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TAKdİm

Siyer Araştırmaları Merkezi olarak “Büyüklerin Ayak İzleri” üst 
başlığıyla 2010 yılında başladığımız ve her yıl İslam Tarihi’nin özel-

likle siyer alanının rehber şahsiyetlerinden birini tanıtmaya/tanımaya 
çalıştığımız ekinliklerimizin dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Bu 
yılın rehber şahsiyeti ise ilk dönem siyer kaynaklarının vazgeçilmez 
ismi İbn Sa‘d (ö. 230/835) olacaktır.

İdrak etmekte olduğumuz bu zaman dilimi, Siyer Araştırmaları 
Merkezi, Siyer Vakfı ve 2013 yılında kuruluşu gerçekleşen Uluslara-
rası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün  ortak çalışması ile “Seni 
Anlamayan Yürek Kalmasın”  serlevhası altında  Siyer Yılı[1435/ 
2013-2014] olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede 1 Muharrem 1435 
/4 Kasım 2013’ten başlayarak çeşitli etkinlik ve programlarla bu yıl 
anlamına uygun bir şekilde ihya edilmeye çalışılmaktadır.

Bu önemli yılın idraki ve ihyası bağlamında yer alan etkinlikler-
den birisi de 27 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan İbn Sa‘d  
(ö. 230/835) Sempozyumu olacaktır. İki oturumdan oluşan sempoz-
yumda, İslam Tarihi ve Siyer’in ilk dönem temel kaynakları sözkonu-
su olduğunda akla ilk gelen iki üç isimden biri olan İbn Sa‘d ve onun 
çağları aşan eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i ülkemizin yetiştirdiği İslam 
Tarihi ve Siyer alanının uzmanı hocalarımız tarafından her yönüyle 
ele alınıp değerlendirilecektir. 
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Ayrıca siyer sevdalılarının özlemle bekledikleri İbn Sa‘d’ın  kıy-
metli eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’in 11 ciltten oluşan tam metin 
Türkçe tercümesi de siyer alanında nitelikli eserlere imza atan Siyer 
Yayınlarımız tarafından aynı tarihlerde okuyucularıyla buluşturu-
lacaktır.  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Adnan Demircan’ın editörlüğünde alanının uzmanı 15 kişiden 
oluşan bir heyet tarafından tercüme edilen Tabakât, ülkemizde siyer 
alanında nitelikli kaynak eserlere olan ihtiyacı kayda değer bir düzey-
de karşılayacaktır. 

Siyer Araştırmaları Merkezi olarak, Siyer Yılı ve “Büyüklerin 
Ayak İzleri” etkinlikleri bağlamında Siyer yazıcılığının klasik döne-
minin en önemli isimlerinden biri olan İbn Sa‘d ve onun eşsiz eseri 
Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i yeniden gündemimize almanın, çağdaş Si-
yer yazıcılığı ve araştırmalarına olumlu yönde bir ivme kazandıracağı, 
dolayısıyla bu nevi çalışmaların toplumumuzun sunî gündemlerden 
kurtulup, hakiki gündemlerine kavuşma noktasında katkılar sağlama-
sı en büyük temennimizdir.

Gayret ve çaba bizden, netice ise Rabbimizdendir.
Cemâziyelâhir 1435/Nisan 2014

Siyer Araştırmaları Merkezi
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İBn SA‘d
Hayatı ve Eserleri

Mustafa FAYDA **

Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî 
el-Bağdâdî (ö. 230/845). Tabakât kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih 

ve ensâb âlimi.

Basra’da doğdu. Babası veya dedesi Hz. Abbas ailesinin âzatlısı ol-
duğu için Mevlâ Benî Hâşim diye veya Kureşî nisbesiyle tanınıyordu. 
Bazı kaynaklarda Kureyş’in Benî Zühre koluna mensubiyetinden dolayı 
Zührî de denilmekte, ancak böyle bir nisbetin özellikle ailesinin Benî 
Hâşim’in mevlâsı olduğunun belirtilmesinden sonra zikredilmesi doğru-
luğunu şüpheye düşürmektedir.

İbn Sa‘d, ilk yıllarını geçirdiği Basra’da çoğu tâbiîn ve tebeu’t-
tâbiînden olan Hüşeym b. Beşîr, Vekî b. Cerrâh, Ebû Âsım en-Nebîl, 
Ârim b. Fazl, İsmâil b. Uleyye, Affân b. Müslim ve Ebü’l-Velîd et-Tayâlisî 
gibi âlimlerden dinî ilimlerle birlikte Arap dili ve edebiyatı okudu ve on-
lardan hadis aldı. Daha sonra hadis ve ahbâr öğrenmek üzere Kûfe, Me-
dine ve Mekke’ye gitti. Onun bu seyahatlerine çok erken yaşta başladığı, 
henüz yirmi yaşında iken Medine’de Hz. Osman ailesinin âzatlısı Ebû 
Alkame el-Ferevî ile buluştuğunu bizzat haber vermesinden anlaşılmak-
tadır. Medine ve Mekke’deki ikameti sırasında Hz. Peygamber’in gazve 
ve seriyyelerinin geçtiği yerleri de inceleyen İbn Sa‘d Medine’den sonra 
Rakka’ya ve Dımaşk’a, ardından Bağdat’a giderek ölünceye kadar orada 
kaldı. Onun Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i incelendiğinde rivayette bulundu-
ğu şahsiyetlerin hadis, ricâl, cerh ve ta‘dîl, fıkıh, kıraat ve diğer Kur’an ilim-
leri, siyer, meğâzî, ahbâr, fütûh, şiir ve ensâb sahalarında değerli âlimler 
olduğu, kendisinin de geniş bir kültüre ve çeşitli ilim dallarında derin bir 
vukufa sahip bulunduğu göze çarpar. Öğrencilerinden ve et-Tabakât’ın 

*  Mustafa Fayda, DİA, XX, “İbn Sa‘d” 294-296, özetlenerek aktarılmıştır.

 *

**  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. 
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râvilerinden Hüseyin b. Fehüm (Fehm) esere ilâve ettiği hal tercümesin-
de onu ilmi zengin, çok hadis ve haber sahibi, hadisle garîbü’l-hadîs ve 
fıkıh alanlarında çok kitap yazan bir şahsiyet olarak tanımlamıştır.

İbn Sa‘d’ın 200/815 yılı civarında geldiği Bağdat, o sıralarda ilmî 
faaliyetlerin çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyordu. İbn Sa‘d burada 
hocası Vâkıdî’nin kâtipliğini yaptı ve onunla “kâtibü’l-Vâkıdî, sâhibü’l-
Vâkıdî, gulâmü’l-Vâkıdî” gibi lakaplarla anılmasına yol açan yakın bir 
dostluk kurup ölümüne kadar (207/823) yanından hiç ayrılmadı. Bu 
arada hem kendisinden hem kütüphanesinden faydalandı ve bu husu-
su et-Tabakât’ın çeşitli yerlerinde zikretti. Onun Vâkıdî dışında Ruveym 
b. Yezîd el-Mukrî, Muhammed b. Sa‘dân ed-Darîr el-Kûfî, Ebû Zeyd el-
Ensârî, Medâinî, İbnü’l-Kelbî ve Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî’den kıra-
at, dil, ensâb ve tarih gibi alanlarda faydalandığı bilinmektedir. İbn Sa‘d’ın 
Süfyân b. Uyeyne, Vekî b. Cerrâh, Ebû Nuaym Fazl b. Dükeyn, Hüşeym 
b. Beşîr, Velîd b. Müslim, Ma‘n b. Îsâ ve Süleyman b. Harb gibi cerh ve 
ta‘dîl üstatlarınca sika kabul edilen âlim ve muhaddislerden hadis alması, 
çağdaşları kadar kendisinden sonra gelenler tarafından da takdirle anıl-
masına sebep olmuştur. Belâzürî, İbn Ebü’d-Dünyâ, Hâris b. Ebû Üsâme 
ve Ebü’l-Kâsım el-Beğavî gibi âlimler de kendisinden rivayette bulun-
muşlardır. [...]

İbn Sa‘d 4 Cemâziyelâhir 230’da (16 Şubat 845) Bağdat’ta vefat etti 
ve Bâbüşşâm Kabristanı’na gömüldü. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 222 
/837 veya 236/850 olarak kaydedilirse de bu tarihlendirmeler doğru 
değildir. Öte yandan 230 yılından sonra ölen bazı kimselerin biyogra-
filerinin et-Tabakât’ta yer alması kitabın İbn Sa‘d’a aidiyeti hususunda 
tartışmalara yol açmıştır. Ancak bunların esere İbn Sa‘d’ınkiyle birlikte 
öğrencisi Hüseyin b. Fehüm veya bir başkası tarafından eklenmiş olduğu 
şüphesizdir.

Cerh ve ta‘dîl âlimleri İbn Sa‘d’ı şerefli, faziletli, doğru sözlü ve genel-
likle sika bir şahsiyet olarak kabul ederler. Ebû Hâtim er-Râzî onun hak-
kında babasının, “İbn Sa‘d doğruyu söyler; muhaddis Kavârîrî’ye gelip on-
dan hadis sormuştur” dediğini nakletmektedir. Hatîb el-Bağdâdî, Mus‘ab 
b. Abdullah ez-Zübeyrî’nin sorduğu bir hadis üzerine Yahyâ b. Maîn’in 
İbn Sa‘d hakkında “yalancıdır” dediğine dair Hüseyin b. Fehüm’den ge-
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len bir rivayet üzerine şunları söylemiştir: “İbn Sa‘d ilim, fazilet ve adalet 
ehlidir. Kitabına aldığı hadisleri çoğunlukla inceledikten sonra yazması 
kendisinin doğruluğunu gösterir. Belki de Mus‘ab ez-Zübeyrî, Vâkıdî’nin 
rivayet ettiği münker bir hadisi Yahyâ b. Maîn’e sormuş, o da yalancı sı-
fatını Vâkıdî için kullanmıştır.” Yine aynı haberi eserine alan Zehebî ise 
Yahyâ b. Maîn’in yalancı sıfatıyla İbn Sa‘d’ı kastetmiş olabileceğini, ancak 
İbn Sa‘d’ın kendisine göre sadûk olduğunu, dolayısıyla Yahyâ b. Maîn’in 
görüşüne katılmadığını ifade etmiştir. Bazıları onun hakkında, “Hocası 
zayıf ancak kendisi sikadır” derken İbnü’n-Nedîm, “Hâli mestûr bir sika, 
sahâbî ve tâbiîn ahbârında âlimdir” diyerek onun zâhiren adaletine hük-
medilmesine karşılık gerçekte ne olduğunun bilinemeyeceğini anlatmak 
istemiştir. Bir kısım muhaddisler İbn Sa‘d’ın sika olduğunu kabul etmekle 
birlikte eserine Vâkıdî, İbnü’l-Kelbî ve el-Meğâzî sahibi Ebû Ma‘şer es-
Sindî gibi kimselerden rivayet aldığı için onu ayıplamışlardır. Ancak cerh 
ve ta‘dîl âlimleri hadis rivayeti konusunda eleştirdikleri bu şahsiyetleri, 
özellikle de Vâkıdî ile Ebû Ma‘şer’i siyer ve meğâzî sahasında güvenilir 
saymışlardır. Bizzat İbn Sa‘d da meselâ Ebû Ma‘şer’i, “Çok hadis rivayet 
eden zayıf bir kimse idi” şeklinde değerlendirmekten çekinmemiştir. 
Zehebî ve İbn Hacer gibi mûtedil cerh ve ta‘dîl âlimleri ise onu doğrudan 
güvenilir bir şahsiyet olarak kabul etmişlerdir.

Eserleri 

İbn Sa‘d’ın en meşhur eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’dir. Kaynaklar-
da Tabakâti’l-kebîr adıyla da anılan eserin ilk neşri bu adla (Leiden 1904-
1940), Arap ve İslâm dünyasında yaygın bir şekilde kullanılan İhsan Ab-
bas neşri ise Tabakâti’l-kübrâ adıyla yapılmıştır (Beyrut 1957-1968). İbn 
Sa‘d’ın, tabakât kitaplarının ilki ve zamanımıza intikal edenlerin en eskisi 
olan bu eseri, esas itibariyle siyer-meğâzî ve tabakât ana bölümlerinden 
meydana gelmektedir. İki cilt halinde basılan siyer-megâzî bölümü (Ka-
hire 1989), İbn İshak’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze ulaşan es-Sîretü’n-
nebeviyye’siyle Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinden sonra Hz. Peygamber’in 
hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış elde mevcut eserlerin üçüncü-
südür. İbn Sa‘d bu kısmı yazarken İbn İshak, Ebû Ma‘şer es-Sindî, Mûsâ b. 
Ukbe ve hocası Vâkıdî’nin eserleri gibi daha önceki siyer ve megâzîlerden 
faydalanmıştır. Kitap, Resûlullah’ı diğer peygamberlerle irtibatlandıran 



7

kısa bir risâlet tarihinden (I, 20-54) sonra onun anne ve babasının so-
yuna yer vererek bi‘set öncesi ve sonrası Mekke dönemi hayatını anlatır 
(I, 55-238). İbn Sa‘d, Hz. Peygamber’in hicretten sonraki faaliyetlerinin 
ele alındığı Medine döneminin yazılmasında İbn İshak’tan farklı bir me-
tot uygulamış ve onun gelişmeleri kronolojik sırayla yazmasına karşılık 
aynı konuları bir arada inceleyerek ilk örneğini, Resûl-i Ekrem’in dev-
let başkanlarına ve kabile reislerine göndermiş olduğu, sayıları doksan 
beşi bulan İslâm’a davet mektuplarıyla verip (I, 258-291) bunu yetmiş 
iki kabile heyetinin Medine’ye gelmesiyle sürdürmüştür (I, 291-359). 
et-Tabakât’ın daha önceki eserlerden en önemli farkı, Hz. Peygamber’in 
Tevrat ve İncil’deki sıfatlarıyla başlayıp arkasından onun ahlâkî ve şahsî 
özellikleri, konuşma, yürüme, giyinme, yeme içme gibi daha sonraki 
dönemlerde delâilü’n-nübüvve, alâmâtü’n-nübüvve ve şemâil kitapla-
rında işlenecek olan konulara yer vermesidir (I, 360-506). II. cilt Hz. 
Peygamber’in gazve ve seriyyeleriyle başlar (s. 5-192). Eserde Resûl-i 
Ekrem’in Vedâ haccından sonraki hayatı ile vefatına geniş yer ayrılmıştır. 
Bu konunun ele alındığı kısmı (s. 319-333) onun vefatı üzerine söylenen 
mersiyeler takip eder. Bu cildin sonunda, tabakât kısmına hazırlık olmak 
üzere yazıldığı düşünülebilecek bazı konulara yer verildiği görülmekte-
dir. Bunlar Hz. Peygamber hayatta iken Medine’de fetva verenler, Kur’ân-ı 
Kerîm’i toplayanlar ve ashaptan sonra onların çocuklarıyla başkalarından 
Medine’de fetva verenlerdir (s. 334-389). Eserin ikinci bölümü ashap, 
tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve müellifin vefat tarihi olan 230/845 yılına kadar-
ki râvilerin hal tercümelerini içeren tabakattır. III. cilt ashâbın hayatıyla 
başlayıp tâbiîn ve diğerlerininkiyle devam eder. İbn Sa‘d, Hz. Ömer’in 
fey gelirlerini dağıtmak üzere düzenlediği divan defterlerindeki anlayışa 
uygun olarak ashâbı beş tabakada incelemiştir. Tamamının Medine’de 
yaşadığı anlaşılan ashâbın ilk tabakasını Bedir Gazvesi’ne katılan muha-
cirlerle ensar (III, 5-627), ikinci tabakasını Bedir Gazvesi’nde bulunama-
mış Habeşistan muhacirleri gibi ilk Müslümanlardan olan kişilerle Uhud 
Gazvesi’ne katılanlar (IV, 5-251), üçüncü tabakasını Hendek ve sonrasın-
daki gazvelere katılanlarla Mekke’nin fethinden önce ihtidâ edenler (IV, 
252-385), dördüncü tabakasını Mekke’nin fethi sırasında ve daha sonra 
Müslüman olanlar, beşinci tabakasını da Hz. Peygamber’i çocukluğunda 
görenler teşkil eder. Bu bölümü planlarken İslâmiyet’e giriş tarihlerini ve 
katıldıkları gazveleri göz önüne alarak ashâbı zaman unsuruna göre beş 
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tabakaya ayıran İbn Sa‘d, Medine’de yaşamış olanlara öncelik tanımak su-
retiyle mekân unsuruna da yer vermiş ve arkasından sahâbîleri gittikleri 
yerlere göre yeniden tabakalara ayırmıştır. Bu tabakalar Mekke’den başla-
mak üzere sırasıyla Tâif, Yemen, Yemâme ve Bahreyn (V, 443, 503, 523, 
549, 557), Kûfe (VI, 5-65), Basra (VII, 5-90), Medâin (VII, 317-319), 
Horasan (VII, 365-367), Şam (VII, 384-439), el-Cezîre (VII, 476-477) 
ve Mısır’a (VII, 493-509) yerleşmiş olanlardır. İbn Sa‘d’ın yaptığı bu tas-
nif bazı sahâbîlerin mükerreren zikredilmesi sonucunu doğurmuştur. 
Meselâ Hz. Ali önce Medine’de fetva verenler (II, 337-340), ardından 
Bedir Gazvesi’ne katılanlar (III, 19-40), daha sonra da Kûfe’ye gidenler 
(VI, 12) arasında yer alır; ancak onun hakkında yalnızca Bedir ehline ait 
olan kısımda geniş bilgi verilmiştir. Medine, Kûfe ve Medâin’de yaşayan 
sahâbî Selmân-ı Fârisî’nin de durumu aynıdır (IV, 75; VI, 216; VII, 318). 
Diğer taraftan sahâbîler ele alınırken önce muhacirlerden ve onların 
mevlâlarından başlanmış, daha sonra ensar sıralanmıştır. Muhacirlerin 
sıralanmasında da Hz. Ömer’in divan defterlerini düzenlerken yaptığı 
gibi önce Resûl-i Ekrem’in mensup olduğu Kureyş’in Benî Hâşim kolu-
na, arkasından ona olan yakınlıklarına göre Benî Ümeyye’ye ve diğer kol-
lara yer verilmiştir. Ensâr’da ise Sa‘d b. Muâz’ın kabilesi Evs’in Benî Eşhel 
kolu başa alınmış ve bu düzen diğer tabakalarda da sürdürülmüştür. İbn 
Sa‘d, tâbiîn neslini genellikle yirmi ile on yıllık yaş farklarına ve yaşadıkları 
şehirlere göre tabakalara ayırmış, ardından tebeu’t-tâbiîn ile ondan sonra 
gelenleri sıralamıştır. Yedi tabaka halinde tasnif edilen ilk tâbiîn zümre-
si Medine’de yaşayanlardır. Diğer şehirlerde yaşayanlar ise önce -varsa- 
buralara yerleşen sahâbîler zikredildikten sonra tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve 
daha sonra gelenler olmak üzere sınıflandırılmıştır.

Son cilt kadın sahâbîlere ayrılmıştır. Esere erkeklerden sahâbî, tâbiîn 
ve diğer nesillerin alınmasına karşılık kadınlardan yalnızca sahâbî ve bazı 
tâbiînin dahil edildiği görülür. Bu cilde Hz. Peygamber’in kadınlarla nasıl 
biatlaştığı konusu ile başlayan müellif önce Resûl-i Ekrem’in zevcelerini, 
ardından sırasıyla onun kızları, amca ve hala kızları, Benî Hâşim mensup-
ları başta olmak üzere Kureyşli ve Medineli kadın sahâbîleri, sonunda 
da tâbiînden bazı hanımları bir tabaka halinde ele almış, haklarında bilgi 
verirken de ilimle ilgilenmelerini, sosyal hizmet sahasında rol almış ol-
malarını ve özellikle savaşlarda yaralılara sağlık hizmeti sunmalarını, silâh 
taşıyıp fiilen savaşa katılmalarını göz önünde tutmuştur.
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İbn Sa‘d’ın, başta hocası Vâkıdî’nin kitapları ve rivayetleri olmak 
üzere kendinden önceki eserlerden ve çağdaşlarından şifahen topladığı 
hadislerle ahbâr ve ensâba ait bilgilerden faydalanarak yazdığı et-Tabakât, 
öğrencilerinden Hâris b. Seleme, Hüseyin b. Fehüm, Ahmed b. Ubeyd, 
İbn Ebü’d-Dünyâ ve başka râviler yoluyla günümüze ulaşmıştır. İndeks-
leri hariç bugün on üç cilt halinde elde bulunan eser, öncelikle sünnete 
hizmet etmek için kaleme alınmıştır. İbn Sa‘d, gerek siyer ve gerek tabakât 
bölümlerinde muhaddislerin usulüne uygun şekilde isnad kullanmıştır. 
Şahısların nesebini verirken hemen hiç kaynak zikretmemiş, genellikle 
İbnü’l-Kelbî’nin ensâb bilgisine dayanmış, ensara ait nesep bilgilerini de 
İbn Umâre el-Ensârî’nin Kitâbü Nesebi’l-ensâr’ından almıştır. Öte yandan 
ashâbın hepsini sika kabul ettiği için cerh ve ta‘dîl hususunda onlarla ilgili 
görüş belirtmemiş, buna karşılık tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîne mensup şahsi-
yetlerin çoğunlukla hadis rivayetlerindeki durumlarını ve sika olup olma-
dıklarını kısa ifadelerle değerlendirme yoluna gitmiştir. Ele aldığı şahsın 
önce künye ve lakabını, adını, mensup olduğu kabileyi göstermek üzere 
babasından başlayarak nesebini, sonra da annesinin adını ve nesebini 
verir; arkasından erkek ve kız çocuklarını, eğer şahıs kadın ise kocasını 
tanıtır. Daha sonra mesleğini, ahlâkî ve şahsî özelliklerini, yaşadığı yerleri, 
seyahatlerini, hocalarını ve öğrencilerini, siyasî ve ilmî kişiliğini, fazileti 
hakkında söylenenleri anlatır ve vefat tarihini bildirir. Sahâbeden başta 
Hulefâ-yi Râşidîn olmak üzere aşere-i mübeşşere, Hz. Hasan ve Hüseyin, 
Ömer b. Abdülazîz gibi bazı şahsiyetlere ise çok geniş yer vermiştir. Özel-
likle halifelerin dönemlerindeki iktisadî ve içtimaî olayların, çeşitli devlet 
kurumlarının ve diğer faaliyetlerin üzerinde genişçe durduğu görülür. İbn 
Sa‘d’ın et-Tabakât’ının, İslâm’ın yayılış tarihini göstermesi yanında ilmî ve 
dinî gelişmeleri şehirlere göre aksettirmesi bakımından ayrı bir yeri bu-
lunmakta, çağdaşı Halîfe b. Hayyât’ın  et-Tabakât’ı ile karşılaştırıldığında 
kültür seviyesi ve zamanımıza intikal ettirmiş olduğu belgelerin zenginliği 
hemen göze çarpmaktadır.  et-Tabakât daha sonra gelen birçok müellifin 
eserine örnek ve kaynak olmuştur. Belâzürî Fütûhu’l-büldân ve özellikle 
Ensâbü’l-eşrâf’ı yazarken ondan çok faydalanmış, Ebû Nuaym ve Beyhakī 
Delâilü’n-nübüvve adlı eserlerinde, Ebû Nuaym Hilyetü’l-evliyâ’da, İbn 
Mende  et-Tabakât’ta, Taberî Târîh’te, Vekî b. Hayyâm Ahbârü’l-kudât’ta, 
Hatîb el-Bağdâdî Târîhu Bağdâd’da, İbn Asâkir Târîhu medîneti Dımaşk’ta, 
Zehebî Siyerü A’lâmi’n-nübelâ’da, İbn Hacer el-İsâbe’de ve İbnü’l-Cevzî el-
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Muntažam ile Sıfatü’s-safve’de kaynak ve metot bakımından onun etkisi 
altında kalmıştır.

Erken bir dönemde şarkiyatçılar tarafından ilim âlemine tanıtılmış 
olmasına rağmen et-Tabakât’ın günümüze kadar hâlâ tam ve güzel bir 
neşri yapılmamıştır.[1] Otto Loth’un, Das Classenbuch des Ibn Sa‘d adlı 
doktora teziyle (Leipzig 1869) kitabın ve müellifinin İslâm tarihi için 
taşıdığı önemi göstermesinden sonra eser Eduard Sachau başkanlığında 
bir heyet tarafından notlar ilâvesi ve kısmen Almanca tercümesiyle birlik-
te sonuncusu indeks olmak üzere dokuz cilt halinde Kitâbü’t-Takabâti’l-
kebîr adıyla yayımlanmış (Leiden 1904-1940), bu yayın, notları çıka-
rılmak suretiyle Arap dünyasında Hicâzî Muhammed Halîl tarafından 
dört cilt (Kahire 1358/1939) ve İhsan Abbas tarafından dokuz cilt 
(sonuncusu indeks) (Beyrut 1376-1377/1957-1958, 1388/1968) ola-
rak et-Tabakâtü’l-kübrâ adıyla tekrarlanmıştır. Daha sonra Muhammed 
Abdülkâdir Atâ, Ziyâd Muhammed Mansûr’un neşrettiği Medineli 
tâbiîne ait dördüncü ve beşinci tabakaları da ekleyip kendisinin buldu-
ğunu söylediği bazı yazmaları göstermek suretiyle eseri sekiz cilt halinde 
yayımlamıştır (Beyrut 1410/1990). Ayrıca bu neşirlerin hiçbirinde yer 
almayan Medineli ashâbın dördüncü tabakasını Abdülazîz Abdullah es-
Selûmî (I-II, Tâif 1416/1995) ve beşinci tabakasını Muhammed b. Sâmil 
es-Sülemî (I-II, Tâif 1414/1993), Medineli tâbiînin dördüncü ve beşinci 
tabakalarını ise üçüncü ve altıncı tabakalardaki eksiklikleri de tamamla-
yan kısımlarla birlikte Ziyâd Muhammed Mansûr (Medine 1403/1983) 
neşretmiştir. Muhammed Ali İdlikî ve Muhammed Avâme de eserin Lei-
den ve Beyrut baskıları ile Ziyâd Muhammed Mansûr’un Medineli tâbiîn 
tabakasına ait tamamlayıcı kısmı için olmak üzere bir indeks yapmışlar-
dır (Fihrisü’l-a’lâmi’l-mütercemîn fi’t-Tabakâti’l-kübrâ li’bn Sa‘d, Beyrut 
1406/1986). Kitabın başında yer alan iki ciltlik siyer bölümü es-Sîretü’n-
nebeviyye mine’t-Tabakâti’l-kübrâ (I-II, Kahire 1409/1989), Hz. Hasan’a 
ait kısmı Tercemetü’l-İmâm el-Hasan (nşr. Seyyid Abdülazîz Tabâtabâî, 
Kum 1416/1995), Hz. Hüseyin’e ait kısmı Tercemetü’l-İmâm el-Hüseyin ve 

[1]  Maddenin yazım tarihinde böyle olmasına karşın, günümüzde Siyer Yayınları tarafından 
tercümesi yayınlanan Dr. Ali Muhammed Ömer tahkikli 10 cilt metin ve 1 cilt müstakil 
dizin ile 11 cilt olarak Mektebetü’l-Hanci, Mısır 2001 tarihli neşir, sözkonusu eksikliği 
gidermiş görünmektedir (Ed).
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maktelühû (nşr. Seyyid Abdülazîz Tabâtabâî, Beyrut 1416/1995), ihtiva 
ettiği hadisler konularına göre sıralanarak Sünenü’n-nebî sallallâhü aleyhi 
ve sellem ve eyyâmüh (nşr. Abdüsselâm b. Muhammed b. Ömer Alûş, I-II, 
Beyrut 1416/1995) ve Aşere-i Mübeşşere’nin hayatına ait bölümler bir-
leştirilerek el-Aşeretü’l-mübeşşere bi’l-cenne (Kahire, ts.) adları altında 
ayrıca yayımlanmıştır. Eserin siyer bölümü Muhammed Abdülhamîd 
(Agra 1891) ve Mahmûd Mehdevî Dâmgânî (Tahran 1369 hş.) tarafın-
dan Farsça’ya, S. Moinul Haq - H. K. Ghaazanfar tarafından İngilizce’ye 
(I-II, New Delhi, ts.) çevrilmiştir.[2]

İbn Sa‘d’ın diğer eserleri de şunlardır: 

1. Kitâbü’t-Tabakâti’s-sağīr. et-Tabakâtü’l-kübrâ’dan önce ve onun pla-
nı mahiyetinde kaleme alınmış olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul Arkeo-
loji Müzesi Kütüphanesi’nde (nr. 435) bulunan nüshası 139 varaktır ve 
et-Tabakât’taki şahısların isimleriyle hayatları hakkında çok kısa bilgiler 
içermektedir. 

2. et-Târîh. Zehebî, İbn Sa‘d’ın bu adla bir kitap yazdığını söylüyorsa 
da diğer kaynaklarda böyle bir esere rastlanmamaktadır. 

3. Ahbârü’n-nebî. Yalnız İbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’inde geçer (s. 
151). Bununla ve yukarıdaki et-Târîh’le, et-Tabakât’ın başında yer alan si-
yer bölümünün kastedildiği sanılmaktadır. 

4. el-Kasîdetü’l-hulvâniyye fi’ftihâri’l-Kahtâniyyîn ale’l-Adnâniyyîn. Fuat 
Sezgin, İbn Sa‘d’a nisbet edilen bu kasideye Gâzî b. Yûsuf adlı bir kişinin 
şerh yazdığını ve Kahire’de bir yazma nüshasının bulunduğunu söyle-
mektedir. 

İbn Sa‘d’a, Hasan-ı Basrî’nin hayatına dair ez-Zührufü’l-kasrî fî terce-
meti Ebî Saîd el-Basrî gibi başka eserler de nisbet edilmekte, ancak hakla-
rında herhangi bir bilgi verilmemektedir.

[2] Türkçe çevirisi için bkz. İbn Sa‘d, Tabakât, Siyer Yayınları, İstanbul 2014 (Ed).
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BİR ÂLİm, BİR ESER

Muhammed Emin YILDIRIM *

  Sözlerimle Muhammed’i (sas) övmüş olmadım,
                                   Bilakis Muhammed’den bahsetmekle, 

                                       Sözlerime değer kazandırmış oldum.**
    Hassân b. Sâbit(r)

Hz. Peygamber’den (sas) bahseden her söz, insanlığın en güzelini 
konu edindiği için değerlidir. Hele bu söz, bir ayna safiyeti içerisin-

de o dönemi olduğu gibi yansıtma amacı taşıyor ve farklı mülahazalarla 
okuyucuyu yönlendirmeye çalışmadan o çağı, çağlar ötesine taşıma ar-
zusu içerisindeyse, daha farklı bir anlam ihtiva etmektedir. İşte İbn Sa‘d 
ve onun muhalled eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr alanının en güzel örnek-
lerinden biri olarak, başta ilmi çevreler olmak üzere, tüm siyer ve tarih 
okurlarının yanında yüzyıllardır haklı bir konum elde etmiştir. 

İbn Sa‘d ve eseri hakkında şimdiye kadar birçok tespit ve değerlendir-
me yapıldığı gibi bugünden sonra da yapılmaya devam edecektir. Bu de-
ğerlendirmelerin neler olduğuna girmeyeceğiz; biz burada şu üç soruya 
kısaca cevap vermeye gayret edeceğiz: 

1- İbn Sa‘d nasıl bir alimdir? 
2- et-Tabakât nasıl bir kitaptır? 
3- Klasik eserler nasıl okunmalıdır? 

*   Siyer Araştırmaları Merkezi kurucusu.
**  el-Kalkâşendi, Subhu’l-A‘şâ fi sinâ’ti’l-İnşa, I, 303 
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1- İbn Sa‘d Nasıl Bir Alimdir? 
■ Güvenilir, şerefli, doğru sözlü, fazilet ve adalet ehli 

biridir. 

İbn Sa‘d, hadis otoritelerinin büyük bir kısmı tarafından güvenilir 
bir ravi olarak kabul edilmiştir. Alanının uzmanı âlimler onun şerefli, fazi-
letli, doğru sözlü ve genellikle sika bir şahsiyet olduğunu söylemişlerdir. 
Büyük hadis alimi Hatîb el-Bağdâdî: “İbn Sa‘d; ilim, fazilet ve adalet ehlidir. 
Kitabına aldığı hadisleri çoğunlukla inceledikten sonra yazması kendisinin 
doğruluğunu gösterir.” [1] demiştir. Yine İbnü’n-Nedîm: “Hâli mestur bir sika, 
sahâbî ve tâbiîn ahbârında âlimdir.” [2] diyerek, onun hakkındaki görüşü-
nü, durumu biraz kapalı bulsa da olumlu bir şekilde beyan etmiştir. İbn 
Hacer [3] ve Zehebî[4] gibi alimlerde ondan hep bu minval üzere bahset-
mişlerdir.

■ Döneminin çok mühim isimlerine talebe olmuş, birçok 
önemli isme de hocalık yapmış biridir. 

İbn Sa‘d’ın başta Vâkıdî (ö. 207/823) olmak üzere, birçok doğru-
dan hocası olduğu gibi, eserlerinden ve rivayetlerinden faydalandığı ho-
caları da olmuştur. O büyük hadis hâfızı Ebû Nu a̒ym el-Fadl b. Dükeyn 
(ö. 219 h/834). Bağdat muhaddisi diye anılan Affân b. Müslim’den (ö. 
220/835) tarihçi ve ensâb âlimi Medâinî’den (ö. 228/843) dil ve ede-
biyat âlimi Ebû Zeyd el-Ensârî’den (ö. 215/830) hadis âlimi ve hâfız, 
Süfyân b. Uyeyne’den (ö. 198/814) ve hadis âlimi Hâlid b. Mahled’den 
(ö. 213/828) dersler almıştır. Ayrıca İbn Sa‘d, başta Musa b. Ukbe (ö. 
141 /759) ve Muhammed b. İshâk (ö. 150 /767) olmak üzere, Maʻmer 
b. Râşid (ö. 154 /771), Ebû Ma ş̒er es- Sindî (ö. 170 /787), Maʻn b. İsa (ö. 
198 /814) ve daha nice alimlerden de eserleri ve rivayetleri üzerinden 
istifade etmiştir. 

[1]  Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdad, V, 321 
[2]  İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 151
[3]  İbn Hacer, Tehzibu’t-tehzîb, V, 111
[4]  Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, II, 425 
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İbn Sa‘d’ın talebelerine gelince, en başa yazacağımız isim hiç şüp-
hesiz hocası kadar şöhrete sahip olan tarihçi ve nesep âlimi Ahmed b. 
Yahya b. Hâlid el-Belâzürî’dir (ö. 279 /892). Yine bir nahiv ve dil âlimi 
olan Ahmed b.‘Ubeyd (ö. 278/891), muhaddis ve büyük bir mutasavvıf 
olan  Ebû Bekir b. Ebü’d-Dünya (ö. 281/894), hadis âlimi el-Hâris b. Mu-
hammed b. Ebû Üsâme (ö. 895/ 282) ve Tabakât’ın da râvilerinden olan 
el-Hüseyn b. Muhammed b. Abdurrahman b. Fehm el-Bağdâdî (ö. 289 
h/901 m) onun talebelerinden en fazla bilinenlerdir. 

■ Hocası Vâkıdî’ye karşı çok vefalı davranan örnek bir ilim 
erbabıdır.  

Siyer ve İslam tarihi alanın meşhur âlimlerden birisi de hiç şüphesiz 
Vâkıdî’dir (ö. 207/823). Asıl adı Muhammed b. Ömer b. Vâkıd, dedesi 
Vâkıd’a nispetle Vâkıdî ismi ile meşhur olmuştur. O, başta hadis, kıraı-
at, tefsir ve edebiyat olmak üzere birçok alanda eserler vermiş olsa da, 
onun en meşhur nerdeyse adı anıldığında ilk akla gelen eserleri, Kitâbü’t-
Târihi’l-kebîr ve Kitâbü’l-Meğâzî’dir. [5]

Vâkıdî, hem yaşadığı çağın, hem de daha sonraları gelen âlimlerin 
çok sert ve şiddetli eleştirilerine muhatap olmuştur.  Ama onu eleştirenle-
rin bile kabul edip, takdir ettikleri bir talebesi vardır ki; o talebe, tabir caiz 
ise hocasının bile en büyük itibarı olmuştur. İşte o talebe İbn Sa‘d’dan baş -
kası değildir. Bu durumu Hatib el-Bağdadî şöyle ifade edecektir: “Her ne 
kadar hocası Vâkıdî güvenilir bir kişi değilse de, kendisi (İbn Sa‘d) çok güvenilir 
birisidir.” [6]

İbn Sa‘d, hocası Vâkıdî’nin yanında bir taraftan ilim tahsil ederken, 
bir taraftan da onun eserlerinin kâtipliğini yapmıştır. Aralarında hoca-
talebe ilişkisinin çok ötesinde müthiş bir sevgi bağı oluşmuş ve İbn 
Sa‘d, vefatına kadar hocasının yanından ayrılmayarak, ona karşı müthiş 
bir vefa sergilemiştir. Vâkıdî’nin ilmi birikiminden ve kütüphanesinden 
azamî ölçüde istifade eden İbn Sa‘d,  “kâtibü’l-Vâkıdî”, “sahibü’l-Vâkıdî” 
ve “gulâmü’l-Vâkıdî” gibi lakaplarla anılmış, [7] hocası hakkında söylenen 
olumsuz sözlere hiç aldırış etmemiş, bu haliyle de tüm ilim talebelerine 
örnek olmuş birisidir.  

[5]  Vâkıdî hakkında daha fazla bilgi için bkz:  Fayda, Mustafa; “Vâkıdî”, DİA, XLII, 471-475
[6]  Mevlânâ Şiblî Numânî, Siretü’n-Nebî, s. 43 
[7]  Fayda, Mustafa; “ İbn Sa‘d”, DİA, XX, 294



15

■ Siyasi olarak en çalkantılı, ilmi olarak ise en verimli 
zamanlara tanıklık etmiş biridir. 

İbn Sa‘d, Abbasîler’in toplumsal ve siyasal çalkantıların yaşandığı 
o ilk dönemine tanıklık etmiştir. O, Basra’da doğmuş, 230/845’de ise 
Bağdat’ta vefat etmiştir. Yaşadığı zaman itibari ile sırasıyla Abbasi halife-
lerinden Mehdî (775-785), Harun Reşid (786-809), Emin (809-813), 
Me’mûn (813-833), Mu’tasım (833-842) ve Vâsık (842-847) dönemle-
rine şahit olmuştur.  

O yıllarda, Ehl-i Sünnet, Şia, Haricîlik, Mutezile, Kaderiyye, Cebriy-
ye ve daha birçok mezhep ve akımın tartışmaları sürerken, diğer taraftan 
devlet eli ile farklı bir boyuta taşınan ilmi olmaktan çok siyasi bir düzeyde 
tartışılan Halku’l-Kur’ân (Kur’an’ın yaratılıp-yaratılmadığı) meselesi ister 
istemez o dönemin insanları ve özellikle ilim ehlini meşgul ediyordu. İbn 
Sa‘d da bu sıcak ortamdan bir şekilde etkilenmiş, sultanın sarayında sor-
guya çekilenler arasında bulunmuştur. 

Döneminin büyük alimlerinden olan İmam Ebû Yusuf (ö. 182/ 
798), İmâm Züfer (ö. 158/775) ve İmam Muhammed (ö. 189/805) İbn 
Sa‘d’ın çağdaşları arasında sayılan birkaç isimden biridir.  Ayrıca İmâm 
Mâlik’in vefat yıllarında İbn Sa‘d’ın genç bir ilim talebesi olarak şehirler 
dolaştığı da bilinen bir durumdur. Yine İmâm Şafiî (ö. 204/819) ve 
İmam Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) onun çağdaşı sayılırlar. Bu çerçe-
veden baktığımızda İbn Sa‘d’ın İslam düşünce dünyasının en verilimli ilk 
dönemlerine tanıklık ettiğini kolayca söyleyebiliriz.. 

İbn Sa‘d’ın içinde yer aldığı ilmî ortamın, ‘musannefler dönemi’ 
oluşundan olsa gerek Tabakât’ın yazımında bu tasnifatın izlerini gör-
mek mümkündür. Eserin ilk iki cildi özellikle siyer ve meğazi bölümleri 
konu merkezli (ale’l-ebvab) yazımı ağırlıkta iken, ister istemez biyograi-
filerin başladığı ciltlerde ise kişi merkezli (ale’l-rical) bir anlatımın ol-
duğunu görmekteyiz. İbn Sa‘d, Tabakât’ın düzeninde kendi döneminin 
bu iki tasnifat türünden örnekleri içeren bir eser hazırladığını rahatlıkla 
söylebiliriz

İşte İbn Sa‘d’ın eserindeki özgünlük ve günümüze kadar değer 
kaybına uğramadan gelmesinde, yaşadığı dönem olan İslam düşünce 
dünyasının zirve yıllarının büyük bir katkısı olduğunu göz önünde bu-



16

lundurmalıyız. Dolayısıyla onun değer ve kıymetini hakkıyla ifa etmek 
istiyorsak, hicri 2. ve 3. asrın  toplumsal, siyasal ve ilmi atmosferini yeni-
den teneffüs ederek bir başlangıç yapmalıyız. 

■ Sadece bir nakilci değil, özgün tespit ve yorumlarda 
bulunan bir müelliftir. 

İbn Sa‘d, kendisinden önceki siyer, tarih ve nesep malzemesine 
yaşadığı dönemde imkanlarını en üst düzeyde kullanarak ulaşmaya ça-
lışmıştır. Bunları alıp kullanması hasebiyle nakilci konumunda olmakla 
birlikte, mevcut malzemeye yeni eklemelerde bulunması, kaynaklarının 
ulaşamadığı haberleri tespit etmesi, elde ettiği rivayetlerin bir kısmı yeri 
geldikçe yorumlaması veya bazı değerlendirmelerde bulunması bakı-
mından özgün bir müelliftir.

Bu özelliği ile İbn Sa‘d, siyer yazıcılığında haklı bir değer kazanmış, 
kendinden sonraki tüm tarihçileri de bir şekilde etkilemiştir. Başta tale-
besi Belâzurî olmak üzere, Taberî, İbnü’l-Esîr, İbn Kesîr gibi tarihçiler, 
eserlerinin siyer bölümlerini, İbn Sa‘d’ın yöntemi üzerine telif etmiş ve 
Tabakât’tan pek çok alıntılara yer vermişlerdir.. Yine İbn Sa‘d’ın, siyeri 
konu başlıkları halinde ele alması da sonraki dönemlerde ilgi görmüş, 
bazı değişiklikler yapsalar da genel olarak onlar, bu konu başlıklarını esas 
almışlardır. 

2- et-Tabakât nasıl bir kitaptır? 

 ■ et-Tabakât, kendi alanı ile alakalı eserler içerisinde bize 
kadar ulaşan en eski kitaptır.

İslam kültür tarihinde tabakât kitaplarının ilki ve zamanımıza inti-
kal eden çalışmaların en eskisi olan Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr, kendi saha-
sında yazılan eserler mikyasında kapsamı ve özgünlüğü ile öne çıkan bir 
eserdir. Bu eser, temel olarak siyer-megâzî ve tabakât ana bölümlerinden 
meydana gelmektedir. Kitabın ilk iki cildi, siyer-meğâzî bölümünden 
oluşmaktadır. Bu ilk bölüm, İbn İshâk’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze 
ulaşan es-Sîretü’n-nebeviyye ve Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinden sonra, 
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Hz. Peygamber’in (sas) hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış mev-
cut eserlerin üçüncüsü sayılsa bile, tabakât kitaplarının ilki olduğu mu-
hakkaktır. 

İbn Sa‘d, her ne kadar hocası Vâkıdî’nin “Kitâbü’t-Tabakât” adını ta-
şıyan bir eserinden bahsediliyor ve ondan sık sık nakiller yapıyorsa da, bu 
eser günümüze ulaşmadığından şimdilik ricâl ilmine dair ilk eser olma 
özelliği kendi Tabakât’ındadır. Bu özellikte haklı olarak kitabın değerini 
ziyadeleştirmektedir. 

 ■ et-Tabakât, kendinden sonra gelen birçok müellifin 
eserine hem öncülük, hem örneklik, hem de kaynaklık 
yapmış bir çalışmadır. 

Bu kıymetli eser, yazıldığı günden itibaren siyer ve hadis başta ol-
mak üzere İslâmî ilimler alanında çalışan ve eserler veren birçok İslâm 
âlimini hem usul, hem de muhteva açısından etkilemiş, ulema arasın-
da İbn Sa‘d ve eseri üzerinde genel bir hüsn-ü kabul oluşmuştur. Eğer 
İbn Sa‘d’ın bu her türlü takdire şayan olan gayretinin bir neticesi olan 
et-Tabakât’ı olmasaydı, İslâm tarihinin farklı yönlerini ele alan sonraki 
dönem müelliflerinin eserleri birçok tarihi malumatı bizlere ulaştırma 
imkanı bulamazdı. Nitekim büyük İslam tarihçilerinden ve İbn Sa‘d’ın 
en önemli talebelerinden Belâzürî, futuhât kitaplarının öncüsü kabul 
edilen Fütûhu’l-büldân ile ensâb kitaplarının en mühimlerinden biri olan 
Ensâbü’l-eşrâf ’ı telifi esnasında onun eserinden çok faydalanmıştır. 

et-Tabakât’ın izlerini sadece Belâzüri’de değil, İbn Mende’de, 
Taberi’de, Vekî b. Hayyâm’da, Hatîb el-Bağdâdî’de, İmam Nevevî’de, 
İmam Zehebî’de, İbn Asâkir’de, İbn Abdilberr’de, İbnü’l-Esir’de, İbn 
Hacer’de, İbnü’l-Cevzi’de ve daha yüzlerce klasik dönem alimlerinde ve 
çağdaş araştırmacıların çalışmalarında görmekteyiz. Onların bu istifade-
leri sadece rivayet alıntıları ile sınırlı kalmamış, usul/metod, muhteva ve 
İbn Sa‘d’ın yorum ve değerlendirmelerinin etkisi ile geniş bir alana yayıl-
mıştır. 

Burada önemli bir noktaya daha dikkatleri çekmemiz gerekmek-
tedir. İbn Sa‘d, kitabında özel bir bahis açarak yer verdiği, “Peygamberlik 
Alametleri” konusu sahasında bir ilktir. Bu konu İbn Sa‘d’ın zamanına 
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kadar dağınık bir şekildedir. İbn Sa‘d’ın “Delail, Şemail ve Sıfat” ile ala-
kalı rivayetleri toparlayıp, konu bütünlüğü ile takdim etmesi, kendinden 
sonra Delâilü’n-Nübüvve alanında yazılacak olan tüm eserlere rehberlik 
etmiştir. Bu etkinin nasıl olduğunu, sahalarının otorite kitapları sayılan 
Ebû Nuaym İsfehânî’nin (336/958) Delâ’ilü’n-nübüvve ile Hilyetü’l-evliyâ 
ve ayrıca Beyhakî’nin (ö. 458/1066) Delâ’ilü’n-nübüvve adlı eserlerine 
bakmak yeterlidir. 

 ■ et-Tabakât, İslam’ın kilit nesilleri olan en hayırlı üç nesli, 
kendisinden sonra gelen nesillere aktaran çok güzel bir 
kaynaktır. 

Efendimiz (sas) bir hadislerinde buyurdukları gibi, “İnsanlık tarihi-
nin en hayırlıları O’nunla (sas) beraber yaşayanlar (sahâbe), sonra onların 
ardından gelenler (tâbiîn), sonra da onları takip edenlerdir (tebeu’t-tâbiîn).”[8] 

Bu üç nesil, İslam’ın diğer nesillere aktarılması meselesinde kilit rol oy-
nayan nesilleridir. Onlar, dinin intikal ve muhafazasında özel bir konum-
dadırlar. Hal böyle olunca, Müslümanların kendilerine İslam’ı ulaştıran 
bu hayırlı nesilleri iyice tanıma, onların hayatlarından haberdar olma, 
özellikle de İslam’ı yaşama ve yaşatma noktasındaki mesajlarını anlama 
ve kavrama gibi bir zorunlulukları vardır. İşte İbn Sa‘d’ın, et-Tabakât’ta 
yaptığı budur. O, 10 ciltlik bu muhteşem eserinde, önce Hz. Peygamber’i 
(sas) en önemli özellik ve vasıfları ile anlatmaya başlayarak işlediği konu-
ları şu şekilde aktarır:

Birinci cildinde, beşerin atası Hz. Âdem’den (as) başlayarak, Hz. 
Peygamber’in (sas) nesebi, doğumu, çocukluk ve gençlik yılları, evlilik ve 
nübüvvet öncesi hayatını, O’nun kutlu sireti ile alakalı olan Arap kabile-
leri ve o devrin sosyal, kültürel, ticari ve ilmi hayatı adeta bir fotoğraf gibi 
gözler önüne serer. 

İkinci ciltte, Efendimiz’in (sas) gazve ve seriyyelerini detaylı bir şekil-
de anlatır. Özellikle Medine hayatını, hastalanışını, vefatını, ardından söy-
lenenleri ve arkasında bıraktığı neslin en temel özelliklerini farklı tespit ve 
rivayetlerle takdim eder. 

Üçüncü ciltten itibaren en hayırlı ilk nesil olan sahâbe nesli anlatı-

[8] Buhârî, Fedâilü Ashâbi’n-Nebî, 1; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 210-214
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lır. Bedir’e katılanlarla başlayan anlatım, altıncı cilde kadar devam eder. 
Buraya kadar et-Tabakât bize, beş ana tabakaya ayırdığı ashâbdan 1412 
sahâbînin biyografisini aktarır. 

Yedinci ciltten itibaren ikinci hayırlı nesil olan Tâbiîn nesline geçer. 
Sözü, Peygamber şehri olan Medineli Tabiîler’den başlatır ve bu ciltte, 
890 şahsın biyografisini anlatır.

Sekizinci cilt, Resûlulah’ın (sas) vefatının ardından siyer coğrafyası-
nın çeşitli bölgelerine (Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahren ve Kûfe) 
yerleşen sahabîler ve bu sahabîlerden rivayette bulunan 1350 şahsın bi-
yografisine yer verir. 

Dokuzuncu ciltte ise, yine Siyer coğrafyasının özellikle Arap Yarı-
madası dışında bulunan merkezlerine yerleşen Sahâbe ve bu Sahâbe’den 
rivayette bulunan fakih, kurra, muhaddis olan tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn an-
latılmaktadır. Bu ciltte 1272 biyografi yer almaktadır.

Onuncu ve son ciltte ise hanımlar vardır. “Kureyşli Muhacir Müslü-
man Hanımlar, Ensâr’dan Biat Eden Hanımlar, İsimleri Bilinmeyen Arap 
Hanımlar ve Diğerleri” başlığı altında ilk bölümlerde Muhacir hanımla-
rını, arkasından Hz. Peygamber’in kızlarını, halalarını, amca kızlarını ve 
diğerlerini anlatır. Ensar’ın hanımlarını ise Evs ve Hazrec kabileleri ve 
bunların alt kolları çerçevesinde takdim eder. Bu ciltte 1902 biyografi yer 
almaktadır.

Temelde iki ana bölümden oluşan eserde İbn Sa‘d, sahâbenin her 
birini adil kabul ettiği için onlar hakkında cerh ve ta’dîl cihetine gitmemiş, 
buna karşılık tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîne mensup şahsiyetlerin çoğunlukla 
hadis rivayetlerindeki durumlarını, sika olup olmadıkları, hadis rivayetin-
deki konumları, hadislerinin delil olup olmadığı gibi hadis ilmin kendine 
özgü terimleriyle  kısa ifadelerle bir değerlendirmeye tabi tutumuştur. .

 ■ et-Tabakât, Siyer Coğrafyası’nın, coğrafi ve kültürel 
bilgilerinin büyük bir kısmını yerinde gözlemle elde 
ederek, tasvir eden  önemli bir kaynaktır. 

İbn Sa‘d, yirmili yaşlarında iken Medine’ye gitmiş, orada Hz. 
Osman’ın ailesinin azatlısı Ebû Alkame el-Ferevî ile buluşmuş ve ondan 
bizzat pek çok rivayet almıştır. O yıllarda Medine ve Mekke’deki ikame-
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ti sırasında Hz. Peygamber’in (sas) gazve ve seriyyelerinin geçtiği yer-
leri de çok detaylı bir şekilde incelemiştir.  Medine’den sonra Rakka’ya 
ve Dimaşk’a, ardından Bağdat’a giden İbn Sa‘d, Siyer Coğrafyası’nı çok 
güzel bir şekilde öğrenmiştir. Elde ettiği bu bilgileri eserinde rivayetleri 
aktarırken kullanan İbn Sa‘d, bizlere dönemin coğrafyası hakkında başka 
kaynaklarda olmayan malumatlar sunmaktadır.  Eserinde yüzlerce köy, 
kasaba, şehir, vadi, su yolu gibi pek çok coğrafi mekanların isimleri detaylı 
bir şekilde zikredilmiştir.

Talebelerinden ve et-Tabakât’ın  râvilerinden Hüseyin b. Fehm esere 
ilâve ettiği hal tercümesinde, İbn Sa‘d’ı, “ilmi zengin, çok hadis ve haber 
sahibi, garîbü’l-hadîs ve fıkıh alanlarında çok kitap yazan”[9] bir şahsiyet 
olarak anlatmıştır. Onun bu geniş ilmi eserinde zaten görülmektedir. 
Mesela o, bir seriyye veya gazve anlatırken, seriyyenin ismini/komu-
tanını, nereye olduğunu, zamanını, yol güzergahını aktardıktan sonra, 
devamında gazvenin haberini vermekte, ayrıca seriyye veya gazvelerde 
sancağı kimin taşıdığını, birliğin yada ordunun kaç kişiden oluştuğunu 
belirtmektedir. Eğer anlatılan gazve ise Hz. Peygamber’in (sas) kendi 
yerine Medine’ye kimi vekil bırakıldığını söylemekte, yol güzergahında 
yaşanan hadiseleri çok canlı bir şekilde takdim etmektedir.  Elbette bu 
bilgiler bizler için çok önem arz etmekte, Siyer Coğrafyası’nı tanıma adı-
na mühim bir imkâna dönüşmektedir. 

 ■ et-Tabakât, başka klasik eserlerde olduğu gibi soğuk 
ve itici bir  üslup ile değil, sıcak ve canlı bir dil ile 
okuyucusuyla bağ kuran bir eserdir. 

Klasik döneme ait kitaplar genelde dil ve uslûpları nedeniyle 
okuyucuyu çoğu zaman sıkmakta, baştan sona o eserlerin okunması-
na engel olmakta, ihtiyaç anında sadece gerekli olan bilgiyi elde etme 
maksadı ile okunmaktadır. Ancak, et-Tabakât için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Kitabında İbn Sa‘d, öyle güzel bir dil kullanır ki, bazen 
sayfalarca okur yine de sıkılmazsınız. Mesela o, bir Sahâbî’yi anlatacağı 
zaman sözü şahsın nesebinden başlatır. Şahsın, babasının, annesinin ve 

[9] İbn Sa‘d, et-Tabakât, c. 9, s.372; Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdat, c. 5, s. 321 
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silsileye uygun olarak birkaç neslin nesebine temas eder. Sonra o şahsın 
çocuklarından, annelerinden ve onların neseblerini tanıtır. Okudukça 
ilim talebesinde merak uyanır; İbn Sa‘d’da özellikle bu merakı uyandıra‘-
rak, o şahsın soyunun Medine’de kalıp kalmadığından, oradan göçmüş 
ve İslâm devletinin herhangi bir bölgesine yerleşmiş ise onun yerleş-
tiği yerden de bahis açar. Sonra o Sahâbî’nin İslâm’la tanıştığı zamanı, 
Resûlullah’ın (sas) huzurunda İslâm’a girişini ve girişteki sırasını, yani 
kaçıncı Müslüman olduğunu belirtir. Birinci veya ikinci Habeşistan hic-
retine katılıp katılmadığını söyler. Sonra hayatında var olan önemli hadi-
selere değinir. Özellikle Efendimiz (sas) ile olan hatıralarını anlatır. Söz 
şahsın vefatına gelince cenazenin durumunu ve nasıl defnedildiğini, onu 
yıkayan ve kefenleyenin kim olduğunu, cenaze namazının kılınması için 
mescide taşınıp taşınmadığını yahut kabristana, defnedileceği yere doğru 
aceleyle götürülüp götürülmediğini, gece mi gündüz mü defnedildiği, [10] 
varsa vasiyetleri neler olduğu gibi oldukça teknik detaylar ile olayı anlatır. 
Bazen okuyucu kendisini tamamen o satırların içerisinde kaybeder, san-
ki oradaymış gibi canlı bir tanıklığa geçer. Çünkü İbn Sa‘d, orada kabrin 
önünde kimin konuştuğunu, cenaze namazı sırasında kaç tekbir getiril-
diğini ve vefat eden zatla son vedalaşmayı yapmak için cenaze ile birlikte 
kimin kabre indiğini bile aktarır. Örneğin Efendimiz’in (sas) cenaze ve 
defin işlemlerini anlatan müstakil bir bölümde cenazeyi kimin yıkadığı, 
kimlerin kabrin içine girdiği, cenaze namazının kılınışı, vasiyeti, terekesi 
ile  ilgili oldukça özgün ve detaylı bilgiler aktarmaktadır.[11]

Yine İbn Sa d̒ genellikle, okuyucu zihninde tasavvur edebilsin diye, 
Sahâbînin dış görünüşünü/fiziki özelliklerini anlatmaya da büyük önem 
atfeder. Söz gelimi, ilgili şahsın saç-sakalını boyayıp boyamadığı ve bo-
yadığı takdirde ne ile boyadığı hakkında özel detaylar vermeyi önemser. 
Aynı şekilde elbiselerden ve sarıklardan, onların yapıldıkları kumaşlardan 
ve renklerinden söz eder. Yine yüzükten, yüzüğün yapıldığı madenden ve 

[10] Örneğin Hz. Aişe’nin (ra) defni ile ilgili şu detaylar aktarılır: “Âişe hicrî 58 senesinde Ra-
mazanın 19’unda Salı gecesi vefat etti. Namazını da Ebû Hüreyre kıldırdı… Âişe’nin kabri 
üzerine bir örtü attık. O sırada elimizde aydınlatma için üzerinde meşale bulunan hurma 
dalları vardı. Onu Ramazan ayında insanlar vitri kıldıktan sonra geceleyin defnettik.” (X, 
82)

[11] “Resûlullah (sas) Mısır işi bir elbise (Kubtıyye) ve çizgili hulleyle kefenlendi.”[II, 288] 
“Resûlullah’ın (sas) kabrine Ali, el-Fadl b. Abbâs, Üsâme b. Zeyd ve Evs b. Havlî indi.” [II, 
302]; Geniş bilgi için bkz: İbn Sa‘d, et-Tabakât, Siyer Yayınları, II, 262-330
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varsa üzerindeki nakıştan ve hangi parmağa takıldığından da bahseder.[12] 

Sonuç olarak, özellikle bazı sahâbîlerin vasiyetlerinden hem ifade hem 
içerik bakımından, bu vasiyetleri imzalamak için şahit tutup tutmadıkla-
rından ve arkalarında bıraktıkları servetlerinden ve daha nice bilgilerden 
bahseder. Tüm bu tasvirler okuyucuyu içine çeker, sanki oradaymış gibi 
o tarihi zeminin canlı tanığı konumuna çıkarır.  

3- Klasik eserler nasıl okunmalıdır? 
 Hiç şüphesiz bir sözün/kelamın, haberin, bilginin ve bunların yazılı 

hale gelmiş hali olan metinlerin değeri ve değerlendirilmesinin bir takım 
temel kriterleri vardır. Bu kriterler dikkate alınmadığı zaman, ya söz yanlış 
anlaşılacak ya da hiç anlaşılmayacak; dolayısıyla da  hakkıyla değerlen-
dirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle olunca da elmas ile cam şişeler 
birbirine karışacaktır. Günümüzde 5N 1K olarak formüle edilen, İslam 
bilgi medeniyetinde ise Belağat ilminde açıkça ifadesini bulan: “Kim 
söylemiş(hatip), kime söylemiş (muhatap), nerede söylemiş(mekan), ne 
zaman söylemiş(zaman) ve niçin söylemiş(maksat)...” sorularına cevap-
lar bulmadan, bir metni doğru değerlendirmenin mümkün olamayacağı 
aşikardır.

Bu bağlamda genel olarak klasik dönem eserleri ve özellikle de ter-
cümesi sunulan et-tabakât  okumalarında dikkat edilmesine gereken bir 
kaç hususu şöyle sıralamak mümkündür:

1-Eser, rivayet temelli bir çalışma olduğu için metinde yer alan se-
netler ilk bakışta okuma açısından sıkıcı gelse de, bu senetlerin aktarılan 
rivayetlerin/haberlerin temelleri olduğu unutulmamalıdır.

2- Eser, biyografik bir çalışma olarak şahıs merkezli rivayetler olma-
sının yanısıra yeri geldikçe de konu merkezli rivayetler de aktarılmıştır. 

[12] Bu konu ile ilgili  birkaç örnek: “Resûlullah (sas) altından bir yüzük edindi. Sağ eline 
taktığında taşını iç tarafa çeviriyordu. İnsanlar da altından yüzükler edindiler. Sonra 
Resûlullah (sas) minberin üzerinde oturdu, onu çıkardı ve “Ben bu yüzüğü takıyor ve 
taşını avucumun iç tarafına çeviriyordum.” dedi; ardından onu attı ve “Vallahi bir daha 
onu takmayacağım.” dedi. Allah’ın peygamberi (sas) yüzüğü attı; diğer insanlar da yüzük-
lerini attılar.” (I, s. 460); “Ömer b. el-Hattâb, yüzüklerin üzerine Arapça bir şey yazılmasını 
yasakladı. Enes’in [b. Mâlik] yüzüğünde kurt veya tilki resmi bulunuyordu.” (IX, 16)
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Bu çerçevede metinler değerlendirilirken kişi, konu, mekan, olay örgüle-
rine dikkat edilmelidir.

3- Çoğu zaman müellif, kendi zamanına kadar ulaşmış konu ile 
alakalı gördüğü tüm rivayetleri/haberleri derleyip okuyucuya aktarma 
gayreti içerisinde olduğu için, eline ulaşan malzemeleri klasik hadis kay-
naklarında olduğu gibi bir tasnifata tabi tutmamıştır. Özellikle aktarılan 
hadislerin bir kritiği yapılarak bir düzenleme yapılmış değildir. Mümkün 
olduğu kadar çok bilgi aktarma gayreti içerisinde bazen birbiriyle çelişik 
gibi görünen, okuyucunun ilk bakışta anlamasının güç olduğu rivayetler 
de bu tür kitapta yer almaktadır. Bu tür rivayetler karşısında okuyucu he-
men bir hükme varmamalı, biraz sabretmelidir. Örneğin İbn Sa‘d çoğu 
zaman bu tür “sıkıntılı” rivayetleri tashih eden veya tenkid eden farklı riva-
yetleri ya hemen rivayetin altında ya da ilerleyen sayfalarda bizzat kendisi 
aktarmaktadır. Örnek olması açısından şu misali aktarabiliriz: Tabakât’ta 
Abdullah b. ez-Zübeyr’in Medine’de doğumu ve yaşanan mutlulukları 
anlatan kısmında senediyle birlikte şöyle bir rivayet aktarılır: 

Ebû Bekir, [doğduktan hemen sonra] bir bez parçası içerisinde [kuca-
ğına aldığı torunu] Abdullah b. ez-Zübeyr ile birlikte Kâbe’yi tavaf etti. 
Aynı zamanda o, İslâmî dönemde doğan ilk bebektir.
Muhammed b. Sa d̒ dedi ki: Bu rivayeti [hocam] Muhammed b. Ömer’e 
anlattım. [Beni dinledikten sonra] dedi ki: Bu aşikâr bir hatadır. Ab-
dullah b. ez-Zübeyr hicretten sonra Medine’de doğan ilk çocuktur. Bu 
hususta Müslümanlar arasında hiçbir ihtilaf yoktur. O zaman Mekke 
Dârü’l-Harb idi. Hicrî 7. yıldaki kaza umresine kadar Mekke’ye ne Pey-
gamber (sas), ne de Müslümanlardan birisi girmişti. Öyleyse Ebû Be-
kir, bir bez parçası içerisinde onunla nasıl tavaf yapabilir? Mekke’ye ne 
zaman gitti? Allah Resûlü (sas) ile birlikte hicret etmesinden başlayıp 
onun vefatına kadar devam eden müddet zarfında hiç ondan ayrılmış 
mıydı? [13]

Görüldüğü gibi aktarılan rivayetin kritiği hemen akabinde yapıl-
mıştır. Tabi bu tarz net tashihlerin olmadığı (Garanik meselesi gibi) riva-
yetler de mevcuttur kitapta. Bu durumda okuyucu farklı kaynaklarda yer 
alan rivayet ve bilgilere müracaat etmek suretiyle bütüncül bir okumanın 
gayretinde olmalıdır.

[13] İbn Sa‘d, Tabakât, c. VI, s.490
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4- Hiç şüphesiz her eser döneminin sosyal, siyasal ve kültürel ya-
şamından bağımsız bir şekilde değerlendirilmez. Bu bağlamda eseri 
okurken devrin şartlarının toplumsal ve siyasal algısını da gözönünde 
bulundurmak gerekmektedir. Müellifin yaşadığı dönem içerisinde var 
olan bazı itikadi ve siyasi ihtilaf ve tartışmalar ister istemez esere konu 
olabilmiştir. Bu tarz rivayetleri değerlendirirken muhakkak o dönemin 
şartlarını iyice bilmeli ve ona göre değerlendirmelerde bulunulmalıdır. 
Ayrıca süreç içerisinde bazı ifade ve kavramlar ilk kullanıldığı zaman-
dan daha farklı bir anlam kazanmış olabilir. Bu tür ifadeleri de yine dö-
nemin sosyal ve kültürel ortamını dikkate alarak okumalıdır. Mesela, 
Tabakât’ın bazı yerlerinde Hz. Ali için “aleyhi’s-selam”[14], Hz. Fatıma için 
ise “aleyha’s-selam” [II, s.312] ibarelerini görmek mümkündür. Okuyucu 
bu tür ifadeleri görünce bugün Şiilerin farklı anlamlar yükleyerek kullan-
dığı gibi eserde kullanılmasından ötürü İbn Sa‘d’ın Şii olduğu kanaatine 
varmamalı, bunu o dönemde Ehl-i Beyt’e saygı için kullanılan genel ifa-
deler olarak anlaşılmalıdır. Ayrıca eserde bazı raviler için “o ehl-reydi”[IX, 
286] veya “haruridir [hariciliği kastediyor]”[VII, 572] ve yahut “sahibu’s-
sünne idi.”[IX, 371] gibi pek çok mezhepsel yorumlar içeren ifadelere 
rastlamak mümküdür. 

5- Tabakât’ta yer alan pek çok rivayet aynı zamanda itikadi ve fıkhî 
konuları içeren önemli bilgiler aktarmaktadır. Okuyucu burada yer alan 
bir takım hüküm bildiren veya olaylar ile ilgili yapılan farklı yorumları 
esas alarak kendine bir fetva çıkarmaya çalışmamalıdır[15]. Zira nihayetin-
de bu eser ne bir fıkıh, ne  bir hadis, ne de bir ilmihal kitabıdır.

[14] “[Ebü’l-Âliye er-Riyâhî anlatıyor]:Ali (a) ve Muʻâviye zamanında tam savaşacak bir genç-
tim. Savaş bana en güzel yemeklerden daha sevimliydi. Hazırladığım en güzel savaş 
aletlerini kuşanıp yanlarına gittim. Baktım ki, birbirlerine karşı iki saf olmuşlar. O kadar 
çoklardı ki, safların uçları görünmüyordu. Bir grup tekbir getirdiği zaman diğeri de ge-
tiriyordu. Bir grup “Lâ ilahe illallah” dediği zaman diğeri de söylüyordu. Sonra kendi 
kendime düşündüm ve “Hangi grubu kâfir, hangi grubu mümin yerine koyacağım? Beni 
buna zorlayan şey nedir?” dedim. Akşam olmadan dönüp onları terk ettim.” Tabakât, 
IX, 116.

[15] “Enes’in üzerinde ipekli bir sarık, ipekli bir cübbe ve kenarları ipekli bir elbise gördüm. 
Ona, “Sana ne oluyor böyle? Bize ipekli elbise giymeyi yasaklıyorsun, fakat sen onu 
giyiyorsun.” dediler. Enes, “Onu bize emîrlerimiz giydiriyor. Biz de onların bu elbiseyi 
üzerimizde görmelerinden hoşlanıyoruz.” dedi. (IX, 21)” vb. rivayetlerden fetva devşir-
meye çalışılmamalıdır.
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Tabir caiz ise bir Tabakât’taki bilgiler büyük bir eczahanede yer alan 
ilaçlar gibidir, içinde pek çok hastalıklara şifa olacak ilaçlar bulunmakta-
dır. Ama kullanımı için mutlaka uzman birinin reçetesine ihtiyaç vardır. 
Malum her ilaç herkese iyi gelmeyebilir…

4 Cemaziyelahir 230 Pazar günü (16 Şubat 845) 62 yaşlarında 
Bağdat’ta vefat eden İbn Sa‘d, bize böyle güzel bir eser bırakarak gitmiştir. 
Onun için sadaka-i cariye olan bu eserden hakkı ile istifade etmek ise bi-
zim en büyük temennimizdir. 

Önceleri Hıristiyan bir papaz iken sonra Müslüman olan Ebû 
Muhammed Abdullah el-Mayurkî’nin (ö. 832/1429) çok güzel bir sözü 
var. Diyor ki: “Bir müminin tarihini yazan onu diriltmiş, o yazılan tari-
hi okuyan ise onu ziyaret etmiş gibi olur.”

Bu eserin, kimler hakkında yazıldığını biliyorsunuz, esere konu olan 
şahısları yazan İbn Sa‘d, onları diriltmiş gibidir. Bize düşen ise onların 
hayatlarını okuyup, onları ziyaret etmiş gibi istifade edip, hayatlarımızı bir 
şekilde nebevî iklim ile diriltmektir. 

Mevla hepimize bunu nasip eylesin, daha güzel ve daha derinlikli 
çalışmalarda bizleri istihdam eylesin. (âmin) 
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İbn Sa‘d, Abbasîler’in ilk döneminde yaşamıştır. Bu dönemde sıra-
sıyla Mehdî (775-785), Harun Reşid (786-809), Emin (809-813), 

Me’mun (813-833), Mu’tasım (833-842) ve Vâsık (842-847) hilafet tah-
tına oturmuşlardır. Dönemin siyasî tarih bakımından en önemli özelliği, 
kuruluşun tamamlanması ve devletin siyasî gücünün zirvesine ulaşmış 
olmasıdır. Bununla birlikte aynı dönemde Abbasî Devleti’nden kopma-
lara da tanık olunmuştur. 

Üzerinde durulan dönemde Abbasîler’in sınırları içinde kalan top-
lum çok dinli, çok dilli ve çok etnisiteli bir yapıya sahipti. Müslümanlar 
Araplar, Berberiler, Farisîler, Türkler, Kıptîler ve Zenciler gibi farklı ka-
vimlerden oluşmaktaydı. Emevîler döneminde su yüzüne çıkan Arap-
Mevâli ayırımı, bu dönemde de devam etmekle beraber, Abbasîler’in iş 
başına gelmesiyle Mevâlînin durumunun oldukça iyileştiği, hatta bazı 
alanlarda (mesela ilim dalları) Arapların Mevâlînin gerisinde kaldığı bile 
söylenebilir. Toplumun diğer bölümünü oluşturan gayr-i müslimlere 
gelince, bunları Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusîler, Budistler, Hindular 
şeklinde sıralamak mümkündür. Nüfusun büyük bir kısmını bu dinlerin 
mensupları teşkil etmekteydi. 

İbn Sa‘d dünyaya geldiği sırada İslâm coğrafyasında Ehl-i Sünnet, 
Şia, Haricîlik, Mutezile, Kaderiyye, Cebriyye mezhepleri ortaya çıkmış 
bulunuyorlardı. Ehl-i sünnetin tarihi açısından baktığımızda İbn Sa‘dın 
yaşadığı zaman dilimi, fıkıh alanında büyük müctehid imamların tezahür 
ve temayüz ettikleri bir dönem olarak da dikkat çekmektedir. Ebû Hani-
fe (ö. 150/767), İbn Sa‘d’ın doğumuna tekaddüm eden yıllarda yaşamış 
ise de öğrencileri Ebû Yusuf (ö. 182/798), İmâm Züfer (ö. 158/775) ve 
İmam Muhammed (ö. 189/805) kısmen İbn Sa‘d’ın çağdaşı sayılırlar.  
İmâm Mâlik hicrî 179/795 yılında vefat ettiğinde İbn Sa‘d 19 yaşında bir 
yetişkindi. İmâm Şafiî (ö. 204/819) ve İbn Hanbel (ö. 241/855) onun 
çağdaşı sayılırlar. Bu bilgiden hareketle İbn Sa‘d’ın İslâm hukuk tarihinin 

İBn SA‘d’ın YAşAdığı dönEm vE ÇEvRE
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en verimli dönemine tanıklık ettiği söylenebilir. [1] Müellifimizin yaşadığı 
dönemde Şia’nın durumuna bakıldığında “ğulât” adı altında toplanan bir-
çok aşırı kolun zuhur ettiğini belirtmeden geçmemek gerekir. İlâhî ruhun 
önce Peygamber’e daha sonra Ali’ye ve evladına hulûl ettiği, Allah’ın kula 
kulun Allah’a benzediği (teşbih); peygamberliğin sona ermediği, zaman 
içinde imâmetin peygamberliğe dönüşeceği, imamların gaybı bildikleri, 
dinî nasların zahiri manalarından koparılarak bâtıni şekilde tefsir edile-
bileceği vb. inanışlar, aşırı Şiî kolları diğerlerinden ayıran hususlardır.[2] 
Mu’tezile’nin gelişmesi de İbn Sa‘d’ın hayatını geçirdiği Abbasîler’in ilk 
dönemi içinde gerçekleşmiştir. Önce Mansur, ama daha çok da Harun 
Reşid ve Me’mun dönemlerinde Mu’tezilî âlimlerin yıldızı parlamıştır.

Abbasîlerin ilk dönemindeki önemli medeniyet ve kültür merkezleri 
olarak karşımıza; Bağdat, Basra, Kufe, Mekke Medine gibi şehirler çık-
maktadır. İbn Sa‘d’ın yaşadığı yıllarda bir milyona yakın bir nüfusun ya-
şadığı tahmin edilen Bağdat büyük bir kültür, tercüme ve bilim merkezi 
idi. Hanefi ve Hanbelî mezhepleri burada doğmuştu ayrıca Beytülhikme 
gibi tercüme yapılan diğer kuruluşlar da burada bulunuyordu. Mekke, 
önceden olduğu gibi İbn Sa‘d’ın yaşadığı dönemde de İslâm dünyasının 
en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Hac merasimleri, İslâm 
dünyasının değişik kesimlerinden gelen âlimler için bir buluşma vesilesi 
olmaktaydı, buna bağlı olarak şehirdeki ilmî hayat hac esnasında büyük 
bir canlılık göstermekteydi.[3] Hicretin ardından kısa sürede gelişerek 
İslâm dünyasının en önemli kültür merkezi haline gelen Medine’nin bu 
özelliği Abbasîler zamanında da devam etmiştir. İslâm tarih yazıcılığı ala-
nında, İslam dünyasındaki iki ana ekolden biri Medine’de ortaya çıkmıştır 
(Diğeri Irak’tır). Daha sonra telif edilen siyer kitaplarındaki malzemenin 
pek çoğu Medineli ravilerden dolayısıyla da Medine’den toplanmıştır. [4]

İbn Sa‘d’ın içinde yer aldığı ilmî ortamın, ‘musannefler dönemi’ oluşu 
da zikredilmesi gereken hususlardan biridir. Hicrî ikinci asrın ortalarına 
kadar genelde hafıza yoluyla muhafaza edilen rivayetler, tâbiûn döne-
minde herhangi bir tertip ve tasnife tabi tutulmaksızın gelişi güzel yazıl-
mışlardır. Ancak hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren bu yazılı malzeme 
musannef, câmî ve sünen gibi isimler altında ve konularına göre tasnif ve 
tertip edilmeye başlanmışdır. 

[1] Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul 1975, s. 61
[2] Mustafa Öz, “Şia”, DİA, XXXIX, 111-114
[3] Nebi Bozkurt-M. S. Küçükaşçı, “Mekke”, DİA, XXVIII, 561-562
[4] Nebi Bozkurt-M. S. Küçükaşçı, “Medine”, DİA, XXVIII, 308-311
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İslâm tarih yazıcılığı açısından konu ele alındığında ise İbn Sa‘d’a 
kadar: Hz. Peygamber’in vefatından sonra başta sahabî çocukları olmak 
üzere tâbiîn döneminde yetişen birçok şahsiyet siyer ve meğazî alanın-
daki çalışmalara önemli katkılarda bulunmuşlardır. Hocası Zührî’nin ve 
başka pek çok ismin rivayetlerine ilave olarak Medineli 100 kadar ravi-
den, İskenderiye’deki Yezîd b. Ebû Habib’den ve diğer âlimlerden hadis, 
siyer ve meğazî haberleri alan İbn İshak, bu suretle kendisinden öncekile-
rin topladıklarından çok daha zengin bir rivayet külliyatına sahip olmuş, 
dahası bunları konularına göre tasnif ederek ünlü eseri Kitâbu’l-mübtede’ 
ve’l-meb’as ve’l-meğâzî’yi telif etmiştir. İbn İshak aynı zamanda bu eseriyle 
siyer kitaplarına günümüzde bilinen şeklini veren kişidir .İbn İshak’tan 
sonra siyer yazıcılığına katkı sağlayan bir diğer isim, İbn Sa‘d’ın da hocası 
olan el-Vakıdî (ö. 207/823)’dir. Onun Kitabu’l-meğâzî’sinin en bariz özel-
liği Hz. Peygamber’in siyeri bağlamında yalnızca Medine dönemindeki 
seriyye ve gazveleri ele almış olmasıdır. O, yazıyla tespit edilmiş birçok ri-
vayet ve resmi belge yanında gazve ve seriyyelere katılanların torunlarıyla 
da görüşmek suretiyle en doğru tarihleri ve bilgileri vermeye çalışmıştır. 

Buraya kadar verilen bilgilerden şu sonuca ulaşabiliriz: İbn Sa‘d’a ka-
dar Hz. Peygamber’in hayatı, şahsiyeti ve savaşlarıyla alakalı temel bilgiler 
bir araya getirildiği gibi siyer ve meğazî kitaplarının planı ve konuları da 
sağlam bir şekilde tespit edilmiştir. Olaylar anlatılırken, tarih yazımının 
zorunlu sonucu olarak telfik yöntemi yerleşmeye başlamıştır. Bütün bu 
çalışmalar, daha sonra gerek siyer-meğazî gerek tabakât veya tarih adıyla 
telif edilecek eserlerin temel kaynağı olmuştur.[5]

Siyer ve meğazî çalışmalarına paralel olarak genel ve özel tarih, şehir 
tarihleri ve nesep alanında da çalışmalar ortaya konmuş ve kitaplar telif 
edilmiştir. İslâm tarih yazıcılığının seyri içerisinde tabâkât ve terâcim türü 
eserlerin önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İbn Sa‘d’a kadar bu 
türe öncü olarak kabul edilebilecek bir eserin bulunmayışı, oldukça dik-
kat çekmektedir. Bu, İbn Sa‘d’ın eserinin özgünlüğünü ortaya koyması 
bakımından dikkate değer bir husustur.

Son olarak İbn Sa‘d’ın yaşadığı dönemde Şuubiye hareketinin, Mih-
ne hadisesinin ve Ehl-i Kitapla yapılan birtakım tartışmaların toplumun 
gündemini meşgul eden önemli olaylar ve fikrî meseleler olarak zikredil-
mesi mümkündür.

[5] Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğâzî”, DİA, XXXVII, 321-322
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Et-Tabakâtü’l-kübrâ isimli eseriyle tanınan Muhammed b. Sa‘d, 168 
(784) yılında Basra’da doğdu. İbn Sa‘d, babası veya dedesi Hz. 

Abbas’ın soyundan geldiği için “Mevlâ Benî Hâşim” veya “Mevlâ Beni 
Hüseyin” diye anılmaktadır. Ayrıca bazı kaynaklar, nisbesini “Zührî” 
olarak vermektedir. Bu da kendisinin ya da babasının Kureyş kabilesinin 
Benî Zühre koluna mensup olabileceğini ortaya koymaktadır. 

İlk yıllarını doğduğu yer olan Basra’da geçiren İbn Sa d̒, çok erken yaş-
larda ilim tahsiline başladı. Başta tâbiîn ve tebe-i tâbiînden olan çok sayı-
da âlimden Arap dili ve edebiyatı, hadis ve tefsir alanlarında dersler oku-
du. Daha sonra Kûfe, Bağdad, Rakka, Dımaşk, Mekke ve Medine’de de-
vam etti. Buradaki meşhur âlimlerden dersler aldı. İbn Sa d̒, Medine’den 
ayrıldıktan sonra Abbasîler’in merkezi Bağdat’a yerleşti. Burada hocası 
Vâkıdî (ö. 207/823) ile tanışmış; onun kâtipliğini yapıp ilmi birikimin-
den ve kütüphanesinden azamî ölçüde istifade etmiştir. “Kâtibü’l-Vâkıdî”, 
“sahibü’l-Vâkıdî” ve “gulâmü’l-Vâkıdî” gibi lakaplarla anılmasına sebep 
olan bu süreçte hocası ile çok yakın bir dostluk kurdu ve onun vefatına 
kadar da yanından hiç ayrılmadı. İbn Sa‘d, hocası Vâkıdî’nin dışında hadis 
âlimi Hüşeym b. Beşîr, Arap dili ve edebiyatı ile ensâb âlimleri Ebû Ubeyd 
Kâsım b. Sellâm ve Müerric es-Sedûsî’den faydalanmış ve bunu eserle-
rine yansıtmıştır. Bu sebeple Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i vefatından sonra 
farklı sahalarda çalışan müelliflerin önemli başvuru kaynaklarından biri 
haline gelmiştir. 

İbn Sa d̒, hocası Vâkıdî’nin vefatından sonra Abbasîler’in başkenti 
Bağdat’ın en meşhur yedi fakîh ve muhaddisleriyle birlikte anılmaya baş-
lamıştır. Halife Me’mûn tarafından “Halku’l-Kur’ân” konusundaki sorgu-
ya çekilmiştir. Bu olaydan sonra İbn Sa d̒’ın Muʻtezile’yi benimsediği ve 
bu sebeple şöhretinin Bağdat’ta arttığı söylenmektedir. Ancak hem hadis 
ulemâsı hem de diğer âlimler o toplantıda verilen cevapların kişilerin 

İBn SA‘d’ın HAYATı, ESERLERİ 
HocALARı vE öğREncİLERİ

Mahmut KELPETIN *

* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı.



30

kendi rızaları sonucunda gerçekleşmediğini; üzerlerindeki baskı nede-
niyle bu cevabı verdiklerini ifade etmişlerdir.

İbn Sa d̒, 4 Cemaziyelahir 230 Pazar günü (16 Şubat 845) 62 yaşında 
iken Bağdat’ta vefat etti; Bâbü’ş-Şam Kabristanı’na defnedildi.

Ömrünü ilme adamış olan İbn Sa‘d, küçük yaşlardan itibaren ilmî 
seyahatlere çıkmış; gittiği yerlerdeki devrin önemli âlimlerinden hem 
dersler almış hem de bilgi alışverişinde bulunmuştur. Bu sebeple cerh 
ve ta‘dil âlimleri genel olarak İbn Sa‘d’ı doğru sözlü ve güvenilir bir kişi 
olarak kabul ederlerken eleştirilerini hocası Vâkıdî üzerinde yapmışlar-
dır. İbn Sa‘d’ın yetişmesinde önemli katkı sağlayan hocalarından bazıları 
şunlardır: Megâzi müellifi ve İslam tarihçisi Vâkıdî (ö. 207/823), hadis 
hâfızı Fazl b. Dükeyn (ö. 219/834), Bağdat muhaddisi diye anılan Affân 
b. Müslim (ö. 220/835), tarihçi ve ensâb âlimi Medâinî (ö. 228/843), 
dil ve edebiyat âlimi Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 215/830), hadis âlimi ve 
hâfız Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/814), hadis âlimi Hâlid b. Mahled (ö. 
213/828). 

İbn Sa‘d’ın eserlerinin günümüze ulaşmasında talebelerinin naklettik-
leri rivayetler önemlidir. Talebelerinden bazıları nahiv ve dil âlimi Ahmed 
b. ‘Ubeyd (ö. 278/891), tarihçi ve nesep âlimi Belâzürî (ö. 279/892-93), 
muhaddis, mutasavvıf İbn Ebü’d-Dünyâ (ö. 281/894), hadis âlimi Hâris 
b. Muhammed b. Ebû Üsâme (ö. 282/895), Tabakât’ının da râvilerinden 
olan Hüseyin Fehüm (ö. 289/901)’dir.

Eserleri
1. Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr (et-Tabakâtü’l-kübrâ). İlk tabakât kitabı 

olma özelliğine sahiptir. İbn Sa‘d’ın bu eseri, siyer-megâzi ve tabakât ola-
rak iki ana bölümden meydana gelmiştir. Hz. Peygamber’in hayatının 
anlatıldığı ilk bölümde İbn Sa‘d, kendinden önce yazılmış olan siyer ve 
megâzî kitaplarından istifade etmiştir. İbn Sa‘d’ın eserinin ikinci bölümü 
olan tabakât kısmı sahabe, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve müellifin vefat ettiği 
230 (845) yılına kadar olan kimselerin hal tercümelerini ihtiva etmek-
tedir. 

İbn Sa‘d’ın günümüze ulaşan bu eseri ilk olarak Eduard Sachau baş-
kanlığındaki bir heyet tarafından notlar ilavesi ve kısmen Almanca tercü-
mesiyle birlikte dokuz cilt halinde neşredilmiştir. Daha sonra İslâm dün-
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yasında da bu baskı esas alınarak ve yeni ortaya çıkan yazma nüshalardan 
istifade edilerek pek çok neşir gerçekleştirilmiştir. Bunlardan meşhur 
olanı son cildi indeks olmak üzere dokuz cilt halinde basılmış olan, İhsan 
Abbas neşridir. Son olarak et-Tabakât, Adnan Demircan’ın editörlüğünde 
oluşturulan on beş kişilik bir ilmî heyet tarafından bir cildi indeks olmak 
üzere on bir cilt halinde Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

2. Kitâbü’t-Tabakâti’s-sagîr: et-Tabakât’ın özeti mahiyetinde olan bu 
çalışma, Beşşâr Avvâd Ma‘rûf ve Muhammed Zâhid Gül tarafından iki 
cilt halinde neşredilmiştir. 

3. et-Târîh
4. Ahbârü’n-nebî
5. el-Kasîdetü’l-hulvâniyye fi’ftihâri’l-Kahtâniyyîn ‘ale’l-‘Adnâniyyîn
6. ez-Zührufü’l-kasrî fî tercemeti Ebî Sa‘îd el-Basrî.
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Muhammed b. Sa d̒’ın ölümsüz eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr, iki ana 
bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm, genel olarak Peygamber (sas) 

Efendimizin siyer ve meğâzîsini ihtiva etmekte olup müellifin “Kitâbü 
Ahbâri’n-Nebî” adlı eserine tekabül etmektedir. II. Bölüm ise, sahâbe-i 
kirâm, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ve müellifimizin vefat tarihi olan 230/845 
yılına kadarki râvîlerin biyografileri ile son ciltte ağırlıklı olarak hanım 
sahâbîleri ve bazı tâbiînden hanımları ele alan tabakât kısmıdır.

Bütünü itibariyle eserin, Peygamber Efendimizi, O’nun ashâbını ve 
güzelce onlara tâbi olan sonraki nesilleri tanıtmak, özelliklerini tespit 
etmek sûretiyle Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetine hizmet etmek ga-
yesiyle yazıldığını ve müellifin bu gayeyi başarıyla tahakkuk ettirdiğini 
söylemek mümkündür.

Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’in İslâm kültüründeki yeri ve önemini ele 
alırken bu hususu, eserin muhteva ve ana bölümlerine muvafık olarak 
iki yönden incelemek uygun olacaktır: I. Siyer ve meğâzî açısından, II. 
Tabakât ve terâcim dolayısıyla sonraki dönemler açısından. Detaylarını 
tebliğimizde sunmak üzere şimdi bu iki ana başlık ile ilgili tespitlerimizi 
kısa notlar hâlinde arzedelim:

Kitâbü’t-Tabakât, siyer ve meğâzî alanında ayrı ayrı sayacak olursak 
İbn İshâk, İbn Hişâm ve Vâkıdî’den sonra bize ulaşan ilk dördüncü eser 
olma özelliğine sahiptir. Hattâ İbn İshâk’ın tamamı bize ancak İbn Hişâm 
yoluyla intikal edebildiğinden ve İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye’sinin 
temelini ve büyük çoğunluğunu İbn İshâk’tan yaptığı nakillere dayandır-
dığından bu iki müellifin eserleri bir sayılacak olursa İbn Sa d̒’ın üçüncü 
sırada yer aldığını söylemek de mümkündür.

İbn Sa d̒, siyer yazıcılığına yeni bir yöntem getirmiş, selefleri olan 
İbn İshâk ve İbn Hişâm’ın kronolojik ve siyasî olay ağırlıklı tasnifleri ile 

İBn SAʻd’ın KİTÂBü’T-TABAKÂTİ’L-KEBîR’İnİn 
İSLÂm KüLTüRündEKİ YERİ vE önEmİ

Ahmet ÖNKAL *

* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı.
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Vâkıdî’nin meğâzîye yönelik çalışmasını geliştirerek kronolojiyi tama-
men ihmal etmemekle birlikte siyeri farklı yönleri ile de ele almıştır. Bu 
çerçevede İbn Sa d̒, eserinde toplu olarak ve özel bahis açarak “Peygam-
berlik Alametleri” konusuna yer veren ilk kişidir; daha sonraları Delâilü’n-
Nübüvve alanında vücut bulan eserler hep onu izlemişlerdir.

Aynı şekilde İbn Sa d̒’da “Sıfatü Ahlâkı Rasûlillah” başlığı altında ilk 
kez topluca ele alınan konular daha sonraki şemâil edebiyatının öncüsü 
kabul edilmektedir.

Hz. Peygamber’in gönderdiği mektuplar, elçiler ve ona gelen heyetler 
konularında da İbn Sa d̒’ın verdiği oldukça geniş bilgiler, bu hususlara ait 
bir çok vesika metinlerini tespit edip aktarmış olması, onun bu noktada 
özel bir gayret sarfettiğini ortaya koymaktadır ki bu özelliği bile Kitâbü’t-
Tabakâti’l-kebîr’in önemini ifade açısından yeterli olacaktır.

İbn Sa d̒’ın ikinci bölümünü oluşturan tabakât kısmında şüphesiz 
önceliği sahâbe-i kirâm oluşturmaktadır ki esasen sahâbenin hayatını bil-
mek, Hz. Peygamber’in hayatını bilmenin önemli bir yolu ve vasıtasıdır. 
Peygamber Efendimizin, “Beşer tarihinin en hayırlıları, benim aralarında 
bulunduğum nesil (ashâb), sonra onların ardından gelenler (tâbiîn), sonra da 
onları takip edenler (tebeu’t-tâbiîn)’dir.”[1] buyurarak kendilerini takdir ettiği 
bu hayırlı topluluk, İslâm’ın doğru olarak tespiti, güzelce yaşanması ve 
yaşanabilirliğinin ortaya konulması ile sonraki nesillere aktarılması husu-
sunda çok önemli bir rol icra etmiş ve örnek olmuşlardır.

Sahâbeye tahsis edilen kısım ve onlardan sonraki ricâle ait kısım 
olmak üzere ikiye ayrılabilecek tabakât bölümünde İbn Sa d̒, her birini 
udûl kabul ettiği için ashâb hakkında cerh ve ta’dîl cihetine gitmemiş, 
buna karşılık tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîne mensup şahsiyetlerin çoğunlukla 
hadis rivayetlerindeki durumlarını ve sika olup olmadıklarını kısa ifade-
lerle değerlendirmiştir. Böylece İbn Sa d̒, -her ne kadar hocası Vâkıdî’nin 
“Kitâbü’t-Tabakât” adını taşıyan bir eserinden kaynaklarımızda bahse-
diliyorsa da ve müellifimiz, Vâkıdî’den sık sık nakiller yapıyorsa da, bu 
eser günümüze ulaşmadığından- biyografik çalışmaların önünü çekme 
bakımından hem tabakât, hem de hadis açısından büyük önem taşıyan 
ricâl ilmine dair ilk eser olma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle İbn Sa d̒’ın, 

[1] Buhârî, Fedâilü ashâbi’n-nebî, 1; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 210-214



34

tabakât ve terâcim alanı ile ricâl ilminin ilk bânîlerinden birisi olduğunu 
söyleyebiliriz ki bu hususlarda daha sonraki dönemlerde kaleme alınan 
eserlerin hemen hemen tamamı kaçınılmaz olarak İbn Sa d̒’a dayanmış-
lardır. Buna dair pek çok örnek mevcut olup bunlardan bir kısmına tebli-
ğimizde temas edilecektir.

Ayrıca altını çizerek belirtmek gerekir ki İbn Sa d̒, eserinin son cildini 
sahâbe ağırlıklı olmak üzere kadınlara tahsis etmiş; tâbiînden bazı hanım-
lara da burada yer vermiştir. Dinin tebliğinde, sosyal, kültürel ve iktisadî 
hayatta hattâ savaşlarda bile önemli hizmetler veren kadınların ihmal 
edilmemiş olması son derece önemli bir husustur.

Bu vesile ile belirtelim ki Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’de hem Hz. Pey-
gamber döneminin hem de müellifin vefatına kadar olan devrelerin 
sosyal, kültürel ve iktisadî olaylarına dair pek çok mâlumat yer almakta, 
İslâm’ın yayılış tarihi, dinî ve ilmî gelişmeler konusunda zengin bir hazine 
olarak değerlendirilebilecek bilgiler bulunmaktadır.

Bütün bu yönleriyle İbn Sa d̒’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i, Hz. Pey-
gamber dönemi ve sonraki ilk üç asrın kültürel mirasını bize aktaran bir 
“Siyer ve İslâm Tarihi Ansiklopedisi” mesabesinde olup İslâm kültür ve 
medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır.

Bu dev eser, yazıldığı andan itibaren siyer ve hadis başta olmak üzere 
İslâmî ilimler alanında çalışan ve eserler veren birçok İslâm âlimini hem 
metot hem muhteva açısından etkilemiş, ulema arasında müellifimiz ve 
eseri üzerinde genel bir hüsn-ü kabul oluşmuştur.

Kısaca ifade etmek gerekirse İslâm kültüründe büyük bir önemi ve 
yeri olan İbn Sa d̒’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i, günümüz için dahi ehem-
miyetini ve tazeliğini kaybetmemiş olup gerek siyer gerekse diğer İslâmî 
ilimler alanlarında çalışan ve araştırma yapanların mutlaka faydalanmala-
rı gereken önemli bir menbadır.
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Müslümanlar, Hz. Peygamber’in hayatına daha o yaşarken ilgi duy-
maya başlamış ve zamanla onu tanıma, anlama ve anlatma yolun-

da büyük mesafeler kat ederek, başlı başına sîretini konu alan bağımsız 
bir ilim dalı ortaya çıkarmışlardır. Her geçen nesille beraber bu ilimde 
olumlu gelişmeler kaydedilmiş, ilgili alanda birbirinden değerli eserler 
telif edilmiş, müellifler, yeni yöntemler, yaklaşımlar ortaya koymuşlar 
veya denemişlerdir. Bu bağlamda Siyer yazıcılığı, yöntem olarak tarihsel 
süreç içerisinde gelişerek mükemmele doğru gitmiştir. Her âlim bir ön-
ceki âlimin öğrencisi iken, bir sonrakinin de hocası olmak gibi bir silsile 
oluşturulmuş, her gelen âlim bir öncekinin sistemini geliştirmiştir. Yön-
tem konusunda olduğu gibi, içerik konusunda da gelişim süreklilik arz 
etmiştir. Dolayısıyla siyer eserlerini tek bir müellifin kaleminden çıkmış, 
müstakil eserler olarak değerlendirmemek gerekir. Her müellif, nakletti-
ği habere veya esere, kendisinin ulaştığı haberleri, bulguları da eklemiş; 
kaynak-kaynak/râvi şeklinde teşekkül eden çerçeve dâhilinde eserler 
tekâmüle ulaşmıştır. İşte İbn Sa d̒, bu güçlü siyer geleneğinin üzerinde 
ilmî birikimini sergileme imkânı bulmuş, siyer yazıcılığında yeni bir dö-
neme geçişteki başarısıyla alandaki yetkinliğini ortaya koymuştur. 

İslâm tarih yazıcılığının günümüze kadar devam eden en uzun dö-
nemi karşılaştırmalı nakil dönemi’dir. Bu dönemin en önemli hususiyeti; 
dönem müelliflerinin, önceki telifleri karşılaştırmalı olarak ele almaları, 
konularıyla ilgili farklı kaynaklardan gelen rivâyetleri bir araya toplama-
ları ve tercihlerini veya tenkitlerini buna göre yapmalarıdır. Ayrıca onlar, 
gerek rekabet ortamından uzak olmaları, gerek siyasî ve mezhebî taassup 
içerisine girmemeleri sebebiyle kaynaklardan faydalanma konusunda da 
herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardır. Söz konusu dönemin İbn Sa d̒’la 
başladığını söyleyebiliriz. Vâkıdî’nin eserlerini nakletmesi hasebiyle İbn 
Sa d̒’ı klasik nakil dönemine almak mümkünse de önceki siyer malzeme-

SİYER KAYnAğı oLARAK 
KİTÂBü’T-TABAKÂTİ’L-KEBîR

Şaban ÖZ  *

* Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı
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sinin tamamını kullanmaya çalışması, konuyla ilgili farklı müelliflerin 
rivâyetlerini nakletmesi, onu yeni bir dönem içerisinde ele almayı gerekli 
kılmıştır. Kendisiyle beraber, İslâm tarih yazıcılığı, klasik nakil dönemin-
den, karşılaştırmalı nakil dönemine geçmiştir. 

İbn Sa d̒, kendisinden önceki siyer malzemesini kullanması hasebiyle 
nakilci konumunda olmakla birlikte mevcut malzemeye yeni eklemeler-
de bulunması, kaynaklarının ulaşamadığı haberleri tespit etmesi bakı-
mından da orijinal bir müelliftir. Bu sebepledir ki İbn Sa d̒’ı, siyer yazıcılı-
ğının en son zirvesi olarak değerlendirmek gerekir. İbn Sa d̒’ın bu sistemi, 
sonraki dönem tarihçileri tarafından da büyük ölçüde benimsenmiştir. 
Belâzurî, Taberî, İbnu’l-Esîr, İbn Kesîr gibi tarihçiler, eserlerinin siyer bö-
lümlerini, kaynaklarını karşılaştırmalı olarak kullanmak suretiyle telif et-
mişlerdir. Aynı şekilde İbn Sa d̒’ın, siyeri konu başlıkları hâlinde ele alması 
da sonraki dönemlerde ilgi görmüş, aynı yöntem uygulanmaya çalışıl-
mıştır. Özellikle bu yöntemin, herhangi bir tarihî döneme yerleştirilmesi-
nin zor olduğu delâil haberlerinin tasnifi konusunda, yeni bir çığır açtığı 
kesindir. İbn Sa d̒’ın, bu tür haberleri ayrı başlıklar hâlinde zikretmesi, ese-
rini delâil, hasâis, şemâil edebiyatının ilk nüvesi hâline getirmiştir.

İbn Sa d̒’ın, eseri elimize ulaşmış müellifler arasında siyeri bölümlere 
ayıran ve konularına göre inceleyen ilk tarihçi olduğunu söylemek müm-
kündür. Mamafih böyle bir metodun ilk olarak İbn Sa d̒ tarafından icat 
edildiğini ve mükemmel şekilde uygulandığını söylemek biraz zordur. 
Muhtemelen bu konuda o, Vâkidî’den etkilenmiştir. Vâkidî’ye atfedilen 
ve son tahlilde kitap bölümlerinin isimleri olan eserleri de bu görüşümü-
zü destekler mahiyettedir.

İbn Sa d̒, kendisinden önceki siyer metodolojisini geliştirme konu-
sunda da yeni denemelere girişmiştir. Her ne kadar kullanılabilirliliği tar-
tışmaya açık olsa da telfîk haberlerine yöneltilen eleştiri noktalarını izale 
etmek gayesiyle hem metin içerisindeki ihtilafları ayrıntılı olarak belirt-
mesi, hem de isnâd zincirindeki farklılıklara işaret etmesi, onun bu yeni 
yöntem denemelerinden en dikkat çekici olanıdır.

İbn Sa d̒’ın, Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’inin Siyer açısından günümüze 
bakan en önemli yönünün, siyer anlatılarına derinlik kazandırması ol-
duğunu söylemek mümkündür. Zira konulu anlatıma geçmesi, anlamda 
bütünlüğü yakalama açısından kayda değer bir husustur.
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Siyer ilmi açısından Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’in bir diğer önemi ise, ilk 
siyer ansiklopedisi niteliğinde olmasıdır. Bu eser sayesinde, kendisinden 
önceki siyer kaynaklarına ait nakillere ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla 
kayıp siyer külliyâtının yeniden inşâsı konusunda en önemli kaynak ko-
numundadır. 

İbn Sa d̒’la zirveye ulaşan Siyer yazıcılığı, doğal olarak belli bir tı-
kanmaya uğramış, sonraki nesil tarihçiler, kendilerinden önceki rivâyet 
malzemesini nakletmekle yetinmişlerdir. İşte bu yüzden de günümüz 
siyer yazıcılığında metodolojiden, terminolojiye, içerikten sunuma ka-
dar birçok problem hali hazırda mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bu 
meselelerin aşılabilmesi için klasik dönemin rehberliğinde yöntem ve 
içerik olmak üzere yeni siyer araştırmalarına yönelmek, Siyer’in bağım-
sız bir disiplin halinde kabulünü sağlamak, bir bakıma Siyer’i ilk haline 
çevirmek gerektiği muhakkaktır. Böylece farklı bir ilim dalının yöntem 
ve kavramlarını değil, kendine has metodolojisini, terminolojisini oluş-
turması, kullanması ve geliştirmesi mümkün olabilecektir. Bütün bunları 
başarmak için ise klasiğe ait olanın çok iyi bilinmesi ve etüt edilmesi bir 
tercih değil, zorunluluktur.
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İbn Sa‘d’ın en meşhur eseri Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr, tabakât kitapları 
hakkında bize ulaşan en eski kitaptır. Aynı zamanda bu eser, bu sa-

hadaki en geniş ve en titiz hazırlanmış kaynaklardan biri sayılmaktadır. 
İslam kültür tarihinde hem tabakât kitaplarının ilki, hem de zamanımı-
za intikal edenlerin en eskisi olan bu eser, temel olarak siyer-meğâzî ve 
tabakât ana bölümlerinden meydana gelmektedir. Kitabın iki cilt halinde 
basılan siyer- meğâzî bölümü İbn İshâk’ın İbn Hişâm yoluyla günümüze 
ulaşan es-Sîretü’n-nebeviyye’siyle, Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinden sonra 
Hz. Peygamber’in (sas) hayatı ve şahsiyeti üzerine kaleme alınmış elde 
mevcut eserlerin üçüncüsüdür. 

İbn Sa d̒’ın et-Tabakât’ının ikinci bölümünü teşkil eden ve daha bü-
yük hacme sahip olan kısmı, ashâb, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn ile müellifin 
vefat tarihi olan 230/845 yılına kadarki râvilerin hal tercümelerini içine 
alan kısımdır. Burada yer alan bilgiler kitabı, İslam tarihi alanı için birinci 
derecede kaynak eser haline getirmektedir. 

İbn Sa‘d’ın, başta hocası Vâkıdî’nin ki tapları ve rivayetleri olmak 
üzere kendin den önceki eserlerden ve çağdaşlarından şifahen topladı-
ğı rivayetlerle gerek ahbâr, gerekse ensâba ait bilgilerden faydalanarak 
yazdı ğı Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr isimli eseri, öğrencilerinden Hâris b. 
Seleme, Hüseyin b. Fehüm, Ahmed b. Ubeyd ile İbn Ebü’d-Dünyâ ve 
başka râviler yoluyla günümüze kadar ulaşmıştır. Müellif eserinde ele 
aldığı şahsın önce künye ve lakabını, adını, men sup olduğu kabileyi gös-
termek üzere babasından başlayarak nesebini, sonra da annesinin adını 
ve nesebini vermekte, arkasın dan erkek ve kız çocuklarını, eğer şahıs ka-
dın ise kocasını tanıtmaktadır. Daha sonra ise mesleğini, ahlâkî ve şahsî 
özelliklerini, yaşadığı yerleri, seyahatlerini, hocalarını ve öğrencilerini, 
şayet varsa siyasî ve ilmî kişiliğini, nihayet fazileti hakkında söylenenleri 
anlatıp vefat tarihini bildirmektedir. Bütün bu özellikleri sebebiyle onun 

İSLÂm TARİHİ KAYnAğı oLARAK

KİTÂBü’T-TABAKÂTİ’L-KEBîR
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eseri gerek İslâm tarihinde meydana gelen önemli hadiseler, gerekse bu 
hadiselerde doğrudan veya dolaylı rol oynayan şahıslar ve onların faali-
yetlerini ortaya koymada vazgeçilmez bir değere sahiptir. Nitekim müel-
lif, sahâbeden başta Hulefâ-i Râşidîn olmak üzere aşere-i mübeşşere gibi 
Müslüman önderlerinin, Hz. Hasan ve Hüseyin gibi Ehl-i Beyt büyük-
lerinin, ayrıca Ömer b. Abdülazîz gibi mühim şahsiyetlerin hayatlarını 
ve faaliyetlerini eserinde çok geniş yer vermiş, bu bahiste adı geçenler ile 
onların yaşadıkları dönem hadiseleri teferruatlı bir şekilde aktarılmıştır. 
Kitapta ayrıca zikri geçen şahıs ve devlet adamlarının yaşadıkları döne-
min iktisadî ve içtimaî olay ları, çeşitli devlet kurumlarının işleyişleri ile 
diğer devletin diğer faaliyetleri üzerinde genişçe durduğu da görülür. İbn 
Sa‘d’ın et-Tabakât’ının İs lâm’ın yayılış tarihini göstermesi yanın da ilmî 
ve dinî gelişmeleri şehirlere göre aksettirmesi bakımından ayrı bir yeri 
ve değeri bu lunmaktadır. Bütün bu hususiyetleri sebebiyle et-Tabakât 
daha sonra gelen birçok müellifin eserine hem öncülük, hem örneklik, 
hem de kaynaklık yapmıştır. Şayet onun eseri olmasaydı, İslâm tarihinin 
farklı yönlerini ele alan sonraki dönem müelliflerinin eserleri pek çok 
tarihi malumatı bizlere ulaştırma imkanı bulamazdı. Nitekim büyük İs-
lam tarihçilerinden Belâzürî, futuhât kitaplarının öncüsü kabul edilen 
Fütûhu’l-Buldân ile Ensâb kitaplarının en mühimlerinde Ensâbü’l-eşrâf’ı 
telifi esnasında onun eserinden çok faydalanmıştır. Benzer şekilde Ebû 
Nuaym ve Beyhakî Delâ’ilü’n-Nübüvve adlı eser lerinde, yine Ebû Nu-
aym Hilyetü’l-evliyâ’da, İbn Mende et-Tabakât’ında, büyük İslâm tarihçisi 
Taberî Târihu’r-rusûl ve’l-mülûk’unda, Vekî’ b. Hayyâm Ahbâru’l-kudât’ta, 
Hatîb el-Bağdâdî Târihu Bagdâd’da Nevevî Tehzîbü’l-esmâ ve’l-luğât adlı 
eserinde ez-Zehebî Târîhu’l-İslâm adlı kitabına temel kaynak yapmak su-
retiyle ondan istifade etmiştir. Benzer şekilde İbn Asâkir Târihu medîneti 
Dımaşk’ta, İbn Abdilberr el-İstiâb’da, İbnü’l-Esîr Üsdü’l-ğâbe’de İbn Hacer 
el-İsâbe’de ve İbnü’l-Cevzî el-Muntazam isimli eserinde gerek kaynak, ge-
rekse metot bakımından onun etkisi altında kalmışlar, eserlerinin telifin-
de onun aktardığı rivayetleri kullanmışlardır. 

Hulâsa, İbn Sa d̒, İslâm tarihi geleneğine sunduğu eserleri sayesinde, 
özellikle de et-Tabakât- ile İslâm’ın fikrî ve kültürel hayatına eşsiz katkı-
lar sunması sebebiyle Hicrî III. asrın başındaki mühim İslâm tarihçile-
rinden biri sayılmaktadır. Nitekim sonraki İslâm tarihi müellifleri İbn 
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Sa d̒’ın yazdıklarına itimat etmeyi sürdürmüşlerdir. Öyle ki tarihçiler ne 
zaman sözü sahâbe, tâbiûn ve İbn Sa d̒’ın dönemine kadar gelen sonraki 
nesillere ve bu dönemleri getirdiklerinde hep onun eserlerine müraca-
at etme ihtiyacı duymuşlardır. Bu açıdan onun, yazdığı eserler sebebiy-
le çağını aşar nitelikleriyle tarihçiler nezdinde en parlak şahsiyetlerden 
biri olduğu kuşkusuzdur. Kaldı ki, günümüz İslâm tarihi araştırmacıları 
da ilk üç dönemi konu alan gerek biyoğrafik gerek kronolojik, gerekse 
kurum/kavram çalışmaları nitelikli araştırmalarında mutlaka İbn Sa d̒’ın 
et-Tabakât’ına ihtiyaç duyacaklardır. Bu sebepledir ki, onun eserini incele-
meden veya kaynak olarak kullanmadan hazırlanmış bir araştırma ancak 
eksik bir çalışma olur. 
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Bir sözü veya haberi, onu söyleyene isnad ederek bir başkasına nak-
letmek anlamına gelen rivayet, insanoğlunun en eski bilgi aktarım 

vasıtalarından biridir. İnsanlar, sahip oldukları bilgi, kültür, gelenek ve 
tecrübelerini sonraki nesillere genelde sözlü olarak, kısmen de yazılı ola-
rak aktarmışlardır.

İslam öncesi dönemde Araplar, tarihî olayları, nesep bilgilerini veya 
şiirleri rivayet yoluyla aktarmaya çalışırlardı. Hatta her şairin, şiirlerini 
ezberleyip aktaran ravi veya ravileri bulunurdu. Dolayısıyla rivayet ge-
leneği Arap kültüründe var olan bir olgudur. Bu olgu İslam’ın gelmesin-
den sonra da devam etmiş ve İslam kültüründeki rivayet geleneği, Hz. 
Peygamber’in hadislerinin öğrenilip sonraki nesillere aktarılmasıyla baş-
lamıştır.

Hz. Peygamber’in hadisleri sahabiler tarafından genelde şifahî olarak 
rivayet edilmiş, bazı sahabiler ise hadisleri yazılı olarak kaydetmiştir. Hicrî 
I. asrın ortalarından itibaren hadisleri yazanların sayısı artmış ve rivayet-
lerin derlendiği sahifeler ortaya çıkmıştır. Sınırlı sayıda hadislerin yer al-
dığı bu sahifeler, kitâbet döneminin yazılı vesikalarını oluşturmuştur.

Hicrî I. asrın sonlarında ise Halife Ömer b. Abdülazîz’in talimatıyla 
hadislerin resmi tedvin işi başlamıştır. Hadisleri çeşitli bölgelerden, farklı 
ravilerden toplayıp yazan birçok kimsenin olduğu ifade edilmekle birlik-
te, sistemli olarak tedvin işini ilk yapanın İbn Şihâb ez-Zührî (124/741) 
olduğu rivayet edilmektedir.

 Hicrî II. asrın ikinci yarısından itibaren tasnif dönemi ile birlikte 
yazılı edebiyata geçilmiş ve bu dönemde Ma‘mer b. Râşid’in (153/770) 
el-Câmi‘i ve İmâm Mâlik’in (179/795) el-Muvatta’ı gibi ilk hadis mecmu-
aları ortaya çıkmıştır. Hicrî III. asırda ise hadis edebiyatı, Kütüb-i Sitte ve 
diğer hadis kaynaklarının tasnif edilmesiyle kemâl noktasına ulaşmıştır.

Hicrî II. ve III. asırlarda sadece hadis kaynakları değil, Hz. Pey-
gamber’in hayatını konu alan siyer ve meğâzî eserleri de telif edilmeye 
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başlanmıştır. Kaynaklarda ilk siyer ve meğâzî müellifleri olarak Urve b. 
ez-Zübeyr (94/712), Ebân b. Osmân (105/723), İbn Şihâb ez-Zührî 
(124/741), Mûsâ b. Ukbe (141/758) ve Ma‘mer b. Râşid’in (153/770) 
isimleri zikredilmektedir. Hicrî II. asırda telif edilen siyer kaynaklarından 
en meşhuru İbn İshâk’ın (151/768) es-Sîre adlı eseridir. Daha sonra te-
melde İbn İshâk’ın es-Sîre’sine dayanan İbn Hişâm’ın (218/833) es-Sîre’si 
ve ardından Vâkıdî’nin (207/823) Meğâzî’si ile bu esere dayanan İbn 
Sa‘d’ın (230/845) et-Tabakât’ı yazılmıştır. Yazılan bu eserlerde müellifler, 
kitaplarına aldıkları haberleri senedli olarak kaydetmişlerdir.

Haberlerin rivayetinde isnadın/senedin kullanılması hicrî I. asrın 
ikinci yarısından itibaren devreye girmiş ve zamanla gelişip sistemleş-
miştir. Sened kullanımı hicrî I. asrın sonlarına doğru yaygınlaşmış ve ha-
berlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hicrî II. asırda telif edilen 
gerek tefsir, gerek hadis ve gerekse siyer-meğâzî eserleri senedli bilgilerle 
oluşturulmuştur.

Bununla birlikte hicrî II. asırda telif edilen hadis ve siyer kaynakların-
da sened tam olarak oturmamış ve bu eserlerde birçok munkatı haber yer 
almıştır. Nitekim hicrî II. asırda telif edilen İbn İshâk’ın es-Sîre, Ma‘mer b. 
Râşid’in el-Câmi‘, İmâm Mâlik’in el-Muvatta, İmâm Ebû Yûsuf (182/798) 
ve İmâm Muhammed’in (189/804) el-Âsâr adlı eserlerine bakıldığında 
çok sayıda munkatı rivayetle karşılaşmak mümkündür.

Hicrî III. asra gelince, bu dönemde telif edilen hadis kaynaklarında 
senedler tekâmül etmiş ve munkatı hadislere nadiren yer verilmiş ve 
çoğu haberler muttasıl olarak rivayet edilmiştir. Ancak aynı durumu tarih 
kaynaklarında görmek mümkün olmamıştır. Kanaatimizce telif metotla-
rı ve kullandıkları malzemelerin farklı oluşu, hadis ve tarih kaynaklarıyla 
ilgili bu tablonun ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

İlk dönem tarih kaynaklarındaki rivayetlerin sıhhat durumuyla hadis 
kaynaklarındaki rivayetlerin sıhhat durumları birbirinden farklıdır. Hadis 
müellifleri kaydettikleri hadislerin sahih olmasına özen göstermişler ve 
bulabildikleri en sahih haberleri kaydetmeyi prensip edinmişlerdir. Tarih 
müellifleri de öncelikle sahih rivayetleri esas almakla birlikte çok sayıda 
zayıf rivayete de yer vermişlerdir. Bu şekilde davranmalarında kanaati-
mizce işledikleri konuyla ilgili sahih rivayet bulamamaları etkili olmuştur. 
Ayrıca hicrî II. asırda, sonraki dönemlerin bakış açısına göre zayıf kabul 
edilen munkatı rivayetler bir problem olarak görülmemiş ve birçok mü-
ellif munkatı rivayet kaydetmiştir.
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Tarihçiler kaydettikleri rivayetleri, genelde herhangi bir yorum kat-
madan olduğu gibi sonraki nesillere aktarmayı görev telakki etmişler ve 
bundan dolayı mümkün olduğunca haberleri metin yönünden tenkit 
etme yoluna gitmemişlerdir. Bu şekilde davranmalarında, “Haberi sene-
diyle rivayet eden kimse, sorumluluktan kurtulur” anlayışı etkili olmuş-
tur. Haber senedli olarak kaydedildiği için, rivayetin sorumluluğu onu ri-
vayet edenlere yüklenmiştir. Aynı anlayış hadisçilerce de benimsenmiştir.

Hicrî ilk asırlarda tefsir, fıkıh, tarih, siyer ve meğâzî üzerine yazılan 
eserlerin ana malzemelerini Hz. Peygamber’den gelen hadisler ile sa-
habenin söz ve fiilleri olan mevkuf haberler oluşturduğu için bu eserler 
genellikle hadis rivayet geleneği çerçevesinde kaleme alınmıştır. Bu eser-
lerde sanki hadis rivayet ediliyormuş gibi bilgiler senedli olarak kayde-
dilmiş ve hadis senedlerinde görülen rivayet lafızları bu eserlerde geçen 
senedlerde de kullanılmıştır.

Tebliğimize konu olan İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i da yukarı-
da kısaca temas etmeye çalıştığımız rivayet geleneği çerçevesinde kaleme 
alınmış bir eserdir. Bu eser, Tabakât konusunda bize gelen ilk kitap sayıl-
maktadır.

İbn Sa d̒, kendisinden önce yazılmış olan neseb, rical, tarih ve terâcim 
kitaplarını inceleme fırsatı elde etmiş, hem yazılı hem de sözlü kaynaklar-
dan istifade ederek et-Tabakât’ı oluşturmuştur. Kendisinden sonra gelen 
tarihçi ve hadisçiler de ansiklopedi niteliğindeki bu eserden oldukça ya-
rarlanmışlardır.

Müellif gerek siyer ve gerek tabakât bölümlerinde rivayet etmiş ol-
duğu bilgileri senedli olarak ve hadis rivayet geleneğine uygun biçimde 
kaydetmiştir. Kendisinden önce siyer ve meğâzî yazan hocaları İbn İshâk 
ve Vâkıdî de aynı metodu kullanmıştır. Bilgilerin senedli olarak rivayet 
edilmesi geleneği hicrî IV. asrın ortalarına kadar devam etmiştir.

Hicrî IV. asrın ikinci yarısından sonra hadisçilerin metodundan uzak-
laşılmış ve yavaş yavaş sened zikretme anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. 
İleriki asırlarda ise uzun sened zincirleri tamamen kaldırılmıştır.

İbn Sa‘d’ın et-Tabakât’ı, tarih, siyer ve rical kitabı olmakla birlikte ih-
tiva ettiği hadisler itibariyle bir hadis kaynağı olarak da nitelendirilebilir. 
Zira birçok konuyla ilgili hadisleri bu eserde bulmak mümkündür.
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et-Tabakât’ta, hicrî III. asır hadis kaynaklarında görülmeyen oranda 
munkatı ve mürsel rivayet yer almıştır. Bu sadece et-Tabakât’a has bir du-
rum olmayıp siyer ve meğâzî türü eserlerin genel karakteridir. Hatta hicrî 
II. asırda telif edilen hadis eserlerinde de durum aynıdır. Bunu o dönemin 
isnad anlayışına ve senedlerin tekâmül etmemesine bağlamak mümkün-
dür. Bununla birlikte İbn Sa‘d’ın senedleri, kendisinden önce yazılmış ta-
rih kaynaklarına göre daha mütekâmildir.

et-Tabakât’taki senedlerde kullanılan rivayet lafızlarıyla hadis kay-
naklarında geçen senedlerdeki rivayet lafızları birbirine paralellik arz 
eder. İbn Sa‘d, kendi hocalarından veya bir üst hocasından naklederken 
 Bize/Bana-حدثنا/حدثين“ .Bize haber verdi” sığasını kullanmıştır/أخربنا“
anlattı” lafızları ise nadiren görülmektedir (et-Tabakât, I, 4, 49). Hicrî III. 
asırda telif edilen hadis kaynaklarında ise müellifler kendi hocalarından 
veya üst hocalarından naklederken genelde حدثنا, bazıları ise أخربنا lafzını 
kullanmışlardır. Hadis âlimleri حدثنا ve أخربنا’nın semâ‘a delalet ettiğini 
ifade etmişlerdir.

et-Tabakât’ta yer alan senedlerde sona doğru yani tabiun ve sahabeye 
doğru ise genelde “عن /Falandan” rivayet lafzı kullanılmıştır. Bu durumu 
hadis kaynaklarında yer alan senedlerde de görmekteyiz. Zira ilk dönem-
lerde rivayet lafızları henüz tam olarak gelişmediği için hadisler genellikle 
 rivayet lafzıyla nakledilmiştir. Bu lafızla rivayet edilen haberin muttasıl عن
olarak kabul edilebilmesi için ravinin âdil olması, tedlis yapan biri olarak 
tanınmaması ve hoca ile talebenin karşılaşmış olması (lika) şart koşul-
muştur.

Üst hocalarından olmak üzere İbn Sa‘d’ın senedlerinde bazen “أخربين 
-Ona an/عمن حدثه“ ,Bana bir adam haber verdi” (et-Tabakât, I, 67)/ رجل
latan kimseden” (et-Tabakât, I, 17) veya “يتهم ال   İtham edilmeyen/عمن 
kimseden” şeklinde (et-Tabakât, I, 7) meçhul raviler yer almıştır. Hadis 
ilmine göre rivayetin munkatı olmasına yol açan bu kullanım şekli, hicrî 
II. asırda siyer, meğâzî ve hadise dair telif edilen birçok eserin genel ka-
rakteridir.

et-Tabakât’ın senedlerinde, üst tabakalarda bazen “بلغين/بلغنا-Bana/
Bize ulaştığına göre” eda sığası kullanılmıştır (et-Tabakât, I, 6, 34). Bu, 
bazı hadisçilerin kendilerine sahih olarak ulaşan hadisleri, isnadını zik-
retmeden rivayet ederlerken kullandıkları lafızlardan biridir. İbn Salâh’a 
(643/1245) göre ise bu lafız, zayıf hadislerin isnadsız rivayetinde kullanı-
lır. Kimden geldiği belirtilmeden bu şekilde nakledilen haberlere belâğât 
denir.
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İbn Sa‘d, genelde muttasıl rivayetler kaydetmekle birlikte birçok mür-
sel, yani tabiinin sahabeyi atlayarak doğrudan Hz. Peygamber’den yaptığı 
rivayet zikretmiştir (et-Tabakât, I, 5, 8, 17, 33). Hicrî II. ve III. asırda telif 
edilen siyer ve hadis kaynaklarında, özellikle Musannef türü eserlerde de 
çok sayıda mürsel rivayet yer almıştır.

İbn Sa‘d, işlediği konu ile ilgili rivayetleri sıralarken, konuyu merke-
ze almış, rivayetleri ona göre sıralamıştır. (et-Tabakât, I, 9-10) Yani önce 
merfu, sonra mevkuf, ardından da maktu haberleri sıralamak gibi bir me-
todu benimsememiştir. İmâm Mâlik gibi bazı hadisçiler ise, bir konu ile 
ilgili rivayetleri sıralarken öncelikle merfu haberleri zikretmiş, daha sonra 
mevkuf ve maktu haberleri sıralamışlardır.

İbn Sa‘d, bazı haberleri birden çok tarikle kaydetmiş, bu tarikleri “و 
/vav” harfi ile birleştirmiş, ancak araya tahvil işareti (ح) koymamıştır 
(et-Tabakât, I, 4, 8). Tahvil, senedin değiştiğini, yeni bir tarike geçildiğini 
ifade etmek ve senedlerdeki muhtemel karışıklıkları önlemek üzere kul-
lanılan bir işarettir. Kütüb-i Sitte müelliflerinden Müslim (261/875) ve 
Nesâî (303/916) bu işareti en çok kullanan âlimlerdir.

Sonuç itibariyle İbn Sa‘d’ın Kitâbü’t-Tabakâti’l-kebîr’i, rivayet gelene-
ğine uygun olarak senedli rivayetlerle telif edilmiş bir eserdir. Senedlerin 
yapısı, telif edildiği dönemin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Ha-
dis kaynaklarında gösterilen titizlik kadar olmasa da kendisinden önce 
telif edilen tarih, siyer ve meğâzî kaynaklarına göre et-Tabakât’taki sened-
lerin daha gelişmiş olduğunu söylemek mümkündür. Böylesi önemli bir 
kaynağı telif edip Müslümanların hizmetine sunan İbn Sa‘d’ı rahmetle 
anıyoruz.
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İslam âlimleri ayetlerin tefsirinde izlenecek yol hakkında şu sıranın 
takip edilmesinde ittifak etmişlerdir:

1-Bir ayet tefsir edilirken önce aynı konuda onu izah eden başka bir 
ayetin mevcut olup olmadığına bakılır. Şayet böyle bir ayet mevcut ise en 
makbul tefsir olarak o alınır.

2-İkinci aşamada ayeti açıklayan kavlî ya da fiilî sünnet varsa sahih 
olmak kaydıyla bu sünnetle ayet tefsir edilir. 

3-Tefsirde üçüncü referans,  Kur’an-ı Kerim’in nüzulüne şahit olan 
sahabenin sözleridir.

4-Ayetin özellikle ahkâma dair ise izahında başvurulacak dördüncü 
kaynak nüzûl sebebidir. Zira nüzûl sebebi, ayetin kendisine tatbik 
edilmesiyle kolay ve doğru şekilde anlaşılmasını temin eder.

5-Tefsirde izlenecek sıranın beşinci basamağında ise tâbiîn sözleri yer 
alır. Tabiîn neslinin sahabenin yetiştirdiği kuşak olarak Kur’an-ı Kerim’i 
doğru anlama ve isabetli yorumlar yapma konusunda sonraki nesillerden 
üstünlükleri tartışılmaz bir gerçektir.  

Bu beş kaynaktan ilk ikisinin önemi, izaha gerek olmayacak kadar 
aşikârdır. Üçüncü kaynak olan sahabe sözlerinin önemini ise şu şekilde 
özetleyebiliriz:

1-Onlar Allah Resûlü’nün (sas) Kur’an-ı Kerim’i bireysel ve sosyal 
hayatta, en mükemmel ahlak ve en güzel davranışlarıyla yaşamasından 
ibaret olan hayatına şahit olmuşlardır. Başka bir ifadeyle Kur’an-ı Kerim’in 
muşahhas ve mücessem tefsirine vakıf olmuşlardır.

2-Sahâbe her problemi Allah Resûlü’ne (sas) arz etmeyi adet haline 
getirmişti. Bu adete, manasını anlamadıkları ayetleri sormak da dahildir. 
Dolayısıyla Ashab’ın Kur’an tefsirini doğrudan Allah Resûlü’nden (sas)  
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almak gibi kendilerinden sonraki hiçbir kuşağa nasip olamayan bir 
avantajları vardı.

3- Allah Resûlü’nün (sas) taliminin yanı sıra kendilerinin bozulmamış 
fikrî muhakemeleri ve zevk-i selimleri de Kur’an-ı Kerim’i doğru 
anlamada onlara yardımcı olan önemli bir unsur idi.    

4-Kur’an-ı Kerim’in nüzûl ortamına şahit oldukları için nüzûl 
sebeplerini en iyi bilen kuşak olma şansına sahiplerdi. Bu özellikleri, 
onları tefsirde kendilerine ulaşılamaz bir zirveye taşımıştır.

Yukarıda önem sırasına göre dizilen beş tefsir metodundan ilki hariç 
diğer dördü açısından İbn Sa‘d’ın Tabakât’ı incelenmesi gereken en kadim 
ve en orijinal kaynaklarımızdan biridir. Zira özellikle ilk ciltleri, sahabe 
kavli ve nüzûl sebepleriyle doludur. Az sayıda olsa da Hz. Peygamber’in 
(sas) bazı ayetlere getirdiği izahlar mevcuttur. Dolayısıyla İbn Sa‘d’ın 
Tabakât’ı, en kadim ve en önemli Siyer kaynaklarından biri olmasının 
yanı sıra o, aynı zamanda bir Tefsir kaynağıdır. Üstelik Kur’an-ı Kerim’in 
tamamının tefsirini ihtiva eden en kadim rivayet Tefsiri olan Taberî’nin 
(ö. 310) “Câmi’u’l-Beyan” adlı eserinden daha önce telif edilmiş; bu 
nedenle kendinden sonra kaleme alınmış birçok rivayet tefsirine ve nüzûl 
sebeplerine dair telif edilmiş eserlere referans olmuştur. Başka bir deyişle 
güvenilir bir ravi olarak kabul edilip tanınan İbn Sa‘d, bu vasfından dolayı 
pek çok müellif tarafından eserine sıkça başvurulan bir müelliftir.

İbn Sa‘d’ın Tabakât’ında dört yüz civarında ayet geçmektedir. Tespit 
edebildiğimiz kadarıyla bunlardan yaklaşık dörtte biri kadarının Tefsirle 
bir ilgisi yoktur. Bunlar ashâbdan bazılarının bir konuşma esnasında 
sözlerine delil getirmek için zikrettikleri veya konuya uygun bir tarzda 
iktibas yaptıkları ya da  Hz. Mus’ab’ın Medine’de kendisine gelenlere 
tebliğ sadedinde Yusuf sûresini okuması kabilinden değişik olaylar 
vesilesiyle bahsi geçen ayetlerden ibarettir. Yine tespit edebildiğimiz 
kadarıyla diğer ayetlerden otuz altı kadarı hadis-i şeriflerle, altmışı sahâbe 
kavilleriyle, kırk dört tanesi tâbiîn sözleriyle beraber zikredilmiştir. 
Geriye kalan seksen civarındaki ayet ise nüzûl sebeplerinin açıklanması 
sadedinde zikredilmiştir. Hadis-i şeriflerle sahâbe ve tâbiîn sözlerinin bir 
kısmının beraber zikredildikleri ayetlerin tefsiriyle doğrudan bir ilgisi 
yoktur. Bunların dışında kalan ve çoğunluğu oluşturan diğer rivayetler 
ise söz konusu ayetleri sözle ya da bir fiil veya davranışla açıklamaktadır. 
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Nüzûl sebeplerine gelince bunların tamamı ayetlerin tefsiriyle doğrudan 
ilgilidir. Zira büyük bir çoğunluğu sahâbe kavlinden ibaret olan bu 
rivayetler, nüzul sebebi olan belli ayetlerin ya hangi şahıslar hakkında ya 
da hangi olay veya olaylar sonucunda indiğini beyan etmektedir. Diğer 
rivayetlerde olduğu gibi nüzûl sebeplerine dair olanlarda da bazı tekrarlar 
mevcuttur. 

Tefsire dair rivayetleri nakleden İbn Sa‘d, çok nadir de olsa bizzat 
kendisi bazı ayetlerde geçen kelimeleri açıklamıştır. Ayrıca eserin toplam 
hacmine göre çok küçük de olsa Müellif ’in konuya verdiği önemi 
göstermesi açısından “Allah Resûlü’nün (sas) Zevcelerinin Bahsinin 
Geçtiği Ayetlerin Tefsiri Bölümü” adıyla bir bölümün eserde yer alması 
dikkat çekicidir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi İbn Sa‘d, Hadis otoriteleri tarafından 
güvenilir bir ravi olarak kabul edilmiştir. Ancak bu husus, onun eserinde 
naklettiği her rivayetin sahih olduğu anlamına gelmez. Zira Tabakât’ı 
tahkik eden muhakkiklerin de tespit ve tayin ettikleri gibi söz konusu 
eserde zayıf, hatta uydurma rivayetler mevcuttur. Üzülerek ifade edelim 
ki bu rivayetlerin en kötüsü olan Garanik rivayeti, İbn Sa‘d tarafından 
hakkında hiçbir eleştiri ve değerlendirme yapılmadan nakledilmiştir. 
Üstelik bu uydurma olay, Habeşistan’a hicret etmiş olan kişilerin 
Mekke’ye dönüş sebebi olarak takdim edilmiştir. 

Sonuç olarak özetle şunları söyleyebiliriz: İbn Sa‘d güvenilir bir ravi 
olarak en kadim Siyer kaynaklarından birini telif etmiştir. Ancak onun bu 
eseri, sırf  Siyer’e dair rivayet ve bilgilerden ibaret olan bir eser değildir. O 
aynı zamanda Kur’an’ın nüzûlü sırasında ve sonrasında geçen olayları da 
içine aldığı için bunlarla ilgili olan ayetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 
tefsirine dair rivayetleri de ihtiva eden en kadim rivayet tefsirlerinden biri 
olma özelliğine sahiptir. Başka bir ifadeyle İbn Sa‘d’ın Tabakât’ı, ayetleri 
izah eden hadis-i şerifler, sahâbe ve tâbiîn kavilleri, nüzûl sebepleri 
açısından oldukça zengin bir Tefsir kaynağıdır. 
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İbnü’n-Nedîm (ö. 385/995)
Hâli mestur bir sika, sahâbî ve tâbiîn ahbârında âlimdir.

Hatîbu’l-Bağdadî (ö. 463/1071)
İbn Sa‘d; ilim, fazilet ve adalet ehlidir. Kitabına aldığı hadisleri ço-

ğunlukla inceledikten sonra yazması kendisinin doğruluğunu gösterir... 
Sahâbe, tâbiîn ve zamanına kadarki halifelerle büyük bir tabakât telif 
etti. O, bu çalışmasında oldukça başarılıdır.

İbn Hallikân(ö. 681/1282)
O [İbn Sa‘d] sadûk ve sıka idi.... Bu eser[Tabakât] 15 ciltti, kendisi-

nin küçük tabakâtı (Tabakât-ı Suğrâ) da vardı.

Zehebî ( ö. 748 /1348) 
[İbn Sa‘d]  İlim kaplarındandır. Tabakât’a bakanın (okuyanın) ilmi-

ne boyun eğilir.

İbn Hacer (v.1372/1449)

[İbn Sa‘d] büyük hafızlardan biri ve araştırıcı bir sıkadır. 

Hacı Halife (ö. 1657)
Kitabü’t-Tabakât râvî tabakalarının sınıflandırılmasındaki en büyük 

eserdir.

Mevlanâ Şiblî Numânî (ö. 1914)
İbn Sa‘d’ın kitabının adı Tabakâttır. 12 cilt halindedir. İlk iki cildi 

özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den ve O’nun ha-
yatıyla ilgili olaylardan bahseder. Bu iki cilt aslında, siret-i nebevî(Hz. 
Peygamber’in biyografisi) dir. Geri kalan ciltler sahabe ve tâbiîni anlatır. 
Sahâbe-i kirâmı anlattığı bölümlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellem’in adı ve hatıraları geçtiğinden o bölümlerde de Hz. Peygamber’in 
hayatına ait büyük bir bilgi birikimi vardır.  

İBn SA‘d vE TABAKÂT
HAKKındA SöYLEnEnLER
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Carl Eduard Sachau
İbn Sa‘d eserinde tarafsızlık ve dürüstlük, kusursuzluk ve dakiklik, 

objektiflik ve orijinallik gösterdi.

J. Horovitz

Delailü’n- Nübüvve haberlerinin ilk toplayıcısıdır.

Muhammed Hamidullah
İbn Sa‘d’ın önemi büyüktür. Zîra tamamen biyografik lugat 

(tabakât) mahiyetindeki hacimli eserinde o, sadece Resulullah’tan değil, 
aynı şekilde onun yüzlerce sahabesinden de bahsetmektedir.

İsmail Lütfi Çakan 
Tabakât, üçüncü asra ait bir telif olmasına rağmen, kendisinden 

önce yazılmış olduğu kaynaklarda belirtilen eserlerin günümüze intikal 
etmemiş olmaları ve nev’i içinde ‘en değerli kitap’ olması dolayısıyla ilk 
hatırlanan eser olma şansına sahip bulunmaktadır.

Subhi es-Salih
Tabakât derdemez akla ilk gelen, İbn Sa‘d’ın Tabakâtü’l Kübrâ’sıdır; 

zirâ bu eser tabakât ilminde yazılan kitapların en değerlilerindendir. Bu 
nev‘i tetkiklerin esasına ve bu mevzûda kitap yazmış olanların metod-
larına vâkıf olabilmek için yapacağımız en faydalı çalışma bu eseri tahlil 
etmektir.

Muhammed Zübeyr Sıddıkî
Tabakât, hadis tarihinin en mühim devirlerinin en önemli râvilerine 

ait hal tercümelerini ihtiva eden bugün elde mevcut en eski Esmâu’r-
Ricâl kitaplarından biridir. O aynı zamanda ilk devir islam tarihi içinde 
çok kıymekli ve zengin bilgi kaynağıdır. Hicrî dördüncü asrın başların-
dan itibaren, Arap tarihi ve biyografisi yazarlarının çok büyük bir kısmı 
tarafından kaynak olarak kullanıldı.
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 ■ İbn Sa‘d, Menhecuhu ve Mevaridihu fî Kitabihi   
et-Tabakâti’l-Kübrâ

Dr. Muhammed b. Salih b. Cevad es-Sâmirî,  Doktora, Külliyetü’d-
dirasati’l-İslamiyye, Daru’l-İmadü’d-Din, Dübey 2010

 ■ Devrü’s-Sahâbîyât fi’l-Müctemi’l-İslamî min Hilali’l-Kitab 
et-Tabakâtü’l-Kübrâ li İbn Sa‘d

Muhammed Cebr Ebû Sa‘de, Doktora, Camiatü Ümmü’l-Kurâ, 
Mekke  h.1414/1993.

 ■ Edyanü’l-Arab ve Mu’tekidâtühâ fî Tabakati İbn Sa‘d

Dr. Hale Naşif, Yüksek Lisans, Camiatü’l-Emerikiye, Lübnan 1972.

 ■ İbn Sa‘d Müerrihhen (168/784-230/845) dirâsetün fi’l-
hayati’d-diniyye ve’l-ictima‘iyye fî hikbeti’t-tâbiîn min 
hilâli kitâbihi’t-tabakâti’l-kübrâ, 

Sühâ Salâh Hammûd, Beyrut 2008; 

 ■ Menhecü İbn Saʻd fî nakdi’r-rüvât mi hilâli kitâbihi’t-
tabakâtü’l-kübrâ

Muhammed b. Ahmed el-Ezverî, Mekke 1422/ 2001.

 ■ A History of Ibn Sa‛d’s Biographical Dictionary Kitāb al- 
Ṭabaqāt al-Kabīr 

Ahmad Nazir Atassi, Doktora,  Santa Barbara: University of Califor-
nia at Santa Barbara, December 2009.

İBn SA‘d vE TABAKÂT

HAKKındA YApıLAn ÇALışmALARdAn BAzıLARı
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 ■ İbn Sa‘d ve Tabakatinda Kadinlar

Derya Korkmaz, Doktora (devam ediyor), Atatürk Üniversitesi 
İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı

 ■ İbn Sa‘d’in Siyer Yaziciliği
Tuba Nur Saraçoğlu, Doktora (devam ediyor). Uludağ Üniversitesi 

İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı

 ■ İbn Sa‘d’in “et-Tabakatü’l-Kübra” Adli Eserinde Nüzûl 
Sebepleri

Mahmut Taşçı, Yüksek Lisans (devam ediyor).  Harran Üniversitesi 
Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

 ■ İbn Sa‘d’in (230/845) et-Tabakât’ina Göre Hz.Muhammed 
ve Sahâbe Dönemi Kronolojisi
M. Reşat TEKİN, Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü., Şanlıurfa 2007

 ■ İbn Sa‘d’in et-Tabakâtül- Kübrâ’sinda Sahabe Bilgisi
Mehmet Zeki Bakırcıoğlu, Yüksek Lisans, Sakarya Ünv. Sosyal Bil. 

Enstitüsü, Sakarya 2007.

 ■ İbn Sa‘d’in Hayati ve Eserleri
Süleyman Genç, Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir 1987.
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TABAKÂT’TAn SEÇKİLER*  

*  Seçkilerde İbn Sa’d, Tabakât, Siyer Yayınları, İstanbul 2014 nüshası kullanılmıştır.

Ebû Dücâne hastalandığı zaman onu ziyaret edenler, 
yüzünden onun sevinçli olduğunu gördüler. Kendisine, 
“Yüzündeki bu sevinç ifadesi ne böyle?” diye soruldu. Ebû 
Dücâne, “Amelimde şu iki şeyden daha sağlam bir şey yoktur: 
Birincisi, beni ilgilendirmeyen konularda konuşmadım; 
ikincisi ise kalbim Müslümanlara karşı hep güzel oldu.” dedi. 
[III, 627]

İbn Ömer’e, İbnü’z-Zübeyr, Hâricîler ve Haşebiyye zamanında, 
‘Bazısı bazısını öldürürken, şunlarla beraber ve şunlarla beraber 
namaz kılar mısın?’ denildi. [Râvî] dedi ki: O da şöyle dedi: 
“Kim ‘Hayye ale’s-salâ’ (Namaza gelin!) derse, ben ona 
icabet ederim. Kim ‘Hayye ale’l-felah’ (Kurtuluşa gelin!) 
derse, ben ona icabet ederim ve kim de ‘senin Müslüman 
kardeşinin öldürülmesine ve onun malının alınmasına gelin’ 
derse ben, ‘Hayır!’ derim.”[IV, 191]

Ebû Zer, Resûlullah’tan (sas) emirlik istedi de, O (sas) şöyle 
dedi: “Sen zayıfsın. Emirlik ise bir emanettir ve (yine) o 
Kıyamet gününde bir rüsvaylıktır (utançtır). Onu hakkıyla 
alan ve onda yükümlü olduğu şeyi eda eden (yerine getiren) 
kimse hariç!” [IV, 261]

Bir adam Huzeyfe’ye “Nifak nedir?” diye sordu. O da “Nifak, 
İslâm’dan dem vurup onunla amel etmemendir.” dedi.  
[IV, 301]

Iyâd b. Ganm, hoşgörülü bir adamdı. Başkasının hakkına 
tecavüz etmeksizin kendi malından muhtaçlara maddî 
yardımda bulunurdu. Zaman olurdu ki, yanına bir köle gelerek 
kendisine, “Yiyecek bir şeyimiz yok.” dediği zaman, üzerindeki 
elbisesini çıkararak, bunu al götür sat parasıyla hemen un 
al!” derdi. Bu durum karşısında, “Sübhanallah! Elbiseni 
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sattırmadan evinin bir köşesindeki şu maldan (beytülmal) beş 
dinar kadar bir tutarı, yarına kadar karz olarak alsaydın olmaz 
mıydı?” denildiğinde, “Elimi bir kobra yılanının deliğine 
sokup onun elimi sokması, benim için söylediğiniz şeye tamah 
etmekten daha sevimlidir.” demiştir. [V,111]

Mu â̒viye insanlara hitap ederek dedi ki: “Ben, hasat zamanı 
gelen bir ekinim. Sizin benden benim de sizden usanacağımız 
kadar size yöneticiliğim uzadı. Ben sizden, siz de benden 
ayrılmayı arzu ettik. Benden sonra size, benden daha 
hayırlısı gelmeyecek. Tıpkı benden önceki idarecilerin benden 
daha hayırlı olduğu gibi...” [VI, 28] 

Ebû Talha’nın, künyesi Ebû Umeyr olan bir oğlu vardı.
[...] Ebû Umeyr öldü. Ümmü Süleym kalkıp onu yıkadı, 
kefenledi, kokuladı, üzerine bir elbise örttü ve “Kimse Ebû 
Talha’ya [çocuğun öldüğünü] haber vermesin. Ona ben haber 
vereceğim.” dedi. Ebû Talha gelince Ümmü Süleym onun için 
koku süründü ve özenerek süslendi. Ardından akşam yemeğini 
getirdi. Ebû Talha, “Ebû Umeyr ne yaptı?” diye sordu. Ümmü 
Süleym, “Akşam yemeğini yedi ve kalktı.” dedi. Ebû Talha 
akşam yemeğini yedi ve daha sonra bir erkeğin eşiyle ilişkiye 
girmesi gibi onunla cinsel ilişkiye girdi. Sonra Ümmü Süleym 
dedi ki: “Ey Ebû Talha! Bir ailenin başka bir aileye emanet 
bir şey verip de daha sonra sahiplerinin onu geri istemeleri 
hakkında ne düşünürsün. O şeyi geri vermeleri mi gerekir, 
yoksa onu [ellerinde] tutmaları mı?” Ebû Talha, “Tabi ki 
onu sahiplerine geri vermeleri gerekir.” dedi. Ümmü Süleym, 
“Ebû Umeyr’in [vefatı sebebiyle uğradığın musibetin] sevabını 
Allah’tan iste.” dedi. Ebû Talha [sabahleyin] hemen Nebî’nin 
(sas) yanına gitti ve Ümmü Süleym’in dediklerini haber 
verdi. Resûlullah, “Allah, geçen gecenizi hakkınızda bereketli 
kılsın.” buyurdu. Enes dedi ki: Ümmü Süleym, Abdullah b. 
Ebû Talha’ya hamile kaldı, nihayet doğurdu.[X,457]






