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Te tim me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/1998, I, 277-

279; Ah med el-Alâ vi ne, ¬ey lü’l-A£lâm, Cidd e 

1418/1998, s. 116; Ni zâr Abâ za – M. Ri yâz el-
Mâ lih, İtmâmü’l-A£lâm, Bey rut 1999, s. 148; 

Ha lîl Ah med Ha lîl, Mev sû£a tü a£lâ mi’l-müb di£în 
fi’l-šar ni’l-£işrîn, Bey rut 2001, I, 609-613; Na gu ib 
Ba la di, “No ti ces et ex tra its: La Ter re (al-ArŠ) de 
‘Abd el-Ra¼man el-Shar qa wi”, MI DEO, II (1955), 
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(1962-63), s. 127-130; M. Ah med Atıy ye, “Fi’l-
mu¼teve’¦-¦evrîli-edebi’ş-Şeršåvî”, el-Me cel le, 
sy. 163 (1970), s. 48-61; a.mlf., “Æırâßecedîde
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e¦-¡e šå fe tü’l-£Ara biy ye, II/5, Ka hi re 1975, s. 39-

43; Fev zî An tîl, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvîve’l-
mes ra ¼u’l-ce dîd”, a.e., I/5 (1974), s. 19-38; Fet hî 
el-Ebyârî, “eş-Şeršåvîfennânenvemüfekkiren
İslâmiyyen”, a.e., II/17 (1975), s. 73-75; Recâ’ en-Nak kåş, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvîveedebü-
hü’r-rivâßî”, el-Hi lâl (Kasım1972), s. 96-105; Ab-
dül mün‘im Te lî me, “eş-Şeršåvî:Türâ¦ü’l-fenni’l-
müteceddid”, e¹-ªa lî£a, XI/2, Ka hi re 1975, s. 161-

163; Emî ne Re şîd, “Rivâyetü’l-Ar²”, Fu ½ûl, IV/5, 

Ka hi re 1985, s. 203-210; Ha bîb ed-Dâim, “el-Ar²
ve Zey neb”, a.e., VI/6 (1986), s. 155-166; Fâ ruk Hur şîd, “£Abdurra¼mâneş-Şeršåvî”, a.e. (Aralık
1987), s. 78-85; Înâs Mem dûh Tâhâ, “Øûretü’l-
šaryefi’r-rivâyeti’l-£Arabiyye”, el-Müstašbe lü’l-
£Arabî, sy. 48, Bey rut 1983, s. 50-65; M. Sabrî 
Sey yid, “Arşîfü’l-Æı½½a:£Abdurra¼mâneş-Şeršå-
vî”, el-Æı½½a, sy. 42, Ka hi re 1984, s. 127-130; Mu ham med el-Fık¢, “Mü×ekkirâtfîrivâyeti’l-Ar²
li’ş-Şeršåvî”, en-Neş re tü’t-ter be viy ye (Ekim
1987), s. 5-15; M. Sey yid en-Nes sâc, “¡ümme
ra¼ale’l-fellâ¼ ½â¼ibü’l-Ar²”, el-Hi lâl, Aralık
1987, s. 86-97; Suâd İd rîs Nü bîğ, “eş-Şeršåvî,
£Abdurra¼mân”, Mv.AU, XIV, 354-360.
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(1927-2002)

Faslý edip ve þair.
˜ ™

Fas’ın Me ra keş şeh rin de doğ du. Ba ba ta ra fın dan so yu nun, Şer kåviy ye Zâvi ye-
si’ nin ku ru cu su Ebû Ubey dul lah Mu ham-med eş-Şark¢ (ö. 1010/1601) yo luy la Hz. Ömer’e ulaş tı ğı söy le nir. Şer kå vî, Kur’ân-ı Ke rîm’i ez ber le dik ten son ra Bûhar be Med re se si’ne gir di ve Sebî‘ la ka bıy la ta nı-nan Saîd el-Meslûhî’den Kur’an kı ra ati ni tek rar la dı. Ay rı ca el-Mürşidü’l-mu£în,
el-Âcurrûmiyye,Na¾mü’l-Cümel,Lâ-
miyyetü’l-ef£âl,eş-Şâfiye,el-Elfiyye,
Mušaddimetüİbni’l-Cezerî  vb. ki tap-la rı ez ber le di. Kur’an’da ve si yer me tin le-rin de ge çen garîb la fız la rı şi ir le açık la yan Mes lû hî’ nin et ki siy le dil ala nı na yö nel di. Da ha son ra İhmâd es-Sûsî’nin mek te bi ne 

(Kahire1982,1406/1985). Eser de, Ah-med Urâ bî Pa şa’nın İn gi liz iş ga li ne baş kal dı rı sın dan esin le ne rek Mı sır hal kı nın sö mür ge ci li ğe ve fe oda li te ye kar şı çı kı şı övül mek te dir (İng.çeviri:ThorayaMah
diAllam,Ora bi Lea der of the Fel lå h¢n: A 
verse Trans la ti on,Cairo1989).

Ro man: el-Ar¾ (Kahire 1953, 1954,
1404/1985),ÆulûbÅâliye(Kahire1955,
1957, 1984),eş-Şevâri£u’l-Åalfiyye(Ka-

hire1957,1958,1970,1986),el-Fellâ¼
(Kahire1967,1968),e½-Øa£âlîk. Hi kâ ye: 

Ar²ü’l-ma£reke(Kahire1952,müellifin
19491952yıllarındakalemealdığıyirmi
hikâyeyiiçerir);A¼lâm½a³¢re(Kahire
1953,1954,ilkhikâyeninadıylabilinenbu
koleksiyonuntamamıel-A£mâlü’l-kâmile 
li-müßel lefâti £Ab dir ra¼ mân eş-Şer šå vîadlı
eserdetoplanmıştır,Kahire1978;hikâye
lerdeMısırtarihindenhareketleMısırhal
kınınMemlükveTürkyönetimine,Fransız
veİngilizişgalinekarşıverdiklerimücade
leleranlatılır). Şiir: Şer kå vî’ nin liri k şi ir le ri iki di van da top lan mış tır: Æa½îde/Risâle
minebinMı½riyyinile’r-reßîsTrumân
veša½âßiduÅrâ(Kahire1953,1957,1986;
çoğu19451948arasındayazılmış,onaltı
sındaromantiküslûbunhâkimolduğuyir
midokuzkasideyiihtivaeder);Tim¦âlü’l-
¼urriyyeveša½âßiduÅrâ(Kahire1988;
içerdiğiyirmisekizkasidegenelde1939
1945yıllarındakalemealınmıştırvebuka
sidelerinçoğundaromantizmhâkimdir).

Diğer Eserleri: Bândûnc ve’s-selâ-
mü’l-£âlemî(Kahire1956;Endonezya’ya
bağlıJavaadasınınBandung[Bandoeng]
şehrinde1955’te,yirmidokuzülkeninkatı
lımıyladüzenlenen,kapsamlıişbirliği,az
gelişmişülkelereyardım,ırkçılıkvesömür
geciliğinreddedilmesi,İsrail’ekarşıArap
devletlerinindesteklenmesigibikararların
alındığıkonferanslailgilidir),Æırâßefi’l-
fikri’l-İslâmî(Beyrut1972),RisâleilâaÅî
(Kahire1965),Risâleilâşehîd(Kahire,
ts.[eşŞeriketü’lArabiyye]). Şer kå vî’ nin ha ya tı, eser le ri, el-Ar² ad lı ro ma nı, fi kir-le ri et ra fın da bir çok ki tap ve ma ka le ya-zıl mış tır: Ab dül muh sin Tâhâ Bedr, er-Ri-
vâßîve’l-ar²(Kahire1971); Mu ham med Beşûş, el-Bîßetü’r-rîfiyyevemeşâkilü’l-
fellâ¼ı’l-Mı½rîfîâ¦ârî£Abdirra¼mân
eş-Şeršåvi’r-rivâßiyye:el-Ar²,Æulûb
Åâliye,el-Fellâ¼(Tunus1974); Mus ta fa 
Ab dül ga nî, eş-Şeršåvîmütemerriden
(Kahire1987); Muhamme d Be de vî, el-Ar² 

ve’½-½adâ(Sûse/Tunus1997).
BİBLİYOGRAFYA:Kemâl M. Ali, £Ab dur ra¼ mân eş-Şer šå vî: el-

Fel lâ ¼u’¦-¦âßir, Ka hi re 1990, s. 46, 51, 80, 86, 

93; A£lâ mü’l-ede bi’l-£Ara biy yi’l-mu£â½ır (haz.

ele alın mış tır. Şer kå vî, Arap ti yat ro su nun mo dern leş ti ril me si çağ rı sın da da bu lun-muş tur. Ha ya tı nın son yıl la rın da yaz dı ğı İs lâm bü yük le ri ne iliş kin bi yog ra fik eser-ler de bun la rın de ha la rı na, ör nek ve ide al ni te lik le ri ne, ölüm süz in sanî de ğer le ri ne vur gu yap mış, İs lâm için ver dik le ri mü ca-de le ler çer çe ve sin de çağ daş yak la şım lar or ta ya koy muş tur. Bu tür eser le rin de yer alan mo dern dü şün ce ve yak la şım la rı se-be biy le eleş ti ril miş tir.
Eserleri.Biyografi. 1.Mu¼ammed:Re-

sûlü’l-¼ürriyye(Kahire1381/1962,1385/
1965, 1387/1967, 1392/1972, 1398/1978). Hz. Pey gam ber’in risâle tiy le il gili çağda ş yak la şım la rın or ta ya kon du ğu ese ri Ah-
med el-Alâvi ne ha ta lar ve mugalatalar ya nın da Kur’an hak kın da şüp he ye düşü-rü cü fi kir ler içer mek le eleş tir miştir (¬ey-
lü’l-A£lâm, s. 116). 2.£Alî(b. Ebî ªâ lib) 
İmâmü’l-müttaš¢n (III, Kahire 1984
1985).el-Ehrâm ga ze te sin de tefri ka edil-miş ma ka le ler di zi sin den der le me dir. 3. 
Eßimmetü’l-fıšhi’t-tis£a(III,Kahire1406/
1985, 1407/1987). Zeyd b. Ali Zey nelâbidîn, Ca‘fer es-Sâdık, Ebû Hanîfe, Mâ lik b. Enes, Leys b. Sa‘d, Şâ fiî, Ah med b. Han bel, İbn Hazm ve İbn Ab düs se lâm es-Sü le mî’ nin fıkhî gö rüş le riy le bi yog ra fi le ri ni içer mek-
te dir. 4.e½-Øıddîš:Evvelü’l-Åulefâß(Ka-

hire1407/1987). 5.el-Fârûš:£Ömerb.el-
ƒa¹¹âb(Kahire1407/1987). 6.£Ömerb.
£Abdil£azîzÅâmisü’l-Åulefâßi’r-râşidîn
(Kahire1407/1987). 7.İbnTeymiyye:el-
Faš¢hü’l-mu£a××eb(Kahire1408/1988,
1410/1990).

Ti yat ro. Mü el lif ti yat ro la rın da İs lâm ül-ke le ri nin mâruz kal dı ğı sö mür ge ci li ği ve zu lüm le ri an lat mış, yer yer Kur’an, ha dis, şi ir ve me sel ler den ik ti bas la ra yer ver miş-
tir. 1.MeßsâtcemîleevmeßsâtCezâßi-
riyye(Kahire1958,1962). Ce za yir hal kı nın sö mür ge ci le re kar şı ver di ği mü ca de le nin öv gü sü ne da ir dir. 2.el-Fetâmehrân(Ka-

hire1965,1966). Eser de Mem lük ler dö ne-min de ay dın ke sim le yö ne ti ci ler ara sın da ki iliş ki ler an la tıl mak ta dır. 3.Va¹anî£Akkâ
(Kahire1967,1969,1970). Bu eser de de Fi lis tin so ru nu ele alın mış tır. 4.Tim¦âlü’l-
¼ürriyye(Kahire1967). 5.¡eßru’llåh(Ka-

hire1969,1970,1988). “el-¥u seyn ¦âßiren” ve “el-¥u seyn şe hîden” baş lık la rıy la iki bö lüm den olu şan eser de Hz. Hü se yin’in ger çe ği üs tün kıl ma uğ run da yap tı ğı ci-had ve fe da kâr lık di le ge ti ril mek te dir. 6. 
¡ülâ¦iyyetü’n-nesri’l-a¼mer (Kahire
1975). “en-Nesr ve’l-³ır bân”, “en-Nesr ve 
šal bü’l-esed”, “en-Nes rü’l-a¼ mer Sa lâ ¼ud-dîn el-Ey yû bî” ad lı üç bö lüm den mey da na 
gel mek tedir. 7.£Urâbîza£îmü’l-fellâ¼în
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katalogçalışmasıdır);Yesßelüke’n-nâs
(çeşitli ifadelerlebirlikte kitapveşiir
lerhakkındakisoruvecevaplarıiçerir); 
Keşkûlü’t-tefsîr(Kur’ânıKerîm’insarf,
nahivvebelâgataçısındanelealındığı
bireserdir);Fi’l-Cin;Seb£umu¼âŠarât
fî mev²û£âtin eştât; Tercemetü Ebî
£AbdillâhMu¼ammedEkensûs.

Neşir: İb nü’l-Cevzî, Fünûnü’l-efnân
fî£uyûni£ulûmi’l-Æurßân(Dârülbeyzâ
1970); Nu½û½ terbeviyye (Merakeş
1978); Ven şe rî sî, TaÅrîcü’l-Mi£yâr(Mu
hammediye1981,MuhammedHaccîedi
törlüğündebirheyettarafından); Ven şe-
rî sî, Fehârisü’l-Mi£yâri’l-mu£ribve’l-
câmi£i’l-mu³rib £an fetâvâ £ulemâßi
İfrîšıyye ve’l-Endelüs ve’l-Ma³rib
(XIII.cilt,Beyrut1981,1983,1990,Mu
hammedHaccîveMuhammedArâyişî
ile birlikte); Ha san el-Yûsî, el-Mu¼â-
Šarâtfi’l-edebve’l-lu³a(Beyrut1982,
MuhammedHaccîilebirlikte); İbn Rüşd 
el-Ced, el-Beyânve’t-ta¼½îl(IV,VIIIve
X.ciltler,Beyrut19841987,Muhammed
Haccîilebirlikte); Mu ham med Mur tazâ ez-Zebîdî, Tenbîhü’l-£ârifi’l-ba½îr£alâ
esrâri’l-¥izbi’l-kebîr(Merakeş1986); 
DîvânüŞâ£iri’l-¥amrâßMu¼ammed
b.İbrâhîmel-Merrakeşî(Dârülbeyzâ
2000,birheyettarafından); Şer kå vî ay rı ca 
Ma£lemetü’l-Ma³rib’e çe şit li mad de ler yaz mış tır.

BİBLİYOGRAFYA:İbn Ab bas Mus ta fa Ressâm, Terâci mü’ş-şu£a-
râß ve’l-üdebâß, Dârül beyzâ 2002, s. 51; Ah med 
Mü te fek kir, Tekrîmü’l-Üstâ× A¼med eş-Şer šå vî 
İšbâl, Merakeş2003,tür.yer.;a.mlf., Mu£ce mü 
şu£arâßi Me râ keş fi’l-šar ni’l-£iş rîn, Merakeş2004,
s. 104 vd.; a.mlf., “Mürâselâtbeyne’l-Üstâ×A¼-
medeş-Şeršåvîİšbâlve’ş-ŞeyÅel-MuÅtâres-
Sûsî”, ¥av liy yâ tü kül liy ye ti’l-lu³ati’l-£Arabiyye, 
sy.8,Merakeş1427/1996,s.113-124;a.mlf., 
“eş-Şeršåvîİšbâl,A¼medb.el-£Abbâs”, Mv.AU, 
XIV, 349-352; A¼ med eş-Şer šå vî İš bâl el-£âlim 
ve’l-in sân, Merakeş2004,tür.yer.

ÿAliBulut

– —ÞETTÂRÎ
( شّطارى )

Sirâcüddîn Abdullåh Sûfî
b. Kemâliddîn Behlûl

Þettârî Sendîlevî

(ö. 1010/1601)

Hindistanlý Þettâriyye þeyhi.
˜ ™

12 Rebîülâhir 924’te (23Nisan1518) 
Lek nev (Luck now) ya kın la rın da ki Sendîle’de 
(Sandila)doğ du. On al tı ya şı na ge lin ce Gû-
pâ mev (Go pa mau) ka sa ba sı na gi dip Şeyh 

li ya kat ödü lü”nü 1994’te Ah med Safrîvî, Sadîk Bil‘arabî ve Şer kå vî pay laş tı. Şer kå vî 
25 Ey lül 2002 ta ri hin de Me ra keş’te ve fat et ti. Ölü mün den son ra da Dün ya İs lâ mî Ede bi yat Bir li ği Fas tem sil ci li ği V. Ulus la-ra ra sı İs lâ mî Ede bi yat Top lan tı sı’nı Ka ra-
viy yîn Üni ver si te si Arap Di li Fa kül te si’nde “İk bâl Şer kå vî Ah med Otu ru mu” adı al tın-
da dü zen le di (2527Ekim2007).

Eserleri.Telif. Ba sıl mış Eser le ri: Şâ£irü’l-
¥amrâßfi’l-³irbâl(nşr.Muhammedb.İb
râhimb.SerrâcelMerrâküşî,Dârülbeyzâ
1963);Lu£betü’ş-şa¹rancfîmâ²îhe’l-İs-
lâmî(Dârülbeyzâ1969);Mektebetü’l-Ce-
lâles-Süyû¹î(Rabat1397/1977;Süyûtî’nin
eserlerinintanıtımıvekatalogudur);MuÅ-
târâtminDîvâniŞâ£iri’l-¥amrâß(Me
rakeş1979,TayyibelMerînîilebirlikte); 
Mu£cemü’l-me£âcimi’l-£Arabiyye(Bey
rut1987;Şerkåvî,Arapçasözlüklerintari
hiyleilgiliolanbueserine,şarkiyatçılarla
müslümanâlimlertarafındanbusözlükler
üzerineyapılantahkikçalışmalarınızikret
tiğibirmukaddimeylebaşlar,ardındando
kuzgruphalindedeğişikilimdallarınaait
1407Arapçasözlükhakkındabilgiverir.İlk
defagarîbü’lKur’ântürüeserlerielealırve
buliteratüründoğuşuylailgilisahâbedö
nemindenbazıörneklerkaydeder,Arapça
sözlükçalışmalarınınaslınıbueserlerin
teşkilettiğinisöyler.Öncüolarakdaİbn
Abbas’ın[øarîbü’l-Æurßân]isminizikreder
veardındangarîbü’lKur’ân’adairyazıl
mışelliüçeserleilgilikısabilgileraktarır); 
Fi’l-Lu³zivemâileyhi(Dârülbeyzâ1987,
2000;Merakeş2002);MâCâßefi’Š-Šabbi
£ani’l-£Arab(Beyrut1988);BânetSü£âd
fîilmâmâtşettâ(Beyrut1991).Ba sıl ma mış Eser le ri: Mu£cemüme’s-
ta£cemminesmâßi’l-£ulûmve’l-fünûn
ve’l-me×âhib(çeşitliilimvesanatdal
larındabaşkadillerdenArapça’yageçmiş
olanterimlersözlüğüdür);Æåmûsüüf£ûle
(eser de “üf‘ûle”veznindekikelimelerdil
yönündenşevâhidvemetinlerlebirlikte
şerhedilmiştir);Æåmûsümef£aleti’s-se-
bebiyye;Æåmûsü’l-fa£ûl:Devâßenve
¹a£âmen ve mürtefešan; Æåmûsü’l-
fu£âlfi’l-edvâß(eser de “fu‘âl”veznindeki
hastalıkisimleritoplanmıştır);Æåmûsü’l-
fi£âlefi’½-½ınâ£âtve’l-¼irefve’l-a£mâl;
Ta£lîša£alâDîvâniŞâ£iri’l-¥amrâßMu-
¼ammedb.İbrâhîm;TaÅrîcü’l-eş£â-
ri’s-sâßire(bazıyaygınşiirparçalarının
kimlereaitolduğunutesbitedairbireser
olmalıdır);el-E¹ıbbâßfîelsineti’ş-şu£a-
râß; Dîvânü’t-ta²mîn; Dîvânü’l-isti¹-
râd;MektebetüØalâ¼e½-Øafedî(Se-

lâhaddinesSafedî’nineserlerineaitbir

geç ti ve on dan Kålûn kı ra ati ni öğ ren di; ar dın dan Kül liy ye tü İbn Yûsuf’un il ko kul kıs mı na kay dol du. Ez ber le di ği şiir ve ne sir par ça la rı ile okul mü dü rü nün, ho ca la rı nın dik ka ti ni çek ti. Üçün cü sı nıfa gel di ğin de, Arap şiirin den ez ber le di ği söy le nen 10.000 
be yit hac min de ki ka side le rin mat la‘ ve mak ta‘ kı sım la rı nın ya zı lı ol du ğu bir defte-
ri okul mü dü rü ne sundu. Bu nun üze ri ne mü dür Şer kå vî’ye özel kü tüp ha ne si ni aç tı. Günde se kiz-on sa at ara lık sız oku du ğu nu söyleye n Şer kå vî bu sa ye de çe şit li alanlar-da bin ler ce ki tap ta nı ma imkânı bul du 
(Mv.AU, XIV, 349-350). 1945’ te el-Med-rese tü’l-Yûsu fiy ye’den ayrı lın ca ya ka dar bir çok ca mi ve zâvi ye de ki ders hal ka la rı-na ka tıl dı; Ah med Vüld el-Hâc el-Mahcûb, Mu ham med b. Ha san ed-Debbâğ, Ali es-
Si bâî Râfi‘, Emân Mu ham med Bûsit te, Ah med el-Ken sû sî, Rahhâlî el-Fârûk, Hâ şi-mî es-Serg¢nî, Muhtâr es-Si bâî, Ab dül celîl Bil kı zîz, Mu ham med Muh târ es-Sûsî gi bi âlim ler den ders al dı. 1946’da Med re se-tü’l-Hayât’ta öğ ret men li ğe baş la dı. Er tesi yıl Arap ça ve din der si okut mak üze re bir 
dev let oku lu na ta yin edil di, 1956’ya ka-dar bu ra da ça lış tı. Da ha son ra Med re se-tü’l-mu al limîne’l-iklîmiy ye’de gö rev al dı ve öğ ret men li ğe de vam et ti. Şer kå vî’nin baş lı ca ta le be le ri kı ra at âli mi Ab dür rahîm 
b. Ab düs selâm en-Nab lusî ile Mus ta fa el-
Bih yâ vî’ dir.De ği şik mü na se bet ler le naz met ti ği şiir-le ri ko lay an la şı lır bir dil le ve kla sik Arap ka si de si tar zın da ya zan Şer kå vî’nin onu-
ru na Nâdi’s-sekåfe (Merakeş) ve İt tihâdü küttâbi’l-Mağ rib ta ra fın dan Me ra keş Arap 
Di li Fa kül te si’nde 10-14 Mart 1987’de bir top lan tı dü zen len di. Bu top lan tı da su nu-
lan bil di ri le ri Ah med Mü te fek kir Tekrîmü
A¼medeş-Şeršåvîİšbâl adıy la bir ara ya 
ge tir di (Merakeş2003). 1993’te Cem‘iy ye-tü’l-At la si’l-kebîr yi ne Me ra keş Arap Di  li Fa kül te si’nde bir top lan tı da ha ter tip et ti. Ça lış ma la rın dan ötü rü Mu ham med es-Sâdis ödü lü nü al dı. Ay rı ca Fas Kül tür Ba kan lı ğı ta ra fın dan ilim ve kül tür ala nın-
da hiz met le ri ge çen le re su nu lan “Bü yük 
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