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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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ruyan bir çizgi takip etti. 1216 Ramazanýn-
da (Ocak 1802) yeniden patlak veren Sünnî-
Þiî çatýþmasýnýn bastýrýlmasýnýn ardýndan
Hâdevîliðin bazý önemli simalarýnýn aðýr ce-
zalar almasýný saðlayýp kendisine muhale-
fet eden çevrelere karþý iktidarýný güçlen-
dirdi. 1222’deki (1807) ekonomik krizde
devletin þer‘î yükümlülükler dýþýnda hiçbir
vergi almamasý yönündeki teklifini Mansûr
Ali’ye kabul ettirdiyse de Yemen imâme-
tinin malî politikalarýný ehl-i hadîs Selefîli-
ðine yakýn bir çizgiye çekme teþebbüsü ba-
þarýsýzlýkla sonuçlandý. Bu tecrübenin ar-
dýndan ed-Devâßü’l-£âcil gibi eserleri çer-
çevesinde Yemen Devleti ve toplumunun
problemlerine yönelik konulara daha çok
temas etmekle birlikte kapsamlý bir ýsla-
hat projesi geliþtiremedi. Kadýlkudâtlýða
tayininden yaklaþýk yirmi yýl sonra, öðren-
ciliðinden beri ehl-i hadîs Selefîliði çizgi-
sinde geliþtirdiði kaynak ve usul anlayýþý-
nýn olgun örneklerini tamamlamaya baþ-
ladý. Nitekim bu çerçevedeki en önemli ça-
lýþmalarý sayýlan et-Tu¼af, Fet¼u’l-šadîr,
Ýrþâdü’l-fu¼ûl ve es-Seylü’l-cerrâr gi-
bi eserlerini 1228-1235 (1813-1820) yýllarý
arasýnda kaleme aldý. Yemen imâmetinin
karþýlaþtýðý önemli siyasî meselelerde gö-
rüþüne baþvurulan Þevkânî kadýlkudât-
lýðýn yaný sýra zaman zaman vezir, vali
ve saray görevlisi gibi idarî makamlarýn
yetkilerine dahil sorumluluklar üstlendi.
Mansûr Ali ile halefi ve oðlu Mütevekkil
Ahmed arasýndaki ihtilâfta olduðu gibi
birçok siyasî çekiþmede ve çeþitli isyanlar-
da ara buluculuk yaptý, imâmetin dýþ si-
yasetinin þekillenmesinde rol oynadý. Me-
selâ Necid Emîri Abdülazîz b. Muhammed
b. Suûd ve Mekke Emîri Galib b. Müsâid
ile yapýlan bazý yazýþmalarýn yaný sýra Bâ-
býâli ve Mehmed Ali Paþa’nýn temsilcileriy-
le bir kýsým görüþmeleri yürüttü. Kasýmî
imâmetinin Yemen’e hâkim olduðu dönem-
de yaþayan Þevkânî 26 Cemâziyelâhir 1250’-
de (30 Ekim 1834) vefat etti. San‘a’nýn Hu-
zeyme Kabristaný’na defnedildiyse de bu
kabristanýn 1966’da yýkýlmasý üzerine me-
zarý Filayhî Camii’nin hazîresine nakledil-
di. Kendisinden sonra kadýlkudât olan kar-
deþi Yahyâ ve oðlu Ahmed’le devam eden
soyu Yemen’in siyasal ve kültürel hayatýn-
da etkili olmayý sürdürdü.

Ýlmî Þahsiyeti. Þevkânî, Yemen Hâdevî
toplumu içinde özellikle IX. (XV.) yüzyýldan
itibaren Sünnî kaynak anlayýþýný benim-
semeye yönelik geliþen ve modernleþme
sürecine kadar devam eden eðilimin en
tanýnmýþ simasýdýr. Ebû Abdullah Ýbnü’l-
Vezîr (ö. 840/1436), Hasan el-Celâl, Mak-
bilî ve Emîr es-San‘ânî’nin (ö. 1182/1768)

þekillendirdiði bu akýmýn son noktasýný Þev-
kânî teþkil etmektedir. Ýbn Teymiyye ve Ýbn
Kayyim el-Cevziyye’den etkilenmekle bera-
ber yaklaþým ve iddialarýnýn temelleri ehl-i
hadîs Selefîliðinde bulunan söz konusu aký-
mýn XII. (XVIII.) yüzyýlda Kasýmî imâmeti
tarafýndan himaye edildiði görülmektedir.
Bu politika, Þevkânî’yi akýmýn yaklaþýmla-
rýný benimsemiþ genç bir hoca iken kadýl-
kudâtlýða getirerek ona kadýlýk ve müder-
rislik görevlerine kendi öðrencilerini tayin
etme, böylece de görüþlerini Hâdevî top-
lumu üzerinde uygulama imkâný vermiþ-
tir. Þevkânî, modernleþme sürecinden ön-
ce genellikle Ýslâm medeniyetinin merkez
bölgelerinin dýþýnda ortaya çýkan, ilmî ol-
duðu kadar içtimaî ve siyasî gündemlere
de sahip tecdid hareketlerinden birini tem-
sil etmektedir. Ýslâmî ilimlerdeki çalýþma-
larýnýn yaný sýra gerek kendi anlayýþýný meþ-
rulaþtýran bir Ýslâm tarihi inþa etme teþeb-
büsü, gerek hedeflediði âlim tipini yetiþ-
tirmek için yeni bir müfredat hazýrlama-
sý, gerekse talebeleriyle Yemen toplumun-
da söz sahibi olacak teþebbüslerde bulu-
nan bir çevre meydana getirmesi, onun
sadece telif ve yargý iþleriyle meþgul bir
âlimden ziyade çok boyutlu bir tecdid ha-
reketinin önderi olduðunu göstermekte-
dir. Eser ve görüþleriyle M. Reþîd Rýzâ gibi
þahsiyetleri hayli etkilemiþse de onu mo-
dern Ýslâm düþüncesinin erken öncülerin-
den biri diye niteleyen çalýþmalar ciddi bir
yanýlgýya düþmektedir. Þevkânî, entelek-
tüel seviyede Batýlýlaþma çabalarý henüz
kendi yaþadýðý coðrafyaya girmemiþken
Ýslâm medeniyetinin kendine has dilini,
meselelerini ve literatürünü kullanýp bu
medeniyete yönelik önemli eleþtiriler or-
taya koymuþtur. Þevkânî’nin hem öðrenim
hayatýnýn hem müctehid yetiþtirmek için
teklif ettiði müfredatýn muhtevasýný oluþ-
turan metinler büyük ölçüde onun yaþadý-
ðý dönemde Ýslâm medeniyetinin ulaþtýðý
noktayý temsil eden eserlerdir. Ancak te-
mel iddialarý ehl-i hadîs Selefîliðini yansýt-
makta ve çaðdaþý olan diðer tecdid hare-
ketleriyle mukayese edildiðinde eserlerin-
de görülen zâhirî temayüllerin daha kuv-
vetli olduðu anlaþýlmaktadýr. Yazýldýklarý ta-
rihler dikkate alýnarak incelendiðinde Þev-
kânî’nin eserlerinde Hâdevî kültürünün iz-
lerinin giderek azaldýðý, buna karþýlýk ehl-i
hadîs Selefîliðinin etkisinin arttýðý görül-
mektedir. Söz konusu eðilim süreci için-
de eserlerinde yer verdiði bazý görüþleri-
nin deðiþtiði anlaþýlmaktadýr. Kaynak, id-
dia ve üslûp açýsýndan Vehhâbîlik’le ara-
sýnda dikkat çekici paralellikler bulunmasý-
na raðmen Þevkânî’yi bu hareketin bir par-

gelerinde öne çýkan medrese metinlerini
tahsil etti. Bu sýrada ilm-i hey’etle vaz‘ gi-
bi bazý ilimleri kendi gayretiyle öðrenme-
ye çalýþtý. Henüz eðitimini tamamlamadan
ders okutmaya baþladý ve bir müddet son-
ra günde ondan fazla halkaya ders veren
bir hoca oldu. Oðlu Ahmed’in yaný sýra Mu-
hammed b. Hasan ez-Zimârî, Muhammed
b. Ahmed es-Sûdî, Muhammed b. Ahmed
Meþham es-San‘ânî, Ahmed b. Abdullah
ed-Damedî, Ali b. Ahmed Hâcir es-San‘â-
nî ve Ahmed b. Ali b. Muhsin b. Ýmâm el-
Mütevekkil-Alellah gibi talabeleri Yemen’in
ilmî, idarî ve adlî hayatýnda önemli roller
üstlendi. Öðrenciliði devam ederken fet-
va vermeye baþladý ve yirmili yaþlarýnda ta-
nýnmýþ bir müftü haline geldi. Yemen Zey-
dîliði içinde geliþerek Sünnî kaynak ve usul
anlayýþýnýn kabul edilmesini ve ehl-i hadî-
sin bazý ilkelerinin benimsenmesini iste-
yen akýmýn Þevkânî üzerindeki etkisinin bu
dönemde giderek arttýðý görülmektedir.
Bu çerçevede 1205’te (1791) yazdýðý el-
£Ýšdü’¦-¦emîn’de bir yandan Zeydî inaný-
þýna paralel olarak Hz. Ali’nin sahâbe için-
deki özel mevkiini koruyan diðer yandan
Sünnî hilâfet anlayýþýný teyit eden bir çiz-
gi benimsedi. Üç yýl sonra Ýrþâdü’l-³abî’-
yi kaleme alýp Zeydî toplumlarýnda yaygýn
olan, bazý sahâbîlere sebbetme âdetine
yine Zeydî kaynaklarýný kullanarak karþý
çýkmasý bu mezhebin yaygýn olduðu çev-
relerde büyük tepki uyandýrdý. Bu tepki-
lere karþý kendisini koruyan Yemen Ýma-
mý Mansûr Ali b. Abbas 1209’da (1795)
Þevkânî’yi kadýlkudât tayin etti. Vefatýna
kadar kadýlkudâtlýk makamýnda kalan Þev-
kânî devletin iç ve dýþ politikalarýný belir-
lemede önemli roller üstlendi ve kýrk yýlý
aþan bu görevi esnasýnda Yemen’in en et-
kili siyasal kiþiliklerinden biri haline geldi.

Sünnî-Þiî geriliminin çatýþmalara dönüþ-
tüðü 1210’da (1795-96) baþta Kevkebânî
olmak üzere bazý hocalarýnýn teþvikiyle ka-
leme aldýðý Neylü’l-ev¹âr’ý tamamlayýp
talebelerine okutmaya baþlamasý, Þevkâ-
nî’nin Zeydî kelâmýyla ve Zeydîliðin Ye-
men’deki kolu olan Hâdevîliðin kaynak an-
layýþýyla irtibatýný kesme sürecinde önemli
bir dönüm noktasý teþkil etti. Vehhâbî ha-
reketinin gerek askerî gerek sosyal etki-
lerini özellikle Kuzey Yemen üzerinde his-
settirdiði dönemde bu hareketin vurgu-
ladýðý þeyleri ve temel iddialarýný paylaþan
ed-Dürrü’n-na²îd ile Þer¼u’½-Øudûr gi-
bi eserleri ve çeþitli fetvalarýyla bir yan-
dan kendi tecdid anlayýþýný geliþtiren, di-
ðer yandan bu hareketin siyasî yönden Ye-
men’e girmesinin gerekli olmadýðýný ima
ederek Yemen imâmetinin çýkarlarýný ko-
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leþme gibi etkenlerden ötürü sýhhatli bir
þekilde gerçekleþemeyeceðini savunmak-
tadýr. Müslümanlarýn görüþlerinin bir me-
selede birleþmesi bu kiþilerin meydana ge-
tirdiði topluluða din sahasýnda teþrî‘ yet-
kisi vermez. Bir yandan icmâ edilen gö-
rüþlerin esasen ictihad ürünü sayýldýðý için
daha sonra ortaya çýkacak ictihadlarý nak-
zedemeyeceðini vurgulayan Þevkânî, di-
ðer yandan icmâýn tesbitinde Dâvûd ez-
Zâhirî gibi kiþilerin görüþlerinin dikkate
alýnmayacaðýný söyleyen Nevevî gibi mü-
ellifleri tenkit eder. Þevkânî, hem naslar-
dan uzaklaþmayý hem de mezheplerin ve
taklidin ortaya çýkýþýný re’y ile hareket et-
menin sonucu diye görmektedir. Re’ye
muhalefetini naslara ve ilk nesillerden ak-
tarýlan rivayetlere dayandýrmakta, mez-
hep taassubu ve hîle-i þer‘iyye gibi geliþ-
meleri re’y ile hareket etmenin birer neti-
cesi olarak sunmakta ve Ehl-i kitabýn din-
lerini tahrif etmesiyle mezhep mensup-
larýnýn Ýslâm’ý aslýndan koparmalarýnýn or-
tak sebebini re’yin teþkil ettiðini ileri sür-
mektedir. Ýbn Hazm’ýn kýyas hakkýndaki
görüþlerine katýldýðýný söyleyerek fýkýh usu-
lündeki illeti belirleme yollarýnýn re’y kay-
naklý olduðunu, re’yin ise dinde geçerli bir
bilgi kaynaðý sayýlmadýðýný iddia edip kýya-
sa karþý çýkar. Ancak yine Ýbn Hazm gibi,
fýkýh mezhepleri tarafýndan kýyas diye ka-
bul edilen akýl yürütmelerin önemli bir kýs-
mýnýn kýyas olmayýp nassýn mefhumu için-
de yer aldýðýný vurgulayarak bu kýyaslar
neticesinde elde edilen hükümleri benim-
ser. Ýstihsana sert eleþtiriler yönelten Þev-
kânî’nin istishâb, mesâlih-i mürsele ve örf
delilleri hakkýnda açýk bir þey söylememek-
le birlikte fürû eserlerinde bu delillerle is-
tidlâlde bulunduðu görülmektedir.

Ýctihadýn farz-ý kifâye olduðunu söyle-
yen Þevkânî, bir dönemden sonra mücte-
hid gelmediðini ileri sürmenin bu dönem-
lerde yaþayan müslümanlarýn tekfir edil-
mesi anlamýna geldiðini düþünür. Ýctihad
faaliyetinin kesintiye uðramasýný, naslar-
la irtibatýn koparýlmasý ve müctehid imam-
larýn görüþlerinin naslarýn yerine geçiril-
mesi olarak görür. Bu durumu Kur’an ve
Sünnet’in neshi diye niteler. Taklidin ha-
ram olduðunu vurgulayýp müctehid sayýl-
mayanlarýn takýnmasý gereken tavrýn de-
lile uymak olduðunu söyler. Delile uymak
bir âmmînin bir meselenin hükmünü müc-
tehid bir âlime sormasý, bu âlimin naslar-
daki ilgili hükmü ona anlatmasý, böylece
onun bu hükümle amel etmesidir. Þevkâ-
nî, ictihadýn ictihadý nakzedemeyeceðini
öne sürerek bazý müctehidlerin mezhep
imamý þeklinde nitelenmesine ve ictihad-

da tecezzîyi reddedip mutlak müctehidin
bazý dönemlerde mevcut olmayabileceði
anlayýþýna itiraz etmektedir. Müctehidin
kendisini Asr-ý saâdet’te gibi görmesini ve
vahye sanki ilk defa kendisi muhatap olu-
yormuþ gibi araya hiçbir görüþü sokma-
masýný tavsiye eder. Mezheplerin teþekkü-
lünden sonra ortaya çýkan tahrîc ve ter-
cih gibi fýkhî faaliyetleri mezhep imamla-
rýnýn görüþlerinin naslarýn yerine ikame
edilmesi olarak telakki eder. Mezhep men-
suplarý arasýnda da her dönemde mücte-
hidlerin çýktýðýný söyleyen Þevkânî bu bað-
lamda Mâlikîler’den Ýbn Abdülber, Kadî
Ýyâz ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’yi, Þâfiîler’-
den Ýbn Abdüsselâm, Ýbn Dakýkul‘îd, Ýbn
Seyyidünnâs, Zeynüddin el-Irâký, Ýbn Ha-
cer el-Askalânî ve Süyûtî’yi; Hanbelîler’den
Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, Ýbn Teymiy-
ye ve Ýbn Kayyim el-Cevziyye’yi müctehid-
lik mertebesine ulaþmalarýna raðmen icti-
hadlarýný açýklayamayan âlimler diye zik-
reder. Mezhep imamlarýnýn merkeze alý-
nýp sonraki dönemlerde ilmî seviyenin gi-
derek düþtüðünün kabul edilmesine karþý
çýkarak bu devirlerde imamlarla ayný sevi-
yede ve hatta onlardan üstün birçok âli-
min geldiðini düþünür. Bu âlimlerden biri
olarak Ýbnü’l-Vezîr’i zikreder ve onun hem
fýkýh hem kelâm imamlarý ile yarýþabile-
cek bir ilme sahip olduðunu söyler. Þev-
kânî fürû-i fýkýh eserlerinde bazan Hâdevî
fýkhýndan, bazan icmâdan yahut dört Sün-
nî fýkýh mezhebinin ittifak ettiði görüþ-
lerden ayrýlmaktadýr. Hâdevî fýkhýna mu-
halefet ederek âdil ve Ehl-i beyt’ten imam
bulunmasa da cuma namazýnýn farz oldu-
ðunu, ezan ve kamette “hayye alâ hayri’l-
amel” ifadesinin okunmamasý gerektiðini
ve mukimken namazlarýn özürsüz ceme-
dilemeyeðini savunur. Dörtten fazla ka-
dýnla evlenilebileceði, ribâ hadisinde zik-
redilmeyen cinslerin zikredilenlere ilhak
edilemeyeceði ve bid‘î talâkýn hüküm be-
lirtmediði gibi görüþleri ise icmâa veya
Sünnî fýkýh mezheplerinin ittifaklarýna ay-
kýrý olarak nitelendirilmektedir.

2. Hadis. Yemen Zeydîliði içinde geliþen
hadis merkezli ilim anlayýþýnýn temsilcile-
rinden biri olan Þevkânî bu çevrede Sünnî
hadis kaynaklarýnýn benimsenmesi için ça-
lýþmýþtýr. Zeydî kültüründe önemli yere sa-
hip Ehl-i beyt muhabbetiyle Sünnî hadis
kaynaklarýnýn kabulünü birbirine zýt gören
anlayýþa karþý hayatý boyunca yoðun bir
mücadele vermiþ, gerek eserleri gerekse
fetvalarýnda bir hadisin e½-Øa¼î¼ayn gi-
bi önemli Sünnî hadis kitaplarýnda yer al-
masýný temel bir tercih sebebi olarak be-
nimsemiþtir. Müctehid olabilmek için öð-

çasý diye kabul etmek yanlýþ olur. Yemen
Zeydî imâmetinin en önemli devlet adam-
larýndan biri olarak Þevkânî, hem Vehhâ-
bîler’e hem diðer devletlere ve siyasî ha-
reketlere karþý kendi devletinin çýkarlarýný
gözeten bir tutum sergilemiþtir.

Görüþleri. 1. Fýkýh. Þevkânî’nin fýkýh an-
layýþýný belirleyen prensipler naslarýn zâ-
hirine baðlýlýk, sahih senedli âhâd hadisi
âyete denk bir delil deðerinde sayma, ic-
tihadýn sürekliliðini ve taklidin reddini esas
alma ve mezheplere karþý çýkma þeklinde
özetlenebilir. Bu kabulleri onu hem Sünnî
fýkýh mezheplerine hem de Hâdevîliðe kar-
þý tavýr almaya sevketmiþtir. Fýkýh usulü-
nün naslarla temellendirilmesi halinde fýk-
hýn zandan büyük ölçüde uzaklaþtýrýlabile-
ceðini düþünen Þevkânî, naslarla doðru-
dan irtibatý bulunmayan her türlü usul me-
selesinin reddedilmesi gerektiðini ve bir-
çok usul kaidesinin aslýnda re’y kaynaklý
olup tartýþýlmadan kabul edildiðini ileri sür-
mekte, bu çerçevede kelâm, mantýk ve
dile dair terim ve meselelerin fýkýh usu-
lünde yerinin bulunmadýðýný iddia etmek-
tedir. Ona göre fýkýh usulü ictihad için ge-
reken en önemli ilim sayýlmasýna raðmen
mevcut haliyle tam aksi bir amaca hiz-
met etmekte ve müctehid yerine mukal-
lid yetiþtirmektedir. Naslarýn mefhum ala-
nýnýn klasik Ýslâm ilimlerinde ve özellikle
fýkýhta anlaþýlandan çok daha geniþ oldu-
ðunu söyleyen Þevkânî’ye göre fýkýh ilmin-
de çok defa naslarla hüküm verme imkâ-
ný varken Kur’an ve Sünnet’te hüküm bu-
lunmadýðý ileri sürülerek re’ye baþvurul-
muþtur. Hadislerle ameli birtakým kayýt-
larla sýnýrlandýrdýklarýný düþündüðü mez-
heplerin anlayýþýna karþý çýkan ve bir ha-
disin senedinin sýhhat þartlarýný taþýdýk-
tan sonra hiçbir gerekçe ile terkedileme-
yeceðini düþünen Þevkânî bu çerçevede
umûmü’l-belvâ, râvinin rivayetiyle amel et-
memesi, amel-i ehl-i Medîne ve nassa zi-
yade gibi prensiplere dayanarak bazý âhâd
rivayetlerle amel etmeyen Hanefî ve Mâ-
likîler’i eleþtirir. Ona göre fýkýh tarihinde
mezheplerin ilmî gelenekleri içinde oluþ-
muþ hadis eserlerine baþvurulduðu ve ha-
dis literatürü bir bütün olarak fýkýh çalýþ-
malarýnýn malzemesi haline getirilmediði
için mezhep mensubu âlimler birçok ha-
taya düþmüþtür. Mürsel hadisin delil de-
ðerini reddeden Þevkânî, fiilî sünnetin vü-
cûb ifade edemeyeceðini ve zayýf rivayet-
lerin birbirini desteklemesi durumunda bir-
likte hüccet olabileceðini kabul etmektedir.
Sahâbî kavlinin ictihaddan ibaret bulundu-
ðunu vurgulayýp icmâýn hem vukuunun
muhtemel olmadýðýný hem de mezhep-
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bir uyumun insanlar tarafýndan kaleme
alýnmýþ metinlerde bile bulunabileceðini
vurgulayan Þevkânî bir yandan bu konu-
daki eseriyle meþhur Bikaî’yi, diðer yan-
dan bu anlayýþa yakýn duran ve ona eser-
lerinde yer veren Râzî ve Zemahþerî’yi eleþ-
tirir. Neshi reddedenlere karþý aðýr ifade-
ler kullanýr ve Ýsrâiliyat diye nitelenen riva-
yetleri þiddetle reddeder. Zaman zaman
sened tenkidine tâbi tutmadan bazý zayýf
rivayetlere yer verir. Ýstivâ ve kürsî gibi
müteþâbih kelimelerin zâhir mânalarýyla
anlaþýlmasý gerektiði hususunda ehl-i ha-
dîs Selefîliðini benimser. Ýctihad ve taklid
hakkýndaki iddialarýný tefsirine de yansýtýr.
Þevkânî’nin, özellikle atalarýnýn yolundan
gitmekte ýsrar eden müþriklerle din adam-
larýný tanrý edinen hýristiyanlarýn durumu-
nu mukallitlerin mezheplerine baðlý kal-
madaki ýsrarlarýna benzetmesi dikkat çek-
mektedir.

4. Kelâm. Þevkânî, Ýslâm medeniyeti ta-
rihi boyunca kazandýðý muhteva açýsýndan
kelâm ilmine karþýdýr. Hem Ehl-i sünnet’in
hem de Mu‘tezile’ye dayanan Zeydiyye’-
nin kelâmýný temelsiz telakkiler bütünü di-
ye gören Þevkânî, prensip olarak itikadî sa-
hada akýl yürütmeye karþý çýkmamakla be-
raber kelâm ilminin akla dayalý bir disip-
lin sayýldýðý görüþünü reddeder. Aklî istid-
lâllerle kelâm meselelerinde ne kadar fark-
lý sonuçlara varýlabileceði hususunda ör-
nekler verir. Ona göre kelâmýn birçok me-
selesi hakkýnda akýl yürütmek mümkün
olmadýðý gibi bu meselelerin vazedilmesi
ve tartýþýlmasý Ýslâm tarafýndan öngörül-
memektedir. Öte yandan kelâm literatü-
ründen haberdar olmamayý bir Ýslâm âli-
mi için doðru bulmamakta, fakat kelâm
eserlerinin ancak ilim tahsilinin son mer-
halelerinde okunmasý gerektiðini söyle-
mektedir. Þevkânî, ehl-i hadîs Selefîliðini
hem görüþ hem üslûp açýsýndan ana hat-
larýyla benimsemekle beraber bazý mese-
lelerde söz konusu çizgiden ayrýlmaktadýr.
Nitekim Allah’ýn sýfatlarýnýn anlaþýlmasýn-
da Selef’in yoluna uyulup herhangi bir te’-
vile gidilmemesi gerektiðini birçok yerde
ifade etmesine raðmen hayatýnýn farklý dö-
nemlerine ait eserlerinde vech, yed, ulüv
gibi haberî sýfatlarý te’vil ettiði görülmek-
tedir. Esmâ-i hüsnânýn naslarla bildirilen
isimlerle sýnýrlý olmadýðýný düþünen Þevkâ-
nî, halku’l-Kur’ân meselesinde hem ehl-i
hadîsin hem Mu‘tezile’nin görüþünü red-
dederek bu konuda tavýr almayý doðru bul-
mayan anlayýþý (vâkýfiyye) benimsediðini
ima etmekte ve Hanbelîler’in bu hususta
kendi görüþlerini benimsemeyenlere kar-
þý gösterdikleri tavrý eleþtirmektedir. Ka-

derin sebeplere baðlý olarak deðiþebilece-
ðini söylemekte ve insanýn biri mutlak, di-
ðeri mukayyet iki eceli bulunduðunu öne
sürmektedir. Amelin imandan cüz olduðu
ve imanýn artýp eksilebileceði anlayýþýný ka-
bul eden Þevkânî, þirk kavramý hakkýnda
Ýbn Teymiyye çizgisini takip etse de pey-
gamberlerin ve sâlih kimselerin hem þa-
hýslarý hem de sâlih amelleri ve dualarýy-
la tevessülde bulunmayý câiz görmektedir.
Ona göre kabir ziyaretlerinde ihtiyaçlarýný
arzeden ve adakta bulunan kiþiler Câhili-
ye Araplarý’na nisbetle daha koyu bir dalâ-
let içindedir; zira bunlar, o dönemde bile
putlara atfedilmeyen kudret ve yüce özel-
likleri kabirlere izâfe etmektedir. Þevkânî,
Zeydiyye’den farklý þekilde Ehl-i beyt kav-
ramýnýn Hz. Peygamber’in eþlerini de kap-
sadýðý, halifenin Kureyþ’in herhangi bir
koluna mensup olabileceði, açýkça küfür
içinde bulunduðunu ortaya koymamak,
ehl-i kýble olmak ve Allah’a isyaný emret-
memek þartýyla devlet baþkanýna isyanýn
câiz sayýlmadýðý ve Hulefâ-yi Râþidîn’in hilâ-
fete geliþ sýrasýnýn ayný zamanda onlarýn
arasýndaki fazilet derecesini gösterdiði ka-
naatini taþýmaktadýr.

5. Tasavvuf. Tasavvufun çýkýþ noktasý-
nýn Ýslâm’ýn esaslarýna uygun bulunduðu-
nu kabul eden Þevkânî, kerametin hak ol-
duðunu sahâbîlerin kerametlerinden ör-
nekler vererek ispat etmeye çalýþmakta ve
erken dönem tasavvufundaki bazý zâhid
simalarý saygýyla anmaktadýr. ona göre
zühd ve takvânýn anlam deðiþtirip tasav-
vuf halini almasý Ýslâm tarihindeki en teh-
likeli dönüþümlerin baþýnda gelmektedir.
Çünkü fýkýh mezheplerinin teþekkülü ve
mezhep taassubunun yayýlmasý yalnýzca
amel sahasýyla ilgili birtakým bid‘atlarý or-
taya çýkarmýþken tasavvuf ve tarikatlarýn
oluþumu tevhid inancýný zedeleyen muh-
telif unsurlarý beraberinde getirdiðinden
müslümanlarýn itikadýný tehdit etmektedir.
Þevkânî, tasavvuf düþüncesi tarafýndan mâ-
nalarý yeniden þekillendirilmiþ birçok kav-
ramýn Ýslâm’a muhalif anlayýþlarýn yansý-
masý olduðunu öne sürmektedir. Mümini
zayýflatan ve tayyibi terketmeyi gerekti-
ren tasavvufî zühdü bid‘at diye nitelediði
gibi peygamberlerin ve ulemânýn örnek
hayatlarýyla baðdaþmayan ve topluma ya-
rar saðlamayý ortadan kaldýran uzlete de
karþý çýkar. Öte yandan riyâzet yoluyla hâ-
rikulâde gibi görülen haller meydana ge-
tirmeyi Ýslâm’a tamamen aykýrý bulur ve
bu hallerin keramet kabul edilmesine iti-
raz eder. Riyâzet sonucu ortaya çýkan hal-
lerin tabiat kanunlarý gibi kurallý bir olu-
þum niteliði taþýdýðýný vurgulayan Þevkâ-

renilmesi gereken ilimlerin baþýnda hadi-
sin gelmesi gerektiðini düþünen Þevkânî’-
ye göre hadiste uzmanlýk seviyesine diðer
ilimlere kýyasla çok daha uzun bir çalýþma
sonucu ulaþýlabilir. Özellikle kadýlkudâtlý-
ðýndan önceki hayatý dikkate alýndýðýnda
kendisinin de hadis aðýrlýklý bir faaliyet için-
de bulunduðu, verdiði derslerin büyük kýs-
mýnýn hadise dair olduðu görülmektedir.
Hocalarýndan Sünnî hadis literatürünün
birçok eserini okuyan Þevkânî’nin icâzet-
leri arasýnda ricâl eserlerinin azlýðý dikka-
ti çekmektedir. Ona göre Zeydîlik gibi Sün-
nî ilim geleneði de hadise yeterince önem
vermemiþtir. Nitekim kelâm ve fýkýh sa-
halarýnda senedi sahih kabul edilen hadi-
sin tek baþýna yeterli delil teþkil etmesi an-
layýþý Sünnî ilim dünyasýna hâkim olama-
dýðý gibi bu dünyayý þekillendiren Gazzâlî
ve Fahreddin er-Râzî gibi pek çok âlim de
hadis alanýna yeterince emek vermemiþ-
tir. Þevkânî’nin, senedi sahih hadislerin zâ-
hir anlamlarýyla amel edilmesi gerektiðini
benimseyip metin tenkidinden genellikle
uzak durduðu anlaþýlmaktadýr. Erken dö-
nem eserlerinde daha çok Zeydî çevrele-
rinde kullanýlan zayýf rivayetlere yer verir-
ken bu eðiliminin sonraki çalýþmalarýnda
giderek azaldýðý görülmektedir. Büyük öl-
çüde Süyûtî ve Ýbnü’l-Cevzî’den etkilendiði
anlaþýlan mevzû hadis çalýþmalarý çerçe-
vesinde bazý rivayetlerin kendisinden önce-
ki literatürde mevzû kabul edilmesini eleþ-
tirmiþ ve bu tavrýyla Leknevî gibi âlimle-
rin eleþtirilerine hedef olmuþtur.

3. Tefsir. Þevkânî’nin tefsir çalýþmalarý-
nýn baþlýca özellikleri, bu çalýþmalarýn Mu‘-
tezilî kaynaklardan beslenen Zeydî tefsir
geleneðinden farklýlýðý çerçevesinde anla-
þýlabilmektedir. Mu‘tezilî dirâyet tefsirle-
rine karþýlýk rivayet usulüne de yer verme-
ye çalýþan Þevkânî bir yandan Kurtubî, Ýbn
Kesîr ve Süyûtî gibi Sünnî Ýslâm dünyasý-
nýn önemli tefsir âlimlerinin eserlerinden,
diðer yandan Zeydî toplumunda Sünnî tef-
sir anlayýþýnýn önceki temsilcileri olan Ýb-
nü’l-Vezîr gibi âlimlerin çalýþmalarýndan ya-
rarlanmýþtýr. Genellikle Zemahþerî ve Ýbn
Atýyye üzerinden Mu‘tezilî tefsirlere sýk
sýk eleþtiriler yönelten Þevkânî’nin Hz. Ali’-
nin imâmeti gibi birkaç noktada Þiî tefsir
kültüründen etkilendiði görülmektedir. Þev-
kânî, esbâb-ý nüzûle yer veriþ tarzýnda Sü-
yûtî’yi takip etmiþ, esbâb-ý nüzûl rivayet-
lerini deðerlendirirken tarih alanýndaki bil-
gi ve çalýþmalarýný da kullanmýþtýr. Ona gö-
re Kur’an’ýn i‘câzýný âyet ve sûreler arasýn-
daki uyumda (münâsebâtü’l-âyât ve’s-sü-
ver) aramak Ýslâm’ýn esaslarýna ve Kur’an’ýn
hususiyetlerine tamamen aykýrýdýr. Böyle
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ve 1000 yýlý aþkýn süredir Yemen’de ku-
rumsal varlýðýný sürdüren Zeydî imâmeti-
nin doktrinel meþruiyetini ortadan kaldýr-
mak için yine onun ismi ve görüþleri öne
çýkarýlmýþtýr. Ýhtilâl sonrasýnda Þevkânî’-
nin Yemen birliðini kurmak için gayret eden
öncülerden biri olduðu iddia edilmiþ, çe-
þitli cadde, meydan ve resmî binalara adý
verilmiþtir. Þevkânî’nin fýkhî anlayýþ ve gö-
rüþlerinin modern Yemen medenî huku-
kunu da etkilediði anlaþýlmakta, gerek 1979
Yemen Medenî Kanunu’nda gerekse Ye-
men’in resmî fetva kurumlarýnýn çalýþma-
larýnda onun yaklaþýmlarýnýn benimsen-
diði görülmektedir. Þevkânî’nin görüþleri
sadece Yemen’in fizikî coðrafyasýný teþkil
eden bölgesinde deðil Zengibar gibi Ye-
men’in kültürel etkisi altýnda kalan Afri-
ka ve Hint Okyanusu’ndaki bazý bölge ve
adalarda da etkili olmuþtur. 2. Yemen Dý-
þýndaki Etkileri. Þevkânî’nin Ýslâm dünya-
sýnda tanýnmasý özellikle M. Reþîd Rýzâ ve
Sýddîk Hasan Han’ýn faaliyetleri sayesinde
gerçekleþmiþtir. Bir ýslah hareketi için ge-
rekli zemini oluþturduklarýný düþündüðü
en önemli simalar arasýnda Þevkânî’yi de
zikreden ve onu müceddidler arasýnda gös-
teren Reþîd Rýzâ Neylü’l-ev¹âr’ý en iyi ah-
kâmü’l-hadîs, Ýrþâdü’l-fu¼ûl’ü de en iyi
fýkýh usulü kitaplarýndan biri diye nitele-
mektedir. Reþîd Rýzâ’nýn yaklaþýmlarý, Þev-
kânî’nin bazý eserlerinin hayli erken sayý-
labilecek bir dönemde yayýmlanmasýný ve
Ýslâm dünyasýnýn merkezî bölgelerinde hýz-
la tanýnmasýný saðlamýþtýr. Þevkânî’nin öð-
rencilerinden Abdülhak b. Fazlullah Benâ-
resî ve Hüseyin (Hasan) b. Muhsin es-Seb‘î
el-Ensârî’nin öðrencisi olan Sýddîk Hasan
Han onun düþünce ve eserlerini Hindis-
tan’a taþýmýþtýr. Sýddîk Hasan Han, Þev-
kânî’nin çeþitli eserleri üzerine þerh ve ih-
tisarlar kaleme alýp Hindistan’daki modern
Selefîliðin Þevkânî’nin eserleri çerçevesin-
de teþekkül etmesini saðlamýþtýr. Modern
Ýslâm düþüncesinin önde gelen simalarýy-
la klasik Ýslâm medeniyetindeki ilim gele-
neðinin ana damarýný savunan müellifler
arasýndaki tartýþmalarda Þevkânî kendi-
sine en çok atýfta bulunulan kiþilerden bi-
ri olmuþtur. Nitekim gerek Zâhid Kevserî
ile Muhammed Abduh’un talebeleri ge-
rekse Abdülhay el-Leknevî ile Sýddîk Ha-
san Han arasýnda geçen tartýþmalarýn baþ-
lýca konularýndan biri Þevkânî’nin görüþle-
rinin ilmî deðeridir. Öte yandan Vehhâbî
hareketine mensup bazý müellifler Þevkâ-
nî’nin görüþleriyle bu hareket arasýndaki
benzerliklerden yola çýkarak onu Vehhâbî
önderlerin içinde tanýtmaya gayret etmiþ,
böylece Arap yarýmadasýnýn Yemen dýþýn-

da kalan kýsmýnda da Þevkânî’nin benim-
senmesini saðlamýþtýr.

Eserleri. Þevkânî aþaðýda kaydedilenler
dýþýnda akîde, fýkýh, tefsir ve hadise, Arap
diline ve mantýða dair çeþitli risâlelerini el-
Fet¼u’r-rabbânî min fetâva’l-Ýmâm eþ-
Þevkânî ismiyle bir araya getirmeye ça-
lýþmýþtýr. Bu mecmuanýn bazý kýsýmlarý kay-
bolmuþsa da Muhammed Subhî b. Hasan
Hallâk baþkanlýðýnda bir grup tarafýndan
tamamlanarak 218 risâleden oluþan on
iki cilt halinde neþredilmiþtir (San‘a 1402/
2002). Eserlerinde bir yandan otuz yaþýna
varmadan mutlak ictihad derecesine ulaþ-
týðýný, diðer yandan çalýþmalarýnýn doðru-
yu yanlýþtan ayýrt edici bir kýstas olduðunu
çeþitli vesilelerle vurgulayan Þevkânî, mu-
haliflerini eleþtirirken bazan hayli sert ifa-
deler kullanan ve özgüvenini muhatapla-
rýna hissettiren bir üslûba sahiptir. A) Fý-
kýh. 1. Ýrþâdü’l-fuhûl* ilâ ta¼š¢ši’l-¼aš
min £ilmi’l-u½ûl. Þevkânî’nin geç dönem
çalýþmalarýndan olup kendi görüþlerini de
eklediði karþýlaþtýrmalý bir fýkýh usulü ese-
ri niteliðindedir (Kahire 1327, 1347, 1356).
2. es-Seylü’l-cerrârü’l-mütedeffiš £alâ
¼adâßiši’l-Ezhâr. 1235’te (1820) tamam-
lanan eser Þevkânî’nin en önemli fürû-i
fýkýh çalýþmasý kabul edilmektedir (I-II, Ka-
hire 1971; nþr. Mahmûd Ýbrâhim Zâyid, I-IV,
Beyrut 1405/1985). Ýmam Ýbnü’l-Murtazâ’-
nýn Kitâbü’l-Ezhâr fî fýšhi’l-eßimmeti’l-
e¹hâr’ý üzerine yazýlmýþ bir þerh olmakla
birlikte yer yer aðýr ifadelerle metinde be-
nimsenen görüþlerin eleþtirisinin yapýldý-
ðý bu eser için Ýbn Herîve es-Semâvî, el-
øu¹am¹amü’z-zeÅÅârü’l-mütedeffiš
£alâ ¼adâßiši’l-ezhâr li-yü¹ahhirahû min
ricsi’s-Seyli’l-cerrâr adýyla bir reddiye ka-
leme almýþtýr. Eseri, Hasan b. Ahmed Âkiþ
ez-Zamdî Nüzhetü’l-eb½âr mine’s-Sey-
li’l-cerrâr ve Abdurrahman b. Muham-
med el-Amrânî MuÅta½arü’s-Seyli’l-cer-
râr adýyla ihtisar etmiþtir. 3. el-Æavlü’l-
müfîd fî edilleti’l-ictihâd ve’t-tašlîd.
Þevkânî’nin ictihad ve taklid hakkýndaki
görüþlerini en geniþ çerçevede ele aldýðý
eseridir. Ýbn Kayyim el-Cevziyye’nin Ý£lâ-
mü’l-muvaššý£în’inden önemli ölçüde fay-
dalanýldýðý anlaþýlan eserin birçok baskýsý
bulunmaktadýr (Kahire 1340, 1347, 1411/
1991). 4. ed-Dürerü’l-behiyye fi’l-me-
sâßili’l-fýšhiyye (Tanta 1408/1987, 1991; Ri-
yad 1413/1992). 1217’de (1802) tamamla-
nan bu muhtasar fürû-i fýkýh eseri üzeri-
ne müellif ed-Derâri’l-muŠýyye þer¼u’d-
Düreri’l-behiyye, oðlu Ahmed b. Muham-
med es-Sümûtü’×-×ehebiyyetü’l-¼âvi-
ye li’d-Düreri’l-behiyye ve Sýddîk Hasan

nî, Hint kültürünün yoga kavramýný gün-
deme getirip Ýslâm dýþý toplumlarda ge-
liþtirilmiþ vasýtalar sonucunda görülen hâ-
rikulâdeliklerin riyâzetin rahmânî sayýlma-
dýðýna delil teþkil ettiðini öne sürer. Ona
göre sürekli ibadetle meþgul olmalarýyla
tanýnan bazý sûfî gruplar bir yandan Ýs-
lâm’ýn esaslarýna muhalefet etmekte, di-
ðer yandan çok ibadet eden Hâricîler’e ben-
zemektedir. Þevkânî vahdet kavramýný üçe
ayýrmýþ, vahdet-i þühûd ve vahdet-i kusû-
dun hak, vahdet-i vücûdun ise hem þeria-
ta hem akla aykýrý olduðunu vurgulamýþ-
týr. Vahdet-i vücûd anlayýþýný küfür diye
niteleyen Þevkânî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî
ve Ýbn Seb‘în gibi kiþilerin eserlerine aðýr
eleþtiriler yöneltmekte ve tasavvuf tarihin-
de ortaya çýkan birçok geliþmenin þeriat
hükümlerini devre dýþý býrakmayý amaç-
ladýðýný iddia etmektedir.

Etkileri. Þevkânî, modern dönem Ýslâm
dünyasýnda eserleri en çok raðbet gören
ve kendisine en çok atýfta bulunulan isim-
lerden biridir. Onun görüþleri ve eserleri
erken devir modern Ýslâm düþüncesinin
en önemli tarihî kaynaklarý arasýnda yer
almaktadýr. Özellikle ictihad çerçevesinde-
ki tartýþmalarda sürekli gündeme getiri-
len Þevkânî birçok modern müellif tara-
fýndan müctehid, muslih, müceddid gibi
sýfatlarla nitelendirilmiþtir. 1. Yemen’deki
Etkileri. Þevkânî’nin Yemen’in siyasal ve
entelektüel hayatý üzerinde gerek Osman-
lýlar’ýn Yemen’de ikinci defa hâkimiyet kur-
duðu yýllarda gerek Hamîdüddin imâme-
ti döneminde gerekse 1962 ihtilâli sonra-
sýnda çok boyutlu ve derin etkileri görül-
mektedir. Daha öncelere uzanmakla bir-
likte genellikle Ýbnü’l-Vezîr’le baþladýðý ifa-
de edilen ve Þevkânî tarafýndan zirveye
taþýnan hareket, Zeydî mezhebini ve top-
lumunu Sünnî dünyasýna daha çok yaklaþ-
týrarak Yemen Zeydî çevresinde Sünnî kay-
nak ve usul anlayýþýný büyük ölçüde hâkim
kýlmýþ, Ýslâmî ilimler müfredatýnda köklü
deðiþiklikler meydana getirmiþ, ilim dün-
yasýnda yeni kavram ve kurumlar ortaya
çýkarmýþtýr. Þevkânî’nin öðrencilerinin si-
yasî ve ilmî sahada elde ettikleri hâkimi-
yet, Osmanlýlar’ýn Yemen’e Tanzimat ve
Mecelle ile taþýmaya çalýþtýklarý ýslahat fa-
aliyetlerinin sonuçlarýný doðrudan etkile-
miþtir. Hamîdüddin imâmeti devrinde de
birçok önemli makamý ellerinde bulundu-
ran Þevkânî’nin öðrencilerinden bazýlarý ay-
ný zamanda kendini göstermeye baþlayan
modern Yemen milliyetçiliðini ilk defa dile
getiren kiþiler arasýnda yer almýþtýr. Þev-
kânî 1962 ihtilâliyle kurulan Cumhuriyet’in
bürokrat ve aydýnlarýnca da benimsenmiþ
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disleri þerhine yazýlan hâþiye olup Þifâßü’l-
evâm ile birlikte üç cilt halinde basýlmýþ-
týr (1996).

C) Akaid. 1. ed-Dürrü’n-na²îd fî iÅ-
lâ½i kelimeti’t-tev¼îd. Kadý Muhammed
b. Ahmed Meþham’ýn peygamberler, velî-
ler ve büyük insanlarla tevessülün hük-
münü sormasý üzerine 1214 (1799) yýlýn-
da kaleme alýnmýþtýr (Kahire 1340, 1343;
Riyad 1414/1994). 2. et-Tu¼af fi’l-irþâd
ilâ me×hebi’s-Selef. 1228’de (1813) yazý-
lan eserde Allah’ýn zât ve sýfatlarý hakkýn-
daki yorumlar arasýnda en isabetlisinin Se-
lef’e ait görüþ olduðu ispata çalýþýlmakta-
dýr. 3. Tenbîhü’l-efâ²il £alâ mâ verade
fî ziyâdeti’l-£umri ve nuš½ânihî mine’d-
delâßil. Kaderin deðiþebilirliði ve ömrün
uzayýp kýsalabileceðine dair bir eseridir
(San‘a 1990). Þevkânî’nin kelâm sahasýn-
da dikkat çeken eserleri arasýnda el-£Ýš-
dü’¦-¦emîn fî i¦bâti ve½âyeti emîri’l-
müßminîn, el-MuÅta½arü’l-bedî£ fi’l-Åal-
ši’l-vasî£, el-Æavlü’½-½âdýš fî imâmeti’l-
fâsýš, Þer¼u’½-½udûr fî ta¼rîmi ref£i’l-
šubûr, Ba¼¦ün fî enne icâbete’d-du£âß
lâ yünâfi£ sebša’l-ša²âß ve Keþfü’l-es-
târ fî ib¹âli men šåle bi-fenâßi’d-dâr zik-
redilebilir.

D) Diðer Eserleri. 1. Fethu’l-kadîr* el-
câmi£ beyne fenneyi’r-rivâye ve’d-di-
râye min £ilmi’t-tefsîr. Modern dönemin
en yaygýn tefsirleri arasýndadýr. Þevkânî’-
nin ayrýca her birinde farklý bir âyeti tef-
sir ettiði ondan fazla risâlesi bulunmakta-
dýr (I-V, Kahire 1349-1351). 2. el-Bedrü’t-
tâli £* bi-me¼âsini men ba£de’l-šarni’s-
sâbi£. Müctehid olarak nitelenebilecek ki-
þilerin VII. (XIII.) yüzyýl ve sonrasýnda da
yaþamýþ olduðunu göstermek amacýyla
kaleme alýnmýþtýr (I-II, Kahire 1348). 3. Ýt-
¼âfü’l-ekâbir bi-isnâdi’d-defâtir. Þevkâ-
nî’nin hocalarý, öðrencileri ve icâzet aldýðý
eserleri hakkýndadýr (Haydarâbâd 1328;
Beyrut 1999). 4. Dîvânü’þ-Þevkânî eslâ-
kü’l-cevher (Dýmaþk 1402/1982). Þevkâ-
nî’nin oðlu Ali tarafýndan derlenen þiirle-
rinden oluþmaktadýr. 5. Edebü’¹-¹aleb ve
müntehe’l-ereb. Müellifin çeþitli amaç-
lara yönelik eðitim çalýþmalarý için Ýslâm
ilimleri merkezli müfredatlar sunduðu ve
bu çerçevede kendi tecrübelerini anlattý-
ðý eseridir (Beyrut 1402/1982, 1421/2000).
6. ed-Devâßü’l-£âcil li-def£i’l-£adüvvi’½-
½âßil (Kahire 1343, 1348; er-Resâßilü’s-sele-
fiyye içinde, Beyrut 1991). Þevkânî’nin Ye-
men toplumunda gördüðü problemleri ve
teklif ettiði çözüm yollarýný iþleyen eseri-
dir. 7. Ýrþâdü’¦-¦išåt ilâ ittifâši’þ-þerâßi£
£ale’t-tev¼îd ve’n-nübüvve ve’l-me£âd.
Bu risâlede tevhid, Hz. Muhammed’in pey-

gamberliði ve âhiretin varlýðý üç ilâhî dinin
kaynaklarýndan hareketle ispat edilmeye
çalýþýlmakta, yahudi düþünürü Ýbn Mey-
mûn âhiretle ilgili görüþlerinden dolayý
eleþtirilmekte ve Ýbn Sînâ’nýn bu konuda
onun görüþlerini benimsediði iddia edil-
mektedir (Beyrut 1404/1984).

Þevkânî hakkýnda ilk eser talebesi olan
Muhammed b. Hasan ez-Zimârî’nin Kitâ-
bü’t-Tiš½âr fî cîdi £allâmeti’l-ešålîm ve’l-
em½âr’ý olup müellif burada Þevkânî’nin
hocalarýný ve talebelerini geniþ bir þekilde
ele almaktadýr. Þevkânî’ye dair kaleme alý-
nan ilk modern akademik çalýþmalarýn Ah-
med Hâfýz el-Hakemî’nin eþ-Þevkânî edî-
ben ve þâ£iren (1977), Ýbrâhim Ýbrâhim
Hilâl’in el-Ýmâmü’þ-Þevkânî ve’l-ictihâd
ve’t-tašlîd (Kahire 1979) adlý eserleri ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Ayrýca Hüseyin b.
Abdullah el-Amrî’nin el-Ýmâmü’þ-Þevkâ-
nî: Râßidü £a½rih (Beyrut 1990), Kasým Mu-
hammed Galib eþ-Þercî’nin el-Ýmâmü’þ-
Þevkânî: £A½ruhû ve fikruh (Beyrut 1988),
Þa‘bân Muhammed Ýsmâil’in el-Ýmâmü’þ-
Þevkânî ve menhecühû fî u½ûli’l-fýšh
(Devha 1989), Ziyâd Ali’nin el-Fikrü’s-si-
yâsî ve’l-šånûnî £inde’þ-Þevkânî (Bey-
rut 1999) ve Halîme Bûkerûþe’nin Me£âli-
mü tecdîdi’l-menheci’l-fýšhî nümû×e-
cü’þ-Þevkânî (Devha 2002) isimli çalýþma-
larý modern Þevkânî literatürünün önemli
eserleri arasýndadýr. XX. yüzyýlýn son çey-
reðinden itibaren deðiþik Ýslâm ülkelerin-
de hakkýnda onlarca doktora ve yüksek li-
sans çalýþmasý yapýlan Þevkânî’ye dair Tür-
kiye’de Adil Yavuz doktora, Hasan Arslan,
Yakup Býyýkoðlu ve Nail Okuyucu yüksek
lisans tezi hazýrlamýþtýr. Batý’daki çalýþma-
lar arasýnda dikkat çeken Bernard Hay-
kel’in Revival and Reform: The Legacy
of Mu¼ammed al-Shawkån¢ adlý eserin-
de Þevkânî’nin hayatý ve çalýþmalarýný çev-
releyen tarihî þartlar ayrýntýlý biçimde ele
alýnmakla birlikte onun görüþleri ve kat-
kýlarý yüzeysel bir þekilde anlatýlmaktadýr.
San‘a Üniversitesi’nin 1990’da düzenledi-
ði Þevkânî sempozyumunda sunulan teb-
liðlerden bazýlarý Dirâsât Yemeniyye der-
gisinde yayýmlanmýþtýr.
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Han er-Rav²atü’n-nediyye þer¼u’d-Dü-
reri’l-behiyye adlarýyla þerhler yazmýþtýr.

B) Hadis. 1. Neylü’l-ev¹âr þer¼u Mün-
teša’l-aÅbâr. Mecdüddin Ýbn Teymiyye’-
nin ahkâm hadislerini bir araya getirdiði
Münteša’l-aÅbâr min e¼âdî¦i seyyidi’l-
aÅyâr adlý kitabýnýn þerhi olup 1793-1797
yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþtýr. 1297’-
deki (1880) ilk baskýsýndan sonra birçok
defa basýlan eserde müellifin Ýbn Hacer’in
Fet¼u’l-bârî ve TelÅî½ü’l-¼abîr’i ile Ne-
vevî’nin el-Minhâc’ýndan önemli ölçüde
yararlandýðý anlaþýlmaktadýr. Þevkânî’nin
ilk dönem eserlerinden olduðu için Hâ-
devî görüþlerinin sonrakilerine göre daha
fazla yer aldýðý kitabý Ýbrâhim Ýbrâhim Hi-
lâl Nüzûlü meni’ttešå bi-keþfi a¼vâli’l-
Müntešå, Halîl Abdurrahman Ak MuÅ-
ta½aru Neyli’l-ev¹âr ve Faysal b. Abdüla-
zîz Mübârek Bustânü’l-aÅbâr adýyla ihti-
sar etmiþtir. 2. el-Fevâßidü’l-mecmû£a*
fi’l-e¼âdî¦i’l-mev²û£a. Müellifin, mevzû
hadis sahasýnda daha önce yazýlan eser-
leri bir araya getirmek amacýyla 1248’de
(1832) kaleme aldýðý bu eser (1303; Kahi-
re 1380/1960) Mehmet Emin Akýn tara-
fýndan Mevzu Hadisler ismiyle Türkçe’-
ye tercüme edilmiþtir (Ankara 2006). 3.
Ýrþâdü’l-³abî ilâ me×hebi Ehli’l-beyt fî
½a¼bi’n-nebî. Sahâbeye beddua ve ha-
karet etmeye Ehl-i beyt’e mensup âlim-
lerin de karþý olduðunu göstermek mak-
sadýyla yazýlmýþtýr (Amman 2006). 4. Tu¼-
fetü’×-×âkirîn bi-£Uddeti’l-¥ý½ni’l-¼a-
½în min kelâmi seyyidi’l-mürselîn. Ýb-
nü’l-Cezerî’nin zikir ve dua ile ilgili hadis-
leri derlediði eserinin tahrîc aðýrlýklý þer-
hidir (Kahire 1350, 1381; Beyrut 1988). 5.
Derrü’s-se¼âbe fî menâšýbi’l-šarâbe
ve’½-½a¼âbe. Þevkânî’nin büyük ölçüde
Mecma£u’z-zevâßid ve Kenzü’l-£um-
mâl’den faydalanýp kaleme aldýðý anlaþý-
lan bu eserinde sahâbe, Ehl-i beyt, tâbiîn
ve sonraki nesillere mensup bazý kiþilerin
fazilet ve menkýbeleri ele alýnmaktadýr (Dý-
maþk 1984, 1411/1990). 6. Æa¹rü’l-velî £alâ
¼adî¦i’l-velî. “Kim benim bir velîme düþ-
manlýk ederse ona savaþ ilân ederim” me-
âlindeki hadisin (Buhârî, “Rikak”, 38) þer-
hi mahiyetindeki eserde gerçek velînin kim-
ler olduðu, velâyet makamýna nasýl ulaþý-
lacaðý, sahâbeden itibaren velîlerin gös-
terdiði kerametler gibi konularýn yaný sý-
ra mukallidlere yönelik eleþtiriler ve hîle-i
þer‘iyyelerin yanlýþlýðý gibi meseleler de iþ-
lenmektedir (Kahire 1969). 7. Veblü’l-³a-
mâm ¼âþiye £alâ Þifâßi’l-evâm. Emîr Ebû
Tâlib Hüseyin b. Bedreddin’e ait Þifâßü’l-
evâm fî e¼âdî¦i’l-a¼kâm li’t-temyîz bey-
ne’l-¼elâl ve’l-¼arâm isimli ahkâm ha-
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Okuyucu, Þevkânî’nin Fýkýh Tarihi Anlayýþý ve
Mezheblere Bakýþý (yüksek lisans tezi, 2008), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 102-108; Muhammed
b. Muhammed Zebâre, Neylü’l-va¹ar min terâci-
mi ricâli’l-Yemen fi’l-šarni’¦-¦âli¦ £aþer, San‘a,
ts. (Merkezü’d-Dirâsât ve’l-ebhâsü’l-Yemeniyye),
I-II, tür.yer.; R. Peters, “Idjtihad and Taqlid in 18th

and 19th Century Islam”, WI, XX/3-4 (1980), s.
138; Hamed el-Câsir, “el-Ýmâm Muhammed b.
.Alî eþ-Þevkânî ve mevkýfühû mine’d-da.veti’s-
selefiyyeti’l-ýslâhiyye”, ed-Dir£iyye, III/10, Riyad
2000, s. 13-19; III/11-12 (2000-2001), s. 16-21.

ÿEyyüp Said Kaya – Nail Okuyucu

– —
ÞEVKEFZÂ
���א )	�� )

Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.

˜ ™

Acem-aþiran perdesinde karar eden ini-
ci seyir özelliðine sahip bir makam olup
Mehmet Suphi Ezgi, III. Selim tarafýndan
terkip edildiðini belirtir. Makam çârgâh
perdesindeki inici zirgüleli hicaz dizisine,
yerinde acem-aþiran (acem-aþiranda çârgâh)
ve yine acem-aþiran perdesindeki nikriz
beþlisinin eklenmesiyle oluþmuþtur. Ancak
bu makamdaki bazý eserlerde acem-aþi-
randaki nikriz beþlisi kullanýlmamýþtýr. Bun-
lar yerindeki acem-aþiran dizisiyle karar
eder. Bazý þevkefzâ eserlerde ise acem-
aþiran dizisine hiç yer verilmemiþ, doðru-
dan acem-aþiran perdesindeki nikriz beþ-
lisine geçilip karar edilmiþtir. Bunlar þev-
kefzâ makamýnýn birkaç þekilde kullanýl-
dýðýný göstermektedir.

Þefkefzâ makamýnýn temel yapýsý þekil-
deki gibidir:

Makamýn asýl yapýsý þekilde görüldüðü
gibi olmakla beraber bu makamla beste-
lenmiþ klasik eserlerde makamýn farklý bi-
çimlerde kullanýldýðý görülür. Bunlar ma-
kamýn yapýsýný bozmayýp ona yeni renkler
katan biçimlerdir. Meselâ bazý þevkefzâ
eserlerde giriþ seyrinde, gerdâniye per-
desinde bir uþþak dörtlüsünün ve bunun
sonucu olarak acem perdesinde bir rast
beþlisinin yer aldýðý görülür. Bunun sebe-
bi, çârgâh perdesindeki zirgüleli hicaz di-
zisinin hicaz ve uzzâl dizisi haline dönüþ-
mesidir. Hicaz ailesi makamlarýnda birbi-
rine geçki yapýlmasý âdeti tabii olmakla
beraber þevkefzâ makamýndaki bu geçki
uzun sürmez ve hemen tekrar gerdâni-
yedeki hicaz dörtlüsüne dönülür.

ehli’t-tašlîd (a.e. içinde), V, 2265, 2268, 2275;
a.mlf., et-Teþkîk £ale’t-tefkîk li-£uš†di’t-teþkîk
(a.e. içinde), V, 2111-2160; a.mlf., Veblü’l-³a-
mâm ¼âþiye £alâ Þifâßi’l-evâm, [baský yeri yok]
1416/1996 (Cem‘iyyetü ulemâi’l-Yemen), II, 168-
169; a.mlf., ed-Derâri’l-muŠýyye þer¼u’d-Düre-
ri’l-behiyye (nþr. M. Subhî Hasan Hallâk), San‘a
1414/1993, I, 165; a.mlf., e½-Øavârimü’l-Åýdâ-
dü’l-šå¹ý£a li-£alâßiši mašålâti erbâbi’l-itti¼âd
(nþr. M. Subhî Hasan Hallâk), San‘a 1411/1990,
s. 32, 37; a.mlf., ed-Dürrü’n-na²îd fî iÅlâ½i keli-
meti’t-tev¼îd (er-Resâßilü’s-selefiyye fî i¼yâßi sün-
neti Åayri’l-beriyye [nþr. Hâlid Abdüllatîf] için-
de), Beyrut 1411/1991, s. 1-47; a.mlf., et-Tu¼af
fî me×âhibi’s-selef (nþr. Selîm b. Abdülhâdî – Ali
Hasan Ali Abdülhamîd), Desûk 1409/1988, s. 39-
48; Leknevî, Ýbrâzü’l-³ayyi’l-vâšý£ fî Þifâßi’l-£ay:
Našdü evhâmi Øýddîš ¥asan ƒân (nþr. Salâh M.
Ebü’l-Hac), Amman 1421/2000, s. 18-19; a.mlf.,
æaferü’l-emânî (nþr. Takýyyüddin Nedvî), Dübey
1995, s. 484; Sýddîk Hasan Han, Ebcedü’l-£ulûm,
Beyrut 1978, III, 201-205; Muhammed b. Hasan
ez-Zimârî, ¥ayâtü’l-Ýmâm eþ-Þevkânî: Kitâbü’t-
Tiš½âr fî cîdi zamâni £allâmeti’l-ešålîm ve’l-em-
½âr þeyÅü’l-Ýslâm Mu¼ammed b. £Alî eþ-Þevkâ-
nî (nþr. Muhammed b. Ali el-Ekva‘), San‘a 1990;
Serkîs, Mu£cem, I, 1160; Ahmed Emîn, Zü£amâßü’l-
ý½lâ¼ fi’l-£a½ri’l-¼adî¦, Beyrut, ts. (Dârü’l-kitâbi’l-
Arabî), s. 22; Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-Åa-
vâ¹ýr, VII, 240; M. Zâhid Kevserî, Mašålât, Kahi-
re, ts. (Matbaatü’l-envâr), s. 64, 218, 337; a.mlf.,
Mušaddimât, Dýmaþk-Beyrut 1997, s. 405; Ýb-
râhim Ýbrâhim Hilâl, el-Ýmâmü’þ-Þevkânî ve’l-ic-
tihâd ve’t-tašlîd, Kahire 1979, s. 9; a.mlf., Min
Nušati’l-iltišå£ beyne’l-imâmeyn Mu¼ammed
£Abduh ve’l-Ýmâmi’þ-Þevkânî, Kahire 1987; Ah-
med Hüseyin Þerefeddin, TârîÅu’l-fikri’l-Ýslâmî
fi’l-Yemen, Riyad 1400/1980, s. 204; Abdülhay
el-Kettânî, Fihrisü’l-fehâris, I, 409; Abdülazîz el-
Mekâlih, Æýrâße fî fikri’z-Zeydiyye ve’l-Mu£tezile,
Beyrut 1982, s. 224; M. Hüseyin ez-Zehebî, et-
Tefsîr ve’l-müfessirûn, Kahire 1405/1985, II, 273-
287; Abdülganî Kasým Galib eþ-Þercî, el-Ýmâmü’þ-
Þevkânî ¼ayâtühû ve fikrüh, Beyrut 1988; Hü-
seyin b. Abdullah el-Amrî, Mißetü £âm min târîÅi’l-
Yemeni’l-¼adî¦, Dýmaþk 1988, s. 62-65; a.mlf., el-
Ýmâm eþ-Þevkânî: Râßidü £a½rih, Beyrut 1411/
1990, tür.yer.; a.mlf., “Hareketü’t-tecdîd ve’l-ýs-
lâh fi’l-Yemen fi’l-.asri’l-hadîþ”, el-Ýctihâd, sy. 9,
Beyrut 1990, s. 175-193; Þa‘bân M. Ýsmâil, el-
Ýmâmü’þ-Þevkânî ve menhecühû fî u½ûli’l-fýšh,
Devha 1989, s. 49; Abdullah Nûmsûk, Menhecü’l-
imâmi’þ-Þevkânî fi’l-£aš¢de, Beyrut 1994, s. 33,
ayrýca bk. tür.yer.; B. Haykel, “al-Shawkânî and
the Jurisprudental Unity of Yemen”, Le Yemen,
passé et present de l’unité, Provence 1994, s.
53-65; a.mlf., “Reforming Islam by Dissolving
The Madhâhib: Shawkânî and his Zaydî Detrac-
tors in Yemen”, Studies in Islamic Legal Theory
(ed. B. Weiss), Leiden 2002, s. 352; a.mlf., Revi-
val and Reform in Islam: The Legacy of Muham-
mad el-Shawkån¢, Cambridge 2003, tür.yer.;
a.mlf., “Rebellion, Migration or Consultative De-
mocracy? The Zaydis and their Detractors in Ye-
men”, el-Mesâr, I/1, McLean 2000, s. 38-40;
a.mlf., “.Ulemâ,ü ehli’l-hadîþ .inde Zeydiyyeti’l-
Yemen”, a.e., II/2 (2001), s. 50-53; Semîr Hüsnî
Hüseyin Ebû Seyf, el-Ýmâm eþ-Þevkânî ve men-
hecühû fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî min Åilâli kitâbihi’s-
Seyli’l-cerrâr (yüksek lisans tezi, 1997), el-Câmi-
atü’l-Ürdüniyye 1997, s. 131, 143; Ýsmâil b. Ali
el-Ekva‘, ez-Zeydiyye neþßetühâ ve mu£tešadâ-
tühâ, [baský yeri yok] 1421/2000, s. 40-58; Nail

(Þevkefzâ makamý seyri sýrasýnda sabâ
vb. makamlarda olduðu gibi re bakiye be-
molü [hicaz] ve la bakiye bemolü [þeh-
naz] perdelerinin biraz dik basýlmasý ge-
rekir).

Þevkefzâ makamýnýn güçlüsü gerdâni-
ye perdesidir ve bu perdede hicaz çeþni-
siyle makamýn yarým kararý yapýlýr. Ancak
bazý þevkefzâ eserlerde güçlülük görevi
gerdâniyeden ziyade acem (fa) perdesine
verilmiþ, ikinci mertebe güçlü olarak da
çârgâh yerine kürdî perdesi (si ) kullanýl-
mýþ, dolayýsýyla gerek gerdâniye gerekse
çârgâh perdeleri asma karar durumunda
kalmýþtýr. Yine bu makamdaki bazý eser-
lerde, yerindeki acem-aþiran dizisi hiç kul-
lanýlmadan acem-aþiran perdesindeki nik-
riz beþlisine geçilip karar edilmiþtir. Acem
perdesinin fazla önem kazanmasý ve acem-
aþiran dizisinin hiç kullanýlmadan nikriz
beþlisine geçilip karar verilmesi, þevkefzâ
makamýnýn bir çeþidinde acem-aþiran per-
desi üzerine kurulmuþ ve tiz taraftan bi-
rinci þekilde geniþlemiþ bir neveser dizisi-
nin makama katýldýðýný, göstermektedir.
Özellikle küçük bir form olan þarkýda bu
þeklin tercih edildiði görülmektedir ki bu
biçim de bir “reng-i dil” makamý dizisi de-
mektir.

�
Gerdâniyede 

hicaz dörtlüsü
Çârgâhta 

hicaz beþlisi

� � 

� 

� � � � � ��� �� � � � �
Çârgâhta zirgüleli hicaz dizisi

�
Acem-aþiranda 
çârgâh beþlisi

Çârgâhta 
çârgâh dörtlüsü

� � � � � � � � �� 
Yerinde acem-aþiran dizisi

	

� �
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi

� � � �� �
Yerinde acem-aþiran dizisi

	� �

�
Gerdâniyede 

uþþak dörtlüsü

Acemde 
rast beþlisi

Çârgâhta 
hicaz dörtlüsü

Çârgâhta 
hicaz beþlisi

� � � � � ��� � � � � � �

Çârgâhta hicaz dizisi

� � 

�

�
Acemde simetrik 

nikriz beþlisi
Çârgâhta 

hicaz dörtlüsü
Acem-aþiranda 

nikriz beþlisi

� � � � �� � � �
Geniþlemiþ bölge Acem-aþiranda neveser dizisi

(reng-i dil)

� � � � � � � � � � 	�

Yine bazý eserlerde karara yakýn birta-
kým deðiþiklikler görülmektedir. Bilhassa
kürdî küçük mücennep bemollü si perde-
sinin fazla önem kazanmasý, ikinci merte-
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