
iBN ŞEREF el-KAYREVANI 

zaman hasret duymuş. onun için mersi
yeler ve özlem şiirleri nazmetmiştir. Ay
rıca Muiz b. Badis'in beğenisini kazanan 
lu gaz şiirleri de yazmıştır. 

Eserlerinden geniş bir kültüre sahip 
olduğu anlaşılan İbn Şeref nesirde daha 
çok makame türünü benimsemiş. bu tür 
yazılarında Bediüzzaman ei-Hemedanl ile 
Hariri'de olduğu gibi toplumsal konular 
üzerinde durmuştur. Aynı zamanda iyi bir 
edebiyat eleştirmeni olan İbn Şerefe gö
re tenkit bir ilim değil bir zevk ve kabili
yettir (Resa'ilü'l-inti~ad, s. 38). Nesirde 
daha çok anlama önem verirken şiir ten
kidinde lafız, mana. vezinle ilgili birtakım 
esasları dikkate almış. bunlar için bazı il
keler ortaya koymaya çalışmıştı r. 

Eserleri. 1. Divan. İbn Şeref'in beş bü
yük ciltten meydana geldiği rivayet edilen 
divanı günümüze ulaşmamıştır. Hasan 
Zikri Hasan'ın çeşitli eserlerde bulunan şi
irlerini bir araya getirmek suretiyle oluş
turduğu Divan (Kahire 1983) 600 beyit
ten ibarettir. Naşir, alfabetik sıraya koy
duğu şiirlerdeki yazım hatalarını düzelt
miş, bazı yerlerde açıklamalar yapmıştır. 
Abdülaziz el-Meymeni'nin . İbn Reşil5 ve 
İbn Şeref'in şiirlerinden seçmeler yaparak 
en-Nütef min şi'ri İbn Reşil) ve zemi
lihi İbn Şeref adıyla yayımladığı eserde 
(Kah i re ı 343) İbn Reşil5'in daha fazla şiiri 
bulunmaktadır. 2. Resd'ilü'l-intil)iid ii 
nai)di'ş-şi'r ve'ş-şu'ara' (Mesa'ilü'l-inti
~ad). İbn Şeref'in hayatının sonlarında Si
cilya'da iken kaleme aldığı anlaşılan eser 
(Resa'ilü 'l-inti~ad, s. 21). Ebü'r-Reyhan 
Salt b. Seken adını verdiği hayali bir şah
sa yazdığı edebi tenkide dair mektup
lardan meydana gelmekte olup Bediüz
zaman ei-Hemedani'nin Mal)iimat'ına 
nazire olarak telif edilmiştir. Eserde, Ca
hiliye devrinde ve İslami dönemde yaşa
yan elliden fazla şairin şiirlerinin mukaye
sesi ve eleştirisi yapılmıştır. Resa'ilü'l
intil)iid, ilk defa Tunus'ta bulunan bir 
nüshaya dayanılarak Hasan Hüsnl Abdül
vehhab tarafından neşredilmiş (Mecelle
tü 'l-Mu~tebes, Dımaşk 1330, s. 40-100). bu 
neşir Selahaddin ei-Müneccid tarafından 

· gözden geçirilip hataları d üzeltilerek tek
rar yayımlanmıştır (Beyrut ı 404/1983). 

Eser, yanlışlıkla İbn Şerefin diğer bir ki
tabının ismi olanA 'lamü '1-ke1am adıyla 
da neşredilmiştir (Kahire 1344). Bu yanlış
lığa , söz konusu neşre esas olan Resa'i-
1ü '1-intii)iid nüshası üzerine bu adın ya
zılmış olması sebep olmuştur (Mustafa 
Abdülvahid, s. 26) . Muhammed Kürd Ali'
nin de yayımladığı eseri (Resa'ilü'l-bule
ga içinde, Dımaşk ı 365/ 1949, s. 302-344) 
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Charles Pellat Fransızca tercümesiyle bir
likte Questions de critique litUnaire 
adıyla neşretmiş (Cezayi r ı 953), Umberto 
Rizzitano ise eser ve müellif hakkında bir 
girişle birlikte Resa'ilü '1-intil)iid'ı İtal
yanca'ya çevirmiştir (bk. bibl.). Eserin as
lının çok hacimli olup önemli kısmının gü
nümüze ulaşmadığı belirtilmektedir (Re
sa'ilü'l·inti~ad, neşredenin girişi, s. 7-8). 
3. Ebkdrü'l-efkdr. İşblliye Emlri Mu'ta
zıd İbn Abbad'a takdim edilen eser mev
'iza, atasözü, kısa hikaye vb. seçme par
çalardan oluşur (yazma nüshas ı için bk. 
DMBİ, IV, 83). İbn Şeref'in diğer eserleri de 
şunlardır: A'1amü'1-ke1am, LümaJ:ıu'1-
mü1aJ:ı, Mal)iimat, Taril)u İbn Şeref 
(a.g.e., IV, 83). Saliha Muhammed Ali ei
Hafacl, er-RU.J:ıu'1-İs1amiyye ii şi'ri İbn 
Şeref adıyla bir yüksek lisans çalışması 
yapmıştır ( 1403, Mekke ümmülkura Üni
versitesi). 
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b. Muhammed ei-Makdisi 
(ö. 852/1448) 
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Şafii fakihi. 
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782'de (1380) Kudüs'te doğdu. Burada 
Kur'an-ı Kerim ve çeşitli ilimiere dair bazı 
temel eserleri ezberledi. Ebü'I-Hayr İb
nü'l-Alal'den hadis, Şehabeddin İbnü'I
Haim'den matematik ve feraiz dersleri 
aldı. Şemseddin Muhammed b. Abdüd
daim ei-Birmavl. Şemseddin ei-Kalkaşen
dl ve İbn Hacer ei-Askalanl'nin derslerine 

devam etti. Hocaları arasında özellikle 
matematik alimi İbnü'I-Haim'den çok fay
dalandı. Muhtemelen814 (1411) yılından 
sonra çıktığı hac yolculuğundan dönüşün
de ilim tahsili için Kahire'ye gitti. Kahi
re'de Veliyyüddin el-lraki 'nin torunlarının 
eğitimiyle ilgilendi. lraki'nin. Celaleddin 
Abdurrahman b. Ömer ei-Bülkinl ve Şe
refeddin İbnü'I-Küveyk gibi alimierin ders
lerine katıldı. Burada ve Dımaşk'ta Sali
hiyye Medresesi'nde ders verdi, hacası İb
nü'I-Haim'in matematikle ilgili eserlerini 
okuttu. Kudüs'e döndükten sonra öğre
tim faaliyetini sürdürdü ve 13 Reblülahir 
852 ( 16 Haziran 1448) tarihinde vefat et
ti. Başta matematik ve fıkıh olmak üzere 
feraiz. fıkıh usulü, nahiv ve edebi ilimler
de bilgi sahibi olan İbn Şeref'in öğrencile
ri arasında İbn Hassan. İbn Ebü Şerif, Bi
kal ve Yahya b. Muhammed ei-Münavl gi
bi alimler yer almaktadır. İbn Şerefi n Şa
m fıkhıyla ilgili ŞerJ:ıu Behceti'1-Ijavi ve 
ŞerJ:ıu Teh~ibi't-Tenbih adlı eserleriyle 
İbnü'I-Haim 'in matematiğe dair Mifta
J:ıu '1-J:ıisab ' ının ihtisarı olan Esnanü '1-
Miftô.J:ı, et-TaviiJ:ı 'ald Elfiyeti'1-Birma
vi ve Tabal)iitü'ş-Şafi'iyye adlı eserleri
nin bulunduğu kaynaklarda zikredilmek
tedir. 
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li] KAMiL YAŞAROGLU 

İBN ŞEREFŞAH 

(bk. HASAN b. ŞEREFŞAH). 

İBN ŞEYBE 
(~011) 

Ebu Yusuf Ya'kub b. Şeybe 
b. es-Salt es-Sedusl eş-Şeybl 

(ö. 262/875) 

Hadis hafızı. 
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180 (796) veya 182'de (798) Basra'da 
doğdu. 200 (815) yılından sonra hadis öğ
renmeye başladı. Ebü'I-Vel'id et-Tayalisl. 
Affan b. Müslim. Yezld b. Harun, Ravh b. 


