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sunduğu tebliğleri. verdiği konferansları bulunmaktadır. İbn Ebu Şeneb'in ayrı
ca klasik ulema üslubu üzere kaleme aldığı birçok manzumesi mevcuttur. Gençlik yıllarında yazılmış bu manzumeler hicvin dışında değişik temaları kapsamaktadır.
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Ebu İshak Burhanüddin İbrahim
b. Muhammed b. Ebi Bekr
ei-Makdisi ei-Mısri
(ö. 923/ 1517)
L

Tefsir, hadis ve

fıkıh

alimi.

_j

18 Zilkade 836' da (6 Temmuz 1433) Kudüs'te doğdu. İlk bilgileri, kendisi gibi İbn
Ebu Şerif lakabıyla anılan ağabeyi Kemaleddin 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 Siraceddin 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'Jcev ô.mi'in şerhini okudu . Ayrıca Alemüddin 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 feraiz ve hesap, İbnü'd-Deyrl'den tefsir
dersleri aldı. 853'te ( 1449) babası ve kardeşiyle 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 dinledi; bazı hocalarından kıraat akutmak ve
fetva vermek için icazet aldı. Hacdan sonra kızıyla evlendiği Mısır' ın kadılkudatı Şe
refeddin Yahya b. Muhammed ei-Münavl'nin derslerine devam etti ve ona niyabeten kadı (şeyhülislam) seçildi; Ezher ve
İbn Tolun Camii'nde, ei-Medresetü'I-Hicaziyye'de ve Camiu'I-Fekkahln'de tefsir. fı
kıh. hitabet dersleri verdi.
İbn Ebu Şerif 898'de (1493) Şam'a giderek 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'nde ders vermeye başlamıştır. Ancak sonraları iki defa Kahire'ye gidip geldiği. orada öğretimle uğraştığı söylenir. Bedreddin ei-Gazzl ve Zeynüddin Ömer b. Ahmed eş - Şemma Kahire'de onun derslerine devam edenler arasındadır. Şeyhülis
lamlık vazifesinden herhangi bir ücret almayan ve geçimini Kudüs'teki kendisine
ait sabun imalathanesinden temin eden
İbn Ebu Şerif 906'da (1500) tayin edildiği 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 recmedilmemesi yönündeki görüşü sebebiyle bu görevden aziedildL Daha sonra evine çekiidiyse de halk kendisinden faydalanmaya devam etti. İbn Ebu Şerif 28 Muharrem 923'te (20 Şubat 1517) Kahire'de
vefat etti. Abbas! Halifesi MütevekkiiAiellah'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. Ş erJ:ıu'l
ljô.vi. Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'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-Behc e ti'l- ve rdiyye . el-I:Iô.vi'ş-şagir 'in Zeynüddin İbnü 'I-Verdl tarafından 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 Nevevl tarafından el-İrş dd ii uşuli 'l-J:ıadi§
adıyla ihtisar edilen metninin şerhidir. 6 .
ŞerJ:ıu [\avô.'idi'l-İ'rCıb . İbn Hişam enNahvl'nin asıl adı el-İ'rô.b 'an ]fava'idi'li'rô.b olan eserinin şerhi olup Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmaktadır (Ve li yyüd din Efendi , nr. 2965 ;
ayrıca bk. 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. Ş e rJ:ıi 'A]fa'idi'n-Neseii.
Teftazanl'nin 'A]fa'idü'n-N eseti'ye yazdığı şerh in haşiyesidir. 9. Na7;mü '1- Vara]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 ulumü'I-hadise dair eserinin 100 küsur beyitle nazma çevrilmiş şeklidir. 11. Na7;mü
Lulfatati'l-'aclô.n. Zerkeşi'nin asıl adı Lulfatatü'l-'aclô.n v e bülletü'7;-7;am'ô.n ii
uşuli'l-fı]fh v e 'l-J:ıikmeti ve'l -mantılf

olan eserinin nazma çevrilmiş şeklidir. 12.
Na7;mü Te h~ibi'l-mantılf . Teftazanl'nin
Teh~ibü '1-mantılf ve'l-kelô.m adlı eserinin nazma çevrilmiş şeklidir. 13. Na7;mü
'A}fa'idi'n-Nesefi. Ebu Hafs Necmeddin
en-Nesefi'nin 'A]fa'idü'n-Nesefi diye bilinen 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 s h a k. lV, 167) bu eserinNaJ;.mü rivô.yeti Ebi 'Amr ile aynı eser olması
muhtemeldir. 16. Tefsirü'l-ô.yeteyn ve'lJ:ıadi§. İki ayetle (el-Bakara 2/ 257 ; ez-Zümer 39/ 53) Hz. Peygamber'e salavat getirilmesine dair bir hadisin (Tirmizl. "I5Jyame", 23) tefsirinden ibaret olup bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 393). 17. Es'ile. Darü ' l - kütübi'I-Mısriyye' de kayıtlı (nr.
25920 8 ) küçük bir risale olup müellifın fık
ha dair bazı sorulara verdiği cevapları ihtiva eder (DMBİ, ll. 664) . 18. Tefsiru sureti'l-Kev§er. 879'da (1474) yazılmış olan
bu eserin bir nüshası 'U]fildü 'd-dür ve'l-

iBN EBÜ SERTF. Kemaleddin
cevher fi neb~etin min esrari sureti'lKevşer adıyla Şam'da Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kayıtlıdır (nr. 5881 ). 19. Kaşide
tü'bni Ebi Şerit (Brockelmann. GAL, ll ,
24).
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Ebü'l-Meali Kemalüddin
Muhammed b. Muhammed
b. Ebi Bekr el-Makdisi
(ö. 906/1500)
L

Şafii
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S Zilhicce 822 (23 Aralık 1419) tarihinde Kudüs'te doğdu. Maliki alimlerinden
Ebü'l-Abbas İbn Avecan el-Ömerl'nin torunudur. Babasının yanında iyi bir eğitim
görerek yetişti. İbn Hacer el-Askalanl,
Necmeddin İbn Cemaa, Ebü'l-Kasım enNüveyrT. Muhibbüddin İbn Nasrullah elBağdadi, Şemseddin İbn İmran onun ders
aldığı hocalardan bazılarıdır. Kur'an-ı Kerim'den başka bazı ilimiere dair temel
eserleri ezberledi. 844 (1440) yılında Kahire'ye giderek öğrenimini sürdürdü ve
İbnü'l- H ümam'ın derslerine katıldı. izzeddin Abdüsselam el-Bağdadl. Sa'deddin İb
nü'd-Deyrl. Ala el- Kalkaşendi ve İbn Hacer el-Askalanl'den çeşitli kitapları okudu.
İbn Hacer. yazdığı icazetnamesinde onun
fetva verebilecek derecede yetişmiş bir
alim olduğunu belirtmiştir. 846'da(1442)
Kudüs'e dönen İbn Ebu Şerif burada ders
akutmaya başladı. Kardeşi Burhaneddin
İbn Ebu Şerif, İbn Kasım el-Gazzi, Ebü'lYümn el-UleymT. Zeyneddin ez-Zerkeşl.
Takıyyüddin el-Kalkaşendi onun tanın 
mış öğrencilerindendir. 853 (1450) yılın
da hacca gitti. Mekke ve Medine'de Takıy
yüddin İbn Fehd, Muhibbüddin et-Taberi, İbnü'z-Ziya el-Mekkl ve diğer bazı alim-

lerden hadis dinledi. Hacdan döndükten
sonra Kudüs'te Salahiyye Medresesi'nde
müderris olarak görevlendirildi. Salahiyye Medresesi şeyhi Garsüddin Halil el-Kinani ile Şehabeddin el-Umeyri arasında
çıkan anlaşmazlıkta Umeyrl'yi destekleyince buradan ayrılmak zorunda kaldı ve
Kahire'ye gitti. Ancak durumu emire anlatması üzerine aynı medreseye yeniden
tayin edildi ve iki yıl süreyle hem yönetici
hem müderris olarak görev yaptı. 878'de (1473) bu görevinden alınıp yerine İbn
Cemaa'nın getirilmesi üzerine ilmi faaliyetlerini evinde sürdürdü. 881 'de (1476)
Kahire'ye yerleşti. Müeyyediyye ve Kamiliyye medreselerinin yanı sıra Eşrefiyye
Medresesi'nde müderrislik ve yöneticilik
yaptı. Başarılarıyla halkın ve Sultan Kayıtbay'ın takdirini kazandı. Şöhreti kısa
zamanda bölgeye yayıldı. Farklı mezheplere mensup çevrelerde fetvaianna itibar
edilip eserleri akutuldu (Ebü'l-Yümn elUleyml. ll, 709) . 900 (1495) yılında Salahiyye Hankahı'ndaki eğitim ve öğretimi
ıslah etmekle görevlendirildi; burada sufilerle yaptığı toplantılar sonunda meselelerin çözümü için programlar hazırladı .
Bu faal iyeti başarılı sonuç verince Cevheriyye ile diğer bazı medreselerde benzer
çalışmaları yürütmekle görevlendirHip
bunları da başarıyla gerçekleştirdi. 25
Cemaziyelewel 906'da ( 17 Aralık 1500)
Kudüs'te vefat etti. Katib Çelebi ile Leknevi ölüm tarihini 905 (1499) olarak kaydederler (Keşfü'?·?UnO.n, ı . 749; ll, 166 7;
el-Feva'idü '1-behiyye, s. 234 ).
İbn Ebu Şerif. hemen hemen bütün islami ilimlerde geniş bilgi sahibi bir alim
olup daha çok kaleme aldığı şerh ve haşi
yelerle tanınmıştır. Öğrencilerinden Ebü'lYümn el-Uleymi hocasının aynı zamanda
şiir yazdığım nakleder (ei-Ünsü'l-celTl, ll,
71 O). Seh avi de onun zeki. hafızası ve muhakemesi güçlü, öğrencileriyle ilmi tartış
ma yapmayı seven ve rivayetlerine güvenilen bir alim olduğunu belirtir ( eçil)av'ü'l-lami', IX, 64-66). İbn Ebu Şerif,
Eş'ariyye 'ye mensup olmasına rağmen
Matüridi alimi İbnü'l-Hümam'ın el-Müsayere 'sini şerhederek Matüridiyye çevrelerinde de tanınmıştır. Tasawufla da
ilgilenmiş ve silsile itibariyle Abdülkadir-i
Geylani'ye ulaşan bazı sufilerden hırka
giydiği rivayet edilm i ştir.

Eserleri. 1. el-Müsô.mere bi-şerf:ti'l
Müsô.yere ii'l- 'a~a'idi'l-münciye fi'la]]ire. Hem Eş'ari hem Matüridi alimlerince medreselerde okutulan eserin sa-

dece istanbul'daki kütüphanelerde eliiyi
aşkın yazma nüshası bulunmaktadır (mesela bk. Ha c ı Selim Ağa Ktp., nr. 650-652;
Süleymaniye Ktp., Ayaso fya, nr. 2320. Carullah Efendi, nr. 1047, H ek imoğ lu Ali Paşa, nr. 839). İbn Kutluboğa'nın şerhiyle birlikte yayımlanan eserin (Bu lak 1317; Bağ
dad 1962) ofset baskısı da yapılmıştır (i stanbul 1979) 2. el-Ferô.'id ii f:ıalli Şer
J:ıi'l-'A~a'id . Teftazani'nin eserine yapıl
mış bir haşiyedir (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa , nr. 209, Esad Efendi,
nr. 1159 , Süleymaniye, nr. 755 ; iü Ktp., AY,
nr. 2835). 3. el-Es'ile ve'l-ecvibe tete'alla~ bi-leyse ii'l-imkô.n ebda' mimmô.
kô.n (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa,
nr. 2707/6) İbn Ebu Şerif bu eserini, bazı
Eş' ari ve Hanbeli alimlerinin, Gazzali'nin
mevcut kainattan daha mükemmelini
yaratmanın imkansız olduğu yolundaki
sözüyle Mu'tezile'ye ait "aslah" görüşünü
benimsediğini ileri sürmesi ve Burhaneddin el-Bikai'nin bu iddiayı destekleyen bir
risale kaleme alması üzerine yazmıştır.
İbn Ebu Şerif risalesinde aslah telakkisine
yöneltilen eleştirileri kabul etmekle birlikte Gazzaıi'ye atfedilen sözün onun tarafından söyl enmiş olamayacağını, bu sözü söylemiş olsa bile bununla ilahi irade
ve kudreti sınırlandıran bir manayı kastetmemesi gerektiğini , buna aykırı düşen görüşlerin isabetli sayılamayacağını
belirtir. Sehavi, bu risaleyi yazdığı için İbn
Ebu Şerifin bir müddet Kahire'den sürgün edildiğini nakleder (a.g.e., IX, 66). 4.
et-Tô.c ve'l-iklli 'alô. Envari't-tenzil ve
esrô.ri't-te'vil. Beyzavi'ye ait eserin Fatiha suresi tefsirine yapılmış bir şerhtir.
Bazı kaynaklarda Kıt'a 'alô. Tefsiri'l-Beyzô.vi, lf_ô.şiye 'alô. Tefsiri 'l-Beyzô.vi gibi
adlarla da anılan eserin (Ebü'l-Yümn elUleyml, ll , 710 ; Şevkanl, ll , 222-223) bir
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcuttur (n r. 18 ı 7) . s. Teisirü'lô.yeteyn min sureti'l-Ba~ara. Surenin
son iki ayetine dair bir risaledir ( Fihrisü '1l]izaneti 't-TeymO.riyy e, lll, 163). 6. Ta'li~a 'alô. emô.kin min e't-tenzil (a.g.e.,
a.y.) . 1. lf.ô.şiye 'alô. Şerf:ti'n-Nu]]be. İbn
Hacer el-Askalani'ye ait hadis usulüne dair
eserin haşiyesidir. Yazma nüshalarında
Neticetü'n-na?ar ii Şerf:ti Nu]]beti'l-iiker (Ha c ı Selim Ağa Ktp., nr. 147). Ta'li~a
'alô. Şerf:ti'n-Nu]]be (Süleymaniye Ktp.,
Hekim oğ lu Ali Paşa, nr. 157) gibi adlarla
geçer. 8. ed -Dürerü'l-levô.mi' bi-taJ:ıri
ri Cem'i'l-cevô.mi'. Taceddin es-Sübkl'nin usul-i fıkha dair eserine Celaleddin el-
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