehre von Eduard Sachau", 
ZDMG, Lll!, 125 vd., özellikle, s. 143-150) 
bu son çalışmanın uzun bir eleştirisini 
yapar. Theodarus Willem Juynboll Han
dleiding tat de kennis van de Moham
medaansche wet volgens de leer der 
sjafi'itische School adlı Şafii hukuku el 
kitabı mahiyetindeki eserinde (Leiden 
1903; 19lO'daAimanca'ya, 1916'da İtal
yanca'ya çevrilmiştir) ele aldığı her konu
da birçok referansa atıfta bulunduğu 
gibi islam hukukuna dair Arapça ve Batı 
dillerinde yayımlanan temel eserleri kap
sayan bir listeyi de kaydeder. 

Maliki tabakat kitaplarıyla ilgili olarak 
Edmoud Fagnan'ın bir makalesi ("Les ta
bakat malikites", Homenaje aD. Francisco 
Codera, Saragossa 1904, s. 105-113), is
panya'da kullanılan Maliki fıkıh eserlerine 
dair de Lopez Ortiz'in Derecho musul
ınana adlı eseri (Barcelona 1932, s. 36-
41) anılabilir. 

Pierre Arminjon, Baran B. Nolde ve M. 
Wollfun Batı dillerinde neşredilen islam 
hukukuyla ilgili bütün kitapların bibliyog- ' 
rafyasını kaydettikleri Traite de droit 
compare adlı eserden sonra (I-lll, Paris 
1950-1952) Joseph Schacht An Indro
duction to Islamic Law isimli önemli 
çalışmasında(London 1964, s. 215-286;T 
tre. İslam Hukukuna Giriş, çev. Mehmet 
Dağ- Abdülkadir Şener, Ankara 1986, s. 
220-323). tarihi ve sistematik iki ana bö
lüm altındaki yirmi altı konu başlığıyla il-
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gili olarak kitabın sonunda başlık numa
ralarına göre yer yer açıklamalı tarzda son 
derece zengin bir bibliyografya vermiştir. 
Bu eserleri tamamlayıcı nitelikte Aharan 
Layish'in "Notes on Joseph Schacht's 
Contribution to the Study of lslamic Law" 
(British Society for Middle Eastern Studies 
Bulletin, IX, 1982, s. 132-140). J. Szenten
drey'in Law in the Muslim World: A 
Union List of Materials (l-ll, Houston 
1981-1982). John Makdisi'nin "lslamic 
Law Bibliography" (Law Library Journal, 
LXXVIII [ 19861. s. 103-189). Maribel Fierro 
ve diğerlerinin Repertorio bibliografi
co de derecho Islami co (Madrid 1993) 
ve Laila ai-Zwaini ile Rudolph Peters'in 
A Bibliography of Islami c Law 1980-
1993 (Le iden i 994) adlı çalışmalarını an
mak gerekir. Nicolas P. Aghnides'in An 
Introduction to Mohammedan Law 
andA Bibliography adlı eserinin (La
hore 1981, s. 157-196) birinci bölümünün 
sonundaki biyografik kaynaklarla sözlük
ler, tefsirler. Kur'an ilimleri, hadis ve ha
dis ilim leri, fıkıh usulü ve mezheplere gö
re fıkıh kaynaklarından oluşan bibliyogra
fik m alumat genel olarak bilinen eserler
le ilgili faydalı bir özet sunmakla birlikte 
yetersizdir. 

XX. yüzyılın başlarında neşredilen En
cyclopaedia of Islam'da (Efl) ve bunun 
tercümesi olan İs1fım Ansiklopedisi'n
de (İA) gerek fıkıh gerekse mezhepler ve 
mezhep kurucularıyla ilgili maddelerde 
verilen bibliyografik maJOmat bazan ha
talı olması yanında son derece yetersizdir. 
Encyclopaedia of Islam'ın ikinci neşrin
de (EJ2) bibliyografik maJOmat nisbeten 
gelişmiş olsa da yine ihtiyaca cevap vere
cek seviyede değildir. Buna karşılık Tür
kiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedi
si'nde (DİA) şimdiye kadar yayımlanan 
fıkıh ilmine ve mezheplere dair maddeler
le fıkhın alt dallarıyla ilgili teri m maddele
rinde geniş bir literatür yer almıştır. Bu
rada ayrıca usOI-i fıkha dair bibliyografik 
bir çalışma olarak Şamil Şahin'in ed-De
lilü'l-cami' ila kütübi uşuli'l-fı~h el
matbli.'a bi'l-lugati'l-'Arabiyye adlı ese
ri de (l-ll, istanbull415/1994) zikredilme
lidir. Kitap adiarına göre alfabetik olarak 
düzenlenen eserde kaynakların baskıları 
ve naşir adları da belirtilmiştir. 

~ AHMET ÖZEL 

D KELAM. Klasik dönem islam ilim ta
rihinde kaleme alınan eserlerin bibliyog
rafyasını göstermeye yönelik yaygın bir 
uygulamanın bulunmaması gerçeği, ke-
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lam ilmi alanında nakli yönü öne çıkan 
ilimiere göre daha yüksek oranda kendi
ni göstermiştir. Buna, söz konusu ilmin 
Mu'tezile'nin elinde doğması sebebiyle en 
az bir asır boyunca yaşadığı meşruiyet 
problemiyle öteden beri akli ilimiere olan 
ilgi eksikliğini de Have etmek gerekir. Do
layısıyla diğer temel İslami ilimlerle kar
şılaştırıldığında daha sınırlı bir literatüre 
sahip bulunan kelam tabii olarak kitabi
yat çalışmaları bakımından da sınırlı kal
mıştır. 

Mu'tezile'nin günümüze ulaşan az sa
yıdaki eserlerinde önceki kaynaklara atıf
lar yapıldığı görülmektedir (Hayyat, s. 150-
151 ). Buna karşılık Ehl-i sünnet kelamı
nın ilk döneminde telif edilen eserlerde 
Mu'tezile kelamcıları isim verilmek sure
tiyle eleştirildiği halde yapılan alıntıların 
kaymikları belirtilmemiştir. Nitekim imam 
Matüridi Kitdbü't-TevJ:ıid'inde Ka'bi, Mu
hammed b. Şebib ve Ebfı İsa ei-Verrak 
gibi Mu'tezile alimlerinin görüşlerinden 
iktibaslar yapmakla birlikte (s. 403-406) 
tek bir kaynak ismi bile zikretmemiştir. 

Aynı husus Eş'ari'nin eserleri için de söz 
konusudur. Bu durum müteahhirin dev
rinde de devam etmiştir. Ancak bu dö
nemde bir kısım müellifler mensup ol
dukları kelam ekolünün bazı eserlerine 
gönderme yapmış. bazan da metin için
de muhaliflerin eserlerini kaydetmiştir. 
Mesela Ebü'I-Muin en-Nesefi, Tebşıra
tü'l-edille'de kitabiyat niteliğinde bil
gi vermemekle beraber çeşitli vesilelerle 
birtakım kitapların adını anmıştır. Naşi

rin hazırladığı 1. cildin indeksinde eliiye 
yakın kelam kaynağı tesbit edilmiştir (I. 
596-598; ayrıca bk. -Özervarlı, s. 70-71 ). Ay
nı şekilde Teftazani, bu alanın en temel 
kaynaklarından biri sayılan ŞerJ:ıu'l-Ma
]faşıd'ın muhtelif yerlerinde bazan aynı 
lafızlarla, bazan kısmi değişiklik ve tasar
ruftarla önceki kelam kaynaklarından ik
tibaslar yaparak bir kısım eserlerin adını 
anmışsa da (bu eserler için bk. Şer~u'l

Ma~aşıd, neşredenin girişi, s. 146-148) ya
rarlandığı kaynaklara ilişkin bibliyografik 
malumata yer vermemiştir. · 

Kelamla ilgili kitabiyat bilgileri daha çok 
bibliyografik eserlerle modern çalışma
larda ortaya konulmuştur. Bibliyografik 
eser türünün ilk örneği sayılan İbnü'n
Nedim'e ait el-Fihrist'in beşinci bölümü 
(s. 201-247) kelam ilmine ayrılmıştır. Beş 

ana başlık altında ele alınan bölümde 
Mu'tezile, Mürcie, Şia, Cebriyye, Havaric 
gibi fırkaların kelamcıları ile bunların 
yazdığı eserler hakkında bilgiler akta-
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rılmıştır. Taşköprizade'nin aynı nitelikteki 
eserinde de şer'i ilimierin beşinci şubesi 
olarak kelam ilmi alınmış ve belli başlı 
kelamcılarla eserleri zikredilmiştir (Mev
züatü 'l-ulüm, ı. 594-634). Katib Çelebi'nin 
Keşfü'z;-z;unun'unda ise kelam ilmine 
kısa bir bölüm ayrılarak Mevzuatü'l
uWm'a gönderme yapılmış ve kırk do
layında kelam kaynagı sıralanmıştır (II, 
1503). Sıddik Hasan Han Ebcedü'l-'ulUm'
da kelam ilminin konu. amaç, metot ve 
ekalleriyle ilgili bazı bilgilere yer vermiş 
olmakla birlikte bu ilmin literatürü hak
kında aynı esere gönderme yapmakla ye
tinmiştir {II, 440-453) . Sursalı Mehmed 
Tahir'in Osmanlı Müellitleri ise Osman-

. lı döneminde telif edilen kelam eserle
ri için bir kaynaktır. 

Tabakat kitaplarında kelam alimleri
nin hayatlarının anlatımı sırasında çalış
malarına da yer verilmiştir. Ebü'l-l~asım 
ei-Belhi, Kadi Abdülcebbar ve Hakim ei
Cüşemi'nin eserlerinin Mu'tezile alimle
riyle ilgili bölümlerinin kitap haline geti
rilmesinden oluşan Fazlü '1-i'tizal ve ta
ba]fatü'l-Mu'tezile ile (nşr. Fuad Seyyid, 
Tunus 1393/1974) İbnü'I-Murtaza'nın Ta
ba]fatü'l-Mu'tezile adlı eseri (nşr. Susan
na Diwald-Wilzer, Beyrut 1380/1961) bun
lar arasında sayılabilir. 

Abdurrahman Bedevi, Megahibü'l-İs
lamiyyin adlı eserinde (Beyrut 1971) ge
rek Mu'tezile ve Eş' ari kelamcılarından 
gerekse ismailiyye, Nusayrilik ve Dürzl
lik'ten söz ederken şahıslar ve mezhep
ler çerçevesinde önemli bilgilere yer ver
miştir. Ahmed Mahmud Subhl de Fi 'il
mi'l-kelam'ında (Kahire 1405/1985) ke
lam alimlerini çalışmalarıyla birlikte tanı
tarak değerli bibliyografik malfımat ak
tarmıştır. Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar 
et-Tali bl tarafından neşre hazırlanan 
)\]fa'idüs-Selef (İskenderiye 1971 ). hem 
içinde yer alan Selef alimlerine ait metin
ler hem de mukaddimede bu ekalle ilgili 
olarak kaydedilen eserler zikre değer ni
teliktedir. Hasan es-Sadr, İslami ilimierin 
gelişmesinde Şla alimlerinin katkısı ko
nusunda hazırladığı çalışmasında uzun 
bir liste halinde eserleriyle birlikte Şia ke
lamcılarını sıralamıştır (Te'sisü'ş-Şi'a, s. 
350-402). 

Kelam ilmi ve kelam tarihiyle ilgili ça
lışmalarda çoğu birbirinin tekran mahi
yetinde olmak üzere kısmi bazı bibliyog
rafik bilgiler verilmektedir. Son dönem 
Osmanlı alimlerinden Abdüllatif Harpu
tl'nin Tarih-i İlm-i Kelam'ı (İstanbul 
1332). İzmirli İsmail Hakkı'nın Muhassa
lü'l-kelôm ve'l-hikme (İstanbul 1336) 

adlı eserinin giriş kısmı ve Şibll Nu'ma
ni'nin Tari]].-i 'İlm-i Kelôm'ı {Tahran 
1328) bu gruba girer. Günümüzde yapı
lan çalışmalar arasında Bekir Topaloğlu'
nun Kelam İlmi: Giriş adlı eseri (İstan
bul 1985) kelamın geçirdiği devrelere her 
devrenin kelamcıları ve bunların eserie
rineyer vermesinin yanı sıra (s. 19-43) ke
lam mezhepleriyle ilgili bölümde önemli 
bibliyografik açıklamalar yapılmış. ayrıca 

. müstakil bir bölüm halinde (s. 56-64) ke
lam kaynakları tanıtılmıştır. Buna Şera

fettin Gölcük'ün Kelam Tarihi (Konya 
1992) ve Ali Asgar Halebi'nin Tari]].u 
<ilm-i Kelam'ı da (Tahran 1373 h ş.) ekle
nebilir. Burada, Ömer Aydın'ın kütüphane 
kataloglarını dikkate almamakkla birlikte 
mevcut neşriyattan yola çıkarak hazırla
dığı Türk Kelamcıları adlı eseriyle (İstan
bul 200 ı) Ahmet Yaralıoğlu'nun, 1950-
1996 yılları arasında ilmi dergilerde ya
yımlanan makaleleri derlediği Kelamla 
İlgili Makaleler Bibliyografyası adlı ça
lışmasını da ( 1999, yüksek lisans tezi, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) zikretmekge
rekir. 

Çeşitli kütüphanelerde bulunan kela
ma dair eserleri tesbit ve tanıtmaya yö
nelik bazı çalışmalar da yapılmıştır. Me
tin Yurdagür'ün Kayseri Raşid Efendi 
Kütüphanesi'ndeki Arapça Akaid ve 
Kelôm Yazmalarının Tanıtım ve De
ğerlendirmesi (Bibliyografik Bir Kelam 
Tarihi Denemesi, istanbul 1989). Ramazan 
Biçer'inAtıf Efendi Kütüphanesi'ndeki 
Kelôm Kaynaklarının Tanıtım ve Tav
si/i ( 1992, yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü) ve Hıdır Baybara'nın 
Ragıb Paşa Kütüphanesi'nde Bulunan 
Kelôm Yazmalannın Tanıtım ve Tavsi
ii ( 1993, yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü) bunlar arasında sayıla
bilir. 

Batı'da yapılan çalışmalar içinde, Louis 
Gardet ve M. M. Anawati'nin birlikte ha
zırladıkları Introduction a la theologie 
musulmane adlı eserde (Paris ı 981) ke
lam ekaileri ve bu ekailere mensup alim
lerin eserleri hakkında doyurucu bilgi ve
rilmiş, eserin zengin bibliyografyasında 
kelam kaynaklarının yanı sıra bu alanda 
Batı'da yapılan çalışmalar da sıralanmış

tır (s. 509-536) . Batı'da, bu tür eserlerin 
yanında İslam düşünce tarihinin bir dö
nemine yönelik literatür bilgilerine ayrı

lan çalışmalarda da kelamla ilgili kitabi
yat bilgilerine rastlanılmaktadır. Tatmin 
edicilikten uzak olmakla birlikte Bayard 
Dodge ile (!C, XXVIII [ 1954]. s. 525-540) W. 



Montgomery Watt'ın (bk. bibl.) makale
leri bunun örneklerini teşkil eder. Ayrıca 
kelam meselelerinin ele alındığı araştır
malarda da genellikle kitabiyat bilgileri
ne yer verilmektedir. Mesela W. Montgo- · 
mery Watt'ın irade hürriyetiyle ilgili kita
bının bibliyografyasında klasik kelam kay
nakları ve Batı'da yapılan çalışmalar hak
kında nisbeten zengin bir literatür sunul
duğu gibi konunun kaynaklarına ayrılan 
bölümde (s. 3-10) kaynaktanıtımı ve de
ğerlendirmesi yapılmaktadır. Aynı şekil

de Daniel Gimaret'nin islam kelamında in
san fiilierine ilişkin eserinde, çoğunluğu 
kelam kaynaklarından olan 1 OO'den faz. 
la eser le Batı dillerinde yapılmış 150 ·
ye yakın çalışmanın zikredildiği bibliyog
rafya (bk. bibl.) burada kaydedilmelidir. 
Binyarnin Abrahamov (lslamic Theology, 
Edinburg 1998) ve Tilman Nagel'in (The 
History of lslamic Theology, tre. Thomas 
Thornton, Princeton 2000) bibliyografya
da yer verdikleri klasik kelam kaynakları 
ve bu ilimle ilgili Batı'da yapılmış çalış
malara ilişkin bilgiler de önemlidir. 
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D TASAVVUF. Tasawufun ilk dönemi 
olarak kabul edilen 1-11. (VII-VIII.) yüzyıl
larda ve sonrasında kaleme alınan zühde 
dair eserler Hz. Peygamber. ashap. tabiin 
ve bir kısım zahidlerin ibadet, ihlas. te
vekkül, kanaat. doğruluk, tevazu gibi ko
nularla ilgili sözlerini ihtiva etmekte. ve bu 
sözler rivayet zinciriyle birlikte kaydedil
mektedir. Bu usul, ileriki dönemlerde ya
zılan tabakat ve menakıb türü bazı kitap-

larda da uygulanmıştır. lll. (IX.) yüzyılda 
tasawufun temel meselelerine dair kale
me alınan eserler ilk kaynakları oluştur
duğu için bunlarda bibliyografya zikre
dilmez. IV. (X.) yüzyıldan itibaren tasav
vuf ilmine ve sfıfı tabakatma dair kitap
larda çoğunlukla önceki mutasawıflardan 
nakiller yapılır. Bu mutasawıfların bir kıs
mı eser sahibi olup kaydedilen bilgilerin 
önemli bir kısmı bunlardan alındığı hal
de adları verilmez. Nitekim Ebfı Talib ei
Mekkı~nin Kütü'l-]fulO.b'u, Muhammed 
b. Hüseyin es-Sülemi'nin Taba]fö.tü'ş-şu
fiyye'si ve Abdülkerim ei-Kuşeyri'nin er
Risale'sinde yararlanılan kaynaklar belir
tilmemiştir. Bazı eserlerde ise yer yer ya
rarlanılan kaynağa ve müellifine atıfta bu
lunulmuşsa da birçok bilginin kaynak gös
terilmeden verilmiş olması, yapılan atıf
ların özellikle kaynak verme amacına yö
nelik olmadığını ortaya koymaktadır. Me
sela Muhammed b. İbrahim ei-Kelabaii, 
et-Ta'arruf'un girişinde kitabını çeşitli 
eserleri inceledikten sonra yazdığım be
lirttiği halde bir iki yerde kaynak adı zik
retmiş. diğer yerlerde şahıslardan nakil
lerde bulunmayı tercih etmiştir. Ebu Nasr 
es-Serrac'ın el-Lüma'ı. Gazzali'nin İJ:ı
ya'ü 'ulO.mi'd-din'i, Şehabeddin es-Süh
reverdi'nin 'Avarifü'l-ma'arif'i vb. eser
lerde de kaynaklara yer yer işaret edilirse 
de bilgilerin ekserisi kaynak gösterilme
den aktarılır. Yalnız Hücviri'nin Keşfü'l
maJ:ıcub 'u kaydedilen şifahi rivayetlerin 
yanı sıra atıfta bulunulan eserlerin çok
luğu ile diğerlerinden ayrılır. 

Kelabazi et-Ta'arruf'ta, kendi dönemi
ne gelinceye kadar eser telif ederı yirmi 
dokuz sfıfınin isimlerini kaydettiği halde 
eserlerinin adını vermez. Tasawuf litera
türünde ilham mahsulü olduğu ifade edi
len eserler de tabii olarak hiçbir kaynağa 
dayanmaz. Nifferi'nin Kitabü'l-Meva
]fıf'ı ile Kitabü'l-Mu{ıatabat'ı, Muhyid
din ibnü'I-Arabi'nin el-Fütlı.J:ıatü'l-mek
kiyye'siyle Fuşuşü'l-J:ıikem'i ve Abdül
kerim ei-Cili'nin el-İnsanü'l-kamil'i bun
lara örnek olarak gösterilebilir. 

Klasik dönemden sonra kaleme alınan 
eserlerin bir kısmında yararlanılan kay
naklara işaret edilmiştir. Bu kaynakların 
bazısı müellifleriyle birlikte. çok tanınan 
bir kısmı ise müellifi zikredilmeden, yer 
yer de sadece müellif adı belirtilmek su
retiyle verilmiştir. Feridüddin Attar Te?,
kiretü'l-evliya'ın girişinde faydalandığı 

temel eserlerden üçünün adını. Cemaled
din Hulvi de Lemezat'ın girişinde kırk se
kiz adet eseri müelliflerini belirtıneden 
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kaydetmiştir. Son dönem müelliflerinden 
Yusuf en-Nebhanl Cami'u keramati'l
evliya' adlı kitabının başında yararlandığı 
elli eseri, Ahmet Avni Konuk da Me§nevi 
tercüme ve şerhinin mukaddimesinde 
kaynaklarını müelliflerinin isimleriyle bir
likte sıralamıştır. Muhammed Parsa Faş
Iü'l-{ıitab'ında, Muhammed b. Yahya et
Tazifı Kala'idü'I-cevahir ii mena]fıbi'ş
Şey{ı 'Abdil]fö.dir'inde faydalandığı kay
nakların adlarını müellifleriyle beraber 
eserin içinde kaydeder. Baldırzade Meh
med'in Ravza-i Evliya adlı eserinde ise 
çok bilinen kitapların müellifleri zikredil
meden, diğerleri de müellifleriyle birlikte 
yer alır. Bunlara Ahmed Hazini'nin Ceva
hirü'l-ebrar'ı, İsmail Ankaravl'nin Min
hacü'I-fukara'sı. Halvetiyye şeyhlerinden 
Mehmed Nazmi Efendi'nin Hediyyetü'l
ihvan'ı. Köstendilli Süleyman Şeyhi'nin 
Bahrü'l-velaye'si , Haririzade'nin Tibya
nü vesa'ili'l-J:ıa]fa'i]f'ı ve Hüseyin Vas
saf'ın Setine-i Evliya-yı Ebrar'ı da ekle
nebilir. Bibliyografyanın sonda verildiği 
eseriere örnek olarak da Molla Fenari'nin 
Sufiyyenin Libas ve Etvar ve Mesle
kine Dair itirazata Reddiye'siyle (Sü

leymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 71) 
Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi'nin 
Mir'atü't-turuk'u (İstanbull306) göste
rilebilir. 

Tasawuf literatüründe bir eserin kay
naklarının gösterilmesi yanında bu alan
daki eserleri toplu olarak gösteren bibli
yografik çalışmalar sınırlı olup bunlar bir 
iki kaynak dışında daha çok modern dö
neme aittir. ibnü'n-Nedim'in el-Fih
rist'inde beşinci makalenin beşinci bö
lümünün önemli bir kısmı sfıfı ve zahid
lerle bunların eserlerine ayrılmıştır. Hüc
viri'nin Keşfü'l-maJ:ıcub'unda da tasav
vuf sahasında yazılan eseriere ve bunla
rın müelliflerine yer yer işaret edilmiştir. 
Katib Çelebi'nin Keşfü'?:-?:Unun'unda ise 
tasawufı eserler değişik başlıklar altında 
dağınık olarak kaydedilmektedir. Ahmed 
Ziyaeddin Gümüşhanevi'ye ait Cami'u'l
uşul'ün girişinde tarikatların ayrı ayrı 

isimleri yazılarak bunlarla ilgili başlıca 
eserler. ardından da tasawufun temel 
eserleriyle tabakat kitapları kaydedilmiş
tir. 

Bu tür çalışmalar yanında Muhyiddin 
ibnü'I-Arabi'nin bizzat kendisi tarafından 
hazırlanan eserlerinin listelerini de (el
Fihrist, el-İcaze) kaydetmek gerekir. Bu 
listelerden 250 civarında kitap isminin 
yer aldığı el-Fihrist'i Ebü'I-Hasan Ali b. 
İbrahim ei-BağdMI ed-Dürrü's-semin 
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