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ÞEVÂHÝDÜ’n-NÜBÜVVE

vetine delâlet eden fevkalâdelikler ele alý-
nýr. Bu bölümde Ebû Müslim el-Havlânî,
Âmir b. Abdükays, Zâdân el-Kûfî, Saîd b.
Müseyyeb, Saîd b. Cübeyr, Sýla b. Eþyem,
Ömer b. Abdülazîz, Mutarrif b. Abdullah,
Muhammed b. Münkedir, Süfyân es-Sev-
rî ve Abdullah b. Mübârek gibi kiþilerin
menkýbeleri anlatýlýr. Hâtimede Resûlul-
lah’a ve onun getirdiði dinin esaslarýna mu-
halefet edenlerin gerek Asr-ý saâdet’te ge-
rekse sonraki zamanlarda uðradýklarý felâ-
ketlerden örnekler verilir.

Þevâhidü’n-nübüvve, Hz. Muham-
med’in hak peygamber olduðuna dair,
bir kýsmý “beþâirü’n-nübüvve” türüne gi-
ren nübüvvet öncesine ait olmak üzere si-
yer, Ýslâm tarihi ve menâkýb kitaplarýnda
yer alan rivayetlerin bir araya getirilme-
sinden oluþmuþtur. Eserde bulunan 500
kadar nakil içinde i‘câzü’l-Kur’ân ile mi‘-
racýn vukuu gibi birkaçý dýþýnda yüzlerce
rivayetten hiçbiri kesin bilgi ifade etmez.
Ancak Hz. Muhammed’in her yönüyle eri-
þilmez (mu‘ciz) olan bir eserle insanlarý di-
ne davet ettiði, kendi hayatýnda Arabistan
yarýmadasý halkýnýn bu davete icabet etti-
ði, daha sonraki asýrlarda Ýslâm’ý benim-
seyenlerin dünya nüfusunun dörtte birine
ulaþtýðý hususu inkâr edilemez bir gerçek-
tir. Bu büyük olayýn alt yapýsýný teþkil eden
rivayetler bir bütünün parçalarýný oluþtu-
rur. Bu açýdan bakýldýðýnda Þevâhidü’n-
nübüvve hidayet ve irþad mûcizelerini
ihtiva eden bir eser niteliði kazanýr; bu-
na mânevî tevâtür de demek mümkün-
dür.

Beyazýt Devlet Kütüphanesi ile (nr. 3410,
3698) Süleymaniye Kütüphanesi’nin deði-
þik bölümlerinde (Âþir Efendi, Ayasofya,
Cârullah Efendi, Fâtih, Pertev Paþa) on beþ
kadar nüshasý bulunan Þevâhidü’n-nü-
büvve’nin çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (Hin-
distan 1279, 1288; Leknev 1876, 1882; nþr.
Hasan Emîn, Tahran 1379). Eserin Senâî
Mehmed Efendi ve Ahîzâde Abdülhalim
tarafýndan yapýlan Türkçe tercümelerinin
yazmalarý günümüze ulaþmýþtýr (meselâ
bk. ÝÜ Ktp., TY, nr. 2447, 3468). Lâmiî Çe-
lebi’nin yer yer ilâvelerle gerçekleþtirdiði
tercüme (Tercüme-i Þevâhidü’n-nübüvve)
sekiz cüz ve bir cilt halinde basýlmýþtýr (Ýs-
tanbul 1293). Kâtib Çelebi’nin deðerlen-
dirmesine göre Ahîzâde’nin çevirisi dil ve
üslûp bakýmýndan ondan daha baþarýlýdýr
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1066-1067). Eser Lâmiî
Çelebi’nin tercümesinden faydalanýlarak
Þevahidü’n-nübüvve Tercümesi (nþr.
Muzaffer Ozak, Ýstanbul 1958), Peygam-
berlik Müjdeleri (Ýstanbul 1969; Ýstan-

bul 1396/1976) ve Þevâhid-ün Nübüv-
ve (Ýstanbul 2002) adýyla günümüz Türk-
çe’sine aktarýlmýþ olup bu çevirilerde çe-
þitli hatalar bulunmaktadýr.
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Süleymaniye Ktp., Pertev Paþa, nr. 311; Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1066-1067; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-
mevcûde fî mektebâti Ýstânbûl ve Ânâ¹ûlî (haz.
Ali Rýza Karabulut), [baský yeri ve tarihi yok], II,
742; Ömer Okumuþ, “Câmî, Abdurrahman”, DÝA,
VII, 98.
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Derin arzu, özlem anlamýnda
felsefe ve tasavvuf terimi.

˜ ™

Sözlükte “istemek, arzulamak, özlemek”
anlamýna gelen þevk kelimesi felsefe ve
tasavvuf literatüründe “herhangi bir var-
lýðýn, kendi varlýk kategorisi içinde en yük-
sek derecede yetkinliðe ulaþabilmesi için
gerekli niteliklere sahip olmaya duyduðu
derin arzu ve eðilim; kalbin sevdiðine ka-
vuþma arzusu, sevilenin ismi anýldýðýnda
kalpte duyulan heyecan” vb. þekillerde ta-
rif edilmiþtir (et-Ta£rîfât, “þevk” md.; Tehâ-
nevî, I, 770; Serrâc, s. 59). Þevk yerine ay-
ný kökten iþtiyâk da kullanýlýr. Kur’ân-ý Ke-
rîm’de þevk kelimesi yer almaz. Özellikle
“Allah’a kavuþmayý arzulama” mânasýnda-
ki ifade kalýbý içinde recâ kavramý þevk ile
ayný anlamda kullanýlmýþtýr (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “rcv” md.). Hz. Peygam-
ber’in bir duasýndaki benzer ifadede re-
câ yerine þevk geçmektedir (Müsned, IV,
264; V, 191; Nesâî, “Sehv”, 62). Bazý hadis-
lerde ayný baðlamda recâ ve hubb (sev-
me) kavramlarý yer alýr (Wensinck, el-Mu£-
cem, “hbb”, “lky” md.).

Felsefe. Ýslâm felsefesinde genellikle bi-
ri tabii, diðeri iradî olmak üzere iki türlü
þevkten söz edilir. Ýlki bir cismin formu,
varlýðý veya konumu açýsýndan kendi yet-
kinliðini kazanma yönündeki doðal eðili-
mi, ikincisi canlýlarýn, bu arada insanýn al-
gýladýðý, hayal, vehim ve zan olarak iyi ve
yararlý bulup elde etmek istediði þeylere
yönelik iradî þevkidir. Bu þekilde þevk du-
yulup elde edilmek istenen þeyler lezzet,
hâkimiyet veya iyi olduðu sanýlan baþka
bir amaç olabilir. Ýbn Sînâ’ya göre iradî þe-
kilde istenenlerin en deðerlisi gerçek ha-
yýrdýr ve akla ait olan bu istek “ihtiyar”
diye adlandýrýlýr (eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s.
387-388; en-Necât, s. 626-627; ayrýca bk.
Fârâbî, el-Medînetü’l-fâ²ýla, s. 84-86). Þev-
ki “bir varlýðýn kendi yetkinliðini kazanmak

ðan üstü olaylar, Ehl-i kitap’tan din âlim-
lerinin kendisini gördüklerinde beklenen
nebî olduðunu anlamalarý gibi alâmetler
zikredilir. Eserin üçüncü bölümünde nü-
büvvetin baþlangýcýndan hicrete kadar ge-
çen dönemde nübüvvet delili olarak cere-
yan eden otuz beþ hadise anlatýlýr. Hira
daðýnda Hz. Muhammed’e vahiy gelme-
si, durumdan haberdar edilen Varaka b.
Nevfel’in onu müjdelemesi, Yemenli Ebü’l-
Avâlim’in Benî Hâþim’den bir peygambe-
rin geleceðini haber vermesi, Ýskenderiye-
li hýristiyan bir din adamýnýn onun nübüv-
vetiyle ilgili þehâdeti, Ömer b. Hattâb’ýn Hz.
Peygamber’i öldürmeye teþebbüs etmiþ-
ken müslüman olmasý, Ebû Cehil’in ken-
disini öldürme giriþimlerinin her defasýn-
da bir mûcizeyle engellenmesi, müslüman-
larýn Habeþistan’a hicreti, mi‘racdan sonra
Mekkeli müþriklerin Resûl-i Ekrem’e Mes-
cid-i Aksâ’ya dair sorduklarý sorulara ce-
vap vermesi, Kur’an okurken cinlerin ken-
disini dinleyip iman etmesi bunlar arasýn-
da sayýlabilir. Dördüncü bölümde Hz. Pey-
gamber’in Medine’ye hicretinden vefatýna
kadar geçen zaman içinde meydana ge-
len 250’ye yakýn hârikulâde olay nakledil-
miþtir. Bunlardan Resûlullah’ýn Medine’-
de sevinçle karþýlanmasý, ona iman eden-
lerle etmeyenlerin davranýþlarý, Bedir, Uhud
ve Hendek gazveleri, Hudeybiye Antlaþ-
masý, diðer gazveler, Mekke’nin fethi ve
nihayet vefatý sýrasýndaki fevkalâde hadi-
seler zikredilebilir.

Ýki kýsýmdan meydana gelen beþinci bö-
lümde de nübüvvete delâlet eden mûci-
zelerle Resûlullah’ýn vefatýndan sonra ger-
çekleþen mûcizelere yer verilir. Yirmi riva-
yetten oluþan birinci kýsýmda Hz. Peygam-
ber’in fizikî ve ruhî portresine temas edil-
dikten sonra en büyük mûcizesi olan Kur-
’ân-ý Kerîm’in i‘câz yönü maddeler halinde
açýklanmýþtýr. Ýkinci kýsýmda Resûl-i Ek-
rem’in haber verip vefatýndan sonra ger-
çekleþen otuz iki olay zikredilmiþtir. Ese-
rin altýncý bölümünde Allah nezdinde mak-
bul kullarýn gösterdiði fevkalâde hadisele-
rin Peygamber’in mûcizeleri sayýlacaðý fik-
rinden hareketle ashaptan ve on iki imam-
dan zuhur eden hârikulâde olaylar ele alý-
nýr. Ashabýn Kitap ve Sünnet’le sabit olan
üstünlüðünden kýsaca bahsedildikten son-
ra Hulefâ-yi Râþidîn’in, ardýndan on iki ima-
mýn ve Saîd b. Zeyd, Abdullah b. Abbas,
Selmân-ý Fârisî, Hassân b. Sâbit, Ammâr
b. Yâsir, Hâlid b. Velîd gibi yirmi üç sahâ-
bînin faziletlerini konu alan rivayetlere yer
verilir. Yedinci bölümde tâbiîn ve tebeu’t-
tâbiînin fiillerinde Resûl-i Ekrem’in nübüv-



21

rekete geçirense þevktir. Þevk tahayyül ve
düþünme gücüne baðlý olduðuna göre ha-
reketin en üst ilkesi bu zihinsel güçlerdir.
Öte yandan insanýn faal akýlla ittisâli sa-
yesinde zihnine mâkuller hakkýnda yansý-
malar gelince onda doðal olarak bu ko-
nularda daha çok bilgi edinme yönünde
bir istek doðar. Ýnsanýn mutluluðu arzula-
masý ve onun gerekleri olan güzel fiillere
yönelmesi bu iþtiyakýn doðmasýna baðlýdýr
(Fârâbî, el-Medînetü’l-fâ²ýla, s. 84-86; Ýbn
Sînâ, eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s. 285-286).
Þevk kavramý insanýn mutluluða, özellik-
le de uhrevî saadete duyduðu güçlü istek
ve özlem baðlamýnda sýkça kullanýlmakta-
dýr. Ýbn Sînâ âhiret mutluluðunu anlatýr-
ken üç farklý insan tipinden söz eder. 1.
Dünyada bedensel zevk ve tutkularýnýn
esiri olmayýp en yüksek zihnî aydýnlanma,
yetkinlik ve mutluluðun farkýna varan, bu-
na þevk duyan ve kendilerini buna hazýr-
lama yönünde çaba harcayanlar. Bunlar
ebedî mutluluðu kazanacaktýr. 2. Kendi
yetkinliklerine þevk duyacak þekilde bilgi
sahibi olmakla birlikte bedensel zevkleri-
ne ve tutkularýna esir olduklarý ve yetkin-
lik çabasý göstermedikleri için þevk duy-
duklarý yetkinliðe ulaþamayanlar. Bunlar,
öldükten sonra bir yandan yetkinlik þevki
ve özlemini yaþarken diðer yandan beden-
den ayrýlmýþ olmalarýna raðmen eski iliþ-
kilerinin kalýntýsý olan bir olumsuz motif
mutluluklarýný engeller. 3. Yetkinlik ve ke-
mal hakkýnda tamamen bilgisiz yaþamýþ
olanlar. Bunlardan dünyada iken beden-
sel taleplerini karþýlama uðruna kötülüðe
bulaþmayanlar âhirette Allah’ýn rahmeti
sayesinde bir tür rahata kavuþur. Kötülük
eðilimlerini geliþtirenler ise âhirette dün-
yadaki zevklerine þevk duyacaklar, fakat
buna ulaþamamanýn derin azabýný yaþa-
yacaklar (eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s. 427-
432; en-Necât, 681-691, 694-696). Benzer
fikirler Gazzâlî’nin Mašå½ýdü’l-felâsife’-
sinde de yer alýr (s. 306-307).

Tasavvuf. Tasavvuf kültüründe þevk te-
riminin oldukça erken dönemlerde hal ve
makam gibi kavramlardan önce ortaya çýk-
týðý belirtilmektedir (EI 2 [Fr.], IX, 390). Ýlk
sûfîlerden Þakýk-ý Belhî’ye isnat edilen Ri-
sâle-i Âdâbü’l-£ibâdât’ta (s. 114) kelime-
nin “cennet arzusunu aþarak Allah’a mu-
habbet mertebesine ulaþma” anlamýnda
kullanýldýðý görülmektedir. Hâris el-Muhâ-
sibî’den nakledilen rivayetlerde þevk hak-
kýnda verilen bilgilerdeki tasavvufî derin-
lik, kavramýn daha o zamanlar muhab-
betle baðlantýlý þekilde nazarî tasavvufun
önemli terimleri arasýnda yer aldýðýný gös-
terir. Muhâsibî burada þevki sevginin ay-

ný veya onun neticesi sayan, þevk ýþýðýnýn
sevgi ýþýðýndan geldiðini, sevgisi olmaya-
nýn þevkinin de olmayacaðýný bildiren gö-
rüþlere yer verir (Ebû Nuaym, X, 78-79,
87, 91, 95, 96). Ebû Tâlib el-Mekkî þevki
“muhabbet makamlarý içinde yüksek bir
makam” diye zikreder (Æ†tü’l-šulûb, II,
60). Kuþeyrî’ye göre kalplerin sevgiliye (Al-
lah) duyduðu derin özleme þevk denir. Bir
kimsenin þevki sevgisi oranýndadýr. Ýlk sû-
fîlerden Serî es-Sakatî þevki “ârifin ulaþa-
bileceði en yüksek makam” þeklinde ta-
nýmlar. Ancak muhabbetin þevkten daha
üstün olduðunu söyleyenler çoðunluktadýr
(er-Risâle, II, 626, 628, 630). Hâce Abdul-
lah-ý Ensârî gibi bazýlarý ise þevkin avam
için olduðunu ve Havas için hastalýk sayýl-
dýðýný söylemiþtir. Zira ancak görülmeye-
ne (gaib) þevk duyulur, halbuki Allah ga-
ib deðil hâzýrdýr. “Nerede olursanýz olun
O sizinle beraberdir” meâlindeki âyet de
(el-Hadîd 57/4) bunu ifade etmektedir
(Beaurecueil, s. 283). Geç dönem tasavvuf
müelliflerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüþ-
hânevî’ye göre avamýn þevki dünyaya, ha-
vassýn þevki cennete, havassýn en seçkin-
lerinin þevki ise mevlâyadýr (Câmi£u’l-u½ûl,
I, 203-204). Gazzâlî, Ebû Tâlib el-Mekkî’-
nin Æ†tü’l-šulûb’undan yararlanarak (II,
60-64) þevk ile muhabbet arasýnda kesin
bir illiyet iliþkisi kurar. Çünkü hakkýnda bil-
gi (idrak) sahibi olunmayan birine iþtiyak
duyulmadýðý gibi tamamen idrak edilene
de iþtiyak duyulmaz. Ârifler, ilâhî sýrlar-
dan bazýlarýna muttali olsalar bile bunla-
rýn hakikatlerini deðil temsillerini ve zâ-
hirî görünüþlerini idrak ettikleri, dünya
meþgaleleri idraklerini sýnýrladýðý ve bü-
tün bu engeller ancak âhirette ortadan
kalkacaðý için zorunlu olarak onlarýn ilâhî
hakikatlere ulaþma þevkleri devam ede-
cektir. Öte yandan ilâhî hakikatlerin sýnýrý
yoktur; kul bunlarýn bazýlarý hakkýnda bil-
giye kavuþsa da birçoðu ona hep gizli kala-
caktýr; bundan dolayý þevkin de sonu yok-
tur. Ayrýca ilâhî hakikatler öylesine aþkýn
ve sýnýrsýzdýr ki bunlarý ancak Allah’ýn ilmi
kuþatabilir; kul, ilâhî cemal ve celâlin her
durumda kendi bilgisini aþtýðýný bildiðin-
den onlar hakkýndaki bilgisi arttýkça bil-
mediklerini bilme þevki de hep sürecektir
(Ý¼yâß, IV, 322-324).

Filozoflar Allah’ýn ihtiyaçtan, dolayýsýyla
kendisi için bir amaç gütmekten münez-
zeh olduðundan O’na þevk isnat edileme-
yeceðini belirtirken tasavvuf kaynaklarýn-
da Allah’ýn kullarýna duyduðu þevkten söz
edilmektedir. Ebû Ali ed-Dekkak, Hz. Pey-
gamber’in, “Allahým, gönlüme sana kavuþ-
ma þevkini vermeni diliyorum” þeklinde-

için eksikliðini duyduðu bir amaca ulaþma-
sý” þeklinde tanýmlayan Ýslâm filozoflarýna
göre Allah eksiklikten ve kendisi için bir
amaç gütmekten münezzeh olduðundan
O’nun hakkýnda þevkten söz edilemez. Ay-
rýca bir þeye iþtiyak duyan onun karþýsýn-
da edilgen durumda bulunur; halbuki Al-
lah asla edilgen olmayacaðýndan hiçbir þe-
ye iþtiyak duymaz; O’nun iradesi bir ga-
yeye yönelmiþ durumdaki þevk ve arzu-
dan münezzehtir (Fârâbî, et-Ta£lîšåt, s. 37;
Ýbn Sînâ, eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s. 285-
286, 363; Gazzâlî, Mašå½ýdü’l-felâsife, s.
164-165).

Sudûr sürecindeki feleklerden baþlayýp
ay altý âleminin en alttaki varlýðý olan mad-
deye kadar her varlýk bir üsttekine göre
eksiklik taþýdýðýndan kendi yetkinliðini ta-
mamlamaya þevk duyar ve bu þevk ha-
reketi doðurur. Ancak ay altý âlemindeki
maddî varlýklarýn aksine feleklerin hareke-
ti ruhanî (nefsanî) ve iradîdir. Yine felekler,
maddeden soyutlanmýþ akýllara benzeme-
ye þevk duyduklarýndan ay altý âlemindeki
canlýlarýn arzu (þehvet) ve öfke güçlerinden
doðan hareketlerinin aksine feleðin hare-
keti aklî harekettir. Feleklerden her birinin
ayrý bir mâþuku, dolayýsýyla kendine mah-
sus bir þevki vardýr; hepsinin ortak mâþu-
ku ise Allah’týr (Fârâbî, £Uyûnü’l-mesâßil,
s. 62). Ýbn Sînâ’nýn açýklamalarýna göre bü-
tün hayýrlar ilk varlýktan (Allah) taþtýðý için
feleklere ait hareketlerden baþlayarak her
varlýk mümkün olduðu ölçüde ilk varlýða
benzemek amacýyla hareket eder; diðer
bütün varlýklarýn hareketi de böyledir. Fe-
leklere ait hareketin baþlangýcý þevk ve ih-
tiyardýr. Ýbn Sînâ, bu þekilde sürüp giden
hareketlerin bir tür melekî veya felekî iba-
det olduðunu söyler. Çünkü hareketin ama-
cý ay altý âlemi deðil hayr-ý mahza (Allah)
benzeme arzusu ve O’na duyulan iþtiyak-
týr. Semavî cisimler ortak mâþuklarý olan
Allah’a duyduklarý þevkten dolayý dairevî
hareket ederse de O’ndan sonraki mâþuk-
larý deðiþtiði için hareketleri de farklýlaþýr
(eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât [2], s. 390-394, 397-
398; en-Necât, s. 630-633, 637).

Ýslâm filozoflarý, insanýn bedensel ve psi-
kolojik hareketleriyle zihinsel güçlerinin iþ-
leyiþ sürecini ve nihayet mutluluk arayýþý-
ný da þevk kavramýyla açýklar. Buna göre
organlardaki fizyolojik güç hareketin baþ-
latýcýsý diye görülürse de gerçekte þevk ol-
madan hiçbir psikolojik, dolayýsýyla fizik-
sel hareket meydana gelmeyeceði için asýl
baþlatýcý unsur þevk gücüdür. Buna göre
her psikolojik hareketin en yakýn ilkesi or-
ganlardaki hareket ettirici güç, o gücü ha-
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Mesnevileriyle tanýnan
Urdu þairi.

˜ ™

Leknev þehrinde doðdu. Daha çok Nev-
vâb Mirza diye tanýndý ve þiirlerinde “Þevk”
mahlasýný kullandý. Babasý Âka Ali Han ve
babasýnýn amcasý Mirza Ali Han bölgenin
meþhur hekimleridir. Mirza Ali Han’a Lek-
nev nevvâbý tarafýndan “hekîmü’l-mülûk”
unvaný verilmiþti. Ýyi bir öðrenim gören ve
deðiþik ilim dallarýnda yetiþen Þevk de bu
mesleði seçtiðinden “hekîm” lakabýný aldý.
Çocukluðundan beri þiir ve edebiyata ilgi
duyan bir arkadaþ topluluðu içinde yer
alan Þevk arkadaþlarýnýn etkisiyle küçük
yaþta þiir söylemeye baþladý. Bu topluluk-
la birlikte avlanma, panayýr ve eðlence me-
kânlarýný dolaþmanýn yaný sýra Þiî bir aile-
den geldiði için Kerbelâ ve âþûrâ törenle-
rine de katýldý. Kendi döneminde Leknev’in
seçkinleri tarafýndan yas merasiminden çok
eðlence meclisi olarak görülmeye baþla-
nan bu törenler þiirini geliþtirmesinde bir
teþvik unsuru oldu. Eved (Oudh, Evadh) nev-
vâblarýnýn sarayýnda büyük nüfuzu bulu-
nan Mirza Ali Han’ýn itibar sahibi oðlu He-
kîm Mesîhuddevle Bahâdýr kendisinden
farklý bir mizaca sahip, zevk ve eðlenceye
düþkün olan Þevk’i saraydan uzak tutma-
ya çalýþtýysa da o Vâcid Ali Þah zamanýnda
sarayda görev almayý baþardý. Þevk, Lek-
nev’de vefat etti.

Dönemin ünlü þairi Âteþ’in talebesi olan
Þevk hayat tarzý, düþünceleri, eserlerinde
iþlediði konular ve bunlarý ele alýþ biçimiy-
le klasik bir Leknev ekolü þairidir. Þevk’in
özellikle mesnevileri þiddetle eleþtirilmiþ,
buna karþýlýk üslûbunun etkileyiciliði, di-
linin akýcýlýðý ve sadeliðiyle devrin büyük
þairleri arasýnda yer almýþtýr. Daha çok
mesnevileriyle ün kazanan Þevk’in eserle-
ri arasýnda dört mesnevisi önemlidir: Fe-
rîb-i £Iþš, Bahâr-ý £Iþš, Zehr-i £Iþš (nþr.
Emîr Hasan Nûrânî, Dehli 1980; nþr. Mec-
nûn Gorakpûrî, Karaçi 2005) ve Lezzet-i
£Iþš. Bunlardan ilk üçü Fermân Fetihpûrî
(Lahor 1972) ve Reþîd Hasan Han (New
Delhi 1998) tarafýndan bir arada neþre-
dilmiþtir. Þevk’in mesnevilerini Atâullah
Pâlvî de Me¦neviyyât-ý Þevš adýyla ya-
yýmlamýþtýr (Patna 1975). Bunlardan baþka
az sayýda gazeli, müteferrik beyitleriyle kýrk
bir bentlik “vâsuht”u bulunmaktadýr. Þai-
rin en çok bilinen eseri olan Zehr-i £Iþš’-
ta hacca giden kocasý tarafýndan Þevk’in

evine býrakýlan genç bir kadýnla Þevk’in ka-
yýnbiraderi arasýnda geçen gerçek bir aþk
macerasý anlatýlýr. Hacdan dönen kocasý
eþini almaya gidince âþýðýndan ayrýlmaya
dayanamayan kadýn intihar eder. Þairin
böyle bir olaydan etkilenerek yazdýðý bu
mesnevideki duygu yoðunluðu ve anlatým
coþkusu, Urduca’nýn en meþhur mesnevi-
lerinden kabul edilen Si¼rü’l-beyân’dan
daha çok beðenilmiþtir (Ebü’l-Leys Sýddî-
ký, s. 604-605). Þevk’in külliyatýný yayýmla-
yan Þah Abdüsselâm (Leknev 1978) mes-
neviyi Ýngilizce’ye çevirmiþtir (Zahr-i Ishq
or The Poison of Love, Delhi 1982).
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî
b. Muhammed eþ-Þevkânî

es-San‘ânî el-Yemenî
(ö. 1250/1834)

Çok yönlü Ýslâm âlimi, müctehid.˜ ™

28 Zilkade 1173’te (12 Temmuz 1760)
San‘a’nýn güneydoðusundaki Þevkân’da
doðdu. Babasýnýn kýrk yýl boyunca kadýlýk
yaptýðý San‘a’da yetiþti. Yemen’deki Zeydî
imâmetinin kurulmasýnda ve idaresinde
çok etkin olmuþ, Osmanlý Devleti’ne kar-
þý savaþlarda önemli roller üstlenmiþ kök-
lü bir aileye mensuptur. Þevkânî, devrin
Zeydî muhitlerinde kabul gören müfreda-
ta uygun biçimde öðrenim hayatýna baþ-
ladý. Babasýnýn desteði sayesinde bütün
vaktini ilme hasredebileceði rahat bir genç-
lik dönemi yaþadý. Baþkadýlýkta bulundu-
ðu yýllarda Zeydî imamlarý ile katýldýðý ba-
zý askerî seferler hariç San‘a dýþýna çýkma-
dý. Devrin ehl-i hadîs ve tecdid hareketi-
nin Yemen’deki önemli simalarýndan Ab-
dülkadir el-Kevkebânî ve Hasan b. Ýsmâil
el-Maðribî ile Zeydî geleneðinin savunu-
culuðuyla tanýnmýþ Abdullah b. Ýsmâil en-
Nehmî ve Zeydî fýkhýnýn önde gelen ismi
Yahyâ b. Muhammed el-Hevsî gibi San‘a’-
daki ilmî hayatýn çeþitli yönlerini temsil
eden âlimlerin talebesi oldu. Eðitim haya-
tý boyunca gerek Yemen kültür havzasý-
na ait birçok önemli eseri, gerekse müte-
ahhirîn devri Ýslâm dünyasýnýn merkez böl-

ki duasýný (Müsned, IV, 264; V, 191; Nesâî,
“Sehiv”, 62) açýklarken þevkin 100 parça-
dan oluþtuðunu, Allah’ýn doksan dokuz par-
çayý kendisine ayýrdýðýný, birini de insanla-
ra daðýttýðýný söyler. Tasavvuf kaynaklarýn-
da Allah’ýn kullarýna duyduðu iþtiyaký an-
latan ifadeler yer alýr (meselâ bk. Kuþeyrî,
II, 629, 630; Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 324). Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî gibi bazý sûfîler þevk
ile iþtiyakýn birbirinden farklý olduðunu söy-
lemiþlerdir. Buna göre Allah’a kavuþunca
þevk son bulurken iþtiyak devam eder. Þevk
herkes için geçerli bir makamdýr; iþtiyak
ise özel bir makam olup o hali yaþayan sû-
fîler þaþkýna döner, ne yapacaklarýný, ne-
rede duracaklarýný bilemezler (el-Fütû¼â-
tü’l-Mekkiyye, II, 364; Kuþeyrî, II, 626, 627).
Ebû Tâlib el-Mekkî benzer tesirleri þevk
için kullanýr (Æ†tü’l-šulûb, II, 60, 64). Sûfî-
ler ibadetlerin yalnýzca muhabbet ve þevk-
ten dolayý yapýlmasýna büyük önem verir-
ler. Meselâ Süfyân es-Sevrî’nin bir sorusu
üzerine Râbia el-Adeviyye þöyle demiþtir:
“Allah’a cehenneminden korktuðum ve
cennetini istediðim için deðil O’na duy-
duðum sevgi ve þevkten dolayý ibadet et-
tim” (Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 310). Yahyâ b. Mu-
âz’ýn “organlarýn nefsânî arzulardan ba-
ðýnýn kesilmesi” þeklindeki þevk tanýmýn-
dan da anlaþýlacaðý üzere (Kuþeyrî, II, 627)
sûfîler þevki ahlâkî bir kavram olarak da
kullanmýþlardýr.
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