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ÞERÎK b. ABDULLAH

Þerîk b. Abdullah’ýn Þiîliðe meylettiði ri-
vayet edilmiþ, ilk dört halifenin fazileti ko-
nusunda bazan Hz. Ali’yi, bazan Hz. Ebû
Bekir ve Ömer’i öne çýkardýðý görülmüþ, fa-
kat onun Þiîliðe meylinin hadis rivayetini et-
kilemeyecek nitelikte olduðu kabul edil-
miþtir. Hulefâ-yi Râþidîn konusunda ken-
disine nisbet edilen rivayetleri deðerlendi-
ren Zehebî, Þiîliðinin bir sakýnca oluþtur-
madýðý sonucuna varmýþ (A£lâmü’n-nübe-
lâß, VIII, 209), Þerîk’in Þiîliðine delil sayýlan,
“Her nebînin bir vasîsi bir de vârisi olur, be-
nim vasîm ve vârisim Ali’dir” anlamýndaki
haberle onun bir ilgisi bulunmadýðýný, bu
rivayetin onun adýna uydurulduðunu söy-
lemiþtir (Mîzânü’l-i£tidâl, III, 375).

Þerîk b. Abdullah ile Ebû Hanîfe arasýn-
da bazý anlaþmazlýklarýn bulunduðu zikre-
dilmiþse de bunun, Þerîk’in kadýlýk görevi-
ni kabul etmesinden dolayý siyasî otorite-
nin etkisi altýnda kalarak hüküm vereceði
endiþesinden kaynaklandýðý anlaþýlmakta-
dýr. Fakat Þerîk âdil icraatýyla bu endiþele-
ri gidermiþ, verdiði hükümlerle halkýn sev-
gisini ve güvenini kazanmýþtýr. Kûfe kadý-
lýðýndan azledilmesinin, duruþma sýrasýn-
da bir kiþinin Halife Mehdî’nin yakýný ol-
duðunu söylemesi, Þerîk’in de onu hemen
cezalandýrmasý yüzünden olduðu belirtil-
miþtir. Þerîk’in her sabah mescide giderek
iki rek‘at namaz kýldýðý, ardýndan üzerin-
de, “Ey Þerîk, sýratý ve sýratýn keskinliðini
düþün! Azîz ve celîl olan Allah’ýn huzuruna
çýkacaðýn günü düþün!” cümlelerinin yazý-
lý olduðu bir kâðýdý okuduðu ve duruþma-
ya bundan sonra baþladýðý nakledilmiþtir.
Katý bir zühd hayatý yaþadýðý, çok defa sa-
dece sütle beslendiði, bazan su ile ýslattý-
ðý ekmeði yediði ve zaman zaman kendi
yýkadýðý elbiseleri kuruttuktan sonra giye-
rek görev yerine gittiði belirtilmektedir.
Kaynaklarda Þerîk’in, “Cevap vermen ge-
reken yerde cevap ver, susarsan kalbin çö-
zülür.” “Allah’ýn emrini yücelt ki Allah da
seni yüceltsin” gibi güzel sözleri nakledil-
miþtir.
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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 (Je-
rez de la Frontera) þehrinde doðdu. Çocuk-
luk ve gençlik yýllarýný burada geçirdi. Ýlk
öðrenimini burada Kadî Ebû Bekir b. Ez-
her 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 (Mala-
ga) ve Sebte’ye (Ceuta), ayrýca Fas ve Mý-
sýr’a gitti. Ýþbîliye’de Ebû Abdullah Ýbn
Zerkun, Ebü’l-Hüseyin Ýbnü’s-Sâlif, Nüc-
be 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 de-
vam etti. Ebü’l-Hasan Nücbe (b. Mikdâm
[?]), Mus‘ab b. Muhammed (Ýbn Ebü’r-Ru-
keb) el-Huþenî ve Ýbn Harûf gibi dilcilerden
rivayette bulundu. Dil, edebiyat ve özel-
likle nahiv alanýnda kendini yetiþtirdi. Ar-
dýndan Belensiye (Valencia), Mürsiye (Mür-
cia) ve Kahire gibi ilim merkezlerinde ders
verdi. Özlemini ifade ettiði bir þiirinden
(Makkarî, II, 116, 392) onun Dýmaþk’a ka-
dar gittiði ve bir müddet orada kaldýðý an-
laþýlmaktadýr. Hayatýnýn sonuna kadar de-
ðiþik ülke ve þehirlerde hocalýk yaptý ve bir-
çok öðrenci yetiþtirdi. Bunlar arasýnda 615
(1218) yýlýnda Þerîþ’te icâzet verdiði, ho-
calarýnýn biyografileriyle onlardan okudu-
ðu derslere dair Bernâmecü ÞüyûÅi’r-
Ru£aynî adlý eserin müellifi Ebü’l-Hasan
er-Ruaynî ile 616’da (1219) Belensiye’de
icâzet verdiði et-Tekmile li-Kitâbi’½-Øý-
la sahibi Ýbnü’l-Ebbâr ve Ýbn Fertûn gibi
þahsiyetler vardýr. Þerîþî ömrünün sonla-
rýna doðru Þerîþ’e döndü ve burada vefat
etti. Gerek eserleri gerekse kaynaklarda-
ki bilgiler onun daha çok nahiv ve lugat il-
mi sahalarýnda öne çýktýðýný göstermekte-
dir. Ayrýca dil, edebiyat ve aruz alanýnda
geniþ bilgi sahibiydi. Bunun yanýnda Þe-
rîþî’nin rivayetlerine güvenilir, dili fasih, nes-
ri güçlü bir âlim olduðu belirtilir. Bazý eser-
lerde þiirlerinden parçalara yer verilmiþ-
tir (meselâ bk. a.g.e., II, 116; III, 446). Fa-
kat onun asýl þöhreti Harîrî’nin el-Mašå-
mât’ý üzerine yazdýðý þerhlere dayandýðýn-
dan “Þârihu’l-Makamât” lakabýyla da anýl-
mýþtýr.

lep ederek hemen kabul etmedi. Mansûr
onu yanýna çaðýrýp tayini gerçekleþtirece-
ðine dair yemin edince Þerîk görevi üst-
lenmek zorunda kaldý (Ýbn Sa‘d, VI, 379).
Þerîk’in Kûfe kadýlýðý Mansûr’un ölümün-
den (158/775) sonra yerine geçen oðlu
Mehdî zamanýnda da devam etti, ancak
bir müddet sonra görevinden alýndý. Ah-
vaz kadýlýðýna ne zaman tayin edildiði bi-
linmemekteyse de bu tayinin Mehdî’nin
ölümünün (169/785-86) ardýndan halife
olan Hâdî veya Hârûnürreþîd döneminde
gerçekleþtiði tahmin edilmektedir. Riva-
yete göre Þerîk, Ahvaz’da kadýlýk maka-
mýna oturmuþ, herhangi bir davaya bak-
madan 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 veril-
mesi 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 Hârûnür-
reþîd cenaze namazýna katýlmak üzere Kû-
fe’ye hareket etmiþse de namazýnýn kýlýn-
dýðýný öðrenince Kantara’dan geri dönmüþ-
tür.

Çok hadis rivayet etmesiyle tanýnan Þe-
rîk b. Abdullah hadis münekkitlerince si-
ka, me’mûn ve sadûk gibi terimlerle de-
ðerlendirilmiþ, ancak bazý âlimler zabtýnýn
zayýf, galatýnýn fazla olduðunu söylemiþ,
kitabýna bakarak yaptýðý rivayetlerin sað-
lam olmasýna raðmen hadisiyle ihticâc edi-
lemeyecek derecede hýfzýnýn zayýflýðýndan
bahsedilmiþtir. Naklettiði hadislerin bir
kýsmýný Buhârî el-Câmi£u’½-½a¼î¼’ine is-
tiþhâd için almýþ, Müslim de el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’ine aldýðý rivayetleri mütâbaat için
kaydetmiþtir (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I,
232). Þerîk’in zabt açýsýndan zayýflýðýný Ýbn
Hibbân gibi bazý muhaddisler yaþlýlýðýn-
dan kaynaklanan vehmine baðlamýþ, bazý-
larý 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 ken-
disinden Vâsýt kadýlýðý döneminde aldýk-
larý hadislerde herhangi bir karýþtýrma bu-
lunmadýðýný bildirmiþ, ömrünün son yýlla-
rýnda Kûfe’de naklettiði rivayetlerde çok
sayýda vehme rastlandýðýný tesbit etmiþ-
tir (e¦-¡išåt, VI, 444). Zehebî, Þerîk b. Ab-
dullah’ý hadisi hasen sayýlan bir muhad-
dis olarak kabul etmektedir (Te×kiretü’l-
¼uffâ¾, I, 232).
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ÞER‘ÝYYE ve EVKAF VEKÂLETÝ

Millî Mücadele döneminde
þeyhülislâmlýkla Evkaf-ý Hümâyun

Nezâreti’ni temsilen
Ankara’da kurulan bakanlýk.

˜ ™

II. Mahmud tarafýndan 1826’da tesis edi-
len Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti deðiþik bi-
rim ve kiþilerin yönettiði vakýflarý zaman
içinde kendi çatýsý altýnda toplamýþtýr. Ön-
celeri Meclis-i Vükelâ üyesi olmayan bu
nezâret 1838’de hükümete dahil edilmiþ-
tir. Faaliyet ve ilgi alaný son derece geniþ
olan Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti imparator-
luðun sonuna kadar varlýðýný sürdüren en
önemli kurumlardan biridir (bk. EVKAF-ý
HÜMÂYUN NEZÂRETÝ). Osmanlý Devleti’nin
I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan yenik sayýlýp
Ýstanbul’un ve ülkenin deðiþik yerlerinin
iþgal altýna girmesi neticesinde Anadolu’-
da Millî Mücadele baþlamýþ, Mîsâk-ý Millî’yi
ilân eden Osmanlý Mebusan Meclisi’nin
daðýlmasý sonucunda Ankara’da bir mec-
lisin açýlmasý kararlaþtýrýlmýþ ve daðýlan
Osmanlý Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya
geçen üyelerin de yer aldýðý bu meclis 23
Nisan 1920’de açýlmýþtýr. 2 Mayýs 1920’de
çýkarýlan bir kanunla oluþturulan on bir
kiþilik Ýcra Vekilleri Heyeti’nin birinci sýra-
sýnda þeyhülislâmlýkla Evkaf-ý Hümâyun
Nezâreti’nin görevlerini üstlenen Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti yer almaktaydý (Düstur,
Üçüncü tertip, I, 6). Bu düzenlemeyle bir-
likte dinî müesseselerle fetva kurumu ve
vakýflar gibi önemli iki faaliyet alaný ayný
kurumun çatýsý altýnda birleþtirilmiþ olu-
yordu.

Ýlk Þer‘iyye ve Evkaf Vekili Mustafa Feh-
mi Efendi (Gerçeker) olup 27 Nisan 1922’-
ye kadar görev yaptý. Bu tarihten sonra
bir süre hükümet kararlarýndaki Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti kýsmýnda herhangi bir
ismin yer almamasý bu makamýn bir sü-
re boþ kaldýðýný gösterir. 21 Haziran ta-
rihli kararnâmede ise vekil olarak Abdul-
lah Azmi’nin (Torun) ismi vardýr. Ardýndan
bu göreve sýrasýyla Konya milletvekili Meh-
med Vehbi (Çelik), Konya milletvekili Mu-
sa Kâzým (Göksu) ve son olarak Saruhan
milletvekili Mustafa Fevzi (Sarhan) efendi-

ler getirildi. Bir ara Mustafa Fevzi Efen-
di’ye Adliye Vekili Seyyid Bey vekâlet etti.
Bu vekiller Ýttihat ve Terakkî Fýrkasý men-
subu olup Millî Mücadele’ye aktif biçimde
katýlmýþtý. Dört yýldan kýsa süren serüve-
ninde beþ vekilin görev yapmýþ olmasý, o
dönemlerin istikrarsýzlýðýnýn bir tezahürü
olarak deðerlendirilebilir.

2 Mayýs 1920 tarihinde vekâletin kuru-
luþundan 1 Kasým 1922’de saltanatýn kal-
dýrýlmasýna kadar geçen süre içerisinde ay-
ný iþlerle görevli üç ayrý kurum mevcuttu:
Ýstanbul’da þeyhülislâmlýk ve Evkaf-ý Hü-
mâyun Nezâreti, Ankara’da her ikisinin
görevini uhdesinde birleþtiren Þer‘iyye ve
Evkaf Nezâreti. Ülkenin önemli bir kýsmý-
nýn iþgal altýnda olmasý, savaþýn devam et-
mesi ve bu iki baþlý yönetimin sorunlar çý-
karmasý yüzünden vekâlet bu dönemde
fazla bir varlýk gösteremedi. Büyük Millet
Meclisi 30 Ekim 1922 tarihinde Osmanlý
Devleti’nin sona erdiði, yeni Türkiye hükü-
metinin onun yerini aldýðý ve padiþahlýðýn
kaldýrýldýðý yönünde bir karar aldý (Düstur,
Üçüncü tertip, III, 99). Bu kararla salta-
natýn kaldýrýldýðý ilân edilmiþ oldu. Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti, yirmi gün sonra Ýstan-
bul’daki vakýf hizmetlerinin Ýstanbul Va-
kýflar Müdürlüðü vasýtasýyla yürütülece-
ðini bir telgrafla valiliðe bildirdi. Ayrýca il-
ga edilen Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti bün-
yesindeki Kuyûd-ý Kadîme, Hukuk Müþa-
virliði, Nukud-ý Mevkufe ile Orman ve Arâ-
zî-i Mevkufe gibi müdürlükleri vekâletin
birer þubesi haline getirdi. Müessesât-ý
Hayriyye ve Ýlmiyye ile Evkaf Müzesi’ni ge-
çici olarak Ýstanbul Vakýflar Müdürlüðü’-
ne baðladý. Ýstanbul ve civarýndaki me-
murlarýn sicil özetleriyle maaþ listeleri, va-
kýflara ait demirbaþ eþya ve vakýf paralarla
ilgili bilgi verilmesini, nakit paralarýn An-
kara’ya gönderilmesini istedi. Evkaf-ý Hü-
mâyun Nezâreti’nden intikal eden vakýf
dairelerde çalýþýp yeni dönemde açýkta ka-
lan memurlara bir defaya mahsus olmak
üzere yarým maaþ ve tayinat verilmesini
kararlaþtýrdý. Merkezde vekilin maiyetinde
bir baþkan ve iki üyeden oluþan Þûrâ-yý
Evkaf adlý bir meclis bulunuyordu. Görevi
ise vekâletin veya baðlý dairelerin havale
edeceði konularý görüþmek, vakýf hizmet-
lerinin tevcih dosyalarýyla ihale sözleþ-
melerini incelemek ve karara baðlamaktý
(a.g.e., Üçüncü tertip, III, 106, 117). Vekâ-
lette ayrýca Hey’et-i Teftîþiyye, Umûr-ý Hu-
kukýyye Müdüriyeti, Teftiþ Kalemi, Cihât
Kalemi, Tahsisat ve Sicil Kalemi, Muha-
sebe ve Me’mûrîn Kalemi, Evrak Kalemi,
Merkez Hey’et-i Fenniyye Dairesi, Taþra

Eserleri. Þerîþî’nin nahiv, lugat, edebi-
yat, þiir ve aruz sahasýnda kaleme aldýðý
belirtilen eserlerinden çok azý günümüze
ulaþmýþtýr. Bazý âlimler onun el-Mašåmât
üzerine üç þerh yazdýðýný, bunlardan bü-
yük (mutavvel / kebîr) olanýn edebiyat, orta
hacimde olanýn (mutavassýt / vasat, Leiden
Üniversitesi Ktp., nr. 415) dil (lugat ve gra-
mer) aðýrlýklý ve küçük olanýn (muhtasar /
sagýr) özet mahiyetinde olduðunu, bazýla-
rý da iki þerh kaleme aldýðýný, birincisinin
edebiyat, ikincisinin dil aðýrlýklý þerh nite-
liði taþýdýðýný söylemiþtir (Ruaynî, I, 90).
Bugün mevcut olup yayýmlanan þerh bü-
yük olanýdýr. Þerîþî, eserini 586-595 (1190-
1199) yýllarý arasýnda otuz beþ-kýrk yaþla-
rýnda iken yazmýþ ve Muvahhid Emîri Ebû
Yûsuf el-Mansûr’a takdim etmiþtir. Bu þerh
el-Mašåmât üzerine yazýlan otuz beþten
fazla þerh arasýnda (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1787-
1791) en hacimli, en kapsamlý ve en fay-
dalý olanýdýr. Ayrýca eski Arap edebiyatýna
dair önemli bir kaynak ve edebî ilimler sa-
hasýnda bir tür ansiklopedik eser mahiye-
tindedir. Özellikle Endülüs ve Maðrib’deki
Arap edebiyatý ve temsilcilerine dair içer-
diði malzeme önemlidir (I-II, Bulak 1284,
1300; nþr. Muhammed Abdülmün‘im Ha-
fâcî, I-IV, Kahire 1300, 1306, 1314, 1373/
1953; I-IV, Beyrut, ts.). Eserin ilmî neþri
Muhammed Ebü’l-Fazl Ýbrâhim tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir (Kahire 1969; Bey-
rut 1413/1992). Þerîþî’nin diðer eserleri de
þunlardýr: Þer¼u’l-Î²â¼ (Ebû Ali el-Fâri-
sî’nin nahve dair eserinin þerhidir); Þer-
¼u’l-Cümel (Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî’nin
nahivle ilgili eserinin þerhidir; Kâtib Çe-
lebi bu þerhi Abdülkahir el-Cürcânî’nin el-
Cümel’inin þerhi diye kaydetmiþtir [Keþfü’¾-
¾unûn, I, 603]); Þer¼u £arû²i’þ-þi£r / Kitâ-
bü’l-£arû²; Meþâhîrü Æa½âßidi’l-£Arab;
MuÅta½aru Nevâdiri’l-Æålî (Ebû Ali el-
Kalî’ye ait eserin muhtasarýdýr); Bernâ-
mec (hocalarýnýn biyografileriyle onlardan
yaptýðý rivayetlere ve okuduðu derslere da-
irdir); et-Ta£lîšåtü’l-vefiyye (Ýbn Mu‘tî’-
nin nahve dair el-Elfiyye’sinin þerhidir).
Yahyâ Muhammed Nebevî ve Abdülme-
cîd Hâtýr eþ-Þerîþî ve Þer¼uhû li-Mašå-
mâti’l-¥arîrî adýyla bir eser kaleme almýþ-
lardýr (Zekâzik 1986).
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