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(ö. 1144/1731)

Nakþibendî þeyhi,
biyografi yazarý ve þair.

˜ ™

1078 Receb ayý sonlarýnda (Ocak 1668)
Ýstanbul’da doðdu. Dedesi simkeþbaþý
Mehmed Aða, babasý dönemin þairlerin-
den Simkeþzâde diye tanýnan Hasan Fey-
zi Efendi’dir. Ýlk eðitimini Nakþî þeyhi olan
babasýndan aldý. Medrese tahsilini tamam-
layarak Cemâziyelâhir 1096’da (Mayýs 1685)
Anadolu Kazaskeri Ebûsaidzâde Feyzullah
Efendi’den mülâzým oldu. Bir süre onun
tezkireciliðini yaptý ve ardýndan bazý med-
reselerde görevlendirildi. Bu arada tasav-
vufla ilgilendi. 1690 yýlýnda babasýnýn ölü-
mü üzerine onun yerine Edirnekapý dýþýn-
da Otakçýlar’da bulunan Emîr Buhârî Der-
gâhý’nýn þeyhliðine getirildi. Burada yakla-
þýk kýrk yýl ders verdi ve postniþinlik yaptý.
15 Muharrem 1144’te (20 Temmuz 1731)
vefat eden Mehmed Efendi’nin ölümüne
“abd-i huceste” ve “zamân-ý hâtime” iba-
releri tarih düþürülmüþtür. Mezarý, bu tek-
ke ile Kemalpaþazâde’nin türbesi arasýn-
da dergâhýn minaresine yakýn bir yerde
babasýnýn mezarý civarýndaydý. Gerek tek-
ke gerekse buradaki mezarlar çevre yolu
yapýmý sýrasýnda ortadan kalkmýþtýr. Çað-
daþý Sâlim tarafýndan iyi huylu, edepli, ze-
ki, her þeyin doðrusunu öðrenme ve ger-
çeði yazma hususunda özenli, dünya hýr-
sýndan uzak bir kiþi olarak nitelendirilmiþ-
tir. Râmiz de onu edebiyat, tarih, þiir ve
inþâda üstün bir þahsiyet diye tanýmlamýþ-
týr.

Þeyhî Mehmed Efendi’nin en önemli
eseri Vekåyiu’l-fuzalâ adlý biyografi ki-
tabý olup Nev‘îzâde Atâî’nin Hadâiku’l-
hakåik’ýnýn zeylidir. Eserde “tabaka” ge-
nel baþlýðýyla 1042-1144 (1632-1731) yýlla-
rý arasýnda yaþayan âlim ve þeyhler hak-
kýnda bilgi verildikten sonra dönemin þa-
irleri ayrý baþlýk altýnda anlatýlýr ve þiirle-
rinden örnekler verilir. Üç cilt olan eserin
müellifin bizzat kaleme aldýðý ilk iki cildi
dönemin sadrazamý Nevþehirli Damad Ýb-
râhim Paþa’ya sunulmuþ, Hekimoðlu Ali
Paþa’nýn emriyle oðlunun temize çektiði
III. cilt I. Mahmud’a takdim edilmiþtir. Ve-
kåyiü’l-fuzalâ’nýn telif sebebi, daha ön-
ce Uþþâkýzâde Ýbrâhim Efendi tarafýndan
kaleme alýnan Zeylü’z-zeyli Atâî adlý ese-
rin beðenilmemesidir. Þeyhî Mehmed Efen-
di bu kitabý tertip bakýmýndan hatalý, bilgi
yönünden eksik ve itinadan yoksun bul-
muþ, kendi zeylini Nev‘îzâde’nin býraktýðý

þi ve dua bölümlerini içeren Harnâme’-
de, çalýþmaktan yorulmuþ zayýf bir eþeðin
besili öküzleri görüp onlara imrenmesi ve
boynuz ararken kulaðýndan ve kuyruðun-
dan olmasý anlatýlmaktadýr. Hasan Özde-
mir’e göre Þeyhî bu hikâyeyi Arapça bir
atasözünü, Emîr Hüseynî’nin Zâdü’l-mü-
sâfirîn’inde geçen bir eþek hikâyesini, Ýb-
rânî geleneðindeki eþek hikâyesini ve Ezop
masallarýndaki varyantlarýný deðerlendire-
rek yazmýþtýr. II. Murad’a sunulan, sosyal
hiciv bakýmýndan Türk edebiyatýnýn en gü-
zel eserlerinden kabul edilen ve dilinin sa-
deliði yanýnda canlý tasvirleriyle dikkat çe-
ken Harnâme’yi, Tahir Olgun (Germiyan-
lý Þeyhî ve Harnâmesi, Giresun 1949) ve
Faruk Kadri Timurtaþ (Þeyhî’nin Harnâ-
mesi, Ýstanbul 1971) yayýmlamýþtýr.

Nicholas N. Martinovitch’e göre Þeyhî’-
nin Ferah-nâme adlý bir mesnevisi daha
bulunmaktadýr (bk. bibl.).

Osmanlý Müellifleri’nde Þeyhî’ye Ken-
zü’l-menâfi‘ fî ahvâli’l-emzice ve’t-ta-
bâyi adlý bu kitap isnat edilmekteyse de
(Yücel, s. 34) eserin üslûp, muhteva ve dil
açýsýndan Þeyhî’ye ait olmadýðý kabul edil-
mektedir (bk. Þeyhî ve Hüsrev ü Þirin’i,
s. 100). Osmanlý Müellifleri’nde Þeyhî’-
ye atfedilen Dürerü’l-akåid adlý eserin
Þeyhî mahlasýný kullanan Þemseddin Sivâ-
sî’ye ait olduðu Abdülbaki Gölpýnarlý tara-
fýndan ileri sürülmüþtür (ÝA, XI, 423). Yi-
ne Osmanlý Müellifleri’nde Þeyhî’nin Fe-
rîdüddin Attâr’a ait ƒâbnâme’yi naz-
men tercüme ettiði ve Neynâme adlý bir
eserinin daha bulunduðu belirtilmiþ ve
bunlarýn kayýtlý olduðu kütüphaneler zik-
redilmiþse de bu eserler henüz ele geçme-
miþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þeyhî ve Hüsrev ü Þîrin’i: Ýnceleme-Metin (haz.
Faruk Kadri Timurtaþ), Ýstanbul 1980, s. 60, 74,
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tarihlerinde yer almayan 1142 (1729-30)
yýlý olaylarýnýn ayrý bir önemi vardýr. Öte
yandan Þeyhî, Atâî’nin Zeyl-i Þekåik’ýn-
da bulunmayan bazý kiþilerin biyografisini
vermekle selefinin eksiklerini tamamla-
maya çalýþmýþtýr. Bir asýr gibi uzun bir dö-
nemin vefeyatýný içeren Vekåyiu’l-fuza-
lâ’da 2058 kiþiden söz edilir. Þeyhî eseri-
ni telif ederken yazýlý ve þifahî kaynaklar-
dan yararlanmýþtýr. Yazýlý kaynaklarýn en
önemlisi þeyhülislâm defterleridir. Nitekim
çaðdaþý Sâlim onun doðruyu bulmada çok
titiz çalýþtýðýný ve özellikle bu defterleri
kullandýðýný vurgular (Tezkiretü’þ-Þu‘arâ, s.
442). Müellif diðer kaynaklarýný eserinde
yer yer zikreder. Bunlardan Cemâleddin
Hulvî’nin Lemezât’ý, Riyâzî Mehmed’in Ri-
yâzü’þ-þuarâ’sý, baþta Ravzatü’l-ebrâr
olmak üzere Karaçelebizâde’nin bazý eser-
leri, Þeyh Mehmed Nazmi Efendi’nin He-
diyyetü’l-ihvân’ý, Naîmâ’nýn Târih’inin
esasýný teþkil eden Þârihu’l-Menârzâde’-
nin meçhul eseriyle Vak‘anüvis Râþid Meh-
med Efendi’nin Târih’i isimlerini zikretti-
ði eserlerdir. Kendisinden övgüyle söz et-
tiði Kâtib Çelebi’nin kitaplarýndan fayda-
landýðý da söylenebilir. Babasý Hasan Fey-
zi Efendi’den sadece þifahî nakillerde bu-

lunmaz, baþta tarih düþürme olmak üze-
re diðer konularda da yararlanýr. Her ne
kadar beðenmese de eserinin 1106 (1694-
95) yýlýna kadar gelen kýsmý için Uþþâkýzâ-
de’nin Zeylü’z-zeyli Þekåik’ýný kullanýr.
Uþþâkýzâde ile Þeyhî arasýndaki ifade ben-
zerlikleri her ikisinin ayný kaynaklarý kul-
lanmýþ olmasýyla açýklanabilirse de Þeyhî’-
nin, Uþþâkýzâde zeylinin doðruluðuna ka-
naat getirdiði kýsýmlarýndan faydalanma-
sýný tabii karþýlamak gerekir. Atâî’nin Zeyl-i
Þekåik’ý gibi ünlü bir eserin zeyli olmasý-
na raðmen onun kadar þöhrete kavuþa-
mayan Vekåyiu’l-fuzalâ’dan sadece ta-
rihçiler faydalanmamýþ, ihtiva ettiði yüz-
lerce þair biyografisi dolayýsýyla tezkiretü’þ-
þuarâ müellifleri de eserden yararlanmýþ-
týr. Sâlim ve halefi Âdâb-ý Zurefâ yazarý
Râmiz bunlardan sadece ikisidir. Vekå-
yiu’l-fuzalâ’nýn Türkiye’de ve Türkiye dý-
þýndaki kütüphanelerde birçok nüshasý var-
dýr. Ali Uður tarafýndan kýsmen yayýmla-
nan eser (bk. bibl.), Beyazýt Devlet Kütüp-
hanesi Veliyyüddin Efendi’deki yazmalarý
diðer yazmalarla karþýlaþtýrýlýp tamamla-
narak Þekåik-ý Nu‘mâniye ve Zeyilleri
içerisinde bir giriþ ve dizinler ilâvesiyle Ab-
dülkadir Özcan tarafýndan týpkýbasým ha-
linde yayýmlanmýþtýr (I-V, Ýstanbul 1989).

Þeyhî Mehmed Efendi’ye izâfe edilen
Takvîmü’t-tevârîh Zeyli 1146 (1733) yý-
lýna kadar gelir. Ancak Þeyhî, Kâtib Çele-
bi’nin biyografisinde birçok eseri yanýnda
Takvîmü’t-tevârîh’ten de söz ettiði hal-
de (Vekåyiu’l-fuzalâ, I, 264) bu esere bir
zeyil yazdýðýný söylemez. Eserin nâþiri Ýb-
râhim Müteferrika bu hususu kaleme al-
dýðý önsözde belirtir. Þeyhî’nin zeyli Tak-
vîmü’t-tevârîh’in (Ýstanbul 1146) 135-156
sayfalarý arasýndadýr. Fýndýklýlý Ýsmet Efen-
di de bu zeyilden bahseder (Tekmiletü’þ-
Þekåik, s. 334). Fakat Þeyhî 1144’te öldü-
ðüne göre Ýbrâhim Müteferrika son iki yý-
lýn olaylarýný muhtemelen Vekåyiu’l-fuza-
lâ’dan yararlanarak esere eklemiþtir. Ayný
þekilde Þeyhî, Kâtib Çelebi’nin Cihannü-
mâ-yý Atlas Minor’undan söz ettiði hal-
de kendisine izâfe edilen (Ýsmet, s. 334; Ba-
binger, s. 293-294) Cihannümâ-yý Avru-
pa’dan bahsetmez. Þeyhî Mehmed Efen-
di’nin ayrýca esmâ-i hüsnâya dair Arapça
bir manzumesi (Süleymaniye Ktp., Ýzmir,
nr. 790/4, vr. 65b-67a), sâkînâme türünde
bir mesnevisiyle (Atatürk Üniversitesi Ktp.,
M. Seyfettin Özege, Agâh Sýrrý Levent Yaz-
malarý, nr. 12) tevhide dair bir kasidesi (Sü-
leymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 827/22,
vr. 179-180) ve “Þeyhî” mahlasýyla bazý þi-
irleri vardýr.

yerden baþlatmýþ ve eserini 1130’da (1718)
tamamlamýþtýr. Kitabýn adý ebced hesabýy-
la telif yýlýný verir. Eserinde eþ-Þešåßišu’n-
nu£mâniyye müellifi Taþköprizâde, bunun
mütercimi Mehmed Mecdî Efendi ve özel-
likle “müverrih-i celîlü’l-kadr” diye niteledi-
ði Atâî’yi örnek alan Þeyhî Mehmed Efen-
di her padiþah dönemine bir tabaka tah-
sis etmiþ ve o dönemin 40 akçelik medre-
selerinden sonraki müderrislerini, tarikat
þeyhlerini ve seleflerinden farklý olarak þa-
irleri ölüm tarihlerine göre sýralamýþtýr. Ay-
rýca her padiþah döneminin sonuna gö-
revde bulunmuþ Kýrým hanlarýnýn ve sad-
razamlarýn biyografisini eklemiþ; þeyhü-
lislâmlarý, kaptan-ý deryâlarý, Rumeli ve
Anadolu kazaskerleriyle nakîbüleþraflarý;
baþta Ýstanbul olmak üzere Ankara, Bað-
dat, Bosna, Bursa, Diyarbekir, Edirne, Er-
zurum, Eyüp, Filibe, Gence, Halep, Heme-
dan, Galata, Ýzmir, Kayseri, Konya, Kudüs,
Kütahya, Lefkoþe, Manisa, Maraþ, Medi-
ne, Mekke, Mýsýr, Revan, Sakýz, Selânik,
Sofya, Þam, Tebriz, Tire, Tokat, Trablus-
þam, Üsküdar ve Yeniþehr-i Fener gibi yer-
lerde kadýlýk yapanlarýn listesini vermiþ,
her padiþah devrine ait siyasal olaylarý da
özetlemiþtir. Bunlar arasýnda vak‘anüvis
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osofik metinler, týp, nücûm, harf, sayý ve
týlsýmlarla ilgili çalýþmalar yapan, bilhassa
imamlar hakkýnda birtakým rüya, müþa-
hede ve tecrübelerini ortaya koyan Ahsâî,
imamlardan Kur’an ve hadisleri yorumlama
konusunda yetki aldýðýný belirterek asýl bil-
gi kaynaklarýnýn sezgi ve ilham (keþf) oldu-
ðunu söylemiþtir (Hüseyin Ali Mahfûz, s.
9-24). Ahsâî Kazvin’de bulunduðu sýrada
mi‘racýn, ayrýca vuku bulacak haþrin cisma-
nîliðini reddetmesi ve ilâhî fiillerin imam-
lara tefvîz edildiði konusundaki düþünce-
lerinde Ýsnâaþeriyye’nin görüþlerine mu-
halefet etmesi yüzünden küfürle itham
edilmiþtir. Ömrünün sonuna doðu hacca
gitmek üzere yola çýkmýþ ve Medine ya-
kýnlarýnda vefat ederek Cennetü’l-baký‘da
defnedilmiþtir (bk. AHSÂÎ). Þeyhiyye, Þîa’-
nýn dinî doktrin ve usulü konularýnda fark-
lý düþünceler ileri sürenlerin oluþturduðu
bir ekoldür. Bu düþüncelerin tahlili neti-
cesinde Þeyhiyye’nin, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî’nin nazarî tasavvuf anlayýþý yanýnda
Sühreverdî’nin Ýþrâký teosofisinden yarar-
lanan Ýsfahan kökenli hikmet-i ilâhî eko-
lünün geliþmiþ þekli olduðu ortaya çýkar.

Ulûhiyyet. Allah hay, kadîm, bâký ve alîm-
dir. O’nun biri zâtî, diðeri muhdes olmak
üzere iki tür ilmi mevcut olup zâtî ilmi zat-
tan ayrýlmaz, muhdes ilmi ise yaratýlmýþ-
lar arasýnda icra ettiði hususlarýn bilgisi-
dir. Zâtî ve muhdes ayýrýmý Allah’ýn bütün
sýfatlarý için uygulanabilir. Buna göre ilâhî
sýfatlar biri kadîm, diðeri muhdes þeklin-
de ikiþer kýsma ayrýlýr. Bir þeyin bilinebil-
mesi için bilenle bilinen arasýnda benzerli-
ðin olmasý þarttýr. Allah ile insan arasýnda
benzerlik bulunmadýðýndan insanýn O’nun
zâtýný bilmesi mümkün deðildir. Þu halde
Allah dünyada da âhirette de gözle gö-
rülemez. Ýrade ve kelâm zâtî deðil fiilî sý-
fatlardandýr ve hâdistir. Âlemin meydana
geliþinin sebebi ilâhî iradenin taallukudur.
Bu düþüncenin sonucu olarak Þeyhiyye’-
nin, sûfîlerin vahdet-i vücûd ve Allah ile
mistik birleþme (ittihad) telakkilerini red-
dettiði anlaþýlmaktadýr.

Nübüvvet. Ýnsanlar Allah’ýn emir, yasak
ve tavsiye þeklindeki tebliðlerini doðrudan
alma imkânýna sahip olmadýklarý için Ce-
nâb-ý Hak vahyini seçtiði elçiler vasýtasýy-
la bildirir. Fertlerin ve toplumlarýn ihtiya-
cýný karþýlamak üzere peygamber gönde-
rilmesi gereklidir. Hz. Muhammed son pey-
gamberdir. Peygamber fizikî görünüm ve
ahlâk açýsýndan en mükemmel kiþidir, ha-
yatý boyunca her türlü günahtan korun-
muþ, ulaþýlmasý mümkün olanýn ötesinde
kabiliyet ve sýfatlarla donatýlmýþtýr. Bu üm-
metin peygamberi bütün insanlýða gön-

derilmiþtir. Ýsrâ ve mi‘rac cismanî deðil-
dir ve Hz. Muhammed’in misal âleminde-
ki varlýðýyla cereyan etmiþtir.

Ýmâmet. Peygamber’den sonra onun ye-
rine geçecek, adýna icraatta bulunacak ve
getirdiði nizamý koruyacak bir halefinin
bulunmasý gereklidir. Vasî denilen bu kiþi
peygamberlerin sýfatlarýna sahip olup Al-
lah ve Peygamber tarafýndan tayin edilir,
ona itaat Allah’a ve resulüne itaat demek-
tir. Allah’ýn iradesinden ortaya çýkan ilk
nur nûr-ý Muhammedî’dir; bundan imam-
larýn nuru, imamlarýn nurundan mümin-
lerin nuru zuhur etmiþtir. Dolayýsýyla imam-
lar yaratýlýþýn vasýtalarý, aletleri ve nihaî ga-
yesidir. Onlar mârifetullaha vasýta olma-
larýnýn yaný sýra ilâhî lutfun insanlara ulaþ-
masý hususunda da aracýlýk ederler. Þey-
hiyye’nin bu düþüncesi Ýsnâaþeriyye Þîasý
tarafýndan tepkiyle karþýlanmýþ, Allah’a ait
fiillerin baþkasýna izâfe edilmesi (tefvîz)
biçiminde deðerlendirilmiþtir. Bu zümre,
imamlarýn kabirlerini ziyaret ederken baþ-
larý hizasýnda deðil ayak uçlarýnda durup
dua ettiklerinden “Püþt-serî”, Ýsnâaþerîler
ise imamlarýn baþucunda durduklarý için
“Bâlâ-serî” diye anýlmýþtýr.

Âhiret. Fizikî âlemle ruhanî âlem ara-
sýnda bir misal âlemi vardýr. Bu âlem, bir
anlamda berzah âlemiyle ayný olup Ahsâî
tarafýndan Süryânîce’den alýndýðý ileri sü-
rülen Hûrkalyâ / Huvarkalyâ kelimesiyle
ifade edilir. Fizikî âlemde bulunan her þe-
yin Hûrkalyâ âleminde bir karþýlýðý mev-
cuttur. Bu sebeple bütün insanlar biri fi-
zikî âlemde, diðeri Hûrkalyâ’da olmak üze-
re iki varlýða sahiptir. 260 (874) yýlýnda
gaybete giren ve halen yaþamakta olan on
ikinci imam Muhammed Mehdî el-Mun-
tazar’ýn bulunduðu Câbülsâ (Câbülka) bel-
deleri Hûrkalyâ âleminde yer almaktadýr.
Cennet ve cehennem de Hûrkalyâ âlemin-
de ortaya çýkacak iyilik ve kötülük tarzýn-
daki ferdî hayat þeklinde anlaþýlmalýdýr. Bu
düþünceler de Þeyhiyye ile Ýsnâaþeriyye ara-
sýnda büyük ihtilâflara yol açmýþtýr.

Dördüncü Rükün (er-rüknü’r-râbi‘). Þey-
hiyye’nin kurucusundan ziyade halefleri
tarafýndan geliþtirilen bu esasa göre tev-
hid, nübüvvet, imâmet, adl ve meâddan
oluþan Ýsnâaþeriyye’nin beþ esasý adl tev-
hide, meâd da nübüvvete dahil edilerek
üçe indirilmiþ, bunlara Kâzým Reþtî ve Mu-
hammed Kerîm Han Kirmânî zamanýnda
dördüncü rükün eklenmiþtir. Bu da Hûr-
kalyâ’da bulunan imamla fizikî âlemdeki
insanlar arasýnda aracýlýk yapan bir kâmil
Þiî’nin mevcut olduðu inancýdýr. Gaib ima-
mýn iradesi onun bu aracýya verdiði tâli-
matla yerine getirilir. Nücebâ ve nükabâ

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þeyhî, Vekåyiu’l-fuzalâ (nþr. Abdülkadir Öz-
can), Ýstanbul 1989, I-III, tür.yer., ayrýca bk. neþ-
redenin giriþi, s. VII-XIII; Sâlim, Tezkiretü’þ-Þu‘a-
râ (haz. Adnan Ýnce), Ankara 2005, s. 442-443;
Râmiz ve Âdâb-ý Zurafâ’sý: Ýnceleme-Tenkidli
Metin-Ýndeks-Sözlük (haz. Sadýk Erdem), Anka-
ra 1994, s. 177; Flügel, Handschriften, II, 396-
397; Ýsmet, Tekmiletü’þ-Þekåik, s. 331-335; Si-
cill-i Osmânî, III, 183; Osmanlý Müellifleri, III,
74; TCYK, s. 743-747; Karatay, Türkçe Yazma-
lar, I, 389-391; a.mlf., Arapça Yazmalar, III,
579; Agâh Sýrrý Levend, Türk Edebiyatý Tarihi,
Ankara 1984, I, 360-363; H. G. Majer, Vorstudi-
en zur Geschichte der Ýlmiye im Osmanischen
Reich I. Zu Uþakîzade, seiner Familie und sei-
nem Zeyl-i Þakayýk, München 1978; a.mlf., “Uþ-
þâkî-zâde”, ÝA, XIII, 77-80; Nihad Sâmi Banarlý,
Resimli Türk Edebiyâtý Târihi, Ýstanbul 1983, I,
380; II, 675, 698, 788; Babinger (Üçok), s. 292-
294; Ali Uður, The Ottoman ‘Ulemå in the Mid-
17 th Century: An Analysis of the Vašå’i‘ü’l-Fu-
²alå of Me¼med ÞeyÅ¢ Ef., Berlin 1986; Abdül-
kadir Özcan, “Þeyhî’nin Vekâyiü’l-fudalâ’sýnýn
Bilim Tarihi Bakýmýndan Önemi ve Deðeri”, Os-
manlý Dünyasýnda Bilim ve Eðitim Milletlerara-
sý Kongresi Tebliðleri (haz. Hidayet Yavuz Nuhoð-
lu), Ýstanbul 2001, s. 117-132; Ali Canib, “Vekâ-
yiü’l-fudalâ”, HM, III/75 (1928), s. 2-3; Behcet
Gönül, “Ýstanbul Kütüphanelerinde al-Þakaik al-
Nu’maniya Tercüme ve Zeyilleri”, TM, VII-VIII/2
(1945), s. 166-167.

ÿAbdülkadir Özcan

– —
ÞEYHÝYYE

א������� ) )

Ahmed el-Ahsâî’nin
(ö. 1241/1826)

düþünceleri etrafýnda teþekkül eden,
sonralarý Keþfiyye olarak da anýlan

Ýmâmî-Ýsnâaþerî temelli
dinî-kelâmî ekol.
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XIX. yüzyýldan itibaren özellikle Ýran ve
Irak’ta etkili bir grup haline gelen Þeyhiy-
ye, kurucusunun ve sonraki liderlerinin din-
den uzaklaþmýþ kiþiler diye suçlanmasý ve
Ýsnâaþeriyye dýþýna itilmesi sebebiyle dü-
þüncelerini Usûliyye Þîasý’yla uzlaþtýrmaya
çalýþmýþ ve zaman içinde kendini ayrý bir
fýrkadan ziyade Þîa içinde bir düþünce eko-
lü olarak benimsetmeyi kýsmen baþarmýþ-
týr. Þeyhiyye’nin kurucusunun Þeyh Ahmed
el-Ahsâî olduðu kabul edilir. Bazý Þiî müel-
lifleri tarafýndan “tercümânü’l-hükemâi’l-
müteellihîn, lisânü’l-urefâ ve’l-mütekelli-
mîn, gurerü’d-dehr ve feylesûfü’l-asr” gi-
bi abartýlý unvanlarla anýlan Ahsâî (mese-
lâ bk. Hânsârî, I, 88-89) bir grup müellifçe
de Endonezya taraflarýndan gönderilmiþ
Batý asýllý bir kiþi diye belirtilir (meselâ bk.
Muhsin Abdülhamîd, s. 49). Kýrk yaþýna ka-
dar Ahsâ’da kalan, daha sonra Kerbelâ ve
Necef’teki medreselerde öðrenim görerek
müctehid pâyesini elde eden, bu arada te-


