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TABAKAT

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-
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ir Bir Risale”, a.e., s. 96-100; Eyyüp Said Kaya,
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lal (doktora tezi, 2001), MÜ Sosyal Bilimler Ens-
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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-
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½ûfiyye’sidir. Sülemî’nin bu eserden önce
günümüze küçük bir kýsmý ulaþan Târî-
Åu’½-½ûfiyye adlý bir eser kaleme aldýðý
belirtilmektedir (ªabašåt, neþredenin gi-
riþi, s. 49-50). Müellif ashap, tâbiîn ve
tebeu’t-tâbiîn dönemi zâhidlerini bugü-
ne kadar gelmeyen Kitâbü’z-Zühd adlý
eserinde anlattýðý için (ªabašåt, s. 3) ªa-
bašåtü’½-½ûfiyye’ye II. (VIII.) yüzyýl sû-
fîlerinden Fudayl b. Ýyâz ile (ö. 187/803)
baþlamýþ, ele aldýðý kiþileri beþ tabakaya
ayýrarak 105 sûfînin biyografisine ve gö-
rüþlerine yer vermiþtir. Sülemî ayrýca ka-
dýn sûfîler için yazdýðý ¬ikrü’n-nisveti’l-
müte£abbidâti’½-½ûfiyyât’ta seksen dört
kadýn sûfî hakkýnda çok kýsa notlardan iba-
ret bilgiler vermiþ ve sözlerini nakletmiþ-
tir. Onun günümüze ulaþmayan el-ÝÅve
ve’l-aÅavât mine’½-½ûfiyye adlý bir ese-
rinin daha olduðu anlaþýlmaktadýr (¬ikrü’n-
nisve, neþredenin giriþi, s. 8).

Sülemî’den sonra bu konuda telif edi-
len eser Ebû Nuaym el-Ýsfahânî’nin on cilt-
lik ¥ilyetü’l-evliyâß ve ¹abašåtü’l-a½fiyâß
adlý kitabýdýr. Eserin baþlýðýnda “sûfiyye”
yerine “evliyâ” ve “asfiyâ” kelimelerini kul-
lanan Ebû Nuaym kitaba ashabýn, tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiînin âbid ve zâhidleriyle baþ-
lamýþ, böylece tasavvufî hayatýn Hulefâ-yi
Râþidîn, aþere-i mübeþþere, ehl-i Suffe ve
diðer sahâbîlerle ortaya çýktýðýný göster-
mek istemiþtir. Ardýndan II-IV. (VIII-X.) yüz-
yýllarda yaþayan zâhid ve sûfîleri anlatmýþ-
týr. Hz. Fâtýma’dan itibaren kadýn zâhid ve
sûfîlere de yer veren Ebû Nuaym kaydet-
tiði bilgilerin çoðunu hocalarýndan ve çað-
daþý âlimlerden derlemiþ, Sülemî’nin ªa-
bašåtü’½-½ûfiyye’sinden geniþ ölçüde is-
tifade etmiþtir. Günümüze ulaþmayan Mu-
hammed b. Âsým b. Yahyâ’nýn ªabašåtü’l-
evliyâßsýndan, Ebû Saîd Ýbnü’l-A‘râbî’nin
ªabašåtü’n-nüssâk’inden ve Ca‘fer el-
Huldî’nin ¥ikâyâtü’l-meþâyiÅ’inden de
faydalanmýþtýr. 650’nin üzerinde zâhid ve
sûfî biyografisini içeren ¥ilyetü’l-evliyâß-
yý Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî Øýfatü’½-½afve
adýyla özetlemiþ, ayrýca bazý bölümlerle
234 kadar kadýn zâhidi ilâve etmiþtir. Ýb-
nü’l-Cevzî’nin eseri Abdülvehhâb eþ-Þa‘-
rânî tarafýndan Øafvetü’½-½afve (MuÅta-
½arü Øýfati’½-½afve), Ýbrâhim b. Ahmed er-
Rakký tarafýndan E¼âsinü’l-me¼âsin adýy-
la ihtisar edilmiþtir. Ebû Nuaym ve Ýb-
nü’l-Cevzî’nin eserleri bir heyet tarafýndan
Sahabe’den Günümüze Allah Dostlarý
adýyla Türkçe’ye çevrilmiþ (Ýstanbul 1995),
altý cildi bulan bu tercümeye IV. (X.) yüz-
yýldan günümüze kadar 330’un üzerinde
sûfî eklenerek eser on cilde tamamlan-
mýþtýr.

Sülemî’nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’sinde ol-
duðu gibi sûfîleri tabakalara ayýrarak an-
latma usulü Abdullah Herevî’nin ªabašå-
tü’½-½ûfiyye’si, Ýbn Hamîs el-Kâ‘bî’nin (Hü-
seyin b. Nasr el-Mevsýlî) Menâšýbü’l-eb-
râr ve me¼âsinü’l-aÅyâr’ý, Abdurrah-
man-ý Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns min ¼a-
²arâti’l-šuds’ü, Muhammed Abdürraûf
el-Münâvî’nin el-Kevâkibü’d-dürriyye fî
terâcimi’s-sâdeti’½-½ûfiyye’si gibi eser-
lerde sürdürülmüþtür. Herevî ªabašåtü’½-
½ûfiyye’sini, sohbet meclislerinde Sülemî’-
nin ayný adý taþýyan Arapça eserini bazý
ilâve ve kýsaltmalarla Farsça’ya tercüme
ederek meydana getirmiþtir. Kitaba Ebû
Hâþim es-Sûfî ile (ö. 150/767 [?]) baþlayan
Herevî, Sülemî’den sonra yaþayan ünlü sû-
fîleri, özellikle kendi þeyhlerini ve görüþ-
tüðü mutasavvýflarý ilâve ederek 120 ka-
dar sûfînin biyografisine de yer vermiþtir.
Ýbn Hamîs el-Kâ‘bî Menâšýbü’l-ebrâr’da
109 sûfînin hayatýný ve görüþlerini anlat-
mýþtýr. Sülemî’nin ªabašåt’ý ve Ebû Nu-
aym’ýn ¥ilyetü’l-evliyâßsý Ýbn Hamîs’in
baþlýca kaynaklarýdýr. Abdurrahman-ý Câ-
mî Nefe¼âtü’l-üns’ünü, Farsça’nýn He-
rat lehçesiyle yazýldýðý için anlaþýlmasý zor
olan Abdullah Herevî’nin kitabýný sadeleþ-
tirip kendi dönemine kadar yetiþen sû-
fîlerin biyografilerini ekleyerek yeniden
telif etmek suretiyle meydana getirmiþ-
tir. Sülemî’nin ¬ikrü’n-nisveti’l-müte£ab-
bidâti’½-½ûfiyyât’ýndan faydalanýp otuz
dört âbid ve zâhid kadýnýn biyografisine
de yer verilen eserde sûfîlerin sayýsý 600’ü
geçmektedir. Câmî sûfîlerden bahseder-
ken tasavvufî hareketlere ve tarikatlara
mensup olanlarý bir arada anlatmaya ça-
lýþmýþtýr. Eseri Ali Þîr Nevâî, 170 kadar Türk
ve Hint kökenli sûfînin biyografisini ekle-
mek suretiyle Nesâyimü’l-mahabbe min
þemâyimi’l-fütüvve adýyla Çaðatay Türk-
çesi’ne, Lâmiî Çelebi de Nakþibendiyye
þeyhleri hakkýnda tamamlayýcý bilgiler ve-
rip Zeynîler ve Halvetîler baþta olmak üze-
re bazý tarikatlara dair mâlûmatla Ana-
dolu’da yetiþen sûfîleri ekleyerek Fütû-
hu’l-mücâhidîn li-tervîhi kulûbi’l-mü-
þâhidîn (Tercüme-i Nefehât) ismiyle Ana-
dolu Türkçesi’ne çevirmiþtir. Abdürraûf
el-Münâvî, el-Kevâkibü’d-dürriyye fî te-
râcimi’s-sâdeti’½-½ûfiyye’de yer verdiði
kiþileri on bir tabaka halinde ele almýþ ve
her tabakayý kendi içinde alfabe sýrasýna
göre düzenlemiþtir. Sülemî eserine Asr-ý
saâdet ile baþlamamýþ, Ýbn Hamîs el-Kâ‘-
bî Menâšýbü’l-ebrâr’da, Ferîdüddin At-
târ Te×kiretü’l-evliyâßda, Abdullah b.
Es‘ad el-Yâfiî Rav²ü’r-reyâ¼în fî ¼ikâyâ-
ti’½-½âli¼în’de, Ýbnü’l-Mülakkýn ªabašå-

lidir. Kelâmdan çok akaidle meþgul olan
âlimlere dair Muhammed b. Muhammed
Mahlûf’un Þeceretü’n-nûri’z-zekiyye fî
¹abašåti’l-Mâlikiyye’siyle Muhammed
Beþîr Zafîr Ezherî’nin el-Yevâš¢tü’¦-¦e-
mîne fî a£yâni me×hebi £âlimi’l-Medî-
ne adýyla da anýlan ªabašåtü’l-Mâlikiyye
adlý eserleri sayýlabilir. Kelâmý mezmûm
bir ilim þeklinde görmeye mütemayil olan
Hanbelîler, akaidle ilgili konularda eser ya-
zan müellifleri Ýbn Ebû Ya‘lâ’nýn ªabašå-
tü’l-¥anâbile’siyle Ebü’l-Ferec Ýbn Re-
ceb’in e×-¬eyl £alâ ªabašåti’l-¥anâbi-
le’si gibi eserlerde tanýtmýþlardýr.
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™ TASAVVUF. Ýslâm dünyasýnda zühd
ve tasavvuf hayatýnýn yaygýnlýk kazanma-
sýyla birlikte III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýndan
itibaren zâhid ve sûfîlerin hayat hikâyele-
rini, faziletlerini ve hikmetli sözlerini içe-
ren tabakat türü eserler yazýlmaya baþlan-
mýþtýr. Bu eserlerde sûfîlerin biyografileri
yanýnda yaþadýklarý tasavvufî hal ve ma-
kamlara, benimsedikleri yol ve meþrebe de
iþaret edilmiþ, bir kýsmýnda bazý tasavvu-
fî kavram ve konularýn açýklamasýna yer
verilmiþtir. Sûfî tabakatýna dair ilk eser-
lerde sûfîler genellikle âbid ve zâhidler-
le birlikte kaydedilmiþtir. Bu eserlerden
Muhammed b. Âsým b. Yahyâ’nýn ªa-
bašåtü’l-evliyâßsý, Hakîm et-Tirmizî’-
nin TârîÅu’l-meþâyiÅ’i, Ebû Saîd Ýbnü’l-
A‘râbî’nin ªabašåtü’n-nüssâk’i, Muham-
med b. Dâvûd ez-Zâhid’in Ahbârü’½-½û-
fiyye ve’z-zühhâd’ý, Ca‘fer el-Huldî’nin
¥ikâyâtü’l-meþâyiÅ’i, Ebû Bekir Muham-
med b. Abdullah er-Râzî’nin TârîÅu’½-½û-
fiyye’si (¥ikâyâtü’½-½ûfiyye), Ebü’l-Abbas
Ahmed b. Muhammed en-Nesevî’nin Tâ-
rîÅu’½-½ûfiyye’si ve Hargûþî’nin Siyerü’l-
£ubbâd ve’z-zühhâd’ý günümüze ulaþma-
mýþtýr.

Sûfî tabakatýyla ilgili zamanýmýza inti-
kal eden ilk eser Muhammed b. Hüseyin
es-Sülemî’nin (ö. 412/1021) ªabašåtü’½-
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