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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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ÿAbdülhamit Birýþýk

™ 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-
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227-265) ve C. F. Robinson’un “Al-Mu.âfâ
b. ‘Imran and the Beginnings of the Ta-
baqat Literature” (JAOS, CXVI/1 [1996],
s. 114-120) adlý makaleleri zikredilebilir.
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ÿMehmet Efendioðlu

™ FIKIH. Fýkýh tarihinde birbiriyle irti-
batlý iki tabakat literatürü ortaya çýkmýþ-
týr. Birincisi fýkýh mezhepleri tarihi içinde
deðerlendirilen, fakihlerin belirli türdeki
biyografik bilgilerini içeren eserler olup
“fukaha tabakatý” diye adlandýrýlabilir. Di-
ðeri, mezheplerin teþekkülünden sonra
geliþen fýkhî istidlâl türlerini tanýmlaya-
rak tasnif eden çalýþmalardýr; bunlara da
“fýkhî istidlâl tabakatý” denebilir. Fukaha
tabakatý bir grup fakihin hayatýna dair bil-
gileri bir araya getirmeyi hedeflerken fýk-
hî istidlâl tabakatý fakihin mezheple iliþ-
kisini fýkýh usulü diliyle teþhis ve tasnif ça-
lýþmalarýndan ibarettir. Fukaha tabakatý-
nýn kapsamý genellikle yalnýzca bir mez-
hebin mensuplarýyla sýnýrlýdýr ve bu çer-
çevede kaleme alýnan eserler “tabakatü’l-
Hanefiyye, tabakatü’þ-Þâfiiyye” gibi adlar
taþýmaktadýr. Fýkýh eserleri içinde hacim-
li olmayan bölümler halinde yer alan fýkhî
istidlâl tabakatý ise “tabakatü’l-müctehi-
dîn, tabakatü’l-müftîn, tabakatü’l-fukahâ”
gibi fýkýhla ilgili uzmanlaþmaya yönelik kav-
ramlarý içeren baþlýklara sahiptir.

Fukaha Tabakatý. Bir fýkýh mezhebinin
tarihi içinde deðerlendirilen fakihler hak-
kýnda kaleme alýnmýþtýr. Bu literatürün, ne
bir mezhebe mensup bütün fakihleri ih-
tiva etmek ne de kadýlýk, müftülük veya
bir mezhebin bir coðrafyada önderi ol-
mak gibi mevkileri haiz mezhep mensup-
larýný kapsama hedefi vardýr. Söz konusu
eserler, mezhep birikimine esaslý katký-
larda bulunarak mezhebin sýnýrlarýnýn çi-
zilmesinde önemli roller üstlenmiþ fakih-
leri bir araya getirmektedir. Ancak mez-
heplerin henüz teþekküllerini tamamla-
madýðý dönemde bu ölçüt dýþýnda kalan
bazý kiþilere de özellikle mezhebin tarihi-

ni aydýnlatmak amacýyla yer verildiði gö-
rülmektedir. Mezheplerin ortaya çýkýþýn-
dan önce yaþamýþ nesilleri de içeren bazý
tabakat çalýþmalarý bulunmakla beraber
bu eserler, ele aldýklarý mezheplerin tari-
hini Hz. Peygamber’den itibaren kesinti-
siz bir süreç olarak tasvir etmek amacýy-
la söz konusu nesillere yer vermiþtir. Fuka-
ha tabakatýnýn kapsamýný belirleyen mez-
hep birikimine esaslý katkýlarda bulunmuþ
olmanýn ölçütü, özellikle VI. (XII.) yüzyýlýn
sonundan itibaren büyük oranda fýkýh eði-
timinin müfredâtýný teþkil eden metinler-
de zikredilmiþ olmakla eþ anlamlý hale gel-
miþtir.

Fukaha tabakatýnda yer alan isimler
bazý çalýþmalarda hoca-talebe iliþkileri ve
ölüm tarihlerine göre belirlenen tabaka-
lar halinde tasnif edilmiþ, bazýlarýnda ise
alfabetik sýralanmýþtýr. Bu iki usulün bir-
likte uygulandýðý tabakat kitaplarý da bu-
lunmaktadýr. Bunlarda genellikle ele alý-
nan kiþilerin isimleri, unvanlarý, meslekle-
ri, vefat tarihleri, baþlýca hoca ve talebe-
leri, þahsiyetleri ve ilmî faaliyetleri hakkýn-
daki görüþlerin yaný sýra mezhep biriki-
mine katkýlarý kýsaca anlatýlýr. Verilen bil-
gilerin büyük bir kýsmý Ýslâm medeniyeti,
Ýslâm ilimleri ve özellikle fýkýh tarihine da-
ir telmihlerle dolu yarý kalýplaþmýþ ifade-
lerden oluþmaktadýr. Söz konusu ifadeler
ancak Ýslâm medeniyeti tarihi hakkýnda
yeterli bilgiye sahip okuyucu tarafýndan
çözülebilecek derecede yoðundur. Ele alý-
nan kiþilerin öðrenimiyle ilgili tabirler ve
özellikle hoca-talebe iliþkilerini tasvir eden
terimler, fýkýh tarihindeki önemli geliþme-
leri ve fýkýh eðitimindeki kurumlaþmalarý
ima edecek þekilde kullanýlmýþtýr. Birçok
biyografinin sonunda, hayatý iþlenen faki-
hin idarecilerden uzak durmasý ve elinin
emeðiyle geçinmesi gibi davranýþlarý ve
meziyetleri arasýndan okuyucuya örnek
teþkil edebilecek olanlarý zikredilmektedir.
Fukaha tabakatýnýn birçoðu, hacimli giriþ
bölümleri içinde ele alýnan mezhebin di-
ðer mezheplerden üstünlüðüne ve mez-
hep imamýnýn hayatýna dair baþlýklar içer-
mektedir. Giriþ bölümlerinde Hz. Peygam-
ber’in sîretine veya müellifin anlayýþýna
göre özetlenmiþ Ýslâm tarihi kronolojisine
de yer verildiði görülmektedir.

Bu tabakatlarýn kökeni mezhep imam-
larý hakkýnda yazýlan menâkýb literatürü-
ne dayanmaktadýr. Fýkýh mezheplerinin te-
þekkül sürecindeki önemli geliþmelerden
biri olan mezhep imamlarýna dair menâ-
kýb telifinin ilk örneklerinden itibaren bu
literatür içinde söz konusu imamlarýn ta-
lebeleri hakkýnda da bilgi verildiði görül-

dis ehlini yirmi sekiz tabakaya ayýrarak ele
almýþ, sadece isimlerini zikrettiði bu mu-
haddislerin sýralamasýna Hz. Peygamber ve
aþere-i mübeþþere ile baþlamýþ, 730 (1329)
yýlýnda vefat eden Ebü’l-Abbas Ahmed b.
Ebû Tâlib ed-Dýmaþký ile sona erdirmiþtir
(Es‘ad Sâlim Teyyim, s. 164-165). Ýbn Hib-
bân’ýn e¦-¡išåt’ý, Ebû Nuaym el-Ýsfahâ-
nî’nin ¥ilyetü’l-evliyâßsý ve Zehebî’nin Si-
yerü a£lâmi’n-nübelâßsý da bu türe giren
eserlerdir.

2. Özel Tabakat Kitaplarý. Belli bir þe-
hir, konu veya özellik dikkate alýnarak ta-
bakat esasýna göre telif edilen pek çok
eser bulunmaktadýr. Bunlardan belli bir
þehrin âlimleriyle ilgili olanlarý önemli bir
yekün teþkil eder. Genel tabakat kitapla-
rý arasýnda zikredilen Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªaba-
šåtü’l-kübrâ’sý, Halîfe b. Hayyât’ýn Kitâ-
bü’¹-ªabašåt’ý ve Müslim’in e¹-ªabašåt’ý
Medine, Mekke, Kûfe, Basra, Dýmaþk, Ye-
men gibi þehirlere göre düzenlenmiþtir.
Þehirlerin hadis âlimlerine dair tabakat ki-
taplarý içinde Duhaym ve Ebû Zür‘a ed-
Dýmaþký’nin ªabašåtü’þ-Þâmiyyîn adlý
eserleri, Ebû Ca‘fer Ýbn Ebû Þeybe’nin ªa-
bašåtü ehli’l-Kûfe’si, Ebû Arûbe’nin ªa-
bašåtü’l-Cezeriyyîn’i, Ebü’l-Hasan Ali b.
Fazl b. Tâhir el-Belhî’nin ªabašåtü £ule-
mâßi BelÅ’i, Ebü’l-Arab’ýn ªabašåtü £ule-
mâßi Ýfrîšýyye’si, Ebü’þ-Þeyh’in ªabašå-
tü’l-mu¼addi¦în bi-Ý½bahân ve’l-vâri-
dîne £aleyhâ’sý, Þîrûye b. Þehredâr ed-
Deylemî’nin ªabašåtü’l-Heme×âniyyîn’i
(TârîÅu HemeŠân) en çok bilinen eserler-
dendir. Ýsimlerinde tabakat yerine tarih
kelimesinin kullanýldýðý kitaplar arasýnda
Bahþel’in TârîÅu Vâsý¹’ý, Muhammed b.
Saîd el-Kuþeyrî’nin TârîÅu’r-Rašša’sý, Ebû
Ali Abdülcebbâr b. Abdullah b. Muham-
med el-Havlânî ed-Dârânî’nin TârîÅu Dâ-
reyyâ’sý ve Hâkim en-Nîsâbûrî’nin TârîÅu
Nîsâbûr’u sayýlabilir. Özel tabakat kitap-
larýnýn en meþhurlarý hadis hâfýzlarý hak-
kýnda yazýlanlardýr. Ebü’l-Velîd Ýbnü’d-Deb-
bâð ªabašåtü’l-¼uffâ¾ min ehli’l-¼adî¦,
Þemseddin Ýbn Abdülhâdî ªabašåtü £ule-
mâßi’l-¼adî¦, Zehebî Te×kiretü’l-¼uffâ¾,
Ýbnü’l-Mülakkýn ªabašåtü’l-mu¼addi¦în
adýyla eserler kaleme almýþ, Süyûtî de Ze-
hebî’nin kitabýný ªabašåtü’l-¼uffâ¾ is-
miyle ihtisar etmiþtir. IX (XV) ve X. (XVI.)
yüzyýllardan itibaren terkedilmeye baþla-
nan tabakat esasýna göre telif türü günü-
müzde bazý çalýþmalara konu olmuþtur.
Bunlardan Es‘ad Sâlim Teyyim’in £Ýlmü ¹a-
bašåti’l-mu¼addi¦în adlý araþtýrmasýyla
(bk. bibl.) Ýbrâhim Hafsî’nin “Recherches
sur le genre ‘tabaqat’ dans la litterature
.arabe” (Arabica, XXIII [Leiden 1976], s.


