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Sözlükte "yapılan bir iyiliğin sahibini övgü ile anmak" manasındaki şükr (şükran)
kökünden türeyen şekür "çokça teşekkür
eden" demektir. Allah'a nisbet edildiğin
de "az da olsa kulun iyi bir arneline fazlasıyla karşılık veren" anlamına gelir (İbnü'l
Es!r, en-Niha.ye, "şkr" md.; Kamus Tercümesi, II, 446). Şekür dört ayette Allah'a
nisbet edilmiş, bunların üçünde gafGr isminden sonra, birinde halimden önce yer
almıştır. ŞekOrun bu kullanılışı, kelimenin
içeriğinde kulun günahını bağışlaması veya
cezalandırılması hususunda acele etmeyip iyilik yapması için fırsat verme unsurlarının bulunduğuna işaret etmektedir.
Bir ayette şakir ismi zat-ı ilahiyyeye izafe
edilmiştir. İki ayette, iyi arnellerde bulunan mürninterin bu çabalarının şükranla
karşılanacağını ifade eden meşkür kelimesi geçmektedir. Şükran ve mükafatın
faili Allah olduğundan şükür kavramının
burada dalaylı olarak zat-ı ilahiyyeye nisbet edildiğini söylemek mümkündür (M.
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şkr" md.). Şe
kGr ismi İbn Mace ve Tirmizi'nin rivayet
ettiği esrna-i hüsna listesinde yer almaktadır ("Du'a'", lO; "Da'avat", 82). Ebu Hüreyre'den nakledilen iki hadisten birinde
Hz. Peygamber, yola sarkan bir dikeni arka tarafa doğru iten (Buhar!, "Ezan", lO;
Müslim, "Birr", 127). diğerinde ise meskCın yerlerden uzak bir yol üzerinde gördüğü susamış köpeğe su vermek için kuyunun dibine inen, pabucunu doldurduktan sonra onu ağzıyla tutup yukarıya çı
kan ve hayvanın susuzluğunu gideren kimselerin (Müsned, ll, 375; Buhar!, "Müsa~t", 9) davranışlarını Allah'ın şükranla karşıtayacağını ve günahlarını bağışiayacağını
bildirmektedir.
Şükür kavramının temel manasında "artmak, ortaya çıkmak, minnet ve övgü duygularını ifade etmek" unsurları mevcuttur. Aıimler, bu anlamlardan hareketle kulun gerçekleştireceği küçük bir arneli bile
Cenab-ı Hakk'ın fazlasıyla mükafatlandıra

cağı hususuna dikkat çekerler. Kulun güzel davranışları Allah'ın lutfettiği imkanlar sayesinde meydana geldiğinden aslın
da O'na yönelik hamd ve şükür niteliği taşır. Allah ' ın bu tür davranışları öldüllendir-

mesi din terminolojisinde aynı kavramla
ifade edilerek "kuluna teşekkür eden" anlamında şekur ismi kullanılmıştır. Kişinin
büyüklerine karşı saygılı davranması onun
görevi ise de asil insanlar bu davranışa teşekkürle mukabele eder. Bu da karşılıklı
sevgi ve saygıyı çoğaltır. Aynı durum kul
ile Allah arasında düşünöldüğü takdirde
kuldan itaat ve saygı (takva). Allah'tan şef
kat ve mükafat şeklinde ortaya çıkar. Şe
kGr ismi Kur'an'da ve hadislerde gafür ve
halim isimleriyle kullanıldığından alimler
bu ismin muhtevasına ilahi mağfireti de
dahil etmiştir.
Şekur

ismine dair ayet ve hadisler Alve özellikle insana olan
lutuf, muhabbet ve merhametinin enginliğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Nitekim biraz önce nakledilen Ebu
Hüreyre hadislerinde insanlara eziyet veren bir şeyi bertaraf etme, susamış bir
hayvana su verme fiilierinin bile Allah'ın
mağfiretine vesile olduğu belirtilmektedir. Ebu Süleyman el-Hattabl bu tür ifadeterin basit de görünse daima elden gelen iyi şeyleri yapmaya teşvik niteliği taşı
dığını söyler ve bu gibi fiilierin çağuna gücü yetmeyenıerin azı terketmemesi gerektiğine işaret ettiğini belirtir (Şe'nü'd
du'a', s. 66) . ŞekOrun bu içeriğiyle ilgili
olarak kulun daima Allah'a yönelmesinin
önemini anlatan bir hadiste Allah'ın tövbe eden kulunun bu davranışından duyduğu memnuniyetin tek başına çölde yürüyen bir kimsenin kaybettiği devesini bulduğunda duyacağı sevinçten daha fazla olduğu ifade edilmiştir (Buhar!, "Da'avat" ,
4; Müslim, "Tevbe", 3-8). Allah'ın insanla
ilgili fiili sıfatları içinde yer alan şekür gafGr, hadi, halim ve hamld isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
lah 'ın yaratıklara
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Ebu All Ömer b. Muhammed b. Ömer
b. Abdiilah el-Ezdl el-İşblll en-Nahvl
(ö. 645/1247)

Endülüslü Arap dili alimi.

L
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562 ( 1167) yılında bir fırınemın oğlu olarak İşblliye'de (Sevilla) doğdu. Kendisine
Endülüs dilinde "mavi gözlü beyaz-kumral" anlamındaki "Şelevbln" lakabı verildi.
Bu lakabın , İşblliye yakınında Şelevbln (bugün Salobrena) adıyla bilinen köyden olması sebebiyle yahut el-Bire yakınındaki Selevbln adlı kaleye nisbette verildiği ileri sürülmüşse de ilk görüşün daha doğru olduğu belirtilmiştir. Şelevbln es-Sagir diye
bilinen Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
el-Maleki'den (ö 660/1262) ayırt edilmesi
için Şelevbln el-Keblr olarak da tanınır.
Babasının

bir süre hizmetinde bulunEbu Bekir Muhammed b. Abdullah
b. Yahya İbnü'l-Cedd'in evinde büyüdü ve
ondan faydalandı. Ebu Bekir Muhammed
b. Halef el-İşbill, İbn Beşküval, İbn Mada,
Ebu Bekir İbn Zühr el-Hafid, Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyl'i, İbnü'l-Har
rat, Ebü'l-Kasım İbn Hubeyş, Ebu Bekir
İbn Hayr ve Isa b. Abdülazlz el-Cezul'i gibi hocalardan ders okudu. ilim tahsili için
yaptığı seyahatlerde Silefi, İbn Hayr, İbn
Beşküval, Süheyll. İbn Rüşd el-Hafid, Ebu
Bekir İbn Zühr, İbn Hubeyş gibi alimlerden
çeşitli ilimiere dair icazet aldı. Arap grameri ve lugatı konusunda zamanının önde gelen bilginlerinden oldu. Daha hayatta iken eserleri ve şöhreti Suriye ve lrak'a
kadar yayıldı; Arap gramerinde şarkın otoritesi sayılan Ebu Ali el-Farisi ile mukayese
edildi. Özellikle Kitfıbü Sibeveyhi üzerine yoğunlaşıp yirmi iki yaşında onu okutabilecek düzeye erişti. Başta Arap grameri olmak üzere on sekiz yaşında başladı
ğı öğretim faaliyetini altm ış yıl sürdürdü.
Verdiği derslerden ayda 4000 dirhem kazandığı zikredilir. Hayatının sonlarına doğ
ru Kurtuba (Cordoba), Belensiye (Valencia)
ve Mürsiye (Murcia) gibi önemli merkezlerin hıristiyanların eline geçmesi yüzünden
derslerine son verdi (640/1242). Şelevbln,
Kastilya Kralı lll. Fernando'nun on sekiz ay
süren kuşatması sırasında 64S'te (ı 24 7)
İşblliye'de vefat etti. Onun şehrin ele geçirildiği yıl (646/1248) öldüğü de kaydedilir.
duğu

Çağdaşı İbnü'l- K.ıftl, Şelevbln 'in Ahmed
b. Eban el-İşblll'ye (ö. 382/992) ait, altmış
veya 100 cilt olduğu söylenen el-'.Alem ad-
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lı sözlüğü satmasını delil göstererek onun
maddi kazanç için ders verdiğini iddia ederse de çok sayıda talebe yetiştirmesi bunun
doğru olmadığını göstermektedir. AkTi ilimlerdeki yeteneğini keşfederek şiir, edebiyat, felsefe ve mantığa yönlendirdiği Hazim ei-Kartacennl, on yıl derslerine devam
eden İbn Usfur ei-İşbill, İbn Ebü'r-Rebl',
İbn Maliket-Tal, İbn Müsdl, İbnü'I-Ebbar,
Ebu Ca'fer ei-Lebll, Ebu Ali İbn Ebü'I-Ahvas, Kasım b. Ali es-Saffar, İbn Said ei-Mağ
ribl, Ebü'I-Abbas İbnü'I-Hac, İbn Sehl onun

heb, ll, 78; Süyüt!, Bugyetü'l-vu'at, ll, 224-225;
a.mlf., el-Eşbah ve'n-nqa'ir fi'n-naf:ıv (nşr. Abdülal Salim Mekrem), Beyrut 1406/1985, I-IX,
tür.yer.; a.mlf., Hem'u'l-hevtımi' şerf:ıu Cem'i'lcevtımi' (nşr. Abdülal Salim Mekrem), Küveyt
1400/1980, I-YI, tür.yer.; Makkar!, Nefl:ıu't-tib, lll,
490-491, ayrıca bk. tür.yer. ; Keşfü '?-?Unun, I, 508;
ll, 1428, 1774, 1800; Brockelmann, GAL, I, 376;
Suppl., I, 541-542; M. D. RadriguezG6mez. "Abü
Ali al-Sa1awbin", Homenaje a la Profesora Elena
Pezzi, Oranada 1992, s. 97-104; M. Fierro. "alill]alawbin", EJ2 (Fr.), IX, 265-266.
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öğrencilerinden bazılarıdır. Şelevbln, İşbl

liyeli alimler ve tabipler ailesi Beni Zühr ile
yakın ilişki içinde olduğu gibi Muvahhid yöneticilerinden de itibar görmüş , Ebu Yusuf
ei-Mansur zamanında ( 1184- 1199) Merakeş'te oturmuştur. Sin ve sad harflerini
peltek olarak (şa) telaffuz ettiği, bu sebeple düzgün konuşamadığı, fakat inşasının
ve hattının güzel olduğu, derslerinde mizaha yer verdiği, bunun yanında dalgınlı
ğı konusunda bazı anekdotların anlatıldı
ğı belirtilen Şelevbln ayrıca kıraat, gramer
ve şiire dair rivayetleriyle tanınmış , Kasım
adlı bir genç için yazdığı bazı şiirleri kaynaklarda zikredilmiştir. SüyCıti'nin Hem'u'lhevdmi'ı ile el-Eşbdh ve'n-ne?d'ir'i gibi
dil ve gramer kitaplarında görüşleri zikredilmiştir.

Eserleri. 1. Şerf:ıu'l-Mu]faddimeti'l-Ce
zuliyye. Hacası CezCıll'nin Arap gramerine dair muhtasarının şerhidir. Şelevbln'in,
daha sonra şerhine ilavelerde bulunması
onun büyük ve küçük olmak üzere iki şerh
yazdığı şeklinde yorumlanmıştır. Eserin Escurial (nr. 36, 190), Hizanetü'I-Karaviyyln
(nr. 1202) ve Çorum İl Halk Kütüphanesi'nde (nr. 2773/ 2) nüshaları bulunmaktadır (nşr. Türki b. Sehv b . Nizal el-Uteybl, I-III, Riyad 1413/!992; Beyrut 1414/
1993). 2. et-Tevtı 'e fi'n-naf:ıv (Tevtı'etü
/i:avanini'l-Mu/i:addime) (nşr. Yusuf Ahmed
el-Mutavvı ' , Kahire 1973) . 3.lfavdşin (Ta'li/i:) 'ald Şerf:ıi Mufaşşali'z-ZemaJ;şeri
li-FaJJ.riddin er-Razi (Chester Beatty Ktp.
IDublin], nr. 5026) . Kaynaklarda Şelevbln'e
Ta'li]f 'ald Kitabi Sibeveyhi (Şer/:ıu Kitabi Sibeveyhi), el-Kavdnin fi 'ilmi'l-'Arabiyye ve MeşyeJJ.a adlı eserler de nisbet
edilmektedir.

ŞELTÜT, M ahmud
(~~.:ı~)

(1893- ı 963)
L

Mısırlı

alim, Ezher

şeyhi.

23 Nisan 1893'te Buhayre vilayetinde
ltayülbarud kasabasına bağlı Benlmansur
köyünde doğdu. İlk öğrenimini ve hafızlığı
nı köyünde tamamlayıp orta öğrenimine
İskenderiye'de Ezher'e bağlı dini bir okulda devam etti. Daha sonra girdiği Ezher'den 1918'de mezun oldu ve İskenderiye'
de tahsil gördüğü okula hoca tayin edildi.
Bu sırada din ilimleri ve Arap dili sahasın
daki çalışmalarını da sürdürdü. 1. Dünya
Savaşı'nın ardından gazetelerde siyasal ve
sosyal gelişmelerle ilgili makaleler yazıp
din ve siyaseti güçlü bir fikir örgüsü içinde birleştiren mesajlar verdi. Bu suretle
hem hararetli bir vatanperver hem yenilikçi bir fakih olarak tanındı. ilmi birikimi
ve cesaretiyle dönemin alimlerinin dikkatini çekti. 1927'de Ezher'in yüksek kısmı
na asistan tayin edildi. 1928'de Ezher şey
hi olan Muhammed Mustafa ei-Meragi
kurumda kapsamlı bir ıslahata girişrnek
istediğinde Şeltut onun yanında yer aldı ve ıslahatçı düşüncelerini destekledi.
Ancak ıslah faaliyetlerinde çeşitli engellerle karşılaşan Meragi bir yıl sonra istifa
edince Şeltut yeni Ezher şeyhi Zavahirl ile
anlaşarnadı ve 17 Eylül 1931 tarihinde Ez-

ıslah

edilmesi

çalışmaları

ya-

nında Şeltut'un özellikle İslam mezheple-

İbnü'l-Kıft!, İnbtıhü'r-ruvtıt, ll, 332-335; İbnü'l
Ebbar, et-Tekmile (nşr. F. Codera), Madrid 1887,
ll, 658; İbn Hallikan, Ve{eyat, lll, 451-452; İbn
Said el-Mağrib!, el-Mugrib, ll, 129-130; Ebü Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Hal11, İi)tişarü'l
Kıdf:ıi'l-mu'alltı fi't-ttırfi)i'l-muf:ıalltı (nşr. İbrahim
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1938'de Hollanda'nın Lahey şehrinde
toplanan Milletlerarası Mukayeseli Hukuk
Kongresi'ne katılan Şeltut, " İslam Hukukunda Hukuki ve Ceza! Sorumluluk" baş
lıklı tebliğinde diğer hukuk sistemlerinde
ele alınmayan bazı konularda İslam hukukunun yaklaşımını anlatarak fıkıh ilminin
zenginliğini ortaya koydu. Ayrıca tebliğini
Arapça okumakta ısrar edip Arapça'nın ilk
defa milletlerarası bir kongrede kullanıl
masını sağladı. Bu tebliğinden dolayı 1941 'de Ezher Cemaatü kibari'l-ulema üyeliği 
ne seçildi ve bu kurulun en genç üyesi oldu. Şeltut genelde diniere ve özellikle İs
lam'a yapılan saldırılara cevap verilmesi,
bid'atları belirleyecek esasların tesbit edilmesi, müslümanların okuduğu kitaplarda
yer alan İsrailiyat türü bilgilerin ayıklan
ması, Ezher şeyhliğine sorulan fetvalara
verilen cevapların yayımlanması, yeni ortaya çıkan problemler konusunda dinin hükmünün araştırılıp müslümanlara duyurulması, vaaz ve irşad faaliyetlerinin yeniden
düzenlenmesi gibi tekliflerde bulunduysa
da bunların çoğu gerçekleşmedi. 1942 yı
lında Külliyyetü'ş-şerla'da verdiği bir konferansla Ezher'de izlenmesi gereken ilmi
siyasetin esaslarını ortaya koydu. Ders kitaplarında kullanılan dilin çok ağır, muhtevalarının gereksiz ayrıntılarla dolu olduğuna, ictihad kapısının kapalı tutulduğu 
na ve öğrencilerin eğitimiyle ilgili yetersizliklere dikkat çekerek arzu edilen ıslaha
tın henüz gerçekleşmediğini belirtti.
Ezher'in
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her'deki görevinden uzaklaştırıldı. Gazete
ve dergilerde yazdığı makalelerle düşün
celerini savunmaya devam etti. Bu sırada
avukatlık yaptı, ilmi araştırmalarla meş
gul oldu; ayrıca Hidiv Tevfik'in oğlu Emir
Muhammed Ali'nin Nil kenarındaki Ravza
adasında bulunan camisinde hatiplik görevini üstlendi. Hutbeleri halk tarafından
büyük ilgiyle karşılandı. 1935 yılında Meragi yeniden Ezher şeyhliğine getirilince Şel
tCıt, Külliyyetü'ş-şerla' nın dekanlığına tayin edildi. O güne kadar programda yer almayan mukayeseli hukuk dersini okutmaya başladı. Bu ders sayesinde öğrenciler,
mezhep imamlarının görüşlerinden hangilerinin daha güçlü deliliere dayandığı konusunda fikir sahibi oldular.

Mahmüd
Şeltat

ri arasındaki ihtilafların en aza indirilmesi
yönünde gösterdiği çabalar, Ehl-i sünnet
ile Şla arasında bir yakınlaşma sağlanma
sı yolunda adımlar atılmasıyla sonuçlandı.
1947'de Vezir Muhammed AllGbe Paşa'
nın başkanlığında Ezher şeyhinin ve Cemaatü kibari'l-ulema'nın desteğiyle Ce-

