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TABAKAT

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-
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linmeyen Nihâyetü’d-dirâyât fî esmâßi
ricâli’l-šýrâßât ile müellifin bundan özet-
lediði, 3955 biyografi içeren øåyetü’n-
Nihâye fî ¹abašåti’l-šurrâßdýr (øåyetü’n-
Nihâye fî esmâßi ricâli’l-šýrâßât üli’r-rivâye
ve’d-dirâye).
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™ HADÝS. Hadis ilminde “hadis ricâlinin
ilk tabakasýný oluþturan sahâbeden baþ-
layarak daha sonraki dönemlerde birbiri-
ne yakýn yaþlardaki râvilerin teþkil ettiði
gruplar” anlamýnda kullanýlan tabakat te-
rimi hadis âlimlerinin geliþtirdiði ve diðer
ilim dallarýnýn da benimsediði bir telif tü-
rüdür. Muhaddislerin üzerinde durduðu
râvi tabakatý hadisin mürsel, münkatý‘,
mu‘dal ve müdelles olanýný belirlemeye im-
kân vermesi, an‘ane ile nakledilen rivayet-
lerin hocadan hangi yolla alýndýðýný göster-
mesi, isimleri, nisbeleri veya künyeleri bir-
birine benzeyen râvilerin karýþtýrýlmasýný
önlemesi, ayrýca bir yerde belli dönemler-
de hadisle ilgili yapýlmýþ faaliyetlerin tes-
bitine yardýmcý olmasý bakýmýndan önem
taþýmaktadýr.

Büyük sahâbîlerin çoðunun vefat ettiði
40 (660) yýllarýnda fitne olaylarýnýn patlak
vermesinden sonra hýzla geniþleyen Ýslâm
âleminde toplumun kozmopolit hale gel-
mesi ve hadisin Resûl-i Ekrem ile görüþ-
meyen kimselerin eline intikal etmesi gi-
bi sebeplerle sened sorma ihtiyacý duyul-
muþ ve senedin bir parçasý olarak râvi-
ler hakkýnda bilgi toplama zorunluluðu
ortaya çýkmýþtýr. I. (VII.) yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda Abdullah b. Amr b. Âs, Abdullah
b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Ebû Saîd el-
Hudrî, Câbir b. Abdullah, Enes b. Mâlik
gibi râvi sahâbîlerle Ebü’l-Âliye er-Riyâhî,
Saîd b. Müseyyeb, Ýbrâhim en-Nehaî, Þa‘-
bî ve Muhammed b. Sîrîn gibi tâbiîler; II.
(VIII.) yüzyýl boyunca Ýbn Þihâb ez-Zührî,
Yezîd b. Ebû Habîb, Eyyûb es-Sahtiyânî,

Hiþâm b. Urve, Abdullah b. Avn, Evzâî,
Þu‘be b. Haccâc, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b.
Enes, Hammâd b. Zeyd ve Abdullah b.
Mübârek gibi hadis otoriteleri hadisleri
derleyip rivayet ederken râvilerin hayatý
ve güvenilirliði hakkýnda bilgi toplamýþ, bu
bilgileri naklettikleri hadislerle beraber ak-
tarmýþlardýr. Hadislerin müstakil eserler-
de tasnif edilmeye baþlanmasýnýn ardýn-
dan râvilerle ilgili bilgilerin de ayrý eserler-
de bir araya getirilmesi ihtiyacý ortaya çýk-
mýþ, böylece tabakat kitaplarý yazýlmýþtýr.
Tabakat türünde ilk telifin Muâfâ b. Ým-
rân’ýn (ö. 185/801) Kitâbü ªabašåti’l-mu-
¼addi¦în adlý eseri olduðu bilinmektedir.
Bu eser daha sonra tarih, nesep ve þehir
esasýna göre telif edilen tabakatlarýn te-
melini teþkil etmiþtir. Muâfâ b. Ýmrân’ýn
ardýndan Heysem b. Adî (ö. 207/822), Ki-
tâbü men revâ £ani’n-nebiyyi min a½-
¼âbih ve ªabašåtü’l-fušahâß ve’l-mu-
¼addi¦în adlý eserlerini kaleme almýþ (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 112), ancak bunlar muhte-
melen günümüze ulaþmamýþtýr. Heysem
b. Adî’nin çaðdaþý Vâkýdî Kitâbü’¹-ªaba-
šåt adýyla bir kitap yazmýþ (a.g.e., s. 111),
onun geç devirlere intikal ettiði bilinme-
yen bu eseri büyük ölçüde talebesi Ýbn
Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ’sýnda deðer-
lendirilmiþtir.

Hadislerin senedlerinde ricâlle ilgili ba-
zý meseleleri çözmek amacýyla sahâbe, tâ-
biîn ve tebeu’t-tâbiîn sýralamasýna göre
telif edilen tabakat türü eserlerin III. (IX.)
yüzyýldan itibaren farklý metot ve muhte-
valarla kaleme alýnmaya baþlandýðý görül-
mektedir. Bu eserlerden bir kýsmý þöyle-
ce sýralanabilir. 1. Genel Tabakat Kitapla-
rý. Kendi dönemlerine kadar bütün râvi-
leri veya ricâli tanýtmak amacýyla yazýlan
bu eserlerin sonrakilere kaynaklýk eden
ve günümüze de ulaþan en önemlileri Ýbn
Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-kübrâ, Halîfe b.
Hayyât’ýn Kitâbü’¹-ªabašåt (ªabašåtü’r-
ruvât) ve Müslim b. Haccâc’ýn e¹-ªaba-
šåt adlý eserleridir. Bunlarýn ardýndan Ebû
Zür‘a ed-Dýmaþký e¹-ªabašåt’ý, Berdîcî
ªabašåtü’l-esmâßi’l-müfrede’yi, Nesâî e¹-
ªabašåt’ý, Ebû Arûbe e¹-ªabašåt’ý, Mes-
leme b. Kasým el-Endelüsî ªabašåtü’l-
mu¼addi¦în’i, Ýbn Hibbân Meþâhîru £ule-
mâßi’l-em½âr’ý, Ebü’l-Kasým Ýbn Mende
ªabašåtü’l-mu¼addi¦în’i ve Zehebî Tâ-
rîÅu’l-Ýslâm ve ¹abašåtü’l-meþâhîr ve’l-
a£lâm ile el-Mu£în fî ¹abašåti’l-mu¼ad-
di¦în’i kaleme almýþtýr. Genel tabakat ki-
taplarýnýn sonuncularýndan biri kabul edi-
len el-Mu£în fî ¹abašåti’l-mu¼addi¦în’-
de Zehebî kendi dönemine kadar yaþa-
mýþ 2200’ün üzerinde erkek ve kadýn ha-

rülmüþtür. Ýbnü’n-Nedîm, Halîfe b. Hay-
yât’a (ö. 240/854-55) Kitâbü ªabašåti’l-
šurrâß adlý bir eser nisbet etmiþ (el-Fih-
rist, s. 288), bazý çalýþmalarda bu kitaba
konusunda yazýlmýþ en eski eser diye iþa-
ret edilmiþtir (Makdisi, XXXII/4 [1993], s.
387, 395). Ýbnü’l-Münâdî’nin ve Kitâbü’l-
Mu£cemi’l-kebîr fî esmâßi’l-šurrâß ve šý-
râßâtihim adlý eserinden dolayý Muham-
med b. Hasan en-Nakkaþ’ýn adlarý da bu
baðlamda zikredilmektedir (Nöldeke, s.
158). Diðer taraftan Ýbn Mihrân en-Nîsâ-
bûrî’ye ait -hakkýnda bilgi bulunmayan-
ªabašåtü’l-šurrâß da bu alanýn ilk örnek-
leri arasýnda sayýlýr (Zehebî, neþredenin
giriþi, I, 73). Ebû Amr ed-Dânî’nin ªaba-
šåtü’l-šurrâß ve’l-mušrißîn adlý eseri gü-
nümüze ulaþmasa da hem Zehebî hem
Ýbnü’l-Cezerî tarafýndan görülmüþ ve kay-
nak olarak kullanýlmýþtýr (DÝA, VIII, 460-
461). Ahmed el-Bâtýrkanî (Zehebî, II, 809;
Î²â¼u’l-meknûn, II, 79) ve Ebû Ma‘þer et-
Taberî’nin (Zehebî, II, 828) ªabašåtü’l-
šurrâßlarýyla Ebü’l-Alâ el-Hemedânî’nin
ªabašåtü’l-šurrâß olarak da zikredilen
el-Ýnti½âr fî ma£rifeti šurrâßi’l-müdüni
ve’l-em½âr’ý bu alanýn önemli çalýþmalarý
olmakla birlikte günümüze ulaþýp ulaþma-
dýklarý bilinmemektedir (a.g.e., neþrede-
nin giriþi, I, 73-74). Ýbnü’l-Cezerî, Hemedâ-
nî’nin eserini bulmak için çok çaba sar-
fetmiþ, ancak sonunda Cengiz Han’ýn is-
tilâsý sýrasýnda kaybolmuþ olabileceðine
hükmetmiþtir (øåyetü’n-Nihâye, I, 204).
Emînüddin Abdülvehhâb b. Yûsuf b. Ýb-
râhim Ýbnü’s-Sellâr eþ-Þâfiî, ªabašåtü’l-
šurrâßi’s-seb£a adýyla bir eser hazýrlamýþ-
sa da eser bir tabakat kitabý olmaktan çok
kýrâat-i seb‘ayý tanýtan bir kýraat tarihi ni-
teliðindedir.

Kýraat alanýnda günümüze ulaþan biyog-
rafi ve tabakat kitaplarýnýn en geniþi ve
meþhuru Zehebî’nin Ma£rifetü’l-šurrâßi’l-
kibâr £ale’¹-¹abašåti ve’l-a£½âr adlý ça-
lýþmasýdýr. Hz. Osman’dan müellife kadar
gelmiþ olan kýraat âlimlerinden önde ge-
lenlerinin kýraat ilmindeki faaliyetleri, ye-
tiþtirdikleri talebeler, verdikleri eserler dik-
kate alýnýp on sekiz tabaka halinde düzen-
lenen eserin farklý nüshalardan hareket-
le dört ayrý neþri gerçekleþtirilmiþtir. Bun-
lardan Pakistan Uluslararasý Ýslâm Üniver-
sitesi (IIUI) Ýslâm Araþtýrmalarý Enstitüsü
(IRI) mensuplarýndan Ahmed Han’ýn Mek-
ke’de özel bir kütüphanede bulduðu bir
nüshaya dayanarak yaptýðý üç ciltlik so-
nuncu neþirde (I-III, Riyad 1418/1997) 1269
biyografi yer almaktadýr. Ýbnü’l-Cezerî’nin
de konuyla ilgili iki önemli çalýþmasý var-
dýr. Bunlar günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bi-

TABAKAT


