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len onuncu ayýnýn adýdýr. Bu ayýn Ýslâm’dan
önce Arab-ý bâide (Âd ve Semûd) dönemin-
de dâbir, Arab-ý âribe döneminde vâðýl
(vaðl) diye adlandýrýldýðý nakledilmektedir.
Þevval adý Arab-ý müsta‘ribe devrinde kul-
lanýlmaya baþlanmýþ ve Ýslâmiyet’ten son-
ra da kullanýmý devam etmiþtir. Þevval ke-
limesinin onuncu aya ad olmasý deðiþik þe-
killerde açýklanmýþtýr. Araplar kamerî ay-
larýn eski adlarýný deðiþtirirken bu ay yaz
mevsiminde havanýn sýcak olduðu bir dö-
neme rastladýðý için bu adýn verildiði riva-
yet edilmektedir. Develerin çiftleþme mev-
siminde kuyruklarýný kaldýrmalarýndan do-
layý bu þekilde isimlendirildiði ya da hava-
nýn çok sýcak olmasý sebebiyle develerin
sütünün azalmasý yüzünden bu adla anýl-
dýðý þeklinde açýklamalar da mevcuttur.

Araplar þevval ayýný uðursuz kabul et-
tiklerinden bu ayda nikâh kýymazlardý. Re-
sûl-i Ekrem, Hz. Âiþe ile þevval ayýnda ev-
lenerek bu inancýn yanlýþ olduðunu gös-
termiþtir. Ramazan bayramýnýn birinci gü-
nü olan þevval ayýnýn ilk gününde oruç tut-
mak haramdýr. Hz. Peygamber’in, “Rama-
zaný oruçla geçirip buna þevvalden altý gün
ilâve eden kimse bütün yýlý oruçlu geçir-
miþ gibi olur” meâlindeki hadisi (Müslim,
“Sýyâm”, 204) dikkate alýnarak bu ayda al-
tý gün oruç tutmanýn müstehap olduðu
kabul edilmiþtir. Bu orucun bayramýn he-
men ardýndan ara verilmeden tutulmasý
daha faziletli sayýlmakla birlikte aralýklar-
la tutulmasý da mümkündür. Þevval ayný
zamanda hac aylarýnýn ilkidir. Ýslâm tari-
hinde þevval ayýnda meydana gelen bazý
olaylar þunlardýr: Benî Kaynuka‘ Gazvesi (2/
624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazve-
si (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivaye-
te göre Hz. Peygamber’in oðlu Ýbrâhim’in
vefatý (10/632). Osmanlý Devleti’nde me-
murlarýn tayinleri (tevcîhat) Tanzimat’tan
önce þevval ayýnda yapýldýðý için bu tayin-
ler “þevval tevcîhatý” diye isimlendirilirdi.
“Mükerrem” sýfatýyla da anýlan þevval Os-
manlý belgelerinde “
” kýsaltmasýyla gös-
terilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “þvl” md.; Kåmus Tercümesi,
III, 1391-1392; Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, el-Eyyâm
ve’l-leyâlî ve’þ-þühûr (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî),
Kahire 1400/1980, s. 46, 52; Mes‘ûdî, Mürûcü’×-
×eheb (Abdülhamîd), II, 205; Ahmed b. Hüseyin
el-Beyhaký, Fezâßilü’l-evšåt (nþr. Adnân Abdur-
rahman Mecîd el-Kaysî), Mekke 1410/1990, s.
325-334; Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî,
£Acâßibü’l-maÅlûšåt, Beyrut, ts. (Dârü’þ-þarki’l-
Arabî), s. 71; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, I, 158;
Kalkaþendî, Øub¼u’l-a£þâ (Þemseddin), II, 376,
379; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, VIII, 455, 461; Enîs
Ferîha, Esmâßü’l-eþhür ve’l-£aded ve’l-eyyâm ve
tefsîru me£ânîhâ, Trablus 1988, s. 71-73, 75-77;
Pakalýn, III, 346, 482; “Þevvâl”, el-Mevsû£atü’l-
£Arabiyyetü’l-£âlemiyye, Riyad 1999, XIV, 284-
285.

ÿM. Kâmil Yaþaroðlu

– —
ÞEY

( ��א� )

Var olan, var olmasý mümkün olan
yahut zihinde

tasavvur edilebilen varlýk.
˜ ™

Sözlükte “diledi, istedi” anlamýndaki þâe
fiilinden masdar-isimdir (þey’ çoðulu eþ-
yâ’). Fiilin diðer masdarý meþîet olup þey
kelimesinin mânasýyla iliþkilidir. Bazý dil
âlimleri bu iliþkiden ötürü þey kelimesine
“dilenen, istenen” anlamý vermiþtir. Hak-
kýnda haber verilen her nesne, konu için
kullanýldýðý belirtilen þey (Tâcü’l-£arûs, “þy,e”
md.) Arap gramerinde yüklemin öznesini,
mantýkta yüklemin konusunu oluþturacak
bir kavram olarak da düþünülmüþtür. Râ-
gýb el-Ýsfahânî, þey için “bilinebilen ve hak-
kýnda haber verilebilen” þeklinde bir taným
yapar ve kelimenin hem ism-i mef‘ûl, hem
ism-i fâil anlamýnda kullanýlabileceðini söy-
ler. Meselâ, “De ki, tanýk olmak bakýmýndan
hangi þey daha büyüktür?” meâlindeki
âyette (el-En‘âm 6/19) geçtiði gibi Allah
hakkýnda kullanýldýðýnda fâil, “De ki, Allah
her þeyin yaratýcýsýdýr” âyetinde (er-Ra‘d
13/16) olduðu gibi baþka varlýklar için kul-
lanýldýðýnda mef‘ûl mânasý taþýr ve Allah’ýn
yaratmayý dilediði bütün nesneleri ifade
eder. Nitekim meþîet de “Allah’ýn dileyip
yaratmasý” demektir. Þeyler de ilâhî me-
þîetin konusu olarak düþünülmelidir (el-
Müfredât, “þy,e” md.). Muhammed b. Ah-
med el-Hârizmî, þey kelimesini kelâmcýla-
rýn terimleri arasýnda zikrederek “kendi-
sinden söz edilmesi ve kendisine delâlet
edilmesi mümkün olan” þeklinde tanýmlar
(Mefâtî¼u’l-£ulûm, s. 43). Tahânevî de “is-
ter mevcut ister ma‘dûm olsun, ister mu-
hal ister mümkün olsun, kendisi hakkýnda
veya kendisi sayesinde bilgi edinilebilen
yahut hüküm verilebilen” biçiminde bir ta-

makamýn da özellikleri belirtilip gezinildik-
ten sonra acem-aþiran perdesinde çârgâh
çeþnili tam karar yapýlýr. Bazan acem-aþi-
ran dizisinin tamamý ile deðil sadece acem-
aþirandaki çârgâh beþlisi ile de tam karar
yapýlabilir.

III. Selim’in hafif usulündeki peþrevi ve
saz semâisiyle hafif usulünde, “Der sipihr-i
sînem dâð-ý mahabbet kevkebet” mýsra-
ýyla baþlayan kârý; zencir usulünde, “Per-
çem-i gül-pûþunun yâdýyla feryâd eyle-
dim” mýsraýyla baþlayan bestesi; “La‘l-i can-
bahþýný sun bezmde ey þûh emelim” mýs-
raýyla baþlayan aðýr semâisi ve, “Gönlüm
yine bir gonca-i nâzik-tene düþtü” mýsra-
ýyla baþlayan yürük semâisi; Þâkir Aðâ’-
nýn aðýr aksak usulünde, “Sünbüller içinde
göricek verd-i izârýn” mýsraýyla baþlayan
þarkýsý; Ali Nutkî Dede’nin (Hamâmîzâde
Ýsmâil Dede) Mevlevî âyini; Zekâi Dede’-
nin evsat usulünde, “Bir muazzam pâdi-
þahsýn ki kulundur cümle þâh” ve III. Se-
lim’in ayný usulde, “Cenâbýndýr þeh-i pâ-
kîze-meþreb yâ Resûlallah” mýsralarýyla
baþlayan tevþîhleri; Abdülkadir Töre’nin
düyek usulünde, “Doðdu ol sadr-ý risâlet
bastý arþ üzre kadem” mýsraýyla baþlayan
ilâhisi bu makamýn örneklerindendir.
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Hicrî yýlýn onuncu ayý.
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Sözlükte “yukarý kalkmak, yükselmek;
kaldýrmak” anlamlarýndaki þevl kökünden
türeyen þevvâl kelimesi kamerî yýlýn ra-
mazandan sonra ve zilkadeden önce ge-
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