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Mesnevileriyle tanýnan
Urdu þairi.
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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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