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ÞEYHÝYYE

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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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
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ri²ü’l-Åu¹û¹i’l-£Arabiyye (Beyrut 1885,
1895). 6. MuÅta½ar fi’½-½arf (Beyrut 1886).
7. el-ƒulâ½atü’n-Na½râniyye (Beyrut
1885). 8. £Ýlmü’l-edeb. Ünlü Arap yazar-
larýna ait makaleler koleksiyonudur (Bey-
rut 1888). 9. Þu£arâßü’n-Na½râniyye. I.
cildi Câhiliye döneminde, II. cildi Ýslâmi-
yet’ten sonra yaþamýþ hýristiyan þairlerin
biyografilerini ve þiirlerinden örnekleri kap-
sar (I-III, Beyrut 1890-1891). 10. Riyâ²ü’l-
edeb fî merâ¦î þevâ£iri’l-£Arab. Eserde
eski kadýn þairler hakkýnda bilgilere, riva-
yetlere ve onlara nisbet edilen þiirlere yer
verilmiþtir (Beyrut 1897). 11. Neb×e fî ter-
cemeti ve teâlîfi Ebi’l-Ferec el-ma£rûf
bi’bni’l-£Ýbrî (Beyrut 1898). 12. Ýntišådü
kütübi “TârîÅi âdâbi’l-lu³ati’l-£Arabiy-
ye” ve “ªabašåti’l-ümem”. Corcî Zey-
dân’ýn adý geçen eserleriyle TârîÅu’t-te-
meddüni’l-Ýslâmî’sine müellifin yaptýðý
eleþtirileri kapsar (Mecmû£atü intišådi kü-
tübi Zeydân içinde, Kahire 1320). 13. el-
A¼dâ¦ü’l-kitâbiyye ve’t-teþâbühü’n-
Na½râniyye. Câhiliye þairlerinden bazý-
larýnýn Hýristiyanlýk’la ilgili sözlerini içerir
(Beyrut 1904). Luvîs Þeyho’nun diðer eser-
leri de þunlardýr: Esbâbü’¹-¹arab fî nevâ-
diri’l-£Arab (Beyrut 1906); A¹rebü’þ-þi£r
ve a¹yebü’n-ne¦r (Beyrut 1907, 1914);
Mašålât felsefiyye šadîme li-ba£²ý
meþâhîri felâsifeti’l-£Arab (Beyrut 1908,
1911; Kahire 1985); TârîÅu’l-âdâbi’l-£Ara-
biyye fi’l-šarni’t-tâsi£ £aþer (Beyrut 1908-
1910, 1924-1926, 1991); et-TevârîÅu’n-
na½râniyye fi’l-£Arabiyye (el-Meþriš, XII
[Beyrut 1909], s. 481-506); es-Sýrrü’l-ma-
½ûn fî þî£ati’l-farmasûn (Beyrut 1910); en-
Na½râniyye ve âdâbühâ beyne £Arabi’l-
Câhiliyye (Beyrut 1912, 1919-1923); Ca-
talogue raisonné des manuscrits de la
Bibliothèque Orientale de Beyrouth
(Beyrut 1913-1926); Tefnîdü’t-tezvîr li-
Mu¼ammed ªâhir et-Tinnîr (Beyrut
1913); Mašålât dîniyye li-ba£²ý meþâhî-
ri’l-ketebeti’n-na½ârâ mine’l-šarni’t-tâ-
si£ ile’l-šarni’¦-¦âli¦e £aþere (2. bs., Bey-
rut 1920); e¹-ªâßifetü’l-Mârûniyye ve’r-
rehbâniyyetü’l-Yesû£ýyye fi’l-šarney-
ni’s-sâdise £aþere ve’s-sâbi£a £aþere
(Beyrut 1923); Kitâbü’l-MaÅ¹û¹âti’l-£Ara-
biyye li-ketebeti’n-Na½râniyye (Beyrut
1924, 2000); Beyrût: TârîÅuhâ ve â¦âru-
hâ (Beyrut 1926, 1927, 1993); TârîÅu’l-
âdâbi’l-£Arabiyye fi’r-rub£i’l-evvel mi-
ne’l-šarni’l-£iþrîn (Beyrut 1926); Mecmû£a
min þi£ri Ebi’l-£Atâhiye fi’l-medî¼ ve’r-
ri¦âß ve’l-hicv ve’l-va½f ve’l-em¦âl (Ebü’l-
£Atâhiye: MünteÅabât þi£riyye) (Beyrut
1927, 1931, 1950); £Ulemâßü’n-Na½râniy-
ye fi’l-Ýslâm 622-1300 (nþr. Camille Hec-

haïmé, Beyrut 1983); Mašålât felsefiy-
ye li-meþâhîri’l-müslimîn ve’n-na½â-
râ (3. bs., Kahire 1985); TârîÅu fenni’¹-¹ý-
bâ£a fi’l-meþriš (2. bs., Beyrut 1995); Dî-
vânü’l-ƒansâß (Beyrut 1305/1888); Enî-
sü’l-cülesâß fî þer¼i Dîvâni’l-ƒansâß
(Beyrut 1896).

B) Neþirleri. Ebû Mansûr es-Seâlibî, Fýš-
hü’l-lu³a ve sýrrü’l-£Arabiyye (Beyrut
1885); Abdurrahman el-Hemedânî, el-El-
fâ¾ü’l-kitâbiyye (Beyrut 1885, 1898); el-
Envârü’z-zâhiye fî dîvâni Ebi’l-£Atâhi-
ye (Beyrut 1886, 1887, 1888, 1909, 1914);
Hatîb et-Tebrîzî, Kenzü’l-¼uffâ¾ fî Kitâbi
Teh×îbi’l-elfâ¾ (Beyrut 1896-1898); Ýbnü’s-
Sikkît, el-Elfâ¾ (Beyrut 1897); Dîvânü’l-
ƒýrnýš (Beyrut 1897, Riyâ²ü’l-edeb fî me-
râ¦î þevâ£iri’l-£Arab içinde); Ýbn Sînâ, Kitâ-
bü’s-Siyâse (Kahire 1900); Kelîle ve Dim-
ne (en eski yazma nüshasýna dayanýlarak
yapýlan bu neþirde garîb kelimeler açýk-
lanmýþ, metin tamamýyla harekelenmiþtir)
(Beyrut 1904, 1905, 1923, 8. bs., 1969); Ebû
Zeyd el-Ensârî, Kitâbü’l-Ma¹ar (Beyrut
1905), Kitâbü’l-Hemz (Beyrut 1911); Lut-
fî Paþa, Âsafnâme (Beyrut 1911); Dîvâ-
nü’s-Semevßel (el-Meþriš, XII/3 [Beyrut
1909], s. 161-178 vd.; Beyrut 1909, 1920); el-
Bul³a fî þü×ûri’l-lu³a (kadîm lugat risâ-
leleri koleksiyonu, A. Haffner’le birlikte,
Beyrut 1908, 1914); Ýbnü’l-Ekfânî, NuÅa-
bü’×-×eÅâßir fî a¼vâli (ma£rifeti)’l-cevâ-
hir (el-Meþriš, XI [1908], s. 751-765); Dî-
vânü Selâme b. Cendel et-Temîmî (el-
Meþriš, XIII/3 [1910], s. 171-190; Beyrut
1910, 1920); Buhtürî, el-¥amâse (Beyrut
1910, 1967); Sâid el-Endelüsî, ªabašåtü’l-
ümem (Beyrut 1912; Kahire, ts.; Necef
1387); Ali b. Îsâ el-Usturlâbî, el-Us¹urlâb
ve keyfiyyetü isti£mâlihî (Beyrut 1913,
el-Meþriš, XVI [1913], s. 29-46); Ýbn Dürüs-
teveyh, Kitâbü’l-Küttâb (Beyrut 1921,
1927); Saîd b. Býtrîk, et-TârîÅu’l-mecmû£
(L. Þeyho v.dðr., I-II, Paris 1906-1909; Bey-
rut 1906-1909); Fârâbî, es-Siyâsetü’l-me-
deniyye (Beyrut 1902; DÝA, XII, 157); Hu-
neyn b. Ýshak, Fi’Š-™avßi ve ¼aš¢šatih
(el-Meþriš, II [1899], s. 1105-1113), Ri-
sâle fî keyfiyyeti idrâki’d-diyâne (nþr.
ve Fr. trc. Orientalische Studien [Gieszen
1306, s. 283-290] Luvîs Þeyho’nun çalýþ-
malarýna dair geniþ bilgi için bk. Hecha-
ïmé, Bibliographie analytique, tür.yer.).
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kelerdeki kütüphanelerle Hindistan’dan,
Dýmaþk, Musul, Halep, Baðdat gibi yöre-
lerden Arapça, Farsça, Süryânîce ve Türk-
çe nâdir yazma eserleri istinsah ederek ve-
ya satýn alarak topladý. el-Mektebetü’þ-Þar-
kýyye adýyla büyük bir kütüphane kurdu.
Buradaki yazma eserlerin sayýsý 3000’e
ulaþýyordu. 1894’te Avrupa seyahatinden
Beyrut’a döndükten sonra kendini Arap di-
li ve edebiyatý çalýþmalarýna verdi. 1897’-
de el-Meþriš dergisini kurarak ölümüne
kadar neþriyle meþgul oldu. Beyrut’ta ölen
Luvîs Þeyho, Þam el-Mecmau’l-ilmiyyü’l-
Arabî üyesiydi.

C. Hechaïme’nin Bibliographie analy-
tique du Père Louis Cheikho adlý ese-
rinde tesbit ettiðine göre Þeyho’nun Hý-
ristiyanlýk ile Arap dili ve edebiyatý saha-
larýnda yazdýðý kitap ve makalelerle neþ-
rettiði eserlerin sayýsý 2750’yi bulmakta-
dýr. Luvîs Ma‘lûf, A. Salhânî, öðrencisi H.
Lammens ve J. B. Belot gibi Beyrut’taki
diðer meslektaþlarý ile beraber Arap uya-
nýþ (nehda) edebiyatýnýn önemli temsilci-
leri arasýnda yer alan Þeyho, Þu£arâßü’n-
Na½râniyye’de ve diðer eserlerinde Ýmru-
ülkays, Nâbiga ez-Zübyânî ve Amr b. Kül-
sûm gibi putperest, Meymûn b. Kays el-
A‘þâ ve Züheyr b. Ebû Sülmâ gibi Hanîf þa-
irleri hýristiyan saymasý dolayýsýyla eleþti-
rilmiþtir. Ömer Ferruh da Luvîs Þeyho ve
Circîs Ken‘ân gibi bazý yazarlarýn çalýþmala-
rýný “çürük temel üzerine kurulmuþ bo-
zuk eserler” diye nitelemiþtir (DÝA, XXXIV,
60-61).

Eserleri. A) Telifleri. 1. £Ýlmü’l-edeb.
Meânî, beyân, bedî‘, aruz ve hitâbete dair-
dir (Beyrut 1881, 1908). 2. Mecâni’l-edeb
fî ¼adâßišý’l-£Arab. Ünlü Arap edip ve þa-
irlerine ait edebî parçalarý içeren bir an-
tolojidir. Aslý altý küçük cilt halinde olan ese-
rin I ve II. ciltlerinde kolay ve yalýn inþâ ör-
nekleri, III ve IV. ciltlerinde orta düzeyde-
ki inþâ örnekleri, V ve VI. ciltlerinde yük-
sek düzeyde inþâ örnekleri yer alýr. Konu-
lara göre düzenlediði eserinin mukaddi-
mesinde bunun daha önce bir benzerinin
yapýlmadýðýný ifade eden müellif hareke-
lemeyi tefsir ve þerh yapmakla eþdeðer-
de gördüðünden bütün eserlerinde oldu-
ðu gibi bu antolojiyi de tam harekeli þekil-
de tertip etmiþtir (I-IX, Beyrut 1882-1883,
1985, 1986, 1989). Luvîs Þeyho eserini Þer-
¼u Mecâni’l-edeb adýyla dört ciltte þer-
hetmiþtir. Ýlk defa 1882’de Beyrut’ta ya-
yýmlanan þerhin 1928’e kadar on altý bas-
kýsý yapýlmýþtýr. 3. Miršåtü’l-Mecânî. Kü-
çük öðrenciler için hazýrlanmýþtýr (Beyrut
1884, 1896-1898). 4. Nüzhetü’¹-¹arf fî
muÅta½ari’½-½arf (Beyrut 1885). 5. Ma£-
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Zeynep Korkmaz müellifin bir adýnýn da
Sadreddin olduðunu bazý delillere dayana-
rak ileri sürmüþtür (bk. bibl.). Þeyhoðlu’-
nun 1401 yýlýndan sonraki hayatý hakkýnda
bilgi yoktur. Son eseri olan Kenzü’l-kübe-
râ’da Yýldýrým Bayezid’e geniþ yer ayýrýp
onu örnek hükümdar göstermesinden An-
kara Savaþý’ndan önce Osmanlý sarayýnda
bulunduðu neticesi çýkarýlabilir. Abdülvâ-
si Çelebi’nin 817’de (1414) yazdýðý Halîl-
nâme’deki, “Bu Kadýoðlu övse þâhý muh-
kem / Düþer Þeyhoðlu’na kim ola epsem”
beytinden hareketle onun bu tarihte ha-
yatta bulunduðu söylenebilir. Ýsmail Hak-
ký Uzunçarþýlý, Þeyhoðlu Mustafa’nýn 816
(1413) yýlýnda vefat ettiðini belirtir (Os-
manlý Tarihi, I, 526). Kabrinin nerede ol-
duðu belli deðildir.

Þeyhoðlu Mustafa âlim ve sanatkâr kim-
liðiyle dikkat çekmektedir. Fakat çaðda-
þý þairlerden Ahmedî onu kendisine rakip
görerek beðenmez, hatta þiirlerinin çe-
viri olup bir kýsmýnýn intihale dayandýðýný
söyleyerek onu küçümser. Ancak Þeyhoð-
lu, eserlerinin herkes tarafýndan okunup
anlaþýlmasýný amaç edinen bir sanatkâr-
dýr ve bundan dolayý didaktik yönü aðýr
basmaktadýr. Kenzü’l-küberâ’nýn açýk ve
samimi dili daha sonra geliþecek olan Türk
nesrine temel teþkil etmiþtir ve Sinan Pa-
þa’yý müjdelemektedir. Bazý þiirleri vezin,

kafiye, söyleyiþ ve akýcýlýk bakýmýndan XVI.
yüzyýlýn geliþmiþ þiirine benzer niteliktedir.
Þiirlerinde aþk konusunu en içli þekilde iþ-
leyen, güzeller ve güzellikler için uygun ifa-
deler bulan Þeyhoðlu Mustafa sanat ga-
yesi gütmekle birlikte halk diliyle yazmýþ,
Türkçe’yi en doðal biçimde kullanmaya ça-
lýþmýþ, þiiriyle daha sonraki þairleri etkile-
miþ, eserlerinde halk tabirlerine ve atasöz-
lerine geniþ yer vermiþ ve eserlerini Türk-
çe yazmakla övünmüþtür. Þeyhoðlu’nun ne-
sir ve þiir dili Darîr’den üstündür. Daha çok
dönemin þairlerinden Ahmed-i Dâî ile ben-
zerlik gösterir. Bir divaný olmayan Þeyhoð-
lu’nun Hurþîdnâme’sinde yirmi üçü ga-
zel olmak üzere otuz altý manzumesi yer
almaktadýr.

Eserleri. 1. Merzübânnâme Tercüme-
si. Mensur hikâye ve masallardan oluþan,
Kelîle ve Dimne türü bir eserdir. Ýlk mü-
ellifi Mâzenderanlý Merzübân b. Rüstem
olup eseri Sa‘deddin Verâvînî yeniden ka-
leme alarak Azerbaycan Atabegi Ebü’l-
Kasým Rebîbüddin’e ithaf etmiþ, Þeyhoð-
lu kitabý Germiyan Beyi Süleyman Þah’ýn
emriyle Türkçe’ye çevirmiþtir. Aslý dokuz
bölüm (bab) olan eserin tercümesine Þey-
hoðlu bir bölüm daha ekleyerek eserinin
adýný Düstûr-ý Þâhî koyduðunu belirtmiþ-
tir. Kitabý bir dil incelemesiyle birlikte ya-
yýmlayan Zeynep Korkmaz (Marzubånnå-
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Kenzü’l-küberâ adlý eseriyle tanýnan
Osmanlý nesir yazarý ve þairi.˜ ™

803 (1401) yýlýnda yazdýðý Kenzü’l-kü-
berâ’da altmýþ iki yaþýnda olduðunu söy-
lediðine göre 741’de (1340) doðmuþ olma-
lýdýr. Adý Mustafa’dýr. Tezkireci Sehî Bey
ve onu tekrarlayan birçok müellif Þeyhoð-
lu’nu Þeyhî’nin yeðeni Cemâlî ile karýþtýr-
mýþ, Türk ve Batýlý araþtýrmacýlar tarafýn-
dan asýrlarca tekrarlanan bu yanlýþ 1926’-
da Türk Edebiyatý Nümûneleri adlý eser-
de (s. 193) düzeltilmiþtir (bk. bibl.). Hur-
þîdnâme’sinde yer alan bazý beyitlerden
Þeyhoðlu’nun soyunun hem anne hem ba-
ba tarafýndan “ulu kiþiler”e dayandýðý öðre-
nilmekte ve diðer eserlerinden de “Þeyhoð-
lu” mahlasýný bu sebeple kullandýðý anla-
þýlmaktadýr. Bazý þiirlerinde ise “Ýbn Þeyhî”
mahlasý yer almaktadýr. Ýyi bir tahsil gö-
rerek Arapça ve Farsça öðrenen Þeyhoð-
lu, Hurþîdnâme’nin bazý beyitlerine göre
gençliðinde zevku safaya dalarak içkiye
müptelâ olmuþ, ancak sonralarý bunlar-
dan tövbe etmiþtir. Önceleri Germiyan sa-
rayýnda niþancýlýk ve defterdarlýk hizme-
tinde bulundu. Mehmed Bey ve Süleyman
Þah devirlerini idrak etti. Ayrýca gençli-
ðinden itibaren Paþa Aða b. Hoca Paþa’-
nýn himayesini gördü ve ihsanlarýna nâil
oldu. Hurþîdnâme’yi Germiyan Beyi Sü-
leyman Þah adýna yazmaya baþladýysa da
onun ölümü üzerine eseri Yýldýrým Baye-
zid’e takdim ederek hükümdarýn çevresi-
ne girdi. Bu durum, Þeyhoðlu Mustafa ile
Sadreddin Þeyhoðlu’nun ayný kiþi olmasý
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Nitekim
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