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lı sözlüğü satmasını delil göstererek onun 
maddi kazanç için ders verdiğini iddia eder
se de çok sayıda talebe yetiştirmesi bunun 
doğru olmadığını göstermektedir. AkTi ilim
lerdeki yeteneğini keşfederek şiir, edebi
yat, felsefe ve mantığa yönlendirdiği Ha
zim 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-Ah
vas, Kasım b. Ali es-Saffar, İbn Said ei-Mağ
ribl, Ebü'I-Abbas İbnü'I-Hac, İbn Sehl onun 
öğrencilerinden bazılarıdır. Şelevbln, İşbl
liyeli alimler ve tabipler ailesi Beni Zühr ile 
yakın ilişki içinde olduğu gibi Muvahhid yö
neticilerinden de itibar görmüş, Ebu Yusuf 
ei-Mansur zamanında ( 1184- 1199) Mera
keş'te oturmuştur. Sin ve sad harflerini 
peltek olarak (şa) telaffuz ettiği, bu sebep
le düzgün konuşamadığı, fakat inşasının 
ve hattının güzel olduğu, derslerinde mi
zaha 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 kay
naklarda zikredilmiştir. SüyCıti'nin Hem'u'l
hevdmi'ı ile el-Eşbdh ve'n-ne?d'ir'i gibi 
dil ve gramer kitaplarında görüşleri zikre
dilmiştir. 

Eserleri. 1. Şerf:ıu'l-Mu]faddimeti'l-Ce
zuliyye. Hacası CezCıll'nin Arap grameri
ne dair muhtasarının şerhidir. Şelevbln'in, 
daha sonra şerhine ilavelerde bulunması 
onun büyük ve küçük olmak üzere iki şerh 
yazdığı şeklinde yorumlanmıştır. Eserin Es
curial (nr. 36, 190), Hizanetü'I-Karaviyyln 
(nr. 1202) ve Çorum İl Halk Kütüphane
si'nde (nr. 2773/ 2) nüshaları bulunmak
tadır (nşr. Türki b. Sehv b. Nizal el-Utey
bl, 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 Kita
bi Sibeveyhi), el-Kavdnin fi 'ilmi'l-'Ara
biyye ve MeşyeJJ.a adlı eserler de nisbet 
edilmektedir. 
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ŞELTÜT, Mahmud 
(~~.:ı~) 

(1893-ı 963) 

Mısırlı alim, Ezher şeyhi. 
_j 

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 okul
da 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 için
de birleştiren mesajlar verdi. Bu suretle 
hem hararetli bir vatanperver hem yeni
likçi bir fakih olarak tanındı. ilmi birikimi 
ve cesaretiyle dönemin alimlerinin dikka
tini 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 al
dı ve ıslahatçı düşüncelerini destekledi. 
Ancak ıslah faaliyetlerinde çeşitli engel
lerle karşılaşan Meragi bir yıl sonra istifa 
edince Şeltut yeni Ezher şeyhi Zavahirl ile 
anlaşarnadı ve 17 Eylül 1931 tarihinde Ez-

Mahmüd 
Şeltat 

her'deki görevinden uzaklaştırıldı. Gazete 
ve dergilerde yazdığı makaleler le 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 gö
revini üstlendi. Hutbeleri halk tarafından 
büyük ilgiyle karşılandı. 1935 yılında Mera
gi yeniden Ezher şeyhliğine getirilince Şel
tCıt, Külliyyetü'ş-şerla'nın dekanlığına ta
yin edildi. O güne kadar programda yer al
mayan mukayeseli hukuk dersini okutma
ya başladı. Bu ders sayesinde öğrenciler, 
mezhep imamlarının görüşlerinden hangi
lerinin daha güçlü deliliere dayandığı ko
nusunda fikir sahibi oldular. 

1938'de Hollanda'nın Lahey şehrinde 
toplanan Milletlerarası Mukayeseli Hukuk 
Kongresi'ne katılan Şeltut, "İslam Huku
kunda Hukuki ve Ceza! Sorumluluk" baş
lıklı tebliğinde diğer hukuk sistemlerinde 
ele alınmayan bazı konularda İslam huku
kunun 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 ol
du. Şeltut genelde diniere ve özellikle İs
lam'a yapılan saldırılara cevap verilmesi, 
bid'atları belirleyecek esasların tesbit edil
mesi, müslümanların okuduğu kitaplarda 
yer alan İsrailiyat türü bilgilerin ayıklan
ması, Ezher şeyhliğine sorulan fetvalara 
verilen cevapların yayımlanması, yeni orta
ya çıkan problemler konusunda dinin hük
münün araştırılıp müslümanlara duyurul
ması, vaaz ve irşad faaliyetlerinin yeniden 
düzenlenmesi gibi tekliflerde bulunduysa 
da bunların çoğu gerçekleşmedi. 1942 yı
lında Külliyyetü'ş-şerla'da verdiği bir kon
feransla Ezher'de izlenmesi gereken ilmi 
siyasetin esaslarını ortaya koydu. Ders ki
taplarında kullanılan dilin çok ağır, muh
tevalarının gereksiz ayrıntılarla dolu oldu
ğuna, ictihad kapısının kapalı tutulduğu

na ve öğrencilerin eğitimiyle ilgili yetersiz
liklere dikkat çekerek arzu edilen ıslaha
tın henüz gerçekleşmediğini belirtti. 

Ezher'in ıslah edilmesi çalışmaları ya
nında Şeltut'un özellikle İslam mezheple
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 Ce
maatü kibari'l-ulema'nın desteğiyle Ce-



maatü 't-takrlb beyne'l-mezahibi'l-islamiy
ye adlı bir heyet ve buna bağlı Darü't-tak
rlb adlı bir enstitü kuruldu. ŞeltCıt bu gi
rişimi yazıları ve konferanslarıyla destek
ledi. 1949 yılından itibaren büyük bölümü 
Cemaatü't-takrlb'in yayın organı Risdle
tü'l-İsldm dergisinde tefrika edilen bir 
tefsir yazdı. 1946'da Mecmau'l-lugati'l
Arabiyye'ye üye seçildi ve Kahire Üniver
sitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermeye 
başladı. 19SO'de Ezher'de İslam kültürü ve 
araştırmaları bölümüne genel müfettiş ta
yin edildi. 19S7'de İslam Konferansı'na da
nışman, aynı yıl Ezher vekili ve 13 Ekim 
19S8'de Ezher şeyhi oldu. Reform çaba
ları sonucunda 1961'de Ezher modern bir 
üniversite hüviyetine kavuşturuldu; ilk de
fa kız öğrenciler alındı ve 1962'de Külliy
yetü'l-benat açıldı. Ayrıca Cemaatü kiba
ri'l-ulema'nın yerine ŞeltCıt'un büyük ümit
ler bağladığı Mecmau'l-buhCısi'l-İslamiyye 
kuruldu. Ezher Fetva Komisyonu, Eğitim 
ve Öğretim Bakanlığı'nda Kültürel İlişki
ler Yüksek Komisyonu ve Radyo Yüksek 
Meclisi üyelikleri yanında Sosyal işler Ba
kanlığı Örf-Adet Komisyonu ve İslam Araş
tırmaları Komisyonu başkanlıkları görev
lerinde de bulunan ŞeltCıt'a 19S8'de Şili, 
1960'ta Cakarta ve 1961'de Fas V. Muham
med üniversiteleri fahrl doktora unvanı 
verdi. 1960 yılında Fas Kralı V. Muhammed 
tarafından bir nişanla ödüllendirildi. ŞeltCıt 
uzun bir hastalıktan sonra 13 Aralık 1963 
tarihinde vefat etti. 

İlml çalışmaları yanında mücadeleci ve 
ıslahatçı kişiliğiyle de öne çıkan ŞeltCıt Ce
maleddln-i Efganl, Muhammed Abduh ve 
Meragi'nin ıslahatçı çizgisini izlemiş, Ha
san ez-Zeyyat'a göre onlardan daha ba
şarılı olmuştur. Bunda, şartların onun le
hinde gelişmesinin yanı sıra İslam birliğini 
sağlamak amacıyla Şla ile Ehl-i sünnet'i 
birbirine yaklaştırmak için gösterdiği ça
baların ve bunların halk tarafından des
teklenmesinin büyük payı olmuştur. Özel
likle fıkıh ve tefsir alanında değerli çalış

malar yapmış. Kur'an-ı Kerim'in ilk on cü
zünü (Tevbe suresinin 121. ayetine kadar) tef
sir etmiş, tefsirinde uyguladığı belli bir 
mezhebe bağlı kalmayan, sCırelerin bütün 
olarak içerdiği genel hüküm ve amaçlara 
yoğunlaşan, vahyi ilıml teorilerin sınırlı ka
lıplarıyla izaha çalışmayan metodu çeşitli 
araştırmalara konu olmuştur. Fıkıh alanın
da geleneksel bakış açısına karşı çıkarak 
çağdaş problemlere cesaretle çözümler 
bulmaya çalışmıştır. Aydınların da ilgiyle 
izlediği vaaz ve irşad hizmetine özel bir 
önem vermiş, Mısır Radyosu'nda ilk defa 
sabah sohbetlerini başlatmış , özel günler-

de yaptığı konuşmaları, dergi ve gazeteler
de yazdığı yazılarla görüşlerini geniş kit
lelere ulaştırmıştır. 
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miyye (Kahire I 937; Ahmed Fethi Beh
nesl, Şeltut'un Lah ey Milletlerarası Muka
yeseli Hukuk Konferansı'na sunduğu bu 
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islam hukukuna dair görüşlerini yansıtan 
bu eseri Muharrem Tan Türkçe'ye tercüme 
etmiştir [İstanbul 1991. 1993[) ; el-Fetd
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tesi için bk. Midhat David Abraham, s. 
171-187). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Midhat David Abraham, Mahmud Shaltilt 
(1893-1963 ), A Muslim Reformist: His Life, Works 
and Religious Thought, Hartford 1976; Men1' 
Abdülhal!m Mahmud, Menahicu'l-mufessirfn, Ka
hire 1978, s. 347-354; Abdülmec1d Abdüsselam 
ei-Muhtesib. İtticaha.tü't-tefsfr fi'l-'aşri'r-rahin, 
Arnman 1402/1982, s. 303-307; a.mlf., "Menhe
cü'l-imam Mal)mfıd Şeltfıt fi tefs1ri'l-~urani"I
Kerim", Mecelletil Ada.bi'l-Müstanşıriyye, XIII, 
Bağdad 1986, s . 431-446; M. Mehdi Allam, el
Mecma'iyyun fi tıamsfne 'amen, Kahire 1406/ 

ŞEM' u PERVANE 

1986, s. 340-341; Fehd b. Abdurrahman er-RO
ml. Menhecü'l-medreseti'l-'akliyyeti'l-/:ıadfşe fi't
tefsir, Beyrut 1407, 1, 198-201; Şüyu!Ju'l-Ezher 
[nşr. Vizaretü"l-i"lam). Kahire, ts ., s. 44-45; Kate 
Zebiri. Mahmud Shaltut and Jslamic Modemism, 
London 1993; a.mlf., "Shaykh Mahmud Shaltfıt: 
Between Tradition and Modernity", Journal of Js
lamic Studies, 11/2, Oxford 1991, s. 21 0-224; M. 
Abdülmün'im HafacJ- Ali Ali Subh, el-lfareketü '1-
'ilmiyye fl'l-Ezher, Kahire 2007, s . 190-197; Ab
bas Mahmud ei-Akkad, "ei-Muvaffıl} el-muvaf
fal}: el-imamü'l-muşlil) Mal)mfıd Şeltfıt", Risale
tü'l-İslam, XIV/53-56, Kahire 1963, s. 212-217; 
Mahmud eş-Şerkavi, "Şey b.! Mal)mfıd şeltfıt", ME, 
XXXV/6 ( 1964), s. 678-683; Ali Abdürrazık, "ei
Merl)fım el-üstazü'l-ekber eş-Şeyb Mal)mfıd Şel
tfıt", MMLA, XIX [1965) , s. 147-153; Nasr Ferld 
Yası!. "el-imam Mal)mfıd Şeltfıt: el-menhec, et
tecdid, et-tal}ıib", Risaletü't-takrfb, sy. 55, Tah
ran 1427/2006, s. 187 -224; Arnira El Azhary Son
bol , "Shaltfıt, MahmUd", The Oxford Encyclope
dia of the Modern lslamic World [ed. J. L. Espo
sito), Oxford 1995, IV, 42-43; W. Ende, "~altüt, 
Mahmud", EJ2 (İng.), IX, 260-261; Seyyid Muham
med eş-Şahid, "Şeltfıt, Mal)mfıd", Mu.AU, XV, 99-

105. ~ 
IJ!I!J SEYYiD AHMED EŞ-ŞAL 

ı ı 
ŞEM 

( ,;.;..ıı ) 

Koklama duyusu 

L 
(bk. DUYU). 

_j 

ı ı 

ŞEM' u PERV ANE ( ~,,Y., ~ ) 

Doğu edebiyatlarında 

tasavvufi aşkın anlatıldığı 

alegorik ve sembolik hikayelerin 

L 
ortak adı. 

_j 

Geceleri ışığın çevresinde dönen perva
nenin klasik Doğu şiirinde aşığı temsil et
tiği ve muma (şem') aşık olduğu yaygın 
bir kabul olarak yer almaktadır. Pervane
nin mum ışığı etrafında her seferinde ona 
daha yaklaşarak döndükten sonra kendi
ni aleve atıp yok etmesi sevdiğiyle yakıcı 
bir vuslata ermek şeklinde düşünülmüş 
ve bu düşünce şairler için orüinal bir ilham 
kaynağı olmuştur. Şem'in yanarak ışık ver
mesi, pervanenin de bu ışık çevresinde dö
nüp durması aşık ile maşukun durumuna 
benzetilmiştir. Ayrıca şem' çeşitli kelime
lerle oluşturduğu terkiplerde kinaye yo
luyla "ay, güneş, sevgili" anlamlarının ya
nı sıra "ilahi nur, mürşid-i kamil, Kur'an, 
Hz. Muhammed" gibi tasavvufı manalarda 
da kullanılmıştır. Kur'an'da insanlar uçu
şan kelebeklere benzetildiği gibi (ei-Ka
ria 101/4) hadislerde de kendini ateşe at
maya çalışan pervanelere teşbih edilmiş
tir. Bunlar şem' u pervane konulu şiirler 
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