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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) 
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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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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-



vin, Rey, Kum, Hemedan, Sultaniye gibi 
şehirlere de hakim olan torun u Mirza Sul
tan Muhammed b. Mirza Baysungur'un 
Kum'da maiyetine girdi. Bu yıllarda bir 
süre Teft şehrindeki dergahında ikamet 
etti ve müridierini yetiştirmekle meşgul 
oldu. Ali Şlr Nevaı. altı yaşlarında iken (do
ğumu 844/ 1441) babasının bir grupla bir
likte Şahruh fitnesinden lrak'a doğru ka
çarken Teft'e geldikleri sırada Şerefeddin'i 
hankahında ziyaret ettiğini söyler ( Mecali
sü 'n-ne{ayis, s. 25) 

849 (1445-46) yılında Şahruh'un tarunu 
Mirza Sultan Muhammed isyan edip Şlraz'ı 

kuşattığında Şahruh'un kendisine doğru 
geldiğini haber alınca kuşatmayı kaldıra
rak yanındakilerle beraber Luristan böl
gesine kaçtı. Bu sırada Şerefeddin onun 
müşaviri idi. isyanda Mirza Sultan Muham
med'in yanında bulunanları yakalatıp öldür
ten Şahruh, Uluğ Bey'in oğlu Mirza Abdül
latif'in rasathane için babasının Şerefed
din'e ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine 
onu bağışladı. Mirza Abdüllatif ile Herat'a 
giden Şerefeddin orada Uluğ Bey'in müla
zımı oldu. Abdurrahman- ı Cami kendisiyle 
bu sırada görüştü. Şerefeddin, Şahruh'un 
vefatının ardından Horasan'ı ele geçiren 
Mirza Sultan Muhammed'in izniyle 853 
(1449) yılında Yezd'e dönüp Teft'te yer
leşti. 858'de ( 1454) burada vefat etti ve 
Şerefiye Medresesi'nde babasının mezarı 
yanında defnedildi. Şerefeddin asıl şöhre
tini tarihçiliğiyle kazanmışsa da aynı za
manda döneminin önde gelen alim ve şa
irlerinden biriydi. Molla Hüseyin Ahiati-i 
Hurufı'nin müridieri arasında yer aldığı. 
bu sebeple harflerin manevi özelliklerine 
inanıp bu konuda eser telif ettiği (Aga Bü
zürg, IX, 51 7) , muamma konusunda ilk 
eser yazanlardan olduğu kaydedilir (a.g.e., 
VII, 77) 

Eserleri. 1. ~afername. Şerefeddin , Mir
za İbrahim Sultan'ın kendisinden Timur'un 
hayatını ve fetihlerini yazmasını istemesi 
üzerine eserini dört yıllık bir çalışmanın 
ardından 828'de ( 1425) tamamlamıştır. 
Bir mukaddime, Timur'a ve Şahruh'a ait 
iki bölüm ve bir hatimeden oluşan ~afer
name'yi müellif Mirza İbrahim Sultan'ın 
çeşitli bölgelerden toplattığı bilgiler, Ti
mur dönemi vak'anüvisleri ve kayıt me
murları bahşılarının kayıtları ile Nizamed
din-i Şami'nin ~afername'sinden yarar
lanarak kaleme almıştır. Şerefeddin'in ese
ri, aslında Nizameddin-i Şami'nin Timur'un 
isteği ve yanındakilerin raporlarıyla sade 
bir üslupla yazdığı , Şewal 806 (Nisan 1404) 
tarihine kadar gelen ~afername'sinin bir 

tekrarıdır. Ancak Şerefeddin eserine bazı 
yeni bilgiler eklemiş, metni zenginleştir
me ve süsleme yoluna gitmiştir. Kitaba 
kaydettiği şiirleri yanında ele aldığı konu
larla ilgili ayet, hadis ve çeşitli temsilleri 
ustaca kullanmıştır. ~ afername yalnız üs
lubu açısından değil Nizameddin-i Şami, 
Hafız-ı Ebru, Muinüddin-i Natanzi'nin eser
lerinde ve Timurlu döneminin diğer kay
naklarında bulunmayan birçok malumatı 
ihtiva etmesi bakımından da önemlidir. 
Bu sebeple müellifin zamanında ve daha 
sonraki dönemlerde Timur devriyle ilgili 
olarak başvurulan en önemli kaynak ha
line gelmiştir. Şerefeddin, yine İbrahim 
Sultan 'ın isteğiyle 822 ( 1419) yılında Ti
mur hakkında Mu~addime-i ~aferna
me adıyla da bilinen Tari]J-i Cihangiri 
isimli bir eser yazmış ve eser bazı ~afer
name nüshalarının mukaddimesinde yer 
almıştır. ~afername'yi ilk defa Mevlevi 
Muhammed İlahdad yayımlamış (Kalküta 
1885-1888). daha sonra Muhammed Ab
basi tarafından iki cilt halinde neşredilmiş 
(Tahran 1336 hş/ 1958). isamüddin Urun
bayev giriş, açıklamalar ve bir indeksle 
metnin tıpkıbasımını yapmıştır ( Taşkent 
1972). ~afername'nin yeni bir neşrini Ab-

Şerefeddin Ali Yezdi'nin ?.afername adlı eserinin 839 11 4361 
tarihli nüshasında Tuğru l Bey'i avia nırken gösteren bir min
yatür (Persian and Mughal Art, London 1976, lv. 12) 
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dülhüseyin Nevayi ve Said Mir Muham
med Sadık gerçekleştirmiştir (l-ll , Tahran 
1387 h ş. ) . Şeybaniler devrinde Muhammed 
Ali b. Derviş Ali el-Buhari eseri Tercüme-i 
Zafername adıyla Türkçe'ye çevirmiş (Nu
ruosmaniye Ktp ., nr. 3268), Tae es-Selma
ni kitaba 807 (1404) yılı ve sonrasına ait 
gelişmeleri içeren bir zeyil yazmıştır. Ay
rıca eserin birçok özeti yapılmıştır (Sto
rey, 1, 287-288 ). ~afername'nin bazı bö
lümleri özet halinde P. Petis de la Croix 
tarafından Fransızca'ya (Paris 1722) ve 
bundan J . Darby tarafından İngilizce'ye 
(London 1723) çevrilmiştir. Z. Ifulel-i Mu
tarraz der Fenn-i Mu'amma vü Lu(Jaz. 
Şerefeddin'in Sultan İbrahim b. Şahruh'un 
isteğiyle kaleme aldığı bu eserinden Mün
tefJab-ı Ifulel-i Mutarraz adıyla seçme
ler yapılmıştır (Safa , IV, 118). 3. RisaJe-i 
'A~d-i Enamil (Risale fi /:ıisabi 'l-'ul):ud). 
4. Künhü'l-murad ii 'ilmi'l-vef~ ve'l
a'dad. Müellif bu eserini ihtisar etmiştir 
(son iki eserin yazma nüs haları için bk. 
Kurbani, s. 282-283 ). S. Divan (yazma 
nüshas ı için bk. Aga Büzürg, IX, 517) . Şe
refeddin'in Timur'un fetihlerini konu edi
nen Timurname adlı manzum eseri ba
sılmış (Taşkent 133 1). bir kısım şiirleri lrec 
Efşar tarafından Mam:umat adıyla yayım
lanmıştır (Tahran 1386 hş .) . Şerefeddin Ali 
Yezdi'nin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır : Susiri'nin Kaşidetü'l
Bürde'sinin şerhi, Arapça ve Farsça şiir
ler antolojisi Tul,ıfetü 'l-fa~ir ve hediyye
tü'l-]J.a~ir, Kitab-i Usturlab, Ifa~i'i'~u 't
tehlil, Mevatın, Münşe'at. Şerefeddin 

ayrıca on iki yıl süreyle eğitimiyle göreY
lendirildiği Yunus Han için şiirler yazmış
tır. 
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ŞEREFEDDİN ei-AMİLI 
( _;.w ı ~...\ll -.Jr- ) 

Şerefüddin Abdülhüseyn 
b. es-Seyyid Yusuf b. el-Cevad Alü 

Şerefiddin el-Musevi el-Amili 
(1873-1957) 

Lübnan'ın Şii müctehidlerinden 
ve modern dönem 

Şii uyanış hareketini başlatan 
önemli şahsiyetlerinden biri. 

_j 

Babası Yusuf b. Cevad'ın ilim öğren
mek amacıyla gittiği Bağdat'ın Kazımi
ye semtinde doğdu. Ailesi Güney Lüb
nan'da bulunan SOr şehrinin Cebelüa
mil bölgesindeki ŞühQr köyünden olup 
annesi Zehra Hanım'dır. Şeceresinin MO
sa el-Kazım'ın oğlu İbrahim el-Murtaza'ya 
ulaştığı belirtilmektedir. Sekiz yıl kadar Ka
zımiye'de kalan ailesi daha sonra Cebelü
amil'e döndü. Şerefeddin ilk bilgileri bura
da babasından aldı, çevresindeki alimler
den faydalanarak kendini yetiştirmeye ça
lıştı. 1892'de tahsil için lrak'a gitti. Bir yıl 
kadar Samerra'da kalarak Necef'e geçti. 
Necef'te bulunduğu on iki yıl içinde Hasan 
b. Ali el-Kerbela!, Seyyid Muhammed Sa
dık el-isfahanl. Ali b. Bakır el-Cevahirl, Mu
hammed Taha Necef, Aga Rıza el-Heme
danl, Muhammed Kazım el-Horasanl, Şey
hüşşerla el-isfahanl ve Abdullah el-Mazen
deranl gibi hocaların derslerine devam 
edip öğrenimini tamamladı. Mayıs 1904'te 
mutlak müctehid (ayetullah) sıfatıyla mem
leketine döndü. Yaklaşık üç yıl kaldığı kö
yünden ayrılarak SOr şehrinde yerleşti. Çe
şitli vesilelerle yaptığı seyahatler dışında 
hayatını burada geçirdi. Batı Afrika'da yer
leşmiş olan Lübnanlılar'la irtibat kurup on
ların desteklerini alan Şerefeddin imar fa
aliyetleri, mevcut mescid, medrese ve hü
seyniyye*lerin geliştirilmesi, yenilerinin 
yapılması, cuma mescidi inşası, kız öğren
ciler için mektep ve yetimhaneler açılma
sı, fakir çiftçilerin haklarının korunması 
gibi alanlarda önemli çabalar sarfetti (el
Müraca'at, Murtaza Alü Yasin'in takdimi , 
s. 13-16) 1911'de Kahire'ye gidip Ezher 
Şeyhi Selim el-Bişrl el-Malikl'nin derslerini 
takip etti ve onunla bilhassa imarnet ko
nusunda tartışmalarda bulundu. Bu tar-
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tışmalar daha sonra yayımlanan el-Müra
ca'at adlı eserinde yer almıştır. Mısır'da 
bulunduğu dönemde Muhammed Abdül
hay el-Kettani, Muhammed Bahit ve Mu
hammed es-Semluti gibi alimlerle kelam, 
usul ve fıkıhla ilgili konularda tartışmalar 
yaptığı belirtilmektedir. 

1. Dünya Savaşı'nda Lübnan halkının ba
ğımsız bir devlet kurması yolunda halka 
rehberlik etti, savaşın sonuna kadar bu ça
balarını sürdürdü. 1918 yılında Lübnan'ın 
Fransız himayesine girmesi üzerine Nisan 
1920'de Vadihuceyr'de manda idaresine 
karşı düzenlenen mitingde halkı işgalcile
re karşı uyaran bir konuşma yaptı, Fran
sızlar'la cihad etmenin gerekliliğine dair 
fetva yayımladı. Fransızlar'ın kendisine bir 
suikast hazırladıklarını haber alınca aile
siyle birlikte Şam'a kaçtı. Fransızlar evini, 
henüz neşredemediği eseriyle birlikte bü
tün kütüphanesini yaktı ve kendisinin mü
eb beden sürgün edildiğini ilfın etti. Fran
sızlar'ın 25 Haziran 1920'de Suriye'yi ele 
geçirmesiyle Şerefeddin Şam'dan ayrıla
rak Araplar'ın hakimiyetindeki Filistin'e 
geçti. Burada bir süre kalıp ailesini mem
leketine gönderdikten sonra kendisi Mı
sır'a gitti. Mısır'da kaldığı birkaç ay için
de Mısır'ın ilim ve fikir adamlarıyla irtibat 
kurdu; onlarla islam toplumunun prob
lemleri, özellikle Sünni-Şii ayırımı yapmak
sızın düşmana karşı birlik ve beraberlik 
içinde bulunulması konusunda fikir alış
verişinde bulundu. 26 Haziran 1921 tari
hinde SQr'a dönen Şerefeddin üç yıl sü
reyle Fransız işgal kuwetlerine karşı ya
pılan mücadelelere katıldı. Bu mücadele 
Lübnan'ın 1945'te bağımsızlığını kazan
masına kadar devam etti. Bunun yanın
da araştırma ve eser telifinden geri kal
madı. Onun amacı çeşitli müesseseler kur
mak suretiyle ilim ve inançla donanmış. 
zamanın gereklerini bilen nesiller yetiştir
mekti. Hayatının son dönemlerinde akra
bası Seyyid Musaes-Sadr'ın SOr ve çevre
sindeki yerleşim birimlerinde Şii toplumu
nun lideri olması için çaba sarfettiği be
lirtilmektedir. Şerefeddin 30 Aralık 1957 
tarihinde Sur'da vefat etti. Cenazesi Bağ
dat'a, oradan Necef'e götürülerek Hz. Ali'
nin mezarının yakınında defnedildi. Şere
feddin el-Amili özellikle mezhep ihtilafları 
konusunda ortaya koyduğu görüş ve tah
lilleriyle tanınmış, daha çok Şla akaidiyle il
gili eserler kaleme almıştır. Bilhassa Şla'
ya yöneltilen tenkitleri cevaplandırmış, is
lam fırkaları arasında karşılıklı anlayış ve 
barışı yerleştirmeye çalışmıştır. 

Eserleri. t. el-Müraca'at. En tanınmış 
eseri olup Ezher Şeyhi Selim el-Bişrl el-

Maliki'ye yazdığı ve onun kendisine gön
derdiği mektuplardan oluşmaktadır. Ki
tapta Ehl-i sünnet ve Şla'da imarnet me
selesi ele alınmış, çeşitli delillerle Şla an
layışının üstünlüğü ortaya konulmaya ça
lışılmıştır. Farsça'ya ve Urduca'ya tercü
me edilen eserin neşirlerinin başında Aye
tullah Murtaza Aıü Yasin'in biyografisi ta
mamen yeralmaktadır (Sayda 1335, 1965; 
nşr. Hüseyin er-Razi, Tahran, ts. [el-Mec
mau'l-alemlli-Ehli'l-beyt]; Tahran, ts. [Mü
essesetü'l-Ba'se]; Beyrut 1391/1971 ). Ese
rin başka baskıları da yapılmıştır. z. el
Fuşulü'l-mühimme fi te'liti'l-ümme. 
Ehl-i sünnet ile Şla arasındaki ihtilaflı me
selelerin çözüme kavuşturulması ve üm
metin birliğinin sağlanması amacıyla ka
leme alınmıştır (Sayda 1330, ı347 ; Necef 
1967) 3. Ecvibetü mesa'ili Musa Carul
lah. Musa Carullah'ın Şla alimlerine yö
nelttiği Kur'an'ın tahrifi, sahabenin tekfi
ri, beda, müt'a nikahı vb. yirmi sorunun 
cevaplarını içeren bir eserdir (Sayda 
1355/1936; Necef 1966) 4. el-İctihô.d fi 
mul)Cıbili'n-naş (en-Naş ue'l-ictihad). 
Hz. EbQ Bekir, ömer, Osman, Aişe, Halid 
b. Velid, Muaviye b. Ebu Süfyan ve Sünni 
alimlerinin doksan dokuz meselede mev
cut nassa karşı ortaya koydukları görüşle
rin ve yaptıkları icraatların isabetsizliğinin 
ileri sürüldüğü bir çalışmadır (Necef 1956, 
ı 964; Sur 1960; Beyrut 1408/ 1988) Ese
rin Kum baskısına ( ı 404/1984) Muham
med Sadık es-Sadr tarafından müellifin 
biyografisi ilave edilmiştir. s. Ebu Hü
reyre. Bu sahablye dair tenkidl bir çalış
madır (Sayda 1365/ı 946, 1965; Beyrut 
1397/ı977, ı406/1986). 6. el-Kelimetü'l
garra' ii tafqili'z-Zehrô.'. Hz. Fatıma hak
kında bir risaledir (Sayda ı 347; Necef 1967, 
el-Fuşulü'l-mühimme ile birlikte) 7. Fel
sefetü'l-mf§a}f ve'l-velaye (Sayda ı 360, 
ı371, 194ı; Necef 1384, ı967) . 8. el-Me
calisü '1-fal]ire ii me'atimi'l-'itreti't-ta
hire. 1 O Muharrem'de yapılan matem me
rasimleriyle ilgilidir (Necef ı 967). 9. Keli
me J:ıavle'r-rü'ye . Rü'yetullahı özellikle Şla 
açısından ele alan bir risaledir (Sayda 1371). 
10, Mesa'il fı]fhiyye (Necef 1964). 11. Me
sa'il al]la]fıyye (Necef 1370). 12. Mü'el
lifü'ş-Şf'a if şadri'l-İslam (Necef 1956) 
13. Şebetü'l-e§bdt ii silsileti'r-ruvat. Mü
ellifin kendisinden itibaren imarnlara ve 
Hz. Peygamber'e kadar ulaşan hocaları
nın silsilesini ihtiva eder. 14. Bugyetü'r
ra(Jlbin ii silsileti ali Şerefiddin. Aile 
fertlerinden Seyyid Abdullah tarafından 
neşredilen eserde müellifin biyografisi de 
yer almaktadır (Beyrut ı 991, II, 63-254; ba
sı lmış eserlerinin bir listesi için bk. K. Av-


