ÞEYHZÂDE

ðünde Allah’a yöneldiðini ve göðsünün Allah tarafýndan geniþletildiðini söylerdi. Öðrencisi Töþköprizâde Ahmed Efendi, Þeyhzâde’nin kendisine büyük sevgi duyduðunu, kendisinin de onunla övündüðünü ve
kadýlýk görevini onun ýsrarýyla kabul ettiðini belirtir. Þeyhzâde oldukça zor kitaplarý
þerhetmesiyle dikkat çeken bir âlimdir.
Eserleri. 1. ¥âþiye £alâ Envâri’t-tenzîl

ve esrâri’t-teßvîl. Beyzâvî’nin eseri üzerine yazýlmýþ bir hâþiye olup önce muhtasar
olarak kaleme alýnmýþ, daha sonra geniþletilmiþtir. Kâtib Çelebi’nin deðerlendirmesine göre (Keþfü’¾-¾unûn, I, 188) eser Envârü’t-tenzîl üzerine yazýlan hâþiyelerin
en hacimlisi, en faydalýsý ve ibaresi en açýk
olanýdýr. Çeþitli baskýlarý yapýlan kitap (I-IV,
Ýstanbul 1282-1283; I-IX, Ýstanbul 12921303; Ýstanbul 1306; I-VI, Kahire 1363) ayrýca Muhammed Abdülkadir Þâhin tarafýndan yayýmlanmýþtýr (I-VIII, Beyrut 1999). 2.
Þer¼u Miftâ¼i’l-£ulûm. Sekkâkî’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eserinin þerhidir (Süleymaniye Ktp., Hacý Beþir Aða, nr. 568; Kadýzâde Muhammed Efendi, nr. 449). 3. Þer¼u
Meþârišý’l-envâr. Radýyyüddin es-Sâganî’nin hadise dair eserinin þerhidir (Süley-

Þeyhzâde’nin ¥âþiye £alâ Envâri’t-tenzîl adlý eserinin ilk
sayfasý (Süleymaniye Ktp., Kýlýç Ali Paþa, nr. 125)

maniye Ktp., Ayasofya, nr. 714, Kýlýç Ali Paþa, nr. 252, Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 362,
Esad Efendi, nr. 379; Âtýf Efendi Ktp., nr.
538, 539). 4. Þer¼u Višåyeti’r-rivâye fî
mesâßili’l-Hidâye. Burhâneddin el-Mergýnânî’nin Hanefî fýkhýna dair el-Hidâye’sinden seçmeler yapýlarak telif edilen Višåye’nin önemli þerhlerindendir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1068, Kýlýç Ali Paþa, nr. 429, 430; Köprülü Ktp., nr. 615, 616;
Nuruosmaniye Ktp., nr. 1690, 1691; Âtýf
Efendi Ktp., nr. 954). 5. Þer¼u Æa½îdeti’l-Bürde. Bûsîrî’nin meþhur kasidesinin
þerhi olup Râ¼atü’l-ervâ¼ adýyla da bilinir (Ýstanbul 1298, 1306, 1309, Harpûtî’nin
þerhiyle birlikte). 6. Ta£lîš £alâ Þer¼i’l-Hidâye. Ýbn Mektûm olarak bilinen Tâceddin Ebû Muhammed Ahmed b. Abdülkadir tarafýndan kaleme alýnan þerh üzerine
yazýlmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 2038; Hediyyetü’l-£ârifîn, II, 238). 7. Þer¼u Ferâßi²i’sSirâciyye. Muhammed b. Muhammed esSecâvendî’ye ait eserin þerhidir (Kayseri
Râþid Efendi Ktp., nr. 4/658; Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 2520, Çelebi Abdullah, nr.
166/1, 167, Kadýzâde Mehmed Efendi, nr.
263; Beyazýt Devlet Ktp., Kara Mustafa Paþa, nr. 340). 8. Þer¼u Æavâ£idi’l-i£râb. Ýbn
Hiþâm en-Nahvî’nin eserinin þerhi olup (Ýstanbul 1300) Ýsmâil Ýsmâil Merve’nin tahkikiyle yayýmlanmýþtýr (Beyrut-Dýmaþk 1416/
1995). 9. Þer¼u Nuš¹ati’l-beyân. Hz. Ali’ye nisbet edilen eserin þerhidir (Süleymaniye Ktp., Âþir Efendi, nr. 18/443; Ýstanbul
Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Osman Ergin,
nr. 460). 10. Tefsîru sûreti’l-Fâti¼a (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr. 83).
11. Tefsîru sûreti’l-En£âm (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 90). 12. Þer¼u ¥ýrzi’l-emânî. Kasým b. Fîrruh eþ-Þâtýbî’nin
eþ-Þâ¹ýbiyye olarak tanýnan kasidesinin
þerhidir (Gazi Hüsrev Bey Ktp., nr. 1385,
1553). 13. el-ÝÅlâ½iyye-Tefsîru sûreti’lÝÅlâ½ (Osmanlý Müellifleri, I, 334).
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Þeymâ’ bint Hâris
b. Abdiluzzâ es-Sa‘diyye
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Hz. Peygamber’in sütkardeþi,
kadýn sahâbî.
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Hz. Muhammed’in sütannesi Halîme’nin kýzýdýr. Kaynaklarda adý Huzâfe (Huzâka, Hýzâka, Huzeyfe) veya Cüdâme (Cüzâme,
Hýzâme, Hýdâme, Hudâme) þeklinde zikredilmektedir. Ancak Þeymâ (Þemmâ) lakabýyla
meþhur olmuþ ve adý unutulmuþtur. Þeymâ’nýn teyzesinin de ayný ismi ve lakabý
taþýdýðý, kendisine teyzesinin adýnýn ve lakabýnýn verildiði de söylenmiþtir. Þeymâ’nýn doðum tarihi zikredilmemekle birlikte emzirilmek üzere evlerine getirilen Hz.
Muhammed’in bakýmýnda annesine yardým ettiði bildirilmektedir. Buna göre Halîme’nin Hz. Muhammed’i Þeymâ ile birlikte emzirdiði þeklindeki rivayet (Ýbnü’lKelbî, s. 394) ihtiyatla karþýlanmalýdýr. Nitekim kaynaklarýn çoðunda bir sütçocuðu bulmak için Mekke’ye giden Halîme’nin o sýrada oðlu Abdullah’ý emzirmekte
olduðu ve Hz. Muhammed’i onun sütüyle
emzirdiði belirtilmektedir.
Kaynaklarda Þeymâ’nýn Hz. Muhammed’e, onu gençlik ve olgunluk çaðýna ulaþmýþ kadri yüce bir insan olarak görmek istediðini dile getiren ninniler söylediði bildirilmekte ve bazý mýsralar aktarýlmaktadýr. Þeymâ’nýn hayatýnýn, Hz. Muhammed’in
bakýmýna yardýmcý olduðu dört veya beþ
yýlýn ardýndan 8 (630) yýlýnda Huneyn Gazvesi’nde esir düþmesine kadar geçen safhasý hakkýnda bilgi yoktur. Hevâzin ve Sakýf kabileleriyle yapýlan Huneyn Gazvesi’nde Hevâzin kabilesinden alýnan esirler içinde bulunan Þeymâ, kendisini yakalayan askerlere Resûl-i Ekrem’in sütkardeþi olduðunu söyleyerek ona götürülmesini istedi.
Resûl-i Ekrem doðru söylediðine dair bir
delil isteyince ona çocukluk günlerinde omzunu ýsýrdýðýný hatýrlatarak hâlâ farkedilen
ýsýrýk izini gösterdi. Bunun üzerine kendisini tanýyan Hz. Peygamber çok duygulandý ve göz yaþlarýný tutamadý. Ardýndan ridâsýný yere sererek onu oturttu ve dilerse kendi yanýnda kalabileceðini, dilerse kabilesine dönebileceðini belirtti. Ýslâm’ý kabul eden Þeymâ kabilesine dönmek istediðini söyleyince Resûl-i Ekrem ona birçok
hayvanla birkaç köle vererek yurduna gönderdi. Resûlullah’ýn verdiði Mekhûl adlý kö-
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le ile bir câriyeyi Þeymâ’nýn evlendirdiði ve
Hevâzin kabilesi arasýnda bu ikisinin soyunun devam ettiði zikredilmektedir. Ayrýca
Þeymâ’nýn, daha önce bir müslümaný öldürdüðü için Hz. Peygamber tarafýndan
katledilmesi emredilen ve kendisiyle birlikte yakalanýp Resûl-i Ekrem’in huzuruna getirilen Bicâd adlý þahsýn affedilmesini
saðladýðý belirtilmektedir (Vâkýdî, III, 913;
Þâmî, V, 490).
Þeymâ’nýn Resûlullah’ýn yanýna getirilmesi, hemen savaþýn ardýndan Resûlullah’ýn kaçan düþmanýn peþinden Tâif üzerine gitmesinden önce gerçekleþmiþti. Hz.
Peygamber bu esnada Þeymâ’ya ailesinden kimlerin hayatta bulunduðunu sormuþ, Þeymâ anne ve babasýnýn vefat ettiðini, kardeþleri Abdullah ve Üneyse ile
amcasýnýn sað olduðunu söylemiþti. Ya‘kubî, Þeymâ’nýn esirlerin serbest býrakýlmasýný Resûl-i Ekrem’den talep ettiðini ileri
sürmekteyse de (TârîÅ, II, 63) diðer kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanmamakta, bu husustaki görüþmeyi Þeymâ’nýn amcasý Ebû Servân (Burkân) es-Sa‘dî’nin yaptýðý, onun baþkanlýðýndaki Hevâzinli bir heyetin Hz. Peygamber’e gelerek Ýslâmiyet’i
kabul ettiklerini söyleyip esirlerin baðýþlanmasýný istemeleri üzerine onlarýn serbest býrakýldýðý bildirilmektedir (Ýbn Sa‘d,
I, 114-115; Ýbn Hacer, VII, 55-56). Þeymâ’nýn ne zaman vefat ettiði bilinmemektedir. Onun Abdullah ve Üneyse adlarýndaki kardeþleri de müslüman olmuþtu (DÝA,
XV, 338).
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Ýnsana musallat olup
onu saptýrmaya çalýþan
ruhanî varlýk.
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Sözlükte “uzaklaþmak, haktan ve hayýrdan ayrýlmak, muhalefet etmek” anlamýndaki þatn (þütûn) veya “öfkesinden yanýp
tutuþmak” mânasýndaki þeyt kökünden
türediði ileri sürülen þeytân kelimesi (çoðulu þeyâtîn) “hayýrdan ve rahmetten
uzaklaþmýþ yaratýk; yanýp helâke mâruz
kalmýþ varlýk” demektir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “þtn” md.; Lisânü’l-£Arab,
“þtn” md.). Kelimenin Ýbrânîce’deki karþýlýðý olan satanýn “düþmanlýk etmek, suçlamak, karþý gelmek” mânasýnda stn veya
“gezinmek, hareket etmek, rahatsýz etmek, yoldan çýkmak; sadakatsiz / inançsýz olmak” anlamlarýnda sut / sth kökünden türediði kabul edilmektedir (Koehler-Baumgartner, III, 1312, 1316-1317).
Bazý dilciler, þeytan kelimesinin Arapça kökenli olup teolojik anlamlarýný yahudi-hýristiyan geleneðinden aldýðýný iddia ederken bazýlarý Ýbrânîce’den Arapça’ya geçtiðini, kelimenin yahudi geleneðinde “cin”,
Ýslâm öncesi Araplar’ýnda “insan üstü varlýk” mânasýna geldiðini ve Ýslâm’da bu iki
anlamýn birleþtirildiðini söyler (Jeffrey, s.
187-190; EI, IV, 286). Þeytaný ifade etmek
için kullanýlan iblîs bir kýsým dilcilere göre
“ümit kesmek, piþman olmak, söyleyeceði
bir þey olmayýp þaþýrýp kalmak” anlamýndaki iblâs kökünden türemiþtir (Lisânü’l£Arab, “bls” md.); nitekim kelime bazý âyetlerde bu anlamda geçmektedir (el-En‘âm
6/44; el-Mü’minûn 23/77; er-Rûm 30/12,
49). Batýlý dilciler arasýndaki yaygýn kabul,
iblîs kelimesinin “en büyük þeytan” mânasýndaki Grekçe diabolostan Arapça’ya geçtiði yönündedir (Jeffrey, s. 47; EI, II, 351).
Kelime bir kýsým dilcilere göre de Ýbrânîce’den Arapça’ya geçmiþ olup Allah’a isyan
etmeden önceki adý Azâzîl idi (Kåmûs Tercümesi, “þtn” md.; Elmalýlý, I, 320; ayrýca
bk. AZÂZÎL). Þeytan karþýlýðýnda tâðut,
cân, ifrît gibi kelimeler kullanýldýðý gibi
“mârid” (alabildiðine inatçý) ve “garûr” (aldatan) kelimeleriyle de nitelendirilir. Câhiliye
Araplarý’na göre yaratýlmýþlarýn en çirkini
olan þeytan ateþi mesken edinen habis bir
ruhtur. Onun göklerden haber aþýranýna
mârid, bu hususta fazlasýyla mâhir olanýna ifrit denir. Her þairin kendisine ilhamda bulunan bir þeytanýnýn (cin) bulunduðuna inanýlýrdý (Râcî el-Esmer, s. 85).

Kur’ân-ý Kerîm’de on sekizi çoðul olmak
üzere seksen sekiz yerde þeytan (on bir yerde iblîs) kelimesi yer almaktadýr. Âdem’in
yaratýlýþýnýn ardýndan meleklerden ona secde etmelerinin istendiðine dair dokuz âyette iblîs, Âdem ile eþinden üreyip çoðalan
insan türüne düþmanlýk ederek onlarý çeþitli hile ve desiselerle aldattýðýný bildiren
âyetlerde þeytan kelimesi geçmektedir.
Kur’an’da þeytanla insan türü arasýndaki
iliþkiye veya mücadeleye temas eden birçok âyet bulunmaktadýr. Âdem’e melekler secde ettiði halde þeytan kibirlenip ilâhî emre karþý çýkmýþ, gerekçe olarak da
kendisinin ateþten, Âdem’in çamurdan yaratýldýðýný ileri sürmüþtür. Ýlâhî iradenin
Âdem’in zürriyetine bütünüyle iyi ve bütünüyle kötü arasýnda takdir ettiði konumun bir gereði olmalýdýr ki Cenâb-ý Hak
hayýrdan ve rahmetinden uzaklaþtýrdýðý
þeytana insanoðluna vesvese vermeye, çeþitli hile yöntemleriyle bâtýlý hak gibi gösterip insanlarý doðru yoldan saptýrmaya
izin vermiþtir. Allah’ýn uyarmasýna raðmen
Âdem ile eþi Havvâ þeytanýn aldatýcý sözlerine kanarak yasak meyveden yemiþ, bunun cezasý olarak cennetten çýkarýlmýþ,
böylece dünyada kýyamet gününe kadar
devam edecek olan insan hayatý baþlamýþtýr. Bu hayatta hak yoldan çýkanlarý adaletiyle cezalandýran Allah’ýn koyduðu çeþitli
kanunlar (sünnetullah); hayýr ve þer çerçevesinde bütünüyle hayrýn temsilcisi melekler, bütünüyle þerrin temsilcisi þeytan,
ayrýca hayra da þerre de yönelebilen, ancak aklý, selim fýtratý ve iradesiyle vahyin
aydýnlattýðý yoldan Allah’a ulaþma imkânýna mazhar kýlýnan insan vardýr. Selim fýtratý bozulmayan insan kelâm âlimlerinin
çoðunluðuna göre Allah nezdinde meleklerden de üstündür. Bunun yanýnda aklý
olduðu halde gerçekleri anlamazlýktan gelen, gözü olduðu halde hakikati görmeyen,
kulaðý olduðu halde ilâhî beyanlarý duymayan ve Kur’an’ýn ifadesiyle þuursuz canlýlar sürüsü gibi olan (el-A‘râf 7/179) insanlar da bulunmaktadýr. Kur’an’da iblîs ve
þeytan kelimelerinin geçtiði âyetlerin dýþýnda kalan birçok âyette de insanýn bu konumuna ve mücadelesine temas edilmektedir. Çeþitli âyetlerde þeytanýn azgýn, sinsi, yanýltýcý ve kýþkýrtýcý olduðu haber verilmekte, hile ve aldatmalarýna dikkat çekilmekte, ondan uzak durulmasý emredilmekte, þerrinden Allah’a sýðýnmanýn gereði vurgulanmaktadýr. Bu arada önceki
peygamberler döneminde yaþayan insanlara yönelik mânevî tahribatý da anlatýlmaktadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “iblîs”, “þeytân” md.leri).
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