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ÞERK…VÎ ÝKBÂL, Ahmed b. Abbas

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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ÞEVKET-i BUHÂRÎ

– —ÞEVKET-i BUHÂRÎ
( شوكت بخارى )

Muhammed b. Ýshâk Buhârî
(ö. 1111/1700)

Fars þiirinde sebk-i Hindî akýmýnýn 
öndegelentemsilcilerinden.

˜ ™

Bu ha ra’da muh te me len 1037 (1628) yılı ci va rın da doğ du. Mah la sı “Şev ket (Şev
ketâ)” dır. Türk çe kay nak lar da ba bası nın Bu ha ra emîrle rin den ol du ğu, ve fa tın dan son ra emirli ği am ca za de le ri nin al dı ğı yö-
nün de bil gi ler var sa da Fars ça tez ki re ler de sar raf lık yap tı ğı ri va yet le ri öne çık mış tır. Ken di si de bir sü re ba ba sı nın mes le ği ne de vam et ti. Çağ da şı Hazîn-i Lâhîcî, Şev-ket-i Buhârî’nin sa de ce ilk eği ti mi ni al dı-ğı nı, ba ba sı nın ölü mü üze ri ne ça lış mak zo run da kal dı ğı için öğ re ni mi ni ta mam la-ya ma dı ğı nı kay de der. Öz bek ler’le ara sın da çı kan bir me se le yü zün den bir da ha dön-me mek üze re Bu ha ra’dan ay rı lan Şev ket, Nasrâbâdî’ye gö re Bu ha ra’nın ar dın dan 
1088’de (1677) He rat’a git ti. An cak Hazîn-i Lâhîcî’nin ver di ği bil gi le re ba kı lır sa He rat’a da ha er ken bir ta rih te git miş ol ma lı dır. Zi ra onun la İs fa han’da kar şı la şan Hazîn, He rat’ta hi ma ye si ne gir di ği Ho ra san Va-li si Safî Ku lı Han Şam lu’nun di van sa hi bi bir şa ir olan ve zi ri Sa‘ded din Mu ham med Râkım-ı Meş hedî ile ara sın da ge çen bir ko nuş ma son ra sı ren ci de ola rak sır tı na bir Ho ra san ke çe si alıp ya lı na yak He rat’tan ay rı la rak Irak’a yö nel di ği ni ve sır tın da ki ke çe yi ölün ce ye ka dar otuz dört yıl bo-yun ca çı kar ma dı ğı nı kay de der. Şev ket-i 
Buhârî 1111 (1700) yı lın da öl dü ğü ne gö re Sa‘ded din Mu ham med ile ara sı nın bo zul-ma sı ve He rat’ı ter ket me si 1077 (1666) se ne sin de dir. He rat’ta ne ka dar kal dı ğı ve ora dan han gi ta rih te ay rıl dı ğı bi lin me-mek te dir. Bir sü re İmam Mûsâ Rızâ’nın Meş hed’de ki tür be sin de ika met et tik ten son ra İs fa han’a git ti ve ge ri ka lan öm rü nü ge çir di ği bu şe hir de öl dü. Ay nı dö ne min şa ir le ri ara sın da yay gın olan Hin dis tan’a yol cu luk ve Hint pa di şah la rı nın sa ra yında bu lun ma âde ti ne Şev ket’in de uyup uy ma-dı ğı na da ir kay nak lar da bir biriy le çe li şen bil gi ler yer al mak ta dır. Türk çe kay nak lar-da Şev ket’in Hin dis tan’a git ti ği kay de di lir, 
an cak Fars ça kay nak lar da bu ko nu ya te-mas edil me miş tir. Di va nın daki ba zı be yit-
ler den ha re ket le Hin dis tan’a seya hat et ti-ği dü şü nü le bi lir se de bu hususta yine ke-sin bir şey söy le mek mümkün değildir.Şev ket-i Buhârî’nin ve fat ta ri hi ni, Mu-ham med Kud re tul lah ve Hazîn-i Lâhîcî 

nin Hin dis tan ko lu olan Fir dev sî ler’in gö nül saf lı ğı ve tez ki ye si, Süh re verdîler’in ser-ve ti ve ye mek ik ra mı, Şet tâ rîler’in zi kir ve mu ra ka be tü rü ev râd la rı. Riyâzet ve per-hiz ler le nef si ni kö tü ahlâklar dan te miz le-me dik çe ke şif ve ke ra met zu hur et mez. Sâlik ne fis ba ğın dan kur tul ma dan Hakk’a ka vu şan lar (vasıl) ara sı na gi re mez. Ab dul-lah Sûfî Şet tâ rî’ nin oğ lu Şeyh Ab dün nebî ba ba sı nın soh bet le rin de tut tu ğu not la rı 
Cevâmi-iKelîm-iØûfî adıy la ki tap ha li ne ge tir miş, Nû red din Şet tâ rî de onun soh-
bet le ri ni Mecâlisü’l-ebrâr adıy la ka le me al mış tır. Bu ese rin yaz ma bir nüs ha sı Pa-kis tan’da Mu ham med Ha san Cân’ın özel 
kü tüp ha ne sin de dir.

Eserleri. 1.Sirâcü’s-sâlikîn. Şet tâ rî’-nin şey hi Mu ham med Gavs Ge vâ li yârî’-
nin Cevâhirƒams’ine ben ze yen eser iki bö lüm den olu şur. Bi rin ci bö lüm de Al-lah’ın dok san do kuz is miy le ba zı vird ve zi kir ler ele alın mış, ikin ci bö lüm de kal bi saf laş tır mak ve nef si tez ki ye et mek için 
oku na cak dua ve zi kir ler le uy gu la na cak mu ra ka be ler an la tıl mış tır. Fars ça olan ese rin Pa kis tan’da üç yaz ma nüs ha sı bu-lun mak ta dır (Münzevî,III,15461547). 2. 
Esrârü’d-de£avât. Sû fî le rin vird ve zi kir-
le ri ne da ir bu Fars ça ese rin de bir nüs-ha sı Pa kis tan’dadır (a.g.e., III, 1253). 3. 
Şer¼-iRisâle-iKenzü’l-esrârfî¼alli
eş³åli’ş-Şe¹¹âr. Mu ham med Gavsî Şet-
tâ rî’ nin Gülzâr-ıEbrâr ad lı ese rin de mü-el li fin bu ad la bir ese ri nin ol du ğu kay de-dil miş tir (Şettârî,s.418). Eser, Ab dul lah Sûfî’nin oğ lu Ab dün nebî Şet tâ rî’ nin ba-ba sı nın eser le rin den der le ye rek mey da-na ge tir di ği Künûzü’l-esrârfîeş³åli’ş-
Şe¹¹âr ad lı Fars ça eser le (Münzevî,III,
1820-1821) ay nı eser olabilir. Şettâ rî’ nin ay rı ca Evrâd-ıØûfiyye,Risâle-iØûfiy-
ye,Enîsü’l-müsâfirîn,Şer¼-iRisâle-i
øav¦iyye ad lı eser le ri nin bu lun du ğu 
kay de dil mek te dir.

BİBLİYOGRAFYA:Mu ham med Gavsî Şet tâ rî, Gül zâr-ı Eb râr (nşr.
MuhammedZekî), Pat na 2001, s. 416-418; Süley-man b. Şeyh Sa‘dul lah, A¼vâl-i MeşâßiÅ-i Kibâr 
(nşr.M.İkbâlMüceddidî),İslâmâbâd2000,s.65;
Ab dül hay el-Ha senî, Nüz he tü’l-Åavâ¹ır, Leknev
1992, V, 270-271; Vecîhüd din Eş ref, Ba¼r-i ZeÅ-
Åâr (nşr.AzermîduhtSafevî), Del hi 2014, s. 669-

671; Ah med Mün zevî, Fih rist-i Müş te rek-i NüsÅa-
hâ-yı ƒa¹¹î-yi Fârsî-yi Pâkistân, İslâmâbâd1984,
III, 1253, 1254, 1546-1547, 1820-1821; At har 
Ab bas Riz vi, A His tory of Su fism in In dia, Laho re 

2004, II, 167-168; Qa zi Moi nud din Ah mad, His-
tory of the Shat ta ri Sil si lah, Del hi 2012, s. 54-

55; Scott Kug le, “£AbdallåhØ†f¢Sha¹¹år¢”, The 
Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2010, fas. 

2, s. 19-20.
ÿNecdetTosun

İlâh dâd b. Sa‘dul lah Osmânî’den Arap gra-me ri ne da ir ders ler al dı. Şet tâ rî (Şüttârî) bir sü re Bedâûn şeh rin de kal dık tan son ra Del hi’ye git ti. Gün düz le ri Mu iz züd din Bu-
hâ rî’ den dinî ilim le ri tah sil eder ken ge ce-le ri Çiş tiy ye şeyh le rin den Kut büd din Bah-ti yâr el-Kâ‘kî’nin tür be sin de in zivâ ha ya tı ya şa dı, ar dın dan Hisâr’a ge çip Burhâned-
din Mül tâ nî’ den ders oku du. Mültânî, Gu ce rât ya kın la rın da ki Ah medâbâd’a göç et ti ğin de Şet tâ rî de onun la bir lik te git-ti. Ve cî hüd din Ah med Alevî Şet tâ rî’den 
Şer¼u’l-Mevâšıf,Şer¼uMašå½ıdgi bi eser ler, Şeyh Mübârek Dâniş mend Şet tâ rî Ge vâ li yârî’ den usûl-i fık ha ve fı kıh il mi ne 
da ir eser le ri oku du. Mîr Ab dü lev vel Dev le-tâ bâ dî’ den ha dis ve ha dis usu lü öğ ren di. Mev lâ nâ Mus ta fa Rûmî’den Muh yid din İb-
nü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’ini oku yup bu ese ri okut mak için icâzet al dı. Yir mi dört ya şı na ge lin ce ilâhî aş ka ve cez be-ye ka pı la rak ki tap la rı nı da ğıt tı; Mu ham-med Gavs Şet tâ rî Ge vâ li yârî’ye in ti sap ede rek iki ay için de ta ri ka tın evrâdı nı ve zi kir usu lü nü öğ ren di. 950 (1543) yı lın da dergâhta ki mü rid le rin ön de ri (serhalka) ol du ve şey hi ta ra fın dan di ğer mü rid lere zi kir tel kin et mek le gö rev len di ril di. On yıl bo yun ca mü rid le re zi kir öğ re tip on ları ter-bi ye et mek le meş gul ol du. Hi caz’a git ti-ğin de beş yıl Me di ne’de ika met et tik ten son ra tek rar Ah medâbâd’a dön dü. 981’-
de (1573) Ge vâ li yâr’a (Gwalior) gel di ve 
970’ te (1563) ve fat eden şey hi Mu ham-med Gavs Ge vâ li yârî’ nin tür be sin de iki yıl 
hiz met et ti. 983’ te (1575) Bâbür lü ler’in baş şeh ri olan Ag ra’ya yer leş ti. 23 Cemâzi-
ye lev vel 1010 (19Kasım1601) ta ri hin de 
bu ra da ve fat et ti.Şet tâ riy ye ta ri ka tı nın Hin dis tan’da ki önem li tem sil ci le rin den bi ri olan Ab dul lah Sûfî Şet tâ rî’ye gö re sûfî il ham ve ilâhî vâ-ri dât fır tı na sı nın sar sa ma dı ğı sağ lam bir ağaç gi bi ol ma lı, ilâhî aşk şa ra bı nı sü rek li iç ti ği hal de sar hoş luk duy ma ma lı, der ya-la rı iç ti ği hal de, “Da ha yok mu?” de me li, sı cak lık tan ve aşk ate şin den do la yı al nın da ter dur ma yıp he men ku ru ma lı dır. Ay rı ca der viş ehl-i dünyâ olan zen gin ler le otu-rup kalk mak tan uzak dur ma lı dır. Bâ ye-
zîd-i Bis tâ mî gi bi mânevî ha li yük sek olan bir der viş bi le zen gin ve dün ya eh li ki şi ler le ar ka daş lık ede rek avam dan da ha aşa ğı bir se vi ye ye dü şe bi lir. Bu tür zen gin ler den ka çan ki şi ise fâsık bi le ol sa za man la gü zel ahlâka ka vu şa bi lir. Sûfî sü rek li iler le me ar-zu su için de ol ma lı, hiç bir mâ ne vî ma kam la ye tin me me li dir. Şu üç şe yi ye ri ne ge ti ren ki şi velîli ğin ke ma li ne ula şır: Küb re viy ye’-


