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ÞEYHÎ MEHMED EFENDÝ

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
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Ahmed el-Ahsâî’nin
(ö. 1241/1826)

düþünceleri etrafýnda teþekkül eden,
sonralarý Keþfiyye olarak da anýlan

Ýmâmî-Ýsnâaþerî temelli
dinî-kelâmî ekol.

˜ ™

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-



85

kýr Üskûî’ye ve ardýndan oðlu Mirza Mû-
sâ’ya geçmiþ, cemaatin liderliði günümüz-
de Küveyt’te yaþayan Ali el-Hâirî’ye intikal
etmiþtir. Bu gruba baðlý Þeyhîler Üskûîler
diye anýlmaktadýr. Tebriz Þeyhîleri, aykýrý
görüþlerini bertaraf ederek Usûliyye’ye
mensup olduklarýný belirtmelerine raðmen
Ýsnâaþeriyye’nin düþmanlýðýndan kurtula-
mamýþ, XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Tebriz’-
de Þeyhîler’e karþý ortaya çýkan hareket-
ler yüzünden Þeyhî ve Ýsnâaþerî bölgeleri
birbirinden ayrýlmýþtýr. Tebriz’de Þeyhiy-
ye’nin liderliðini Hüccetülislâm ve Sikatü-
lislâm aileleri üstlenmiþtir. Baþlangýçta ce-
maate hâkim olan Hüccetülislâm ailesinin
baþkaný, Hüccetülislâm Camii’nde imam-
lýk görevini yürüten ve Azerbaycan bölge-
sinin dinî lideri olan Molla Muhammed
Mâmekanî’dir (ö. 1852). Ardýndan kendi-
sine halef olan üç oðlu Muhammed Hüse-
yin, Muhammed Taký ve Mirza Ýsmâil ile
torunu Mirza Ebü’l-Kasým, Hüccetülislâm
unvanýyla adý geçen camide imamlýk yap-
mýþ, Ebü’l-Kasým’ýn ölümüyle ailenin var-
lýðý sona ermiþtir. Sikatülislâm ailesinin li-
deri olan Hacý Mirza Þefi‘ (ö. 1884), Mu-
hammed Mâmekanî gibi Þeyh Ahmed ve
Kâzým Reþtî’nin öðrencisidir. Kendisinden
sonra oðlu Þeyh Mûsâ ve torunu Mirza
Ali, Sikatülislâm unvanýyla Tebriz’de lider-
liði yürütmüþtür. Mirza Ali zamanýnda Si-
katülislâm ailesi Hüccetülislâm ailesinin
nüfuzunu ortadan kaldýrarak Tebriz’deki
Þeyhîler’in çoðuna hâkim olmuþtur. Mir-
za Ali, 1912 yýlýnda Tebriz’in Ruslar tara-
fýndan iþgali sýrasýnda gösterdiði direniþ
neticesinde idam edilmesinden dolayý mil-
lî kahraman kabul edilmiþtir.

Þeyhîler’in en önemli grubu, Kaçar aile-
sinden Hacý Muhammed Kerim Han Kir-
mânî’nin (ö. 1871) liderliðindeki cemaat-
tir. Kerim Han, Kirman ve Belûcistan Va-
lisi Ýbrâhim Han Zahîrüddevle’nin büyük
oðlu olup annesi Kaçar Hükümdarý Nâsý-
rüddin Þah’ýn büyük teyzesidir. Çok sayý-
da eser yazan Kerim Han, Þeyhî öðretisiy-
le Usûlî düþüncesini uzlaþtýrmaya çalýþmýþ,
usul ve fürûda geleneksel Þîa’dan farklý-
lýklarý olmadýðý hususunu ýsrarla vurgula-
mýþtýr. Ölümünden sonra cemaatin lider-
liði Serkâr Âga unvanýyla anýlan aile fert-
lerine intikal etmiþtir. Bir ara Muhammed
Kerîm Han’ýn iki oðlu Hacý Muhammed
Rahîm Han ile Hacý Muhammed Han ara-
sýnda liderlik çekiþmesi olmuþ, 1878’de Kir-
man’da yaklaþýk bir yýl süren mücadelenin
ardýndan Muhammed Rahîm Han’ýn sür-
güne gönderilmesiyle mücadele sona er-
miþtir. Kirman Þeyhîleri içinde en önemli
bölünmelerden biri 1901 yýlýnda, liderliðin

verasetle intikaline karþý çýkan ve kendi-
sinin Hacý Muhammed Han’dan daha bil-
gili olduðunu iddia eden Hacý Mirza Mu-
hammed Bâkýr Hemedânî ile ortaya çýk-
mýþtýr. Muhammed Bâkýr, Hemedân’da
otururken Püþtserî-Bâlâserî ayaklanmasý
yüzünden Nâîn’e göç etmek zorunda kal-
mýþtýr. Çoðu Hemedan, Nâîn ve Ýsfahan’-
da bulunan mensuplarý Bâkýrîler olarak
anýlýr. Muhammed Han’ýn mensuplarý ise
Nâtýkýler (Nevâtýk) diye bilinmektedir. Hacý
Muhammed Han’ýn 1906 yýlýnda ölümü-
nün ardýndan kardeþi Hacý Zeynelâbidîn
Han kendisine halef olmuþ, oðlu Hacý Ebü’l-
Kasým Han Ýbrâhimî’nin ardýndan torunu
Abdürrýzâ Han Ýbrâhimî liderliði üstlen-
miþtir. Abdürrýzâ Han’ýn Ýran Ýslâm Devri-
mi esnasýnda 26 Aralýk 1979 tarihinde Kir-
man’da öldürülmesi üzerine ailenin lider-
liði sona ermiþtir. Yeni lider Basra’da ika-
met eden Seyyid Ali Mûsevî’dir. Muham-
med Kerim Han ve halefleri, Þeyhîlik dü-
þüncesini Ýsnâaþeriyye’nin prensiplerine ya-
kýn bir þekilde açýklamaya çalýþmýþtýr. 1950’-
de Âyetullah Burûcirdî’nin temsilcisi Âga
Muhammed Taký Felsefî’nin Hacý Ebü’l-Ka-
sým Han Ýbrâhimî’ye doktrinle ilgili olarak
sorduðu yirmi beþ soruya onun Ýsnâaþerî
düþüncesine uygun cevaplar vermesi üze-
rine Felsefî bu zümrenin niçin bu isimle
anýldýðý konusunda hayrete düþtüðünü be-
lirtmiþtir. Küçük bir azýnlýk olarak Þiî dün-
yasýnda varlýðýný sürdüren Þeyhîler’in Ýran’-
da Tebriz, Kirman, Hürremþehir, Abadan,
Tahran, Mervdeþt, Refsencan, Þîraz ve Zü-
nuz’da 200.000 civarýnda, çoðunluðu Bas-
ra’da olmak üzere Irak ve Körfez ülkele-
rinde 300.000 kadar olduðu tahmin edil-
mektedir. Kirman’daki Þeyhîler’in Medre-
se-i Ýbrâhîmiyye adýnda otuz kýrk kadar
öðrencinin okuduðu bir medreseleri, ya-
yýnevleri, Basra’daki Þeyhîler’in de dinî öð-
renim veren medreseleri bulunmaktadýr.
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silsilesinin baþýnda olan bu kiþi imamýn
bilgisi ve otoritesi dahilinde faaliyet gös-
terir. Rükn-i râbi‘ ifadesi kâmil bir Þiî için
kullanýldýðý gibi bazan bir hiyerarþiyi be-
lirtmektedir. Þeyhîler rükn-i râbi‘ yahut
bab olarak öncelikle Ahsâî’yi, ondan son-
ra Reþtî’yi tanýmaktadýr. Doktrinin zaman
içinde geliþmesi ve Þeyhîler’in Þîa ile da-
ha az ihtilâfa düþme gayretleriyle rükn-i
râbi‘ tabiri ulemâ topluluðu için kullanýl-
maya baþlanmýþ ve bu mânada “nâibü’l-
âm” kavramýyla eþ anlamlý hale gelmiþtir.

Keþfe Dayanan Bilgi. Þeyhiyye mensup-
larý keþf veya sezgiye dayanan bilginin
imamlarýn doðrudan bildirmesi ve onlarýn
tâlimatýyla elde edilebileceðini söyler. Bunu
desteklemek amacýyla þöyle bir rüya nakle-
dilir: Ahsâî bir gece rüyasýnda Hz. Hasan’ý
görmüþ, Hasan aðzýný onun aðzýnýn üzerine
koymuþ, tükürüðünü tattýðýnda bunun bal-
dan daha tatlý, miskten daha güzel kokulu
olduðunu hissetmiþ, uyanýnca kendisinin
ilâhî mârifet nuruyla kuþatýlmýþ ve Allah’ýn
lutuf ve inâyetiyle bütün ilimleri öðrenmiþ
bulunduðunu farketmiþtir (Hüseyin Ali
Mahfûz, s. 17). Ýsnâaþeriyye âlimlerinin bilgi
teorisiyle baðdaþmayan bu düþünce, icti-
had yöntemini ve diðer aklî metotlarý uygu-
lamak suretiyle elde edilen bilgileri ortadan
kaldýrdýðý için buna karþý mücadeleye gi-
rilmiþtir. Kurucusunun keþfe dayanan bil-
giyi benimsemesi dolayýsýyla Þeyhiyye da-
ha sonra Keþfiyye olarak da anýlmýþ ve Kâ-
zým Reþtî zamanýnda daha çok bu isimle
tanýnmýþtýr. Gaib imamýn gaybeti üzerin-
den yaklaþýk 1000 yýl geçtiðinden o gün-
kü Þiî çevrelerinde hâkim olan milenyum
inancý ve mehdînin zuhuru düþüncesi Reþ-
tî’de de görülmektedir. Reþtî sadece zuhu-
ru müjdelemekle kalmamýþ, geleceði vaad
edilen kiþinin meclisinde bulunduðunu,
kendisinin ölümünden sonra onun zuhur
edeceðini belirterek müstakbel kâmil Þiî’-
nin özelliklerini ortaya koymuþtur. Bu du-
rum, Bâbîlik fýrkasýnýn kurucusu Mirza Ali
Muhammed Þîrâzî’nin bab olarak ortaya
çýkmasý için gerekli zemini hazýrlayacak-
týr.

Kâzým Reþtî halef tayin etmemiþ, ölü-
münün ardýndan Bâbîliðe yönelenler dý-
þýnda kalan mensuplarý Kerbelâ’da, Teb-
riz’de, Kirman’da olmak üzere üç gruba
ayrýlmýþtýr. Kerbelâ’da Mirza Hasan Gev-
her’e (Molla Muhammed Hasan Karaca-
dâðî) tâbi olanlar Þeyhiyye içinde önemli
bir nüfuz kazanmýþtýr. Bu grubun ileri ge-
lenlerinden biri Mirza Muhammed Hüse-
yin Muhît Kirmânî, diðeri 1878’de öldü-
rülen Ahmed b. Seyyid Kâzým’dýr. Grubun
liderliði daha sonra Molla Muhammed Bâ-
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da üstün ahlâkýyla tanýndýðý belirtilir. Ma-
lýnýn üçte birini vasiyet ederek Hüsrev Bey
Mescidi’ni camiye çevirmiþtir.

Þeyhîzâde Abdurrahman’ýn Mecma£u’l-
en¼ur fî þer¼i Mülteša’l-eb¼ur adlý meþ-
hur eseri Ýbrâhim b. Muhammed el-Ha-
lebî’ye ait kitabýn þerhi olup þârihin laka-
býna nisbetle Dâmâd ismiyle tanýnmýþtýr.
Eserin giriþinde Þeyhî Mültešå’nýn muh-
telif þerhlerinin yapýldýðýný, ancak bunlar-
dan bazýlarýnýn çok kýsa olup anlaþýlama-
dýðýný, bazýlarýnýn ise çok uzun olduðunu
kaydederek yeterince izahat vermekle bir-
likte fazla ayrýntýya girmeyen bir þerh ka-
leme almayý hedeflediðini belirtir. Gelenek-
sel þerh usulünün takip edildiði eserde
Hanefî mezhebine ait görüþlerin yanýnda
zaman zaman diðer mezheplerin görüþle-
rine de iþaret edilir. I. cildi 14 Zilkade 1070
(22 Temmuz 1660), II. cildi 19 Cemâziyelâ-
hir 1077 (17 Aralýk 1666) tarihinde Edirne’-
de tamamlanmýþtýr. Mültešå’nýn en yay-
gýn þerhlerinden olan Mecma£u’l-en¼ur
Osmanlý döneminin temel fýkýh metinleri
arasýnda önemli bir yere sahiptir. Mecel-
le’nin hazýrlanmasýnda sýkça baþvurulan
kaynaklardan olup Mecelle’deki 270 mad-
denin tamamen ve yaklaþýk seksen mad-
denin kýsmen Mültešå ve Mecma£u’l-
en¼ur’dan alýndýðý belirtilmektedir (Has,
A Study of Ibrahim al-Halab¢, s. 337-345;
DÝA, XXXI, 551). Eserin müstakil halde ve
Haskefî’nin ed-Dürrü’l-müntešå adlý Mül-
tešå þerhiyle birlikte birçok baskýsý yapýl-
mýþtýr (meselâ: I-II, Ýstanbul 1240, 1241,
1252, 1264, 1273, 1287, 1292, 1300, 1310,
1329; Kahire 1298; nþr. Halîl Ýmrân el-
Mansûr, I-IV, Beyrut 1419/1998).

Kaynaklarda bazý eserlerin isim benzer-
liðinden dolayý Þeyhîzâde Abdurrahman’a
nisbet edildiði görülmektedir. Serkîs ve Zi-
riklî tarafýndan kendisine izâfe edilen, son-
raki kaynaklarda ve bazý kütüphane kata-
loglarýnda bu þekilde kaydedilen (Serkîs, II,
1170-1171; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcû-
de, II, 773; DÝA, XXVIII, 174), Mâtürîdîler
ile Eþ‘arîler arasýndaki ihtilâflý akaid ko-
nularýnýn ele alýndýðý Na¾mü’l-ferâßid ve
cem£u’l-fevâßid, Bafra müftüsü Þeyhzâ-
de Abdürrahim b. Ali el-Amâsî’ye aittir (Os-
manlý Müellifleri, I, 334; Özel, s. 132). Bu
eserin matbu nüshalarýnda da (Ýstanbul
1288; Kahire 1317) müellifin adý Abdürra-
him b. Ali Þeyhzâde diye kaydedilmiþtir. Yi-
ne Þeyhîzâde Abdurrahman’a nisbet edi-
len Þer¼u Æa½îdeti’l-Bürde (Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, I, 465) ve Hâþiye alâ
Envâri’t-tenzîl (a.g.e., I, 330) Þeyhzâ-
de Muhyiddin Mehmed Kocevî’ye (ö. 950/
1543) aittir.
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Rýzkullåh b. Yûsuf b. Abdilmesîh
b. Ya‘k†b Þeyho el-Yesûî

(1859-1927)

Arap edebiyatýna dair
çalýþmalarýyla tanýnan

Cizvit papazý.
˜ ™

5 Þubat 1859’da Mardin’de doðdu. Pa-
paz olduktan sonra Luvîs Þeyho (Louis Che-
ikho) diye tanýndý. Dokuz yaþlarýnda iken
Beyrut’a giderek büyük kardeþiyle birlik-
te öðrenim gördü. 1874’te Katolikliðin bir
kolu olan Cizvit mezhebine girdi. Bu mez-
hebin Beyrut yakýnlarýndaki Gazîr’de bu-
lunan mekteplerinde okudu. Daha sonra
ruhbanlýk tahsilini ilerletmek için Avrupa’-
ya gidip dört yýl Fransa’da kaldý. Burada
Arapça, Fransýzca, Latince ve Yunanca öð-
rendi. Lübnan’a dönünce Beyrut’taki Ciz-
vit ortaokulunda ders verdi, Saint Joseph
Üniversitesi’nde ilmî çalýþmalar yaptý. Ýn-
giltere, Fransa, Ýtalya ve Avusturya gibi ül-

1989, s. 48-69; Murtazâ Müderrisî Çihardehî,
“Þeyp Ahmed Ahsâ,î”, Mecelle-yi Yâdigâr, sy.
4, Tahran 1323, s. 30-47; J. R. I. Cole, “The World
as Text: Cosmologies of Shaykh Ahmad al-Ah-
sa’i”, St.I, LXXX (1994), s. 145-163; D. M. MacEoin,
“Ahsa,ý”, EIr., I, 674-679; a.mlf., “Cosmogony in
Shaikhism”, a.e., VI, 326-328; a.mlf., “Shaykiy-
ya”, EI 2 (Ýng.), IX, 403-405; Mehmet Demirci,
“Ahsâî”, DÝA, II, 177-178.
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ÞEYHÎZÂDE
(ö. 1078/1667)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

Babasý Gelibolulu Þeyhî Mehmed Efen-
di’ye nisbetle Þeyhîzâde diye þöhret bul-
muþtur. Þeyhülislâm Hoca Abdürrahim
Efendi’nin damadý olduðu için Damad Efen-
di olarak da bilinir. Dedesinin adý Süley-
man’dýr. Kardeþi Þeyhîzâde Þerif Mehmed
Efendi de ulemâdan olup müderrislik yap-
mýþtýr. Þeyhîzâde Abdurrahman uzun sü-
re Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efen-
di’nin mülâzemetinde bulundu. 1050 yýlý-
nýn Rebîülâhirinde (Temmuz 1640) Mer-
dûmiye Medresesi’ne müderris tayin edil-
di. Þâban 1052’de (Kasým 1642) Þeyhülis-
lâm Hüseyin Efendi Medresesi, Muharrem
1056’da (Þubat 1646) Kasým Paþa Med-
resesi müderrisliðine nakledildi. Ayný yýlýn
þâban (eylül) ayýnda getirildiði Selânik ka-
dýlýðýndan Rebîülâhir 1057’de (Mayýs 1647)
azledilerek þevval (kasým) ayýnda Edirne
kadýlýðýna gönderildi. Rebîülâhir 1058’de
(Mayýs 1648) Edirne kadýlýðýndan azledil-
di ve Safer 1061’de (Þubat 1651) Boyabat
kazasý kendisine arpalýk olarak verildi. Þev-
val 1065’te (Aðustos 1655) Ýstanbul kadý-
sý oldu. Þâban 1066’da (Haziran 1656) yi-
ne azledilip Balýkesir kazasý arpalýk olarak
verildi. Receb 1071’de (Mart 1661) ikinci
defa Ýstanbul kadýlýðýna getirildi. Þevval
1072’de (Mayýs 1662) Anadolu kazasker-
liðine tayin edildi. Þevval 1073’te (Mayýs
1663) emekli oldu ve kendisine Hezargrad
kazasý arpalýk olarak verildi. Cemâziyelev-
vel 1076’da (Kasým 1665) ikinci defa Ana-
dolu kazaskerliðine ve Muharrem 1077’-
de (Temmuz 1666) Rumeli kazaskerliðine
getirildi. Ayný yýlýn þâban ayýnda azledile-
rek Týrlova ve Sahrâ kazalarý arpalýk ola-
rak verildi. Rebîülevvel 1078’de (Aðustos
1667) vefat etti ve Edirnekapý dýþýndaki
Emîr Buhârî Tekkesi’nin civarýnda defne-
dildi. Mezarýnýn Kemalpaþazâde’nin meza-
rýnýn yakýnlarýnda bulunduðu belirtilir. Me-
zar taþýnda, “Bir gedâ çýktý dedi târîhin /
Rabbenâ kýl makamýný cennet” tarih beyti-
nin yazýlý olduðu kaydedilir. Þeyhîzâde Ab-
durrahman’ýn özellikle fýkýh bilgisi yanýn- Luvîs Þeyho


