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rî el-Aþmâvî’nin ibadete dair eserinin þer-
hidir (Kahire 1306; Ebûzabî 2002). 4. Þer-
¼u MuÅta½ari’l-BuÅârî. Ýbn Ebû Cemre’-
nin Cem£u’n-nihâye adlý Øa¼î¼-i BuÅârî
muhtasarýnýn þerhidir (Kahire 1302, 1311,
1349, 1402/1982; Bulak 1314, 1321; Bey-
rut 1406/1986; nþr. Yûsuf Ali Büdeyvî, Bey-
rut 1413/1993). 5. Þer¼u’l-Erba£îne’n-Ne-
veviyye (Kahire 1300; Bulak 1314; Bey-
rut 1960). 6. MuÅta½arü’þ-Þemâßili’l-Mu-
¼ammediyye. Tirmizî’ye ait eserin muh-
tasarýdýr (Bulak 1318, Þernûbî’nin el-£I¹rü’þ-
þe×î adýyla buna yazdýðý þerh ile birlikte;
el-£I¹rü’þ-þe×î fî Þer¼i MuÅta½ari Þemâßili’t-
Tirmi×î ayrýca Hamza en-Neþretî, Abdül-
hafîz Fergalî ve Abdülhamîd Mustafa ta-
rafýndan neþredilmiþtir [Kahire, ts.]). 7.
Þer¼u Delâßili’l-Åayrât (Menâhicü’s-sa£â-
dât £alâ Delâßili’l-Åayrât). Þâzeliyye tari-
katýnýn Cezûliyye kolunun kurucusu Mu-
hammed b. Süleyman el-Cezûlî’ye ait meþ-
hur salavat mecmuasýnýn þerhidir (Kahi-
re 1994). 8. Þer¼u Tâßiyyeti’þ-Þernûbî.
Desûkýyye tarikatýnýn Þernûbiyye kolunun
kurucusu Ahmed b. Osman eþ-Þernûbî’-
nin es-Sülûk ilâ meliki’l-mülûk adlý man-
zumesinin þerhidir (Ýbn Atâullah el-Ýsken-
derî’nin el-¥ikem’ine yazdýðý þerh ile bir-
likte, Kahire 1304, 1310, 1322). 9. Þer¼u
¥ikemi Ýbn £A¹âßillâh (Þer¼u Tâßiyyeti’þ-
Þernûbî ile birlikte, Kahire 1304, 1310,
1322; nþr. Abdülfettâh el-Bezm, Dýmaþk
1415/1994). 10. Ýrþâdü’s-sâlik £alâ Elfiy-
yeti Ýbn Mâlik (Bulak 1319, el-Elfiyye’nin
kenarýnda). 11. Dîvânü’l-Åu¹abi’l-mu-
rabba£i’s-sec£ât (Bulak 1293, 1300, 1310,
1316; Kahire 1294, 1304). Manzum hutbe-
leri ihtiva eden eserden Þernûbî’nin yap-
týðý seçmeler Dîvânü’l-Åu¹abi’l-mü¦elle-
¦i’s-sec£ât adýyla kitap haline getirilmiþtir
(Bulak 1316, 1321). 12. Tu¼fetü’l-£a½ri’l-
cedîd ve nuÅbetü’l-edebi (nu½¼i)’l-mü-
fîd (Kahire 1299; Bulak 1316). Þernûbî’nin
kaynaklarda adý geçen diðer eserleri de
þunlardýr: Menâhicü’t-teshîl £alâ metni
Sîdî ƒalîl (Halîl b. Ýshak el-Cündî’nin Mâ-
likî fýkhýna dair el-MuÅta½ar’ýnýn þerhidir);
Delâletü’s-sâlik £alâ Ašrebi’l-mesâlik
(Derdîr’in Mâlikî fýkhýna dair eserinin þer-
hidir); Menâhicü’t-teysîr £alâ Mecmû£i’l-
£Allâme el-Emîr (el-Emîrü’l-Kebîr es-Sün-
bâvî’nin Mâlikî fýkhýna dair el-Mecmû£ ad-
lý eserinin þerhidir); MuÅta½arü’½-½a¼î¼
ve’l-¼asen mine’l-Câmi£i’½-½a³¢r (Süyû-
tî’nin eserinden seçilen 3000 kadar hadisi
içermektedir).
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Desûkýyye tarikatýnýn
Ahmed b. Osman eþ-Þernûbî’ye

(ö. 994/1586)
nisbet edilen bir kolu
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Reþîd b. Abdillâh b. Mîhâîl b. Ýlyâs
b. el-Hûrî eþ-Þertûnî

(1864-1906)

Arap dili ve edebiyatý ile
Mârûnî tarihi âlimi, eðitimci.

˜ ™

Lübnan’ýn Cebelilübnan vilâyetine baðlý
Þûf kazasýnýn Þertûn köyünde doðdu. Kis-
rüvân’daki Mâr Abde (Abdâ) Herheriyyâ
okulunda öðrenim gördü. Çalýþkanlýðý ve
zekâsýyla arkadaþlarý arasýnda temayüz et-
ti. Arapça, Süryânîce ve Fransýzca’sýný ge-
liþtirdi. Özellikle sarf, nahiv, belâgat ve hi-
tâbette ileri bir düzeye ulaþtý. Tahsilini ta-
mamlayýnca Ayntirâz ve Ayntûre (Antûre)
hýristiyan okullarýnda bir süre öðretmen-
lik yaptýktan sonra Beyrut’taki Cizvitler’in
yanýnda kendini ilme, eðitim ve basýn hiz-

eþ-Þinnâvî, Øuver min devri’l-Ezher fî mušåve-
meti’l-i¼tilâli’l-Fransî li-Mý½r fî evâÅiri’l-šarni’¦-
¦âmin £aþer, Kahire 1971, tür.yer.; ÞüyûÅu’l-Ez-
her, Kahire, ts. (Vizâretü’l-i‘lâm), s. 20-22; Abdur-
rahman er-Râfiî, TârîÅu’l-¼areketi’l-šavmiyye,
Kahire 1401/1981, II, 269-273; Mustafa M. Ra-
mazan, Devrü’l-Ezher fi’l-¼ayâti’l-Mý½riyye, Ka-
hire 1406/1986, tür.yer.; Abdullah M. el-Habeþî,
Câmi£u’þ-þürû¼ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004,
I, 274; II, 840, 843, 1114; III, 2124, 2126; D. Aya-
lon, “The Historian al-Jabartî and His Backgro-
und”, BSOAS, XXIII (1960), s. 217-249; J. W. Li-
vingston, “Shaykh Bakrî and Bonaparte”, St.I,
LXXX (1994), s. 125-143; Muhammed el-Cevvâdî,
“.Abdullah eþ-Þerkavî”, Mevsû£atü a£lâmi’l-fik-
ri’l-Ýslâmî, Kahire 1425/2004, s. 615-618; a.mlf.,
“eþ-Þerkavî, .Abdullah b. Hicâzî”, Mv.AU, XIV,
360-362.
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Ebû Muhammed Abdülmecîd
b. Ýbrâhîm eþ-Þernûbî el-Ezherî

(ö. 1929)

Mýsýrlý Mâlikî âlimi.˜ ™

Buhayre vilâyetinde Demenhûr þehrine
baðlý Þernûb köyünde doðdu. Zebîdî bu ye-
rin adýný Þürnûb diye okurken Muhammed
Remzî Þernûb olarak kaydetmiþtir. Ýlk eði-
timini köyünde aldýktan sonra Ezher’de
tahsil gördü; ancak mezuniyet imtihanla-
rýna girmeyip Bulak Matbaasý’nda musah-
hihlik yapmaya baþladý ve eser telifiyle
meþgul oldu. Mehmed Ali Paþa tarafýn-
dan 1821’de hizmete açýlan Bulak Mat-
baasý’nda tashihe büyük önem verildiðin-
den Arapça kitaplarýn musahhihleri, ge-
nellikle Ezher hocalarý veya uzun bir tas-
hih eðitiminden geçen Ezher talebelerin-
den seçilirdi. Þernûbî’nin Ezher’deki hoca-
larý arasýnda Ýbrâhim es-Sekka, Muham-
med Ýlîþ, Hasan el-Ýdvî, Muhammed el-En-
bâbî, Muhammed el-Besyûnî, Abdurrah-
man b. Muhammed eþ-Þirbînî, Abdülka-
dir el-Mâzinî gibi âlimler zikredilmektedir.
Þernûbî Kahire’de vefat etti.

Eserleri. 1. Tašrîbü’l-me£ânî £alâ Risâ-
leti Ýbn Ebî Zeyd el-Æayrevânî. Ýbn Ebû
Zeyd el-Kayrevânî’nin Mâlikî fýkhýnýn te-
mel metinlerinden olan eseri üzerine ya-
zýlan bir þerhtir (Kahire 1304, 1323; Bulak
1314, 1320, 1331; Beyrut 1401/1981; nþr.
Abdülvâris Muhammed Ali, Beyrut 1998).
2. el-Kevâkibü’d-dürriyye £alâ metni’l-
£Ýzziyye. Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed
el-Menûfî’nin Mâlikî fýkhýna dair el-Mu-
šaddimetü’l-£Ýzziyye li’l-cemâ£ati’l-Ez-
heriyye adlý eserinin þerhidir (Kahire 1304;
Bulak 1314). 3. el-Me¼âsinü’l-behiyye
£ale’l-£Aþmâviyye. Mâlikî fakihi Abdülbâ-

ÞERTÛNÎ, Reþîd b. Abdullah

Reþîd

b. Abdullah

eþ-Þertûnî
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7. el-Mecâmi£u’l-Mârûniyye (Beyrut
1904). Müellifin bunlarýn dýþýnda Arap di-
li ve edebiyatý ile Mârûnî tarihine dair ya-
yýmlanmamýþ eserleri bulunmaktadýr.

B) Tercüme. Þertûnî’nin Fransýzca’dan
Arapça’ya olan çevirileri þunlardýr: Dû Kû-
biye el-Yesûî, ez-Zenbešatü’l-behiyye
fî sîreti rehbeneti’l-Yesû£iyye (Beyrut
1885); Rey¼ânetü’l-e×hân fî sîreti Mâr
Liyûs Ganzâ³a ve Mâr Stenslâvus Kus-
tekâ (Beyrut 1885); et-Tevfîš beyne’l-
£ilm ve Sifri’t-Tekvîn; Ma¾harü’½-½alâ¼
fî sîreti’l-Æýddîs Alfons Rodrikes el-Ye-
sû£î (Beyrut 1887); Martin el-Yesûî, Târî-
Åu Lübnân el-šadîm (Beyrut 1899, 1980);
Rîgû el-Yesûî, es-Seferü’l-£acîb ilâ bilâ-
di’×-×eheb; Henri Lammens, ¥abîsü Bu-
¼ayreti Æuds; er-Ri¼letü’s-Sûriyye fî
Emrika’l-vüs¹â ve’l-cenûbiyye; Tûncûr-
cî el-Yesûî, £Ýlmü’l-felsefe; Kalbis Lînîfer,
ƒitâb fî Külliyyeti’l-Æýddîs Yûsuf (Bey-
rut 1886); Menâretü’l-ašdâs (Beyrut 1895-
1896); TârîÅu’¹-ªâßifeti’l-Mârûniyye
(Beyrut 1890); Silsiletü’l-Be¹arišati’¹-ªâßi-
feti’l-Mârûniyye (Beyrut 1898); Þer¼u’t-
Tekrîsât ve’þ-Þertûniyye (Beyrut 1902).
Müellifin ayrýca el-Beþîr, el-Meþriš, el-
Mi½bâ¼ gibi gazete ve dergilerde maka-
leleriyle Stefan ed-Düveyhî’nin tarih kitap-
larýyla ilgili neþir çalýþmalarý vardýr.
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Saîd b. Abdillåh b. Mîhâîl b. Ýlyâs
b. el-Hûrî eþ-Þertûnî

(1849-1912)

Ašrebü’l-mevârid adlý
Arapça sözlüðüyle tanýnan
Arap dili ve edebiyatý âlimi.

˜ ™

Lübnan’ýn Cebelilübnan vilâyetine baðlý
Þûf kazasýnýn Þertûn köyünde doðdu. Arap
dili ve edebiyatý âlimi Reþîd eþ-Þertûnî’-
nin aðabeyidir. On üç yaþýna kadar mek-

tebe gidemedi. 1862’de Abeyh köyünde
Amerikalýlar’a ait bir okulda iki yýl kadar
öðrenim gördükten sonra Yukarý Lübnan’-
daki Sûkulgarp þehrinde Ýlyâs es-Salîbî
mektebinde coðrafya, matematik, Arap-
ça ve Ýngilizce dersleri alarak tahsilini ta-
mamladý. Katolik Rum okulu Ayntirâz’a
hoca olarak tayin edildi; beþ yýl bu okulda
ders verdi. Ardýndan Dýmaþk’a gitti ve
1875 yýlýna kadar farklý mekteplerde Arap
dili ve edebiyatý baþta olmak üzere çeþitli
dersler okuttu. Daha sonra Beyrut’a ge-
çerek el-Yesûiyye (Külliyyetü’l-âbâi’l-Yesûiy-
yîn), el-Batrîrikiyye ve el-Hikme gibi ruh-
ban mektepleriyle bir rahibe okulu olan
Medresetü’n-Nâsýra’da öðretime devam
etti. Bu arada Katolik matbaasýnda mu-
sahhihlik yaptý. Onun temel eserleri taný-
masýnda ve ilmî birikiminde bu görevinin
önemli rolü olmuþtur. Uzun yýllar sürdür-
düðü hocalýðý sýrasýnda konularýn ayrýntý-
larýna dalmasý ve öðrencilerin düzeyine ine-
memesi sebebiyle baþarýlý olamadýðý kay-
dedilir. Telif hayatý ailesini ziyarete gittiði
Þiyâh köyünde ölümüne kadar devam etti
(18 Aðustos 1912). Zeki, çalýþkan, araþtýr-
mayý seven bir kiþiliðe sahip olan Saîd eþ-
Þertûnî daha çok kendi gayreti ve çalýþ-
malarýyla yetiþmiþ, kuvvetli hâfýzasý saye-
sinde geniþ bir birikime sahip olmuþtur.
Ayný zamanda þair olan Þertûnî þiirlerinde
ve diðer eserlerinde açýk ve anlaþýlýr bir dil
kullanmýþtýr. Ahmed Fâris eþ-Þidyâk için
kaleme aldýðý mersiye meþhurdur. Þertû-
nî çeþitli gazete ve dergilerdeki yazýlarýy-
la döneminde Lübnan’daki edebî, kültü-
rel ve sosyal geliþmeler üzerinde etkili ol-
muþtur. Eleþtirmenlik yönü de olan Þer-
tûnî’nin Ahmed Fâris eþ-Þidyâk, Yûsuf el-
Esîr ve Ýbrâhim el-Ahdeb ile karþýlýklý eleþ-
tirileri mevcuttur.

Eserleri. 1. es-Sehmü’½-½âßib fî taÅ¹ýßeti
øunyeti’¹-¹âlib. Ahmed Fâris eþ-Þidyâk’ýn
eserine yazdýðý tenkittir (Beyrut 1874). 2.
eþ-Þihâbü’¦-¦âšýb fî ½ýnâ£ati’l-kâtib. Çe-
þitli konulardaki mektup örneklerinden

metine verdi; okul kitaplarý yazdý, metin
neþri ve kitap tercümesiyle meþgul oldu.
Beyrut’taki Cizvit (el-Âbâü’l-Yesûiyyûn) Fa-
kültesi’nde yirmi üç yýl Arap dili ve edebi-
yatý, Mârûnîler’e ait Kýddîs Yûsuf Fakül-
tesi’nde hitâbet ve belâgat dersleri verdi.
Cizvitler’in el-Beþîr gazetesinde on beþ yýl
muharrirlik yaptý (1891-1906). Ašrebü’l-
mevârid adlý sözlüðün müellifi, aðabeyi
Saîd eþ-Þertûnî gibi aktif bir kiþiliðe sa-
hipti. Telif yöntemi, anlatým ve üslûp açý-
sýndan öðrencilerle gençler üzerinde bü-
yük etki býraktý. “Muallim” lakabýyla anýlan
Reþîd eþ-Þertûnî, XIX. yüzyýlýn sonlarý ile
XX. yüzyýlýn baþlarýnda modern eðitim yön-
temlerini uygulayan eðitimcilerin öncüle-
rinden biri oldu. Arap grameriyle belâga-
týnýn öðretiminde talebenin vaktini boþa
harcamasýna yol açan eski kitaplara karþý
bir mücadele baþlattý. Fransýzca gramer-
leri esas alarak modern gramer kitaplarý
dizisi hazýrladý. Ayný yöntemle belâgat ki-
taplarý yazmak istediyse de ömrü buna
yetmedi. 1905 yýlý sonlarýnda Kahire’deki
Cizvit okuluna giden Þertûnî burada bir yýl
kadar Arap dili ve edebiyatý dersleri ver-
di. 1906 yazýný ailesinin yanýnda geçirmek
üzere geldiði Lübnan’da hastalandý ve 23
Ekim 1906’da öldü, Þertûn köyündeki ba-
basýnýn kabri yanýna defnedildi.

Eserleri. A) Telif: 1. Mebâdißü’l-£Ara-
biyye fi’½-½arf ve’n-na¼v (I-IV, Beyrut
1900, 1902, 1905, 1906, 1910, 1924, 1933,
1957, 1960). Arap gramerinin modern dil
öðretimi yöntemlerine uygun biçimde ha-
zýrlanan ilk serilerdendir; yazýldýðý zaman-
dan günümüze kadar Lübnan, Suriye, Mý-
sýr ve Türkiye gibi ülkelerde büyük ilgi gör-
müþtür. Eserde ilk ciltten son cilde kadar
titiz bir bölümlemeyle konular özlü anla-
týmdan ayrýntýlara doðru gittikçe geniþle-
yen kademeli bir yöntemle ele alýnmýþ,
bu arada örnekler ve alýþtýrmalarla takvi-
ye edilmiþtir. Eser bu özelliklerinden dola-
yý uzun süre okullarda ders kitabý olarak
okutulmuþtur. 2. Miftâ¼u’l-šýrâße ve’l-
Åa¹ ve’l-¼isâb. Ýlkokullar için modern yön-
temle hazýrlanan eser resimli olup güzel
ahlâka yönlendirici metinler içerir (Beyrut
1909). 3. Temrînü’¹-¹ullâb fî (šavâ£idi)’t-
ta½rîf ve’l-i£râb I-II. Çok raðbet gördü-
ðünden defalarca basýlmýþtýr (Beyrut 1886,
1888, 1899). Eserdeki temrinlerin çözümü-
nü içeren bir öðretmen kitabý da mevcut-
tur. 4. et-Tu¼fetü’l-edebiyye fi’l-šýrâßa-
ti’l-£Arabiyye (Beyrut 1899, 1902, 1907).
5. Nehcü’l-Mürâsele (Kitâbü’l-Mürâse-
lât). Çeþitli konularda kompozisyon ve
mektup örneklerinden ibarettir (Beyrut
1887). 6. ƒutbe ¡enâßiyye (Beyrut 1897).

Saîd

b. Abdullah
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