
cevher fi neb~etin min esrari sureti'l
Kevşer adıyla Şam'da Darü'l-kütübi'z-Za
hiriyye'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 alimi. 
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S Zilhicce 822 (23 Aralık 1419) tarihin
de Kudüs'te doğdu. Maliki alimlerinden 
Ebü'l-Abbas İbn Avecan el-Ömerl'nin to
runudur. Babasının yanında iyi bir eğitim 
görerek yetişti. İbn Hacer el-Askalanl, 
Necmeddin İbn Cemaa, Ebü'l-Kasım en
NüveyrT. Muhibbüddin İbn Nasrullah el
Bağdadi, Şemseddin İbn İmran onun ders 
aldığı hocalardan bazılarıdır. Kur'an-ı Ke
rim'den başka bazı ilimiere dair temel 
eserleri ezberledi. 844 (1440) yılında Ka
hire'ye giderek öğrenimini sürdürdü ve 
İbnü'l- Hümam'ın derslerine katıldı. izzed
din Abdüsselam el-Bağdadl. Sa'deddin İb
nü'd-Deyrl. Ala el-Kalkaşendi ve İbn Ha
cer 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'l
Yümn 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-Tabe
ri, İbnü'z-Ziya el-Mekkl ve diğer bazı alim-

lerden hadis dinledi. Hacdan döndükten 
sonra Kudüs'te Salahiyye Medresesi'nde 
müderris olarak görevlendirildi. Salahiy
ye Medresesi şeyhi Garsüddin Halil el-Ki
nani ile Şehabeddin el-Umeyri arasında 
çıkan anlaşmazlıkta Umeyrl'yi destekle

yince buradan ayrılmak zorunda kaldı ve 
Kahire'ye gitti. Ancak durumu emire an
latması 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 faali
yetlerini evinde sürdürdü. 881 'de (1476) 
Kahire'ye yerleşti. Müeyyediyye ve Kami
liyye medreselerinin yanı sıra Eşrefiyye 
Medresesi'nde müderrislik ve yöneticilik 
yaptı. Başarılarıyla halkın ve Sultan Ka
yıtbay'ın takdirini kazandı. Şöhreti kısa 
zamanda bölgeye yayıldı. Farklı mezhep
lere mensup çevrelerde fetvaianna itibar 
edilip eserleri akutuldu (Ebü'l-Yümn el
Uleyml. ll, 709) . 900 (1495) yılında Sala
hiyye Hankahı'ndaki eğitim ve öğretimi 
ıslah etmekle görevlendirildi; burada su
filerle yaptığı toplantılar sonunda mese
lelerin çözümü için programlar hazırladı . 

Bu faal iyeti başarılı sonuç verince Cevhe
riyye 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 Lek
nevi ölüm tarihini 905 (1499) olarak kay
dederler (Keşfü'?·?UnO.n, ı . 749; ll, 1667; 

el-Feva'idü '1-behiyye, s. 234 ). 

İbn Ebu Şerif. hemen hemen bütün is
lami ilimlerde geniş bilgi sahibi bir alim 
olup daha çok kaleme aldığı şerh ve haşi
yelerle tanınmıştır. Öğrencilerinden Ebü'l
Yümn el-Uleymi hocasının aynı zamanda 
şiir yazdığım nakleder (ei-Ünsü'l-celTl, ll, 

71 O). Se h avi de onun zeki. hafızası ve mu
hakemesi güçlü, öğrencileriyle ilmi tartış
ma yapmayı seven ve rivayetlerine gü
venilen bir alim olduğunu belirtir ( eçi

l)av'ü'l-lami', IX, 64-66). İbn Ebu Şerif, 
Eş'ariyye 'ye mensup olmasına rağmen 
Matüridi alimi İbnü'l-Hümam'ın el-Mü
sayere 'sini şerhederek Matüridiyye çev
relerinde de tanınmıştır. Tasawufla da 
ilgilenmiş ve silsile itibariyle Abdülkadir-i 
Geylani'ye ulaşan bazı sufilerden hırka 
giydiği rivayet edilm iştir. 

Eserleri. 1. el-Müsô.mere bi-şerf:ti'l
Müsô.yere ii'l-'a~a'idi'l-münciye fi'l
a]]ire. Hem Eş'ari hem Matüridi alimle
rince medreselerde okutulan eserin sa-
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dece istanbul'daki kütüphanelerde eliiyi 
aşkın yazma nüshası bulunmaktadır (me
sela bk. Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 650-652; 

Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2320. Ca
rullah Efendi, nr. 1047, Hekimoğlu Ali Pa
şa, nr. 839). İbn Kutluboğa'nın şerhiyle bir

likte yayımlanan eserin (Bu la k 1317; Bağ

dad 1962) ofset baskısı da yapılmıştır (i s
tanbul 1979) 2. el-Ferô.'id ii f:ıalli Şer
J:ıi'l-'A~a'id . Teftazani'nin eserine yapıl
mış bir haşiyedir (Süleymaniye Ktp., Da

mad İbrahim Paşa , nr. 209, Esad Efendi, 
nr. 1159, Süleymaniye, nr. 755 ; iü Ktp., AY, 
nr. 2835). 3. el-Es'ile ve'l-ecvibe tete'al
la~ 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 Burhaned
din el-Bikai'nin bu iddiayı destekleyen bir 
risale kaleme alması üzerine yazmıştır. 

İbn Ebu Şerif risalesinde aslah telakkisine 
yöneltilen eleştirileri kabul etmekle bir
likte Gazzaıi'ye atfedilen sözün onun ta
rafından söylenmiş olamayacağını, bu sö
zü söylemiş olsa bile bununla ilahi irade 
ve kudreti sınırlandıran bir manayı kas
tetmemesi gerektiğini , buna aykırı dü

şen görüşlerin isabetli sayılamayacağını 
belirtir. Sehavi, bu risaleyi yazdığı için İbn 
Ebu Şerifin bir müddet Kahire'den sür
gün 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 Fati
ha suresi tefsirine yapılmış bir şerhtir. 
Bazı kaynaklarda Kıt'a 'alô. Tefsiri'l-Bey
zô.vi, lf_ô.şiye 'alô. Tefsiri 'l-Beyzô.vi gibi 
adlarla da anılan eserin (Ebü' l-Yümn el
Uleyml, ll , 710 ; Şevkanl, ll , 222-223) bir 
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde mevcuttur (n r. 18 ı 7) . s. Teisirü'l
ô.yeteyn min sureti'l-Ba~ara. Surenin 
son iki ayetine dair bir risaledir ( Fihrisü '1-
l]izaneti 't-TeymO.riyye, lll, 163). 6. Ta'li
~a 'alô. emô.kin mine'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-ii
ker (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 147). Ta'li~a 

'alô. Şerf:ti'n-Nu]]be (Süleymaniye Ktp., 
Hekimoğlu 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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Mahalli tarafından yazılan şerhin haşiye
sidir (iü Ktp., AY, nr. 2251 : Fas ı 3 I 2). 9. İt
}J.dfü'l-a]]ışşa bi-i eza'ili'l-Mescidi'l-a]f
şa . Kudüs'ün tarihi. surları , müslüman

larca fethedilmesi . önemli yerleri , Mes
cid-i Aksa'nın yapıtışı ve faziletleri. Dı

maşk' ın faziletleri gibi konuları ihtiva 
eder. ibn Ebu Şerif ' in yegane telif eseri 

olup87S (1470) yılında Kudüs'te yazılmış
tır. Çeşitli yazma nüshaları bulunan ese
rin (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
52 2) Beyazıt Devlet Kütüphanesi 'ndeki 
nüshası (Veliyyüddin Efendi, nr. 465) mü
ellif hayatta iken istinsah edildiği halde 

kapağında yazar adı yanlış olarak Şeha
beddin Ahmed el-Minhaci şeklinde yazıl

mıştır. 

ibn Ebu Şerif'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Şavbü '1-ga
mame ii irsali tavati 'l-imô.me; Feyzü 'l
kerem 'ala 'abidi'l-~avm fi na?:mi'l-l).i
kem; Kıt'a 'ala ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu]]ari; el-İs
'ad bi-şerl).i'l-İrşô.d (ibnü ' l-Mukrl ei-Ye
menl'nin Şafii fıkhına dair eserinin şerhi
dir): Kıt'a 'alô. Şaive ti 'z-zübed ( Şe h a

beddin ibn Raslan'a ait fı kıh la ilgili eserin 
şerhid i rj ; Şerl). 'alô. Fuşuli İbni'l-Hô.'im 
(fe ra ize dair el-FuşQ/ü '1-mühimme'nin şer

hidir) : Şer!:). 'ala M.ul]taşari't-Tenbih (ib
nü'n-Naklb'in Şafii fıkhın a dair Mui].taşa
rü't-Tenbih adlı eseri içi n yazılmı ş bi r şerh 
o lup eksiktir): Kıt'a 'aJQ Şerl).i 'l-M.inhô.c 

(Nevevl'nin fıkıhl a ilgili Minhacü'Hali
bin' ine ait şerh in bir bö lümüne yap ılmı ş 

haşiyedir): el-Fetavô.; Şerl).u 'ş-Şiia' (Ka
d! i yaz'ın eserinin bir şe rh i olup tamam
l anmamı ştır) . Müellifin ayrıca Kudüs'e 
dair bazı şiirler yazdığı nakledilir (Gazzl , 
1, 12) . 
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Ebu Bekr Abdullah 
b. Muhammed b. Ebi Şeybe 

İbrahim el-Absi ei-KCıfi 
(ö . 235/ 849) 

el-Muşannef adlı 
eseriyle tanınan hadis hafızı , 

L 
müfessir ve tarihçi. 

_j 

1 S9'da (776) Küfe'de doğdu (Hatlb, X. 
66). Beni Abs'in mevlası olup üçüncü de
desinin Havstl diye anılması. ailenin asi en 
Belhli olduğunu ve muhtemelen Arap so
yundan gelmediğini göstermektedir. Er
ken yaşta hadis tahsiline başladı, on dört 
yaşında iken Kadı Şerlk b. Abdullah'tan 
hadis dersi aldı. Küfe. Basra, Rey ve Bağ
dat ile Hicaz bölgesindeki ilim merkezle
rinde tahsilini sürdürdü. Abdullah b. Mü
barek, Halef b . Halife, Cerlr b. Abdülha
mld, Muhammed b. Fudayl , Veki' b . Cer
rah , Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Said el
Kattan gibi muhaddislerden hadis oku
du. Talebeleri arasında Buharl. Müslim, 
Ebu Davüd. İbn Mace. İbn Sa'd, Baki ' b . 
Mahled, İbn Vaddah, Ebu Zür'a er-Razı. 
Ebu Ya'la ei-Mevsıll. Ca'fer b . Muhammed 
ei-Firyabl, Ebü'I-Kasım ei-Begavl gibi alim
ler yer almaktadır. Babası. dedesi, iki kar
deşi Ebü'I-Hasan Osman ve Kasım ile oğ
lu İbrahim ve yeğeni Ebu Ca'fer Muham
med b. Osman da tanınmış birer muhad
dis olmakla beraber ailenin en ünlü şah
siyeti kendisidir. İbn Ebu Şeybe'nin hadis 
bilgisini kardeşi Osman'dan üstün bulan 
Ahmed b. Hanbel ile Yahya b. Main onu 
sad ük diye nitelendirmiş, Ebü'I-Hasan el
İci! ve Ebu Hatim er-Razi de si ka olduğu
nu söylemişlerdir. Ebu Zür'a er-Razi ve 
Salih Cezere gibi kendisini yakından tanı
yan hadis münekkitleri de hafızasının çok 

güçlü olduğunu belirtmişlerdir. 

İbn Ebu Şeybe'nin olgunluk dönemi, 
Mu'tezile mezhebinin devlet idaresine ha

kim olduğu yıllara ( 8 ı 3-84 7) rastlamakta 
olup Abbas! Halifesi Mütevekkil -Alellah, 
daha önce Me'mQn'un başlattığı ve Mu'

tasım-Billah ile Vasi(5- Billah'ın devam et
tirdiği dini ve siyasi sahalarda uygulanan 
devlet politikasını kökten değiştirmeye 
karar verince Mu'tezile politikasının izle

rini silmek üzere yardımiarına başvurdu

ğu hadis ve fıkıh alimleri arasında İbn Ebu 

Şeybe ile ağabeyi Osman da vardı. Hali
fenin bol maaş ve tahsisat bağladığı bu 
ekipten, Mu'tezile ve Cehmiyye'ye ait gö

rüşleri reddeder mahiyetteki hadislerle 

rü 'yet hakkındaki hadisleri halka anlat
masını istemesi üzerine İbn Ebu Şeybe 
Bağdat'taki Rusare Mescidi 'nde 30.000'i 

aşan kalabalığa ders verdi (a.g .e., X, 67: 
Zehebi, A'lamü 'n-nübela' , XI, 125 ). Kay
naklar, ayrıca onun Küfe'de bir sütunun 

dibinde uzun zaman ders verdiğini kayde
der (Hat!b, X, 69: Zehebi,A'Iamü 'n-nübe

la', XI, ı 24). Bu sütun Küfe Valisi Velid b. 
Ukbe tarafından yaptırılan caminin sütu
nu olmalıdır (bu caminin s ütunla rı dibin 
de ders veren sahabi ler içi n b k. Hakim, s. 
191 - 192; ay rı ca krş . Yardım , 1, 138-139) . 

İbn Ebu Şeybe, Ebu Hanife'nin mezhep 
ve metoduna karşı olup bu konudaki mu
halefetini el-M.uşannei adlı eserinin son 
tarafında "Kitabü'r-Red ala Eb! Hanife" 
adlı bir başlık altında ifade etmiş (XV, 
ı 48-282) ; Kasım b. Kutluboğa el-Ecvibe 
'an i'tirô.zô.ti İbn Ebi Şeybe 'alô. Ebi Ija
niie, Zahid Kevserl de en-N üketü't-tari
fe fi't-tel).addüş 'an rududi İbn Ebi Şey
be 'aJQ Ebi Ijanife (Kah i re I 365) adlı ça
lışmalarıyla onun bu konudaki görüşleri
ni reddetmiştir. İbn Ebu Şeybe 8 Muhar
rem 23S'te (2 Ağustos 849) vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Muşannef* fi'l-el).ô.diş 

ve'l-aşô.r. ibn Ebu Şeybe'nin . hadislerle 
saha be sözleri ve tabii n fetvalarını sened
leriyle birlikte topladığı ve konularına gö
re tertip ettiği en hacim li eseri olup kay
naklarda el-M.üsned adıyla kaydedilen 
kitabının da bu eser olduğu belirtilmekte
dir (Keşfü '?-?Un ün, ll, I 7 I 1 ). Çeşitli baskı

ları arasında Abdülhali(5 ei-Efgan! (I-XV, 

Karaçi 1406) ve Kemal Yusuf ei-Hüt'un (I
VII, Beyrut ı 409/ 1989) neşirleri anılabilir. 

z. Kitô.bü'l-iman. İman ve İslam'a dair 
139 hadis ve haberi ihtiva eden ve eJ
Muşannef'teki "Kitabü'I-Tman"ın bazı 
tertip farklarıyla rivayetinden ibaret 
olan eser, Nasırüddin ei-Elbanl tarafın
dan Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın Kita
bü'I-iman ' ı , Ebu Hayseme Züheyr b . 

Harb'in Kitabü '1-'İlm'i ve Hatlb ei-Bağ 
dadl'nin İ]ftiza'ü '1- 'ilm el-'am el' i ile bir
likte ( D ımaşk I 385/ 1 966). daha sonra da 
müstakil olarak (Beyrut 1403/! 983: Küveyt 
1405/ 1985) yayımlanmıştır. 3. Kitô.bü'l
Edeb. Bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriy

ye'de bulunan eserin (Mağrib, nr. 78/7) el
M.uşannef'in "Kitabü'I-Edeb" bölümünün 

ayrı bir rivayeti olması muhtemeldir. Eser 
üzerinde Muhammed Rıza ei-Kahved'nin 

Pencap Üniversitesi İdare-i Ulum-i İsla
miyye Bölümü'nde bir doktora tezi hazır
ladığı (Lahor ı 989) kaydedilmektedir (Fih

rist-i Mal]. tü tat-iPi eye Di ve Em ey 'U/üm-i 
islamiyye: 1952-1989, s. ı ı) 4 . Kitabü't-


