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Hadis ve Tarih limleri Aras nda Tefsir Tabakat 
Literatürü:  Histografik Bir nceleme
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Tabakat literatürünün Müslümanlara özgü bir tarih yaz m türü oldu u 
ço u ara t rmac  taraf ndan dile getirilmektedir. Bu tür, hadislerin tedvini ve 
slâm tarih yaz c l yla e  zamanl  olarak ortaya ç km t r. Genel kabule göre 

hadis râvilerinin biyografilerini tespit amac yla ba layan tabakat yaz c l , 
di er ilim dallar na ait tabakat kitaplar n n ortaya ç k n  beraberinde getir-
mi tir. Sonraki dönemlerde ise bu halkaya müfessir tabakatlar  da eklenmi , 

The Tabaq t of Exegetes between the Sciences of Hadith and History: An His-
toriographical Study 

It is commonly accepted that the main factor in the development of the Islamic bio-
graphical literature (tabaq t) is the criticism of the prophetic sayings (ahadith). As 
the science of disparagement and exoneration (‘ilm al-jarh wa al-ta‘d l) developed, 
the biographies of transmitters, alongside the ahadith, started to be transmitted. 
Over the course of time, in addition to biographies of muhaddith n, biographies of 
some prominent scholars dealing with different branches of science, such as urists, 
reciters, theologians, poets, philologists, Sufis and philosophers were also written. 
Thus the tabaq t literature became an important part of Islamic historiography. The 
last ring of this literary chain was the tabaq t of exegetes (mufassir n). It was Suy t  
who wrote the first tabaq t of exegetes, and D v d  and Edirnev  followed him. In 
the modern period, this literary genre took on a new orientation with Zhahab ’s and 
Cerrahoglu’s studies on the history of exegesis according to Goldziher’s method, 
which focuses on different sectarian tendencies in Islam. However, there have also 
been those who, basing their work on the chronological continuity of the exegesis, 
preserved the classical method, for example, Ömer Nasuhi Bilmen. In this paper, 
we first discuss the rise of the tabaq t literature in general. Next we examine the 
historical course of the tabaq t of exegetes in particular and explain the reasons 
why these came to the scene relatively late.
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ba lang çta alfabetik bir tarzda yaz lm  olan müfessir tabakatlar , ilerleyen 
zaman diliminde kronolo ik bir yönteme kavu mu tur.

Tabakat yaz c l yla ilgili genel de erlendirmelere geçmeden önce bu 
makalenin temel konusu ve amac  hakk nda k saca bilgi vermek yerinde ola-
cakt r. A a da ayr nt lar yla ele al naca  üzere hadis, f k h, Arap dili gibi 
ilim dallar na müntesip âlimlerin biyografileri erken bir dönemde kaleme 
al nmaya ba lanm t r. Bunlar , bir ehirde ya ayan râvi ve âlimlerin hayat-
lar n n kaydedildi i ehir biyografileri ve bütün ulemây  içeren genel biyog-
rafiler takip etmi tir. Di er tabakat türleri göz önüne al nd nda, müfessir 
tabakatlar n n nispeten geç bir dönemde ortaya ç kt  görülmektedir. Acaba 
böyle bir gecikmenin temelinde yatan sebep veya sebepler nelerdir? Gerek 
di er ilim dallar na hasredilen tabakat kitaplar nda gerekse genel biyografik 
eserlerde müfessirler nas l ele al nm t r? lk müfessir tabakatlar n n ortaya 
ç k ndaki etkenler nelerdir? Bu tabakat kitaplar  nas l bir seyir takip etmi -
tir? Bu makale bu sorulara cevap vermeyi amaçlamaktad r.

Tabakat Literatürünü Do uran Etkenler1. 

Tabakat literatürü, slâm histografyas n n (tarih yaz c l n n) önemli bir 
kolunu te kil eder.  Tabakat literatürünün Müslümanlara özgü bir ilim dal  
oldu u, söz konusu literatür üzerine ara t rmalar  bulunan ço u ara t rmac  
taraf ndan kabul edilen bir husustur.  Bununla birlikte söz konusu literatürün, 

 Kâtib Çelebi, “ lmü’t-tabak t” ba l  alt nda literatüre dair bilgi vermi ; fakat herhangi 
bir tarif yapmam t r. Bk. Ke fü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, n r. Kilisli Muallim 
Rifat – M. erefeddin Yaltkaya ( stanbul: Millî E itim Bakanl  Yay nlar , / ), II, 

. S ddîk Hasan Han ise ilmin kapsam n  ifade eden bir takdim cümlesine yer ver-
mi tir. Bk. Ebcedü’l-ulûm (Beyrut: Dâru bn Hazm, ), s. , . Tabakat literatürü 
için ayr ca bk. H.A.R. Gibb, “Tarih”, slâm Ansiklopedisi ( A), XI, ; smail Durmu , 

“Tabak t”, TDV slâm Ansiklopedisi (D A), XXXIX, ; Ramazan e en, Müslümanlarda 
Tarih-Co rafya Yaz c l  ( stanbul: SAR Yay nlar , ), s. .

 Bk. Johannes Pedersen, slam Dünyas nda Kitab n Tarihi, çev. M. Macit Karagözo lu 
( stanbul: Klasik Yay nlar , ), s. ; Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiog-
raphy (Leiden: E. J. Brill, ), s.  (eserin Arapça tercümesi için bk. lmü’t-târîh inde’l-
müslimîn, çev. Sâlih Ahmed el-Alî [Beyrut: er-Risâle, / ], s. , ); M. Zubayr 
S ddiqi, Hadis Edebiyat  Tarihi, çev. Yusuf Ziya Kavakc  ( stanbul: rfan Yay nevi, ), s. 

, ; H. A. R. Gibb, “Islamic Biographical Literature”, Historians of the Middle East, ed. 
Bernard Lewis – P. M. Holt (London: Oxford University Press, ), s. ; Tarif Khalidi, 

“Islamic Biographical Dictionaries: A Preliminary Assessment”, Muslim World, /  ( ): 
; George Makdisi, “Tabakat-Biyografi: slam’ n Klasik Ça nda Hukuk ve Ortodoksi”, 

slâm’ n Klasik Ça nda Din, Hukuk, E itim, çev. H. Tuncay Ba o lu ( stanbul: Klasik 
Yay nlar , ), s. , . Ne var ki Ignaz Goldziher klasik oryantalist tavr n genel 
karakterine uygun olarak tabakat literatürünün ortaya ç k n  ran etkisine ba lama 
e ilimindedir. Bk. Klasik Arap Literatürü, çev. Azmi Yüksel – Rahmi Er (Ankara: ma  
Yay nevi, ), s. .
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slâm tarihinde hangi etkenler neticesinde ortaya ç kt  konusunda tam bir 
fikir birli i yoktur.

Öncelikle tabakat kitaplar n n, râvilerin hayatlar n , güvenilirliklerini ve 
hadislerin korunmas na yönelik titizliklerini belirlemek amac yla kaleme 
al nmaya ba land  ileri sürülmü tür. Nitekim XIX. yüzy l gibi oryantalizmin 
erken bir döneminde bn Sa‘d’ n (ö. / ) et-Tabak t’  üzerine bir ara t r-
ma yapan Otto Loth (ö. ), Makdisi’nin nakletti ine göre, bu türün ortaya 
ç k ndaki temel etkenin “hadis tenkidi” oldu u dü üncesindedir.  

Tabakat n ortaya ç k yla ilgili bir ba ka görü  Gibb taraf ndan ileri sü-
rülmü tür. Ona göre tabakat kitaplar  ile tarih çal malar n n ortaya ç k nda 
bir e  zamanl l k söz konusudur. Bu kitaplar n yaz lmas ndaki temel amaç 
da siyasi olmay p, slâm toplumunu hakiki anlamda temsil yetene ine sahip 
olan erkek ve kad n fertlerin örnek davran lar n  kaydedip gelecek ku aklara 
ula t rmaktan ibarettir. Bu amaçla öncelikle Hz. Peygamber’in ve ashab n n 
hayatlar , Bedir Gazvesi gibi sava lar ve gerek Arap Yar madas ’nda gerek-
se yeni fethedilen bölgelerde slâmî e itimin ve toplumun liderli ini yapan 
tâbiînin hayatlar  kay t alt na al nm t r.  Gibb sadece tabakat literatürünün 
de il, genel anlamda slâm tarih yaz c l n n kayna n , Hz. Peygamber’in 
hayat  ve faaliyetlerinin ara t r lmas  amac yla “hadis” ve “meg zî”yi toplama 
dü üncesine ba lam t r.  Heffening ise tabakat kitaplar n n, Loth’un iddia 
etti i gibi, hadisleri tenkit etme ihtiyac ndan de il, Araplar’ n nesebe ba l  
olarak hal tercümelerine verdikleri önemden kaynaklanm  olabilece i iddi-
as nda bulunmu tur.  

Bilindi i üzere Müslümanlar n ilk ilmî faaliyetleri, Kur’an’ n cem ve tefsir 
edilmesinin yan  s ra, hadislerin derlenmesi ve bu iki kaynaktan er‘î hüküm-
lerin ç kar lmas ndan olu maktad r. Bunlara eklenebilecek di er faaliyetler ise 
Kur’an ve hadislerin anlam çerçevelerini tayin etmek amac yla kadim Arap 
iirinin toplanmas  gibi Arap dili çal malar  ve siyer ve meg zî hakk ndaki 

rivayetlerin bir araya getirilmesidir. Ba ta Hz. Peygamber’in hadisleri olmak 
üzere tefsir, f khî görü ler, siyer, meg zî ve hatta Câhiliye iirlerinin do ru bir 
ekilde nakli, slâmî ilimlerin te ekkülünde önemli bir yer i gal etmi tir. Bu 

amaçla “isnad” sistemi geli tirilmi tir ki bunun amac , haberi nakleden kimse-
yi güvenilirlik (adalet) ve nakilde hassasiyet (zabt) yönünden çe itli kriterlere 

 Makdisi, “Tabakat-Biyografi”, s. . 
 Gibb, “Islamic Biographical Literature”, s. , ; kr . brahim Hafsi, “Recherches sur le 

genre ‘Tabaq t’ dans la littérature arabe III”, Arabica, /  ( ): ; Makdisi, “Tabakat-
Biyografi”, s. ; Khalidi “Islamic Biographical Dictionaries”, s. .

 Gibb, “Tarih”, s. - .
 W. Heffening, “Tabakat”, A, XI, . 
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tabi tutmak; böylelikle râvinin sika, rivayetlerin de sahih olup olmad n  orta-
ya koymakt r. Nitekim bn Sîrîn (ö. / ) ve bn ihâb ez-Zührî (ö. / ) 
gibi tâbiînin ileri gelenlerinden, isnad sisteminin erken bir dönemde ortaya 
ç kt n  gösteren kayda de er rivayetler nakledilmi tir.  Hatîb el-Ba dâdî 
(ö. / ) de Abdullah b. Mübârek’ten (ö. / ) u sözü rivayet etmi -
tir: “ snad dindendir. snad olmam  olsayd , dileyen diledi ini söylerdi.”  lk 
meg zî kaynaklar n  ve müelliflerini ara t rma konusu yapan Horovitz, Urve 
b. Zübeyr’den (ö. / ) söz ederken onun döneminde isnad sisteminin çok-
tan yerle ti ini ifade etmektedir.  Ayn  ara t rmas nda Hz. Peygamber’in söz 
ve davran lar n n kaynaklar  say lmas  gereken üç alandan söz etmektedir. 
Bunlar, her birinin ana unsurunu isnadl  rivayet sisteminin olu turdu u hadis, 
siyer ve tefsirdir.  Dolay s yla isnad, slâmî ilimlerin do u uyla bir e  zaman-
l l a sahiptir ve bu ilimlerin merkezinde yer almaktad r.

Bilginin do ru bir yolla ilk kayna na ula t r lmas  olan isnad bu denli 
önemsendi ine göre, ah slar n hayatlar n  konu edinen tabakat literatürünün 
kökleri de isnad sistemindeki hassasiyette aranmal d r. Öyle anla lmaktad r 
ki, hadislerin naklinde sened sorulmas , ah slar n hayatlar n  ara t rma ihti-
yac n  do urmu , bu ara t rmalar da zamanla çe itli mecmualarda kay t alt na 
al nmaya ba lanm t r. Bir ba ka ifadeyle, slâm toplumunda fitnelerin zuhur 
edip hadis uydurmac l n n yayg nla mas  üzerine, hadisi nakleden râvilerin 
hayatlar  hadislerle birlikte toplan p nakledilmi  ve tabakat kitaplar  ortaya 
ç km t r.  Nitekim Rosenthal, âlimlerin tabakalara ayr lmas  giri iminin, Hz. 
Peygamber’in ashab n  taksim dü üncesinin tabiî bir neticesi oldu unu, bu 
türün hicrî II. asr n ba lar nda isnad ve hadis tenkidiyle ba lant l  olarak 
geli ti ini söylemi tir.  

Tabakat yaz c l n , Hz. Peygamber’in ve ashab n n slâmî ya ay lar n  ilk sa-
fiyetiyle gelecek nesillere ula t rma amac na ba lama fikri, hadis tenkidi fikriyle 
uygunluk arz etmektedir. Di er bir ifadeyle, Hz. Peygamber’in ve sahâbenin ha-
yat hikâyelerini toplama te ebbüsleri, hadis nakleden râvilerin hayat hikâyelerini 

 Bk. Müslim, “Mukaddime”, , ; Tirmizî, el- lelü’s-sag r, n r. Ahmed M. âkir v.d r. (Bey-
rut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, t.y.), s. ; kr . S ddiqi, Hadis Edebiyat , s. , ; Talat 
Koçyi it, Hadis Tarihi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakf , ), s. - ; Ra it Küçük, 

“ snad”, D A, XXIII, - .
 Hatîb el-Ba dâdî, el-Câmi‘ li-ahlâk ’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi‘, n r. Mahmûd et-Tahhân (Riyad: 

Mektebetü’l-maârif, t.y.), II, , ; erefü ashâbi’l-hadîs, çev. Mehmed Said Hatibo lu 
(Ankara: D B Yay nlar , ), s. .

 Josef Horovitz, slamî Tarihçili in Do u u, çev. Ramazan Alt nay – Ramazan Özmen 
(Ankara: Ankara Okulu Yay nlar , ), s. .

 Horovitz, slâmî Tarihçili in Do u u, s. . 
 S ddiqi, Hadis Edebiyat , s. - ; Mehmet Efendio lu, “Tabak t”, D A, XXXIX, .
 Rosenthal, lmü’t-târîh, s. .
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toplama neticesini do urmu tur. Nitekim Gibb, “Biyografi yazma dü üncesi, ta-
rih yazma sanat nda yeni bir geli meyi göstermekte ve bu türün bizzat kendisi 
hadis ilmiyle s k  birli ini de izah etmektedir. Zira bu malzemelerin toplan , 
özellikle hadis tenkidi gayesine dayanmaktayd ”  demektedir. 

Heffening’in ileri sürdü ü tabakat literatürünün kayna n  soy ecerele-
rine ba lama dü üncesine gelince, Fuat Sezgin gerek Câhiliye Araplar ’n n 
gerekse slâm’ n ilk y llar nda Müslümanlar n nesep ilmine çok büyük de er 
verdiklerini söylemektedir. Onun verdi i bilgilere göre, slâm’la birlikte tarih 
telakkisinde yeni bir yöneli  ba lam , ileri gelen pek çok sahâbî nesep âlimi 
olarak öne ç km t r. Meg zî ve fetihler hakk nda kitap telif eden ilk dönem 
tâbiîlerinin ço u, nesep âlimleri olarak kabul edilmektedir. Nitekim Hz. Ömer, 
nesep ilminde ön plana ç kan Cübeyr b. Mut‘im (ö. / - ), Ak l b. Ebû 
Tâlib (ö. / ) ve Mahreme b. Nevfel’i (ö. / ) Araplar’ n neseplerini 
tedvin etmekle görevlendirmi tir.  Sezgin, nesep ilmine dair Emevîler dö-
neminden bize isimleri ula an baz  kitaplar da zikretmektedir. Bunlar n en 
eskisi Câhiliye, slâm ve Hulefâ-yi Râ idîn dönemlerini ya ayan Ubeyd b. 
eriyye el-Cürhümî’nin Ahbârü’l-Yemen ve e ‘ârühâ ve ensâbühâ adl  eseridir. 

Söz konusu eserde ve benzerlerinde görüldü ü üzere, tarih ilminin Arap-
lar nezdinde en eski ifadesi olan ve kabileler hakk nda bilgi veren “el-ahbâr” 
ve “el-ensâb”, genellikle birbiriyle irtibat halinde olmu tur. Ahbâr ve bunlarla 
ba lant l  iirlerin derlendi i bu türe, Emevîler’in ilk dönemlerinde meg zî, 
hadis ve tefsir ilimlerinin tedvini kadar önem verilmi tir. Bu tür, zamanla h zl  
bir geli im göstermi tir.  Sezgin daha sonra, ba lang çta ahbâr eklinde olan 
biyografi yaz m n n erken bir döneme kadar gitti ini söylemektedir.

Sezgin’in tespitlerinden, ahbâr, ensâb ve terâcim kitaplar  aras nda bir 
ba lant n n söz konusu oldu u anla lmaktad r. Bu tespitler nda gerek 
Rosenthal’in i aret etti i sahâbeyi taksim dü üncesinde gerekse sonraki 
âlimlerin biyografilerini içeren tabakat literatürünün ortaya ç k nda bir 
dereceye kadar ensâb ve ahbâr türünün ilham kayna  oldu unu söylemek 
mümkündür. Bununla birlikte rivayetlerin s hhatini belirlemek için senet 
tenkidine yönelik giri imler, ahbâr ve ensâb türünün h zl  bir ekilde geli ip 
biyografi-tabakat literatürünün nevi ahs na münhas r bir tarih yaz m türü 
olarak ortaya ç kmas n  beraberinde getirmi  olmal d r.  Bir ba ka ifadeyle, 

 Gibb, “Tarih”, s. .
 Fuat Sezgin, Târîhu’t-türâsi’l-Arabî, çev. Mahmûd Fehmî Hicâzî (Riyad: Câmiatü’l- mâm 

Muhammed b. Suûd el- slâmiyye, / ), I/ , s. , , - . 
 Sezgin, Târîhu’t-türâs, I/ , s. , , , , , . 
 Sezgin, Târîhu’t-türâs, I/ , s. .
 Bu konudaki en ilginç örne i bn Sa‘d’ n (ö. / ) ça da  Halîfe b. Hayyât’ n (ö. 

/ - ) Tabak t’  te kil eder. Halîfe, bn Sa‘d’ n sahâbîleri slâm’daki öncelik ve 
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biyografi-tabakat yaz c l  ilham n  ahbâr-ensâb yaz c l ndan alm  olsa 
bile, hadis tenkitçili i ekseninde özgün bir ekil ve muhtevaya kavu mu -
tur. Nitekim söz konusu literatürü kapsaml  bir biçimde ele alan brahim 
Hafsi, konuyla ilgili unlar  söylemektedir: “Tabakat n kökenini, sadece soy 
ecerelerine verilen önemle aç klamak mümkün görünmemektedir. Tabakat 

eserlerinin ortaya ç k , hadis tenkidi ihtiyac na dayanm yor olsa bile, hadisle 
ili kisi tart lmaz görünmektedir.”  

Heffening’in söz konusu görü ündeki temel dayanak, görebildi imiz ka-
dar yla, bn Sa‘d’ n (ö. / ) et-Tabak t’ ndan önce ya da en az ndan ayn  
dönemde, her ne kadar elimize ula masa da, kârilere, airlere ve mugannilere 
dair çe itli eserlerin varl d r.  Ancak onun “çe itli eserlerin varl ” ihtima-
linden söz etmesi, iddias n  ispat için yeterli bir kan t gibi görünmemektedir. 
Söz gelimi, Heffening’in bn Sa‘d’ n et-Tabak t’ ndan önce var oldu unu iddia 
etti i eserlerden biri, vefat y l n  ’e do ru ( - ) diye kaydedip smâil 
b. Ebû Muhammed b. Yahyâ el-Yezîdî’ye atfetti i Tabak tü’ - uarâ’d r.  Ad  
geçen müellifin böyle bir eseri bulunmakla birlikte, Heffening onun vefat y -
l n  yanl  vermi , iddias n  da bu yanl l k üzerine kurgulam t r. Anla ld  
kadar yla bu eserin müellifinin vefat y l , babas  Ebû Muhammed b. Yahyâ’n n 
vefat y l yla kar t r lm ,  bu da eserin II. yüzy la ait ilk tabakat eserlerin-
den kabul edilmesine yol açm t r.  Söz konusu eseri ilk kez bnü’n-Nedîm 

konumlar n  esas alan tasnifinden farkl  olarak kabilelerine ve neseplerine göre tasnif 
etmi tir. Bu bak mdan onun kitab  bir tabakat kitab  olmas n n yan  s ra, bir nesep 
kitab d r da. Ancak onun da ele ald  ah slar n hadisteki yerlerini ve rivayet ettikleri 
hadisleri mutlaka zikretti i görülür. Hatta ele ald  kabileden hadisle i tigal eden kimse 
yoksa ona da i aret etmi tir. Bk. Tabak tü Halîfe b. Hayyât, n r. Süheyl Zekkâr (Beyrut: 
Dârü’l-fikr, / ), ne redenin giri i, s. , .

 brahim Hafsi, “Recherches sur le genre ‘Tabaq t’ dans la littérature arabe I”, Arabica, 
/  ( ): .

 Heffening, “Tabakat”,  s. .
 Heffening, “Tabakat”,  s. . 
 Ebû Muhammed Yahyâ b. Mübârek el-Yezîdî’nin tam vefat tarihi ’dir ( ). Hayat  

ve eserleri için bk. M. Suat Merto lu, “Yezîdî, Yahyâ b. Mübârek”, D A, XLIII, - .
 Hafsi ise Brockelmann’a nispetle eseri smâil’in babas  Ebû Muhammed’e nispet ederek 

bir ba ka yanl l k yapm t r. Bk. “Recherches sur le genre ‘Tabaq t’ III”, s. . Brockel-
mann at fta bulunulan yerde Ebû Muhammed’e ait böyle bir eserden söz etmemektedir. 
Bk. GAL Supplementband (Leiden: E. J. Brill), , I, . Makdisi de, Hafsi’ye at fla 
eseri hatal  olarak Ebû Muhammed Yahyâ b. Mübârek’e atfetmi  ve bunu ikinci as r 
tabakat ndan saym t r. Bk. Makdisi, “Tabakat-Biyografi”, s. , . Klasik tabakat ki-
taplar  Ebû Muhammed’in böyle bir eseri oldu undan söz etmez. Bk. Yâk t el-Hamevî, 
r âdü’l-erîb ilâ ma‘rifeti’l-edîb, n r. hsan Abbas (Beyrut: Dârü’l-garbi’l- slâmî, ), VI, 

; bnü’l-K ftî, nbâhü’r-ruvât alâ enbâhi’n-nühât, n r. M. Ebü’l-Fazl brâhim (Kahire: 
Dârü’l-fikri’l-Arabî, ), IV, - . Sezgin de uarâ tabakatlar yla ilgili verdi i âlimler 
aras nda böyle bir isim ve kitaba yer vermez. Bk. Târîhu’t-türâs, II/ , s. - .
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zikretmi  fakat o da eserin müellifi smâil b. Ebû Muhammed’in vefat y l yla 
ilgili herhangi bir bilgi vermemi tir.  Hatîb el-Ba dâdî ve Yâk t el-Hamevî 
(ö. / ) de ayn  ekilde eserden söz etmi ler, fakat müellifin ölüm y l -
n  vermemi lerdir.  Zehebî (ö. / ) onun ölüm tarihini -  y llar  
aras na yerle tirmektedir.  Bu bilgiler nda smâil b. Ebû Muhammed’in 
Tabak tü’ - uarâ adl  eserinin II. yüzy la ait ilk tabakat eserlerinden kabul 
edilmesi problem te kil etmekte, dolay s yla ilk zikretti i örnek, Heffening’in 
iddias ndaki zaaf  ortaya ç karmaktad r. 

Tabakat Literatürünün lk Örnekleri2. 

Yukar da da dile getirildi i gibi, Sezgin, tarih yaz c l yla terâcim-tabakat 
aras nda bir ili ki görmekte, çok erken bir dönemde bu türün geli iminde iki 
ismin etkili oldu unu ifade etmektedir. Bunlar Ebû Mihnef el-Ezdî (ö. / , 

)  ile Îsâ b. Ömer es-Sekafî’dir (ö. / ).  Bunlardan geriye otuz iki ile 
yetmi  aras nda risâle kalm t r.  Ancak tahmin edilece i gibi bu eserler, tam 
bir tabakat kitab  niteli inde olmay p, Ebû Mihnef ’in Kitâbü Makteli Alî adl  
eseri gibi bir ahs  veya olay  ele alan risâlelerdir.

S ddîk , ricâl hakk ndaki eserlerin ne zaman yaz lmaya ba land n  tayin 
etmenin zor oldu unu dile getirmekle birlikte, bu alan n en eski kitaplar  ola-
bilecek birkaç esere i aret etmektedir. Bunlar, bnü’n-Nedîm’in et-Târîh diye 
isimlendirdi i, Abdullah b. Mübârek (ö. / ) ve Leys b. Sa‘d’a (ö. / ) 
ait kitaplard r. O, bu görü ünü Horovitz’in tabakat türündeki en eski eserin 
hicrî II. asr n ortas na do ru yaz ld  görü üyle de desteklemektedir.  

Tabak t ad yla kaleme al nan ilk eserin, bnü’n-Nedîm’in (ö. / ) 
Tabak tü ehli’l-ilm ve’l-cehl ad yla Vâs l b. Atâ’ya (ö. / ) nispet etti i kitap 

 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, n r. G. Flügel (Beyrut: Mektebetü hayât, t.y.), s. .
 Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, n r. M. Abdülk dir Atâ (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-

ilmiyye, / ), VI, ; Yâk t, r âdü’l-erîb, II, . 
 Zehebî, Târîhu’l- slâm, n r. Be âr Avvâd Ma‘rûf (Beyrut: Dârü’l-garbi’l- slâmî, / ), 

VI, ; kr . Safedî, el-Vâfî bi’l-vefeyât, n r. Ahmed el-Arnaût (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâs, 
), IX, .

 Bk. Selman Ba aran, “Ebû Mihnef”, D A, X, - . Ne bn Kuteybe ne de bnü’n-Ne-
dîm onun vefat tarihini kaydetmi tir. bn Kuteybe, Ebû Mihnef ’in dedesi Mihnef b. 
Süleym’in sahâbî oldu unu ve Hz. Peygamber’den hadis rivayet etti ini söylerken, 
bnü’n-Nedîm, onun Hz. Ali’nin arkada lar ndan biri oldu unu söylemektedir. Bk. bn 

Kuteybe el-Maârif, n r. Servet Ukkâ e (Kahire: el-Hey’etü’l-M sriyyetü’l-âmme, ), 
s. ; bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. .

 Hayat  ve eserleri için bk. bn Kuteybe, el-Maârif, s. ; bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. .
 Sezgin, Târîhu’t-türâs, I/ , s. .
 Ebû Mihnef ’in risâleleri için bk. bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. .
 S ddiqi, Hadis Edebiyat , s. .
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oldu u söylenmektedir.  Fakat bu kitab n muhtevas  hakk nda herhangi bir 
mâlûmat yoktur. Bu durumda “tabakat” ad yla bilinen en eski kaynak, Muâfâ b. 
mrân el-Mevs lî’ye (ö.  veya / ) nispet edilen Tabak tü’l-muhaddisîn 

olmaktad r. Bu kitab n ve yine Muâfâ’ya nispet edilen Târîhu’l-Mevs l’ n, Ebû 
Zekeriyyâ Yezîd b. Muhammed el-Ezdî’nin (ö. / ) Tabak tü/Târîhu ehli’l-
Mevs l adl  eserinin kaynaklar  aras nda yer ald  ifade edilmektedir.  Bu da 
bilinen ilk tabakat kitab n n bir muhaddis taraf ndan kaleme al nd n  ve 
bundaki amac n da râvi tenkidi oldu u dü üncesini peki tirmektedir. 

III. yüzy la ait eserlerin ba nda Heysem b. Adî’nin (ö. / ) Tabak tü’l-
fukahâ’ ve’l-muhaddisîn ve Tabak tü men ravâ ani’n-nebî min ashâbih adl  eser-
leri gelmektedir.  Ebû Ubeyde’nin (ö. / ) airlere dair kaleme ald  
Tabak tü’l-fürsân’ , Muhammed b. Hâlid’in (ö. / ) Tabak tü’l-fukahâ’s , 
Halîfe b. Hayyât’ n (ö. / , ) Tabak tü’l-kurrâ’s ,  bn Sellâm el-
Cumahî’nin (ö. / ) Tabak tü fuhûli’ - uarâ’s  ve geni  bir kapsam  bulu-
nan bn Sa‘d’ n et-Tabak tü’l-kübrâ’s  bu yüzy l n ilk yar s nda yaz lan eserler-
dir. Fakih, air, kâri, sûfî ve tabip/filozof tabakatlar n n yaz m n n ise muhad-
dislerin söz konusu te ebbüslerinin etkisiyle ortaya ç kt  anla lmaktad r.  

 bnü’n- Nedîm, el-Fihrist, s. ; Sezgin, Târîhu’t-türâs, I/ , s. .
 Bk. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, s. , ; lmü’t-târîh, s. , , 

; Sezgin, Târîhu’t-türâs, I/ , s. - ; Hafsi, “Recherches sur le genre ‘Tabaq t’ I”, s. 
. Konuyla ilgili baz  de erlendirmeler için bk. C. F. Robinson, “Al-Mu‘ f  b. ‘Imr n 

and the Beginnings of the Tabaq t Literature”, Journal of the American Oriental Society, 
/  ( ): - .

 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. ; Kâtib Çelebi, Ke fü’z-zunûn, II, . Horovitz, Vâk dî’ye 
(ö. / ) ay rd  bölümde, Vâk dî’nin de bir tabakat kitab  kaleme ald n , ancak 
bu sahada kitap telif eden ilk ki inin Heysem b. Adî oldu unu ifade etmektedir. Bk. 
slâmî Tarihçili in Do u u, s. ; kr . S ddiqi, Hadis Edebiyat , s. . Vâkidî’nin tabakat  

için bk. bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. .
 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. . Halîfe b. Hayyât’ n biraz önce sözünü etti imiz Tabak t’ n  

tahkik eden Süheyl Zekkâr, bnü’n-Nedîm’in Halîfe’ye nispet etti i Tabak tü’l-kurrâ’n n, 
kendisinin tahkik etti i kitap oldu u dü üncesindedir. Bk. ne redenin giri i, s. . Bu 
durumda yaz lan ilk eser, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el- sfahânî’nin (ö. / ) 
Tabak tü’l-kurrâ’s  olmaktad r. Bk. Abdülhamit Bir k, “Ma‘rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr”, 
slâm Ara t rmalar  Dergisi,  ( ): .

 Ahmed M. âkir, ulemân n hadis ilmine ve râvilerin biyografilerine çok ehemmiyet 
verdiklerini, bunun esas ve kaidelerini tespit ettiklerini; lügat, edebiyat ve tarih ilimle-
riyle u ra an kimselerin bu konuda onlar  taklit ederek isnad sistemini kulland klar n  
söyler. Bk. el-Bâisü’l-hasîs ilâ ma‘rifeti ulûmi’l-hadîs (Riyad: Mektebetü’l-maârif, ), 
s. . Ahmed Emin de dilcilerin, iir naklederken muhaddislerin yöntemlerine benzer 
yöntemler kulland klar n , hadislerde oldu u gibi senet sorduklar n , iir rivayetlerini 
sahih, hasen, zay f gibi kategorilere ay rd klar n  ifade eder. Bk. Duha’l- slâm (Kahire: 
el-Hey’etü’l-M sriyyetü’l-âmme, ), II, ; ayr ca bk. Pedersen, Kitab n Tarihi, s. 

; R. Stephen Humpreys, slâm Tarih Metodolojisi, çev. Murtaza Bedir – Fuat Ayd n 
( stanbul: Litera Yay nc l k, ), s. . Dolay s yla uarâ tabakatlar n n olu umunda 
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Nitekim Rosenthal, bn Sa‘d’ n eseri gibi erken tarihli tabakatlarda, kimi 
sahâbîlerin Kûfe ve Basra gibi ehirlerle ba lant lar  sebebiyle bu ehirler 
hakk nda müstakil ba l klar aç ld n , bunun da ehir tabakatlar n  ortaya 
ç kard n  söylemektedir. Ona göre daha sonra bu yöntemi bn Ebû Usaybia 
(ö. / ) alm , tabip ve filozoflar n biyografilerini yazd  Tabak tü’l-
et bbâ’ adl  eserini taksimde kullanm t r.  

Müfessir Tabakat Kitaplar n n Gecikme Sebepleri 3. 

Tabakat türü eserler genel anlamda iki çerçevede ele al nabilir: Bunlardan 
birincisi muhaddisleri, kurrâ ve uarây  dahil edebilece imiz tabakat çerçeve-
sidir ki, burada nakil ve ricâl tenkidi ön plandad r. kincisi ise slâmî ilimler 
içinde re’y ve içtihad n öne ç kt  f k h ve kelâmla u ra an fakih ve mütekel-
limler ile f rka mensuplar n  ele alan tabakat çerçevesidir. Buna dil ve nahiv 
âlimlerini ele alan eserler de dahil edilebilir.  

Birinci çerçeveyi u ekilde izah etmek mümkündür: Hadislerin tedvin ve 
tasnifinin k smen geç bir dönemde ba lam  olmas , isnad sistemi ve ricâl bil-
gisini, bu bilgiler de tabakat eserlerini zorunlu k lm t r. Tefsir faaliyetleri de 
ba lang ç itibariyle Hz. Peygamber’den, sahâbe ve tâbiînden gelen görü lerin 
naklinden olu tu u için, kendilerinden tefsire dair görü  nakledilen râviler de 
muhaddis tabakatlar  ya da genel tabakat eserleri içinde yer alm lard r. Kurrâ 
tabakatlar n n erken bir dönemde ortaya ç kmas  ise mütevâtir k raatlerin 
tespit edilmesi ve k raat vecihlerini nakleden râvilerin sika olup olmad klar n  
tayin amac na yöneliktir. Bu da rivayet ilimlerinde oldu u gibi, acil bir ihti-
yac n ürünüdür.  Üstelik k raatle u ra an âlimlerin daha çok bu alanda te-
mayüz etmi  isimler olmas  da onlar n müstakil tabakatlara konu edilmesini 
gerektirmi tir.  Kur’an ve hadislerin anlam çerçevesinin korunmas  amac yla 
bir âlet konumunda bulunan Arap iirinin korunmas  da benzer bir zorunlu-
lu u gerekli k lm , bu sebeple uarâ tabakatlar  kaleme al nm t r. 

kinci çerçeveye gelince, slâmî ilimler içinde f k h ve kelâm n bask n bir 
yeri vard r. Bu sebeple, mezheplerin olu umuyla birlikte mezhep imamla-
r n n ve onlar  izleyen âlimlerin hayatlar n  konu edinen tabakat kitaplar  
kaleme al nm t r. Esasen bu alandaki eserler, ba lang çta mezhep imam n n 

da benzer bir etki olmal d r. Ne var ki Sezgin, uarâ tabakatlar n n asl n n kabile di-
vanlar na, eyyâm, ahbâr, ensâb ve mesâlîb kitaplar na dayand n  dü ünmektedir. Bk. 
Târîhu’t-türâs, II/ , s. .

 Rosenthal, lmü’t-târîh, s. , .
 Bk. Makdisi, “Tabakat-Biyografi”, s. - .
 Bk. Abdülhamit Bir k, “Tabak t”, D A, XXXIX, .



slâm Ara t rmalar  Dergisi, 31 (2014): 33-65

42

menâk b n  nakletme anlay na dayansa da,  zamanla mezhep mensubu 
âlimlere ait biyografilerin ele al nd  eserlere dönü mü tür.  Nitekim Hey-
sem b. Adî’nin Tabak tü’l-fukahâ’ ve’l-muhaddisîn adl  eserinden sonra, Ebû 
Bekir el-Hallâl’in (ö. / ) Tabak tü ashâbi bn Hanbel ad ndaki eserin-
de, ehl-i hadîs çizgisindeki f k h ve hadis âlimlerini ele ald  görülmekte-
dir. Benzer bir çal ma bn Ebû Düleym el-Endelüsî (ö. / ) taraf ndan 
mam Mâlik ve ondan rivayette bulunanlar hakk nda yaz lm t r. Bunlar  

Ebü’t-Tayyib et-Taberî’nin (ö. / ) Ravzatü’l-müntehâ fî mevlidi’l- mâ-
mi’  - âfiî adl  eseri takip etmi tir. Muhtasar fî mevlidi’  - âfiî  ad yla da bili-
nen bu eserin sonunda, âfiî fakihlerine ait biyografilere de yer verilmi tir.  
Geç bir dönemde bn Ebü’l-Vefâ (ö. / ) Tabak tü’l-Hanefiyye’yi telif 
etmi tir.  Bunlar n yan  s ra Ebû shak e - îrâzî’nin (ö. / ) Tabak tü’l-
fukahâ’s  gibi mezhep fark  gözetmeksizin bütün fakihlerin ele al nd  eserler 
de yaz lm t r.  

Fakihlerin yan nda kelâmc lara ait tabakatlar da yaz lm t r. Bu sahada 
ilk eseri kaleme alan ki i, E ‘arî imamlar ndan bn Fûrek’tir (ö. / ). 
Günümüze ula mayan bu eserin E ‘arî kelâmc lar yan nda di er mezheple-
re mensup kelâmc lar  da ele ald  anla lmaktad r. Mu‘tezile mensuplar na 
dair tabakat  ilk kez Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’ n (ö. / ) kaleme ald  
san lmakla birlikte, daha çok Tabak tü’l-Mu‘tezile  yazar  K dî Abdülcebbâr 
(ö. / ) öne ç kmaktad r. Bu eserlerin yan  s ra îa gibi f rkalara, lügat ve 
nahiv âlimlerine tahsis edilmi  eserler de vard r.

Burada özellikle f k h ve kelâm mezheplerinin bir ayr may  berabe-
rinde getirdi i ve ikinci tür tabakatlar n bu do rultuda kaleme al nd  

 Bu türe örnek olarak, Salih b. Ahmed b. Hanbel’in Sîretü’l- mâm Ahmed bn Hanbel 
adl  eseri (n r. Fuâd Abdülmün‘im, y.y.: Dârü’d-da‘ve, ) zikredilebilir.

 Bk. Eyyüp Said Kaya, “Tabak t”, D A, XXXIX, , .
 Ebü’t-Tayyib’e ait bu eseri Makdisi, Kitâb fî Tabak ti’ - âfiiyye ad yla zikretmi tir. Bk. 

Makdisi, “Tabakat - Biyografi”, s. , dn. , s. , dn. ; kr . brahim Hafsi, “Recherches 
sur le genre ‘Tabaq t’ dans la littérature arabe II”, Arabica, /  ( ): .

 Bilal Aybakan, “Taberî, Ebü’t-Tayyib”, D A, XXXL, . 
 Esasen bundan önce Hanefî imamlar n n ele al nd  biyografik eserler mevcuttur. Hafsi 

taraf ndan i aret edilen Mahmud b. Süleyman el-Kûfî’nin (ö. / ) Tabak tü’l-Kûfiyye 
fî sâdâti’l-Hanefiyye adl  eseri bunun bir örne idir. Bk. “Recherches sur le genre ‘Tabaq t’ 
II”, s. , . Di er bir eser ise Ebû Abdullah es-Saymerî el-Hanefî’ye (ö. ) ait olan 
Ahbâru Ebî Hanîfe ve ashâbih (Beyrut: Âlemü’l-kütüb, / ) adl  çal mad r ki müellif 
burada tafsilatl  bir ekilde Ebû Hanîfe’nin hayat , f k hç l  ve talebelerini; bunlar n 
yan  s ra Ebû Yûsuf, Züfer ve Muhammed b. Hasen’in talebelerini ele alm t r. 

 Bk. Makdisi, “Tabakat-Biyografi”, s. - , , . 
 N r. Fuâd Seyyid (Tunus: Dârü’t-Tûnisiyye, / ); Metin Yurdagür, “K dî 

Abdülcebbâr”, D A, XXIV, . 
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görülmektedir.  Fakih ve kelâmc lar n yan  s ra ehl-i hadîs de –zaman za-
man ayn  ki i hem muhaddis hem de fakih kategorisine girse de– ço u za-
man kendine has bir çizgi takip etmi tir. Nitekim bnü’n-Nedîm f k h mez-
heplerinden farkl  olarak “Fukahâü ashâbi’l-hadîs ve’l-muhaddisûn” ad n-
da bir ba l k açm , meselâ Ahmed b. Hanbel’i bu kategoride ele alm t r.  
Dolay s yla hadisi mezhebin merkezine almak da, ahkâm bak m ndan söz 
gelimi ehl-i re’y olarak görülen Hanefîler’den, yine selef akidesini benimse-
mek bak m ndan da Mu‘tezile, E ‘ariyye gibi itikadî mezheplerden bir fark-
l l a yol açm t r. Nitekim bnü’s-Salâh (ö. / ), Nevevî (ö. / ) 
ve Zehebî (ö. / ) gibi âfiî mezhebine mensup hadis âlimleri itikadî 
konularda selefin görü ünü benimsemi  ve kelâmc lara çe itli ele tiriler 
yöneltmi lerdir.

Bu alanlardaki geli melere paralel olarak tefsirde rivayetin yan  s ra 
dirayete dayal  yorum yöntemi geli se de, tefsir böyle bir ayr maya yol 
açmam t r. Bir ba ka ifadeyle tefsir, hadis, f k h ve kelâmda oldu unun 
aksine, bir mezheple meyi beraberinde getirmemi tir. Kur’an’  tefsir edenler 
muhaddis, fakih, mütekellim, mutasavv f, dilci gibi kimliklere göre tan m-
lanm  ve bu kategorilere yerle tirilmi lerdir. Ancak görünen o ki, en çok 
da fakih ve mütekellim kimlikleriyle tan nm lard r. Bu, esas itibariyle bir 
ilmin ilim olarak tan mlanmas  ve f k h ve kelâm n slâm toplumundaki 
konumu ve bask n karakteriyle alâkal d r.  Zira f k h ve kelâm slâm top-
lumunun amelî, hukukî, itikadî ve fikrî/felsefî ihtiyaçlar na cevap veren, 
ayr ca âlim s fat n  üzerinde ta yan bir kimsenin zorunlu olarak ilgilendi i 
alanlard r.

Özetle müfessir tabakatlar n n muhtemel gecikme sebepleri aras nda, ön-
celikle erken dönem müfessirlerinin muhaddis tabakatlar  ya da genel taba-
kat kitaplar  içinde yer almalar ; ikinci olarak da tefsirin geli im döneminde 
müfessirlerin f khî ve itikadî mezheplerine göre farkl  tabakat kitaplar nda 
ele al nmalar  gösterilebilir. 

 Humpreys, slâm Tarih Metodolojisi, s. .
 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. , .  
 Bk. Tâceddin es-Sübkî, Tabak tü’ - âfiiyye, n r. Mahmûd M. et-Tanâhî (Cize: Hecr li’t-

t bâa ve’n-ne r, ), I, ; VIII, ; IX, .
 Nitekim Fârâbî, ilimleri tasnif etti i eserinde, slamî ilimler içinden f k h ve kelâm  

ilimler tasnifine dahil etmi tir. Bk. limlerin Say m , çev. Ahmet Arslan (Ankara: Divan, 
), s. , .

 Bu iki ilmin slâm toplumundaki fonksiyonu için bk. Fârâbî, limlerin Say m , çevirenin 
önsözü, s. , ; kr . Mehmet Paçac , “Ça da  Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu?”, 
slâmiyât, /  ( ): , , , ; “Klasik Tefsir Neydi?”, slâmî limler Dergisi, /  

( ): - .
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Muhtelif Tabakat Kitaplar nda Müfessirler4. 

simleri tefsirle ön plana ç km  belli ba l  âlimlerin hangi tabakat kitap-
lar nda yer ald n  görmek konumuz aç s ndan önem arz etmektedir. Bu 
bize yukar da sözünü etti imiz, tefsirin di er disiplinler gibi bir ayr maya 
sebep olmad  ve müfessirlerin daha çok farkl  kimliklerle öne ç kt klar na 
ili kin tezimizi vuzuha kavu turma imkân  sa layacakt r. Ele al nan müfessi-
rin biyografisi, mümkün mertebe ya ad  ça a en yak n tabakat müellifine 
müracaat edilerek ortaya konacakt r. 

Kitaplar  ister elimize ula s n ister ula mas n, slâm’ n erken döneminde 
tefsirle ilgilenen tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînden pek çok müfessir vard r. Bunlar n 
ba nda bn Abbas’ n (ö. / ) talebeleri Mücâhid (ö. / ) ve krime’nin 
(ö. / ) yan  s ra, Hasan-  Basrî (ö. / ), Süddî (ö. / ), Muk til b. 
Süleyman (ö. / ) gibi müfessirler gelmektedir.  Söz konusu müfessirler, 
içinde bulunduklar  dönemin do as  gere i ya bilginin kayna  olmu  ya da 
kendilerinden önceki ku aklardan bilgi nakletmi lerdir. Bu sebeple onlar n 
biyografilerini, yukar da da de indi imiz gibi, muhaddis tabakatlar  ve genel 
tabakat kitaplar n n hemen hepsinde bulmak mümkündür.

Bu durumda tefsir, hadis, f k h gibi ilimlerde otorite olan Muhammed 
b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. / ) biyografisi ve onun hangi tabakatlarda 
yer ald na i aretle ba laman n isabetli olaca  kanaatindeyiz. Görebildi-

imiz kadar yla Taberî’nin biyografisi, ilk kez Ebû Saîd bn Yûnus es-Sadefî 
(ö. / ) taraf ndan kayda geçirilmi tir. Ancak ilginçtir ki, burada onun 
bir fakih oldu undan söz edilmi , tefsircili i hakk nda herhangi bir ey 
söylenmemi tir.  Sadefî’den sonra Taberî’nin biyografisine bnü’n-Nedîm’in 
el-Fihrist’inde rastlanmaktad r. Taberî’yi ve mezhebine tabi olan âlimleri di-
er mezhep imamlar n n pe i s ra kaydeden bnü’n-Nedîm, onun, Kur’an 

ilmi, nahiv, iir, lügat, f k h gibi bütün ilimlerde mâhir oldu unu söylemi , 
tabakat literatürünün ruhuna uygun olarak onun hadis dinledi i hocalar n  
ve kendisinden hadis nakleden talebelerini özellikle belirtmi tir.  Hatîb el-
Ba dâdî (ö. / ) taraf ndan da onun çok yönlü ilmî birikimine dikkat 
çekilmi , Kur’an hâf z , k raat ve meânîde otorite, ahkâmü’l-Kur’ân’da fakih, 

 Bk. Sa‘lebî, el-Ke f ve’l-beyân, n r. Ebû Muhammed bn Â ûr (Beyrut: Dâru ihyâi’t-
türâsi’l-Arabî, ), I,  vd.; Fuat Sezgin, Buhârî’nin Kaynaklar  (Ankara: OTTO 
Yay nlar , ), s. , , dn. . 

 Bk. bn Sa‘d, Tabak tü’l-kübra, n r. hsan Abbas (Beyrut: Dâru Sâd r, / ), II, 
, ; V, , ; VII, - , ; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr (Haydarâbâd: Dâiretü’l-

maârifi’l-Osmâniyye, t.y.), I, ; II, , ; VII, , - ;VIII, .
 Ebû Saîd bn Yûnus, Târîhu bn Yûnus, n r. Abdülfettâh Fethî Abdülfettâh (Beyrut: 

Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, / ), II, , .  
 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. . 
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hadis ve senetleri konular nda âlim oldu u belirtilmi tir.  Ebû shak e -
îrâzî’nin (ö. / ) Tabak tü’l-fukahâ’s nda oldukça özet bir bilgi ve-

rilmi , tarih ve pek çok eserin müellifi oldu u söylenmi tir.  Görüldü ü 
üzere Taberî’nin slâmî ilimlerin neredeyse hepsinde yetki sahibi oldu u 
belirtilmi , bu sebeple daha sonra kaleme al nacak hemen bütün tabakat 
kitaplar nda biyografisine yer verilmi tir.  

kinci örne imiz, Hanefî âlimlerinden Tefsîru Ebi’l-Leys adl  tefsirin sahibi 
Ebü’l-Leys es-Semerkandî’dir (ö. / ). Hatîb el-Ba dâdî, onun isminden 
“el-Buhârî” nispesiyle söz etmi , Ba dat’a geldi ini,  Ebû Hanîfe hakk nda 
gelen bir hikâyenin rivayet zincirinde ad n n geçti ini söylemi ,  ancak 
ilmi ve eserleri hakk nda herhangi bir bilgi vermemi tir. Daha sonra Zehebî, 
Tenbîhü’l-g filîn ile el-Fetâvâ adl  eserlerinden ve baz  mevzu hadislerin ona 
nispet edildi inden söz etmi , fakat tefsirine de inmemi tir.  Onun biyog-
rafisine en ayr nt l  ekilde Hanefî tabakat  el-Cevâhirü’l-mud yye’de yer ve-
rilmi , bir tefsiri oldu undan da orada söz edilmi tir.

Tefsir tarihinin önemli isimlerinden biri de, Ebû shak es-Sa‘lebî’dir (ö. 
/ ). Onun ismine, öncelikle hocalar ndan birinin biyografisi ba lam n-

da, Târîhu Beyhak’ta rastlamaktay z. Burada dikkat çeken husus, onun “el-
Müfessir” lakab yla an lmas d r.  Biyografisi ise r âdü’l-erîb’de görülmektedir 
ki, Yâk t onu öyle tan tm t r: “Müfessirdir, insanlar n elinde Sa‘lebî Tefsiri 
diye dola an me hur kitab n sahibidir.” Yâk t, onun müfessir lakab n  burada 
birkaç kez tekrarlam , meânî, i ârât (i ârî tefsir), hakikat erbab n n (sûfîlerin) 
sözleri, îrap ve k raat vecihleri gibi benzersiz güzellikler ihtiva eden Tefsir’i, 
Arâis ve K sas gibi pek çok telifi oldu unu söylemi , rivayetleri yönünden 

 Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, II, . 
 Ebû shak e - îrâzî, Tabak tü’l-fukahâ’, n r. hsan Abbas (Beyrut: Dârü’r-râidi’l-Arabî, 

), I, .
 Bk. Yâk t, r âdü’l-erîb, VI, - . Taberî’nin biyografisini içeren bu bölümün çevirisi 

için ayr ca bk. Yâk t el-Hamevî, “Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. G lib [et-
Taberî]”, çev. Fethi Ahmet Polat, Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi,  ( ): 

- ; bnü’s-Salâh, Tabak tü’l-fukahâi’ - âfiiyye, n r. Muhyiddin Ali Necîb (Beyrut: 
Dârü’l-be âir, / ), I,  vd.; bnü’l-K ftî, nbâhü’r-ruvât, III, ; Nevevî, Tehzîbü’l-
esmâ’ ve’l-lug t (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, t.y.), I, ; bn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân, 
n r. hsan Abbas (Beyrut: Dâru Sâd r, ),  IV, .

 Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, XV, .
 Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, XV, . 
 Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ’ (Kahire: Dârü’l-hadîs, ), XII, ; kr . Târîhu’l- slâm, 

VIII, . 
 Kure î, el-Cevâhirü’l-mud yye (Karaçi: Mîr Muhammed Kütüphane, t.y.), II, . 

Semerkandî hakk nda son dönem tabakatlar nda yer alan bilgiler için bk. shak Yaz c , 
“Semerkandî, Ebü’l-Leys”, D A, XXXI, - .

 Ali b. Zeyd el-Beyhak , Târîh (D ma k: Dâru ikra’, ), s. .
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sika oldu unu belirtmeyi de ihmal etmemi tir.  Nevevî Tehzîb’inde ondan 
sürekli olarak “Müfessir”, Zehebî de “ eyhu’l-müfessir” diye söz etmi lerdir.  
Söz konusu tabakat eserlerinin yan  s ra ismi, Sübkî’nin âfiî tabakat nda geç-
mektedir. Burada da “Tefsir sahibi, Kur’an ilminde zaman n n biricik âlimiydi” 
eklinde takdim edilmektedir.  Bir k raat hocas  olmas  sebebiyle Sa‘lebî ayn  

zamanda kurra tabakatlar nda da zikredilmi tir.  Görüldü ü üzere Sa‘lebî, 
“Müfessir” lakab yla öhret bulmu  olmas na ra men, âfiî kimli i göz ard  
edilmemi  bir müfessirdir. 

Hicrî V. yüzy l âlimlerinden tefsir telif eden bir di er isim, Abdülkerîm el-
Ku eyrî’dir (ö. / ). smi daha çok tasavvufa dair kaleme ald  er-Risâle 
adl  eseriyle bilinse de Ku eyrî, muas r  olan birçok ki inin kendisinden ha-
dis ve rivayet hakk n  elinde bulundurdu u kitaplar  okudu u bir muhaddis, 
bir âfiî fakihi, bir E ‘arî kelâmc s d r. Hakk ndaki bu bilgileri ondan pek 
çok âlim gibi hadis dinleyen Hatîb el-Ba dâdî’den ö renmekteyiz.  Yâk t, 
onun Ebû Ali ed-Dekk k’a (ö. / ) intisap etti ini, silsilede bulunan 
sûfîleri zikrederek bu yolun tâbiînden Dâvûd et-Tâî’ye uzand n , f kh  Ebû 
Bekir Muhammed b. Bekir et-Tûsî’den (ö. / ), kelâm  bn Fûrek’ten (ö. 

/ ) ald n  ifade etmektedir. Eserleri aras nda, Letâifü’l-i ârât adl  tef-
sirini kaydetmektedir.  Erken tarihli bir isimler ve künyeler kitab nda onun 
E ‘arî mütekellimlerinden biri oldu u belirtilmi tir.  Ku eyrî’nin biyogra-
fisi Nî âbur tarihinde de yer alm , burada onun fakih, mütekellim, usûlcü, 
müfessir, nahiv âlimi, edip ve air oldu u söylenmi ; “ eyhu’l-me âyih” ve 

“Üstâzü’l-cemâa” gibi s fatlarla an lm t r.  Sahip oldu u bu geni  ilmî yelpaze 
sayesinde, ulemân n övgüsüne mazhar olmu tur. bn Hallikân (ö. / ), 
tefsirinin en güzel tefsirlerden biri oldu unu, eyhi Ebû Ali’nin vefat ndan 
sonra Sülemî’ye (ö. / ) intisap etti ini söylemektedir.  Sübkî’nin, âfiî 
olmas n n yan  s ra, “E ‘arî mezhebi üzerine mâhir bir kelâmc ” diye niteledi i 
Ku eyrî’ye oldukça önem atfetti i anla lmaktad r.

 Yâk t, r âdü’l-erîb, II, ; kr . bnü’l-K ftî, nbâhü’r-ruvât, I, ; bn Hallikân, Vefeyât, 
I, , . 

 Nevevî, Tehzîb, I, ; II, ; IV, , ; Zehebî, A‘lâmü’n-nübelâ’, XIII, . 
 Sübkî, Tabak t, IV, . 
 bnü’l-Cezerî, G yetü’n-Nihâye (Kahire: Mektebetü bn Teymiyye, t.y.), I, .
 Hatîb el-Ba dâdî, Târîhu Ba dâd, XII, ; bnü’l-K ftî, nbâhü’r-ruvât, II, . 
 Yâk t, r âdü’l-erîb, IV, . 
 bn Mâkûlâ, el- kmâl fî ref‘i’l-irtiyâb ani’l-mü’telif ve’l-muhtelif (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-

ilmiyye, ), I, .
 brâhim b. Muhammed es-Sarîfînî, el-Müntehab min Kitâbi’s-Siyâk, n r. Hâlid Haydar 

(Beyrut: Dârü’l-fikr, / ), I, .
 bn Hallikân, Vefeyât, III, ; Zehebî, Târîhu’l- slâm, II, ; A‘lâmü’n-nübelâ’, XIII, .
 Sübkî, Tabak t, V, . 
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Tefsir tarihinde önemli bir yeri olan Zemah erî’nin (ö. / ) biyografisi 
ise öncelikle ça da  Ebû Tâhir el- sfahânî (ö. / ) taraf ndan kaleme 
al nm t r. Ebû Tâhir, Zemah erî’yi, “Çe itli ilim ve sanatlarda özellikle de na-
hiv ve lügatte zaman n n e siz âlimlerinden biriydi” eklinde takdim etmekte-
dir. Müellif onun pek çok eseri oldu unu söylemekte fakat tefsiri de dahil bu 
eserlerin isimlerini zikretmemektedir.  VI. yüzy l âlimlerinden Kemâleddin 
el-Enbârî (ö. / ), Arap dilcilerine tahsis etti i eserinde, onun “iyi bir 
nahiv âlimi” oldu unu, güzel eserler telif etti ini, el-Ke âf ad nda tefsiri oldu-
unu kaydetmektedir. Fakat tefsirinin niteli iyle ilgili herhangi bir mâlûmat 

vermemektedir.  Zemah erî’yle ilgili daha kapsaml  bilgiler, r âdü’l-erîb’de 
Yâk t taraf ndan verilmektedir: “Tefsir, nahiv, lügat ve edebiyatta öncüydü. 
Geni  bir ilme, faziletli bir ahsiyete sahipti. Pek çok ilimde yetki sahibiydi. 
Mu‘tezilî’ydi ve bunu aç kça dile getirirdi.”  Zemah erî, bu eserlerin yan  s ra, 
amelde Hanefî mezhebine mensup oldu u için, Hanefî tabakatlar nda,  dil 
ve nahiv âlimi oldu u için de nahiv ve dil âlimlerinin ele al nd  tabakatlarda 
zikredilmi tir.

Ayn  dönemin bir ba ka müfessiri bn At yye el-Endelüsî’dir (ö. / ). 
Onun ismine öncelikle Endülüslü âlimler üzerine yaz lm  bir ricâl kitab nda 
rastlamaktay z. bn At yye burada, “fakih, hâf z ve me hur muhaddis, edebi-
yatç , nahiv âlimi ve beli  bir air, hacimli tefsir yazm  bir müellif ” olarak 
takdim edilmektedir.  Daha sonra onun biyografisi, Ebû Ali es-Sadefî’nin 
(ö. / ) talebeleri ba lam nda zikredilmektedir. Bu eserde de f k h, ha-
dis, tefsir, edebiyat gibi ilimlerde yetki sahibi oldu u vurgulanmaktad r.  
bn At yye, Sa‘lebî’den sonra “el-Müfessir” olarak an lan di er bir âlimdir.  

Kendisi bir Mâlikî fakihi ve kad  oldu u için tabakat literatürünün geli i-
mine uygun olarak ismi Endülüslü kad lar  ve Mâlikî mezhebine mensup 

 Ebû Tâhir el- sfahânî, el-Vecîz fî zikri’l-mecâz ve’l-mücîz, n r. M. Hayr (Beyrut: Dârü’l-
garbi’l- slâmî, ), s. . 

 Kemâleddin el-Enbârî, Nüzhetü’l-elibbâ’ fî tabak ti’l-üdebâ’, n r. brâhim es-Sâmerrâî 
(Zerk /Ürdün: Mektebetü’l-menâr, / ), s. .

 Yâk t, r âdü’l-erîb, VI, ; 
 Kure î, el-Cevâhirü’l-mud yye, II, , . 
 Fîrûzâbâdî, el-Bülga fî terâcimi eimmeti’n-nahv ve’l-luga, n r. Muhammed el-M srî 

(D ma k: Dâru Sa‘düddîn, / ), s. - .
 Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî, Bugyetü’l-mültemis (Kahire: Dârü’l-kitâbi’l-Arabî, ), 

s. . 
 bnü’l-Ebbâr, el-Mu‘cem fî ashâbi’l-K dî Ebî Alî es-Sadefî (Kahire: Mektebetü’s-sek feti’d-

dîniyye, ), s. .
 Bk. Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, / ), IV, , ; 
A‘lâmü’n-nübelâ’, XX, ; Safedî, el-Vâfî, XVIII, .

 Nübâhî, Târîhu kudâti’l-Endelüs (Beyrut: Dârü’l-âfâk ’l-cedîde, / ), s. .
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âlimleri anlatan eserlerde zikredilmi tir.  Meselâ Burhâneddin bn Ferhûn 
(ö. / ), onun tefsirde âlim oldu unu, el-Vecîz fî’t-tefsîr ad nda güzel ve 
ori inal bir tefsir telif etti ini söylemi tir.  

Bir k sm n n biyografilerine ve yer ald klar  tabakat kitaplar na i aret etti-
imiz müfessirler, görüldü ü üzere muhaddis, fakih, mütekellim kimlikleriyle 

ön plana ç kmaktad r. Onlar n ayr ca müfessir diye isimlendirilmeleri, tefsir 
telif etmi  olmalar yla alâkal d r. Ancak esas kimliklerini belirleyen husus, 
onlar n f kh , f k h usulünü ve kelâm  hangi mezhep üzerine ö rendikleri ve 
ö rettikleridir. Yani müfessirler ya Hanefî, âfiî veya Mâlikî ya da Mu‘tezilî 
veya E ‘arî’dir. Bir ba ka ifadeyle tefsir ilmi, klasik dönemde bir mezheple -
meye yol açmam , müfessirler slâmî ilimlerde bask n bir karakteri olan f khî 
ve kelâmî mezheplere aidiyetleriyle tan nm lard r. Dolay s yla müfessirler, 
Zemah erî gibi amelde Hanefî, itikatta Mu‘tezilî, bn At yye gibi amelde 
Mâlikî, ya da Râzî gibi amelde âfiî, itikatta E ‘arî olmakla me hur olmu lard r. 
Bu da di er alanlarda oldu unun aksine, onlar hakk nda müstakil biyografi 
kitaplar  yaz lmas n  gerekli k lmam  olmal d r.  

Hicrî VIII ve IX. Yüzy llarda Tabakat Yaz c l  ve Süyûtî’nin 5. 
Tabak tü’l-müfessirîn’i

Tabakat yaz c l , yukar da sözünü etti imiz erken dönem örneklerini 
verdikten sonra hem geli erek hem de ço alarak devam etmi , slâm co raf-
yas nda var olan hemen bütün ilmî alanlarda devâsâ bir literatür olu mu tur.  
Tabakat literatürünün söz konusu geli imini bütün detaylar yla ele almak bu 
makalenin s n rlar n  a maktad r. u kadar n  söylemekle yetinecek olursak, 
özellikle Memlükler ( - / - ) döneminde tabakat yaz c l  alt n ça-

n  ya am t r.  Bu dönemde birbiri ard ndan gelen ricâl âlimleri, sahan n en 
mükemmel eserlerini vermi tir. Burada sadece Mizzî (ö. / ), Zehebî (ö. 

/ ), Sübkî (ö. / ), bn Kesîr (ö. / ), bn Hacer (ö. / ), 
Sehâvî (ö. / ) ve Süyûtî (ö. / ) gibi âlimleri zikretmek yeterlidir.

Mizzî, D ma k’ n en büyük dârülhadisi E refiyye Medresesi’nin hocas d r. 
Hadisleri rivayet ve dirayet yönünden de erlendirmesindeki ilmî kudreti-
nin yan  s ra, râviler hakk nda mükemmel bir bilgiye sahiptir. Bu birikimiy-
le Mizzî, seleflerinden bnü’s-Salâh’ n (ö. / ) telif etti i, fakat temize 

 Burhâneddin bn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-müzheb fî ma‘rifeti a‘yâni ulemâi’l-mezheb, n r. 
M. Ahmedî Ebü’n-Nûr (Kahire: Dârü’t-türâs, ), II, - .

 bn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-müzheb, II, , .
 Bk. Gibb, “Islamic Biographical Literature”, s. .
 Bk. Humpreys, slâm Tarih Metodolojisi, s. .
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çekemedi i, Nevevî’nin (ö. / ) ihtisar etmeye giri ip tamamlayamad  
Tabak tü fukahâi’ - âfiiyye adl  eseri ikmal etmi tir. Ancak onun bu sahadaki 
en k ymetli eseri ku kusuz, Cemmâîlî’nin (ö. / ) Kütüb-i Sitte râvileri 
hakk nda kaleme ald  el-Kemâl’i üzerine yazd  Tehzîbü’l-Kemâl fî esmâi’r-
ricâl’dir.  

Ayn  dönemin di er bir tarihçi ve ricâl âlimi Zehebî, Tezhîbü’t-Tehzîb 
gibi Mizzî’nin eseri üzerine kaleme ald  çal malar ba ta olmak üzere, Si-
yeru a‘lâmi’n-nübelâ’, Târîhu’l- slâm, Tezkiretü’l-huffâz, el-Muîn fî tabak ti’l-
muhaddisîn ve Tabak tü’l-kurrâ gibi eserleriyle tabakat ve genel tarih yaz c -
l nda önemli bir dönüm noktas  te kil etmektedir. 

Daha çok rivayetlere dayal  bir tefsir telif etmi  olan bn Kesîr de gerek 
genel tarih üzerine kaleme ald  el-Bidâye ve’n-nihâye, gerekse Mizzî’nin ve 
Zehebî’nin tabakat çal malar  üzerine yazd  et-Tekmîl adl  eseriyle biyografi 
literatürüne katk da bulunmu tur. 

Zehebî’den sonra bn Hacer, sahan n parlak isimlerinden biri olarak 
öne ç km t r. Mizzî’nin Tehzîbü’l-Kemâl’i üzerine yazd  Tehzîbü’t-Tehzîb, 
Takrîbü’t-Tehzîb, Zehebî’nin Mîzanü’l-i‘tidâl’i üzerine yazd  Lisânü’l-Mîzân’  
bn Hacer’in eserlerinden ilk akla gelenlerdir.

Bu dönemde ayr ca, fukaha tabakatlar  alan nda da önemli ürünler veril-
mi tir. Mizzî, bn Kesîr, Sübkî gibi âlimler âfiî fukahas  üzerine çal malar 
yapm lard r. Tabak tü’ - âfiiyyeti’l-kübrâ’s yla Sübkî, ku kusuz bu sahan n 
en ölümsüz eserini kaleme alm t r.  Bu dönemde fukaha tabakat yla ilgili 
dikkat çeken önemli bir eser, Zehebî’nin Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Muham-
med b. Hasan e - eybânî’nin biyografilerine yer verdi i, Menâk bü’l- mâm Ebî 
Hanîfe ve sâhibeyh adl  eseridir. Ayr ca bu dönemde Hanefî fakihleri hakk nda 
yaz lm  ilk tabakat eserinin ortaya ç kt n  görmekteyiz. Daha önce sözünü 
etti imiz bn Ebü’l-Vefâ diye me hur Abdülk dir b. Muhammed el-Kure î’nin 
(ö. / ) el-Cevâhirü’l-mud yye fî tabak ti’l-Hanefiyye adl  eseri Hanefî ta-
bakat ndaki bo lu u önemli ölçüde doldurmu tur. Burhâneddin bn Ferhûn 
(ö. / ) ise Mâlikî fakihlerini ele ald  ed-Dîbâcü’l-müzheb fî ma‘rifeti 
a‘yâni ulamâi’l-mezheb adl  eserini kaleme alm t r. Sözü edilen eserler bu 
dönemde sadece hadis ricâline de il, di er alanlardaki tabakat çal malar na 
da önem verildi inin aç k bir göstergesidir.

 M. Ya ar Kandemir, “Mizzî, Yûsuf b. Abdurrahman”, D A, XXX, , . 
 Bu eserin en bask n unsurlar ndan biri, itikatta E ‘arî olan Sübkî’nin E ‘arî- âfiî fakih-

lerin biyografilerine vurgu yapmas d r. Bu yönüyle eser, bir mütekellim tabakat  gibi de 
de erlendirilebilecek niteliktedir. Bk. Makdisi, “ slâm Dinî Tarihinde E ‘arî ve E ‘arîlik”, 
slâm’ n Klasik Ça nda Din, Hukuk, E itim, çev. H. Tuncay Ba o lu ( stanbul: Klasik 

Yay nlar , ), s. - .
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Sehâvî (ö. / ) ve Süyûtî (ö. / ) gibi âlimlerin ya ad  hicrî 
IX. yüzy l, tabakat yaz c l nda bir di er önemli halkay  te kil etmektedir. 
bn Hacer’in ya ad  M s r’da yeti en bu âlimler gerek tabakat yaz c l  

gelene ini devam ettirmeleri, gerekse kendi dönemlerindeki ulemân n bi-
yografilerini kay t alt na almalar  yönüyle ciddi çal malar yapm lard r. 
Sehâvî’nin ed-Dav’ü’l-lâmi‘i ve et-Tuhfetü’l-latîfe’si, Süyûtî’nin Bugyetü’l-vuât, 
Tabak tü’l-huffâz ve Nazmü’l-ikyân’  burada öncelikle zikredilebilecek eserler 
aras ndad r. 

te böyle bir iklimde Tefsîrü’l-Celâleyn, ed-Dürrü’l-mensûr gibi sonraki 
ulemân n çokça de er verdi i tefsirler yazan, ba ta el- tk n fî ulûmi’l-Kur’ân 
olmak üzere Kur’an ilimlerine dair pek çok eser kaleme alan Süyûtî,  mü-
fessir tabakat ndaki bo lu u farketmi tir. Süyûtî, Tabak tü’l-müfessirîn ad n  
verdi i ilk müfessir tabakat n  kaleme alm  ve eserini öyle takdim etmi tir: 
“Bu mecmua müfessir tabakalar  hakk ndad r. Zira muhaddisler, fakihler, na-
hiv âlimleri ve di erlerinin tabakat na dair müstakil eserler bulunmas na ra -
men müfessirler hakk nda böyle bir eser yaz lmam t r.”  Böylelikle slâmî 
ilimlerin velûd bir döneminde,  müfessir tabakat na olan ihtiyaç farkedilmi  
ve ilk ad m Süyûtî taraf ndan at lm  olmaktad r.

slâmî ilimlerin bu velûd dönemini, müfessir tabakatlar n n ortaya ç k n  
haz rlayan birinci etken olarak görebiliriz. kinci bir etkenin de tefsir ilminin 
geli imiyle alâkal  oldu u kanaatindeyiz. Hicrî VIII ve IX. yüzy llar, tefsir il-
minin de olgunluk ça d r ve Ebû Hayyân’ n (ö. / ) el-Bahrü’l-muhît’i 
gibi tefsirler bu olgunlu un bir i areti olarak okunabilecek niteliktedir. Bu 
dönemde, Kur’an ilimleri ve tefsir usûlüyle ilgili de kayda de er telifler ortaya 
konmu tur. bn Teymiyye (ö. / ) tefsir usûlüne dair neredeyse daha önce 
benzeri bulunmayan Mukaddime fî usûli’t-tefsîr isimli bir risâle kaleme alm -
t r. Kur’an ilimlerine dair, Zerke î’nin (ö. / ) mufassal eseri el-Burhân, 
Bulk nî’nin (ö. / ) Mevâk u’l-ulûm’u ve Kâfiyeci’nin (ö. / ) et-
Teysîr’i bu dönemde telif edilmi tir. Süyûtî hem bu eserler üzerine çe itli ça-
l malar yapm  hem de di er eserlerinde bunlardan çokça istifade etmi tir.  

 Kur’an ilimlerine dair eserleri için bk. M. Suat Merto lu, “Süyûtî”, D A, XXXVIII, - . 
 Süyûtî, Tabak tü’l-müfessirîn, n r. Ali M. Ömer (Kahire: Mektebetü Vehbe, / ), 

s. .
 Bk. bn Haldûn, Mukaddime: Dîvânü’l-mübtede’ ve’l-haber fî târîhi’l-Arab ve’l-Berber, 

n r. Halîl ehhâte (Beyrut: Dârü’l-fikr, / ), I, - .
 Bilindi i gibi Süyûtî, öncelikle Abdurrahman b. Ömer el-Bulk nî’nin Mevâk u’l-ulûm’unu 

esas alarak et-Tahbîr fî ulûmi’t-tefsîr’i ve Zerke î’nin el-Burhân’ n  esas alarak el- tk n’  
telif etmi tir. 

 Süyûtî’nin, hocas  Kâfiyeci ve bn Teymiyye’ye at flar  için bk. el- tk n fî ulûmi’l-Kur’ân, 
n r. M. Ebü’l-Fazl brâhim (Kahire: el-Hey’etü’l-M sriyyetü’l-âmme, ), I, ; IV, .
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Bir anlamda Kur’an ilimleri, tefsir kitaplar n n çoktan ula m  oldu u olgunluk 
seviyesine, Süyûtî’nin çal malar yla ula m t r. Dolay s yla müfessirler üzerine 
bir tabakat kitab  yazma giri imi de böyle bir dönemde ba lam t r.

Yukar da da örneklerini verdi imiz gibi, Süyûtî’den önceki muhtelif taba-
kat kitaplar nda müfessirlerin biyografilerine yer verilmi tir. Bunlar n yan  
s ra gerek tefsir mukaddimeleri, gerekse Kur’an ilimleri ve tefsir usûlü eserle-
rinde müfessirler çe itli tasniflere tabi tutulmu tur. Süyûtî’nin eseri böyle bir 
zemin üzerinde yükselmi tir ki bu zeminden de k saca bahsetmek, konumuz 
aç s ndan faydal  olacakt r. 

bnü’n-Nedîm (ö. / ), el-Fihrist’indeki bir bölümü Kur’an’a, Kur’an 
ilimlerinde telif edilmi  eserlere, k raat imamlar n n ve râvilerinin biyogra-
filerine ay rm t r.  Kur’an ilimleri içinde, tefsirlere ve bu ba lamda müfes-
sirlere de yer vermi ; slâmî ilimlerdeki teamüle uygun olarak bu bölümde 
daha çok k raat imamlar  ve k raatlerle ilgilenmi ; bununla birlikte kendi 
dönemine kadar tefsirle ilgilenenlerin isimlerine ve zaman zaman baz  özel-
liklerine temas ederek tefsir tarihi bak m ndan önemli bir hizmeti yerine 
getirmi tir. bnü’n-Nedîm’in tefsirleri tasnifi, Muhammed b. Ali b. Hüseyin’in 
(ö. / [?]) Kitâbü’l-Bâk r’  ve bu kitab n râvileriyle ba lamakta,  daha son-
ra kronolo ik s rayla bn Abbas (ö. / , ) ve Mücâhid (ö. / ) gibi 
ilk müfessirlerin eserleriyle devam etmektedir. bnü’n-Nedîm burada yirmi 
be i “meâni’l-Kur’an” olmak üzere yakla k yetmi  be  tefsir ve müfessirden 
söz etmektedir.  

bnü’n-Nedîm’den bir as r sonra, Sa‘lebî’nin (ö. / ) el-Ke f ve’l-beyân 
adl  tefsirinin “Mukaddime”sinde müfessirlerin çe itli tabakalara ayr ld  
görülmektedir. Sa‘lebî, tefsirini kaleme almaktaki amac n  aç klarken, kul-
land klar  yöntem aç s ndan be  f rkadan ve bunlar n kabul ve reddedilen 
yönlerinden söz etmektedir. Sa‘lebî ilk olarak “Ehlü’l-bida‘ ve’l-ehvâ’  ” olarak 
isimlendirdi i f rkay  anlatarak bunlara Ebü’l-K s m el-Belhî (ö. / ), Ebû 
Ali el-Cübbâî (ö. / ), Ebû Müslim el- sfahânî (ö. / ) ve Ebü’l-Hasan 
er-Rummânî’yi (ö. / ) örnek vermektedir. Söz etti i isimlere bak ld n-
da onun bu f rkayla Mu‘tezile’yi kastetti i oldukça aç kt r. 

Sa‘lebî ikinci olarak bid‘at ehlinin görü leriyle selef-i sâlihînin görü lerini 
sehven birbirine kar t ran Ebû Bekir el-Kaffâl (ö. / ) ve Ebû Hâmid el-
Mukrî (ö. ?) gibi isimlerden söz etmektedir. Ona göre bunlar büyük fakihler 
ve de erli âlimler olmakla birlikte, bunlar n meslekleri tefsir, sanatlar  tevil 

 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. - . 
 Kr . Mustafa Öz, “Muhammed el-Bâk r”, D A, XXX, . 
 bnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. - . 
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ilmi de ildir. Zira her ilmin bir erbab  vard r. Sa‘lebî, bu görü üyle tefsirin, 
f k h ve di er ilimlerden müstakil bir yöntemi ve usûlü oldu una dikkat çe-
kerek bu alanda ihtisas  olmayan kimselerin teliflerinin hatadan uzak kala-
mayaca n  belirtmi  olmaktad r. 

Sa‘lebî’nin tasnifinde üçüncü f rka, herhangi bir dirayet veya tenkit olmak-
s z n s rf rivayete dayanan müfessirlerden olu maktad r. Ebû Ya‘k b shak b. 
brâhim el-Hanzelî (ö. / ) ve Ebû shak brâhim b. shak el-Enmâtî (ö. 

/ ) tefsirlerini bu yöntemle kaleme alm lard r. 

Dördüncü f rka ise rivayetlerden senedi hazfeden –ki ona göre senet ilmin 
dire idir– ele geçirdikleri kitap ve defterlerde ne buldularsa, sahih veya zay f 
oldu una bakmaks z n kitaplar na alan müfessirlerdir. Sa‘lebî, k raati ve ilmi 
küçüklerin büyüklerden ald  bir sünnet olarak gördü ünü ifade ederek bu 
yöntemi kabul etmemektedir. Dördüncü f rka, bu ilmin üstatlar  olan müfes-
sirlerden olu makla birlikte, onlar n eserleri de uzunluklar  ve yöntem çe it-
lilikleri gibi illetlerle mâlûldür. Ebû Ca‘fer et-Taberî (ö. / ) ve Sa‘lebî’nin 
hocalar ndan Ebû Muhammed Abdullah b. Hâmid el- sfahânî (ö. / ) bu 
yöntemi kullanan müfessirlerdir. 

Sa‘lebî’nin yer verdi i be inci ve son f rka ise kitaplar n  ahkâm, helâl ve 
haram n aç klamas , kapal  ve mü kül âyetlerin çözümü, dalâlet ve üphe 
ehline reddiye d ndaki di er konulardan tecrit eden müfessirlerden olu -
maktad r. Sa‘lebî bunlara örnek olarak da selef âlimlerinden Mücâhid, Kelbî 
(ö. / ) ve Süddî’yi (ö. / ) vermektedir.  

Sa‘lebî, her ne kadar söz konusu f rkalar , kendi tefsirini kaleme almas na 
bir gerekçe olarak tasnif etse de, görebildi imiz kadar yla, onun bu te ebbüsü 
müfessirleri ilk kez tabakalara ay rmas  bak m ndan önem ta maktad r.

bnü’n-Nedîm ve Sa‘lebî’nin ard ndan Zerke î, veciz bir üslûpla, Hz. 
Peygamber ve sahâbî tefsirinden, sahâbenin ve tâbiînin önde gelen mü-
fessirlerinden söz etmi , sahâbe ve tâbiînin görü lerini toplayan müfessir 
tabakas na dair uzun bir liste vermi tir. Onlar n da n k haldeki tefsirlerini 
toplayan Taberî, bn Ebû Hâtim (ö.  / ), Ebû Ca‘fer en-Nehhâs (ö. 

/ ) ve Ebû Bekir en-Nakk  (ö. / ) gibi müfessirleri ise bir di er 
tabaka olarak zikretmi tir. Son olarak da bn At yye gibi onlar  takip eden 
ku a a de inmi ; hepsinin çok k ymetli çal malar vücuda getirdiklerini 
ifade etmi tir.

 Sa‘lebî, el-Ke f ve’l-beyân, I, . 
 Zerke î, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, n r. M. Ebü’l-Fazl brâhim (Kahire: Dâru ihyâi’l-

kütübi’l-Arabiyye, / ), II, . 



Kaya: Hadis ve Tarih limleri Aras nda Tefsir Tabakat Literatürü

53

Süyûtî, muhtemelen Tabak t’ ndan önce kaleme ald  el- tk n’ n 
“Tabak tü’l-müfessirîn” bölümünde,  kendinden önceki eserlerdeki bu tas-
niflerin çerçevesini biraz daha geni letmi ,  sonra da ayn  isimle söz konusu 
eserini kaleme alm t r.  Tabak tü’l-müfessirîn adl  eserinin “Mukaddime”si 
incelendi inde, Süyûtî’nin müfessirleri dört tabakada ele ald  görülür. lk 
tabakay  sahâbe, ikinci tabakay  muhaddis müfessirler te kil etmektedir. 
Üçüncü tabaka Ehl-i sünnet olan di er müfessirlerden, dördüncü tabaka ise 
Mu‘tezile ve îa gibi bid‘at ehli müfessirlerden olu maktad r. Süyûtî dördüncü 
tabakada sadece Cübbâî, Rummânî ve Zemah erî gibi belli ba l  ki ilere yer 
vermektedir.  

Süyûtî’nin bu tabakalarla ilgili aç klamalar  oldukça dikkat çekicidir. Ona 
göre ilk iki tabakan n biyografileri, fukaha tabakat nda nakledilmektedir. 
Bunlar “müfessir” olarak isimlendirilmeye daha lây kt r, çünkü tefsirleri nakle 
dayanmaktad r. Üçüncü tabakadakiler ise “müevvile” olarak isimlendirilmeli-
dir; çünkü bunlar tefsirlerini genelde “tevil” diye isimlendirmi lerdir.  

Süyûtî’nin ilk iki tabakan n, fukaha tabakatlar nda yer ald n  söylemesi, 
muhaddis ve fukahan n birbirine tedahül etmesi, bir ba ka ifadeyle ayn  ahs n 
hem muhaddis hem de fakih olarak görülmesiyle ilgili olmal d r. Zira ilk dö-
nem müfessirlerinin ço u fukaha tabakat ndan ziyade, muhaddis tabakat nda 
yer almaktad r. Fukaha tabakat nda yer alan müfessirler, daha çok Süyûtî’nin 
üçüncü tabakaya dahil etti i müfessirlerdir. Dördüncü tabakadaki müfessirler 
ise Mu‘tezile gibi f rkalar  konu edinen tabakatlarda ele al nm t r.

Süyûtî bu tabakalardan ilk ikisine mensup müfessirleri eserine almam t r. 
Kendisinin de belirtti i gibi, bu müfessirlerin tefsirleri nakle dayanmaktad r.  
Muhtemelen tabakat kitaplar nda haklar nda bolca bilgi bulundu u için, 
Süyûtî bunlara yer verme gere i duymam t r. Çal mas n  tevil ehli dedi i 
Taberî gibi müfessirlerin dönemiyle ba latm t r.

Süyûtî bu eserinde alfabetik s raya göre,  müfessiri tan tmaktad r. Esa-
sen söz konusu say , di er tabakat literatürüne nispetle s n rl  denilebilecek 
bir rakamd r. Bu durum muhtemelen eserin alan nda ilk olmas yla ilgilidir. 

 Kr . Merto lu, “Süyûtî”, s. . 
 Süyûtî, el- tk n, IV, - . 
 Süyûtî’nin eserini tamamlayamad  ve Dâvûdî’nin onu ikmal etti i ifade edilmektedir. 
Bk. Kâtib Çelebi, Ke fü’z-zunûn, II, ; Merto lu, “Süyûtî”, s. - . Bu durumda 
Süyûtî’nin eserinin son ekli Dâvûdî taraf ndan verilmi  olmal d r. 

 Süyûtî’nin tasnifinin de erlendirmesi için bk. smail Çal kan, “Tefsir Tarihi Yaz m nda 
Yenilenmenin Gereklili i: Ele tiriler-Gerekçeler-Teklifler”, Tefsir E itim ve Ö retiminin 
Problemleri Sempozyumu (Bursa: KURAV Yay nlar , ), s. .

 Süyûtî, Tabak t, s. .
 Süyûtî, Tabak t, s. . 
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Eser, muhtasar bir yap ya sahip olup müfessirlerin do um yerleri, seyahat 
ettikleri bölgeler, hocalar , hangi ilimlerde söz sahibi olduklar , mezhep ve 
me repleri, rivayetlerini kimlerden ald klar , k saca haklar nda söylenen söz-
ler, eserleri ve vefat y llar  gibi bir dizi bilgiyi içermektedir. Taberî, Zemah erî, 
Ebû Bekir bnü’l-Arabî (ö. / ) gibi, Süyûtî’nin “ehadü’l-a‘lâm”, “ehadü’l-
eimme” tabirlerini kulland  önde gelen müfessirlerin biyografileri tabiat yla 
daha kapsaml  ele al nmaktad r. Sonuç olarak Süyûtî, herhangi bir mezhep 
fark  gözetmeksizin tefsirle i tigal eden âlimleri kitab nda toplam  ve bu 
alanda yeni bir ç r açm t r. 

Süyûtî Sonras  Müfessir Tabakat  Literatürü6. 

Süyûtî’den sonra müfessir tabakat  yaz c l , talebesi Muhammed b. Ali 
ed-Dâvûdî (ö. / ) taraf ndan sürdürülmü tür. Dâvûdî, ayn  adla daha 
kapsaml  bir eser kaleme alm , alfabetik s rayla  müfessire yer vermi tir.  
Dâvûdî, bir “Takdim” yazarak eserinin hususiyetlerini aç klamam  olsa da, 
Süyûtî’nin ele almad  müfessirleri eserine dahil etmi  ve daha kapsaml  bir 
tabakat ortaya ç karm t r. 

Dâvûdî selef müfessirlerinin yan  s ra, Mu‘tezile, îa gibi f rkalara men-
sup müfessirlere Süyûtî’den daha çok yer vermi tir. Söz gelimi Zemah erî’nin 
yan nda Ebû Bekir el-Esam (ö. / ) ve K dî Abdülcebbâr’  (ö. / ),  
Ebû Ca‘fer et-Tûsî’nin (ö. / ) yan nda Müntecebüddin el-Kummî’yi (ö. 

/ )  de tan tm t r. Ayn  zamanda Süyûtî’nin kitab nda bulunmayan, 
filolo ik tefsir sahipleri Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (ö. / ) ve Ebû Ubeyde 
Ma‘mer b. Müsennâ (ö. / ) gibi müfessirler,  kendisine yak n dönemin 
müfessirleri Beyzâvî (ö. / ), Tak yyüddin bn Teymiyye (ö. / ), 
Ebû Hayyân el-Endelüsî (ö. / ) ve bn Kesîr (ö. / )  gibi isimler 
de bu tabakatta yer almaktad r.

Dâvûdî, biyografisini i ledi i müfessirin ad n , nisbesini, künyesini, do-
um yeri ve y l n  ve hayat n  k saca zikrettikten sonra, rivayet ald  ve riva-

yette bulundu u ah slar , amelde ve itikattaki mezhebini, nahiv, k raat gibi 
ilimlerdeki mesle ini, ilmî mevkiini ve eserlerini ele alm t r. Dâvûdî’nin ken-
dinden önce telif edilen genel niteli e sahip tabakat eserleri ve ehir tarihleri 
yan nda, di er disiplinlere ait biyografik kitaplara da müracaat etti i ve bizzat 

 Dâvûdî, Tabak tü’l-müfessirîn (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, t.y.).
 Dâvûdî, Tabak t, I, , , , ; II, - .
 Dâvûdî, Tabak t, I, , - .
 Dâvûdî, Tabak t, II, , , , .
 Dâvûdî, Tabak t, I, - , - , , ; II, , .
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ald  kayna  zikrederek iktibasta bulundu u görülmektedir.  Meselâ ad  
geçen Ebû Bekir el-Esam hakk nda, K dî Abdülcebbâr’ n Tabak tü’l-Mu‘tezile 
adl  eserine müracaat etmi tir.  Kendi dönemine yak n müfessirlerin bi-
yografilerinde ise ço unlukla Zehebî’nin muhtelif eserlerinden yararlanm -
t r. bn Teymiyye’nin biyografisi bunun güzel bir örne ini olu turmaktad r.  
Sonuç olarak gerek kendisinden önceki tabakat yazarlar n n, gerekse hocas  
Süyûtî’nin tecrübesinden çokça istifade eden Dâvûdî, bu sahadaki bo lu u 
dolduracak kayda de er bir eser ortaya koymu tur.  

Bu alanda eser kaleme alan bir ba ka isim, Ahmed b. Muhammed 
Edirnevî’dir (ö. / ).  Edirnevî, eserini takdim ederken sahâbe, tâbiîn 
ve di er önde gelen müfessirlerin dönemlerine göre tertip edilmi  tabaka-
lar n  ele ald n ; müfessirlere muhaddis, fakih ve nahiv âlimlerine gösteri-
len özenin gösterilmedi ini söyleyerek ba lamaktad r. Ard ndan da eserini 
telif ederken yararland  kaynaklar  belirtmektedir. Kaynaklar na bak l-
d nda onun, önceki tabakat yazarlar nca ba vurulan eserlerin yan nda, 
Hanefî tabakatlar ndan Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî’nin (ö. / ) el-
Ketâib’i, Ta köprizâde’nin (ö. / ) Mevzûâtü’l-ulûm’u, Kâtib Çelebi’nin 
(ö. / ) Ke fü’z-zunûn’u gibi eserlerden istifade etti i görülmektedir. 
Ancak kaynaklarla ilgili dikkat çeken bir husus, Edirnevî’nin Beyzâvî’ye (ö. 

/ )  nispetle Muhtasaru Tabak ti’l-müfessirîn ad nda bir eser zikretmesi, 

 Kaynaklar n bir k sm  için bk. Dâvûdî, Tabak t, yay nc n n giri i.
 Dâvûdî, Tabak t, I, . 
 Dâvûdî, Tabak t, I, - . 
 Kr . Kâtib Çelebi, Ke fü’z-zunûn, II, . Kâtib Çelebi, burada Sun‘ullah Kûze el-Kinânî’ye 
(ö. / ) ait bir Tabak tü’l-müfessirîn’den bahsetmekte ise de eserin mevcudiyetine 
dair herhangi bir bilgiye ula lamam t r. Ba datl  smail Pa a, müellifin ismini Ebû Saîd 
b. eyh Sun‘ullah Kûze el-Kirânî olarak –ki buran n Tebriz’de bir belde oldu unu ifade 
eder– kaydetmekte ve ’de stanbul’da vefat etti ini söylemektedir. Bk. Hediyyetü’l-
ârifîn, n r. Kilisli Muallim Rifat – bnülemin Mahmud Kemal ( stanbul: Millî E itim 
Bas mevi, ), I, ; Ö. R za Kehhâle, müellifin ismini Sun‘ullah Kûze Kinâkî, Ebû Saîd 
eklinde kaydedip onu müfessir ve ricâl âlimi olarak takdim etmektedir. Bk. Mu‘cemü’l-

müellifîn (Beyrut: Mektebetü’l-Müsennâ, t.y.), V, .
 Ahmed b. Muhammed Edirnevî, Tabak tü’l-müfessirîn, n r. Süleyman b. Sâlih el-Hizzî 
(Medine: Mektebetü’l-ulûm ve’l-hikem, / ). Müellifle ilgili, muhakkikin verdi i 
isim ve ölüm tarihlerinden ba ka herhangi bir bilgiye ula lamam t r. Büyük ihtimalle 
hicri XII. as r Osmanl  âlimlerinden biri olan bu ahs n ismini, muhakkik, “Ednevî” 
eklinde kaydetse de, do rusu “Edirnevî” olmal d r. Hediyyetü’l-ârifîn ve el-A‘lâm gibi 

eserlerde Edirnevî nisbeli âlimler varsa da bunlar vefat tarihleri ve isimleri itibariyle 
söz konusu ahsa uymamaktad r. Kr . Mesut Okumu , “Dârülfünûn lahiyat Fakültesi 
Muallimi Cevdet Bey ve ‘Tefsir Tarihi’ Adl  Eserinin Tefsir Tarihi Yaz c l ndaki Yeri”, 
Dârülfünûn lahiyat Fakültesi Sempozyumu, haz. Tahsin Özcan v.d r. ( stanbul: Ü lâhiyat 
Fakültesi, ), s. ; Mustafa Öztürk, “Osmanl  Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Ba-
k ”, Osmanl  Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çal malar  I, ed. Bilal Gökk r v.d r. 
( stanbul: lim Yayma Vakf , ), s. .
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Süyûtî’nin tabakat ndan ise söz etmemesidir. Gerek Süyûtî’nin mukaddimesi 
üzerine kendi çal mas n n muhtevas n  ve kulland  kaynaklar  belirtir ni-
telikteki kimi eklemeleri, gerekse baz  müfessirlere ait biyografileri Süyûtî’nin 
tabakat ndan aynen nakletmesi,  Edirnevî’nin bu esere sahip oldu unu gös-
termektedir. Süyûtî bu alanda ilk kez kendisinin eser verdi ini bizzat ifade 
etti ine göre, Edirnevî’nin sahip oldu u nüsha, yanl l kla Beyzâvî’ye nispet 
edilmi  olmal d r.

Edirnevî’nin tabakat n n en dikkat çekici yönü, yukar da sözünü etti imiz 
gibi, iki tabakattan farkl  olarak tertibinde alfabetik s ran n de il, kronolo i-
nin esas al nm  olmas d r. Bir ba ka ifadeyle eserde müfessirlerin biyogra-
fileri tabaka tabaka ele al nmakta, her tabaka bir as rl k zaman diliminden 
olu makta; böylelikle müellifin dönemine kadar toplam on bir tabaka ortaya 
ç kmaktad r. lk tabaka, sahâbî müfessirlere ayr lm t r. Abdullah b. Abbas’la 
ba layan bu bölüm, on sahâbînin biyografisini içermektedir. Müellif daha 
sonra hicrî II. yüzy lda vefat edenlerden ba lamak suretiyle XI. yüzy lda vefat 
edenlere kadar on tabakay  i lemektedir. Müellifin, biyografisine yer verdi i 
en son müfessir Ahmed b. Muhammed el-Hafâcî (ö. / ) olup vefat n  

 dolaylar  diye kaydetmi tir. Ayr ca müellif, iki ayr  bölümde, do um ve 
ölüm tarihleri tabakat ve tarih kitaplar nda bulunmayan müfessirler ile tefsir 
ilimlerine dair eser kaleme alan baz  âlimlerin biyografilerini kaydetmekte, 
böylelikle toplam  müfessirin hayat na yer vermektedir.  

Edirnevî’nin tabakat n  di erlerinden ay ran di er bir nokta, eser-
de Anadolu’da ya ayan müfessirlerin biyografilerine yer verilmi  olmas -
d r. Bunlara, Dâvûdî’nin yer vermedi i Molla Fenârî (ö. / ),  Muh-
yiddin Kâfiyeci (ö. / ),  Ni‘metullâh Nahcuvânî (ö. / )  ve 
Kemalpa azâde (ö. / )  gibi âlimler örnek verilebilir. Esasen eserin 
tefsir tarihi aç s ndan en önemli yönü, Dâvûdî’nin vefat y l  olan ’ten 

’e kadar, bir as rdan daha fazla bir zaman  ele almas  ve bu süreçte tef-
sirle ilgilenen âlimlerin biyografilerini tespit etmesidir. Meselâ müellif, bu 
dönemde slâm co rafyas n n farkl  bölgelerinde ya am  müfessirlerin yan  
s ra, Ahmed b. Mahmûd el-Karamanî (ö. / )  ve Ebüssuûd Efendi 

 Zemah erî’nin biyografisi için kr . Süyûtî, Tabak t, s. ; Edirnevî, Tabak t, s. , . 
 Eserin Muammer Erba  ve Mustafa Özel taraf ndan yap lan tahkikli ne rinde ise bu 

say n n  oldu u ifade edilmektedir. Bk. Ahmed b. Muhammed Edirnevî, Tabak tü’l-
müfessirîn, n r. Muammer Erba  – Mustafa Özel ( zmir: Birle ik Matbaac l k, ).  

 Edirnevî, Tabak t, s. . 
 Edirnevî, Tabak t, s. . 
 Edirnevî, Tabak t, s. . 
 Edirnevî, Tabak t, s. . 
 Edirnevî, Tabak t, s. . 
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(ö. / )  gibi tefsir sahiplerinin biyografilerini kay t alt na alm t r. 
Özellikle X ve XI. yüzy llar  kapsayan tabakalarda, tefsire dair eserleri bulu-
nan Osmanl  müelliflerine fazlaca rastlanmaktad r. 

Müellif bu eserinde sadece tefsir sahiplerini de il, ayn  zamanda tefsirler 
üzerine çal ma yapan müellifleri de zikretmektedir. Meselâ Beyzâvî tefsirinin 
hadislerinin tahricini yapan Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (ö. / )  
bu âlimlerden biridir. Edirnevî’nin eseri ayn  zamanda tefsir ve Kur’an ilim-
leriyle u ra an müellifler için müstakil bir bölüm açmas  yönüyle de farkl l k 
ta maktad r.

Kitab n yüzy llara göre tasnif edilmesi, herhangi bir müfessirin ad n  arar-
ken baz  zorluklar  beraberinde getirse de, hangi dönemde hangi müfessirin 
ya ad n , tefsir tarihindeki kronolo ik süreklili i görme imkân  sa lamas  
yönünden önem arz etmektedir. Müfessir tabakat  yaz c l nda bu yöntemin 
ilk kez uygulanm  olmas  bak m ndan eser önemli bir k ymeti haizdir.

Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde müfessir tabakat  yaz c l na ilgi 
duyuldu u anla lmaktad r. Çe itli sûreler üzerine tefsirleriyle bilinen Giritli 
S rr  Pa a (ö. ),  Meryem sûresi tefsirine bir mukaddime yazm , burada 
müfessirlerin tabakalar ndan bahsetmi tir.  Müellif, tefsir ilminin tarifinden 
sonra, “Tabak tü’l-müfessirîn” ba l  alt nda be  tabakadan söz etmi tir. Bi-
rinci tabaka sahâbeyi; ikinci tabaka Abdullah b. Abbas, bn Mes‘ûd ve Zeyd 
b. Eslem’in talebelerini; üçüncü tabaka, tebeu’t-tâbiîni; dördüncü tabaka bn 
Ebû Talha, Taberî gibi müfessirleri; be inci tabaka da Zeccâc gibi filolo ik tef-
sir sahiplerini içermektedir. Eserde ilk tabakada, on sahâbîden olu mak üzere, 
toplam elli dört müfessirden söz edilmektedir. Eserde müfessirler oldukça k sa 
bir biçimde ele al nmakta, isimler, eserleri ve vefat tarihlerine de inilmekte-
dir. Tahmin edilebilece i gibi bu eserin en önemli kayna  Ke fü’z-zunûn’dur. 
Türkçe yaz lm  ilk müfessir tabakat  olmas  yönüyle k ymetlidir.

Türkçe kaleme al nm  bir di er müfessir tabakat  Bergamal  Cevdet 
Bey’in  Tefsir Tarihi’dir.  Eserin son bölümünde müfessirler, “Tabak tü’l-

 Edirnevî, Tabak t, s. , . 
 Edirnevî, Tabak t, s. . 
 Bk. Cemal Kurnaz, “S rr  Pa a”, D A, XXXVII, - .
 M. Ali Aynî, S rr-  Meryem ad ndaki bu eserden ba ms z olarak S rr  Pa a’n n tefsir 
mukaddimesini Tabak t ve Âdâb-  Müfessirîn ad yla yay mlam , eserin sonuna müellifin 
hal tercümesini de eklemi tir. Bk. S rr  Girîdî, Tabak t ve Âdâb-  Müfessirîn ( stanbul: 
Matbaa-i Osmâniyye, ).

 Bk. Sâk b Y ld z, “Bergamal  Cevdet”, D A, V, ; Okumu , “Cevdet Bey ve ‘Tefsir Tarihi’”, 
s. - . 

 Bu eser ilk olarak “Tefsirler-Müfessirler” ad  alt nda Mahfel dergisinde ne redilmi , daha 
sonra Tefsir Tarihi ad yla, Dârülfünûn lâhiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti Ne riyat  aras nda 
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müfessirîn” ba l  alt nda ve on dört tabakada ele al nm t r.  Daha çok, 
ileri gelen müfessirlerin biyografilerinin i lendi i eserde toplam  kadar 
müfessir bulunmaktad r.  Müellif eserinde alfabetik s ray  de il, Edirnevî 
gibi kronolo iyi esas alm , dolay s yla Edirnevî’nin vefat ndan sonra ya ayan 
müellifleri de kitab na dahil etmi tir. Meselâ ,  ve . tabakalarda, ah Ve-
liyullah ed-Dihlevî (ö. / ), smail Hakk  Bursevî (ö. / ), Konevî 
smail Efendi (ö. / ), evkânî (ö. / ), Âlûsî (ö. / ) ve Mu-

hammed Abduh (ö. ) gibi müfessirlerin biyografilerine yer vermi tir.  

Edirnevî’nin tabakat  gibi Cevdet Bey’in eserinde de slâm co rafyas n n 
di er müellifleri ile birlikte Osmanl  müfessirleri ve tefsire dair eser sahipleri 
ayn  kronolo ik bütünlük içinde bir arada verilmi tir. Eserde ele al nan mü-
fessirlerin ilmî dirayetleri tahlil, tenkit ve mukayese yoluyla de erlendirmeye 
tabi tutulmu tur.  Kitab n di er bir özelli i de dergide makaleler halinde 
yay mland  için olmal ,  edebî bir üsluba sahip olmas d r.

Ça da  Dönem: Müfessir Tabakat  Yaz c l nda K r lma7. 

Oryantalistlerin Kur’an’a yönelik en ciddi ithamlar ndan biri, Kur’an’ n, 
Müslümanlarca kabul edildi i gibi korunmu  bir kitap olmad  iddias d r. 
Özellikle Kur’an k raatlerindeki farkl l k, âz k raatler, söz konusu iddiay  des-
tekleyici zay f rivayetler, îa gibi f rkalar n mezhepsel taassuba dayal  söylem-
leri, bu iddian n en önemli dayanaklar n  olu turmaktad r. Alman arkiyat-
ç  Theodor Nöldeke’in Kur’an tarihi üzerine yazd  Geschichte des Qorâns  

kitap olarak bas lm t r ( stanbul: Ahmed Kâmil Matbaas , ).  Eserin ba nda müellifle 
ilgili, “Dârülfünûn sâb k tefsir müderrisi Cevdet Bey merhum” kayd  vard r.

 Cevdet Bey, Tefsir Tarihi ( stanbul: Ahmed Kâmil Matbaas , ), s. - . 
 Bk. Okumu , “Cevdet Bey ve ‘Tefsir Tarihi’”, s. . 
 Bk. Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, s. - . Eserin  bask s nda “ . Tabaka” ba l ndan 
sonra “ . Tabaka” gelmi , “ . Tabaka” ba l  dü mü tür. Eserin kronolo isi dikkate 
al nd nda, evkânî’nin yer ald  ’lü y llar, . tabaka olmal d r. Eserin Latinize 
edilmesi ve sadele tirilmesi s ras nda bu durum dikkatten kaçm  ve son tabaka “ . 
Tabaka” olarak verilmi tir. Bk. Cevdet Bey, Tefsîr Usûlü ve Tarihi, haz. Mustafa Özel 
( stanbul: Kay han Yay nlar , ), s. . Halbuki müellif, eserinin ba nda müfessirleri 
on dört tabakaya ay raca n  aç kça ifade etmi tir (s. ).

 Beyzâvî’nin biyografisi bunun güzel bir örne ini olu turur. Müellif burada, Beyzâvî’yi 
edebî bir üslupla anlatt  gibi, modern dönemde ona S dd k Bahad r Han taraf ndan 
yöneltilen ele tirilere de cevap vermi tir. Bk. Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, s. - ; Cevdet 
Bey’in tenkide dayal  yöntemi, söz konusu S dd k Bahad r Han’ n biyografisinde çok 
daha dikkat çekicidir (bk. s. ; kr . Okumu , “Cevdet Bey ve ‘Tefsir Tarihi’”, s. ).

 Bk. Y ld z, “Bergamal  Cevdet”, s. . 
 Kr . Okumu , “Cevdet Bey ve ‘Tefsir Tarihi’”, s. .
 Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, .
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adl  eserinden sonra bu iddia çok daha güçlü argümanlarla Ignaz Goldziher 
(ö. ) taraf ndan dillendirilmi tir. 

Goldziher, di er slâmî ilimlerdeki çal malar  yan nda, tefsir tarihine 
dair yazd  Die Richtungen der islamischen Koranauslegung  adl  eseriyle, 
gerek Bat  gerekse slâm dünyas n n ilgisini çekmi tir. Yazar bu eserinde, ön-
celikle Kur’an’ n iddia edildi i gibi tek bir metninin olmad n  ispat amac  
gütmü tür.  Ancak o, bununla yetinmemi , Kur’an’ n üzerinde ittifak edilen 
bir metni olmad  gibi, metnin de ittifak edilen yerle ik yorumlar n n bu-
lunmad , her f rkan n Kur’an metninden kendi mezhepsel ö retileri do -
rultusunda yorumlar ç kard  ve kendi e ilimlerini Kur’an’a tasdik ettirdi i 
temel felsefesiyle hareket etmi tir.  Bu sebeple Goldziher, k raatleri ele ald  

“Birinci Bölüm”ün hemen ard ndan, tefsir tarihini, tefsirdeki ilk merhale, ri-
vayet tefsiri, dirayet tefsiri, tasavvufî-i ârî tefsir, mezhebî tefsir, ça da  tefsir 
gibi kategorilere ay rm t r. 

Goldziher, bütün birikimini ve yetene ini kullanarak yukar daki sav n  
tahkim etmeye, tefsiri ayr t r c  bir ilim gibi yans tmaya çal m t r. Hal-
buki, makalemizin ba nda da dile getirdi imiz gibi, tefsir hiçbir zaman bir 
mezheple meyi beraberinde getirmemi , yani tefsir tarihinde Goldziher’in 
kitab na isim olarak verdi i gibi bir ekolle me ya anmam t r. Bu konuda 
söylenebilecek en do ru ey, özellikle itikadî mezheplere dair baz  yorum-
lar n Kur’an tefsirine yans m  oldu udur. Mamafih Kur’an yorumlar nda 
ittifak edilen noktalar, ihtilâf edilen noktalardan çok daha belirgindir. Ancak 
Goldziher, ihtilâf noktalar n  öne ç karabilece i en küçük bir malzemeyi bile 
kullanmak suretiyle oryantalist bak  aç s n n genel karakteristi ine uygun 
olarak eserine çizdi i plan n içini doldurmaya çabalam t r.

Yukar da i aret etti imiz gibi Sa‘lebî ve Süyûtî, müfessirleri baz  tabaka-
lara ay rm  olsalar da bu tasnifler sadece teorik düzeyde kalm , tabakat 
yaz m nda herhangi bir ayr l a yol açmam t r. Nitekim bu sebeple geç bir 
döneme kadar müfessirlerle ilgili müstakil tabakat kitaplar  yazma gere i 
duyulmam t r. Müfessirleri gerek alfabetik s raya göre gerekse kronolo ik 
bütünlük içinde ele alan sonraki tabakat yazarlar  da, hangi e ilime sahip 
olurlarsa olsunlar, müfessirleri bir bütünlük içinde ele al p i lemi lerdir. Özel-
likle Edirnevî’nin yöntemi, slâm tefsir gelene inin kronolo ik süreklili i ve 
yap sal bütünlü ünü ortaya koymas  bak m ndan son derece önemlidir.

 Leiden: Brill, .
 Goldziher, Richtungen, s. .
 Goldziher, Richtungen, s. - .
 Bu tutarl l  göstermek amac yla olmal , Edirnevî, Zemah erî hakk nda Süyûtî ve 
Dâvûdî’de yer alan “el-Mu‘tezilî” kayd n  kitab na almam t r. Kr . Süyûtî, Tabak t, s. 
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Oryantalistlerin, Mo ol istilas ndan sonra slâmî ilimlerin geriledi i, ori i-
nal herhangi bir eserin ortaya konmad  ve klasik miras n farkl  kal plar için-
de sürekli tekrar edildi i yönündeki iddias , tefsir çal malar nda yeni yöntem 
aray lar n  beraberinde getirmi tir.  Bu iddiay  oryantalistlerden sonra baz  
Müslüman müellifler de kabul etmi ,  meselâ tefsir tarihi çal malar yla ya-
k ndan tan d m z M. Hüseyin ez-Zehebî, tefsirin belli bir a amadan sonra 
dura anla t  ve ori inal hiçbir çal man n ortaya konmad  dü üncesini 
dile getirmi tir.  Zehebî, ori inalite aray n n etkisiyle olmal , et-Tefsîr ve’l-
müfessirûn adl  eserini klasik dönem müfessir tabakat  yaz c l ndan farkl  
bir yöntemle kaleme alm t r. 

Esasen Zehebî’nin bu yöntemi Goldziher’in söz konusu çal mas n n pla-
n na göre in a edilmi , Goldziher’deki baz  belirsiz noktalar bu çal mada 
daha da derinle tirilmi tir.  Tefsirler, rivayet-dirayet tefsiri, f rka tefsirle-
ri, sûfî-i ârî-felsefî tefsirler gibi ihtilâf noktalar n  daha da belirginle tiren 
bir ayr t rmaya konu edilmi tir. Meselâ Kur’an’  anlama yöntemlerini ifade 
eden rivayet-dirayet ayr m ,  Zehebî’nin eserinde, tefsir literatürünü böyle 
bir taksime tabi tutma biçimine dönü türülmü , baz  tefsirler rivayet, baz  
tefsirler ise dirayet tefsirleri ad  alt nda ele al nm t r. Bu yöntem tefsir tari-
hi boyunca böyle bir taksimin var olageldi i gibi bir anlay a sebep olmu ; 
meselâ Taberî tefsirinin rivayet tefsiri mi, yoksa dirayet tefsiri mi oldu u 
yönünde çok da anlaml  olmayan bir dizi tart maya yol açm t r.  

; Dâvûdî, Tabak t, II, , ; Edirnevî, Tabak t, s. . Bu ayn  zamanda Osmanl  
döneminde Zemah erî’ye gösterilen ihtimamla da do rudan alâkal  olmal d r. Bk. M. 
Fâz l bn Â ûr, Anahatlar yla Tefsir Tarihi, çev. Bahattin Dartma – Ömer Paki  ( stanbul: 
Ra bet Yay nlar , ), s. , .

 Bk. Goldziher, Klasik Arap Literatürü, s. -  ; W. Montgomery Watt, Islamic Philosopy 
and Theology (Edinburgh: Edinburgh University Press, ), s. .

 Bk. Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago: The University of Chicago Press, 
), s. - ; M. Âbid el-Câbirî, Fikru bn Haldûn el-asabiyye ve’d-devle (Beyrut: Mer-

kezü dirâsâti’l-vahdeti’l-Arabiyye, ), s. - .
 M. Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn (Kahire: Mektebetü Vehbe, t.y.), II, 

.
 Dücane Cündio lu, “Ça da  Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kay p Halkas : ‘Osmanl  Tefsir 
Miras ’ – Bir Histografik Ele tiri Denemesi”, slâmiyât, II/  ( ): - ; Çal kan, “Tefsir 
Tarihi Yaz m nda Yenilenmenin Gereklili i”, s. , ; Okumu , “Cevdet Bey ve ‘Tefsir 
Tarihi’”, s. .

 Bk. bn Haldûn, Mukaddime, I, , ; Zerke î, el-Burhân, II, .
 Literatürün bu ekilde taksimine (üçüncü s rada i ârî tefsiri de dahil ederek) Zürk nî’nin 
Menâhilü’l-irfân’ nda rastlanmaktad r. Ancak o, bu taksiminde herhangi bir kaynak 
zikretmemektedir. Bk. Zürk nî, Menâhilü’l-irfân, n r. Ahmed Tu‘me Halebî (Beyrut: 
Dârü’l-ma‘rife, ), I,  vd. Cevdet Bey ve Ömer Nasuhi de bn Haldûn’un taksimini 
esas alm lar, onun maksad n  do ru anlay p tefsir literatüründe böyle bir taksim yap-
mam lard r. Tefsirdeki bu tür tasniflerin ortaya ç kard  yan lg lar için bk. Çal kan, 
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Müfessir tabakat  yaz c l  aç s ndan bak ld nda her iki eserdeki bir 
ba ka problem, Osmanl  tefsir miras n n yok say lmas d r. Bu durum, sa-
dece Osmanl  müfessirleri hakk ndaki bilgi eksikli inden kaynaklanm yor 
olsa gerektir. Mesele, anlad m z kadar yla, Osmanl ’daki ilmî çal malar  
yok say p bu dönemde kaleme al nan eserlerin hiçbir özgünlü ü bulun-
mad  tasavvuruna dayanmaktad r. Bu da asl nda tefsirin kronolo ik sü-
reklili inin ve yap sal bütünlü ünün ciddi anlamda yara ald  anlam na 
gelmektedir.

Ülkemizde, özellikle geçen yüzy l n son çeyre inde yap lan slâmî ara t r-
malarda modern dönem M s rl  müelliflerin etkisi oldukça belirgindir. Tef-
sir tarihi çal malar nda da söz konusu etkinin izlerini görmek mümkündür. 
Nitekim smail Cerraho lu’nun Tefsir Tarihi’nin böylesi bir etkiyle kaleme 
al nd  anla lmaktad r. Söz konusu çal mada da, müfessirler f rkalara göre 
taksim edilmi , ayn  ekilde Osmanl  tefsir miras na dair herhangi bir bölüme 
yer verilmemi tir. Cerraho lu’nun Osmanl  tefsir çal malar  ve müfessirleri 
hakk nda bilgi sahibi olmad  dü ünülemez. Bu durum ancak müellifin de 
bizzat dile getirdi i gibi,  onun klasikten farkl  bir çal ma ortaya koymu  
olmak için o döneme hâkim olan söylemleri benimsemesiyle aç klanabilir. 
Söz konusu tefsir tarihinde Elmal l  Hamdi Yaz r’a bile yer verilmemesini 
ba ka türlü izah etmek mümkün görünmemektedir.

Klasik Müfessir Tabakat  Literatürünün Son Halkas8. 

Ömer Nasuhi Bilmen (ö. ), Osmanl  Devleti’nin son dönemlerinde 
klasik medrese usûlüne göre yeti mi ; f k h, tefsir gibi slâmî ilimlerde çe itli 
eserler vermi tir. Onun en dikkat çekici özelli i, eserlerini klasik telif gele-
ne ine uygun bir tarzda kaleme alm  olmas d r. Bir ba ka ifadeyle Ömer 
Nasuhi, stanbul medreseleri ve muhitinde ald  e itim ve kültür sayesinde, 
ilimdeki süreklilik fikrini devam ettirmi , herhangi bir “zihinsel k r lma” ya-
amam t r. Bu da onu, herhangi bir özgünlük aray na ve gelene e dönük 

ön yarg l  bir bak a dü meksizin eserlerini yazmaya sevketmi tir. Nitekim 
o, Büyük Tefsir Tarihi (Usûl-i Tefsir-Tabakatü’l-Müfessirîn) ad yla yay mlad  
eserini bütünüyle geleneksel usûle göre yazm t r.  Bu çal mas yla hem kla-
sik tabakat literatüründen müfessirlerin biyografilerini Türkçe’ye büyük bir 

“Tefsir Tarihi Yaz m nda Yenilenmenin Gereklili i”, s. - . 
 Cündio lu, “Ça da  Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kay p Halkas ”, s. - .
 smail Cerraho lu, Tefsir Tarihi (Ankara: Fecr Yay nlar , ), I, .
 Ankara: Diyanet leri Reisli i Yay nlar , . Eser hakk nda yaz lm  bir de erlendirme 
yaz s  için bk. Suat Y ld r m, “Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi Hakk nda Bir 
De erlendirme”, Kur’ân’a Bak lar, ( stanbul: Yeni Akademi Yay nlar , ), II, - .
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titizlikle aktar p tasnif etmi  hem de Cevdet Bey’in kald  dönemden devam 
ederek geçti imiz yüzy lda ya ayanlar n biyografilerini ve onlar hakk ndaki 
görü lerini dile getirmi tir.

Ömer Nasuhi, eserine müfessirleri yedi kategoriye (mesle e) ay rarak 
ba lam t r. Bu kategorileri müfessirlerin mezhepsel e ilimlerine göre de-
il, tefsirdeki metotlar na göre olu turmas  kayda de er bir durumdur.  

Bu, mezhepsel e ilimleri merkeze al p ayr t r c  bir yakla m  benimseyen 
anlay n aksine, tefsir tarihinde bütünle tirici bir keyfiyet arz etmektedir. 
Meselâ söz konusu s n fland rma içinde Mu‘tezile’den sadece alt nc  kate-
gorinin küçük bir parças  olarak söz edilmi tir.  Kategorilerin hangi ta-
bakalarda yo un olarak bulundu una i aret etmesi de bu s n fland rman n 
bir di er özelli idir. Meselâ yedinci ve sekizinci kategorilere bak ld nda, 
Zemah erî, Beyzâvî gibi tefsirler üzerine erh, izah ve hâ iye yazanlar n 
. tabakadan sonra görüldü üne, yeni ilimleri, yeni nazariyeleri dikkate 

alan ça da  müfessirlerin ise . ve . tabakalarda bulundu una dikkat 
çekilmi tir.  

Eserde müfessirler, “mümtaz tabaka” olarak adland r lan sahâbeden ba -
lanmak suretiyle on dört tabakada tasnif edilmektedir. Biyografisi verilen 
âlimin k saca tan t lmas ndan sonra, “kudret-i ilmiyesi” ba l  alt nda e itim 
hayat , hocalar , seyahatleri; “tefsirdeki mesle i” ba l  alt nda tefsirinin genel 
karakteri ve ilmî hayattaki yeri, hakk nda bilgi varsa, ahsiyeti ve özel haya-
t  hakk nda bilgi verilmektedir. Daha sonra eserleri, bunlar üzerine yap lan 
çal malar ve en nihayet müellifin maddeyi yazarken yararland  kaynaklar 
kaydedilmektedir. 

Ömer Nasuhi, her maddeden sonra kaynaklar n  müstakil olarak verdi i 
için ilk bak ta ne kadar kaynaktan yararland  kestirilememektedir. Ancak 
bütün olarak bak ld nda müellifin yazma veya matbu çok geni  bir kay-
nakçaya sahip oldu u görülmektedir. Ne var ki, müellif “Mukaddime”sinde 
belirtti ine göre, Dâvûdî ve Edirnevî’nin tabakatlar n  görme imkân  
bulamam t r.  

Ömer Nasuhi, on dördüncü tabakada, Abduh (ö. ), Cemâleddin 
el-K s mî (ö. ), Abdülaziz Çâvî  (ö. ), Re îd R zâ (ö. ), Tantâvî 
Cevherî (ö. ), Elmal l  Muhammed Hamdi Efendi (ö. ), Konyal  
Mehmed Vehbi (ö. ) gibi ça da  oldu u müfessirlerin biyografilerine 

 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Ankara: Diyanet leri Reisli i Yay nlar , 
), II, - .

 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, .
 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, . 
 Bk. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, .
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yer vermekte, böylelikle kendi dönemine kadar gelen müfessirleri kronolo-
ik bir bütünlük içinde zikretmektedir. Gerek klasik gerekse ça da  dönem 

müfessirlerini ele al rken nezih bir üslup benimseyen müellif, onlar n tenkit 
yöneltilen görü lerini de erlendirirken de insafl  bir bak  aç s  sergilemeye 
çal m t r.

Netice itibariyle Ömer Nasuhi, klasik tabakat usulüne göre Türkçe’deki en 
kapsaml  müfessir tabakat n  kaleme alm t r. Osmanl  müfessirleri hakk nda 
verdi i zengin bilgiler, bir Osmanl  tefsir haritas  çizme imkân  vermesi bak -
m ndan da önemlidir.  Bu sebeple o, klasik müfessir tabakat  yaz c l nda 
son halkay  temsil etmektedir.

Sonuç

Hadislerin senetleriyle birlikte nakledilme ve yaz lma giri imi, hadis-
leri nakleden râvilerin adalet ve zapt yönünden tan nma zorunlulu unu 
beraberinde getirmi tir. Bu sebeple hadislerle birlikte, hadisleri nakleden 
ah slar n hayat hikâyelerini de nakletme gelene i do mu tur. Hadislerin 

yan  s ra Hz. Peygamber’in gerek sîret ve meg zîsi gerekse slâm tarihine 
ait di er malzemeler de ayn  titizlikle nakledilmi tir. Bu iki alandan tabakat 
literatürü do mu , muhaddis tabakatlar  ve genel nitelikli tabakat eserleri 
telif edilmi tir. Zamanla airleri, fakihleri, kârîleri, kelâmc lar  ve sûfîleri 
anlatan biyografi kitaplar  ortaya ç km sa da muhaddis tabakatlar , taba-
kat yaz m ndaki bask n karakterini sürdürmü tür. Çe itli ehirlere da lan 
sahâbîler ve onlar n etraf nda olu an râvi zincirlerini derleme amac yla 
yaz lmaya ba lanan ve zamanla bir ehirde ya ayan âlimlerin hayatlar n  
anlatan eserler olarak ekillenen ehir tabakatlar  da bu bask n karakter 
içinde de erlendirilmelidir. 

 Örnek olarak klasik dönemden bn Teymiyye’nin, modern dönemden de S. Bahad r 
Han ve Muhammed Abduh’un biyografileri için bk. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, II, , 

, - , - .
 Bilmen’in biyografilerine yer verdi i baz  Osmanl  müellifleri için bk. Y ld r m, “Büyük 
Tefsir Tarihi Hakk nda”,  s. . 

 Ömer Nasuhi Bilmen’in ad  geçen eserinden sonra da müfessirlerin biyografileri 
hakk nda çe itli eserler kaleme al nm t r. Bu eserlerin baz lar  unlard r: Âdil Nü-
veyhiz, Mu‘cemü’l-müfessirîn min sadri’l- slâm hattâ’l-asri’l-hâz r, I-III (Beyrut: Müesse-
setü Nüveyhiz es-sek fiyye, - ); Abdülazîz zzeddin Seyrevân, Mu‘cemü tabak ti’l-
huffâz ve’l-müfessirîn (Beyrut: Âlemü’l-kütüb, / ); M. Ali el-Ayazî, el-Müfessirûn 
hayâtühüm ve menhecühüm (Tahran: Vizâretü’s-sek fe ve’l-ir âd,  h .); Mustafa Müslim, 
Menâhicü’l-müfessirîn (y.y.: Câmiatü ulemâi Kürdistan, / ). Yukar daki cümlede 
ifade etmek istedi imiz ey tefsir tarihini kendi bütünlü ü içinde ele al p i lemesi yönüyle 
bir zihniyete i aret etmektir.
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Kur’an’ n do rudan metni ve k raatiyle u ra an kurrâ ve kurrâ tabaka-
t n n aksine, erken dönemde Kur’an’ n yorumlar yla ilgilenen müfessirleri 
konu edinen müstakil tabakat kitaplar  yaz lmam t r. Zira Kur’an yoru-
mu, slâmî ilimlerle ilgilenen hemen bütün âlimlerin ilgi alan na girdi i 
ve onlar kendi mütehass s olduklar  alanlar n yan nda Kur’an tefsiriyle 
de ilgilendikleri için daha çok söz konusu alanda öne ç km lard r. Bu 
durum onlar n di er tabakat kitaplar nda ele al nmalar n  gerektirmi  ve 
muhtemelen müstakil olarak müfessirleri ihtiva eden bir çal maya ihtiyaç 
duyulmam t r. 

Hicrî VIII ve IX. yüzy llarda çok kapsaml  bir tabakat yaz c l  faaliyeti-
ne giri ilmi , bu süreç içinde tefsir, hadis ve rical çal malar yla temayüz et-
mi  olan Süyûtî taraf ndan ilk müfessir tabakat  kaleme al nm t r. Süyûtî’nin 
talebesi Dâvûdî onu izleyerek çok geni  bir müfessir tabakat  vücuda ge-
tirmi tir. Müfessirleri alfabetik olarak s ralayan söz konusu müelliflerden 
farkl  olarak XII. yüzy l Osmanl  âlimlerinden Edirnevî, eserinde kronolo ik 
süreklili i esas alm , müfessirleri yüzy ll k tabakalara göre tasnif etmi , Os-
manl  dönemi müfessirleri hakk nda da bilgi vererek tefsir tarihinin gerek 
metot ve dü ünce gerekse co rafya bütünlü ünü korumu tur. Bir ba ka 
ifadeyle, onun yöntemi, hangi mezhep e ilimi içinde ve hangi co rafyada 
ya arsa ya as n bir ça da ya am  bütün müfessirleri yan yana gösterme 
imkân  sa lam t r.

Ça da  dönemle birlikte, oryantalizmin de etkisiyle, müfessir tabakat  ya-
z m nda baz  yenilikler denenmi ; ancak belki fark na var lmadan Kur’an’ n 
sabit/yerle ik bir anlam n n bulunmad  dü üncesini akla getirecek biçim-
de mezhepsel e ilimleri ön plana ç kartan bir tefsir tarihi yaz m na sebep 
olunmu tur. Bununla birlikte ayn  dönemde Ömer Nasuhi Bilmen taraf n-
dan klasik usule göre kaleme al nan tefsir tarihi hem klasik yöntemin daha 
tutarl  oldu unu hem de tefsir tarihinde esas olan n süreklilik oldu unu 
ortaya koymu tur. 
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Hadis ve Tarih limleri Aras nda Tefsir Tabakat Literatürü: Histografik 
Bir nceleme
Tabakat literatürünün do u undaki temel etkenin, hadis tenkidi oldu u kabul 
edilir. Cerh ve ta‘dîl ilmi geli tikçe, hadislerle birlikte râvilerin biyografileri 
de nakledilmeye ba lanm t r. Zamanla muhaddis biyografilerinin yan  s ra 
fakih, kârî, kelâmc , air, dilci, sûfî, filozof gibi, ilimlerin hemen her dal yla 
u ra an âlimler hakk nda biyografi kitaplar  yaz lm t r. Böylelikle tabakat 
literatürü slâm tarih yaz c l n n önemli bir kolu durumuna gelmi tir. Lite-
ratüre eklenen en son halka ise müfessir tabakatlar  olmu tur. Muhtemelen 
slâmî ilimlerin hemen her dal ndaki âlimlerin tefsirle yak ndan ilgilenmesi 

sebebiyle, di er alanlardaki çal malar erken dönemde böyle bir yaz m türüne 
ihtiyaç b rakmam t r. lk müfessir tabakat n  Süyûtî kaleme alm , bu türü 
Dâvûdî, Edirnevî gibi âlimler sürdürmü tür. Ça da  dönemde literatür, Zehebî 
ve Cerraho lu’nun, Goldziher’in çe itli slâmî e ilimleri merkeze alan yönte-
mine göre yapt klar  tefsir tarihi çal malar yla farkl  bir boyut kazanm t r. 
Bununla birlikte Ömer Nasuhi Bilmen gibi, tefsirdeki kronolo ik süreklili i 
esas alarak klasik yöntemi devam ettirenler de olmu tur. Bu çal mada önce-
likle slam tabakat literatürünün do u u ve etkenleri tart lmakta, daha sonra 
müfessir tabakat literatürünün di er ilim dallar na oranla geç ortaya ç k n n 
sebepleri ve tarihsel seyri incelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Hadis tenkidi, slâm biyografi literatürü, müfessir taba-
katlar , Süyûtî, Goldziher, Ömer Nasuhi Bilmen.


