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ÞÎRÂZÎ, Atâullah b. Mahmûd
(bk. CEMÂL el-HÜSEYNÎ).
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Hâci Alî Ekber Bismil-i Þîrâzî
(ö. 1263/1847)

˜

Ýranlý þair ve tezkire yazarý.

™

1187’de (1773) Þîraz’da doðdu. Mahlasý
“Bismil”, lakabý Nevvâb’dýr. Safevîler döneminde Irâk-ý Acem’den gelerek Ýsfahan’a
yerleþen atalarý 1135 (1722-23) yýlýndaki
Afgan istilâsýndan sonra Þîraz’a göç etmiþ, babasý Aða Ali Nakýb burada doðmuþtur. Bismil eðitimini babasýnýn da hocalýk
yaptýðý Þîraz’daki Medrese-i Hakîm’de aldý. Tezkiresinde verdiði bilgiye göre burada edebiyat, felsefe, matematik, mantýk
ve dinî ilimleri öðrendi; tasavvuf konusunda derinleþti. Hocalarý arasýnda Muhammed Hüseyin b. Muhammed Ma‘sûm-i Kazvînî de vardý. Tahsilini tamamladýktan sonra ayný medresede hocalýða baþladý ve birçok öðrenci yetiþtirdi. Bunlar arasýnda en
tanýnmýþý Nasrullah b. Abdülgaffâr-ý Þîrâzî’dir. Bismil, Kaçar Hükümdarý Feth Ali
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Þah’ýn Fars valisi olan oðlu Hüseyin Mirza
Fermânfermân’ýn kýzýyla evlenerek “nevvâb” unvaný aldý. Ýran’ýn çeþitli bölgeleri yanýnda Mekke, Medine ve atebâta seyahat
etti. 1263 (1847) yýlýnda Þîraz’da vefat etti
ve oradaki Ýmamzâde Mîr Seyyid Muhammed b. Mûsâ el-Kâzým’ýn türbesi civarýnda defnedildi.
Eserleri. 1. Dîvân. Arapça ve Farsça þiirler içeren divanla aþaðýda anýlan diðer
eserlerin yer aldýðý bir yazma Tahran Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (nr.
2999). 2. Te×kire-i Dilgüþâ. Feth Ali Þah
ve on iki Kaçar prensiyle Þîrâzî’nin dönemindeki þairlere dair 185 biyografiyi içeren eserde Þîraz cami ve medreselerinin
anlatýldýðý bir giriþ bölümü bulunmakta,
son bölümde müellifin biyografisi yer almaktadýr (nþr. Mansûr Restgâr Fesâyî, Þîraz 1371 hþ.). 3. Tu¼fetü’s-sefer li-nûri’lba½ar. Belâgatla ilgilidir. 4. ¬aÅîretü’nnecât fî mîrâ¦i’l-emvât. Hüseyin Ali Mirza Kaçar adýna telif etmiþtir. 5. Nûrü’l-hidâye fî i¦bâti’r-risâle. 6. Enderznâme.
7. Þer¼-i Sî Fa½l-i ƒâce Na½îreddîn-i ªûsî. 8. Ba¼rü’l-leßâlî. Hz. Peygamber’in ve
Þîa imamlarýnýn hayatlarýnýn anlatýldýðý bir
eserdir (diðer eserleri için bk. DMBÝ, XII,
151).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Rýzâ Kulý Han Hidâyet, Mecma£u’l-fu½a¼âß (nþr.
Müzâhir Musaffâ), Tahran 1382 hþ., I/2, s. 268269; Ahmed Dîvân Bîgî Þîrâzî, ¥adîšatü’þ-þu£arâß (nþr. Abdülhüseyin Nevâî), Tahran 1364 hþ.,
I, 242-245; Ma‘sûm Ali Þah, ªarâßiš, III, 346; Ahmed Gülçîn-i Meânî, TârîÅ-i Te×kirehâ-yi Fârsî,
Tahran 1348 hþ., I, 225-238, 750; M. Ali Müderris, Rey¼ânetü’l-edeb, Tebriz, ts. (Çâphâne-i Þafak), I, 267-268; Ali Mîr Ensârî, “Bismil-i Þîrâzî”,
DMBÝ, XII, 150-151; Zabihollah Safa, “Besmel Šýrazý”, EIr., IV, 171; Safûrâ Hoþyâr, “Bismil-i Þîrâzî”, Dâniþnâme-i Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1376 hþ.,
III, 425-426.
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ÞÎRÂZÎ, Ebû Ýshak
( )  א א
Ebû Ýshâk Cemâlüddîn Ýbrâhîm
b. Alî b. Yûsuf eþ-Þîrâzî
(ö. 476/1083)

˜

Þâfiî fakihi.

™

393’te (1003) Þîraz’ýn güneyindeki Fîrûzâbâd beldesinde doðdu. Ýlk eðitimini burada Ebû Hâmid el-Ýsferâyînî’nin öðrencilerinden olan Ebû Abdullah Muhammed b.

Ömer eþ-Þîrâzî’den aldý. Ardýndan tahsil
için gittiði Þîraz’da (410/1019) Ebû Abdullah el-Cellâb’dan fýkýh okudu. Amelde Zâhirî olup Þîraz’da Mu‘tezile mezhebinin temsilcisi konumunda bulunan Kadý Ebü’l-Ferec el-Fâmî eþ-Þîrâzî ile tartýþmalara girdi
(Þîrâzî, ªabašåtü’l-fušahâß, s. 179). Burada ders aldýðý Ebû Ahmed Abdurrahman
b. Hüseyin el-Gandecânî memleketine dönünce o da Gandecân’a gidip bir müddet
daha onun derslerine devam etti. Ardýndan geçtiði Basra’da Ebû Ahmed Abdülvehhâb b. Muhammed el-Baðdâdî ve diðer bazý âlimlerden ders okudu. 415 yýlý
Þevval ayýnda (Aralýk 1024) Baðdat’a gitti ve hayatýnýn sonuna kadar orada kaldý.
Baðdat’ta Ebü’t-Tayyib et-Taberî, Ebû Hâtim Mahmûd b. Hasan et-Taberî el-Kazvînî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah el-Beyzâvî, Ýbn Râmîn ve Ebü’l-Kasým
Mansûr b. Ömer el-Kerhî’den fýkýh, usul,
hilâf ve cedel; Ebû Bekir el-Berkanî, Ýbn
Þâzân el-Baðdâdî ve Ebü’l-Ferec el-Hercûþî’den hadis dersleri aldý. Ýlmî kiþiliðinin
oluþmasýnda kendisini en çok etkileyen
Ebü’t-Tayyib et-Taberî baþta olmak üzere
hocalarýnýn çoðunluðu mezhebin Irak kolunun reisi Ebû Hâmid el-Ýsferâyînî’nin talebesidir. Ebü’t-Tayyib et-Taberî’ye on yýlý
aþkýn bir süre öðrencilik yaptýktan sonra
hocasýnýn isteðiyle önce onun mescidinde,
430 (1039) yýlýndan itibaren Bâbülmerâtib mevkiindeki bir mescidde fýkýh okuttu. Ebü’t-Tayyib’in Bâbüttâk ve Kerh kadýlýklarýna getirilmesinin ardýndan müderris
olarak þöhreti arttý; çeþitli vesilelerle katýldýðý münazaralardaki baþarýsýyla ününü pekiþtirdi. Sellâr el-Ukaylî gibi dönemin
meþhur þairleri þiirlerinde Þîrâzî’ye yaptýklarý telmihlerle onun münazaradaki maharetine dikkat çekmiþlerdir. Hanefî kadýlkudatý Ebû Abdullah ed-Dâmeganî ile giriþtiði münazaraya þahit olan Endülüslü
Mâlikî fakihi Ebü’l-Velîd el-Bâcî onun gösterdiði baþarýyý över (Sübkî, IV, 245-252).
Hanbelî âlimi Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl de Þîrâzî’yi döneminin en yetkin münazara ustasý diye nitelemiþ ve özellikle eserlerinden
faydalandýðýný belirtmiþtir. Ayrýca anlatýldýðýna göre Þîrâzî hilâf meselelerini “bir
müslümanýn Fâtiha’yý bildiði gibi” bilirdi.
Bizzat kendisi her kýyasý, her dersi bin defa tekrarladýðýný, bir meselede istiþhâda
elveriþli bir beyit bulduðunda kasidenin tamamýný ezberlediðini belirtir (Nevevî, Teh×îb, I/2, s. 173; Sübkî, IV, 218). Fürû hükümlerini delillerle irtibatlandýrmada (te’sîl ve tefrî‘) Ýbn Süreyc’in tarzýný benimsediði ve onun gibi çok öðrenci yetiþtirdiði
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kaydedilir. Rivayete göre Þîrâzî ile karþýlaþýp bir mesele hakkýndaki görüþünü dinleyen Mâverdî onun gibisine rastlamadýðýný söylemiþ ve, “Þâfiî onu görseydi kendisiyle mutlaka iftihar ederdi” demiþtir.
447 (1055) yýlýnda Kadýlkudât Ýbn Mâkûlâ vefat edince Halife Kaim-Biemrillâh,
Þîrâzî’ye bu görevi teklif ettiyse de o kabul
etmedi. Hocasý Ebü’t-Tayyib et-Taberî’nin
vefatý üzerine (450/1058) Þîrâzî, mezhepler arasý yoðun bir rekabete ve siyasî çekiþmelere sahne olan Baðdat’ta Þâfiî mezhebini temsil konumuna geldi. Hayatýnýn
bu devresine kadar Büveyhî-Abbâsî, bu
devreden itibaren Selçuklu-Abbâsî mücadelesine þahit olan Þîrâzî telif ve öðretim
faaliyetlerini bu gerilimli ortamda yürüttü. Büveyhîler döneminde güç mücadelesi
belli düzeyde Sünnî-Þiî ihtilâfý ekseninde
sürmüþ, sosyal meþruiyet sorunuyla karþýlaþmak istemeyen Büveyhîler, Þiîliðe açýktan destek vermek yerine Mu‘tezile’ye daha fazla imkân saðlama yolunu tercih etmiþtir. Tuðrul Bey’in 447’de (1055) Baðdat’a girip Büveyhî hâkimiyetine son vermesiyle birlikte Büveyhîler’in dolaylý himayesinden mahrum kalan Mu‘tezile, Baðdat’ta güçlü bir tabana sahip bulunmadýðý için siyasî bir araç olmaktan çýktý; güç
mücadelesi Selçuklu sultanlarý ile Abbâsî
halifeleri arasýnda devam etti. Mücadele
artýk Sünnî mezhepler arasý ihtilâf eksenine kaydý, Baðdat’ta güçlü olan Hanbelî
Selefiliði’ne karþý Eþ‘arî anlayýþý rakip konumuna yükseldi. Mâlikî mezhebi V. (XI.)
yüzyýlýn ilk çeyreðinden itibaren Baðdat’ta neredeyse silinme noktasýna vardý, Þâfiîler Eþ‘arîliðin yegâne temsilcisi haline
geldi.

Nîþâbur merkezli Selçuklu yönetimi Tuðrul Bey zamanýnda Hanefî mezhebini desteklediyse de daha sonra bu siyasetten
vazgeçildi. Alparslan ve Melikþah dönemlerinde Nizâmülmülk’ün de etkisiyle Þâfiî
mezhebine daha özel bir alâka gösterildi.
Bunda mezhebin gerek Selçuklu coðrafyasýnda gerek Baðdat’ta güçlü bir halk tabanýna sahip bulunmasýnýn etkili olduðu
söylenebilir. Öte yandan Abbâsî halifesi,
hem amelî hem itikadî bir mezhep yapýsýnda olan Hanbelî mezhebine daha çok yönelmekle birlikte Baðdat’ta etkinliði azalan Mâlikîler dýþýndaki üç mezhep arasýnda bir tür denge politikasý izledi. Þîrâzî’nin yaþadýðý dönemde siyasetin baþ aktörü olan Nizâmülmülk, Abbâsî hilâfetiyle
uyumlu bir siyasetin Selçuklu Devleti yararýna olacaðý düþüncesini taþýdýðýndan bu

süreçte Þâfiî mezhebine önemli bir misyon yükledi ve ilmini takdir ettiði Þîrâzî’yi
müderris tayin etme düþüncesiyle Nizâmiye Medresesi’ni inþa ettirdi (459/1067).
Þîrâzî, medrese arsasýnýn istimlâkinde hak
ihlâli olduðu þüphesiyle açýlýþ dersi vermekten kaçýnýnca bu görev Ebû Nasr Ýbnü’s-Sabbâð’a verildi. Baskýlara karþý ancak
yirmi gün direnebilen Þîrâzî göreve baþlamak zorunda kaldý ve buradaki müderrisliðini hayatýnýn sonuna kadar aralýksýz
sürdürdü (Sübkî, IV, 218). Zengin vakýflarla desteklenen Nizâmiye Medresesi’nin faaliyete baþlamasý, daha önce ikamet ettiði
Katîa mahallesinde çoðu zaman yiyecek,
hatta bazan derste üstüne giyecek düzgün bir elbise bile bulamayan (a.g.e., IV,
74-75, 219) Þîrâzî için olduðu kadar talebeler için de bir dönüm noktasý oldu. Bununla birlikte mütevazi hayatýna devam
eden Þîrâzî þahsî geliri elvermediðinden
hacca gidemedi. Birçok talebesi arasýnda
Vezir Ebû Þücâ‘ Rûzrâverî, Mü’temen b.
Ahmed es-Sâcî, Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl, Ebü’lVelîd el-Bâcî, Muhammed b. Ahmed eþÞâþî, Hasan b. Ýbrâhim el-Fâriký, Ahmed
b. Muhammed el-Cürcânî ve Hüseyin b.
Ali et-Taberî anýlabilir.
Þîrâzî, bu dönemde öðretim ve telif faaliyetlerinin yaný sýra pek çok sosyal anlaþmazlýðýn çözümüne katký saðladý, bazan
kendisini mezhepler arasý kavgalarýn ve
tartýþmalarýn içinde buldu. 469’da (107677) Baðdat’a gelip Nizâmiye Medresesi’nde yer edinen Abdülkerîm el-Kuþeyrî’nin oðlu vâiz Ebû Nasr Ýbnü’l-Kuþeyrî’nin Hanbelîler’i tecsîm ile suçlayan açýklamalar yapmasý ortamý gerip Þâfiîler ile
Hanbelîler arasýnda olaylar çýkýnca Ýbnü’lKuþeyrî’ye destek çýkan Þîrâzî, Nizâmülmülk’e Hanbelîler’i þikâyet eden mektuplar yazýp ondan yardým istedi. Ýbnü’l-Kuþeyrî ile Hanbelîler’in reisi ve Abbâsî halifesinin amcazadesi Þerîf Ebû Ca‘fer Abdülhâlik b. Îsâ taraftarlarý arasýnda çatýþma çýktý. Selçuklu sultaný ile vezirinden
çekinen halife taraflarý barýþtýrdý. Hanbelî
kaynaklarý, Þîrâzî’nin Þerîf Ebû Ca‘fer’den
özür dilediðini ve Eþ‘arî görüþlerine mesafeli durduðunu belirttiðini aktarýrken Þâfiî kaynaklarý bunun doðru olmadýðýný belirtir (a.g.e., IV, 234-235; Ýbn Receb, I, 1921). Muktedî-Biemrillâh, halife seçilmesinde etkin rol üstlenen Þîrâzî’yi, Selçuklu yönetimi nezdinde de ayrýcalýklý bir yere sahip olduðu için 475 Zilhicce ayýnda (NisanMayýs 1083) Irak Amîdi Ebü’l-Feth b. Ebü’lLeys’e yönelik rahatsýzlýðý dile getiren bir

mektubu ulaþtýrmak üzere elçi olarak Nîþâbur’a gönderdi. Maiyetindeki bir grup
âlimle birlikte Nîþâbur’a varan Þîrâzî, Sultan Melikþah ve Nizâmülmülk tarafýndan
çok iyi karþýlanýp istekleri yerine getirildi.
Nizâmülmülk’ün huzurunda Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî ile de bir münazaraya
giriþen Þîrâzî ardýndan Baðdat’a döndü
ve çok geçmeden 21 Cemâziyelâhir 476
(5 Kasým 1083) tarihinde vefat etti. Mezarýnýn üstüne Selçuklu veziri Tâcülmülk bir
türbe yaptýrmýþtýr.
Eserleri. 1. et-Tenbîh* fî fürû£i’l-fýšhi’þ-Þâfi£î. Delillerin ve tartýþmalarýn yer
almadýðý bu muhtasar eser Þâfiî fýkhýnýn
beþ muteber kitabýndan biri olup üzerinde çok sayýda þerh yazýlmýþ, çeþitli ilmî çalýþmalara konu olmuþ, Latince, Fransýzca
ve Almanca’ya tercüme edilmiþtir. Çok sayýda yazmasý bulunan eserin muhtelif neþirleri yapýlmýþtýr (nþr. A. W. T. Juynboll, Leiden 1879; Kahire 1329, Nevevî’nin Ta½¼î¼u’t-Tenbîh ’i ile birlikte; Kahire 1348, 1370/
1951, Ýzzeddin Muhammed b. Ebû Bekir
Ýbn Cemâa’nýn Maš½adü’n-nebîh fî þer¼i
Åu¹beti’t-Tenbîh ve Nevevî’nin Ta½¼î¼u’tTenbîh ’i ile birlikte; Beyrut 1416/1996, Celâleddin es-Süyûtî’nin Þer¼u’t-Tenbîh ’i ile
birlikte). 2. el-Müheççeb* fî fýšhi’l-Ýmâm
eþ-Þâfi£î. Yine Þâfiî fýkhýnýn ana kaynaklarýndan biri olan eserde mezhepteki temel hükümler ve mezhep içi ihtilâflar delilleriyle ele alýnmaktadýr (I-II, Kahire 1323,
1333, 1343, 1379/1959; nþr. Muhammed
ez-Zühaylî, I-VI, Dýmaþk 1416/1996). Nevevî’nin el-Mecmû£ adlý hacimli þerhi baþta olmak üzere el-Mühe××eb’le ilgili birçok þerh ve muhtasar yazýlmýþ, ayrýca nazma çevrilmiþ, elfâzý, þevâhidi, ricâli ve hadisleri çalýþmalara konu edilmiþtir. 3. etTeb½ýra fî u½ûli’l-fýšh. Mütekellimîn metoduna göre yazýlmýþ olup sadece hilâfla
ilgili meselelere temas etmektedir. Muhammed Hasan Heyto, eseri doktora tezi
olarak inceleyip metnini (Dýmaþk 1980) ve
inceleme kýsmýný (el-Ýmâmü’þ-Þîrâzî: ¥ayâtühû ve ârâßühü’l-u½ûliyye, Dýmaþk 1980)
neþretmiþtir. 4. el-Lüma£ fî u½ûli’l-fýšh
(Kahire 1326, 1347, 1359, 1365, 1957; hadis tahrici, Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk el-Gumârî – nþr. Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aþlî, Beyrut 1405/1985; nþr. Muhyiddin Dîb
Mestû – Yûsuf Ali Büdeyvî, Dýmaþk-Beyrut
1416/1995). Eser ayrýca Eric Chaumont tarafýndan neþredilmiþ ve Fransýzca’ya çevrilmiþtir (Kitåb al-Luma£ fî u½†l al-fýšh: Le

livre des rais illuminant les fondements de
la compréhension de la loi. Traité de théorie
légal musulmane, Berkley 1999). el-Lü-
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ma£ý müelliften baþka Yahyâ b. Ebü’l-Hayr
el-Ýmrânî, Tâhir b. Yahyâ el-Ýmrânî, Cemâleddin el-Kasýmî, Muhammed Ýsâm Arâr
el-Hasenî (Behcetü’l-vü½ûl bi-þer¼i’l-Lüma£
fî £ilmi’l-u½ûl, Dýmaþk 1992) gibi âlimler
þerhetmiþtir. 5. Þer¼u’l-Lüma£ (el-Vü½ûl
ilâ £ilmi’l-u½ûl, Cezayir 1979; nþr. Abdülmecîd Türkî, I-II, Beyrut 1408/1988). 6. el-MülaÅÅa½ fi’l-cedel. Þîrâzî’nin cedele dair ilk
eseridir. San‘a’daki el-Câmiu’l-kebîr (nr.
64) ve Âtýf Efendi kütüphanelerinde iki
yazmasý bulunan eser Muhammed Yûsuf
Ahundhan Niyâzî tarafýndan yüksek lisans
tezi olarak neþre hazýrlanmýþtýr (1407, Mekke Ümmülkurâ Üniversitesi). 7. el-Ma£ûne fi’l-cedel (Ma£ûnetü’l-mübtedîn ve te×kiretü’l-müntehîn fi’l-cedel). Usûl-i fýkýh
konularýnýn cedel yöntemiyle ele alýndýðý
kitap el-MülaÅÅa½ fi’l-cedel’in muhtasarý niteliðindedir (nþr. Abdülmecîd Türkî,
Beyrut 1408/1988; nþr. Ali b. Abdülazîz elUmeyrînî, Safât / Küveyt 1987). 8. en-Nüket fi’l-mesâßili’l-muÅtelef fîhâ beyne’þÞâfi£î ve beyne Ebî ¥anîfe (Nüketü’l-mesâßil ve £uyûnü’d-delâßil fi’l-Åilâf beyne’þÞâfi£î ve beyne Ebî ¥anîfe, en-Nüket fî £ilmi’l-Åilâf, en-Nüket fî £ilmi’l-cedel). Eserin

Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
kayýtlý nüshasýnýn (III. Ahmed, nr. 1154) istinsahý müellifin hayatýnda öðrencisi Üveys
tarafýndan 5 Þâban 466 (5 Nisan 1074) tarihinde tamamlanmýþ olup kenarlarýndaki
açýklamalardan bizzat müellifle mukabele edildiði anlaþýlmaktadýr. Zekeriyyâ Abdürrezzâk el-Mýsrî, en-Nüket’in muâmelât kýsmýný Topkapý Sarayý Müzesi ve Princeton Üniversitesi Kütüphanesi nüshalarýna dayanarak Ümmülkurâ Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazýrlamýþ (Mekke 1405/1984), Ebû Zür‘a Ýbnül-Irâký eser
üzerine bir þerh yazmýþtýr. 9. MuÅta½ar
fîma’Åtelefe fîhi Ebû ¥anîfe ve’þ-Þâfi£î. Müellifin giriþte belirttiðine göre yetmiþ iki kitaptan yararlanýlarak derlenen bu
eserde Þâfiî ve Ebû Hanîfe arasýndaki 555
hilâf meselesi delilleri verilmeden kýsaca
anlatýlmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Hasan
Hüsnü Paþa, nr. 458, Baðdatlý Vehbi Efendi, nr. 507/1; Princeton Üniversitesi Ktp.,
nr. 849). 10. Te×kiretü’l-mesßûlîn fi’l-Åilâf beyne’l-¥anefî ve’þ-Þâfi£î. Ýbn Kadî
Þühbe eserin oldukça büyük (ªabašåtü’lfušahâßi’þ-Þâfi£iyye, I, 221), Kâtib Çelebi
ise ciltlerle ifade edilecek büyüklükte (Keþfü’¾-¾unûn, I, 392) olduðunu belirtir. 11.
el-MuÅta½ar fî u½ûli me×hebi’þ-Þâfi£î
(TSMK, III. Ahmed, nr. 1218). 12. el-Ýþâre
ilâ me×hebi ehli’l-¼aš. Bazý yazmalarda
esere Mu£tešadâtü (Mu£tešadü, £Aš¢de186

tü, £Ašåßidü) Ebî Ýs¼âš gibi isimler kon-

masý müstensihlere ait bir tasarruftur.
Eseri Marie Bernand (La profession de foi
d’Abû Ishâq al-Sîrâzî, Kahire 1987, s. 148) ve Muhammed ez-Zübeydî (Beyrut
1419/1999) neþretmiþtir. 13. £Aš¢detü’sselef. Marie Bernand bu eseri de yayýmlamýþ (La profession de foi d’Abû Ishâq alSîrâzî, Kahire 1987, s. 49-72), Abdülmecîd
Türkî, Þîrâzî’nin el-Ma£ûne fi’l-cedel’inin
baþýnda bu esere de yer vermiþtir (s. 91102). 14. ªabašåtü’l-fušahâß. Sahâbe neslinden V. (XI.) yüzyýlýn ortalarýna kadar gelen meþhur fakihlerin kýsa biyografilerini
içermekte, fýkhýn müellif zamanýna kadarki geliþim seyrine dair genel bir tablo çizilmektedir. Fýkýh, hilâf ve icmâ yönünden
görüþleri dikkate deðer olan ve temsil
ettikleri ekolün varlýðýný sürdürmesinde
önemli rol üstlenen fakihleri nesiller halinde veren çalýþma sonraki tabakat literatürünün temel kaynaklarý arasýnda yer
almýþtýr (nþr. Nu‘mân el-A‘zamî el-Kütübî,
Baðdat 1356/1937, Musannif’in ªabašåtü’þ-Þâfi£iyye ’si ile birlikte ^ 1969; nþr.
Halîl el-Meys, Beyrut, ts. [Dârü’l-kalem];
nþr. Ýhsan Abbas, Beyrut 1970, 1401/1981).
Ýbn Hallikân ve Tâceddin es-Sübkî ile diðer bazý tabakat müelliflerinin nakillerde
bulunduðu Muhammed b. Abdülmelik elHemedânî’ye ait ¬eylü ªabašåti’l-fušahâß Þîrâzî’nin bu eserinin bir zeylidir.
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ÞÎRÂZÎ, Ýbrâhim
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Refîüddîn Ýbrâhîm
b. Nûriddîn Tevfîk Þîrâzî
(ö. 1028/1619’dan sonra)

˜

Âdilþâhîler dönemi tarihçisi
ve devlet adamý.

™

947’de (1540-41) Þîraz’da doðdu. Gençlik yýllarýnda ticaretle uðraþtý ve Hindistan’a
kadar gitti. Yirmi yaþlarýnda iken Âdilþâhî
Sultaný I. Ali’nin hizmetine girdi ve çeþitli görevlerde bulundu. 1005 (1596-97) yýlýnda Âdilþâhî Sultaný II. Ýbrâhim tarafýndan Nizamþâhîler’in baþþehri Ahmednagar’a elçi olarak gönderildi. Bir müddet
Bîcâpûr valiliði ve hazinedarlýk yaptý. Kaynaklardan 1028 (1619) yýlýnda hayatta olduðu anlaþýlmaktadýr. Þîrâzî, Mirza Kâmrân Lâhûrî’nin telif ettiði Mîrzânâme’de
önemli bir kültür adamý diye tanýtýlýr.

Þîrâzî’nin en önemli eseri Te×kiretü’lmülûk’tür. Eser Âdilþâhîler’in ve onlarla
ayný dönemde Hindistan ve Ýran’da hüküm süren devletlerin tarihine dair olup
1017-1020 (1608-1611) yýllarý arasýnda telif edilmiþtir. 1020 (1611) yýlýna kadar gelen olaylarý ihtiva eden eser sade bir üslûpla kaleme alýnmýþtýr ve bir mukaddime ile
on bölümden meydana gelmektedir. Ýlk
bölüm Behmenîler, iki ile sekizinci bölümler Âdilþâhîler, dokuz ve onuncu bölümler
Bâbürlüler, Safevîler ve Dekken’de kurulan hânedanlarýn tarihiyle ilgilidir. Eserin
ekinde Hint tapýnaklarý, madenler ve nehirlerle Hindistan’daki acayip ve garip yerler ve olaylar (garâib) hakkýnda önemli mâlûmat bulunmaktadýr. Eserde ayrýca Hindistan ve Ýran’da kurulan hânedanlarýn
menþei ve silsilesine dair deðerli bilgiler
mevcuttur. Özellikle Haydarâbâd þehrinin
kuruluþu, þehirdeki sosyal ve kültürel hayatla ilgili ayrýntýlar önemlidir. Eserin çeþitli kütüphanelerde pek çok yazmasý vardýr (Storey, I/1, s. 744). Te×kiretü’l-mülûk’ün Alâeddin Behmenþah dönemini içeren kýsmý H. S. S. Kadirî tarafýndan neþredilmiþ (Tår¢Å, III/9 [Hydarâbâd, Supplement 1931], s. 2-41), tam metnini ise A.
N. M. Hâlidî, Delhi Âsafiye, Haydarâbâd
Sâlâr Jung Müzesi ve Oxford Bodleian kütüphanelerindeki yazmalara dayanarak yayýmlamýþtýr (Ta×kirat al-Mul†k: History of
the Kings, California 1987). Eserin bir kýsmý J. S. King tarafýndan Ýngilizce’ye tercüme edilmiþtir (The History of the Bahmani Dynasty, Founded on the Burhån-i
Ma£å½ir and the Tadhkirat al-Mul†k, Lon-

