
SERTD b. SÜVEYD 

r ı 

ŞERİD b. SÜVEYD 
( ~,..... .y ~rı ) 

Ebu Amr Şerld b. Süveyd es-Sekafı 
(ö. 60-64/680-683) 
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Aslen Hadramutlu olup burada yaşayan 
Kashamoğulları kabilesindendir. Gençlik 
döneminde kabilesinden bir kişiyi öldürün
ce Hadramut'tan kaçtı ve Taif'te bulunan 
dayılarının yanına gitti. Buradaki Saklf ka
bilesinin himayesine girerek Taif'e yerleş
ti ve Sekafi nisbesiyle anılmaya başlandı. 
Daha sonra Ebü'I-As b. ümeyye'nin kızı 
Arnine (Reyhane) ile evlendi. Asıl adı Malik 
olan Şerld, müslüman olmadan önce Mu
gire b. Şu'be'nin de aralarında bulundu
ğu on üç kişiyle Mısır'a gitmiş ve Mısır Va
lisi Mukavkıs ile görüşmüştür. Şerld ve ar
kadaşlarına yakın ilgi gösteren vali Mugi
re'ye yüz vermemiş, buna alınan Mugire 
dönüş yolunda Şerld'i ve arkadaşlarını öl
dürmeyi planlamış, kurduğu tuzaktan yal
nız Şerld kurtulabilmiş, bundan dolayı ken
disine "Şerld" (kaçak) lakabı verilmiştir. Ba
zı kaynaklarda adının Şerlk diye geçmesi 
bir yazım hatası dır. Hendek Gazvesi'nden 
(5/627) sonra Medine'ye gidip müslüman 
olduğu anlaşılan ve buraya yerleşen Şe
r'id'i Hz. Peygamber bu isimle anınaya de
vam etti. Hudeybiye'de Resul-i Ekrem'e 
biat eden sahabiler arasında yer aldı ve 
muhtemelen Mekke fethinde de bulundu. 
Veda haccına katıldı ve Arafat'tan M üzde
life'ye kadar ResCılullah'ın yakınında yü
rüdü. Uzun bir ömür sürdüğü kaydedilen 
Şerld , Yezld b. Muaviye döneminde (680-

683) ve kuwetli bir ihtimale göre Medine'
de vefat etti. 

Şerld b. Süveyd bir kısmı Hz. Peygam
ber'e dayanan yirmi dört rivayet naklet
miştir (İbn Hazm, s. 115-116). Daha çok 
Hicazlılar arasında yayılan rivayetleri ken
disinden başta oğlu Arnrolmak üzere Ebu 
Selerne b. Abdurrahman, Amr b. Nafi' es
Sekafi ve Ya'küb b. Asım es-Sekafi gibi ta
biiler nakletmiştir. Şerld'in Cahiliye döne
mine ait pek çok şiiri ezbere bildiği anla
şılmaktadır. Kendi ifadesine göre ResCıl-i 
Ekrem bir gün onu terkisine alıp seyaha
te çıkmış . yolculuk sırasında ona Cahiliye 
devrinde yaşayan ve tek Allah inancını be
nimseyen Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın şiirle
rinden ezbere bildiklerinin olup olmadığını 
sormuş, müsbet cevap alınca bunları oku
masını istemiş ve okuduğu her beyitten 
sonra ResCılullah devam etmesini arzu 
etmiş , böylece Şerld'in okuduğu beyitler 
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100'ü bulmuştur (Müslim, "Şi'r", 1; İbn 
Ma ce "Edeb", 41 ). Şerld'in rivayetlerini Ah
med b. Hanbel e1-Müsned'inde, Buhar'i 
e1-Edebü'1-müfred'inde, Tirmizi eş-Şe

ma'ilü '1-MuJ:ıammediyye'sinde, Müslim 
e1-Cami'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı 'inde, Ebu Davud, Ne
sal ve İbn Mace es-Sünen'lerinde tahrlc 
etmişlerdir. 
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(bk. SEYYİD). 

ŞERİF el-GIRNATİ 
( ~Li _jlf ~_r.Jf ) 

Ebü' l-Kasım (Ebu Abdillah) Muhammed 
b. Ahmed b. Muhammed 

es-Sebti el-Gırnati 
(ö. 760/ 1359) 

Arap dili ve edebiyatı alimi, şair. 
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696 (1297) yılında Sebte'de (Ceuta) bir
çok edip, alim ve kadı yetiştirmiş bir aile
nin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk tahsF 
!ini ve hıfzını Sebte'de bir edip ve alim olan 
babası Ebü'l-Abbas'ın yanında tamamla
dı. Ardından Arap dili ve edebiyatı alimi 
Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Hani 
es-Sebtl, hadis alimi, hatip ve seyyah İbn 
Rüşeyd, İbnü'ş-Şat, Kadı Ebu İshak el-mi
fikl, Kadı Muhammed b. Muhammed el
Lahml el-Kurtub'i'den ders aldı. Öğrenci
leri arasında Lisanüddin İbnü'l-Hatlb, İbra
him b. Musa eş-Şatıbl, vezir ve katip İbn 
Zümrek, İbn Kunfüz, Ebü'l-Kasım İbn Rıd
van el-Malekl, Ebu Abdullah Muhammed 
b. Muhammed İbn Cüzey el-Kelbi, edip ve 
şair İbn Hatime ve tarihçi İbn Haldun gibi 
meşhur simalar bulunur. 

Şerif el-Gırnati, Endülüs'teki ilim adam
larıyla görüşmek ve ders vermek amacıy
la Endülüs'ün liman şehri Maleka'ya (Ma
laga) gitti. Burada kısa zamanda tanındı. 
Relsülküttab Ebü'I-Hasan İbnü'I-Ceyyab 
onu Divan-ı İnşa'ya katip olarak aldı; kısa 
bir süre sonra kadılığa tayin edildi. Önce 
Reyye'de, ardından Maleka'da kadılık yap-

tıktan sonra Ebü'l-Velid I. İsmail zamanın
da ( 1314-1 325) Gırnata'ya geçti. Burada 
Beni Ahmer'den (Nasrller) yakın ilgi gör
dü. Ebü'l-Vel'id ona inşa katipliği , kadılık ve 
büyük camide hatiplik görevleri verdi; ay
rıca Kastilya (Castilla) ve Mağrib'deki (Ku
zey Afrika) Merinller'in devlet adamlarıy
la ilişkilerde kendisinden elçi sıfatıyla ya
rarlandı. Sultan Ebü'l-Hacdk Yusuf b. İs
mail tarafından kadılıktan aziedilince ( 7 4 71 
1346-4 7) Arap dili ve edebiyatı ile fıkıh ders
leri vermeye başladıysa da kadılık görevi 
iade edilip önce Vactiaş , ardından Gırnata'

da görevini sürdürdü. Ebü'l-Haccac'ın oğ

lu Gani-Billah onun rütbesini yükselterek 
Gırnata'daki kadılık görevine devam etme
sini istedi. Adil kararlarıyla mağdurların 
haklarını koruyan Şerif el-Gırnati kadılık 
görevinde iken 21 Şaban 760 (18 Temmuz 
1359) tarihinde vefat etti. Kadılık yapan 
Ebü'l-Meall ile Ebü'l-Abbas adında iki oğ
lu vardı. Öğrencisi İbn Zümrek başta ol
mak üzere birçok şair onun için mersiye 
yazmıştır. 

Zeki, dürüst ve cesur bir alim olan, va
kur ve mütevazi bir kişiliğe sahip bulu
nan Şerif el-Gırnati çeşitli alanlarda ken
dini kabul ettirmiş bir ilim adamı, edip, 
katip ve şairdi. Arap dili ve edebiyatı , tef
sir, hadis, fıkıh, aruz, ah bar ve tarih saha
larında tanınmıştır. Zamanının önde ge
len şairleri arasında yer alan Şerif el-Gırna
t'i kadim şairlerin üslubunu benimsemiş, 

yenilerin kelime oyunları kabilinden lafzi 
süslerine itibar etmemiştir. Memleketi 
Sebte'ye özlemini, Gırnata'da çektiği sıkın

tıları ve kişisel duygularını dile getirdiği 
öznel şiirleri bulunduğu gibi gazel, övgü, 
tasvir ve mizah türünden geleneksel te
malara dair şiirleri de mevcuttur (Muham
med ei-Hacvl, V/18 [141 8/ 19971. s. 24). 

Eserleri. 1. Ret' u '1-J;ucubi'1-mestUre 
'an me.I:ıasini '1-Ma~şılre. Hazim el-Kar
tacennl'nin İbn Düreyd'in e1-Ma~şılre'si
ne nazlre olarakyazdığı ve Tunus Hafsi Sul
tanı Müstansır-Billah'tan düşman eline geç
meye başlayan Endülüs için yardım tale
binde bulunduğu 994 (veya 1 006) beyitlik 
e1-Ma~şılre'sinin geniş birşerhive tahli
lidir (HI, Kahire 1344; nşr. Muhammed el
Hacvl, I-IV, Rabat 1418/1997). Z. ŞerJ:ıu'1-
Kaşideti'1-Ijazreciyye . Abdullah b. Os
man el-Hazrec'i'nin aruz ve kafiyeye dair 
kasidesinin şerhidir (nş r. Muhammed Hey
sem Gurre, Dımaşk 2003) . 3. Tawid 'ald 
Düreri's-Simt ii {ıaberi 's-Sıbt. İbnü'l-Eb
bar'a ait eserin şerhidir. 4. Cühdü'1-mu
~ıl. Öğrencisi İbnü' l- Hatib'e hediye ettiği , 
az sayıda şiirini içeren divanıdır. s. ed
Dürretü 'n-naJ:ıviyye ii şerJ:ıi'1-Acurrıl-


