
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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ii mena~ıbi'ş-ŞeyJJ Mu]J.yiddin (Mena
~ıbu İbn 'Arabf, nşr. Selahaddin el-Mü
neccid, Beyrut ı 959) adlı kitabında kay
detmiştir. İbnül-Arabl burada birçok ese
rini nerede, niçin, nasıl yazdığım anlat
makta ve muhtevaları hakkında bilgi ver
mektedir. Onun eserlerinin başka listesi 
de Muhammed Receb Hilmi ei-Kadirl'nin 
el-Burhanü'l-ezher ii mena~ıbi'ş-Şey
J.;ıi'l-Ekber adlı kitabında yer almıştır (284 

adet) . Burada ayrıca Fuşuşü'l-J:ıikem 
şerhlerinden otuz sekizinin adı müellifle
riyle birlikte verilmektedir. Modern dö
nem araştırmacılarından Osman Yahya, 
Histoire et classification de I'oeuvre 
d' İbn Ara bi adlı kitabında (Da mas 1964) 

dünya kütüphanelerinde tesbit ettiği İb
nü'I-Arabl'ye ait veya ona nisbet edilen 
eserleri tanıtmıştır. Selahaddin ei-Mü
neccid, neşrettiği İbnü'I -Arabl'ye ait me
nakıbın önsözünde İbnü 'I-Arabl'nin lehin
de ve aleyhinde yazılan önemli eserlerin 
tam künyesini ve matbu olanların ilgili 
sayfalarını kaydetmiştir. 

Tasavvuf literatürü bir kısım kaynaklar
da tahlil ya da tenkit maksadıyla da zik
redilmiştir. İbnü'l-Cevzl, Telbisü İblis'te 
sQfileri eleştirirken tasawuf kaynakların ı 

ele alarak değerlendirmelerde bulunur. 
İbn Haldun. Şita'ü's-sa'il adlı eserinde 
yararlandığı kaynakları belirttiği gibi o 
zamana kadar tasawufta oluşan farklı 
çizgileri, bazı tasawuf klasiklerinin muh
tevasını değerlendirir. Mu~addime'nin 

tasawuf ilmine dair bölümünde de bu 
usulü uyguladığı görülmektedir. Seyyid 
Sahih Ahmed Dede'nin Mecmuatü't-te
vdrihi'l-Mevleviyye adlı eserinde (Kon
ya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 5446) yararla
nılan kaynaklar zikredilmiş, ayrıca birçok 
yerde tasawufa dair bazı eserlerin muh
tevası ve müellifleri hakkında bilgi veril
miştir (Cem Zorlu, "Seyyid Sahlh Ahmed 
Dede ve Mecmılatu ' t-Tevarlhi'l-Mevle
viyye'si" , Tasavvuf: ilmi ve Akademik 
AraştırmaDergisi, VI i2001J, s. 227-239) . 

Modern dönemde gerçekleştirilen ta
sawufi eserlerin ilmi neşirlerinde genel
likle naşirin eserle ilgili yaptığı değerlen

dirme ile birlikte o eserin bulunduğu ka
tegorideki diğer çalışmaları da tanıtılır. 

Süleyman Uludağ, neşre hazırladığı Ne
fehatü'l-üns Tercümesi'ne (İstanbul 
ı 980) yazdığı önsözde tabakat-ı sOfiyye 
kitaplarını ve sQfiler hakkında bilgi veren 
her türden kaynağı tanıtmıştır. Mehmet 
Akkuş ve Ali Yılmaz tarafından yeni harf
Iere aktarılan Hüseyin Vassafın Setine-i 
Evliya'sının (İstanbul ı 990) önsözünde de 
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naşirler mutasawıflardan bahseden ta
bakat ve tezkirelerden bir kısmını zikret
miştir. 

Belli bir devri ya da coğrafyayı esas ala
rakyapılan literatür çalışmaları da vardır. 
Mustafa Kara, Osmanlılar döneminde ka
leme alınan tasawufi eserlerin önemli bir 
bölümünü konularına göre tasnif edip ba
zı açıklamalarla kaydetmiştir ("Osmanlı

lar'da Tasavvuf ve Thrikatlar", Osmanlı 
Ansiklopedisi: Tarih Medeniyet Kültür! is
tanbul ı 9961. I , 251-263) . Osman Türer, 
Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed 
N azmi adlı eserinde (Ankara ı 988) Meh
med Nazmi'nin ffediyyetü'l-ihvan'ını 
tahlil ederken daha önce Anadolu'da ka
leme alınmış menakıb ve biyografi türün
den eserlerin tanıtımını yapmıştır (s. 13 7-

140) . Mehmet Demirci, Türkiye'de ilahi
yat fakültelerinde gerçekleştirilmiş ta
sawufla ilgili çalışmalardan basılmış olan
ları "Osmanlı Dönemi Tasawuf Araştı r

maları" adlı makalesinde tanıtmıştır 
( Kubbealtı Akademi Mecmuası, IV 1200 ll , 

s. 59-69) . Avrupa'daki tasawuf çalışmala
rını konu edinen Arthur John Arberry'
nin An Introduction to the History of 
Sufism'i ile (London 1 942} İran'da telif 
edilmiş eserler çerçevesinde tasawuf kay
naklarını da tanıtan Charles Ambrose 
Storey'in Persian Literature: A Bio
bibliographical Survey adlı eseri (Lon
don 1953, I, 2. bölüm, s. 927-1076) bu tü
rün Batı dilinde yapılmış örnekleri olarak 
zikredilebilir. 

Bir tarikat. bir mutasawıf ya da döne
min esas alındığı araştırmalarda daha ön
ce yapılan çalışmalar da değerlendirilmiş. 
bir kısmı oldukça yetersiz görünse de de
ğişik tasniflerde tasawuf literatürü orta
ya konmuştur. Buna örnek olarak Mus
tafa Kara'nın "Şazeliyye Literatürü Üze
rine Bir Deneme" adlı makalesi zikredil
melidir ( UÜ ilahiyat Fakültesi Dergisi, IV 

119921. s. 19-28) . Rawan A. G. Farhadi'
nin "On Some Early Naqshbandi Major 
Works" (Naqshbandis: Histarical Devel
opments and Present Situation of a Mus
lim Mystical Order, istanbul-Paris 1990, 

s. 63-67) ile Hamid Algar'ın "The Present 
State of Naqshbandl Studies" (Naqsh
bandis: Histarical Developments and 
Present Situation o fa Muslim Mystical 
Order, istanbul- Paris 1990, s. 45-56) adlı 

makaleleri de bunun Batı'da yapılmış ör
nekleridir. Hasan Kamil Yılmaz'ın Tasav
vufi Hadis Şerh)eri ve Konevi'nin Kırk 
Hadis Şerhi adlı eseri (İ stanbul 1 990) bir 
konu çerçevesinde yapılan literatür çalış-

ması mahiyetindedir. Mustafa Kara Ta
savvuf ve Tarikatlar Tarihi'nde (İstan 

bul ı 985) işarl tefsirlerin bir listesini ver
miş (s. 67-69), temel tasawufi eserleri 
de kısa açıklamalarla tanıtmıştır (s. ı 93-

196, 309-313) . 

Tasawufun edebiyatla olan ilişkisi sebe
biyle tasawuf literatürüne edebiyat tari
hiyle ilgili çalışmalarda da yer verilmiştir. 

Edward G. Browne A Literary History of 
Persia adlı eserinde (Cambridge ı 951) 

İran edebiyatıliteratürünü tanıtmakta , 
dolayısıyla tasawufun Fars kaynaklarını 
da ele almaktadır. Agah Sırrı Levend , 
Türk Edebiyatı Tarihi'nde (Ankara 1973) 

edebi eserler çerçevesinde tasawufi hika
yeleri konu edinen eserleri (1, ı 37- ı 39), 
belli bir bölgede yetişen şahısları anlatan 
eserler türü çerçevesinde mutasawıfları 
ele alan tasawuf kaynaklarını (ı, 407-4 ı 4), 
menakıb türü tasawuf kaynaklarını ve ev
liya tezkirelerini (1 , 427-441) tanıtmıştır. 

Necla Pekolcay İslami Türk Edebiyatı I 
adlı eserinde (İstanbul 1981) Ahmed Ye
sevl, Hakim Ata, Hacı Bektaş-ı Verı ve Bek
taşilik, Mevlana'nın hayatı ve eserleri, 
Sultan Veled ve eserleri hakkında yapı
lan çalışmalarla bu mutasawıflarla ilgili 
kaynakların bir listesini vermiştir. 

Tasawuf literatürünün tanıtıldığı eser
ler çerçevesinde Kasım Ganl'nin Tari{ı-i 
Taşavvuf der İslôm ve Tatavvurat ve 
Ta]J.avvülat-ı Mu{ıtelife-i An ez Şadr-ı 
İslam td 'Aşr-ı ljafı'{. adlı eseri zikredil
melidir (Tahran 1362 h) . Müellif çalışma
sının son bölümünü (s. 53 1-635) tasawuf 
sahasında yazılan temel eseriere ayırmış, 
bunları mensur ve manzum olmak üzere 
ikiye ayırıp tanıtmıştır. Muhyiddin Tu'ml'
nin et-Taba~iitü'l-kübra'sı (Beyrut ı 994 ), . 

sQfilerden bahseden kaynakların alfabe
tik sıraya göre dizilerek fihristierinin kay
dedildiği farklı bir çalışma olarak dikkat 
çekmektedir. Gustav Pfannmüller'in ta
sawuf ve tarikatiara dair başvurulacak 
kaynakların listesinikaydettiği Handbuch 
der Islam Litteratur adlı çalışması da (Ber
lin ı 923, s. 265-315) burada belirtilmelidir. 
Bu hususta Türkçe hazırlanmış kapsamlı 
bir çalışma Mustafa Aşkar'ın Tasavvuf 
Tarihi Literatürü'dür (Ankara 2001 ). Aş

kar bu çalışmasında, ilk dönemden başc 
!ayar ak günümüze kadar tesbit edebildiği 
eserleri değişik başlıklar altında tasnif 
ederek ele almış, müellifleri hakkında bil
gi vermiştir. Son bölümde de dünyada ta
sawuf sahasında hazırlanmış kitap, ma
kale ve tezlerin bir listesini kaydetmiştir. 
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