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TABAKAT

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.
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Yemen gibi eserler, fukaha tabakatýnýn
muhteva ve iþlevine sahip olmayýp bu nok-
tada genel Ýslâm tarihi sahasýndaki taba-
katlarla büyük ölçüde ayný özellikleri taþý-
maktadýr.

Fýkhî Ýstidlâl Tabakatý. Mezhep kavra-
mýyla birlikte ortaya çýkan fýkhî akýl yü-
rütme kategorilerini tanýmlamayý ve tas-
nif etmeyi hedefleyen çalýþmalardýr. Bu
tabakatlarda müctehidle fýkýh sahasýnda
uzmanlýðý olmayan âmmî-mukallit arasýn-
da bir dizi kategori tesbit edilir. Muhtelif
tabakat çalýþmalarýnda sayýlarý deðiþen bu
kategoriler ictihad, tahrîc ve tercih kav-
ramlarýna indirgenebilir. Söz konusu ça-
lýþmalarda öncelikle mezhep imamlarýyla
mezhep mensubu fakihlerin ictihad faali-
yetleri birbirinden ayýrt edilir. Buna yöne-
lik olarak “mutlak fi’þ-þer‘, müntesib, mu-
kayyed fi’l-mezheb, fi’l-mesâil” gibi tabir-
lerle ictihadýn alt kavramlarý ortaya kon-
muþtur. Tabakatlar her fýkhî istidlâl kate-
gorisi hakkýnda örnek halinde birkaç fa-
kih ismi zikretmektedir. Ancak bu isimle-
rin bütün fýkhî mesaisinin örnek verilen
kategori içinde deðerlendirilmesi müm-
kün olmayýp diðer kategorilere dahil edi-
lebilecek görüþlere de sahip bulunduklarý
anlaþýlmaktadýr.

Fýkhî istidlâl tabakatlarýndaki temel ka-
tegorilerin kavramsal varlýðýnýn mezhep
imamýnýn talebelerinin faaliyetlerini sür-
dürdüðü döneme kadar uzandýðý anlaþýl-
maktadýr. Bu kategorilerin hiyerarþik tas-
nifi ise ancak mezheplerin teþekkülünün
ardýndan ortaya çýkmýþtýr. Ýmâmü’l-Hare-
meyn el-Cüveynî’nin tasnifi bu literatü-
rün ilk örneklerinden biridir. Ýbn Rüþd el-
Cedd’in 519’da (1125) kendisine gönderi-
len bir mektuba verdiði cevap, fýkhî istid-
lâl tabakatýný teþkil eden hiyerarþik tasnif
anlayýþýnýn yaygýn biçimde kabul gördüðü-
ne iþaret etmektedir. Mütekaddimîn dev-
rinin sona erdiði bir zamanda kaleme alý-
nan Ýbnü’s-Salâh’ýn çalýþmasý ise en yay-
gýn fýkhî istidlâl tabakatý diye kabul edilebi-
lir. Ýbnü’s-Salâh’ýn beþli taksimi daha son-
ra üzerinde kýsmî deðiþiklikler yapýlsa da
Nevevî, Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Süyûtî ve
Ýbn Hamdân gibi birçok müellif tarafýn-
dan izlenmiþtir. Hanefî literatüründe hay-
li etkili olan Ýbn Kemal’in tabakatý fýkhî is-
tidlâl kategorilerini çoðaltmýþ ve gerek ka-
tegorilerin kavram olarak birbirinden ay-
rýlmasý gerekse her birine dair verdiði ör-
nekler hakkýnda ciddi tenkitler almýþtýr.
Tabakatlar mezhep birikiminin hiyerarþik
bir bünye þeklinde düþünülmesini saðla-
maktadýr. Mezhep mensubu fakih açýsýn-
dan her bir tabakaya dahil görüþün bað-

layýcýlýk, dolayýsýyla mezhebi temsil etme
derecesi farklýdýr. Böylece bir yandan mez-
hebe mensup fakihin ilmî donanýmý, diðer
yandan mezhep birikimi içinde yer alan
görüþ ve çalýþmalarýn farklý baðlayýcýlýk de-
recelerine sahip olmasý fakihle mezhep ara-
sýnda birden fazla intisap iliþkisi ortaya çý-
karmýþtýr.

Fýkhî istidlâl tabakatýnda ictihadla mez-
hep kavramlarý arasýndaki irtibat fýkýh
usulü diliyle sýnýrlý kalarak teþhis edilme-
ye çalýþýldýðý için gerek mezhebe mensup
ictihadý tanýmlamak, gerekse mezhep ima-
mýyla mezhep mensubu müctehidin gö-
rüþlerinin mahiyetini ayýrmakla ilgili prob-
lemler tamamýyla aþýlamamýþtýr. Öte yan-
dan bazý tabakatlarýn ima ettiðinin aksine
metot ve kaynaklarý dikkate alýndýðýnda ic-
tihad, tahrîc ve tercih kategorilerinin ne
mürekkepten basite (ve dolayýsýyla zordan
kolaya) doðru giden bir þekilde sýralandýðý
ne de bu kavramlarýn uygulanmasýnýn fý-
kýh tarihindeki herhangi bir dönemle sý-
nýrlý olduðu söylenebilir. Naslardan ve fý-
kýh usulünde iþlenen metot ve prensip-
lerden yararlanmak da bu kategorilerden
herhangi birine mahsus deðildir.
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mektedir. IV. (X.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda mez-
hep imamýnýn menâkýbýna nisbeten geniþ
yer ayýrmakla beraber mezhep mensubu
kabul edilen fakihler hakkýnda müstakil
baþlýklar altýnda biyografik bilgiler veren
eserler ortaya çýkmýþtýr. Þerh ve hâþiye li-
teratürünün tarihine paralel bir seyir ta-
kip eden fukaha tabakatý yazýmý VIII (XIV)
ve IX. (XV.) yüzyýllarda önemli bir artýþ gös-
termiþ, X. (XVI.) yüzyýlla birlikte azalmaya
baþlamýþtýr (dört Sünnî mezhebin fuka-
hasýna dair tabakat kitaplarý için ilgili
mezhep maddelerine bakýlabilir). Fukaha
tabakatý, fýkýh literatürünün tarihî boyu-
tunu tamamlayan en önemli telif gelene-
ðini oluþturmaktadýr. Muhtasarlarýn fýkýh
sahasýnýn çeþitli dallarýna hâkim olmasýn-
dan itibaren birçok fukaha tabakatý belirli
muhtasarlarda geçen þahýs isimlerini açýk-
lamak için kaleme alýnmýþtýr. Bu gelenek
sayesinde fýkýh tahsil eden kiþi, metinler-
deki görüþlerin hangi dönemde ortaya çýk-
týðýný ve mezhebi temsil noktasýndaki de-
ðerini anlayabilmektedir.

Fukaha tabakatýndaki biyografik mâlû-
mat bir bütün halinde deðerlendirildiðin-
de tabakat müelliflerinin gerek geçmiþ dö-
nem gerekse yaþadýklarý devir hakkýndaki
anlayýþlarý tesbit edilebilmektedir. Öte yan-
dan farklý dönemlerde yaþamýþ kiþilerin bi-
yografilerinde farklý terim ve yarý terimleþ-
miþ kavramlarýn kullanýmý mezhep tarihi-
nin nasýl bir geliþim çizgisi izlediðini gös-
termektedir. Bu eserlerdeki hoca-talebe
iliþkilerine dair bilgiler bir araya getirildi-
ðinde önce mezhep imamýna ve ardýndan
Hz. Peygamber’e ulaþacak kesintisiz bir ir-
tibatýn gözetildiði anlaþýlmaktadýr. Bir fa-
kihin ilminin, toplumsal hayatý ve ahlâký-
nýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda bir ide-
al ortaya koyan fukaha tabakatý, mezhep
içindeki farklýlaþma ve mücadeleleri de zým-
nen ifade eden bir muhtevaya sahiptir.

Tabakatlarýn telifinde Ýslâm tarihi lite-
ratürünün yaný sýra mezhep geleneði için-
de þifahî olarak aktarýlan bilgilere ve icâ-
zet kayýtlarýna sýkça baþvurulmuþtur. Ay-
rýca hacimli fürû-i fýkýh eserleri, fevâidler,
emâlîler ve özellikle fetva mecmualarý ile
nevâzil eserlerinde görülen ayrýntýlar fu-
kaha tabakatýnýn kaynaklarý arasýnda yer
almaktadýr. Tabakat yazýmýnda müellifle-
rin bir yandan kendi telakkilerini yansýta-
cak kelime ve ifadeleri kaynaklardan se-
çerek naklettikleri, diðer yandan bazý kay-
naklardaki kullanýmlarý kendi dönemleri-
nin terminolojisine uyacak biçimde deðiþ-
tirdikleri anlaþýlmaktadýr. Belirli bir mes-
leðin veya bölgenin fakihlerini içeren Æu-
Šâtü Æur¹uba ve ªabašåtü fušahâßi’l-
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bakayý içeren “Cikrü’l-Mu.tezile” adlý bölü-
mü ªabašåtü’l-Mu£tezile adýyla bir ki-
tap halinde yayýmlanmýþtýr (nþr. Susanna
Diwald-Wilzer, Beyrut 1380/1961).

Mezheplerinin kelâmcýlarý hakkýnda en
çok eser telif eden fýrka Ýmâmiyye Þîasý’-
dýr. Bu eserler þöylece sýralanabilir: Ebû
Ca‘fer el-Berký (ö. 274/887), Kitâbü’r-Ri-
câl; Muhammed b. Ömer el-Keþþî, Kitâ-
bü’r-Ricâl; Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Keþþî’nin
er-Ricâl’ini ihtisar ederek meydana ge-
tirdiði Ma£rifetü aÅbâri’r-ricâl; Ahmed
b. Ali en-Necâþî, Ricâlü’n-Necâþî; çaðdaþ
müelliflerden Muhammed Ali Ebtahî Ýsfa-
hânî’nin bu eser üzerine yazdýðý Teh×î-
bü’l-mašål fî tenš¢¼i £ilmi’r-ricâl adlý
þerh; Ýbn Dâvûd el-Hillî, Kitâbü’r-Ricâl;
Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Ricâlü’l-£allâme
(ƒulâ½atü’l-ašvâl fî ma£rifeti’r-ricâl); Ýbn
Ma‘sûm, ed-Derecetü’r-refî£a fî ¹aba-
šåti’l-Ýmâmiyye mine’þ-Þî£a; Mirza Ab-
dullah Efendi Ýsfahânî, Riyâ²ü’l-£ulemâß
ve ¼iyâ²ü’l-fu²alâß; Muhammed Bâkýr
Hânsârî, Rav²âtü’l-cennât fî a¼vâli’l-
£ulemâß ve’s-sâdât; Mirza Muhammed
Tünükâbünî, Æý½a½ü’l-£ulemâ; çaðdaþ
âlimlerden Muhammed Ali Tebrîzî, Rey-
¼ânetü’l-edeb; Muhsin el-Emîn, A£yâ-
nü’þ-Þî£a ve tekmileleri; Âga Büzürg-i
Tahrânî’nin ªabašåtü a£lâmi’þ-Þî£a seri-
si içinde yayýmlanan el-Kevâkibü’l-mün-
teþire fi’l-šarni’¦-¦ânî ba£de’l-£aþere,
Nüšåbâßü’l-beþer fi’l-šarni’r-râbi£ £aþer,
el-Envârü’s-sâ¹ý£a fi’l-mißeti’s-sâbi£a,
el-¥ašåßišu’r-râhine fî terâcimi a£yâ-
ni’l-mißeti’¦-¦âmine, Ý¼yâßü’d-dâ¦ir mi-
ne’l-šarni’l-£âþir ve el-Kirâmü’l-berere
fi’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþere; son zamanlarda
Ca‘fer es-Sübhânî’nin baþkanlýðýnda bir
heyet tarafýndan hazýrlanan, bütün Þîa ke-
lâmcýlarýnýn biyografisini, çalýþmalarýný ve
bibliyografik kaynaklarý içeren Mu£cemü
¹abašåti’l-mütekellimîn. Zeydiyye mez-
hebi kelâmcýlarýyla ilgili bilgiler genel ta-
bakat kitaplarýnda yer almaktadýr. Ýbrâ-
him b. Kasým b. Ýmâm Müeyyed-Billâh’ýn
ªabašåtü’z-Zeydiyyeti’l-kübrâ’sý, Þev-
kânî’nin el-Bedrü’¹-¹âli£ bi-me¼âsini men
ba£de’l- šarni’s-sâbi£ adlý eseriyle Mu-
hammed b. Muhammed b. Yahyâ ez-Ze-
bâre el-Yemenî’nin el-Bedr’e ek olarak yaz-
dýðý el-Mül¼ašu’t-tâbi£i, çaðdaþ âlimler-
den Seyyid Ahmed Hüseynî’nin Müßelle-
fâtü’z-Zeydiyye’si bu alandaki önemli ça-
lýþmalardýr. Kelâmcýlarýný bir tabakat ha-
linde tanýtmayan Ýsmâiliyye’nin âlimleri ve
bunlarýn eserleriyle mezhebin inançlarý hak-
kýnda çaðdaþ müelliflerden Wladimir Iva-
now Ismå£¢l¢ Literature (Tahran 1963) ve
Ýsmail K. Poonawala Biobibliography of

Ismå£¢l¢ Literature (Malibu 1977) adýyla
birer eser kaleme almýþlardýr.

Ýlk dönem Hâricîleri ile ilgili olarak önem-
li bilgiler ihtiva eden Müberred’in el-Kâ-
mil’i yanýnda Ebû Zekeriyyâ el-Vercelânî’-
nin Kitâbü’s-Sîre ve aÅbârü’l-eßimme’-
si, Ebü’l-Abbas ed-Dercînî’nin ªabašåtü’l-
meþâßiÅ bi’l-Ma³rib’i, Ebü’l-Abbas eþ-
Þemmâhî’nin Kitâbü’s-Siyer’i, Ebü’l-Ka-
sým Muhammed b. Ýbrâhim el-Berrâdî’-
nin el-Cevâhirü’l-müntešåt’ý, Selîl b. Ra-
zîk’ýn History of Imåms and Sayyids of
Omån’ý (trc. G. P. Badger, London 1871),
Nûreddin Abdullah b. Hamîd Sâlimî’nin
Tu¼fetü’l a£yân bi-sîreti ehli £Umân’ý
Ýbâzýyye kelâmcýlarýna dair bilgi edinilecek
baþlýca eserlerdir.

Ehl-i sünnet’in iki büyük kelâm ekolünü
teþkil eden Mâtürîdiyye ve Eþ‘ariyye âlim-
leriyle ilgili müstakil tabakat kitaplarý yok
denecek kadar azdýr. Bu ekollere mensup
müelliflerin biyografileri daha ziyade Ha-
nefî ve Þâfiî mezheplerine dair genel ta-
bakat kitaplarý içinde yer almaktadýr. Mâ-
türîdiyye kelâmcýlarýný mensup olduklarý
Hanefî ulemâsýyla birlikte ele alan önemli
tabakatlar arasýnda, Abdülkadir el-Kureþî’-
nin (ö. 775/1373) el-Cevâhirü’l-muŠýyye
fî ¹abašåti’l-¥anefiyye’si, Ýbn Kutluboða’-
nýn Tâcü’t-terâcim fî ¹abašåti’l-¥ane-
fiyye’si, Kýnalýzâde Ali Efendi’nin ªaba-
šåtü’l-¥anefiyye’si, Takýyyüddin b. Ab-
dülkadir et-Temîmî’nin e¹-ªabašåtü’s-se-
niyye fî terâcimi’l-¥anefiyye’si, Abdül-
hay el-Leknevî’nin el-Fevâßidü’l-behiyye
fî terâcimi’l-¥anefiyye’si zikredilebilir.
Eþ‘arî kelâmcýlarýyla ilgili en eski çalýþma
Ýbn Fûrek’in (ö. 406/1015) günümüze ulaþ-
mayan ªabašåtü’l-mütekellimîn’idir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1106). Bu ekole mensup ke-
lâmcýlarý diðer âlimlerle beraber ele alan
eserler arasýnda Tâceddin es-Sübkî’nin ªa-
bašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-kübrâ’sý, Ýsnevî’nin
ªabašåtü’þ-Þâfi£iyye’si, Takýyyüddin Ýbn
Kadî Þühbe’nin ªabašåtü’þ-Þâfi£iyye’si,
Ýbn Hidâyetullah el-Musannif’in ªabašå-
tü’þ-Þâfi£iyye’si sayýlabilir. Ebü’l-Kasým Ýbn
Asâkir’in Tebyînü ke×ibi’l-müfterî’si de
baþta Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî olmak üzere
bu mezhebin âlimlerini beþ tabaka halin-
de inceleyen önemli bir çalýþmadýr.

Hemen hemen bütün Ýslâm fýrkalarý-
nýn akaid ve kelâm âlimleri hakkýnda bil-
gi veren eserler arasýnda Ýbnü’n-Nedîm’in
el-Fihrist’i, Ýbn Hallikân’ýn Vefeyâtü’l-
a£yân’ý, Safedî’nin el-Vâfî bi’l-Vefeyât’ý,
Zehebî’nin Siyerü a£lâmi’n-nübelâßsý ve
yine ayný müellifin TârîÅu’l-Ýslâm ve ve-
feyâtü’l-meþâhîr ve’l-a£lâm’ý zikredilme-

en-Nâfi £u’l-kebîr (el-Câmi£u’½-½a³¢r içinde), Bey-
rut 1406/1986, s. 8-17; Mercânî, Nâzûretü’l-¼aš
fî far²ýyyeti’l-£iþâß ve in lem ye³¢bi’þ-þafaš, Ka-
zan 1287/1870, s. 58-65; M. Zâhid Kevserî, ¥üs-
nü’t-tešåŠî fî sîreti’l-Ýmâm Ebî Yûsuf el-ÆåŠî, Hu-
mus 1388/1968, s. 102-115; Menderes Gürkan,
“Müctehidlerin Tasnifinde, Kemalpaþazade ile
Kýnalýzade Arasýnda Bir Mukayese”, Kýnalý-zâde
Ali Efendi: 1510-1572 (ed. Ahmet Hulûsi Köker),
Kayseri 1999, s. 83-95; Yunus Apaydýn, “Kýnalý-
zâde’nin Hanefi Mezhebini Oluþturan Görüþleri-
nin Toplandýðý Eserlerin, Gruplandýrýlmasýna Da-
ir Bir Risale”, a.e., s. 96-100; Eyyüp Said Kaya,
Mezheblerin Teþekkülünden Sonra Fýkhi Ýstid-
lal (doktora tezi, 2001), MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, tür.yer.; Wael B. Hallaq, Authority Conti-
nuity and Change in Islamic Law, Cambridge
2001, s. 1-23; Kasým Ali Sa‘d, Cemheretü terâci-
mi’l-fušahâßi’l-Mâlikiyye, Dübey 1423/2002, I,
25-111; Christopher Melchert, “The Formation
of the Sunni School of Law”, The Formation Is-
lamic Law (ed. Wael B. Hallaq), Aldershot 2004,
s. 351-366; R. K. Jaques, Authority, Conflict and
the Transmission of Diversity in Medieval Isla-
mic Law, Leiden 2006, tür.yer.; G. Makdisi, “Ta-
baqat-Biography: Law and Orthodoxy in Classi-
cal Islam”, IS, XXXII/4 (1993), s. 371-396; C. F.
Robinson, “Al-Muafa b. Imran and the Begin-
nings of the Tabaqat Literature”, JAOS, CXVI/1
(1996), s. 114-120; N. Calder, “Al-Nawawi’s Typo-
logy of Muftis and its Significance for a General
Theory of Islamic Law”, Islamic Law and Soci-
ety, III/2, Leiden 1996, s. 137-164; L. Wiederhold,
“Legal Doctrines in Conflict the Relevance of
Madhhab Boundaries to Legal Reasoning in the
Light of an Unpublished Treatise on Taqlid and
Ijtihad”, a.e., III/2 (1996), s. 234-304.

ÿEyyüp Said Kaya

™ KELÂM. Ýtikadî mezhepler tarihinde
kelâmý bir ilim dalý haline getiren Mu‘tezi-
le’den beri Þîa, Havâric ve Ehl-i sünnet’in
belirli kollarýnda kelâmcýlarla ilgili tabakat
kitaplarý yazýlmýþ yahut genel tabakat ki-
taplarýnda veya tür içinde deðiþik adlarla
yer alan eserlerde kelâm âlimlerinin biyog-
rafisine ve çalýþmalarýna yer verilmiþtir.
Mu‘tezile mensuplarý fýrkanýn doðuþundan
itibaren mezhep âlimlerini günümüze kýs-
men veya tamamen ulaþan deðiþik eser-
lerde ele almýþlardýr. Ebü’l-Kasým el-Kâ‘-
bî’nin (ö. 319/931) Kitâbü’l-Mašålât’ýnýn
“Bâbü zikri’l-Mu.tezile” bölümünde (s. 57-
119) mezhebin ileri gelenleriyle Medine,
Mekke, Yemen, Tâif, Basra, Þam ve Kûfe
gibi yerlerde yaþamýþ mezhep ulemâsýna
dair verilen bilgiler, Kadî Abdülcebbâr’ýn
mezhebin prensiplerini ele aldýktan son-
ra Mu‘tezile ricâlini on tabaka halinde in-
celediði ªabašåtü’l-Mu£tezile’si (s. 213-
344) ve Hâkim el-Cüþemî’nin bir önceki
esere iki tabaka daha ekleyerek oluþtur-
duðu Þer¼u’l-£uyûn’u (s. 365-393) önem-
li çalýþmalardýr. Zeydî imamlarýndan Ýbnü’l-
Murtazâ’nýn el-Münye ve’l-emel’inin, yu-
karýda belirtilen iki eserde geçen on iki ta-


