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ÞERÎF er-RADÎ

Þerîf er-Radî on yaþýnda iken babasý Ebû
Ahmed Hüseyin, Büveyhî Hükümdarý Adu-
düddevle tarafýndan tehlikeli görülen ki-
þilerle birlikte Þîraz’a sürülüp bir kalede
hapsedildi (369/979-80) ve hükümdarýn ve-
fatýndan (372/983) sonra serbest býrakýldý.
Uzun süre halife olma idealiyle yaþayan
Þerîf er-Radî bunu þiirlerine de yansýttý. Hi-
lâfete götürecek yolda tanýnmak için Ab-
bâsî Halifesi Tâi‘-Lillâh ile dostluk kurdu
ve onun hakkýnda yirmi üç methiye, ayrý-
ca bir mersiye kaleme aldý. Kadir-Billâh’la
da ilgisini sürdürdü ve onun için iki kasi-
de nazmetti. Baþta Dîvân-ý Ýnþâ kâtibi Ebû
Ýshak es-Sâbî olmak üzere Abbâsî vezir ve
kâtipleriyle münasebet kurdu, onlara dair
kasideler yazdý. 377’den (987-88) itibaren
Büveyhî Hükümdarý Bahâüddevle ile ya-
kýn iliþki içine giren Radî, Büveyhî hüküm-
dar, vezir, emîr ve kâtipleri için kaleme al-
dýðý elli kadar kasidenin otuz dördünü Ba-
hâüddevle’ye tahsis etti. Bu arada Þiî Ham-
dânîler’le de münasebetini sürdürdü. An-
cak Adudüddevle’nin oðlu Bahâüddevle Ra-
dî’nin babasýna ve daha sonra kendisine
397 (1007) yýlýnda “Radî Zü’l-hasebeyn” un-
vanýyla Tâlibîler’in nakibliði, hac emirliði ve
Dîvân-ý Mezâlim reisliði gibi görevleri ver-
mesi, ayrýca “eþ-Þerîfü’l-celîl, eþ-Þerîfü’l-
ecel, Radî, Zü’l-hasebeyn, Zü’l-menkabe-
teyn” unvanlarýyla anýlmasý gibi gönül alý-
cý þeyler ondaki hilâfet arzusunun sönme-
sine sebep oldu ve Bahâüddevle’nin vefa-
týyla (403/1012) bu arzusu tamamen so-
na erdi. Radî hac maksadýyla gittiði Mek-
ke ve Medine’den baþka Medâin, Tâif, Kû-
fe, Necid ve Huneyn’e seyahatlerde bulun-
du. Dârü’l-ilm adýyla kurduðu medresede-

ki öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýladý, ayný
adla bir de kütüphane tesis etti. Son yýl-
larý hastalýktan dolayý sýkýntý içinde geçen
Þerîf er-Radî 6 Muharrem 406’da (26 Ha-
ziran 1015) vefat etti ve Baðdat’ta Enbâ-
riyyûn Mescidi civarýndaki evine defnedil-
di. Daha sonra naaþýnýn Kerbelâ’ya taþýna-
rak Hz. Hüseyin þehitliðine gömüldüðü ri-
vayet edilir.

Ýbn Cinnî’nin teþvikiyle ilk þiirini on ya-
þýnda iken yazan Radî sanatýný menfaat
saðlamak için kullanmamýþ, hediye kabul
etmemiþ, fakat hilâfet idealine eriþmek
amacýyla sanatýndan yararlanmakta sakýn-
ca görmemiþtir. Tâlibîler’in ve hatta Ku-
reyþ’in en iyi þairi kabul edilen Þerîf er-Ra-
dî (Seâlibî, III, 131; Hatîb, II, 247) gelenek-
sel kalýp ve temalara baðlý kalmýþ, daha
çok medih, fahr, mersiye ve zamandan þi-
kâyet temalarýnda eser vermiþtir. Onun
Hicaz’a giden kadýnlara karþý platonik duy-
gularýný, Hicaz’daki kutsal mekânlara öz-
lemini dile getirdiði, “Hicâziyyât” adý veri-
len gazel ve nesib türündeki kýrk kasidesi
özgün nitelikleriyle dikkat çekmiþ, Ýbn Si-
nân el-Hafâcî ve Ýbn Hafâce’yi etkilemiþ-
tir.

Þerîf er-Radî’ye kadar Þiî tefsir geleneði
rivayete dayalý iken Radî, Ýmâmiyye mez-
hebi içinde re’y ile tefsirin öncülerinden bi-
ri olmuþtur. Belâgat ilmindeki mecaz ve
istiare kavramlarýna yakýn þekilde âyet ve
hadislerdeki mecazi anlatýmlar hakkýnda
TelÅî½u’l-beyân ve el-Mecâzâtü’n-ne-
beviyye adlý eserleriyle ilk telif türünü or-
taya koymuþtur. Ýslâm tarihinde, öðren-
cilerin barýnma ve öðrenim ihtiyaçlarýnýn
karþýlandýðý ilk tesisin Nizâmülmülk tara-
fýndan kurulduðu söylenirse de bu konu-
da Þerîf er-Radî’nin öncülüðü vardýr (Wa-
heed Akhtar, s. 134). Radî’nin hocalarý ara-
sýnda Ýmâmiyye dýþýndaki mezheplere men-
sup âlimlerin bulunmasý, Sâbiî dininden
olan Ebû Ýshak es-Sâbî’in onun dostlarý
arasýnda yer almasý ve ölümünün ardýn-
dan ona mersiye yazmasý onun diðer din
ve mezhep mensuplarýna karþý da hoþgö-
rülü davrandýðýný göstermektedir.

Eserleri. 1. Dîvân. Radî’nin, 374-405
(984-1014) yýllarý arasýnda yazdýðý ve
17.000’den fazla beyitten oluþan þiirleri
kapsamaktadýr. Þiirlerin tarihli olmasý se-
bebiyle eser þairin hayatý ve dönemi açý-
sýndan önemli bir doküman niteliðindedir
(Bombay 1306/1888; Beyrut 1307-1310/
1889-1892; nþr. Kâmil Süleyman, I-II, 1375/
1956; 1380/1961 [Dârü Sâdýr]; nþr. Ali el-
Hâkanî, Baðdat 1960; nþr. Abdülfettâh Mu-
hammed el-Hulv, 1976; Kahire 1935; Tah-
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Ebü’l-Hasen Muhammed b. el-Hüseyn
b. Mûsâ b. Muhammed eþ-Þerîf

er-Radî el-Mûsevî el-Alevî
(ö. 406/1015)

Þair ve Þiî müfessir.
˜ ™

359’da (970) Baðdat’ta ilimle meþgul
olan bir aile içinde doðdu. Baba tarafýn-
dan soyunun yedinci imam Mûsâ el-Kâ-
zým yoluyla Hz. Hüseyin’e, annesi Fâtýma
bint Hüseyin yoluyla Hz. Hasan’a dayandý-
ðý kabul edildiðinden kendisine “Zü’l-hase-
beyn” denmiþtir. Ýmâmiyye âlimi Þeyh Mü-
fîd’den Ýmâmiyye fýkhý ve Þiî kelâmý, Ebû
Saîd es-Sîrâfî’den (veya oðlu Ýbnü’s-Sîrâfî Yû-
suf b. Hasan’dan) nahiv okudu. Aðabeyi Þe-
rîf el-Murtazâ’dan faydalandý. Ýbrâhim b.
Ahmed et-Taberî’den ileri yaþlarda hýfzýný
tamamladý. Ebû Ali el-Fârisî, Rummânî ve
Ýbn Cinnî’den Arapça dersleri aldý. Ebû Be-
kir Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî, Kadý
Abdullah b. Muhammed el-Ekfânî’den Þâ-
fiî, Hanefî ve Mâlikî fýkhýný öðrendi. Kadî
Abdülcebbâr’dan Mu‘tezile kelâmý ve fýkýh
usulü, Merzübânî ile Muhammed b. Mu-
hammed Ýbnü’l-Cerrâr’dan ahbâr ve en-
sab dersleri aldý. Îsâ b. Ali Ýbnü’l-Cerrâh,
Sehl b. Abdullah ed-Dîbâcî ve diðer bazý
kimselerden hadis rivayet etti. Öðrencile-
ri arasýnda onun yanýnda müslüman olan
þair Mihyâr ed-Deylemî ile Ebû Ca‘fer et-
Tûsî, Ahmed b. Ali b. Kudâme, Muham-
med b. Muhammed el-Ukberî sayýlabi-
lir.

Þerîf er-Radî

divanýnýn

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Reîsülküttâb
Mustafa
Efendi,
nr. 968)
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Hâdî el-Emînî, Meþhed 1365, 1406/1986;
Beyrut 1986). 8. Resâßilü’½-Øâbî ve’þ-Þe-
rîf er-RaŠî (Kitâbü Mürâseleti’þ-Þerîf er-Ra-
Šî). Tamamý üç cilt olan eserin çok az kýs-
mý günümüze ulaþmýþtýr (nþr. Muhammed
Yûsuf Necm, Küveyt 1381/1961, 1986). 9.
el-¥icâziyyât. Þairin afîf gazel temasýn-
da kýrk kasidesini içerir (Zâhiriyye Ktp., nr.
332). Radî’nin kaynaklarda adý geçen di-
ðer eserleri de þunlardýr: AÅbâru šuŠâtý
Ba³dâd, Sîretü vâlidihî Ebî A¼med e¹-
ªâhir, Me£âni’l-Æurßân, el-¥asen min
þi£ri’l-¥üseyn (Ýbnü’l-¥accâc)/MuÅtâru
þi£ri Ýbni’l-¥accâc, MuÅtâru þi£ri Ebî
Ýs¼âš e½-Øâbî, el-MuÅtâr min þi£ri Ebî
Temmâm, ez-Ziyâdât fî þi£ri Ýbni’l-¥ac-
câc, Mâ dâre beynehû ve beyne’½-Øâ-
bî þi£ren, (Ta£lîšu) ƒilâfü’l-fušahâß/Me-
sâßilü’l-fušahâß, Ta£lîša £ale’l-Î²â¼ (li-
Ebî £Alî el-Fârisî). Þerîf er-Radî’ye nisbet
edilen ªayfü’l-Åayâl Þerîf el-Murtazâ’ya,
Ev½âfü elfi ³ulâm ve ³ulâm da Ebü’l-
Hasan Ýbn Defterhân’a aittir.

Þerîf er-Radî’nin üzerine çok sayýda ça-
lýþma yapýlmýþtýr. Bibliyografyada geçen-
ler dýþýnda Abdülhüseyin el-Hillî en-Nece-
fî’nin ¥ayâtü’þ-Þerîf er-RaŠî (Necef 1355),
Muhammed Rýzâ Âl Kâþifülgýtâ en-Ne-
cefî’nin ¥ayâtü’þ-Þerîf er-RaŠî (Necef
1360), Zekî Mübârek’in £Abšariyyetü’þ-
Þerîf er-RaŠî (Beyrut 1939, 2006), Abdül-
mesîh Mahfûz’un eþ-Þerîf er-RaŠî: Bud-
lirü’l-£Arab (Beyrut 1944), Muhammed
Seyyid Kîlânî’nin eþ-Þerîf er-RaŠî: £A½rü-
hû târîÅu ¼ayâtihî, þi£rüh (Kahire 1937)
adlý eserleriyle Recep Dikici’nin aþ-Þarîf
ar-Razî’nin Hayatý, Dil ve Edebiyat Hak-
kýndaki Çalýþmalarý adlý doktora tezi
(1987, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve
Yavuz Köktaþ’ýn makalesi (EKEV Akade-
mi Dergisi, III/2 [Ankara 2001], s. 175-189)
burada zikredilebilir.
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Ebû Abdillâh Þerîk b. Abdillâh
b. Hâris en-Nehaî

(ö. 177/794)

Hadis hâfýzý, kadý.
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95 (713) yýlýnda Buhara’da doðdu. Ye-
men asýllý olup soyu Mezhic kabilesinin Ne-
ha‘ koluna dayanýr. Henüz küçük yaþta iken
Buhara’da yaþayan amcasýnýn oðullarýn-
dan biri, onu Baðdat’ýn güneyinde yaþa-
yan diðer amcasýnýn oðullarýnýn yanýna gö-
türdü. Burada Kur’an öðrenerek ilim tah-
siline baþladý. Gençlik çaðýnda birçok akra-
basýnýn Kûfe’de yaþadýðýný öðrenince on-
larýn yanýna gitti. Kûfe’de ders halkalarý-
na devam etmesinin yaný sýra kerpiç hazýr-
layýp satma iþiyle uðraþtý. Yetiþtiði tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiîn âlimlerinden Kur’an, tef-
sir, hadis ve fýkýh baþta olmak üzere çe-
þitli ilimler tahsil etti ve Irak’ýn önde ge-
len âlimleri arasýnda yer aldý. Hocalarý için-
de Zübeyd b. Hâris, Simâk b. Harb, Âsým
b. Behdele, Ziyâd b. Ýlâka, Atâ b. Sâib,
Âsým el-Ahvel, Hiþâm b. Urve ve A‘meþ
gibi þahsiyetler vardýr. Bazý kaynaklarda
Þerîk’in tâbiîn âlimlerinden olduðu belir-
tilmiþse de herhangi bir sahâbî ile görüþ-
tüðüne dair bilgi yoktur. Kendisinden Leys
b. Sa‘d, Abdullah b. Mübârek, Vekî‘ b. Cer-
râh, Abdurrahman b. Mehdî, Yahyâ b.
Âdem, Yezîd b. Hârûn, Ali b. Ca‘d ve Ebû
Bekir b. Ebû Þeybe gibi birçok kiþi ilim
tahsil etti ve rivayette bulundu. Talebele-
rinden Ýshak b. Yûsuf el-Ezrak’ýn Þerîk’-
ten 9000 hadis rivayet ettiði nakledilmek-
tedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VIII, 201).

Þerîk b. Abdullah 150 (767) yýlýndan son-
ra Vâsýt, Kûfe ve Ahvaz þehirlerinde kadý-
lýk görevinde bulundu. Vâsýt’ta üç yýl gö-
rev yaptýktan sonra Halife Mansûr onu
Kûfe kadýlýðýna tayin etmek istedi. Þerîk
bu göreve lâyýk olmadýðýný söyledi, bir ri-
vayete göre ise düþünmek için zaman ta-

ran 1406/1986). Ýnþirâ¼u’½-½adr (Süley-
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 1662) ve MuÅ-
târât mine’þ-þi£r adlý anonim eserler Ra-
dî’nin divanýndan seçmeleri ihtiva eder. 2.
Nehcü’l-belâga*. Hz. Ali’nin konuþmala-
rý, mektuplarý, öðütleri, vasiyetleri, emir-
leri ve hikmetli sözlerine dair bir derleme-
dir. Eserin Þerîf er-Radî’ye ait olduðu he-
men hemen kesin þekilde biliniyorsa da
kardeþi Þerîf el-Murtazâ’ya da nisbet edil-
mektedir. Ýlk defa Tebriz’de basýlan (1247)
ve Ýbn Ebü’l-Hadîd tarafýndan geniþ bir þer-
hi yapýlan eserin çok sayýda neþri vardýr.
Abdülbaki Gölpýnarlý (Ýstanbul 1972), Be-
kir Iþýk v.dðr. (Ankara 1990), Abdülaziz Ha-
tib (Ýstanbul 2006) ve Adnan Demircan
(Ýstanbul 2006) eseri Türkçe’ye çevirmiþ-
tir. 3. ¥ašåßišu’t-teßvîl fî müteþâbihi’t-
tenzîl (Müteþâbih fi’l-Æurßân). Yalnýz be-
þinci cüzü zamanýmýza ulaþan bu dirâyet
tefsirinde kýraat farklarýna, fýkýh ve kelâm
konularýna temas edilmiþ, garîb kelime-
lerle ilgili açýklamalara ve þiirle istiþhâda
aðýrlýk verilmiþtir (nþr. Abdülhüseyin el-
Hillî – Muhammed Rýzâ Âl Kâþifülgýtâ, Ne-
cef 1355/1936; Beyrut 1973, 1976). 4. Tel-
Åî½u’l-beyân fî (£an) mecâzâti’l-Æurßân.
401 (1011) yýlýnda yazýlan ve bu türde ilk
eser olan kitapta mecazi anlatýmlar daha
çok istiare adýyla ele alýndýðýndan eser el-
Ýsti£ârât fi’l-Æurßân ismiyle de anýlmýþtýr
(nþr. Muhammed Miþkât, Tahran 1369,
1372, 1407; nþr. Hüseyin Ali Mahfûz, Tah-
ran 1953; nþr. Mekkî es-Seyyid Câsim, Bað-
dat 1374/1956; Beyrut 1986; nþr. Muham-
med Abdülganî Hasan, Kahire 1374/1955;
nþr. Muhammed el-Haydarî, Baðdat 1375/
1955; nþr. Ali Mahmûd Mukallid, Beyrut
1986). Eseri Muhammed Bâkýr Sebzevârî
Farsça’ya tercüme etmiþtir (Tahran 1330/
1912). 5. el-Mecâzâtü’n-nebeviyye (Me-
câzâtü’l-â¦âri’n-nebeviyye). Eserde 361 ha-
diste geçen mecazi anlatýmlar teþbih, tem-
sil, istiare gibi türleri de kapsayacak bi-
çimde ele alýnmýþ, fýkhî konulara ve Hz.
Peygamber’in bazý gazvelerine temas edil-
miþtir (nþr. Mervân Atýyye, Baðdat 1328;
nþr. Mahmûd Mustafa, Kahire 1356; nþr.
ve þerh: Tâhâ Muhammed ez-Zeynî, Ka-
hire 1387/1967; Beyrut 1406/1986; nþr. Mu-
hammed Rýdvân ed-Dâye, Dýmaþk 1408/
1987). 6. ƒa½âßi½ü’l-eßimme. 383-384
(993-994) yýllarýnda kaleme alýnan eser
Ýmâmiyye’ye mensup imamlarýn biyog-
rafilerine dairdir (Necef 1368; nþr. Mu-
hammed Hâdî el-Emînî, Meþhed 1406/
1986). 7. ƒa½âßi½ü emîri’l-müßminîn
£Alî b. Ebî ªâlib. Önceki eserle birlikte
yazýlmýþtýr (Necef 1368; nþr. Muhammed
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