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ran 1406/1986). Ýnþirâ¼u’½-½adr (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1662) ve MuÅtârât mine’þ-þi£r adlý anonim eserler Radî’nin divanýndan seçmeleri ihtiva eder. 2.
Nehcü’l-belâga*. Hz. Ali’nin konuþmalarý, mektuplarý, öðütleri, vasiyetleri, emirleri ve hikmetli sözlerine dair bir derlemedir. Eserin Þerîf er-Radî’ye ait olduðu hemen hemen kesin þekilde biliniyorsa da
kardeþi Þerîf el-Murtazâ’ya da nisbet edilmektedir. Ýlk defa Tebriz’de basýlan (1247)
ve Ýbn Ebü’l-Hadîd tarafýndan geniþ bir þerhi yapýlan eserin çok sayýda neþri vardýr.
Abdülbaki Gölpýnarlý (Ýstanbul 1972), Bekir Iþýk v.dðr. (Ankara 1990), Abdülaziz Hatib (Ýstanbul 2006) ve Adnan Demircan
(Ýstanbul 2006) eseri Türkçe’ye çevirmiþtir. 3. ¥ašåßišu’t-teßvîl fî müteþâbihi’ttenzîl (Müteþâbih fi’l-Æurßân). Yalnýz beþinci cüzü zamanýmýza ulaþan bu dirâyet
tefsirinde kýraat farklarýna, fýkýh ve kelâm
konularýna temas edilmiþ, garîb kelimelerle ilgili açýklamalara ve þiirle istiþhâda
aðýrlýk verilmiþtir (nþr. Abdülhüseyin elHillî – Muhammed Rýzâ Âl Kâþifülgýtâ, Necef 1355/1936; Beyrut 1973, 1976). 4. TelÅî½u’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 elÝsti£ârât fi’l-Æurßân ismiyle de anýlmýþtýr
(nþr. Muhammed Miþkât, Tahran 1369,
1372, 1407; nþr. Hüseyin Ali Mahfûz, Tahran 1953; nþr. Mekkî es-Seyyid Câsim, Baðdat 1374/1956; Beyrut 1986; nþr. Muhammed 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 (Mecâzâtü’l-â¦âri’n-nebeviyye). Eserde 361 hadiste geçen mecazi anlatýmlar teþbih, temsil, istiare gibi türleri de kapsayacak biçimde ele alýnmýþ, fýkhî konulara ve Hz.
Peygamber’in bazý gazvelerine temas edilmiþtir (nþr. Mervân Atýyye, Baðdat 1328;
nþr. Mahmûd Mustafa, Kahire 1356; nþr.
ve þerh: Tâhâ Muhammed ez-Zeynî, Kahire 1387/1967; Beyrut 1406/1986; nþr. Muhammed Rýdvân ed-Dâye, Dýmaþk 1408/
1987). 6. ƒa½âßi½ü’l-eßimme. 383-384
(993-994) yýllarýnda kaleme alýnan eser
Ýmâmiyye’ye mensup imamlarýn biyografilerine dairdir (Necef 1368; nþr. Muhammed Hâdî el-Emînî, Meþhed 1406/
1986). 7. ƒa½âßi½ü emîri’l-müßminîn
£Alî b. Ebî ªâlib. Önceki eserle birlikte
yazýlmýþtýr (Necef 1368; nþr. Muhammed

Hâdî el-Emînî, Meþhed 1365, 1406/1986;
Beyrut 1986). 8. Resâßilü’½-Øâbî ve’þ-Þerîf er-RaŠî (Kitâbü Mürâseleti’þ-Þerîf er-RaŠî). Tamamý üç cilt olan eserin çok az kýsmý günümüze ulaþmýþtýr (nþr. Muhammed
Yûsuf Necm, Küveyt 1381/1961, 1986). 9.
el-¥icâziyyât. Þairin afîf gazel temasýnda kýrk kasidesini içerir (Zâhiriyye Ktp., nr.
332). Radî’nin kaynaklarda adý geçen diðer eserleri de þunlardýr: AÅbâru šuŠâtý
Ba³dâd, Sîretü vâlidihî Ebî A¼med e¹ªâhir, 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-¥accâc, Mâ dâre beynehû ve beyne’½-Øâbî þi£ren, (Ta£lîšu) ƒilâfü’l-fušahâß/Mesâßilü’l-fušahâß, Ta£lîša £ale’l-Î²â¼ (liEbî £Alî el-Fârisî). Þerîf er-Radî’ye nisbet
edilen ªayfü’l-Åayâl Þerîf el-Murtazâ’ya,
Ev½âfü elfi ³ulâm ve ³ulâm da Ebü’lHasan Ýbn Defterhân’a aittir.

Þerîf er-Radî’nin üzerine çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr. Bibliyografyada geçenler dýþýnda Abdülhüseyin el-Hillî en-Necefî’nin ¥ayâtü’þ-Þerîf er-RaŠî (Necef 1355),
Muhammed Rýzâ Âl Kâþifülgýtâ en-Necefî’nin ¥ayâtü’þ-Þerîf er-RaŠî (Necef
1360), Zekî Mübârek’in £Abšariyyetü’þÞerîf er-RaŠî (Beyrut 1939, 2006), Abdülmesîh Mahfûz’un eþ-Þerîf er-RaŠî: Budlirü’l-£Arab (Beyrut 1944), Muhammed
Seyyid Kîlânî’nin eþ-Þerîf er-RaŠî: £A½rühû târîÅu ¼ayâtihî, þi£rüh (Kahire 1937)
adlý eserleriyle Recep Dikici’nin aþ-Þarîf
ar-Razî’nin Hayatý, Dil ve Edebiyat Hakkýndaki Çalýþmalarý adlý doktora tezi
(1987, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve
Yavuz Köktaþ’ýn makalesi (EKEV Akademi 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)
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Hadis hâfýzý, kadý.
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95 (713) yýlýnda Buhara’da doðdu. Yemen asýllý olup soyu Mezhic kabilesinin Neha‘ koluna dayanýr. Henüz küçük yaþta iken
Buhara’da yaþayan amcasýnýn oðullarýndan biri, onu Baðdat’ýn güneyinde yaþayan diðer amcasýnýn oðullarýnýn yanýna götürdü. Burada Kur’an öðrenerek ilim tahsiline baþladý. Gençlik çaðýnda birçok akrabasýnýn Kûfe’de yaþadýðýný öðrenince onlarýn yanýna gitti. Kûfe’de ders halkalarýna devam etmesinin yaný sýra kerpiç hazýrlayýp satma iþiyle uðraþtý. Yetiþtiði tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiîn âlimlerinden Kur’an, tefsir, hadis ve fýkýh baþta olmak üzere çeþitli ilimler tahsil etti ve Irak’ýn önde gelen âlimleri arasýnda yer aldý. Hocalarý içinde 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 belirtilmiþse de herhangi bir sahâbî ile görüþtüðüne dair bilgi yoktur. Kendisinden Leys
b. Sa‘d, Abdullah b. Mübârek, Vekî‘ b. Cerrâh, 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. Talebelerinden Ýshak b. Yûsuf el-Ezrak’ýn Þerîk’ten 9000 hadis rivayet ettiði nakledilmektedir (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VIII, 201).

Þerîk b. Abdullah 150 (767) yýlýndan sonra Vâsýt, Kûfe ve Ahvaz þehirlerinde kadýlýk görevinde bulundu. Vâsýt’ta üç yýl görev yaptýktan sonra Halife Mansûr onu
Kûfe kadýlýðýna tayin etmek istedi. Þerîk
bu göreve lâyýk olmadýðýný söyledi, bir rivayete göre ise düþünmek için zaman ta5
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lep ederek hemen kabul etmedi. Mansûr
onu yanýna çaðýrýp tayini gerçekleþtireceðine dair yemin edince Þerîk görevi üstlenmek zorunda kaldý (Ýbn Sa‘d, VI, 379).
Þerîk’in Kûfe kadýlýðý Mansûr’un ölümünden (158/775) sonra yerine geçen oðlu
Mehdî zamanýnda da devam etti, ancak
bir müddet sonra görevinden alýndý. Ahvaz kadýlýðýna ne zaman tayin edildiði bilinmemekteyse de bu tayinin Mehdî’nin
ölümünün (169/785-86) ardýndan halife
olan Hâdî veya Hârûnürreþîd döneminde
gerçekleþtiði tahmin edilmektedir. Rivayete göre Þerîk, Ahvaz’da kadýlýk makamýna oturmuþ, herhangi bir davaya bakmadan bir süre beklemiþ ve görev yerini
terkederek þehirde gizlenmiþtir. Onun bu
tavrý bazýlarý tarafýndan Ahvaz kadýlýðýný
beðenmediði þeklinde yorumlanmýþsa da
asýl sebebin kendisine zorla görev verilmesi olduðu anlaþýlmaktadýr (Vekî‘, I, 153).
177 yýlý Zilkade ayýnýn ilk Cumartesi günü
(8 Þubat 794) Kûfe’de vefat eden Þerîk’in
cenaze namazýný Kûfe Valisi Mûsâ b. Îsâ
kýldýrdý. O sýrada Hîre’de bulunan Hârûnürreþîd cenaze namazýna katýlmak üzere Kûfe’ye hareket etmiþse de namazýnýn kýlýndýðýný öðrenince Kantara’dan geri dönmüþtür.
Çok hadis rivayet etmesiyle tanýnan Þerîk b. Abdullah hadis münekkitlerince sika, me’mûn ve sadûk gibi terimlerle deðerlendirilmiþ, ancak bazý âlimler zabtýnýn
zayýf, galatýnýn fazla olduðunu söylemiþ,
kitabýna bakarak yaptýðý rivayetlerin saðlam olmasýna raðmen hadisiyle ihticâc edilemeyecek derecede hýfzýnýn zayýflýðýndan
bahsedilmiþtir. Naklettiði hadislerin bir
kýsmýný Buhârî el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine istiþhâd için almýþ, Müslim de el-Câmi£u’½½a¼î¼’ine aldýðý rivayetleri mütâbaat için
kaydetmiþtir (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I,
232). Þerîk’in zabt açýsýndan zayýflýðýný Ýbn
Hibbân gibi bazý muhaddisler yaþlýlýðýndan kaynaklanan vehmine baðlamýþ, bazýlarý Kûfe kadýlýðýný kabul ettiðinden böyle
bir ithama mâruz kaldýðýný belirtmiþ, bir
kýsým âlimler de bu zafiyetin kendisinde
eskiden beri görüldüðünü söylemiþtir. Ýbn
Hibbân, Þerîk’in Yezîd b. Hârûn ve Ýshak b.
Yûsuf el-Ezrak gibi ilk talebelerinin kendisinden Vâsýt kadýlýðý döneminde aldýklarý hadislerde herhangi bir karýþtýrma bulunmadýðýný bildirmiþ, ömrünün son yýllarýnda Kûfe’de naklettiði rivayetlerde çok
sayýda vehme rastlandýðýný tesbit etmiþtir (e¦-¡išåt, VI, 444). Zehebî, Þerîk b. Abdullah’ý hadisi hasen sayýlan bir muhaddis olarak kabul etmektedir (Te×kiretü’l¼uffâ¾, I, 232).
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Þerîk b. Abdullah’ýn Þiîliðe meylettiði rivayet edilmiþ, ilk dört halifenin fazileti konusunda bazan Hz. Ali’yi, bazan Hz. Ebû
Bekir ve Ömer’i öne çýkardýðý görülmüþ, fakat onun Þiîliðe meylinin hadis rivayetini etkilemeyecek nitelikte olduðu kabul edilmiþtir. Hulefâ-yi Râþidîn konusunda kendisine nisbet edilen rivayetleri deðerlendiren Zehebî, Þiîliðinin bir sakýnca oluþturmadýðý sonucuna varmýþ (A£lâmü’n-nübelâß, VIII, 209), Þerîk’in Þiîliðine delil sayýlan,
“Her nebînin bir vasîsi bir de vârisi olur, benim vasîm ve vârisim Ali’dir” anlamýndaki
haberle onun bir ilgisi bulunmadýðýný, bu
rivayetin onun adýna uydurulduðunu söylemiþtir (Mîzânü’l-i£tidâl, III, 375).
Þerîk b. Abdullah ile Ebû Hanîfe arasýnda bazý anlaþmazlýklarýn bulunduðu zikredilmiþse de bunun, Þerîk’in kadýlýk görevini kabul etmesinden dolayý siyasî otoritenin etkisi altýnda kalarak hüküm vereceði
endiþesinden kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Fakat Þerîk âdil icraatýyla bu endiþeleri gidermiþ, verdiði hükümlerle halkýn sevgisini ve güvenini kazanmýþtýr. Kûfe kadýlýðýndan azledilmesinin, duruþma sýrasýnda bir kiþinin Halife Mehdî’nin yakýný olduðunu söylemesi, Þerîk’in de onu hemen
cezalandýrmasý yüzünden olduðu belirtilmiþtir. Þerîk’in her sabah mescide giderek
iki rek‘at namaz kýldýðý, ardýndan üzerinde, “Ey Þerîk, sýratý ve sýratýn keskinliðini
düþün! Azîz ve celîl olan Allah’ýn huzuruna
çýkacaðýn günü düþün!” cümlelerinin yazýlý olduðu bir kâðýdý okuduðu ve duruþmaya bundan sonra baþladýðý nakledilmiþtir.
Katý bir zühd hayatý yaþadýðý, çok defa sadece sütle beslendiði, bazan su ile ýslattýðý ekmeði yediði ve zaman zaman kendi
yýkadýðý elbiseleri kuruttuktan sonra giyerek görev yerine gittiði belirtilmektedir.
Kaynaklarda Þerîk’in, “Cevap vermen gereken yerde cevap ver, susarsan kalbin çözülür.” “Allah’ýn emrini yücelt ki Allah da
seni yüceltsin” gibi güzel sözleri nakledilmiþtir.
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ÞERÎÞÎ
( ) א
Ebü’l-Abbâs Kemâlüddîn Ahmed
b. Abdilmü’min b. Mûsâ
b. Îsâ el-Kaysî eþ-Þerîþî
(ö. 619/1222)

˜

Arap dili ve edebiyatý âlimi.

™

557 (1162) yýlýnda Endülüs’ün Þerîþ (Jerez de la Frontera) þehrinde doðdu. Çocuk-

luk ve gençlik yýllarýný burada geçirdi. Ýlk
öðrenimini burada Kadî Ebû Bekir b. Ezher el-Hucrî, Kadî Ebü’l-Hasan b. Lübbâl
(Lebbâl), Ebû Bekir b. Mâlik, Ebû Bekir b.
Ubeyd es-Seksekî gibi hocalardan yaptý.
Daha sonra Ýþbîliye (Sevilla), Mâleka (Malaga) ve Sebte’ye (Ceuta), ayrýca Fas ve Mýsýr’a gitti. Ýþbîliye’de Ebû Abdullah Ýbn
Zerkun, Ebü’l-Hüseyin Ýbnü’s-Sâlif, Nücbe b. Mikdâm ve ünlü seyyah Ýbn Cübeyr;
Mâleka’da Ýbnü’l-Fahhâr, Ýbn Ubeydullah,
Ebü’s-Sabr Eyyûb b. Abdullah el-Fihrî ve
Ebü’l-Hasan en-Nakarâtî’nin derslerine devam etti. Ebü’l-Hasan Nücbe (b. Mikdâm
[?]), Mus‘ab b. Muhammed (Ýbn Ebü’r-Rukeb) el-Huþenî ve Ýbn Harûf gibi dilcilerden
rivayette bulundu. Dil, edebiyat ve özellikle nahiv alanýnda kendini yetiþtirdi. Ardýndan Belensiye (Valencia), Mürsiye (Mürcia) ve Kahire gibi ilim merkezlerinde ders
verdi. Özlemini ifade ettiði bir þiirinden
(Makkarî, II, 116, 392) onun Dýmaþk’a kadar gittiði ve bir müddet orada kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Hayatýnýn sonuna kadar deðiþik ülke ve þehirlerde hocalýk yaptý ve birçok öðrenci yetiþtirdi. Bunlar arasýnda 615
(1218) yýlýnda Þerîþ’te icâzet verdiði, hocalarýnýn biyografileriyle onlardan okuduðu derslere dair Bernâmecü ÞüyûÅi’rRu£aynî adlý eserin müellifi Ebü’l-Hasan
er-Ruaynî ile 616’da (1219) Belensiye’de
icâzet verdiði et-Tekmile li-Kitâbi’½-Øýla sahibi Ýbnü’l-Ebbâr ve Ýbn Fertûn gibi
þahsiyetler vardýr. Þerîþî ömrünün sonlarýna doðru Þerîþ’e döndü ve burada vefat
etti. Gerek eserleri gerekse kaynaklardaki bilgiler onun daha çok nahiv ve lugat ilmi sahalarýnda öne çýktýðýný göstermektedir. Ayrýca dil, edebiyat ve aruz alanýnda
geniþ bilgi sahibiydi. Bunun yanýnda Þerîþî’nin rivayetlerine güvenilir, dili fasih, nesri güçlü bir âlim olduðu belirtilir. Bazý eserlerde þiirlerinden parçalara yer verilmiþtir (meselâ bk. a.g.e., II, 116; III, 446). Fakat onun asýl þöhreti Harîrî’nin el-Mašåmât’ý üzerine yazdýðý þerhlere dayandýðýndan “Þârihu’l-Makamât” lakabýyla da anýlmýþtýr.

