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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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mýþtýr. Münâvî el-Kevâkibü’d-dürriyye’-
ye Asr-ý saâdet’ten baþlamakla Ebû Nu-
aym’a, zikrettiði þahýslarý tabakalara ayýr-
makla Sülemî’ye uymuþtur. Eser Hz. Pey-
gamber ile birlikte 878 kiþinin biyografi-
sini içermektedir. Münâvî’nin, bu eserden
baþka Ýr³åmü evliyâßi’þ-þey¹ân bi-×ikri
menâšýbi evliyâßi’r-ra¼mân adlý küçük
hacimli bir tabakatýnýn daha olduðu belir-
tilmektedir (el-Kevâkibü’d-dürriyye, neþ-
redenin giriþi, s. c-m). Adý geçen eserin,
Kütahya Vahîd Paþa Ýl Halk Kütüphanesi’n-
de (nr. 366) Tu¼fetü’l-a½fiyâ bi-menâšý-
bi’l-evliyâß ismiyle Münâvî’ye nisbet edi-
len ve 216 biyografiyi içeren eser olmasý
muhtemeldir (DÝA, XXXI, 574). Dârâ Þükûh
411 velînin hayatýný ve kerametlerini an-
lattýðý, özellikle Hintli sûfîler hakkýnda ver-
diði bilgilerle ayrý bir deðer kazandýran
eseri Sefînetü’l-evliyâßda Hz. Peygam-
ber, Hulefâ-yi Râþidîn, on iki imam ve dört
Sünnî mezhebin kurucularýndan bahset-
tikten sonra sýrasýyla Kadiriyye, Nakþiben-
diyye, Çiþtiyye, Kübreviyye ve Sühreverdiy-
ye silsilelerinde yer alan þeyhler hakkýnda
bilgi vermiþ, daha sonra söz konusu silsi-
lelerde yer almayan diðer mutasavvýflarla
Resûl-i Ekrem’in hanýmlarý, kýzlarý ve ün-
lü kadýn mutasavvýflar hakkýnda kýsa bil-
giler aktarmýþtýr. Nebhânî Câmi£u kerâ-
mâti’l-evliyâßya Hz. Peygamber’i anlata-
rak baþlamýþ, elli dört sahâbîyi alfabe sý-
rasýna göre kaydettikten sonra adý Mu-
hammed olan sûfîleri öne almýþ, ardýndan
yine harf sýrasýna göre çaðdaþlarý dahil
1450 kadar sûfîyi tanýtmýþtýr. Menûfî ise
iki ciltlik Cemheretü’l-evliyâßnýn ilk cil-
dinde tasavvuf hakkýnda genel bilgi ver-
dikten sonra II. cildinde Hz. Peygamber’-
den itibaren 118 kiþinin biyografisini sýra-
lamýþtýr.

Sûfî tabakatý arasýnda, Ahmed b. Ah-
med ez-Zebîdî’nin Yemen sûfîleri için yaz-
dýðý ªabašåtü’l-Åavâ½ ehlü’½-½ýdšý ve’l-
iÅlâ½’ý, Mirzâ La‘l’in Güney Asya Hint alt ký-
tasý sûfîleri için kaleme aldýðý ¡emerâtü’l-
šuds min þecerâti’l-üns’ü, Beþîr Hüse-
yin Nâzým’ýn telif ettiði Evliyâß-i Mültân’ý,
Ýbnü’z-Zeyyât et-Tâdilî’nin Maðrib sûfîle-
rine dair et-Teþevvüf ilâ ricâli’t-ta½av-
vuf’u gibi belli coðrafyayý esas alanlar ya-
nýnda belli tarikata mensup sûfîleri anla-
tan tabakatlar da vardýr. Mehmed Rif‘at’ýn
Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye’si Kadirîler’i, Ebü’l-
Hüdâ es-Sayyâdî’nin Æýlâdetü’l-cevâhir’i
Rifâîler’i, Abdülmecîd b. Muhammed el-
Hânî’nin el-¥adâßišu’l-verdiyye’si Nakþî-
ler’i, Cemâleddin Hulvî’nin Lemezât’ý Hal-
vetîler’i, Sâkýb Dede’nin Sefîne-i Nefîse-i
Mevleviyân’ý ile Esrar Dede’nin Tezki-

re-i Þuarâ-yý Mevleviyye’si Mevlevîler’i,
La‘lîzâde Abdülbâki’nin Sergüzeþt’i, Müs-
takimzâde’nin Risâle-i Melâmiyye-i Þüt-
târiyye’si Bayramî Melâmîleri’ni ele al-
maktadýr. Ýran sahasýnda Ma‘sûm Ali Þah’ýn
ªarâßišu’l-¼ašåßiš’i, Osmanlý sahasýnda
Hüseyin Vassâf’ýn Sefîne-i Evliyâ’sý en
geniþ hacimli sûfî biyografi kitaplarý ola-
rak dikkat çekmektedir. Tabakat eserle-
rinden olmamakla birlikte Hücvîrî’nin Keþ-
fü’l-ma¼cûb’u ile Abdülkerîm el-Kuþey-
rî’nin er-Risâle’sinin bir bölümü sûfîlerin
hayatýna ve sözlerine ayrýlmýþtýr. Daha son-
raki dönemlerde Hücvîrî ve Kuþeyrî’nin
eserleri gibi bir bölümü sûfî tabakatýna
tahsis edilen kitaplar kaleme alýnmýþ, ay-
rýca bazý bölge ve þehir tarihlerinde, âlim
ve þair gibi kiþileri bir araya getiren ki-
taplarda, menâkýbnâmelerle vefeyât tü-
rü eserlerde, tarikatlarýn, tarikat silsilele-
rinin veya tekkelerin anlatýldýðý ansiklope-
dik kaynaklarda sûfîlerin biyografilerine de
yer verilmiþtir.
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tü’l-evliyâßda (ªabašåtü’½-½ûfiyye), Ke-
mâleddin Hüseyin Gazurgâhî Mecâlisü’l-
£uþþâš’ta, Köstendilli Süleyman Þeyhî Bah-
rü’l-velâye ve þemsü’l-hidâye’de bu usu-
lü benimsemiþtir. Ýbn Hamîs, Sülemî gibi
eserine Fudayl b. Ýyâz, Attâr Ca‘fer es-Sâ-
dýk, Yâfiî ve Gazurgâhî Zünnûn el-Mýsrî,
Ýbnü’l-Mülakkýn Ýbrâhim b. Edhem ile baþ-
lamýþtýr.

Ferîdüddin Attâr, kaynaklarý arasýnda
Sülemî ile Herevî’nin ªabašåtü’½-½ûfiy-
ye’leri, Ebû Nuaym’ýn ¥ilyetü’l-evliyâß-
sý bulunan Farsça Te×kiretü’l-evliyâßsýn-
da yetmiþ iki âbid, zâhid ve sûfîye yer
vermiþtir. Bunlara muhtemelen Attâr’dan
sonra yirmi beþ isim daha eklenmiþtir. Baþ-
ta Sinan Paþa olmak üzere birkaç tercü-
mesi yapýlan eserin son çevirisi Süleyman
Uludað tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Yâ-
fiî, mukaddime ve hâtimesinde sûfîler ve
tasavvufla ilgili bazý konularý açýkladýðý Rav-
²ü’r-reyâ¼în’de 500 kadar biyografiye yer
vermiþtir. Ýbnü’l-Mülakkýn, ªabašåtü’l-ev-
liyâßsýnda alfabe sýrasýna göre yazdýðý sû-
fîleri diðer sûfî tabakat kitaplarýndan fark-
lý þekilde esas kýsým ve zeyiller olmak üze-
re iki bölümde ele almýþ, bazý sûfîleri an-
latýrken müridleri veya akrabasý olan sû-
fîler hakkýnda da bilgi vermiþtir. Böylece
230 biyografi içinde 300’ün üzerinde sû-
fîye dair bilgi aktarmýþtýr. Kemâleddin Hü-
seyin Gazurgâhî, Farsça Mecâlisü’l-£uþ-
þâš’ýnda her birine “meclis” baþlýðýný koy-
duðu, kendi dönemine kadar gelen yet-
miþ beþ sûfîyi anlatmýþtýr. Süleyman Þey-
hî’nin Bahrü’l-velâye’si Türkçe telif edi-
len en geniþ hacimli evliya tezkiresi diye
bilinmektedir. 1014 kiþinin yer aldýðý eser-
de Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’ünden isti-
fade ile kadýn sûfîlerden de bahsedilmiþ,
eserin sonunda müellif 1015. kiþi olarak
kendi hayatýný yazmýþtýr.

Ebû Nuaym’ýn ¥ilyetü’l-evliyâßsýnda
olduðu gibi sûfîleri Asr-ý saâdet’le baþlat-
ma usulü Þa‘rânî’nin e¹-ªabašåtü’l-küb-
râ’sý (Levâšý¼u’l-envâri’l-šudsiyye fî ¹aba-
šåti’l-£ulemâß ve’½-½ûfiyye, Levâšý¼u’l-en-
vâr fî ¹abašåti’l-aÅyâr), Abdürraûf el-Mü-
nâvî’nin el-Kevâkibü’d-dürriyye fî terâ-
cimi’s-sâdeti’½-½ûfiyye’si, Dârâ Þükûh’un
Sefînetü’l-evliyâßsý ve son dönem müel-
liflerinden Yûsuf b. Ýsmâil en-Nebhânî’nin
Câmi£u kerâmâti’l-evliyâßsý ile Ebü’l-Feyz
Mahmûd el-Menûfî’nin Cemheretü’l-ev-
liyâß ve a£lâmü ehli’t-ta½avvuf’u gibi
eserlerde devam ettirilmiþtir. Þa‘rânî, ken-
di çaðýna kadar 420’nin üzerinde biyog-
rafiye yer verdiði ªabašåtü’l-kübrâ’sýna
çaðdaþý âlim ve sûfîleri içeren ve e¹-ªa-
bašåtü’½-½u³râ diye bilinen bir zeyil yaz-


