
ğı için annesi Ümmü Selerne'nin Hz. Pey
gamber'le nikahlanması sırasında kendi
sinin veli sıfatıyla onu görevlendirdiğine 
dair bir rivayet yanında (ibn Sa'd. VIII , 90: 

Zehebl, III, 407) bu görevi ağabeyi Sele
me'nin üstlendiği de ileri sürülmüştür 
(Zehebl, III, 408: ibn Hacer, el-İşabe, 11, 

66). ibn EbO Selerne bundan sonra ResOl-i 
Ekrem'in himayesinde büyüdü. Hendek 
Gazvesi esnasında Hz. Peygamber'in ha
nımlarıyla birlikte Hassan b. Sabit'in ko
nağında kaldığı belirtilmektedir. ResOlui
lah vefat ettiğinde dokuz yaşında bulun
duğundan küçük yaşta sahabi olma vas
fını kazananlardan biri oldu. 

Hz. Ali, Cemel Vak'ası'ndan önce Üm
mü Selerne'nin bu seferde kendisine re
fakat etmesini istemiş. Ümmü Selerne de 
kendi yerine savaşa ibn EbO Selerne'nin 
katılmasını sağlamıştı. ibn EbO Selerne 
dirayetli ve yetenekli bir kimse olduğun
dan Hz. Ali tarafından Bahreyn ve Fars 
valilikleri gibi önemli görevlere tayin edil
di. Hz. Ali'nin vefatından ( 40/66 ı) sonra 
görevinden ayrılıp Medine'ye döndü. ha
yatının geri kalan kısmını Medine'de ge
çirdi ve burada vefat etti. 

ibn E bO Selerne Hz. Peygamber'den ve 
annesinden hadis rivayet etmişse de riva
yetlerinin on beşe ulaşmadığı ifade edil
mektedir. Onun çocuk eğitimi konusun
da rivayet ettiği hadisler bizzat yaşadığı 
olayları yansıtması bakımından önemli
dir. Kendisinden başta oğulları Muham
med ve Abdullah olmak üzere EbO Üma
me b. Sehl b. Huneyf. Said b. Müseyyeb. 
Ata b. EbO Rebah, Urve b. Zübeyr b. Av
vam. Vehb b. Keysan. Sabit ei-Bünanl gi
bi muhaddisler hadis öğrenmiş: namaz. 
yiyip içme. oruç. aile hayatı gibi konulara 
dair rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer al
mıştır. 
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İBN EBÜ SERH 

(bk. ABDULLAH b. SA'D b. EBÜ SERH). 
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İBN EBÜ ŞENEB 
(~ı.s!i .,:r.l) 

Muhammed b. ei-Arabi 
b. Muhammed b. Ebi Şeneb 

(1869-1929) 

Türk asıllı Cezayirli eğitimci 
ve Arap edebiyatçısı. 

_ı 

Cezayir şehrinin yaklaşık 90 km. güne
yinde bulunan Midye (Medea) şehri yakı
nındaki Takbu (Aynüzzeheb) beldesinde 
doğdu. Anne ve baba tarafından Sursalı 
bir Türk ailesinin çocuğudur. Mısır'daki 
Türk ordusunda görevli olan büyük de
delerinden biri XVIII. yüzyıl başlarında 
Cezayir'de yerleşmişti. Türk ordusuna 
uzun süre hizmetten sonra ayrılan de
desi Muhammed ise Abdülkadir el-Ceza
iri' nin Midye'yi kuşatması sırasında (Ma
y ı s-Haziran 1840) vefatetmiştir. Babası 

geçimini ziraatlasağlayan küçük bir çift
çi idi. 

ibn EbO Şeneb ilkokulu bitirdikten son
ra bugün kendi adını taşıyan liseye (Lycee 
Ben Cheneb) devam etti. Buradan mezun 
olduktan sonra (ı 886) Midye'den ayrıla
rak Cezayir şehri yakınında EbOzerla'da
ki öğretmen okuluna girdi. Ekim 1888'
de ilkokullarda Arapça ve Fransızca okut
makla görevlendirildi. On yıl süren bu gö
rev sırasında bir yandan da belagat. kla
sik mantık. kelam. hadis ve ensab konu
larında özel dersler aldı: ayrıca ibranlce, 
italyanca, ispanyolca. Almanca. Farsça. 
Türkçe ve Latince öğrenmeye çalıştı . Bu 
arada Medresetü'I-edebü'I-ulya'dan ica
zet aldı. 1898 yılı Mayıs ayında Kosantlne'

de Kettaniyye Medresesi Arap dili hocalı
ğına tayin edildi. Burada üç yıl çalıştıktan 
sonra Cezayir Medresesi'nde görevlendi
rildL 1903'te Ecole des Letters'de aruz. 
adli belgelerin tercümesi ve halk Arap
çası ile fasih Arapça'nın karşılaştırılma
sı konularında dersler veren ibn Ebu 
Şeneb ayrıca 1904 yılında Camiu's-sefır'
de Buhar! akutmaya başladı. 1908'de Ce
zayir Üniversitesi kurulduğunda Edebi
yat Fakültesi öğretim görevliliğine tayin 
edildi. 

1920 yılında Şam'da bulunan ei-Mec
mau'l-ilmiyyi'I-Arabi üyeliğine seçilen ibn 
Ebu Şeneb. 1922'de Abbasller'in saray 
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şairi EbO Dülame'nin hayatı ve şiirleriyle 
Cezayir Arapçası'ndaki Türkçe ve Farsça 
kelimeler konusunda sunduğu iki araştır
ma ile Cezayir Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'nde doktor unvanını aldı. 1924 yı
lında Rene Basset'den boşalan Arap dili 
ve edebiyatı profesörlüğüne tayin edildi. 
Aynı yıl Paris'teki Academie Sciences Co
Ioniales'e üye seçildi. 1928 yılında Oxford'
da yapılan XVII. Şarkiyatçılar Kongresi'n
de Cezayir'i temsil etti. 8 Şubat 1929'da 
vefat etti. 

Eserleri. ibn EbQ Şeneb'in başta dil, 
edebiyat, eğitim , tarih ve biyografi olmak 
üzere geniş bir alanı kapsayan telif, şerh 
ve tercüme türü çalışmalarının sayısı elli 
yediyi bulmaktadır. Başlıca eserleri şun
lardır: 1. Proverbes arabes de l'Algerie 
et du Maghreb . Cezayir ve Mağrib'de 
halkın kullandığı atasözlerini konu alan 
üç ciltlik bir çalışmadır (Paris ı 904. ı 905-

1 907) z. TuJ:ıietü'l-edeb iJ mizani eş'a
ri'l-'Arab (Cezayir 1906, 1928: Paris 1954) 

Aruz bahirlerini örnekleriyle ele alıp iş
lemektedir. 3. el-Müşelleşat (Cezayir 
ı 907) Kutrub lakabıyla tanınan Muham
med b. Müstenlr'in değişen üç harekesi
ne göre farklı anlamlara gelen kelimeleri 
topladığı el-Müşelleş adlı urcOzesinin 
şerhidir. 4. Etude sur les personnages 
mentionnes dans l'idjaza du Cheikh 
'Abd al-Qadir al-Fasi (Paris 1907) 5. 

Fehresetü kütübi'l-Cami'i'l-A'?am bi'l
Ceza'ir: Catalogue des manuscrits ara
bes de la Grande Mosquee (Cezayir 
I 909). 6. Abü Duldma, Poete bouffon 
de la cour des premiers califes abba
sides (Cezayir I 922). Meşhur Arap şairi 
E bO Dülame'nin hayatı ve şiirini konu alan 
bir çalışmadır. 7. Mots turks et persans 
conserves dans le pari e d 'Alger (Ce
zayi r 1922). 8. Risô.le fi'l-mantı~. Klasik 
mantıkla ilgili olup henüz neşredilmemiş
tir. 

ibn EbQ Şeneb'in neşrini gerçekleştir
diği eserlerden bir kısmı da şunlardır: ibn 
Meryem, el-Bustan ii ~ikri'l-evliya' ve 'l
'ulema' bi-Tilimsan(Cezayir 1908); EbQ 
Said es-SQsl, Na?mü'l-Mümti' ii Şer

J:ıi'l-Mu~ni' (Cezayir 1908): Hüseyin b. 
Muhammed ei-Versllanl, RiJ:ıle (Cezayir 
1908); FirQzabfıdl. TaJ:ıbirü '1-müveşşin 

(Cezayir 1909): Gubrlni (Ebü'I-Abbas), 'Un
vô.nü 'd-diraye ii 'ulema'i Bicaye (Ce
zayir 19 I O); Ca'berl, Tedmi§ü't-te~kir fi't
te'niş ve't-te~kir (Strazburg 191 O) ; Ebü'I
Arab ve Muhammed b. Haris ei-Huşenl. 
Taba~atü 'ulema'i İfri~ıyye ( Frans ızca 
tercümesiyle birlikte, 1-11 , Paris 1915- I 920); 

439 



iBN EBO SEN EB 

İbnü 'I-Ebbar, Tekmiletü 'ş-Şıla (ı . cilt Al
fred Bel ile birlikte, Cezayir I 920) ; e~-~a

]Jiretü's-seniyye ii tô.ri]Ji 'd-Devleti 'l
M eriniyye (Cezayir I 92 I} ; Alkame ei
Fahl, Divô.n (Cezayir ı 925); Urve b. Verd, 
Divô.n (Cezayir 1926} ; Zeccikl, el-Cümel 
(Cezayir 1926) . 

İbn Ebu Şeneb'in Encyclopedie de 
J'Islam'ın birinci edisyonunda çok sayıda 
maddesiyle bazı dergilerde ilmi makale
leri ve Ahmed Teymur Paşa, Muhammed 
Kürd Ali, Hasan Hüsnl Abdülvehhab, M. 
Godera. M. Miguel Asin Palacios. M. A. 

Griffth ve M. Kratchowsky gibi zamanın 
ilim adamları ile aydınlarına gönderdiği 
ve birçoğunu sanatlı nesirle kaleme al
dığı mektupları ve çeşitli kongrelerde 
sunduğu tebliğleri. verdiği konferansla
rı bulunmaktadır. İbn Ebu Şeneb'in ayrı
ca klasik ulema üslubu üzere kaleme al
dığı birçok manzumesi mevcuttur. Genç
lik yıllarında yazılmış bu manzumeler hic
vin dışında değişik temaları kapsamak
tadır. 
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~ MusTAFA Öz 

ı ı 
İBN EBÜ ŞERIF, Burhaneddin 

L 

(..Jıı.y!ı .dı .:Y.' 0-1...\Jf .,:,Uı:._r.) 

Ebu İshak Burhanüddin İbrahim 
b. Muhammed b. Ebi Bekr 

ei-Makdisi ei-Mısri 
(ö. 923/ 1517) 

Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

18 Zilkade 836' da (6 Temmuz 1433) Ku
düs'te doğdu. İlk bilgileri, kendisi gibi İbn 
Ebu Şerif lakabıyla anılan ağabeyi Kema
leddin Muhammed'den öğrendi. Kur'an-ı 
Kerlm'i ezberledikten sonra Şemseddin 
İbn İmran'dan Ebu Ma'bed İbn Keslr ve 
Ebu Amr b. Ala kıraatleri üzere tecvid ve 
tashlh-i huruf dersleri aldı. Kudüs'te Si
raceddin er-Rumi ve Ya'küb er-Rumi gibi 
alimlerden Arap dili ve edebiyatı. usul, 
mantık. meanl ve Hanefi fıkhı konuların
da istifade etti. Tahsilini ilerietmek için 
gittiği Kahire'de Emin Aksarayi'den Tef-
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tazanl'nin ŞerJ:ıu'J-'A}fa'id'ini , Celaleddin 
el-Mahalli' den fıkıh usulüne dair Cem'u'J
cevô.mi'in şerhini okudu. Ayrıca Alemüd
din Salih b. ömer ei-Bulkinl. Kadılkudat 
Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kayati 
ve İbn Hacer ei-Askalanl'den fıkıh. Şehil
beddin Ahmed b. İsmail ei-İbşltl'den fe
raiz ve hesap, İbnü'd-Deyrl'den tefsir 
dersleri aldı. 853'te ( 1449) babası ve kar
deşiyle beraber hac için Mekke'ye giden 
İbn Ebu Şerif burada Takıyyüddin İbn 
Fehd ei-Mekki. Ebü'I-Feth İbnü 'I-Meragi 

ve İbnü 'z-Ziya ei-Mekki'den hadis dinle
di; bazı hocalarından kıraat akutmak ve 
fetva vermek için icazet aldı. Hacdan son
ra kızıyla evlendiği Mısır'ın kadılkudatı Şe

refeddin Yahya b. Muhammed ei-Müna
vl'nin derslerine devam etti ve ona niya
beten kadı (şeyhülislam) seçildi; Ezher ve 
İbn Tolun Camii'nde, ei-Medresetü'I-Hica
ziyye'de ve Camiu'I-Fekkahln'de tefsir. fı
kıh. hitabet dersleri verdi. 

İbn Ebu Şerif 898'de (1493) Şam'a gi
derek Sümeysat'ta ikamet etmiş. bu sıra
da Şemseddin İbn To lun kendisinden ders 
almış. aynı yıl uzun müddet ayrı kaldığı 
Kudüs'e dönerek Salahiyye Medresesi'n
de ders vermeye başlamıştır. Ancak son
raları iki defa Kahire'ye gidip geldiği. ora
da öğretimle uğraştığı söylenir. Bedred
din ei-Gazzl ve Zeynüddin Ömer b. Ah
med eş-Şemma Kahire'de onun dersleri
ne devam edenler arasındadır. Şeyhülis

lamlık vazifesinden herhangi bir ücret al
mayan ve geçimini Kudüs'teki kendisine 
ait sabun imalathanesinden temin eden 
İbn Ebu Şerif 906'da (1500) tayin edildi
ği Mısır kadılığında dört yıl hizmet verdi. 
Ardından Kahire'deki Gavrl Medresesi'
ne müderris oldu. Ancak zina ettiklerine 
dair baskı altında itirafta bulunduktan 
sonra bu ikrardan dönen kimselerin rec
medilmemesi yönündeki görüşü sebebiy
le bu görevden aziedildL Daha sonra evi
ne çekiidiyse de halk kendisinden fayda
lanmaya devam etti. İbn Ebu Şerif 28 Mu
harrem 923'te (20 Şubat 1517) Kahire'de 
vefat etti. Abbas! Halifesi Mütevekkii
Aiellah'ın kıldırdığı cenaze namazından 
sonra imam Şafii'nin kabrine yakın bir 
yere defnedildi. 

Eserleri. Bir divan oluşturacak kadar 
şiirleri de bulunduğu belirtilen İbn Ebu 
Şerlfin çoğu günümüze ulaşmamış olan 
belli başlı eserleri şunlardır : 1. ŞerJ:ıu'l

ljô.vi. Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kaz
vlnl'nin Şafii fıkhına dair el-ljô.vi 'ş-şagir 

adlı eserinin şerhidir. 2. ŞerJ:ıu'l-Minhô.c. 

Nevevi'nin Minhô.cü't-tô.libin adlı fıkha 

dair eserinin dört ciltlik şerhidir. 3. Şer
J:ıu't-TuJ:ıteti'l-]fudsiyye fi'l-ferô.'iz . İb
nü'I-Haim'in manzum eserinin şerhidir. 
4. ŞerJ:ıu'l-Behce ti'l-verdiyye . el-I:Iô.
vi'ş-şagir 'in Zeynüddin İbnü 'I-Verdl ta
rafından nazma çevrilmiş şekline yapılan 
bir şerh olup tamamlanmamıştır. s. Şer
J:ıu '1-İrşô.d ii uşuli'l-J:ıadi§ . İbnü's-Sa
lah'ın 'UWmü'l-J:ıadi§ adlı eserinin Ne
vevl tarafından el-İrşdd ii uşuli 'l-J:ıadi§ 
adıyla ihtisar edilen metninin şerhidir. 6 . 

ŞerJ:ıu [\avô.'idi'l-İ'rCıb . İbn Hişam en
Nahvl'nin asıl adı el-İ'rô.b 'an ]fava'idi'l
i'rô.b olan eserinin şerhi olup Beyazıt Dev
let Kütüphanesi'nde bir nüshası bulun
maktadır (Ve liyyüddin Efendi , nr. 2965 ; 
ayrıca b k. DMBİ, ll, 664). 7. el-'İ]fdü'n-na
(jid ii şerJ:ıi 'A]fideti'bni Da]fi]fıl'id. 8. 

I:Iô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi 'A]fa'idi'n-Neseii. 
Teftazanl'nin 'A]fa'idü'n-N eseti'ye yaz
dığı şerh in haşiyesidir. 9. Na7;mü '1-Va
ra]fat. imamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl'nin 
Şafii usul-i fıkhına dair el-Vara]fiit adlı 
risalesinin nazma çevrilmiş şeklidir. 1 o. 
Na7;mü Nul].beti'l-fiker ii muştalaJ:ıi 
ehli 'l-e§er. İbn Hacer ei-Askalanl'nin ulu
mü'I-hadise dair eserinin 100 küsur beyit
le nazma çevrilmiş şeklidir. 11. Na7;mü 
Lulfatati'l-'aclô.n. Zerkeşi'nin asıl adı Lu
lfatatü'l-'aclô.n v e bülletü'7;-7;am'ô.n ii 
uşuli'l-fı]fh ve 'l-J:ıikmeti ve'l-mantılf 

olan eserinin nazma çevrilmiş şeklidir. 12. 

Na7;mü Teh~ibi'l-mantılf. Teftazanl'nin 
Teh~ibü '1-mantılf ve'l-kelô.m adlı ese
rinin nazma çevrilmiş şeklidir. 13. Na7;mü 
'A}fa'idi'n-Nesefi. Ebu Hafs Necmeddin 
en-Nesefi'nin 'A]fa'idü'n-Nesefi diye bi
linen risalesinin nazma çevrilmiş şekli olup 
asıl adı el-Ferô.'id ii na7;mi'l-'A]fa 'id'dir. 
14. Na7;mü rivô.yeti Ebi 'Amr. Eserde 
Ebu Amr'ın kıraati yaklaşık soo beyitle 
nazma çevrilmiştir. 15. Man7; Cıme fi'l-]fı

rô.'ô.t. İbn Ebu Şerif'e ait olduğu belirtilen, 
fakat hakkında başka bir bilgi verilmeyen 
(Ali Şevva h İ sha k. lV, 167) bu eserinNaJ;.
mü rivô.yeti Ebi 'Amr ile aynı eser olması 
muhtemeldir. 16. Tefsirü'l-ô.yeteyn ve'l
J:ıadi§. İki ayetle ( el-Bakara 2/ 257; ez-Zü
mer 39/ 53) Hz. Peygamber'e salavat ge
tirilmesine dair bir hadisin (Tirmizl. "I5Jya
me", 23) tefsirinden ibaret olup bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (Ayasofya, nr. 393). 17. Es'i
le. Darü ' l - kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlı (nr. 
259208

) küçük bir risale olup müellifın fık
ha dair bazı sorulara verdiği cevapları ih
tiva eder (DMBİ, ll. 664) . 18. Tefsiru su
reti'l-Kev§er. 879'da (1474) yazılmış olan 
bu eserin bir nüshası 'U]fildü 'd-dür ve'l-


