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ler. Tabakåtü’l-memâlik’i Sadettin Tokdemir Osmanlý Ýmparatorluðunun Yükselme Devrinde Türk Ordusunun Savaþlarý ve Devletin Kurumu, Ýç ve Dýþ
Siyasasý adýyla kýsaltarak sadeleþtirmiþse de (Ýstanbul 1937) bunun ciddi bir çalýþma olduðu söylenemez. Ayrýca eserin aslýnda olmayan bilgiler de aralara serpiþtirilmiþtir. Tabakåtü’l-memâlik Petra Kappert tarafýndan Berlin nüshasý esas alýnýp
Viyana, Süleymaniye (Ayasofya, nr. 3319;
Fâtih, nr. 4423) ve Ýstanbul Üniversitesi
(TY, nr. 5997) kütüphanelerinde kayýtlý yazmalardaki farklar gösterilerek bir giriþ ve
indeks ilâvesiyle týpkýbasým halinde yayýmlanmýþtýr (Wiesbaden 1981).
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mele, hamdele, salvelenin faziletine dair
rivayetler sened ve metin yönünden uzun
uzun tahlil edilmiþtir. Ardýndan Kureyþ kabilesinin faziletiyle ilgili rivayetlere yer verilerek Ýmam Þâfiî’nin Kureyþ’e mensubiyetine, dolayýsýyla üstün bir konum taþýdýðýna dikkat çekilmiþ, bu arada müceddidle ilgili hadise atýfta bulunulup II. (VIII.)
yüzyýl müceddidinin Þâfiî olduðu ileri sürülmüþtür. Diðer yüzyýllara ait müceddidlerin kimlikleri hakkýnda da birtakým tesbitler yapýlmýþtýr (I, 206). Ulemâ biyografilerine ilgisinin gençlik yýllarýna kadar uzandýðýný ve topladýðý bilgileri deðerlendirmek
amacýyla bu eseri telife giriþtiðini belirten
Sübkî eserinin sistematiði ve özellikleri
hakkýnda mâlûmat verir. Eserin biyografilerden sonra ilginç mesâil, vecih, delil, þiir,
nükte, kavâid ve fevâid türü bilgilerle desteklenmesinin onu vazgeçilmez bir kaynak
haline getireceðini dile getiren müellif, bu
çalýþmasýnýn ayný zamanda Ehl-i sünnet
mensuplarý için bir ansiklopedi niteliði taþýdýðýný söyler. Kendisinden önce bu alanda kitap yazanlar hakkýnda bilgi aktararak Ebû Hafs Ömer b. Ali el-Mutavviî (ö.
440/1048), Ebü’t-Tayyib et-Taberî, Ebû
Âsým el-Abbâdî, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî, Abdullah b. Yûsuf el-Cürcânî, Abdülvehhâb b.
Muhammed eþ-Þîrâzî, Ali b. Zeyd el-Beyhaký, Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî, Ýbnü’sSalâh eþ-Þehrezûrî, Ebü’l-Mecd Ýmâdüddin
Ýbn Bâtîþ ve Nevevî’yi (ö. 676/1277) anar

(I, 206-217). Ardýndan eserini telif ederken nelere dikkat ettiðini ve özellikle yaptýðý nakillerin isnadý konusunda izlediði yöntemi anlatýr. Hikâye ve þiirleri mutlaka senedle naklettiðini belirten Sübkî þiirin meþruiyetine dair delilleri zikreder ve Ýmam
Þâfiî’den rivayet edilen þiirleri bir baþlýk altýnda ele alýr (I, 293-307). Din ilimlerinde,
bilginin güvenirliliðinin isnada baðlý olduðunu, tanýnmýþ pek çok Selef âliminin bu
noktaya dikkat çektiðini kaydeder. Dinî
bilgilerin kendi zamanýna kadar intikalinde hizmet vermiþ râviler karþýsýnda dönemindeki âlimlerin kayýtsýzlýðýný eleþtirir. Kitabýn diðer bir özelliðine dikkat çekerek
fetvaya vesile olan mesâil yanýnda ilginç
vecih, þâz görüþ ve hilâf konularýnýn aktarýlmasýnýn gereðine de vurgu yapar; bu tür
konularýn fýkýh düþüncesini ve melekesini
geliþtirdiðini söyler. Eserde mevcut bazý
münazara metinlerinin bu çerçevede deðerlendirilmesini tavsiye eder.

Sübkî, Þâfiî mezhebinin yayýldýðý yerlerden söz eder ve her bölgeyle ilgili bilgileri
oraya ait kaynaklardan toplamaya çalýþtýðýný belirtir. Mezhebin yayýlýþýna deðinirken
merkezde Baðdat’ýn yer aldýðý Irak bölgesiyle Merv, Nîþâbur, Belh, Herat gibi þehirlere ve Horasan bölgesine öncelik verir.
Horasanlý Þâfiîler’in mezhebin yarýsýný meydana getirdiðini, bu kesim içinde en önemli payýn Mervli âlimlere ait olduðunu kaydeder. Ardýndan Þam ve Mýsýr bölgelerinin
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Tâceddin es-Sübkî’nin
(ö. 771/1370)
Þâfiî ulemâsýna dair eseri.
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Þâfiî âlimleri hakkýnda yazýlan eserlerin
en muhtevalýsý olup uzun bir mukaddime
ile yedi bölümden (tabaka) oluþmaktadýr.
Bir cilt tutan mukaddimenin baþýnda bes303
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mezhebin ortaya çýkýþýndan beri Þâfiîler’in
hâkimiyetinde bulunduðunu, kazâ ve hitabet görevlerine hep Þâfiî âlimlerinin getirildiðini, Mekke ve Medine’de de kazâ,
hitabet ve imâmetin Þâfiîler’e ait olduðunu, Fars bölgesinde çoðunluðun Þâfiî, Yemen bölgesinde halkýn çoðunluðunun Þâfiî, az bir kýsmýnýn Zeydî olduðunu, Azerbaycan ve ötesindeki 100 kadar þehirle doðunun diðer pek çok þehrinde de Þâfiîler’in
yaþadýðýný belirtir. Bu arada Cengiz Han’ýn
istilâsýna ve Doðu Ýslâm dünyasýnda yaptýðý tahribata yer verir (I, 328-342). Sübkî
eserinde Þâfiî’nin biyografisine ayrý bölüm
tahsis etmediðini, zira onun hakkýndaki
bilgilerin ancak birkaç cilde sýðabileceðini,
esasen kendisinden önce bu konuda müstakil eserler telif edildiðini söyler.
Eserde 1419 Þâfiî âliminin biyografisi ele
alýnmýþ, III. (IX.) yüzyýl içinde vefat eden
ulemâya iki, geri kalan her yüzyýldaki ulemâya birer tabaka ayýrmýþtýr. 200-299
(816-912) yýllarý arasýnda ölenlerden Ýmam
Þâfiî’ye yetiþip ondan bir þekilde ilim nakledenler birinci tabakayý, ona yetiþemediði halde ilmî birikimini elde eden ve ilmî
yaklaþýmýný benimseyenler ikinci tabakayý oluþturmaktadýr. Kýrk beþ biyografinin
yer aldýðý ilk tabakada Ahmed b. Hanbel
ile Þâfiî’nin Irak ve Mýsýr dönemi talebeleri
öne çýkmaktadýr. Üçüncü tabaka 300-399
(913-1009), dördüncü tabaka 400-499
(1010-1106), beþinci tabaka 500-599 (11071203), altýncý tabaka 600-699 (1204-1300)
arasýnda ve yedinci tabaka 700 (1301) yýlýndan sonra vefat eden ulemâya ait biyografileri içermektedir. Her tabakada âlimler önce isimleri Ahmed ve Muhammed
olanlar, ardýndan geri kalan isimler alfabetik sýralanmýþtýr. Bu sýralamada künye,
lakap veya nisbe esas alýnmamýþtýr. Son
tabaka, müellifin içinde bulunduðu dönemi yansýtmasý bakýmýndan ayrý bir öneme
sahiptir. Eserde bilgi azlýðý yüzünden çok
kýsa olan biyografiler yanýnda çok geniþ
tutulanlarý da vardýr. Meselâ Gazzâlî ile
müellifin babasý Takýyyüddin es-Sübkî’nin
biyografilerinden her biri 200 sayfa civarýndadýr.
Biyografilerde önce kiþi adý, baba ve dede adlarý, künye, lakap ve nisbeler, -varsadoðum tarihi ve yeri belirtilir. Daha sonra
hocalarý, bunlardan aldýðý dersler, yaþadýðý
veya tanýk olduðu olaylar, görevleri, eserleri, yetiþtirdiði talebeler, þiirlerinden seçmeler, ilginç görüþleri, nükteleri, dönemindeki ulemâ ile münazaralarý, seyahatleri,
yöneticilerle münasebetleri, rivayet ettiði
hadisler, vefat tarihi ve defnedildiði yer
hakkýnda bilgi verilir. Söz konusu kiþi mez304

hep çevrelerinde tanýnan biriyse meþhur
eserlerinden deðil pek bilinmeyen çalýþmalarýndan veya baþkalarýna ait kitaplarda ona atfen yer alan kurallardan (fevâid)
söz edilir; ilginç meseleleri yahut tuhaf
vecihleri derlenip aktarýlmaya çalýþýlýr. Ancak bu kiþi fazla tanýnan biri olmayýp telifatý da azsa yine ona ait birtakým menkýbeler bulunmaya çalýþýlýr. Fýkha dair ilginç
bir düþüncesi veya özelliði tesbit edilememiþse baþka bir alanla ilgili bilgi arayýþýna
giriþilir. Eser fýkhýn girift ve zor meselelerinden bunalmýþ talebenin þevkini arttýrýcý
hikâye, menkýbe ve þiirlerle bezenmiþtir.
Bu yönüyle eser fýkýh, fýkýh usulü, hadis,
tasavvuf, tefsir, dil gibi pek çok ilim dalýný kapsayan zengin bir kaynak niteliðindedir. Sübkî’nin Eþ‘arî anlayýþýný benimseyen
Þâfiî fakihlerine özel ilgi göstermesi eseri
kelâm tarihi açýsýndan da önemli kýlmýþtýr. Bu arada babasýna ait eser ve notlardan olabildiðince yararlandýðý anlaþýlmaktadýr. Gerek kendi aile kütüphanesinden
gerekse dolaþtýðý yerlerdeki kütüphanelerden faydalanan müellif yer yer bu eserlerin isimlerini zikredip içerikleri hakkýnda
bilgi vermektedir. Bu tür kitâbiyat bilgileri, Moðol istilâsý yüzünden ciddi bir kýrýlmaya uðrayan Ýslâm dünyasýnýn müteakip
devrine ait eserlere de ýþýk tutmaktadýr.
Kitabýný uzun bir liste oluþturan kaynaklardan yararlanarak hazýrlayan Sübkî, Baðdat ve çevresiyle ilgili þahsiyetlerin biyografileri için Hatîb el-Baðdâdî’nin TârîÅu
Ba³dâd’ý ve Abdülkerîm es-Sem‘ânî’nin
bu esere yazdýðý zeyli, Ýbnü’d-Dübeysî’nin
bu zeyle yazdýðý ¬eylü TârîÅi Medîneti’sselâm Ba³dâd’ý, Ýbnü’n-Neccâr’ýn ¬eylü
TârîÅi Ba³dâd’ý baþta olmak üzere pek
çok eserden faydalanmýþtýr. Nîþâbur bölgesi Þâfiîler’ini yazarken Hâkim en-Nîsâbûrî’nin TârîÅu Nîsâbûr’undan istifade
ettiðini belirtmiþ, Abdülgafir el-Fârisî’nin
bu esere yazdýðý zeyle ulaþamadýðýný, Abdülgafir’den yaptýðý alýntýlarý Ebü’l-Kasým
Ýbn Asâkir’in et-Tebyîn’i ve Ýbrâhim b.
Muhammed es-Sarîfînî’nin MünteÅabü’×¬eyl’inden aktardýðýný kaydetmiþtir.

tý 754 (1353), büyük tabakatý 766 (1365)
yýlýnda tamamlanmýþ olmasý da bunu göstermektedir (M. Sâdýk Hüseyin, s. 20-21;
ayrýca bk. Ýmtiyâz Ali Han Arþî, II/1 [1961],
s. 129, 131). Çeþitli kütüphanelerde pek
çok nüshasý bulunan ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-kübrâ’nýn muhtelif neþirleri yapýlmýþtýr (I-VI, Kahire 1324, 1348, 1964; nþr.
Abdülfettâh M. el-Hulv – Mahmûd M. etTanâhî, I-X, Kahire 1383-96/1964-76, 1413/
1992). Hulv ve Tanâhî’nin ana metni dipnotlarla zenginleþtirip yer yer orta ve küçük versiyonlara paralel bilgilere atýflarda
bulunmalarý eserin deðerini arttýrmaktadýr. ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’½-½u³râ (Âtýf
Efendi Ktp., nr. 1907; Chester Beatty Library, nr. 3780; Medine Ârif Hikmet Ktp.,
nr. 136) ve ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-vüs¹â (TSMK, III. Ahmed, nr. 480, Revan Köþkü, nr. 1589; Kastamonu Ýl Halk Ktp., nr.
2915; Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 867/
1, 868/2, 869/3; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 1479) henüz basýlmamýþtýr (diðer
nüshalar için bk. Selâhaddin el-Müneccid,
s. 200-202).

Sübkî’nin ayrýca biri “suðrâ”, diðeri “vustâ” olmak üzere ayný ismi taþýyan iki eseri
daha vardýr. Müellifin bu üç tabakat eserini hangi sýrayla yazdýðý konusunda iki
farklý yorum yapýlmýþtýr. Bunlardan biri önce kübrâyý, ardýndan iki kademeli bir ihtisarla vustâ ve suðrâyý yazdýðý, ikinci yorum
bu sürecin tersine iþlediði yönündedir; müellif önce suðrâyý yazmýþ, bunu geliþtirerek vustâyý, onu geliþtirerek kübrâyý meydana getirmiþ, bu süreçte pek çok bilgiyi
ayýklama ihtiyacý duymuþtur. Orta tabaka-

Tabakatü’þ-þuarâ alanýnda bilinen sistematik ilk eser Ýbn Sellâm el-Cumahî’nin (ö.
231/846 [?]) ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâß
adlý kitabýdýr. Eserin mukaddimesinde Ýbn
Sellâm þairleri Câhiliyyûn, Ýslâmiyyûn ve
muhadramûn olmak üzere üç kýsýmda ele
alýr; ayrýca bu tabakalarý þiirlerin kalitesine
göre alt bölümlere ayýrýr. Ebû Temmâm
da Fu¼ûlü’þ-þu£arâß adlý eserinde þairleri Câhiliyyûn, muhadramûn ve Ýslâmiyyûn
gruplarý altýnda ele alýr. Bu konuda ilk eserlerden olan Asmaî’nin (ö. 216/831), Fu¼û-
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Þairleri yaþadýklarý dönemlere,
þiirlerinin kalitesine
ve diðer özelliklerine göre
gruplandýrarak anlatan telif türü.
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