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ÞERÎF, Miyân Muhammed

– —ÞERÎF, Miyân Muhammed
د شريف ) ( ميان محمه

(1893-1965)
Ýslâmdüþüncetarihi

vefelsefeçalýþmalarýylatanýnan
Pakistanlýfikiradamý.

˜ ™

Okulkayıtlarınagöre,28Şubat1893’teLahor’dadoğdu.OdönemdeHindistan’ınsiyasalvekültürelhayatındaetkiliolmuşbiraileyemensuptur.İlköğreniminiköyündeyaptı.1910’daLahor’dakiIslamiaandModelHighSchools’tanmezunoldu.Buyıllardaortayaçıkanvebasalgınındaannesiniveikikardeşinikaybedincekısasürelibirruhîçöküntüyaşadı.MeşhurŞâlîmârBahçesi’neyakınbirçevredehuzurlubirevortamındayetişmesisayesindebuhranıçabukatlattı.Yaşadığıçevreşahsiyetindeveilerideestetiküzerineeserleryazmasındaetkilioldu.ÜniversiteöğrenimiiçinönceAligarh’agiderekAllahâbâdÜniversitesibünyesindeSeyyidAhmedHan tarafından kurulan ve modernistİslâmtelakkisiylebilinenMohammedanAngloOrientalCollege’a(M.A.-O.Colle-
ge,dahasonraAligarhMuslimUniversity) kaydoldu.BuradaFarsça,Arapçavefelsefeöğrenimigördü.1914’temezunoluncaİngiltere’yegiderekCambridgeUniversity’yegirdi.BuradaW.R.Sorley’denetikveetiktarihi,G.E.Moore’danpsikoloji,D.E.Johnson’danmantıkderslerialdı.Başarılıbiröğrenciolmasınarağmentahsilinibırakarak1916’daHindistan’adönmekzorundakaldı.Hindistan’dakidinîveiçtimaîproblemlerinçözümündeaktifrolüstlenenŞerîf,dahaüniversitedeikenAligarhMuslimUniversity’ninkurulmasıiçinAğaHantarafındanbaşlatılanyardımkampanyasınakatılarakMuzaffergarhveMültanbölgele
rin den 100.000rupidenfazlaparatopladı.ÖteyandanHinduizm’inetkisiyledulkadınlarlaevlenmemeyiâdethalinegetirenHindistanlımüslümanlarabirtepkiolarak
1917’deikiçocukludulbirkadınlaevlendiveeşininpeçesiniaçtırdı.AynıyılM.A.O.College’ınFelsefeBölümü’ndedersvermeyebaşladı.Buradabölümbaşkanlığı,üniversitegenelsekreterliğiverektöryardımcılığıgörevlerindebulundu;altıyılHindistanÜniversitelerArasıKurulüyeliğiyaptı.MuslimUniversityGamesCommit
tee (1920-1926),UniversitySportsClub
(1920-1944)veUnitedProvincesOlympicAssociation(1920-1928)gibikuruluşlarınbaşkanlıkveyasekreterliğiniüstlendi.ÖzelliklebiridareciolarakAligarhMuslim

vaplarlasonundaki“hâtime”,“fâide”ve“hâtimetü’lhâtime”denmeydanagelmektedir.ÇeşitlikütüphanelerdeyazmanüshalarıbulunaneserMehmetYavuztarafındanyayımlanmıştır(¥il ye tü eh li’l-ke-
mâl bi-ec vi be ti esßile ti’l-Ce lâl [Fî ¼u rû fi’l-
hicâß]: Me tin-İn ce le me,İstanbul2008). 2. 
Æurratü£uyûni×evi’l-efhâmbi-şer¼i
MušaddimetiŞeyÅilislâm(KådîZekeriy-
yâ).İbnü’lCezerî’nintecvidedairel-Mu-

šaddimetü’l-CezeriyyeadlımanzumeseriüzerineŞeyhülislâmZekeriyyâelEnsârî’ninkalemealdığıed-Dešåßišu’l-mu¼-
kemefîşer¼i’l-Mušaddimeadlışerhinhâşiyesidir(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,nr.
185,637,639,23036). 3. e¹-ªavâli£u’l-mü-

nîre£alâbesmeleti£Amîre.ŞeyhAmîrediyebilinenŞehâbeddinAhmedelBurullusî’ninŞer¼u’l-besmeleve’l-¼amde-
leadlıeserininhâşiyesidir(Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.350,240varak). 4.eş-Şi-
hâbü’l-hâvî£alâ£Abdirraßûfel-øåvî
el-Münâvî.Şenevânî’ninhocasıolanİbnKåsımelAbbâdî’ninsahâbîleredairbireserineMuhammedAbdürraûfelMünâvî’ninyönelttiğiitirazlarareddiyedir(Keş-
fü’¾-¾unûn,II,1068). 5.Şer¼uMan¾ûme-
ti’l-Ašfehsî.Akfehsî’ninfıkhadairMan-
¾ûmefi’l-ma£füvvâtadlıeserininşerhidir
(Brockelmann,GAL Suppl.,II,394).

BİBLİYOGRAFYA:Şenevânî, ¥il ye tü eh li’l-ke mâl bi-ec vi be ti 
esßile ti’l-Ce lâl (nşr.MehmetYavuz),İstanbul2008,
neşredeningirişi,s.27-46;Keş fü’¾-¾unûn, I,124;
II,1036,1068,1117,1797-1798;Hafâcî, Rey ¼â-
ne tü’l-elib bâß, II,101-103;a.mlf., ƒa bâ ya’z-ze-
vâ yâ fîmâ fi’r-ri câl mi ne’l-be šå yâ, Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.1720,vr.131a-132a;Muhibbî, ƒu

lâ ½a tü’l-e¦er, I,79-81;Brockelmann, GAL, II,367;
Suppl., I,523;II,111,394;Î²â ¼u’l-meknûn, I,
420;II,38,225,590;He diy ye tü’l-£ârifîn, I,239;Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, II,283;III,59;Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah),II,62-63;Şevk¢Dayf, el-
Me dâ ri sü’n-na¼ viy ye, Kahire,ts.(Dârü’l-maârif),
s.361;AbdülkerîmMuhammedelEs‘ad, el-Va sî¹ 
fî tâ rî Åi’n-na¼ vi’l-£Ara bî, Riyad1413/1992,s.
238;MuhammedetTantâvî, Neşße tü’n-na¼v ve 
târîÅu eş he ri’n-nü ¼ât, Beyrut1997,s.177;SelamiBakırcı–KenanDemirayak, Arap Di li Gra me ri 
Ta ri hi, Erzurum2001,s.155-156;Abdullahb.MustafaeşŞink¢tî, İÅ t iy âr âtü Ebî Bekr eş-Şe ne-
vâ nî ve ârâßühü’n-na¼ viy ye fî ki tâ bi hi ed-Dü-
re rü’l-be hiy ye £alâ Şer ¼i’l-Âcurrû miy ye (yüksek
lisanstezi,1429),CâmiatüÜmmi’l-kurâ.

ÿMehmetYavuz

– —ŞENTERÎNÎ, Ebû Bekir

(bk. İBNÜ’s-SERRÂC eş-ŞENTERÎNÎ).
˜ ™

– —ŞEREFKENDÎ

(bk. HEJÂR).
˜ ™

University’yigeliştirmeyeçalıştıveCambridgeUniversity’degördüğübazıyenilikleriburadauyguladı.İlmîçalışmalarınaengelolduğugerekçesiyle1938’deidarîvazifelerinibırakıpbirsüretamamenakademikçalışmalarayöneldi.MuhammedŞerîf,1944’tenitibarenAligarhMuslimUniversity’deüstlendiğiaraştırmadirektörlüğüyanındaDelhi,Pencapve Allahâbâd üniversitelerinde hocalıkyaptı.IndianPhilosophicalCongress’teön ceMetafizikbölümbaşkanlığına(1936), ardındanİslâmFelsefesibölümbaşkanlığına(1942)seçildi.1945’tekongreninilkmüslümangenelbaşkanıoldu.TheAcademyofResearch(Arts and Sci en ce)oftheAllIndiaMuslimEducationalConferenceadlıkuruluşunbaşkanlığınıyürüttü
(1945-1948).BuyıllardasiyasîfaaliyetlerdedebulunduvePakistan’ınkurulmasınıdestekledi;HindistanMüslümanlarıBirliğiadınagenişçaplıpropagandafaaliyetlerinekatıldı.1947’deHindistan’ınbölünmesindenkısabirsüresonraPakistan’agöçederekmemleketiLahor’ayerleşti.BuradaThePakistanCivilServiceAcademy(1949-1951),PencapUniversity
(1951-1956), Lahor Islamia College’da
(1952-1956)hocalıkveyöneticilikyaptı.
1954’tePakistan’ınbilimvekültürhayatıylamillîdüşünceleriningelişmesinekatkısağlamakamacıylaPakistanPhilosophicalCongress’ioluşturduve1955’tebukuruluşungenelbaşkanlığınaseçildi.
1959’danitibarenLahor’daInstituteofIslamicCulture’ınmüdürlüğünüüstlendi.AyrıcaHindistanUluslararasıFelsefeAkademisi’ndekurucumütevelli,AmerikanFelsefeDerneğiPasifikBölümü’ndeüye,HindistanFelsefe,PsikolojiveFizikAraştırmalarıKurumu’ndaonursal araştırmadanışmanı,ParisUluslararasıFelsefeDernekleriFederasyonu’ndayöneticiolarakbulundu.Iqbal der gi sin de edi tör lük 

(1952-1965),ThePakistanPhilosoph-
icalJournal’da(1957-1965)veInstituteofIslamicCulture’ınaylıkThagafatder
gi sin de (1960-1965)başeditörlük,Tahzi-
bulAkhlaq der gi sin de edi tör ler ku ru lu başkanlığı(1964-1965)yaptı.Bugörevisırasında11Aralık1965’teöldü.MiyânMuhammedŞerîf,başarılıbireğitimciveakademisyenolmasınınyanındaönemlieserlerdekalemealmıştır.EserlerindeBatıdüşüncesininetkilerigörülür.Aligarh’dakiüniversiteöğrenimisırasındaampirikidealizmibenimsemiş,Cambridge’deG.E.MooreveBertrandRussell’inetkisiylerealizmeyönelmiş,Hindistan’adöndüktensonradiyalektikmonadizm
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si fah: In co he ren ce of the Phi lo sop hers,trc.
SabihAhmadKamali,Lahore1958).

BİBLİYOGRAFYA:M.M.Sharif,“Dia lec ti cal Mo na dism”, Contem-
po rary In di an Phi lo sophy (ed.S.Radhakrishnan
v.dğr.),London1952,s.563-590;a.mlf., Abo ut 
Iq bal and his Tho ught, Lahore1964,s.1-8;A 

His tory of Mus lim Phi lo sophy (ed.M.M.Sharif),
Wiesbaden1963-66,I,vii,12-13;II,1660-1661;C.A.Qadir,“Pre fa ce”, The World of Phi lo sophy: 
Stu di es Pre pa red in Ho no ur of Pro fes sor M. M. 
Sha rif (ed.C.A.Qadir),Lahore1965,s.iii-iv;a.mlf., Phi lo sophy and Sci en ce in the Is la mic 
World, London1991,s.171-173;NaeemAhmad,
“Pre fa ce”, Phi lo sophy in Pa kis tan (ed.Naeem
Ahmad),Lahore1996,s.xv-xvi;a.mlf.,“Bi og
rap hi cal No tes”, a.e., s.295-296;R.V.deSmet,
“Phi lo sop hi cal Ac ti vity in Pa kis tan: 19471961”, 
a.e., s.297-300,321,378-387;D.Taillieuv.dğr., 
A Des crip ti ve Bib li og raphy of Al la ma Mu ham-
mad Iq bal (1877-1938), Leuven2000,s.236-238;
As so ci ati ons of So ci al Scien tists: An Analy ti cal 
Study (ed.Inayatullah),Islamabad2006,s.10,
17,20,164,182-183;M.SüheylUmar,“Mo dern 
İslâm Dün ya sın da İslâm Fel se fe si: 63. Bö lüm: Pa
kis tan”, İslâm Fel se fe si Ta ri hi (ed.SeyyidHüse-
yinNasr–OliverLeaman,trc.ŞamilÖçal,Hasan
TuncayBaşoğlu),İstanbul2007,III,329-334;L.Armour,“Put ting Is lam and ‘The West’ To get her 
Aga in: The Phi lo sophy of M. M. Sha rif”, Mig ra-
ting Texts and Tra di ti ons (ed.W.Sweet),Otta-
wa2012,s.61-78;E.F.Carritt,“M. M. Sha rif. 
Beauty : Ob jec ti ve or Sub jec ti ve? (p.87). Bea uty 
and Ex pres si on (p.118). The Natur e of Tra gedy 
(p. 105). (Ashraf Publications Co., Lahore.)”, 
Philo sophy, XXVI/98,London1951,s.266-267;YaşarKutluay,“A His tory of Musli m Phi lo sophy: 
With Short Ac co unts of Ot her Discip li nes and the 
Mo dern Re na is san ce in Mus lim Lands (KitapTa-
nıtma)”, AÜ İFD, XIII/1(1965),s.57-58;B.A.Dar,
“M. M. Sha rif 18931965”, Pro ce edings and 
Ad dres ses of the Ame ri can Phi lo sop hi cal As so-
ci ati on 1966-1967, XL,Ohio1967,s.125-127;G.F.Hourani,“A His tory of Mus lim Phi lo sophy: 
With Short Ac co unts of Ot her Dis cip li nes and 
the Mo dern Re na is san ce in Mus lim Lands (Book
Review)”, JA OS, LXXXVIII/3(1968),s.601-602;İbrahimKalın,“His tory of Is la mic Phi lo sophy”, 
Te ac hing Phi lo sophy, XXVI/4,Charlottesville,
Virginia2003,s.397-399.

ÿÖmer Faruk Can

– —ÞERÝF MEHMED EFENDÝ
(ö. 1040/1631)
Osmanlýâlimi.

˜ ™

Nev‘îzâdeAtâî960 (1553)yılıcivarında,KâtibÇelebi964’te(1557)doğduğunuzikreder.KaynaklardadahaziyadeAtâî’ninbenimsediğitarihesasalınmışsadaKâtibÇelebi’ninverdiğitarihdahadoğruolmalıdır.DoğumyerisadeceKåmûsü’l-a‘lâm’daİstanbulolarakgösterilmişolupMe-

nâkıbnâme’dezikredilenbilgileregörebunundoğruolmasıgerekir.AdıbazanSeyyid Mehmed olarak da yazılmıştır.ZeyniyyetarikatınınEğirdirkoluşeyhle

lamakla birlikte iç bütünlük açısındanbazızaaflartaşımaktadır.Elealınanfikirakımlarının,şahsiyetlerleilgiliayırıcıözelliklerinveorijinalyönlerinortayakonmayaçalışılması,ayrıcayeterinceilgigörmemişolanİbnHaldûnsonrasıdönemikapsamasıbakımındanhakettiğiilgiyigörmüşveArapça,Farsça,Malayca,Endonezyaca,Hırvatça’nınyanındadörtcilthalindeTürkçe’yedeçevrilmiştir(İs lam Dü şün ce-
si Ta ri hi,ed.MustafaArmağan,İstanbul
1990-1991). 2.ThreeLecturesonthe
NatureofTragedy(Lahore1947).TrajedinindoğasıylailgilenenmodernbirokuyucununbakışıylaAristo’nunbumeseleyielealışınıkonuedinmektedir.3. Mus lim 

Thought:ItsOriginandAchievements
(Lahore1951).İslâmdüşüncesihakkındagenelbirdeğerlendirmeninyapıldığı,İslâmîfundamentalizminbirtürsapkınlıkolaraknitelendiğieserUrduca’yatercümeedilmiştir(Mü sel menûn key Efkâr: İn ki 
İb tidâ or Câsilât,Lahor1963). 4.About
IqbalandhisThought(Lahore1964). Altımakaledenoluşaneserinbirincibölümündemüellifinİkbal’letanışmasıvebazıortakhâtıralarıyeralmış,ikincibölümdeİkbal’indeğişenTanrıanlayışıüçfarklıaşamadaelealınmıştır.Üçüncübölüm,HindistanlıDr.SachchidanandaSinha’nınİkbal’inşairliğinitahliledipsertbiçimdeeleştirdiğieserine(Iq bal: The Po et and his 
Mes sa ge,Allahabad1947)Şerîf’incevapolarakyazdığımektubuiçerir.DördüncübölümdeİkbalileAmerikalıçağdaşıWilliamJames’inkısabirmukayesesi,beşincibölümde İkbal’ingüzellikanlayışıvealtıncıbölümdeonunsanatteorisiyeralır.5.IslamicandEducationalStudies
(Lahore1964).Müellifinİslâmmaarifininamacı,erkenİslâmîdönemdesiyasetteorisi,maarifveİslâmîdeğerler,maarifvehürriyetgibikonularadairyediyazısınıiçerir.6.StudiesinAesthetics(Lahore
1964).AntikvemodernsanatfelsefesiyleŞerîf’inestetikteorisinedairdir.MüellifinüniversitedeverdiğiderslervesunduğutebliğlerdenhareketlekalemealdığıbueserUrduca’yaçevrilmiştir.7.National
IntegrationandOtherEssays(Lahore
1965).MuhammedŞerîf’inPakistan’ınkuruluşundansonravatandaşlık,kadınhakları,sosyalgelişmevemillîentegrasyongibikonularlailgiliradyokonuşmalarıylabeşyazısındanoluşur.8.InSearch
of Truth:PhilosophicalEssays(Lahore
1966).ÖlümününardındanyayımlananbueserdeŞerîf’inyazılarındanbirderlemedir.Gazzâlî’ninTehâfü tü’l-felâsi fe’sininİngilizcetercümesiŞerîf’ingözetimindeyapılmıştır(Al-Gha za li’s Ta ha fut Al-Fa la-

olarakadlandırdığıfelsefîanlayıştakararkılmış,böyleceG.W.LeibnitzveJamesWardilebenzerbiryolizlemiştir.ModernBatıdüşüncesiyleuyumhalindekifelsefesindegüçlübirMarksizmvegizlibirKant
et ki si his se di lir (Armour,s.65).İslâmîfikirhareketlerininkelâmîfelsefî,tasavvufî,felsefîbilimselveortayololarakadlandırılabileceğinisöyleyenŞerîfbaşkabiraçıdanİslâmdüşüncesinidogmatizm(hem
rasyonalisthemgelenekçi),tasavvufverasyonalizm şeklinde üç kısma ayırır.Muhammedİkbal’densonraHindistanlımüslümanlardanyurtdışındafelsefeokuyanikincikişiolanŞerîfüzerindeİkbal’inbüyüketkisivardır(Sharif,Abo ut Iq bal, 
s.4).İlkokulyıllarındaşiirleriyletanıdığıİkbalileİngilteredönüşündegörüşmüş,dostluklarıuzunyıllardevametmiştir.MuhammedŞerîf,bazıaraştırmacılartarafındanİkbal’lebirlikteXX.yüzyılınenetkiliikimüslümanfilozofundanbiriolarakkabuledilsedeİkbalkadartanınmışdeğildir(Armour,s.61).ÖlümündenbirkaçayönceöğrencilerindenC.A.Kådir’inbaşeditörlüğündeMiyânMuhammedŞerîfonurunabirarmağankitapneşredilmiş;AmerikaBirleşikDevletleri,AvrupaveAsya’dançeşitlifelsefecilerinvepsikologlarınkalemealdığımakalelerinyeraldığıbueserdeçalışmalarınınbirlistesidebulunmaktadır(bk.bibl.).

Eserleri.MuhammedŞerîf’in,bazılarıkonuşmalarıvemakalelerininbirarayagetirilmesiyleoluşturulanyediİngilizceeseri,editörlüğünüyaptığıbireseriveotuzcivarındamakalevetebliğibulunmaktadır.1. 
AHistoryofMuslimPhilosophy:With
ShortAccountsofotherDisciplines
andtheModernRenaissanceinMus-
limLands(I-II,Wiesbaden1963-1966;
Karachi1983;Delhi1989).DahaçokM.M.Şerîfimzasıylatanınanyazarınenönemliçalışmasıkabuledilir.İngilizcegenişbirİslâmdüşüncesitarihininbulunmamasısebebiyle1957’dePakistanhükümetitarafındanböylebireserhazırlamaklagörevlendirilenŞerîf’ineditörlüğünüyaptığıkitabınI.cildi1963yılısonlarında,II.cildi
1966’dayayımlanmıştır.Pakistanhükümetininmalîyöndendesteklediği,birçokyazarınortakürünüolaneserdeDoğuveBatıdünyasındanaraştırmacılarınbaşlangıcındangünümüzekadar İslâm’dafelsefe,edebiyat,mûsiki,hat,mimarlıkvesiyasaldüşünceyedairmakaleleriyeralmaktadır.Eser,geleneğiyenidenyorumlamaarayışlarınınciddibirörneğidirvebugündeöneminikorumaktadır.Yazıldığısıralardaetkiliolaneser,çokboyutlubirçalışmanınmeydanagelmesinisağ


