


EBU ABDURRAHMAN SÜLEMİ'NİN
ZİKRU'N-NİsVETİ'L-MÜTEABBİDATİ's SUFİYYAT

ADLI ESERİNDE KADıN SUFİLERİN YERİ

Ar. Gör. Mustafa AŞKAR

Ebu Abdurrahman Es-Sülemı, ZİKRU'N-NİsVETİ'L-
MUTEABBİDATI'S-SOFİYYAT, Tahkik: Dr. Mahmud Muhammed et-
Tanahı, Naşir; Mektebetü'I-Hand, Kahire (et-Tab'atu'I-Ula) 1413/1993,
157 s. .

Bilindiği üzere tasavvuf tarihi literatüründe sufilerin biyografilerini
ele alan ve tasavvuf tarihi açısından önemli bir kaynak oluşturan eserlere
T.?bakat kitapları denir. Bu alanda, erken devirde Ebu Said bin Arabi'nin
(O. 341/912) Tabakatü 'n-Nüssiik adlı bir eser kaleme aldığını ve bu ese-
rin Ebu Nuaym Isfahanl'nin meşhur Hilyetü'l-Evliya'sını yazarken yarar-
landığını biliyorsak dal, bu eser zühd dönemine ait olduğu için tasavvuf
tarihi açısından ilk tabakat kitabı sayılmamaktadır. Çağdaş sufi akademis-
yenlerden Ebu '1-Vefa Taftazanl'nin de tesbit ettiği gibi2 Hicri V. asırla
birlikte Sünni Tasavvuf anlayışı iyice belirgin hale gelmiş ve Kuşeyri,
Abdullah Herevi ve Sülemı gibi o asrın sufi müellifleri tarafmdan yazılan
eserlerle teorik planda da kendini göstermiştir.

İşte bu dönemde ortaya çıkan Abdurrahman Sülemi (ö. 4121
1021)3'nin yazmış olduğu Tabakatu 's-Sufiyye,4 bilinen ilk tabakat kitabı-

i. Süleyman, Uludağ, Molla Cami'nin Nefehaıu'ı-Ons min Hadaraıi'l Kuds adlı eseri-
!lin Osmanlıca baskısına yazdığlTabakat-4 Sufiyye adlı griş, s. 8, (Marifet yayınlan)
Istanbul 1993.

2. Ebu'I-Vefa, Taftazfuıi, Medhal-İle'ı-Tasavvujf'l-İslilmi, (Danı's-SekMe) Kahire
1991, ss. 145- 146.

3. Soyu için bkz; es-Sülemi, Tabakatu's,Su.fiyye, Tahkik: Nureddin Şüreybe, Kahire
1406/1986 (ikinci Baskı), s. 454; Aynca kendi hayatı için bkz; Zehebi, Siyer-i
A 'lamu'n-Nubelil, Tahkik; (Komisyon), c. IV,. s.247, Beynıt, 140 11198i; Subki, Ta-
bakatu'ş-Şafi.yye, c. II, s. 190, Kahire 1323 (Matbaatu'I-Hüseyniyc); Molla Cami,
Nefahatü'l-Uns min Hadarati'l-Kuds, Ter: Lamii Çelebi, ss. 350-352, Istanbul
1993; Süleyman Ateş, Sülemi Risalelerinin Başındaki Giriş, ss. 1-6 (ankara Univer-
sitesi Basımevi) Ankara, 1981.

4. Bkz; Sülemi, Tabakatu's-Suflyye, Tahkik; Nureddin Şufeybe, (İkinci Baskı) Kahire
140611986.
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dır. Bizim burada tanıtacağımız kitap, daha önceden ilim dünyasınca bi-
linmeyen,5 müellif Sülemı tarafından te'lif edilmiş bir eserdir. Eser, taba-
kat kitabı olarak çok hacimli olmasa da, sırf kadın sufılerden bahsetmesi
yönüyle orjinal bir eserdir. .

Bilindiği gibi erkeklerin zühd ve tasavvuf hayatına dair bolca bilgi
veren kaynaklar maalesef zahidane ve sufiyane hayat yaşayan kadınlar
hakkında çok cimrice malumat verirler6• Yine de İslam kültür ve düşünce
tarihinde kadına en çok değer veren ve kucak açan disiplin, Tasavvuf ol-
muştur. çünkü Tasavvuf tarihinin ilk ve zirve isimlerinden Rabiatü'l-
Adeviyye adlı bir meşhur SUfi,7bir kadındır. Süleyman Uludağ, Tabakat
kitaplarını değerlendirirken "Sülemi'nin Tabakatu 's-Sufiyye adlı eserinde
103 tane erkek sufi'den bahsettiği halde, hiç bir katın sufiden bahsetmedi-
ğini" kaydederı. Bu, tanıtacağımız eserin ortaya çıkmasına kadar doğru
bir görüştür. Ancak Süleml'nin daha sonra ortaya çıkan kadınlardan bah-
seden bu tabakat kitabından sonra yukardaki görüşün devam etmesi zor
görü nmektedir.

Diğer taraftan, Süleyman Uludağ'ın sufi tabakat müenif1erinin ve ta-
savvufi eser yazanların genellikle erkek sufilerden bahsettikleri9 fikrine
katılıyoruz. Ancak diğer Islami disiplin ve alanlara göre kadına daha fazla
değer ve yer veren, disiplinin de tasavvuf olduğu unutulmamalıdır.

Tasavvuf tarihinde erkek sufilerin yanısıra kadın sufilerden bahseden
eserler şunlardır;

1. İbn-i Cevzı, Sıfatu's-Safve adlı meşhur tabakat kitabında kadın ve-
lilere geniş yer verirIO.

2. Şa'ranı, et-Tabakatü'l-Kübra adlı eserinde az da olsa kadın veli-
lerden bahseder! ı.

3. Yusuf b. İsmail en-Nebhanı, Camiu Keramati'l-Evliya adlı eserin-
de kadın velilere yer verirl2•

5. Ülkemizde Sülemi ve Risaleleri üzeıjnde geniş araşlırmalar yapan Prof. Dr. Süley-
man Ateş hocamız Tasavvufun Ana Ilkeleri ve Sülemf'nin Risaleleri adlı çalışması-
nın giriş kısmında müeılife ait 10 adet eserden bahseder. Ancak burada tanıtmaya
çalışlığımız eserin kaydedilmediğini görüyoruz. Bkz. a.g.e., ss 4.6.

6. Süleyman Uludağ'ın adı geçen esere yazdığı grj~i, s. 12.
7. Margaret Smith, Bir Kadın Sufi: Rabiii, çev. Ozlem Eraydın, ss. 9-20 (Annamarie

Shimmel'in bu kitaba yazdığı takdim), (İnsan Yayınlan) İsıanbul 1991.
8. Uludag, a.g.e., s. 13.
9. Uludağ, aynı yer.
10. Bkz; İbn-i Cevzı, Sıfôtu's-Safve, c. I-IV, Kahire 1409/1989 (Birinci Baskı).
11. Bkz; Şa'ranı, et-Tabakatü'l-Kübrô, c. I-IL, Kahire (Tarihsiz).
12. Bkz; Yusub b. İsmail en-Nebhanı, Camiu Keramati'I-Evliya. c. I-H, kahire 1404/

1984 (Batbaatu'I-Halcbi).
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4. Molla Cami, NefeMtü'l-Üns adlı meşhur eserinde otuzdan fazla
kadın velinin biyografisini anlatır13•

Bunlardan başka diğer tasavvufi kaynaklar az da olsa kadınlardan
bahsederler. Ancak Sülemi'nİn yazdığı ve ne yazık ki günümüze kadar
yazma eserler arasında kalmış bu eser, yukardaki genel kanaatin yönünü
değiştirecek niteliktedir. Bu eser, sadece kadın velileri ele alması yönüyle
ilk ve orijinal bir eserdir.

Eser, araştırmacı Dr. Mahmud Muhammed et-Tanahi tarafından keş-
fedilmiş ve tahkiki yapılıp ilim dünyasına kazandırılmıştırl4• Eseri tahkik
eden araştırmacımn ~endi ifadesine görelS 1991 yılınd~.davet1i olarak git-
tiği Suudi Arabistan Imam Muhammed b. Suud Islam Universitesi kütüp-
hanesi yazma eserler bölümünde araştırma yaparken, bu esere rastlar.
Araştırmacı, Kahire Yazma Eserler Enstitüsünde onüç yıl aralıksız çalış-
mış, bu amaçla Türkiye, Fas, Tunus, Suudi Arabistan ve Yemen'de bu-
lunmuş, yazma serler konusunda tecrübeli olduğu anlaşılan birisidir.

Araştırmacının da ifade ettiği gibi, Süleml'nin bu eseri hiç bir kay-
nakta zikredilmemiştir16• Bu eserin en orijinal taraflarından biri de eserde
biyografilerinden bahsedilen kadınlar, Haccac bin Yusuf, Muhammed b.
Sirin, Ebu Ali er-Rüzbari, Ebu Şüleyman ed-Darani gibi devrinin ileri
gelen siyaset adamları ve sufilerin eşleri olmalarıdır. Bu yönüyle eser ay-
rıca bir ehemmiyete haizdir.

Diğer taraftan hep İlmu'r-Rical olarak bilinegelen tasavvufahamm-
ların da katılması, onların da Ricalu'lIah (=Allah Erleri) kategorisine gire-
bileceğini isbat eder mahiyettedir. Yine eser, biyografileri anlatılan ha-
nımların tasavvufi görüşleri, onların şeyhlerinden naklederek söyledikleri
sözleri içermesi ve bunların Tasavvuf tarihi açısından önemli birer malze-
me olması yönüyle de mühimdir.

Eserde Kur'an ve Sünnet çizgisinde bol bol sağlıklı tasavvufi görüş-
lere rastlanması da oldukça önemlidir. Mesela; kendisine bu tasavvufi
hallere nasıl ulaştığı sorulan Bintü Behlül; Allah Rasulü'nün sünneti çiz-
gisinde, Allah'ın emirlerine uyarak ulaştığını söyler17, Buna benzer pek
çok misal, o dönemde Sünni Tasavvuf anlayışının yaygın olduğu kanaati-
ni te'yid eder mahiyettedir.

13. Moııa Cami, Nejehatü'l-Ons min Hadarati'l-Kuds, Terc: Lamii Çelebi, ss. 692-708,
İstanbul 1993 (Marifet Yayınlan).

14. Abdurrahman Sülemi, Zikru'n-Nisveti'l-Müıeabbidiiti's-Su[ıyyaı, Tah: Dr. Mahmud
Muhammed et-Tanahi, Kahire 1413/1993.

15. Sülemi, Zikru'n-Nisve, s. 5 (eseri tahkik eden Dr. Mahmud Muhammed el-
Tanahi'nin yazdığı takdimden).

16. a.g.e., s. 8.
17. a.g.e,. s. 34.
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Ayrıca, bu eserde sufilerce genellikle pek fazla itibar edilmeyen
Keramet olgusu, kul ve Allah arasında sır olarak kalması yeğlenen, baş-
kalarına söylenmemesi gereken bir olayolarak ele alınırl8• Bütun bunlarla
birlikte, müellif sufi hanımların tercemelerinin akabinde, onların sözleri-
nin hadis ve Ehl-i sünnete uygun olduğunu vurgularcasına senedi Hz.
Peygambere ulaşan hadisler zikreder.

Burada Süleml'nin Tasavvuf tanımını da zİkretmemiz faydalı olur
kanaatindeyiz. Tasavvuf konusunda şöyle der: "Tasavvufun aslı, Kur'an
ve sünnete uymak, bid'at ve hurafeleri terketmek, şeyhlere hürmet, halkın
özürlerini görüp kabul ederek zikre devam etmekten ibarettir" derl9• Gö-
rüldüğü gibi Ebu Abdurrahman Sülemı, Kur'an ve Sünnete dayalı Cü-
neyd-i Bağdadi'nin başlattığı kabul edilen20 Sünni Tasavvuf anlayışının
sıkı bir takipçisidir.

Sülemı bu eserinde 84 adet hanım sufiyenin hayatından, sözlerinden
bahseder. Bu eser, Süleml'nin "Sülemiyyat" diye isimlendirilen risaleleri-
nin ikincisidiri. Eserin orijinal nüshası, her sahifesi 24 satırdan oluşan 12
varaktan ibarettir. Eserin Hicri 474 yılında, müellifin vefatından 62 yıl
sonra müstensih tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Eser, nesih hattıyla
yazılfi!lş olup', 24x16,~ cm ebadındadır. Bu eser, İmam Muhammed bin
Suud Islam Universitesi Yazma Eserler bölümü 2118 numarada kayıtlı-
dır22• Eser, Dr. Mahmut Muhammed et-Tanahi tarafından gayet özenle
tahkik edilmiş, adı ,geçen sufi kadınların -varsa başka tabakat kitapların-
daki yerlerine gönderme yapılmıştır.

Özetle; bu eser, yalnız tasavvuf tarihi açısından değil, dönemindeki
sosyal, kültürel ve dini hayata dair taşıdığı motiflerden dolayı da önemli-
dir. Bu sebeple İslami disiplinlerin herhangi birisiyle meşgulolan çağdaş
araştırmacıların uzak kalamıyacağı değerli bir kaynak olarak önümüzde
durmaktadır .

._-".---...
18. a.ge., s. iı.
19, a.g.e., s. 12; Zehebı, A '{amu 'n-Nubelii. c. IV, s. 249.
20. Nureddin Şureybe'nin ıahkik ettiği Süleml'nin Tabakatma yazdığı takdim, s. 48,

Kahire 1406/1986.
21. a,g.e., s. 18 (Dr. Mahmud Muhammed eı-Tanahl'nin yazdığı takdimden).
22. Aynı yer.
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