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TAB‘-ý KALB

bakalara yeni getirilen çocuk yaþtaki mem-
lüklere “küttâbiyye” (kitâbiyye) adý verilirdi.
Sultanlar tabakalarý zaman zaman bizzat
teftiþ ederlerdi.

Memlükler tabakalara ýrklarýna ve yaþ-
larýna göre yerleþtirilir, tabakada eðitim
gören memlükler arasýnda kýdeme göre
bir hiyerarþi bulunurdu. Yeni gelen kýdem-
siz memlük (ini) kýþlasýndaki kýdemli bir
memlükün (aða) nezareti altýna verilirdi.
Ayný dönemde getirilen ve birlikte eðitim
gören memlükler (hoþdaþ / hoþdaþiyye) ara-
sýnda hayat boyu süren bir dayanýþma olur-
du. Yeni gelen çocuk yaþtaki memlüklere
tabakalarda önce Kur’an, yazý ve temel
dinî bilgiler öðretilirdi. Bu eðitim fakih de-
nilen hocalar tarafýndan yürütülürdü. Ar-
dýndan fýkhî bilgiler verilir, bulûð çaðýna
geldiklerinde askerî tâlimlere (furûsiyye)
baþlanýrdý. Bu tâlimlerde çeþitli savaþ oyun-
larý, kýlýç kullanma, ok ve mýzrak atma,
ata binme eðitimi verilirdi. Tabakalardaki
askerî eðitim genelde on dört veya on beþ
ay sürerdi. Eðitim döneminde “câmekiy-
ye” denilen bir çeþit maaþ alan memlük-
lerin eðitimlerini tamamlayýncaya kadar
evlenmeleri yasaktý. Eðitimini tamamla-
yan memlükler yapýlan bir törenle (itâka)
âzat edilir, bu tören sýrasýnda her birine
silâh, at, özel elbise verilirdi. Daha sonra
bunlar birliklere ayrýlýr, her birliðin baþýna
bir emir tayin edilirdi. Askerî kabiliyetiyle
sivrilenler terfi eder, geleceðin sultanlarý
da çok defa onlarýn arasýndan çýkardý. Ta-
bakalarda disipline riayet etmeyen mem-
lükler þiddetle cezalandýrýlýrdý. Memlükle-
rin tabakalardan ayrýlmasýna genellikle izin
verilmemekle birlikte bazý dönemlerde gün-
düzleri þehre inmelerine, bazan da haf-
tada bir günü þehirde geçirmelerine mü-
saade edilirdi. Berkuk döneminde mem-
lüklerin kýþlalardan çýkmasýna ve evlenme-
sine izin verildiði, bunun giderek yaygýn-
laþmasý yüzünden kýþlalarýn sadece bir eði-
tim merkezi haline geldiði belirtilmekte-
dir. Makrîzî, bu uygulamanýn askerî eðiti-
min kalitesini düþürmesinin yaný sýra ah-
lâkî bozulmaya yol açtýðýný söyler (el-ƒý¹a¹,
II, 214).
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Ýslâm telif geleneðinde,
sahasýnda tanýnmýþ þahsiyetlerin

biyografilerini konu edinen
telif türü.

˜ ™

Sözlükte “üst üste olan iki þeyin birbi-
riyle uyuþmasý, derece, mertebe ve konum
bakýmýndan örtüþmesi” anlamýndaki tabak
(tabaka, çoðulu tabakat) “sýnýf, zümre”
mânalarýna da gelir. Kelimenin aslý olan
tabk (el vb. bir þey kapalý olmak) az kulla-
nýlýr (Lisânü’l-£Arab, “tbk” md.). Ýslâm ge-
leneðinde sahâbe, tâbiîn, âlimler, edip,
þair ve sanatkârlar, sûfîler, düþünürler ve
ayýrýcý niteliklere sahip olan kiþilerden söz
eden telif türünü ifade eder. Sýnýf, derece
ve dönem ayýrýmý yapýlmadýðý halde muh-
tevalarý alfabetik düzenlenen bazý biyog-
rafi eserlerine tabakat adýnýn verilmesi,
müelliflerin eserlerine aldýklarý kiþileri ba-
ðýmsýz birer sýnýf ve kategori oluþturacak
derecede önemli kiþiler olduðunu kabul et-
mesi veya tabakat kavramýnýn zamanla
asýl anlamýný yitirerek toplu biyografilerin
yer aldýðý kitaplarý ifade eden bir terim ha-
line gelmesinden kaynaklanmýþtýr.

™ ARAP EDEBÝYATI. Arap edebiyatýn-
da þairler, edipler, müellifler, gramer ve
lugat âlimlerinin biyografilerine dair çoðu
tabakat adýný taþýyan, dönem ve seviye ba-
kýmýndan tasnife tâbi tutulan veya tutul-
mayan çok sayýda eser kaleme alýnmýþtýr.
Ýbn Sellâm el-Cumahî (ö. 231/846[?]), Za-
manýmýza ulaþmýþ en eski kaynaklardan
olan ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß adlý ese-
rinde Arap þairlerini sanatkârlýklarý itiba-
riyle en iyiden en kötüye doðru sýraladýðý
gibi yaþadýklarý dönem açýsýndan Câhiliy-
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Memlük Devleti’nde
sultan memlüklerinin kaldýðý

kýþlalara verilen ad.
˜ ™

Tabaka kelimesinin “kýþla” anlamýnda
ilk defa I. Baybars döneminde Kahire’de
Kal‘atülcebel ve çevresinde inþa edilen kýþ-
lalar için kullanýldýðý bilinmektedir. Taba-
kalar özellikle el-Melikü’n-Nâsýr Muham-
med b. Kalavun devrinden itibaren önem
kazanmýþ ve bunlara yeni ilâveler yapýl-
mýþtýr. Tabakalarýn sayýsý zaman içerisin-
de deðiþiklik göstermiþtir. Nitekim Mu-
hammed b. Kalavun döneminde on yedi
tabaka varken Halîl b. Þâhin, IX. (XV.) yüz-
yýlda Kahire Kalesi’nde her biri 1000 mem-
lük alabilen on iki tabakanýn varlýðýndan
bahseder. Memlükler’in son döneminde
ise bu kýþlalarýn dörde kadar düþtüðü be-
lirtilmektedir. Tabakalar “refref, tâziyye,
zimâm (zimâmiyye), eþrefiyye, sandaliyye
ve Mercan el-Hâzindâr” gibi genellikle ta-
bakadan sorumlu olan hadým aðasýnýn (ta-
vâþî) adý veya göreviyle adlandýrýlýrdý. Ta-
bakalarda ikamet eden memlükler “mu-
kaddemü’l-memâlîki’s-sultâniyye” unva-
nýný taþýyan bir kumandana baðlýydý. Her
tabakanýn baþýnda bu kumandana baðlý
“mukaddemü’t-týbâk” unvanlý bir tavâþî ve
onun da bir yardýmcýsý bulunurdu. Ayný za-
manda askerî bir okul özelliði taþýyan ta-
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tabakat kelimesi yer almasa da bu özelli-
ði taþýyan eserler þöylece sýralanabilir: Hâ-
rûn b. Ali Ýbnü’l-Müneccim (ö. 288/901),
el-Bâri£; Seâlibî, Yetîmetü’d-dehr; Bâhar-
zî, Dümyetü’l-ša½r; Ali b. Zeyd el-Bey-
haký, Viþâ¼u Dümyeti’l-ša½r; Dellâlülkü-
tüb, Zînetü’d-dehr; Ýmâdüddin el-Ýsfahâ-
nî, ƒarîdetü’l-ša½r; Ýbnü’þ-Þa‘‘âr, £Uš†-
dü’l-cümân. Þehâbeddin el-Hafâcî’nin
Rey¼ânetü’l-elibbâ’sý ile ona tetimme
olarak yazýlan Muhibbî’nin Nef¼atü’r-Rey-
¼âne’si ve Ýbn Ma‘sûm’un Sülâfetü’l-a½r’ý
da bu tür içinde sayýlýr. Seâlibî’nin Yetîme-
tü’t-dehr’inin etkisinde kalan Ýbn Bessâm
eþ-Þenterînî hacimli eseri e×-¬aÅîre fî
me¼âsini ehli’l-Cezîre’sinde Endülüslü
þair, edip, tarihçi ve siyaset adamlarýný
Kurtuba (Cordoba) ve civarý, Batý Endülüs,
Ýþbîliye (Sevilla) ve civarý, Doðu Endülüs, Do-
ðu Ýslâm ülkelerinden Endülüs’e gelenler
þeklinde bölgelere göre ele almýþtýr. Yine
Osman b. Rebîa el-Endelüsî ªabašåtü’þ-
þu£arâß bi’l-Endelüs’ü, Ýbnü’l-Faradî ªa-
bašåtü (AÅbâru) þu£arâßi’l-Endelüs’ü yaz-
mýþtýr.

Ali b. Muhammed el-Medâinî (ö. 228/
843), Muhammed b. Habîb, Sükkerî, Ýbn
Ebû Tâhir Tayfûr, Abdülazîz b. Yahyâ el-
Celûdî kaleme aldýklarý eserlerde farklý ka-
tegorilere yer vermiþlerdir. Medâinî Kü-
tüb fî aÅbâri’þ-þu£arâß adlý bir dizi eserin-
de annelerine nisbet edilen þairler, þüyûh
þairler, gazâ yapan, hastalýðýnda bir þiirle
temessül eden veya bir ölüm dolayýsýyla
þiirle yahut sözle temessül eden, þiirlerin-
de bedevî kadýnlarýný þehirli kadýnlara ter-
cih eden, irticâlen þiir söyleyen, yabani hay-
vanlar hakkýnda þiir yazan, söylediði bir þi-
irle isim alan, hükûme (hakemlik, devlet ida-
resi) hakkýnda þiir söyleyen, övgü veya yer-
gisiyle nedîm olan, söylediði þiire nesirle
cevap verilen, anne ve babasýna itaat eden
veya âsi olanlar þeklinde bir tasnife tâbi
tutmuþtur. Ýbn Habîb, Sükkerî, Ýbn Ebû
Tâhir ve Celûdî de benzer gruplandýrmalar
yapmýþtýr (Sezgin, II, 97-101). Hasan b. Biþr
el-Âmidî el-Müßtelif ve’l-muÅtelif’inde
Ýmruülkays, Nâbiga, A‘þâ, Amr, Muham-
med gibi isim, künye, lakap ve nisbe açý-
sýndan birbirine benzeyen þairleri tasnif
ederek bunlarýn birbirine karýþtýrýlmasýný
önlemeye çalýþmýþtýr. Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-
hânî hacimli eseri el-E³ånî’de þiirlerin bes-
telenip okunmuþ olmasýný esas alýp þairle-
rin biyografilerini vermiþ, onlarla ilgili bazý
anekdotlarý aktarmýþ, bestelenip okunan
þiirlerinden ve diðer eserlerinden örnek-
ler zikretmiþtir.

Bazý yazarlar kadýn þairlere dair müs-
takil eserler yazmýþtýr. Ýbn Kuteybe en-

Nisâß ve’l-³azel, Hârûn Ýbnü’l-Müneccim
AÅbârü’n-nisâß, Muhammed b. Halef en-
Nisâß ve’l-³azel, Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî
el-Ýmâßü’þ-þevâ£ir, Üsâme b. Münkýz AÅ-
bârü’n-nisâß, Nâcî b. Abdülvâhid Ýbnü’t-
Tarrâh en-Nisâßü’þ-þevâ£ir gibi eserler
telif etmiþ, Zeyneb Fevvâz el-Âmiliyye, ed-
Dürrü’l-men¦ûr fî ¹abašåti rabbâti’l-
Åudûr’unda Ýslâm’ýn ünlü kadýnlarýnýn bi-
yografileriyle çeþitli yönlerini incelemiþtir.
Ýbn Sa‘d’a da ªabašåtü’n-nisâß adýnda bir
eser nisbet edilir. Þuarâ biyografilerinin
bir kýsmý özgün baþlýklara sahipken birço-
ðu önem verdikleri konuyu vurgulayacak
biçimde ªabašåtü’þ-þu£arâß, AÅbârü’þ-
þu£arâß, eþ-Þu£arâß, eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß,
Mu£cemü’þ-þu£arâß, Fu¼ûlü (fu¼ûletü)þ-
þu£arâß gibi genel baþlýklar taþýr. Nitekim
kâtip ve yazarlarýn biyografileriyle sanat ve
eserlerine dair Lührâsb b. Kevgan’ýn ªa-
bašåtü’l-küttâb, Akuþtin ile Seken b. Sa-
îd’in ªabašåtü’l-küttâb bi’l-Endelüs ad-
lý eserleri vardýr (Sezgin, GAS, II, 93, 668,
669). Cehþiyârî’nin el-Vüzerâß ve’l-küt-
tâb’ý, Ýbn Dürüsteveyh’in el-Küttâb’ý, Ýz-
zet Edîb’in Mu£cemü Küttâbi Sûriyye’-
si de bu baðlamda zikredilmelidir.

Arap lugat ve gramer âlimleriyle edip-
lerinin biyografi, anekdot ve eserlerine
iliþkin çok sayýda eser kaleme alýnmýþtýr.
Birçoðu tabakat adýný taþýyan bu teliflerin
bazýlarýnda lugat ve gramer âlimleri bir-
likte veya müstakil olarak ele alýnmýþ; ne-
sil, ekol ve faaliyet gösterdikleri þehirler
itibariyle tasnife tâbi tutulmuþ, bir kýsmý
da “üdebâ” baþlýðý altýnda edip, kâtip ve
þairlerle lugat ve gramer âlimlerini bir ara-
da ele almýþtýr. Ýbn Sellâm el-Cumahî’nin
Basra mektebine mensup kadîm nahiv
âlimlerini beþ nesil halinde sýnýflandýrma-
sý kendisinden sonra gelen Ebü’t-Tayyib
el-Lugavî, Ebû Saîd es-Sîrâfî ve Zübeydî
gibi müellifleri etkilemiþtir. Cumahî, Bas-
ra gramercilerini Ebü’l-Esved ed-Düelî’-
den baþlayarak beþ kuþaða ayýrmýþtýr (Fu-
¼ûlü’þ-þu£arâß, neþredenin giriþi, I, 12-23).
Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, Merâtibü’n-na¼-
viyyîn’de tabakat yerine onun eþ an-
lamlýsý olan “merâtib” kelimesini kullan-
mýþ, Ebü’l-Esved’den baþlayýp nesiller ha-
linde elli dokuz nahiv ve lugat âliminin
ilimdeki düzeylerini, aktardýklarý rivayet-
leri, mensup olduklarý ekoller ve hoca-öð-
renci iliþkilerini Basra, Kûfe, Baðdat, Mek-
ke ve Medine þehirlerine göre tasnif ede-
rek anlatmýþtýr. Ebû Saîd es-Sîrâfî de AÅ-
bârü’n-na¼viyyîne’l-Ba½riyyîn’inde ta-
bakat yerine merâtib kelimesini yeðlemiþ,
Basra mektebine mensup nahiv âlimleri-
ni hoca-öðrenci zincirine ve mensup bu-

yûn, muhadramûn ve Ýslâmiyyûn katego-
rilerine ayýrmýþ, eserlerinin deðeri birbiri-
ne yakýn olanlarý bir tabaka kabul ederek
on üç Câhiliyyûn ve on Ýslâmiyyûn tabaka-
sý belirlemiþ, toplam 114 þaire yer vermiþ-
tir. Devirlere göre bu üçlü tasnifi, Cuma-
hî’den önce Fu¼ûletü’þ-þu£arâßsýnda As-
maî (ö. 216/831) yapmýþtýr. Cumahî’den
sonra ünlü hiciv þairi Di‘bil’in ikinci dere-
cedeki þairlere de yer verdiði ve Câhiliye
döneminden kendi zamanýna kadar gelen
þairleri ele aldýðý ªabašåtü’þ-þu£arâßsý ge-
lir. Ýbn Kuteybe, ªabašåtü’þ-þu£arâß adýy-
la da anýlan eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâßsýnda þiir
ve türlerine iliþkin giriþ niteliðindeki bir
bölümün ardýndan “evâilü’þ-þuarâ” diye bir
kategori belirlemiþ, daha sonra toplam 206
þairi Câhiliyyûn, Ýslâmiyyûn, Emeviyyûn ve
Abbâsiyyûn þeklinde ayýrarak biyografile-
ri yanýnda þiirlerinden örneklere yer ver-
miþtir. Þair ve edip Ýbnü’l-Mu‘tez, ªaba-
šåtü’þ-þu£arâßi’l-mu¼de¦în adlý eserin-
de Abbâsî halife, vezir, vali ve kumandan-
larýný öven þairlerden, Abbâsî Devleti’nin
kuruluþundan kendi vefat yýlý olan 296’ya
(908) kadar gelenlerin biyografileriyle þiir-
lerinden örnekler kaydetmiþ, vefat yýllarýna
göre sýraladýðý 121 erkek, altý kadýn ve ilâ-
ve ettiði beþ þairi incelemiþtir. Ebû Zeyd
el-Kureþî, Cemheretü eþ£âri’l-£Arab’ýnda
Arap þairlerini meþhur kasidelerine göre
yedi tabakaya ayýrmýþ, her tabakada yedi
þairi ve her þairin meþhur kasidesini zik-
retmiþtir. Ýlk altý kategoriye dahil olan þa-
irlerin çoðu Câhiliyyûn ve muhadramûn-
dan, üçü Ýslâmiyyûn’dandýr. Abdülkadir el-
Baðdâdî, ƒizânetü’l-edeb’inde Arap þa-
irlerini Câhiliyyûn, muhadramûn, Ýslâmiy-
yûn ve muhdesûn (müvelledûn) diye ayýr-
mýþtýr. Bunlarýn þiirlerini, lugat ve gramer
kurallarýný destekleyici örnek (þâhid) kabul
edilip edilmemesi yönünden deðerlendir-
miþ, “kudemâ” olarak nitelediði üç taba-
kadan ilk ikisinin þiirleriyle istiþhâd edilebi-
leceði ittifakla benimsendiði halde üçüncü
tabakaya ait þiirlerin ihtiyatla þâhid kabul
edildiðini ve dördüncü tabaka þairlerinin
þiirleriyle istiþhâda izin verilmediðini söy-
lemiþtir.

Arap þairlerini yetiþtikleri ve yaþadýklarý
bölgelere göre tasnif eden tabakat kitap-
larý da vardýr. Bunlarda þairler Hicaz, Mek-
ke, Medine, Suriye (Þam), Irak, Mýsýr, Azer-
baycan, Cezîre, Endülüs, Maðrib, Rey, Ci-
bâl, Ýsfahan, Fars, Kirman, Cürcân, Este-
râbâd, Hârizm, Horasan ve Sicistan gibi
yerlere göre gruplandýrýlmýþtýr. Bu telifle-
rin meþhur olanlarý birbirinin tamamlayýcý-
sý niteliðinde bir dizi oluþturur. Adlarýnda
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lu³a, Takýyyüddin Ýbn Kadî Þühbe’nin ªa-
bašåtü’n-nü¼ât ve’l-lu³aviyyîn, Süyû-
tî’nin Bu³yetü’l-vu£ât fî ¹abašåti’l-lu³a-
viyyîn ve’n-nü¼ât adlý eserleri isim sýra-
sýna göre düzenlenmiþ, ancak Süyûtî Mu-
hammed adlý müelliflere ilk sýrada yer ver-
miþtir. Aslýnda Süyûtî nahiv ve lugat âlim-
lerinin biyografi ve anekdotlarýna dair e¹-
ªabašåtü’l-kübrâ, e¹-ªabašåtü’l-vüs¹â
ve e¹-ªabašåtü’½-½u³râ adýyla üç eser ha-
zýrlamýþ, ancak e¹-ªabašåtü’½-½u³râ’sý
Bu³yetü’l-vu£ât diye tanýnmýþtýr. Emîl
Bedî‘ Ya‘kub, el-Mu£cemü’l-mufa½½al fi’l-
lu³aviyyîne’l-£Arab adlý alfabetik ve an-
siklopedik eserinde 5000’e yakýn biyogra-
fiye yer vermiþtir.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TEFSÝR. Taþköprizâde Ahmed Efen-
di, diðer ilim dallarýnda olduðu gibi tefsir
ve kýraat âlimlerine dair çalýþmalar için de
“ilmü tabakati’l-müfessirîn” ve “ilmü ta-
bakati’l-kurrâ’” adlarýný kullanmýþtýr (Mif-
tâ¼u’s-sa£âde, I, 284). Aslýnda bunun kö-
kü oldukça eskilere dayanýr. “Mu‘cemü’l-
müfessirîn” adlandýrmasýnýn tabakata ya-
kýn bir mânada kullanýldýðý anlaþýlmakta-
dýr. Ancak mu‘cem türü eserlerde müfes-
sirler çok defa dönem merkezli bir yakla-
þým yerine baþka usullerde tanýtýlmýþtýr.
“Esmâü ricâli’t-tefsîr” veya “esmâü ricâ-
li’l-kýrâât”lerde tefsir ve kýraat âlimleri kay-
dedilmektedir. Son dönemde bazý eserle-
re “et-tefsîr ve’l-müfessirûn” veya “el-mü-
fessirûn” gibi adlar verilmiþ, bu eserlerde
de müfessirlerin biyografileri ele alýnmýþ-
týr. Telif edilen kitaba müellifi tarafýndan

hangi ad verilirse verilsin müfessirleri bel-
li bir usul ve sýra ile inceleyen eserlere “ta-
bakatü’l-müfessirîn” veya “mu‘cemü’l-mü-
fessirîn” ismi verilebilir. Baþta Süyûtî’nin
el-Ýtšån’ý olmak üzere Kur’an ilimleri ki-
taplarýnýn bir kýsmýnda “tabakatü’l-müfes-
sirîn” bölümleri bulunmaktadýr. Ýbn Aký-
le’nin ez-Ziyâde ve’l-i¼sân fî £ulûmi’l-
Æurßân adlý hacimli kitabýnda 153. bölüm
bu baþlýkla adlandýrýlarak el-Ýtšån’da yer
alan bilgilerin genel bir tekrarý yanýnda
müfessirlere dair bazý yeni bilgiler eklen-
miþtir. Müfessirlerin biyografilerine sade-
ce tabakatü’l-müfessirîn eserlerinde deðil
genel nitelikli tabakat kitaplarýnda da rast-
lanýr. Mu‘tezilî, Hanefî, Þâfiî, Hanbelî, Mâ-
likî ve Þiî âlimlerinin veya sûfîlerin biyog-
rafilerine dair tabakat kitaplarýnda söz ko-
nusu mezheplere ve düþünce ekollerine
mensup müfessirler de tanýtýlýr.

Tabakatü’l-müfessirîn eserlerinde ilk ta-
bakanýn hangi dönemden baþlatýldýðý hu-
susu önemli bir konudur. Müfessirlerin il-
ki Resûl-i Ekrem ve onun ashabý olduðu
için bazý kitaplarda önce sahâbî müfes-
sirlerin tanýtýldýðý görülür. Kiþinin eser te-
lif etmiþ olmasýnýn esas kabul edildiði ça-
lýþmalarda ise daha çok tâbiîn dönemiyle
baþlangýç yapýlýr. Çünkü ilk telif eserler sa-
hâbe sonrasýnda tâbiîn veya tebeu’t-tâbi-
în âlimleri tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.
Müstakil bir tefsir dýþýnda yer yer tefsirle
ilgili eser meydana getirenlerin tanýtýldýðý
tür içinde her tabakanýn ne zaman baþ-
layýp ne zaman sona erdiði hususunda bir
birlik bulunmamaktadýr. Ancak zaman-
dan hareketle telif edilen eserlerde hicrî
her yüzyýl genellikle bir tabaka kabul edil-
miþtir. Müfessirlerin biyografisine dair ta-
bakat kitaplarýnýn ilkinin Süyûtî’ye ait ol-
masý, geçen uzun süre içinde tabaka oluþ-
turma anlayýþýnýn diðer ilimlerde olduðu
gibi iyice yerleþtiðini ortaya koymaktadýr
(tabakatü’l-müfessirîn literatürü için bk.
MÜFESSÝR).

Kýraat âlimlerinin biyografilerini içeren
eserlerden olan tabakatü’l-kurrâlarýn te-
lifi tabakatü’l-müfessirînlerden öncedir.
Bunun sebebi, ilk dönemde sayýlarý bir
hayli fazla olan kýraat âlimlerinin büyük
bir kýsmýnýn daha çok kýraatle meþgul ol-
masý, tefsir âlimlerinin ise hadis, fýkýh, ke-
lâm ve tasavvuf gibi ilimlerde de þöhret
kazanmasýdýr. Bunlardan ya genel nitelik-
li tabakat kitaplarýnda söz edilmiþ ya da
muhaddis, fakih, mütekellim ve mutasav-
výflarýn hayatýný konu alan kitaplarda bi-
yografilerine yer verilmiþtir. Kýraat âlim-
lerinin biyografilerini kaydeden ilk müel-
lifin tesbitinde de çeþitli görüþler ileri sü-

lunduklarý nesillere göre tabakalara ayýrýp
ahbâr ve anekdot aðýrlýklý olarak ele al-
mýþ, Ebü’l-Esved’den baþlayýp Müberred
ve “ashab”ý ile bitirmiþtir. Ebû Bekir ez-
Zübeydî, ªabašåtü’n-na¼viyyîn ve’l-lu-
³aviyyîn’inde ilk defa daha ince ve bilinç-
li bir tabakat anlayýþý ortaya koymuþ, na-
hiv ve lugat âlimlerini nesil tabakalarýna
ve mensup olduklarý ekollere göre sýra-
layarak kaydetmiþtir. Önce Basra, ardýn-
dan Kûfe nahivcilerini, daha sonra lugat-
çýlarý ele almýþtýr. Eserin son bölümünde
nahiv ve lugat âlimlerini birlikte incele-
miþ, nesiller halinde üç tabaka Mýsýrlý,
dört tabaka karyeli nahiv ve lugat âlimle-
rine yer vermiþ, eserin sonunda Endülüs-
lü nahiv ve lugat âlimlerini altý tabakada
zikretmiþtir. Merzübânî’nin el-Mušte-
bes’i ile bunun Yaðmurî tarafýndan yapý-
lan muhtasarý Nûrü’l-šabes’te nahiv, lu-
gat, rivayet ve kýraat âlimleriyle edipler
Basra, Kûfe, Baðdat þehirlerine göre ele
alýnmýþ, Ebü’l-Esved’den Ömer b. Þebbe’-
ye kadar elli dokuz Basralý, Kabîsa b. Câ-
bir’den Ýbnü’l-A‘râbî’ye kadar otuz Kûfeli,
Ýbn Ýshak’tan Ebû Bekir es-Sûlî’ye kadar
otuz bir Baðdatlý âlim, ayrýca dört nesep
âlimi kaydedilmiþtir. Kadî Mufaddal b. Mu-
hammed b. Mis‘ar et-Tenûhî, TârîÅu’l-
£ulemâßi’n-na¼viyyîn adlý eserinde Bas-
ra, Kûfe ve Baðdat þehirlerinde yetiþen
nahiv ve lugat âlimleriyle kýsmen kýraat
ve fýkýh âlimlerini kendi zamanýndan geri-
ye doðru nesiller halinde incelemiþ, sek-
sen bir nahiv ve lugat âlimini tanýtmýþtýr.
Kemâleddin el-Enbârî, Nüzhetü’l-elibbâß-
sýnda Ebü’l-Esved’den baþlayýp Ýbnü’þ-Þe-
cerî’ye kadar 181 edebiyat, lugat ve nahiv
âlimine kronolojik sýraya göre yer vermiþ-
tir. Ediplerin biyografisine dair eserler ara-
sýnda Ali b. Faddâl el-Mücâþiî’nin Þece-
retü’×-×eheb’i, Yâkut el-Hamevî’nin Ýrþâ-
dü’l-erîb adýyla da anýlan hacimli eseri
Mu£cemü’l-üdebâßsý, Ýbn Fazlullah el-
Ömerî’nin Mesâlikü’l-eb½âr’ý (ediplerle
ilgili bölüm), Ahmed b. Emîn eþ-Þinkýtî’-
nin el-Vasî¹ fî terâcimi’l-üdebâßsý, But-
rus b. Süleyman el-Bustânî’nin Üdebâßü’l-
£Arab’ý, Cebbûr Abdünnûr’un Mu£cemü’l-
üdebâßsý, Muhammed Hýrzüddin’in Ma£-
rifetü’r-ricâl fî terâcimi’l-£ulemâß ve’l-
üdebâßsý zikredilmelidir. Ýbnü’l-Kýftî, Ýn-
bâhü’r-ruvât’ýnda Ebü’l-Esved ed-Düelî’-
den baþlayýp kendi zamanýna kadar Ýslâm
dünyasýnýn çeþitli bölgelerinde yetiþen lu-
gat ve nahiv âlimleri, ayrýca bu alanlarla
ilgisi olan diðer âlimleri ele almýþ ve 1000
kadar biyografi kaydetmiþtir. Abdülbâký
el-Yemenî’nin Ýþâretü’t-ta£yîn (ªabašå-
tü’n-nü¼ât), Fîrûzâbâdî’nin el-Bul³a fî
târîÅi (terâcimi) eßimmeti(’n-na¼v ve)’l-


