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Beyrut 1972- 1977, 1980) ; el-Me?:ahibü'l
erba'a (Beyrut 1975) ; el-Mu'cemü 'l-i]fti
şadiyyü 'l-İslami (Beyrut 1401/1981) . Bi
yografi ve Tarih: ljamisü'r-raşidin 'Ömer 
b. 'A bdil'aziz (1-11 , Kahire 1959); Butuldt 
İslamiyye ve 'A rabiyye (Kahire 1962) ; 
Emirü'l-bey an Şekib Arslan (1-11 , Kahi
re 1963 ); Şekib Arslan: Da'iyetü'l-'uru
be ve 'l-İslam (Kahire 1963; Beyrut 1978, 
200 ı ); Şe ki b Arsl an min rüvvadi'l-vaJ:ı

deti'l-'A rabiyye (Kahire 1963 ); Edebü 
emiri'l-beyan (Kahire 1964; Şeklb Ars
l a n ' ın edebi yönüyle ilgilidir) ; el-E'imme
tü'l-erba'a: Ebu Ijanife, Malik b. Enes, 
eş-Şati 'i, AJ:ımed b. Jjanbel (Kahire, ts.); 
el -Gazzdli ve 't-taşavvufü'l-İsldmi ( Kahi
re 1965); el-Fida' fi'l-İsldm (Kahire 1969, 
·J971 , 1981 ); Reşid Rıza şaJ:ıibü'l-Menar: 

'Aşruhu ve J:ıayatühu ve meşadiru se
Mfetih (Kahire 1389/1970) ; Fida'iyyun ii 
tariJ;i 'l-İslam (Beyrut 1970, ı 982); Ebta
lü 'a]fi de ve cihad (Kahire ı 972); ljadi 
ce Ümmü'l-mü'minin (Beyrut 1974); Bey
ne'l-vefa' ve 'l-fida' (Kahire 1975) ; Ri ca
lün şada]fü (Kahire, t s. 1 ı 975 i) ; el -Gaz
zali (Beyrut 1975); İnne 'lliihe'ştera (Ka
hire, t s. ); Reşid Rıza el-edib, el-kdtibü 'l
İslami (Kahire 1976); Reşid Rıza eş-şu
J:ı ufi, el-müfessir, eş-şa'ir, el-lugavi (Ka
hire 1977); Eminü 'l-ümme Ebu ' Ubeyde 
b. el-CerraJ:ı (Kahire, ts.); Ijafidetü'r -Re
sul: NefeJ:ıa t min sireti 's-seyyide Zey
neb (Kahire, t s.); Seyfulliih ljalid b. Ve
lid (Ka hire, t s. ); M evsu'atü'l-tida' fi'l
İsldm (!-IV, Beyrut 1402/ 1982-1 983; Şere
basl' nin cihad, şehadet , kahrama nlık ve 
islam tarihindeki büyük şahs iyetlerin bi
yografileri hakkında yazdığı kitapların ve 
bazı makalelerin bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuştur). Siyaset ve Toplum: M u
J::ı{içlaratü'ş-şülaşa' (Kahire ı 952; "İslami
yet" , "Umyan" ve " eş-Şüyüiyye ve 'd-d!n" 
baş lıklı üç konferansın metinleridir); Ve
sa'ilü te]faddümi'l-müslimin (Kahire, 
t s.); M ebddi ' ü '1-iş tirakiyye fi'l-İslam 
(Kahire, t s.); el-İştirakiyye ve 'd-din (Ka
hire 1962); Ijubbü'l-vatan ii na?ari'd
din (Kahire 1964); ed-Din ve 'l-mişa]f (Ka
hire 1965 ); Risaletü'l-m escid ii neşri'ş
şe]fiife ve 'l-J:ıaçlare (Kahire 1966); ed-Din 
li'l-J:ıayat (Kahire 1968); ed-Din ve'l-müc
tema' (Kahire, ts. ); Beyne'd-din ve 'd
dünya (Kahire ı 9 70) ; 'Avde ile'I-İslam 
(Kahire 1 9 7ı); el-Mevsu'atü'ş-Şereba

şıyye f i 'l -J;utabi'l-minberiyye (l-V, Bey
rut 1987, 1995). Gezi, Gözlem, Hatırat: Şa

lavdt 'ale'ş-şati' ila re'si'l-ber (2. bs., K!a
hire 1951 ); Mü~ekkiratü va'i?in esir (Ka
hi re ı 95 2) ; en -Nil ii çlav'i'l-Kur'an (~a
hire 1952); 'A 'id mine'l-Bakistan (Kahi-
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re 1952; Şerebasl' nin Pakistan'da yap ılan 

Mu 'temerü'ş-şuub i ' l - i s lamiyye'ye katılma

sında n sonra kaleme a ldığı kitabıdır); Ey
yamü'l-Küveyt (Kahire, ts. [195 3 J) Ede
biyat, Tiyatro, Roman: el -Ijdkimü 'l -'adil 
'Ömer b. 'Abdil'azi z: MesraJ:ıiyye İsld
miyye tarij;iyye ii J;amset tuşıli (Bey
rut 1956) ; MesraJ:ıiyya t İsldmiyye (Kahi 
re 1962); Mevlidü'l-hüda: MesraJ:ıiyye 
İsldmiyye (Kahi re, ts. [1 962 ? J; Hz. Pey
gamber'e dair bir dramadır); Sil{iJ:ıu 'ş-şi'r 

(Kahire, t s. [ 1964 ? i) ; Şıra': MesraJ:ıiyye 

tariJ;iyye İslamiyye ii erba'at tuşul (Bey
rut 1971; Müseylimetülkezzab hakkında bir 
dramadır); 'Adüvvü 's-selam: MesraJ:ıiy
ye diniyye remziyye ii şelaşe t tuşıli 

(baskı yeri yok [Darü 'r-raidi'l-Arabll) . Di

ğer Eserleri: Ijareketü 'l-keşf ( 1357/1938); 
MuJ:ıavele (Kahire ı 938 ) ; Beyne 'ş-şadi

]fayn (Kahire 1939) ; e t- Taşavvuf 'in
de'l-müsteşri]fin (Kahire 1961 ); Fi 'A l e
mi'l-mektCıtin (Kahi re 1375/1956; Müel
lif, görme özürlüleri n yaşamları , psikoloji
leri ve davranışları ile onların dil ve edebi
yat a l anındaki çalı şmala rına dair bu ese
rini kendi gözlemleri ne dayanarak kale
me almış ve 1956'da Camiatü'd-düveli ' l
Arabiyye tarafından ödüle layık görülmüş

tür) . Neşirleri : İbnü'l-Kayseranl, Şatvetü't
taşavvuf (Kahire 1370/ 1950); Ebü'l-Ferec 
İbn Receb, TaJ:ı]filfu Kelimeti'l-İJ;laş (Ka
hire ı 950, Mahmud Hallfe ile birlikte); İbn 
Receb, Gurbetü 'l-İslam (Keşfü 'l-kürbe bi
v~fi [f:ıalij ehli 'l-gurbe) (Kah i re 1373/1954; 
Küveyt ı404/ 1984) ; Reşld Rıza, el-Ma]fşu

ratü 'r-Reşidiyye. Reşid Rıza şaJ:ıibü 'l

M enar: 'Aşruhu ve J:ıayatühu ve meşa

diru şekiitetih içinde neşredilmiştir ( Kahi
re 1 389/ ı 970); Ebü'l-Fida İbn Keslr, 'Ömer 
b. 'A bdil'azi z (Kahi re, ts.; eserlerinin bir 
listes i için bk. M. Abdülmün 'im Hafad
Ali Ali Subh, s. 278-280) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmed eş-Şerebası, Mevsa'atü '1-fida' fi 'l-islfım, 
Beyrut 1402/1 982-83 , 1-IV, tür. yer. ; a .mlf., el
Mevsa'atü 'ş-Şerebfışıyye fi 'l-butabi 'l-minberiy
y e, Beyrut 1995, 1-V, tür.yer.; M. Abdülmün'im 
Hafacl, el-Ezher fi elf ' am, Beyrut-Kahire 1408/ 
1988, III , 463-4 76; a.mlf. - Ali Ali Subh. el-1;/areke
tü 'l-' ilmiyye fi ' l-Ezher, Kahire 2007, s . 273-292; 
Ahmed ei-Aiavine, Z:eylü 'l-A' lam, Cidde 14 18/ 
1998, s. 28; ibrahim b. Abdullah ei-Hazim!, Mev
sü'atü a'liımi 'l-karni 'r-rabi ' 'aşer ve 'l-{Jamis 'aşer 

el-hicri fi'l-'a lemi'l-'Arabi ue'l-islamf, Riyad 1419, 
II, 508-511 ; Seyyid Hasan Kan1n , "Fal5Idü'l-Ez
her: Recülü ' l-'ilın ve 'd-din ed-Duktfir Al)med eş
Şerebaşi" , ME, Lll/8 ( ı 980) , s. 1449-1453; "Dem<a
tü vefa' 'ale'l-merl;ıüm ed-Duktür Al:ımed eş-Şe
rebaşi", a.e., LII/9 ( ı 980), s. 1740-1742; Muham
med Muhammed Ebu Musa, "eş-Şeyi;) Al)med eş
Şerebaşi: Recülün meçla ve meşelün müstemir", 
a. e., LIII/7 ( 198 1), s. 1261-1270. 
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ŞEREF HAN 
(ö . 1012/1603-1604) 

Şerefname adlı 
tarihiyle meşhur olan 

Bitlis hak imi . 
_j 

Emir Şerefeddin Han b. Şemseddin b. 
Şeref Han 20 Zilkade 949'da (2 5 Şubat 
1543) Kum yakınlarındaki KerehrCıd'da doğ

du. Bitlis'in yerel beyi iken Safevi Devleti'
ne iltica eden Şemseddin Bey'in oğlu olup 
annesi Bayındır boyundan Erzincan haki
mi Emir Han Musullu'nun kızıdır. Bitlis ve 
çevresine hakim olan dedesi, 921 'de (ı 5 ı 5) 
Osmanlı egemenilğini kabul eden ve 940'
ta ( 15 3 3) Tekelü Ulama Han tarafından 
öldürülen Şeref Han'dır. Babası Şemsed

din, Bitlis'in Ulama Han'a verilmesinin ar
dından Rojeki (Rozeki 1 Roseki) aşiretiyle bir
likte Safeviler'e ilitica etmiş ve kendisine 
Şah I. Tahmasb tarafından Serab, Mera
ga ve KerehrQd'un idaresi verilmiştir. Bu 
sırada dünyaya gelen Şeref Han önce Ke
rehrCıd kadıları tarafından eğitildi; dokuz 
yaşında iken Şah Tahmasb'ın Kazvin'deki 
sarayına gönderildi. Safevi sarayında üç yıl 
dini ilimler tahsil etti. 961 'de ( 1554) baba
sının rahatsızlığı sebebiyle idari işlerden 
el çekmesi üzerine onun yerine Şirvan'a 
bağlı Saliyan ve Mahmudabad'ın idaresiy
le görevlendirHdL Üç yıl sonra Hemedan 
hakimi Muhammed! Bey'in maiyetine ve
rildi. 967'de ( 1560) Şah Tahmasb onu Ro
j eki aşiretinin idaresiyle vazifelendirdi. Şah 
Tahmasb'ın emriyle 97S'te ( 1568) Ahmed 
Han'ın Gilan'da çıkardığı isyanı bastırdı ve 
yedi yıl burada kaldı. Kazvin'e dönünce Şir
van ve çevresinin yönetimiyle görevlen
dirildL Yaklaşık sekiz ay sonra Şah Tah
masb'ın vefatı ve yerine ll. Şah İsmail'in 
geçmesiyle kendisine emirü'l-ümera un
vanı verilerek merkeze çağrıldı . İç karışık
lıklar sırasında IL İsmail 'in yerine geçir ii
rnek amacıyla kardeşi Sultan Hüseyin Mir
za'yı desteklemekle itharn edildi. Şeref 
Han'a karşı güveni sarsılan şah onu Nah
cıvan'ın idaresiyle vazifelendirdi. Şeref Han, 
merkeze olan güvenini iyice kaybettiğin
den llL Murad tarafından Van Beylerbeyi 
Hüsrev Paşa vasıtasıyla kendisine Bitlis 
hakimliği menşurunun verilmesi üzerine 
3 Şewal 986'da (3 Aralık 1578) 400 ada
mı ile birlikte Osmanlı Devleti 'ne iltica et
ti (Şere{name, ı, 454) 

Bu tarihten itibaren Bitlis'e hakim olan 
Şeref Han, Osmanlı-İran savaşiarına 700 
adamı ile birlikte katıldı. Gürcistan, Şir-



van, Revan ve Azerbaycan'daki Osmanlı 
seferlerinde görev aldı. Hizmetlerinden do
layı Bitlis'in yanı sıra Muş nahiyesinin ida
resi de ona verildi. 990 ( 1582) yılı ilkbaha
rında istanbul'a giderek lll. Murad'ın hu
zuruna çıktı. 18 Reblülewel 1001'de (23 
Aralık 1592) Bitlis, Adilcevaz, Van ve Muş 
san caklarına, 1 .41 S.372 akçe gibi olduk
ça yüksek bir has geliriyle ocaklık statü
sünde mutasarrıf olduğu anlaşılmaktadır 
(Afyoncu, XXVl/30 120051. s. ll l-1 12) Şe
ref Han. Bitlis ve çevresinin idaresini 29 
Zilhicce 1 OOS'te ( 13 Ağustos 1597) oğlu 
Şemseddin Bey' e bıraktı. Ardından Şeref
name'yi kaleme aldı ve Bitlis'te vefat et
ti. Şiir ve edebiyata ilgi duyan, adil, dindar 
ve hayır sever bir kişi olarak tanınan Şe
ref Han 999'da ( 1591) Bitlis'teki Gökmey
dan'da bir medrese yaptırmıştır (Şere{na

me, I, 347) 

Şeref Han lll. Mehmed'e ithaf ettiği Fars
ça Şerefname adlı eseriyle tanınır. Nisbe
ten sade bir dille kaleme alınan eser bir 
mukaddime, dört bölüm (sahl'fe) ve bir hEl
timeden oluşmaktadır. Kürt boylarının ne
seplerinin zikredildiği mukaddimenin ar
dından I. ciltte Kürt boyları ve yerel haklın
lerinin tarihine, bu arada Şeref Han'ın ken
di biyografisine, ll. ciltte 689'dan ( 1290) 
itibaren 100S (1597) yılına kadar Osman
lı sultanları ile onlara çağdaş olan İran ve 

Turan hükümdarlarının tarihine yer veril
miştir. Şerefname, Kürt boylarının siyasi 
tarihinin yanı sıra kabile yapılarının ve boy
lar arasındaki ilişkilerin de bir tasvirini ya
par. Bu bakımdan eser Doğu Anadolu ve 
Batı iran'ın XVI. yüzyıl siyasal, sosyal, dini 
ve kültürel tarihi için en önemli kaynaklar
dan biridir. 

Pek çokyazması günümüze ulaşan Şe
refname'nin 29 Zilhicce 100S (13 Ağustos 
1597) tarihli müellif nüshası Oxford Üniver
sitesi Bodleian Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (EIIiot, nr. 332). S Ceınaziyelewel 
101 s (8 Eylül 1606) tarihinde istinsah edi
len ve müellif tarafından okunup düzeltilen 
bir nüshası yine aynı kütüphanede (Elli
ot, nr. 331) kayıtlıdır. Eserin istanbul kü
tüphanelerindeki en eski yazmaları, bilin
meyen bir müstensih tarafından 1 034'te 
( 162 5) istinsah edilen Süleymaniye Kütüp
hanesi HaletEfendi (nr. 584) ve 1036'da 
(ı 027) Muhammed b. Muhammed ei-Ha
lebl (ibn Azgar) tarafından istinsah edilen 
Lala İsmail Efendi (m 357) nüshalarıdır. is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde da
ha geç tarihlerde istinsah edilen üç nüs
hası daha vardır (FY, nr. 23, 223, 224). Şe
refname'yi Saint Petersburg nüshasına 
dayanarak ilk defa Wolkow bilim dünyası
na tanıtmış (JA, vııı JI826J. s. 291-298), 
ardından eser V. Velyaminov-Zernov (VIa-

Şerefname'nin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Halet Efendi, nr. 584) 

SEREF HAN 

dimir Verlaminof-Zernof) tarafından iki cilt 
halinde yayımlanmıştır (Sa int Petersburg 
1860-1862). Muhammed Abbas! bu bas
kıyı esas alıp eseri mukaddime, ekler ve 
fihristler ilavesiyle yeniden neşretmiştir 
(Tahran 1343 hş./1965, 1347 hş./1968) 

Şerefname pek çok dile tercüme edil
miştir. Eserden seçilen bazı metinleri He
inrich Alfred Barb Almanca'ya çevirmiş 
( Sitzungsberichte der Akademie der Wis

senscha{ten in Wien, Phil.-hist Classe, X 
[Wien l853J. s. 258-276; XXllJl857J. s. 3-
28; XXVlllJl958J. s. 3-54; XXX/! Jl859J ; 
XXXllJl859J. s. 145-250), eserin tamamını 
François Bemard Charmoy Fransızca'ya 
( Cheref-Nameh o u fastes de la na tion kour

de par Cheref-ou'ddfne, HI, Saint Peters
burg 1868-1875), Muhammed Cemiiben
di RCızbeyanl (Bağdat 1372/1953) ve Mu
hammed Ali Avnl- Yahya el-Haşşab (HI, 
Kahire 1958-1962) Arapça'ya, E. I. Vasil'e
va Rusça'ya (Moskva 1967) ve Şerefkendi
Hejar Kürtçe'ye (Tahran 1391/1972) çevir
miştir. Eser, müellifın torununun oğlu Emir 
Şeref Han b. Abdal Han'ın isteğiyle 1078'
de ( 1667-68) Mehmed Bey b. Ahmed Bey 
Mirza tarafından asıl metne oldukça sa
dık kalınarak ve Eğil Beyi Emir Mustafa'
nın isteğiyle 1 092'de ( 1681) Şem'ltarafın
dan kısaltılarak iki küçük ilave ile birlikte 
Türkçe'ye çevrilmiştir. Süleyman Savcı'
nın yaptığı iki ciltlik tercüme ise Diyarba
kır İl Halk Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (nr 2605) Şerefname'yi Muhammed 
Ali Avnl ve Yahya ei-Haşşab'ın Arapça çe
virisinden Mehmet Emin Bozarslan Şe
refname, Kürt Tarihi ve Şerefnam e, Os
manlı-İran Tarihi adlarıyla iki ayrı kitap 
halinde Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstan
bul 1971) 
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Şeref Han, Şerefname (nşr. Vladimir Velrami
nof-Zernof), St. Petersburg, 1860, I, 347, 410-459; 
Tahmasb. Tezkire (tre Hicabi Kırlangıç), Ankara 
2001, s. 30-31, 36-37; Hasan-ı RCımiCı , Af:ısenü 't

tevaril;: A Chronicle of the Early Safawis (nşr. 
C N. Seddon), Baroda 1931, I, 440; Ethe. Cata
logue, 1, 167-169; Osmanlı Müelli{leri, lll , 72; 
Storey. Persian Literature, 1/1, s. 366-369; Kara
tay. Türkçe Yazma/ar, ı, 244; Hanbaba, Fihrist, 
lll, 3264-3265; L. Fekete, Einführung in die per
sische Palaographie: 101 persische Dokumente, 
Budapest 1977, s. 209-213, 371-373; Babinger 
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lılar'ın Kafkas-Elleri'ni Fethi: 1451-1590, Anka
ra 1998, s. 128-132, 159, 205, 225, 259, 277, 
319, 348-353, 373-377; Erhan Afyoncu. "Osman
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ŞEREF HANlM 
(1809-186 1) 

Divan şairi. 

İstanbul'da doğdu. Şair Mehmed Neb'il 
Bey'in kızıdır. Soyu baba tarafından Sad
razam Abdullah Naili Paşa'ya. annesi Şerı
fe Nakiye Hanım tarafından Şeyhülislam 
Aşir Efendi'ye ulaşmaktadır. Büyük baba
sı Vak'anüvis Halil Nuri Bey aynı zamanda 
şairdi. Vakacık semtinin hayatında özel bir 
yeri olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. 
Şeref Hanım. Kadirl muhibbi ise de esas 
olarak Yenikapı Mevlevlhanesi şeyhi Os-

Şeref Hanım Divanı' nın ilk sayfası (İstanbul 1284) 

550 

':"J~.:ı..:.t.:.,; ~l r.)J. \ :;;ı,ı.:_;; . .:. u..,;.. ~~.ı.;;.,... .lt 
~)~ .:..~~;. ,:,-1-t:;ı- r~ \..,' ·.) ~· ~ "": f 

0J~I;.lci.:A. ·;("i'4-if' ~J...;_u .. ııu.~ft..'!ıJ:J~ 
;;~t_f.:. 1;o:,.j,/".I'J;?~E' .j;I; ,'":"~Jif..;;J,I~J~t 

(.:,1.,-t:.,) 

4!ı· .:ıı.,~s • .J.fr ,_fl.bl_, rf' 4;1 .:.ıL-... 1 ~~ ,~ ~~ ~ 
.ıi:I.JI-" • ..ı;_ij~t;:,ji- .......... cf.ft.,!':=-J.;..l:-1:..~./-'.:..l 
ol:l.:.ı\;f,J,.. ... .:.ı.ıJ,r~~.ı.~; _· r:~\-+;(.$_r.,~;.ı$J.:,ct;r.4.\51 
~I.Jl.f.:;ı}l...Uı'A....!I;\_,~ ..40 rJ...:.,:ı.ı.:)ii~r'":"~J\~ 

. &_,..:.15;~ •. a.J _,1;1 ,Jl~ .• ,~jj1 · 

__ ,._,, __ , _~1 6 L-.:..__.......,..~j_,_!. · :~ .. 

man Selahaddin Dede'ye bağlıydı. Vefatın
da Yenikapı Mevlevlhanesi'nde Muhibler 
Kabristanı'nda defnedildi. Şeref Hanım'ın 
bazı şiirlerinde maddi sıkıntı çektiği, akra
balarından kalan borçları ödemek zorun
da kaldığı belirtilmektedir. Bu husus onun 
hiç evlenmediğini düşündürmektedir. Sı
kıntılarını Sadrazam All Paşa'ya bildirdiği, 
maaşı olmadığını söyleyerek ondan yar
dım istediği ve kendisine aylık 200 kuruş 
maaş bağlandığı divanında Alı Paşa'ya te
şekküründen anlaşılmaktadır. 

XIX. yüzyılın üç kadın şairinden biri olan 
Şeref Hanım'ın divanında yirmi bir farklı 
nazım şekliyle yazılmış toplam 4803 be
yit tutarında 677 şiir yer almaktadır. Kul
landığı nazım biçimleri, ele aldığı konular. 
dili ve ifade özellikleri bakımından kadın 
şairler arasında önemli bir yer kazanmış
tır. Dili sade ve nazım tekniği güçlü kabul 
edilen Şeref Hanım divan edebiyatının kla
sik mazmunlarına ve benzetmelere şiirle
rinde yer vermiştir. Divanındaki birçok şi
irde zekası, esprisi, bazan da bunların al
tında gizlenen sitem ve hüzün görülmek
tedir. Devrine göre serbest ve rahat söy
leyişleri garip karşılanan şairin Nedim tar
zı şuh ve şen söyleyişlerinin yanı sıra N abi 
ve Koca Ragıb Paşa tarzında hakimane be
yitleri de vardır. Daha çok felekten şika
yet, kadere rıza, ehl-i dilin dünyada rahat 
yüzü görmemesi gibi konuları işlemekte
dir. Şeref Hanım'ın divanında Mevlana Ce
laleddin-i Rumi'ye dair altı manzumede 
yetmiş kadar beyit yer almaktadır. Ayrıca 
muhibbi olduğu Kadirl tarikatının kurucu
su Abdülkadir-i Geylani'ye ait dört man
zumesi vardır. Bunların yanında Şeref Ha
nım Kerbela mersiyeleriyle tanınmıştır. Ni
tekim her yıl muharrem ayında bir mersi
ye kaleme aldığı kaynaklarda belirtilmek
te ve divanında 689 beyit halinde on altı 
mersiye bulunmaktadır. Şeref Hanım'ın 
tek nüshası bilinen divanı (İÜ Ktp . TY, nr. 
2808) basılmış (İstanbul ı284. 1292). eser 
ayrıca Mehmet Arslan tarafından yayım-
lanmıştır (İstanbul 2002). · 
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ŞEREFE 
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Minarede müezzinin 
ezan okumak üzere çıktığı 

balkon şeklinde düzenlenmiş yer 

L 
(bk. MİNARE). 
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ŞEREFEDDİN ALİ YEZDi 
( I.S~j-1 ~~..Vf .JY:, ) 

Şerefüddin Ali b. Şemsiddin 
Ali Razi-i Y ezdi 
(ö . 858/1454) 

L 
iranlı tarihçi, şair ve alim. 

_j 

Yezd yakınlarındaki Teft şehrinde doğ
du. Lakabı MahdGm, mahlası "Şeref"tir. 
Muzafferller'le Timurlular döneminde ya
şayan ve bazı kaynaklarda Şeyh Had diye 
anılan babası Şemseddin Ali, Muzafferi
ler sarayında görev yapan bir alim ve şair
di. Şemseddin Ali, Yezd şehrinin Mlrçak
mak mahallinde bir cuma camisi inşa et 
tirmiş, daha sonra Şerefeddin bu caminin 
yanında Şerefiye Medresesi'ni yaptırmış
tt Şerefeddin, Mahdum lakabını Timur'un 
oğlu Şahruh'un kendisine "Cenab-ı Mah
duml" diye hitap etmesinden dolayı almış
tır. Gençlik yıllarını ilim öğrenmekle geçi
ren Şerefeddin, Şah Ni'metullah-ı Vell, Sa
inüddin Ali b. Muhammed Hucendl. Hü
seyin Ahiati gibi mutasawıflardan fayda
landı. Şahruh ve özellikle oğlu Ebü'l-Feth 
Mirza İbrahim Sultan döneminde adını 
duyurdu. Belh ve Toharistan'ın ardından 

81 7' de ( ı 4 ı 4) Fars bölgesi valiliğine tayin 
edilen Mirza İbrahim Sultan'ın Şlraz ve Sul
taniye'de nedimleri arasında yer aldı ve 
onun ölümüne kadar (838/1435) yanında 

kaldı. Bu arada genç Moğol hanlarından 
Yunus Han (Babür' ün anne tarafından de
desi). Uluğ Bey tarafından 832 (1428-29) 
yılında esir alımrica Şerefeddin, Şahruh'un 

emriyle Yezd'de onun eğitimini üstlen
di. 846'da (1442) Şahruh tarafından Irak-ı 

Acem'in yönetimine tayin edilen ve Kaz-


