
da vereceğine dair rivayetler bu açıdan 
problemlidir (M Reşld Rıza, VII, 548) . Şe

faat konusunda İslam alimleri arasındaki 
asıl ihtilaf, şefaatin tövbe etmeden ölen 
müslümanları kapsayıp kapsamadığı ko
nusunda ortaya çıkmıştır. Bu kişilere de 
şefaat edileceğini söyleyen Ehl-i sünnet 
ve Şia'nın görüşü isabetli görünmektedir. 
Allah'ın, günahkarları şefaat yoluyla affet
mesi onların cehenneme girmeyeceği an
lamına gelmez; ayet ve hadislerde belir
tildiği üzere günahları sevaplarından faz
la olanlar cehennemde cezalandırıldıktan 
sonra oradan çıkarılacaktır. Mu'tezile alim
lerinin tövbe etmeden ölen mürninleri fa
sık kabul etmesi onların müslüman vasfını 
ortadan kaldırmaz. 

Şefaat konusunda yazılan bazı eserler 
şunlardır: Fahreddin er-Razi, eş-Şefô.'a
tü'l- 'u?mô. (Kahire ı 989): Şa'ravi, İnkô.
rü 'ş-şefô.'a: Mul)ô.vele cedide li't-ta'n 
fi's-sünne ve't-tehaccüm (Kah i re ı 999}; 
eş-Şefô. 'a ve'l-mal;fdmü'l-mal)mCıd (Ka
hire 2000): Gulam Muhammed Sahaed
din el-Karl, el-Vesiletü'l- ' u?mô. fi'd-dô.
reyn li-men lehü'ş-şefô.'atü'l-kübrô. (Hay
dar§ bad ı 33 ı): Ali b. Mustafa ei-Halebi, 
Şefô.'atü'n-nebi (İÜ Ktp., nr. ı ı 92): Nasır 

b. Abdurrahman b. Muhammed ei-Cedi', 
eş-Şefô.'a 'inde Ehli's-sünne ve'r-red 
'ale'l-mul;].ô.lifin fihô. (Riyad 1996}; Mus
tafa Mahmud, eş-Şefô.'a : Mul)ô.vele li
fehmi'l-l].ilô.fi'l-~adim beyne'l-mü'eyyi
din ve'l-mu'ô.nzin (Kahire ı 999): Yusuf 
ei-Kardavi, eş-Şefô.'a fi'l-ô.l].ire beyne'n
na~l ve'l- 'a~l (Kahire ı999}; İsmail ed
Deftar, Şeffı 'atü'r-resCıl fi'l-Kur'ô.ni'l
Kerim ve's-Sünne (Kahire ı 999}; Ali Ek
ber Nasıri, el-İmô.me ve'ş-şeffı'a (Tahran 
ı 979): Salih b. Ahmed Salih Ziyab, eş-Şe 

ffı 'a beyne'l-vehm ve'l-l)a~i~a (Medi
ne ı 995): Muhammed Ali ei-Enesi, el
Minhô.cü'l-bedi' ii el)ô.di§i'ş-şeti' ( Kahi
re 1374): Aiş b. Ayyaş ei-Ceyşi, eş-Şeffı'a 
fi'l-İslô.m (ı 980, yüksek lisans tezi, Ca
miatü ümmi'l-kura, Mekke}; İsmet Uçma, 
Kur'an ve Sünnet'te Şefaat Kavramı 
(I 986, yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü}; Bekir Yiğit, İslô.m Mez
heplerinde Şefaat (I 986, yüksek lisans 
tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü}; İshak 
Halis, Vehhô.bilik ve Ehl-i Sünnet' e Gö
re Şefaat Görüşü (ı 99 I. yüksek lisans te
zi, Dokuz Eylü l Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü}; Ahmet Uludağ, Ayet ve 
Hadisiere Göre Şefaat (1992, yüksek li
sans tezi, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü} ; 
Bahattin Akbaş, Hadisiere Göre Hz. Pey
gamber'in Şefaati Meselesi (I 994, yük
sek lisans tezi, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü}; Mehmet Yılmaz, Kur'an'da Şefaat 
Kavramı ve Yaygın Şefaat Anlayışıy
la Karşılaştırılması (2006, yüksek lisans 
tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü} ; Ya
şar Düzenli, ÜslCıb ve Semantik Açıdan 
Kur'an ve Şefaat (İstanbul 2006) . 
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li! YusUF ŞEvKi YAvuz 

ŞEFE 

( 4Q.;.Jf ) 

Başkasına ait bir su kaynağından 
içme ya da az miktarda 

su alma yetkisi 
{bk. İRTİFAK). 

ŞEFI' 

(bk. ŞEFAAT). 

ŞEFİK BEY, Mehmed 

(bk. MEHMED ŞEFİK BEY). 

ŞEFİK MEHMED EFENDi 
(ö. 1127 /1 715) 

Osmanlı vak'anüvisi, şair. 

_j 

_j 

_j 

_j 

İstanbul'da doğdu. Adı Mehmed olup 
"Şefik" mahlasını bürokraside görevi sıra

sında aldı. Hayatının ilk dönemleri hakkın
da yeterli bilgi yoktur. Eserlerinde kendisi 
gibi ecdadının da Osmanlı padişahlarına 
kul olduğunu söylemesinden (Muvazzah 
Şe{iknfime, İÜ K tp., TY, nr. 9725, vr. 31 b) 

ve Masrafzade diye anılmasından dolayı 
babasının sarayda matbah-ı amireye ait 
hesapları tutan masraf-ı şehriyari katip
liği yaptığı tahmin edilebilir. Muhtemelen 
babasının nüfuzoyla girdiği Divan-ı Hüma-
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yun'da kitabet ve hesap ilmini öğrendik
ten sonra divan katipliğine yükseldi, ardın
dan vezirlerin yanında divan katipliğinde 
bulundu (Salim, s. 430). Bazı kaynaklarda 
onun vekayi-i harbiyye katipliği yaptığı da 
belirtilir (OsmanlıMüellifleri, III, 75). Yene
dik ve Malta donanmasına bağlı müttefik 
kuwetleri elindeki Sakız adasının geri alın
ması için 23 Cemaziyelahir 1106'da (8 Şu
bat ı695) Anadolu Beylerbeyi Mısırlızade 
İbrahim Paşa idaresinde sevkedilen kuv
vetler arasında Şefik Mehmed Efendi'nin 
kendisinin de olduğunu kaydetmesi bu du
ruma işaret eder (Muvazzah Şefikname, 
vr. 4ı aı. Ancak muhtemelen burada sefe
rin tarihçesini yazmaktan ziyade İbrahim 
Paşa'nın yanında divan katipliği yapıyordu. 
Şefik Mehmed Efendi, 1698'de Karlofça 
barış müzakereleri esnasında Reisülküttab 
Rami Mehmed'in yanında katip sıfatıyla 
bulundu (a.g.e., vr. 4ıb). Bu münasebetle 
Rami Mehmed Efendi ile dostluk kurdu; 
bu yakınlık Rami Mehmed Paşa'nın sad
razamlığı zamanında da sürdü (Salim, s. 
430-43ı ). Bundan dolayı Rami Mehmed 
Paşa'nın Şefik Mehmed'i vak'anüvisliğe ta
yin ettiği, Şefik Bey'in de sonradan Şefik
name adlı eseri yazdığı belirtilir (Mehmed 
Cemaleddin, s. 57 vd.). Fakat vak'anüvisli
ğe bu tarihte getirildiği şüphelidir (iA, XIII, 
275). Nitekim eserlerinde bu göreve Şehid 
(Damad) Ali Paşa tarafından tayin edildiği
ni belirtir. 

111 S (1703) Edirne Vak'ası ile ll. Musta
fa'nın tahttan indirilmesi ve Rami Meh
med Paşa'nın sadrazamlıktan uzaklaştırıl
ması sırasında Şefik Mehmed Efendi'nin 
durumu hakkında bilgi yoktur. Bununla 
beraber 22 Şaban 1118 (29 Kasım 1706) 
tarihli bir Şefikname nüshasının bulun
ması onun bu yıllarda eserini kaleme al
makla meşgul olduğunu gösterir. Uzun bir 
aradan sonra 1 Rebiülahir 112S'te (27 Ni
san ı7ı3) sadrazam olan Şehid Ali Paşa 
zamanında şiir ve inşa sahasındaki yete
neği ve tarihçiliğinden dolayı sadrazarnın 
dairesine intisap ettiği anlaşılmaktadır. Ali 
Paşa kendisine, lll. Ahmed'in cü!Cısundan 
kendi sadrazamlığına kadar cereyan eden 
hadiseleri, fütuhat ve gazaların en önem
lilerini kaleme alması emrini verdi (Muvaz
zah Şefikname, vr. 2b). Bu emir uyarınca 
eserine lll. Ahmed'in cü!Cısu ve onu takip 
eden olaylarla başlayan Şefik Mehmed 
Efendi yine Edirne Vak'ası'nı ayrıntılı bi
çimde ele almış, fakat bu defa daha önce 
yazdığı muğlak ifadeli Ş etikname'nin baş
ka bir tertibini yani daha açık ve anlaşıla
bilir halini meydana getirmiştir. 1126'da 
(ı 7ı4) Raşid Mehmed Efendi vak'anüvisli-
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ğe tayin edildiğinden bu tarihten önce gö
revden ayrılmış olmalıdır. 

Şefik Mehmed Efendi vak'anüvisliğe ge
tirildiği sırada 1 Receb 112S'te (24 Tern
m uz ı7ı3) küçük evkaf muhasebeciliğine 
de tayin edilmişti (Afyoncu, sy. 24 [20001. 
s. 85). Bu tayin kaydında sadece emektar 
olduğundan bahsedilmesi ve o sırada sür
dürdüğü bir görevden söz edilmemesi mü
ellifin söz konusu tarihte ilk defa hacegan
lığa getirildiğini düşündürmektedir. İki yıl
dan fazla görev yaptığı küçük evkaf mu
hasebeciliğinden 20 Zilkade 1127'de (ı 7 
Kasım ı 7ı5) ayrılarak Avlonya ve Eğriboz 
mukataacısı oldu (a.g.e., sy. 24 [2000]. s. 
85-86). Bu yeni görevindeyken 1127 (1715) 
yılının sonlarında istanbul'da vefat etti. 
Onun Mevlevi tarikatına intisap ettiği, 
Arapça ve Farsça'ya vakıf olup ayrıca şiir 
yazdığı belirtilir. 

Eserleri. 1. Şefikname. 111S (1703) 
Edirne Vak'ası'nı muğlak ve sanatlı bir dil
le tasvir ettiği eseri olup dokuz fasıl halin
de düzenlenmiştir ve birçok yazma nüs
hası vardır. En eski nüsha 22 Şaban 1118 
(29 Kasım 1706) tarihlidir (TSMK, Revan 
Köşkü, nr. 1502). Bu esere Vak'aname de 
denilir (TSMK, Revan Köşkü, nr. ı503; Sü
leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 992/4). 

Sefik Mehmed Efendi'nin Şefikname adlı eserinin ilk say
fası (Süleymaniye Ktp. , Reşid Efendi, nr. 992/4) 

Ş etikname 1282'de ( ı866) istanbul'da 
basılmıştır. Anlaşılması güç olduğundan 
Şefikname'ye daha sonra şerhler yazıl
mıştır. Bunlardan biri eserin kaleme alın
masının ardından Muhammed b. Ahmed 
tarafından 1122'de ( 1710) Midilli'de yazıl
mıştır. Şefikname ile birlikte basılan bu 
şerh üzerine (İstanbul1288) Turgut Ko
çoğlu yüksek lisans tezi hazırlamıştır 

(2004, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Şe

fikname'nin ikinci şerhini Mahmud Ce
laleddin Paşa Ravzatü'l-kamilin adıyla 
hazırlamıştır (İstanbul 1289). Bu kitap ön
ce Şefikname'nin metnini ve ardından 
bu metnin şerhini ihtiva ettiği için diğe
rinden farklı bir tertiptedir. Mahmud Ce
laleddin Paşa, dördüncü fasıldan itibaren 
bazı fasıllarda isimleri geçen kişilerin bi
yografilerini esere eklemiştir. z. Muvaz
zah Şefikname. Şefikname'nin müellifi 
tarafından daha açık bir ifade ve ayrı bir 
tertipte yazılmış şeklidir. 9 Rebiülahir 111 s·
te (22 Ağustos 1703) lll. Ahmed'in Edirne'
de tahta çıkmasıyla başlayen eserde istan
bul'daki olaylara kısaca temas edilir. ll. 
Mustafa'nın 20 Şaban 111 S'te ( 29 Aralık 
1703) ölümü dolayısıyla zamanına ait hadi
seler özetienirken tekrar Edirne Vak'ası'
na geçilir; bu defa geniş biçimde yine Fey
zullah Efendi Vak'ası üzerinde durulur. Mü
ellif, bu eserini meydana getirirken çok 
yakınlarından duyduklarının ve bizzat mü
şahede ettiklerinin dışında kalan olayları 
divanda saklanan defterlere başvurarak 
araştırdiğını ve rivayetlere fazla önem ver
mediğini kaydeder (Muvazzah Şefikname, 
vr. 36a). Eserin istanbul kütüphanelerin
de çeşitli nüshaları vardır (İÜ Ktp., TY, nr. 
9725) Şefik Mehmed Efendi'nin Tarih-i 
Abdullah adlı bir başka eserinin daha bu
lunduğu söylenir (Wien Österreichische Na
tional Bibliothek, nr. ıo82; Flügel, ll , 278). 
Ancak bunun Ş etikname veya Muvazzah 
Şefikname'nin bir nüshası mı, yoksa fark
lı bir eser mi olduğu belli değildir. Ham
mer, Şefik Mehmed Efendi'nin ayrıca Mo
ra fatihi Ali Paşa'nın biyografisine dair bir 
eseri bulunduğunu kaydeder (HEO, XIV, 
490). Diğer taraftan Sursalı Mehmed Ta
hir, Şefik Efendi'nin Şefikname'den baş
ka 11 OS-11 06 ( 1694-1695) yılları vekayiini 
ihtiva eden bir Osmanlı tarihi yazdığım söy
lemektedir (OsmanlıMüellifleri, III , 75). 3. 
Emşdl-i 'Arab u 'Acem. Arapça ve Fars
ça darbımeselleri ihtiva etmekte olup Şe
fikname'yi şerheden Mehmed b. Ahmed 
Efendi tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir 
(tercümenin eksik bir nüshası için bk. 
TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1530). Şefik 
Mehmed Efendi'nin bazı şuara tezkirele-



rinde şiirlerinden örneklere yer verilmiş ol
masına rağmen müstakil bir divanının bu
lunduğuna dair herhangi bir kayda rast
lanmaz. Kendi zamanında tertip edilen 
(Zilkade 1118 / Şubat 1707) bir mecmuada 

beş kasidesiyle sekiz gazeli yer alır (TSMK, 
Reva n Köşkü , nr. 1503, vr. 79b-89b, 91 b-92•). 

Ayrıca Abdülkerim Bey'in Adab-ı Müna

zara adlı esere yaptığı şerhe bir haşiye 
yazmıştır (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1502, 

vr. 55b vd.; nr. 1503, vr. 63b). 
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ŞEHABEDDİN ei-HAFAci 

(bk. HAFAcl, Şehabeddin). 

ŞEHABEDDİN MAHMÜD 

(.:ı~ IJ!""'' ...,.,~) 
Ebü's-Sena (Ebu Muhammed) 

Şihabüddin (Bahaüddin) 
Mahmud b. Süleyman (Selman) 

_j 

b. Fehd b. Mahmud el-Halebi ed-Dımaşkı 
(ö. 725/ 1325) 

L 
Katip, şair ve edip. 

_j 

644 (1246) yılında Halep'te doğdu. İbn 
Fehd olarak da anılır. Babasının yanında 
hıfzını tamamladı; ayrıca ondan hadis. Arap 
şiiri, hutbe, hikemiyat ve emsale dair bil

giler aldı. 654'te ( 12 56) babasıyla birlikte 
Dımaşk'a göç etti. Burada İbrahim b. ömer 
b. Burhan, İbn Hami!, İbn Ni'me (Ahmed b. 

Abdüddaim). Yahya b. Nasıh Abdurrahman 
(Abdürrahlm) el-Hanbel!, İbn Malik et-Ta! 
gibi alimlerden hadis; Neccar, Ebü'l-Ferec 
İbn Kudame ve İbnü 'l-Münecca el-Han
bell'den fıkıh ve özellikle Hanbeli fıkhı; İbn 
Malik et-Tat'den Arap grameri ve lugatı; 
Mecdüddin Muhammed b. Ahmed İbnü'z
Zahlr'den Arap edebiyatı dersleri aldı; na-

zım ve nesir sanatlarında İbnü'z-Zahlr'in 
üslubundan etkilendi. Edebi mektup (te

ressül) ve inşa alanında çağdaşlarının önü
ne geçti (Zehebl, ll , 329) . Fıkıhta, ayrıca lu
gat, nahiv, nazım ve nesirde üstün bir dü

zeye ulaştı. Mensub hattıyla ücret karşı
lığında kitaplar istinsah etti. Tarihçi İbn 
Rati' ile tarihçi, edip ve şair Safedi onun 
seçkin öğrencilerindendir. Safedi başta ho
casının eserleri, şiir ve inşaları olmak üze

re Hariri'nin el-Ma]fiimdt'ı. Mütenebbl di
vanı, Ebu Temmam'ın el-l;lamase'si ve 
İbn Malik'in el-Eltiyye'si gibi eserleri on
dan okuyup icazet aldı (Safedl, el-Va{i, XXV, 

303; A'yanü 'l-'aşr, V, 376-382) . 

Şehabeddin Mahmud'un şöhreti yayılın

ca 67 4 ( 1275) yılına doğru Dımaşk'ta DI
van-ı İnşa katipliğine tayin edildi. Mısır m
van-ı inşa reisi Muhyiddin İbn Abdüzza

hir'in 692'de ( 1293) vefatı üzerine el-Me

likü'l-Eşref Halil'in veziri Şemseddin Mu

hammed b. Ebü'r-Reca İbn Sel'us ed-Dı
maşki onu Divan-ı inşa'da görevlendirdi. 

Dımaşk Divan-ı inşa Nazırı Kadi Şerefed
din Abdülvehhab b. Fazlullah el-Ömerl'nin 

717 (1317) yılında ölümüyle onun yerine 

tayin edildi ve burada vefatma kadar ça

lıştı. Dımaşk ve Mısır Divan-ı inşalarında 

katip, sır katibi ve Divan-i inşa nazırı ola

rak elli yıldan fazla görev yaptı . Ayrıca ka

tipliği sırasında Hanbeli kadısı olarak da 

görevlendirildi (Şevka nl . ll , 295) Daha çok 

oğulları ve torunlarına hocalık yapan Şeha

beddin, onların da kendi mesleğini seçme

leri üzerine katipierin el kitabı mahiyetinde 

l;lüsnü't-tevessül ila şına'ati't-teressül 
adlı eserini kaleme aldı. Suriye genel vali

si Seyfeddin Tenkiz'in takdirini kazanan 

Şehabeddin Mahmud 22 Şaban 725 (3 

Ağustos 1325) tarihinde Dımaşk'ta Kadi el

Fazı!' dan kalan evde vefat etti, cenaze na

mazını vali kıldırdı ve KasiyOn dağı eteğin

de Yağmuriyye Camii yakınındaki türbesi

ne defnedildi. Yerine oğlu Kadı Şemsed

din Muhammed getirildi. Safedi Şehabed

din Mahmud için bir mersiye yazmıştır (el

Vafi, XXV, 308-310; A'yanü 'l-'aşr, V, 375 -

376) . İbn Kesir'in inşa sanatında Kadi el

Fazıl'dan sonra eşsiz diye nitelediği Şeha

beddin Mahmud ( el-Bidaye, XIV, 140) uzun 

resmi yazıları (taklid ve tevki ' yazılarını ) bile 

müsveddesiz yazabiliyordu. Öğrencisi Sa

fedl ilmi , edebi, ahlakı ve dindarlığı. Arap 

eyyamı ve teracimi ile kitabet hatlarına vu

kufu, nazım ve nesir sanatlarındaki usta

lığı ile katip unvanına hacasından daha la

yık birini görmediğini söyler. Bu nitelikle

riyle ailesine iyi bir mim bırakmış, çocuk

ları "Şehabeddin Mahmud'un çocukları" di-

SEHABEDDİN MAHMUD 

ye anılır olmuştur. Oğulları ve torunları ile 
bir katip ve alim ailesi meydana getirmiş, 

oğulları İbrahim ile Muhammed, bunların 
oğulları ve torunları Divan-ı inşa'da katip, 

sır katibi , ordu ve evkaf nazırı olarak gö

rev yapmış, İbrahim'in kızı Zahide hadis 

ilmiyle uğraşmıştır. 

Kendisi katip adaylarına bed!' nevileriy

le seciin anlamı boğup gölgelemeyecek şe

kilde tabii bir akışla kullanılmasını tavsiye 

etmesine rağmen çağın inşa geleneğine 
ve Kadi el-Fazı! inşa mektebine uyarak se

ci ve bed!' nevilerinde sunlliğe varan aşırı
lığa meyletmiş , seeilerde Ebü'l-Ala el-Ma

arri gibi Iüzum-ı ma la yelzem sanatına 
ağırlık vermiş. mananın zor anlaşılır olma

sını katibin sanat gücünün bir ölçüsü ola
rak görmüştür. inşa sanatında Kadi el-Fa

zı! ile mukayese edilen Şehabeddin uzun 

bediT kasidelerinin çokluğu bakımından on

dan üstün sayılmıştır (ibn Keslr, XVlll, 259) . 

Nesir-inşa türüne ait toplam otuz ciltlik 

ürünü olduğu kaydedilmekle birlikte bun

ların ancak bir kısmı zamanımıza ulaşmış

tır. Şehabeddin'in askeri savaşa teşvik, sa

vaşta cesaret ve kahramanlık, yenilginin 

kötülüğü. zafer kutlamaları gibi konular

da mektupları; Divan-ı İnşa'da yazdığı tev

ki', taklid, menşur vb. çoksayıda resmi ya

zıları ve mektupları ; kuşlar, yırtıcılar. av. 

at, silah, kale vb.ne dair tasvir risaleleri 

vardır. Hisalelerinde hal (ha ll ) (meşhur 

dize ve kıtaların çözülerek nes ir içine us

taca yerleştirilmesi) , istişhad (meşhur di

zelerden alıntı yapılmas ı). iktibas (ayet ve 

hadislerin re feran ss ı z ustaca metne yer

l eştirilmes i) sanatlarının yoğunluğu gö

rülür. Safedl. hocasının Bedlüzzaman el

Hemedanl ile Hariri'yi geride bıraktığını 

söylediği at tasvirine dair risalelerini (el

Vafi, XXV, 355-361 ; A'yanü'l-'aşr, V, 392-

396) ve bediT inşanın zirvesi diye nitelediği, 
İbnü'r-Ruml'nin 101 beyitlik "~aşide-i Tar

diyye"sinden esinlenerek kaleme aldığı 

"Remyü'l-bundul5" adlı risalesini (el-Vafi, 
XXV. 3 10-328) nakletmiş, ayrıca Cemaled

din İbn Nübate el-Mısrl ile mektuplaşma
larını kaydetmiştir (a.g.e. , XXV, 340-3 55) . 

Resmi yazılarının bir kısmı iki cilt halinde 

toplandığı gibi birçok risalesi l;lüsnü't-te
vessül'ün son kısmında, Nüveyrl'nin Ni
hayetü'l-ereb'i, Kalkaşendl'nin Şubf:ıu'l
a'şa'sı. İbn Ma'sum'un Envarü'r-rebi'i gi

bi edebiyata ve tarihe dair eserlerde yer 

almaktadır. 

Şehabeddin Mahmud, nesrinin şiirinden 

üstün olduğunu söylerse de Safedi bunu 
bir tevazu olarak görmekte, nesrinin ve şi
irinin eşit derecede mükemmel kabul edi!-
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