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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
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kıbelerininderlendiğibueserEğriseferidönüşündeIII.Mehmed’esunulmuştur.Üzerindeyüksek lisanstezihazırlananeserSadıkYazartarafındanneşredilmiş
tir (bk.bibl.). 2.Tercüme-iMünâzara-i
TûtîvüZâg.MüellifibelirtilmeyenFarsçabireserintercümesidir(İstanbul1287). 
3.Tercüme-iMiftâh-ıCifrü’l-câmi’ve
misbâhu’n-nûri’l-lâmi’.AbdurrahmanelBistâmî’nin Mif tâ ¼u’l-cif ri’l-câmi£ adlıeserininçevirisidir.1006 (1597-98) yılında III.Mehmed’in isteğiyleyapılançevirininbazılarıminyatürlüsekiznüshasıtesbitedilmiştir.BahattinYamaneserdekiminyatürlerüzerindebirdoktoratezihazırlamıştır (bk.bibl.). 4. Ter cü me-i 

Mesâlikü’l-memâlik.İbnHurdâzbih’in
el-Me sâ lik ve’l-me mâ likadlıeserinintercümesidir.III.MehmeddönemidevletadamlarındanGazanferAğa’nınisteğiyleyapılantercümeninteknüshasıBolognaKütüphanesi’ndekayıtlıdır(Marsigli,nr.
3611). 5.Tercüme-iFerruhnâme(Kıs sa-i 
Fer ruh u Hümâ).YineIII.Mehmed’inisteğiüzerineyazılanbueser,MuhammedadlıbirşairinXIV.yüzyılınsonlarındakalemealdığı£Işšnâme(Tu¼ fe nâ me)adlımanzumeserinmensurtercümesidir.FerruhveHümâadlıikikişiarasındageçenklasikbiraşkhikâyesininkonuedildiğieserinbiriminyatürlüüçnüshasıbelirlenmişolupüzerindeyükseklisansçalışması

yaptığını,padişahınonunlagörüşmesindeçevirikonusundakimaharetininetkiliolduğunudüşündürmektedir.Nitekimeldemevcutüçtercümesinidepadişahınsiparişiüzerinegerçekleştirmiştir.HattaMü-

nâ¾ara-iªû¹îvüZâ³’ıaceletercümeetmesininistendiğinivetercümeyiüçdörtgüniçindetamamladığınıifadeeder.Cifre
da ir ed-Dürrü’l-muna¾¾am’ıilgialanınagirmemesinerağmenpadişahemrettiğiiçinTürkçe’yeçevirdiğinivebuişiyaparkençokzorlandığınıbelirtir.MeslekhayatınabaşladığıdönemdenvefatınakadarkisüreçteŞeyhülislâmBayramzâdeZekeriyyâEfendi,ŞeyhülislâmYahyâEfendi,AhîzâdeHüseyingibidöneminilerigelenşairveâlimleriyletanışmış,onlarlaarkadaşolmuştur.TabibEmîrÇelebi’nin(ö.
1638) Enmûzecü’t-tıbadlıeserineamcasınınoğluAllâmeŞeyhîveAhîzâdeHüseyingibiâlimlerlebirliktetakrizyazmasıbuilişkilerinsomutbirgöstergesidir.Kendisindenbahsedenkaynaklardaonuniyibirâlim,aynızamandaşiirdeveinşâdagüçlüolduğubelirtilir.

Eserleri. 1.Menâkıb-ıŞeyhBurhâ-
neddîn.BaştamüellifindedesiŞeyhBurhâneddinolmaküzereaynıaileyemensupŞeyhülislâmBerdaî,PîrîHalîfe(Şeyh Meh-
med Hûyî)veÇelebiSultan(Şeyh Meh med 
Çe le bi)gibiZeyniyyetarikatınınEğirdirkolundapostnişinolmuşşeyhlerinmen

rindenŞeyhBurhâneddin’in(ö.970/1562) 
to ru nu dur. De de si nin de de si, de de si ve babasıgibiailedekibirçokkişininadınınMehmedolmasıdolayısıylabazıkaynaklardababasınınŞerîfîmahlasınanisbetleŞerîfîzâdediyeanılmıştır.Eserlerindekendisinidahaçok“Şerîf”mahlasıylatanıttığıgörülmektedir.ÇeşitliâlimlerinmeclislerindedersgörenŞerifMehmedilerideşeyhülislâmolacakolanBayramzâdeZekeriyyâEfendi’ninhizmetinegirdi.ZekeriyyâEfendi,Anadolukazaskerliğinegetirildiğinde990’da(1582) ŞerifMehmed’iyanınatezkireciolarakal dı,Menâkıbnâme’deverilenbilgiyegörebuilkgörevindensonraEdirne’demü
der ris ol du, 1000 (1592)yılındaZekeriyyâEfendi’nin inşaettirdiğimedresedeveZalMahmudPaşa,GazanferAğa,SahnıSemân,VâlideSultan,Süleymaniyemedreselerindegörevyaptı.1013Saferinde
(Temmuz1604)Halepkadılığınatayinedildi;Galata,ŞamveMekkegibiyerlerdekadılıkgörevinisürdürdü,1020’de(1611)vazifesindenayrılıpİstanbul’agitti.1024’te
(1615)Edirnekadılığına,ertesiyılMısır’atayinedildi,biryılsonragörevindenalındı.
1027’de(1618)İstanbulhâkimiveertesiyılAnadolukazaskerioldu.1621’deemekliliğininardındankendisineRodosçukkazasıarpalıkolarakverildi.1623’teCem‘iyyetiCâmi‘Vak‘ası’nda(FâtihCamiiolayı)bulunduğuiçinBursa’yasürüldü.IV.Muradtahtaçıkıncaaffediliparpalıklarıgerive
ril di. 1033’te(1624)tekrarAnadolukazaskeri,bununyanında1625’tenakîbüleşrafoldu.AynıyılRumelikazaskerliğinetayinedildi,yineaynıyıliçindegörevindengeriçekilipDimetokaarpalığınalâyıkgörüldü.
1630’dakızınıamcasınınoğluAllâmeŞeyhîEfendiileevlendirerekonunadınanakîbüleşraflıkgörevindenferagatetti.8 Zil ka de 

1040 (8 Ha zi ran 1631)tarihindevefatetti,kabriEyüpMezarlığı’ndadır.ŞerifMehmedEfendi’nineserlerindeverdiğibilgilerdenİstanbul’dabulunduğusıralardasaraylayakınilişkiiçindeolduğu,Menâkıbnâme’denEğirdir’dekiNisadasındanalınanharacınbirkısmıamcasıSeyyidMahmudEfendi’yetahsisedildiğindenhocasıZekeriyyâEfendivasıtasıylaIII.Murad’lagörüştüğüanlaşılmaktadır.GünümüzeulaşanbeşmensureseriniIII.Mehmed’esunanŞerifMehmed,zamanzamanpadişahınhuzurunaçıkıponungecesohbetlerinekatıldığını,gündüzleridegölgesigibi“ayağınayüzlersürüp”kendisinedaimahizmetettiğinisöyler.Me-

sâ li kü’l-me mâ liktercümesiningirişindeyeralanbilgilersaraydamütercimlik

Şerif Mehmed Efendi’nin mensur Ferruh u Hümâ  adlı hikâyesinin ilk iki sayfası  (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1484)
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1981’debaşkanlığınıüstlendi.Şerkåvî’ye
1974’teedebiyatdalındadevlettakdir
ödü lü, 1975’tebirinciderecedenilimvesanatmadalyasıilesanataltınmadalyasıverildi.Şerkåvî,doğduğugünedenkge
len 10Kasım1987’deKahire’devefatetti.İzzet,Ahmed,ŞerîfveEymenadlarındadörtoğluvardır.ÜniversitedekiöğrencilikyıllarındanitibarenkardeşleriylebirlikteİngilizişgalinekarşıbaşkaldıranhalkınsaflarındafiilenmücadeleedenŞerkåvîkalemiyledemücadelesinisürdürmüş,yazıişlerimüdürüolduğue¹-ªalî£a der gi sin den (1943-1946) başlayarakbirçokdergivegazetedebukonudayazılaryazmış,solculuğuvesosyalistakımınilkelerinisavunmuş,hapsegirmiş,yoksullardanvezayıflardanyanaolmayanhiçbirdevriminbaşarıkazanamayacağınısöylemiş,kendisisiyasîbirgörevalmamaklabirlikteCemalAbdünnâsır
ile En ver Se dat si ya se ti nin ön de ge len destekçileriarasındayeralmıştır.Edebîhayatına1936’dahenüzliseöğrencisi
iken Rûzel-YûsufdergisindeyayımladığışiirlebaşlayanŞerkåvî,1938’deLouisAragon’un“Lesyeuxd’Elsa”adlıFransızcaşiirini“£Uyûnüİlzâ”adıylatercümeetmişveşiiriniüniversitemezunlarınınçıkardığı
Râbı¹atü’ş-şebâbdergisindeneşretmiştir.Bunuvatanveinsansevgisiniterennümedendiğerşiirleriizlemiştir.Serbestşiirtarzındakalemealdığıtiyatroeserleridışındakilirikşiirlerindegurbet,yalnızlık,mahrumiyet,hürriyetözlemi,sevgihüzün,tabiatlakaynaşma,tedirginlikveçelişkigibiunsurlarınyeraldığıgörülür.Şiirlerindetekrarveironiyanındakültürseviyesidüşükolanhalkayönelikbirüslûplayazdığıeserlerderomantikyaklaşımbaskındır.Şerkåvî,Arapşiirininbiçimveiçerikbakımındanmodernleştirilmesinisavunmuştur.19431956arasındayazdığıkısahikâyeleridergivegazetelerdeyayımlanmış,buhikâyelerikikoleksiyonhalindetoplanmış,dahasonratamamıbirarayagetirilmiş
tir. 1950’live1960’lıyıllardakalemealdığıromanlarınortakyanıolaylarınköydegeçmesi,yeryerhalkdilikullanılmışolması,onurlubirhayatyaşanması,hürriyetvesosyaladaletingerçekleştirilmesi,halkınyararınatoplumsaldeğişiminzaruretigibihususlardır.Özellikleel-Ar²adlıeseriMısırköylerinerealistbakışçığırınıaçanilkromankabuledilmiştir(KemâlM.Ali,s.
93).Tiyatro,dramveoperatürüeserlerindeİslâmtarihininolaylarındanesinlenmiş,bunlardainsanîsorunlar,sömürgecilervesömürgecilik,zulümvezalimler

Emîngibimeşhurhocalarınderslerinevekonferanslarınakatıldı,eskiveyeniArapedebiyatınadairgenişbirkültüredindi.
1943yılındaHukukFakültesi’ndenmezunolunca ikiyılavukatlıkyaptı,dahasonraEğitimBakanlığı’ndatahkikatmüfettişliğine tayinedildi.Bir yandandaedebiyatlailgiliaraştırmalarınısürdürdü.TâhâHüseyin,AbbasMahmûdelAkkåd,İbrâhimAbdülkådirMâzinî,MuhammedAvad,MuhammedHüseyinHeykel,TevfîkelHakîmgibidönemininedebiyatotoritelerivasıtasıylaArapedebiyatıdışındaFransız,İngiliz,AlmanveYunanedebiyatlarıalanındadabilgiedinmeyeçalıştı(Ke-

mâlM.Ali,s.46).ÖzelliklehemşehrisiolanyazarSa‘dMekkâvî’dençoketkilendi.AntonPavloviçÇehov,MaksimGorki,ViladimirVladimiroviçMayakovskigibiünlüRusyazarveşairlerinionunsayesindetanıdı
(a.g.e.,s.51).EğitimBakanlığı’ndanizinliolarakbiryıllığına(1950-1951)gittiğiParis’teedebiyat,fikirvesanathareketleriniizlemeimkânıbuldu.1956’daEğitimBakanlığı’ndakigörevindenayrılıpkendiniedebiyatçalışmalarınaverdi,ayrıcaçıkarılmasınayardımcıolduğueş-Şa£b,
el-Cumhûriyye,el-Mı½rî,el-Fecrü’l-
cedîd,et-Te¹avvür,el-øadgibidergivegazetelerinyazıişlerindegörevaldı.ArdındanRûzel-Yûsufdergisiyazıişlerimüdürlüğüve19711977arasındaidaremeclisibaşkanlığıyaptı,dahasonrael-

Eh râm gazetesinde yazarlığa başladı.Yazılarındaedebiyatın,çağınanlayışınauygunbiçimdeArapmilletivetoplumununsorunlarınacevapverecekşekildeyenileştirilmesigereğinisavundu.Ayrıcabazıönemliresmîgörevlerdeüstlendi.
1975’teİnsanHaklarıDerneğibaşkanı,
1976’daRadyoTelevizyonBirliğiveardındanMısırEdebiyatçılarDerneği,PenKulüp,HikâyeKulübüüyesioldu.1977’deSanat,EdebiyatveSosyalBilimlerYüksekKonseyigenelsekreterliğinegetirildi,BasınYüksekKonseyiveŞûrâKonseyiüyeliklerineseçildi.1978’deAfrikaAsyaDayanışmaÖrgütügenelsekreterliğinive
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k¢bü’l-eşrâfDefteri.MüellifinnakîbüleşraflıkgörevindebulunduğudönemdeOsmanlıtoplumundakiseyyidlerikayıtaltınaalmakiçintuttuğu,İstanbulMüftülüğüŞer‘iyyeSicilleriArşivi’ndebulunandefter16251630yıllarıarasınıiçerir.
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Abdurrahmân Ahmed eþ-Þerkåvî
(1920-1987)

Hikâye,romanvetiyatroyazarý,þair,
hürriyetiçinverdiðimücadeleyletanýnan

Mýsýrlýyazar.
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10Kasım1920’deMısır’ınMenûfiyevilâyetinebağlıŞibînülkevm’inmerkeziolanDelâtûnköyündedoğdu.Kur’an’ıezberledi,ilkokulunardındanKahire’debüyükkardeşleriylebirlikteliseyibitirdi.Buaradaokuduğuhalkhikâyeleriveedebîeserlerdenetkilendi.Babasınınisteğiüzerine
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