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Þeytânüttâk, II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýn-
da kelâmcýlýðýyla öne çýkan önemli Þiî âlim-
lerinden biridir. Ýbnü’n-Nedîm onun zeki ve
hazýrcevap bir kelâmcý olduðunu belirtir-
ken Þeyh Müfîd, Ca‘fer es-Sâdýk tarafýn-
dan övüldüðünü bildirmiþtir. Kelâmla ilgili
görüþlerinin olgunlaþmasýnda Þiî âlimle-
rinden Zürâre b. A‘yen, Hiþâm b. Hakem
ve Hiþâm b. Sâlim el-Cevâlîký’den etkilen-
diði anlaþýlmaktadýr. Mu‘tezile âlimleri baþ-
ta olmak üzere Mürciî ve Hâricî âlimleriyle
de karþýlaþan Þeytânüttâk özellikle imâ-
met konusunda onlarla tartýþmalarda bu-
lunmuþ ve bu konuda eserler yazmýþtýr.
Eserleri günümüze ulaþmadýðý için görüþ-
leri kaynaklarda zikredildiði kadarýyla öð-
renilebilmektedir. Eþ‘arî’nin kaydettiðine
göre Þeytânüttâk, Allah’ýn haddizatýnda ca-
hil deðil âlim olduðunu, nesne ve olayla-
rý ise takdir ve murat ettiði zaman bilebi-
leceðini, O’nun takdiri ve dilemesi olma-
dan “þey” (varlýk) teþekkül etmediðinden
bilmesinin mümkün görülmediðini ileri
sürmüþtür (Mašålât, s. 37). Þehristânî ise
Þeytânüttâk’ýn Hiþâm b. Hakem’den etki-
lendiðini belirtir; ona göre ilâhî takdir ira-
de anýnda vücut bulur, irade ise Allah’ýn
fiilinden baþka bir þey deðildir (el-Milel, I,
190). Þeytânüttâk ile hemþehrisi Ebû Ha-
nîfe arasýnda önemli tartýþmalarýn cere-
yan ettiði bilinmektedir.

Sünnî kaynaklarý Þeytânüttâk’ý özellikle
teþbih konusundaki görüþleri sebebiyle ele
alýr. Allah’ýn cisim deðil insan sûretinde bir
nur olduðunu iddia eden Þeytânüttâk bu-
nun, “Allah Âdem’i sûreti üzere yarattý”
ve, “Allah Âdem’i rahmânýn sûreti üzere
yarattý” meâlindeki hadislerde bildirildi-
ðini (Buhârî, “Ýsti,cân”, 1; Müslim, “Birr”,
115, “Cennet”, 28) ve bu haberlerin tasdik
edilmesi gerektiðini söyler. Ancak Þehris-
tânî onun bu teþbih anlayýþýndan döndü-
ðünü nakleder (a.g.e., I, 190-191). Ayrýca
Þeytânüttâk Ýmâmiyye Þîasý’nýn imâmet
doktrininin þekillenmesinde belirleyici rol
oynamýþ, “bizzat nas ile tayin edilmiþ Ehl-i
beyt’ten bir imamýn varlýðý” þeklindeki va-
siyet doktrinini ortaya koymuþ ve bunun
sistemleþtirilmesinde önemli katkýlarda
bulunmuþtur. Ca‘fer es-Sâdýk’ýn vefatýndan
sonra oðlu Mûsâ el-Kâzým’ýn imam oldu-
ðunu kabul etmiþ ve farklý görüþlere karþý
çýkmýþtýr. Bazý Sünnî kaynaklarýnda ken-
disine Þeytâniyye diye bir fýrka nisbet edil-
mekteyse de Þehristânî onun taraftarlarý-
ný Nu‘mâniyye diye isimlendirmiþtir (a.g.e.,
I, 190).

Þeytânüttâk’a nisbet edilen eserler þun-
lardýr: Kitâbü’l-Ýmâme, Kitâbü’l-Ma£ri-
fe, Kitâbü’r-Red £ale’l-Mu£tezile fî imâ-

meti’l-mefŠûl, Kitâbü’l-Cemel fî emri
ªal¼a ve’z-Zübeyr ve £Âßiþe, Kitâbü Ý¦-
bâti’l-va½ýyye, Kitâbü Ýf£al lâ tef£al. Ne-
câþî ayrýca Kitâbü’l-Ý¼ticâc fî imâmeti
emîri’l-müßminîn, Kitâbü Kelâmihî
£ale’l-ƒavâric, Kitâbü Mecâlisihî ma£a
Ebî ¥anîfe ve’l-Mürciße adlý eserleri ona
izâfe etmiþtir (er-Ricâl, II, 203-204).
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(ö. 749/1348-49’dan sonra)

Mutasavvýf þair.˜ ™

Anadolu sahasý Türk edebiyatýnýn ilk þa-
irlerindendir. Hayatý hakkýnda yeterli bilgi
yoktur. M. Fuad Köprülü, Þeyyad Hamza’-
yý XIII. yüzyýlda yaþamýþ bâtýnî babalardan
biri olarak tanýtýr. Þeyyad lakabýnýn þehir-
den þehire gezen Kalenderî, Haydarî, Ba-
baî gibi bâtýnî zümrelere mensup bir nevi
“serseri derviþ” (Köprülü, Türk Edebiyatý
Tarihi, s. 262; KCs.A, I/3 [1922], s. 183-184)
ve “yalancý; mutrip” (Uzluk, VII/4 [1949],
s. 591) gibi anlamlarý üzerinden onun kim-
liði tartýþýlmýþsa da bugün artýk þeyyadýn,
XIII-XIV. yüzyýllarda Mevlevîler arasýnda
yüksek sesle manzumeler teganni eden
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Muhaliflerince Þeytânüttâk diye anýlan
aþýrý Þiî Ebû Ca‘fer Muhammed

b. Ali b. Nu‘mân el-Ahvel’e
(ö. 160/777 [?] )
nisbet edilen

Nu‘mâniyye fýrkasýnýn diðer adý
(bk. ÞEYTÂNÜTTÂK).˜ ™
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Ebû Ca‘fer Muhammed b. Alî
b. en-Nu‘mân b. Ebî Tarîfe el-Becelî

el-Ahvel es-Sayrafî el-Kûfî
(ö. 160/777 [?] )

Ýlk Þiî kelâm âlimlerinden.˜ ™

Becîle kabilesinin mevlâsý olup gözünde-
ki þaþýlýk yüzünden “Ahvel” lakabýyla anýlýr.
Kaynaklarda babasýnýn ve dedesinin isim-
leri farklý þekillerde gösterilmekte, bunla-
rýn birçoðunda babasýnýn adý Ali, bazýlarýn-
da ise Nu‘mân diye zikredilmektedir (me-
selâ bk. Nevbahtî, s. 78; Ýbnü’n-Nedîm, s.
218; Þeyh Müfîd, s.204; Ebû Ca‘fer et-Tû-
sî, el-Fihrist, s. 161-162). Bunun sebebi, kü-
çük yaþta babasýný kaybettiðinden dede-
si Nu‘mân tarafýndan yetiþtirilmiþ olmasý-
dýr (Cezzâr, II, 825). Kûfeli olan Þeytânüt-
tâk, Kûfe çarþýlarýndan Tâkulmehâmil’de
sarraflýk yapýyordu. Mesleðinde altýn pa-
ralarýn sahte olup olmadýðýný bir bakýþta
anlayabilecek kadar maharet kazandýðý
için “Tâk çarþýsýnýn en zeki insaný” anlamýn-
daki bu lakapla anýlmýþtýr. Ancak bir baký-
ma yergi niteliði taþýyan bu lakabýn mez-
hepler arasý tartýþmalar sebebiyle kendi
mensuplarýnca “Sâhibüttâk”, veya “Mü’mi-
nüttâk” lakaplarýyla deðiþtirilmesine özen
gösterilmiþtir. Hayatýnýn bir kýsmýný Me-
dine’de geçirdiði anlaþýlan Þeytânüttâk’ýn
bazý Þiî kaynaklarýnda Ali b. Hüseyin Zey-
nelâbidîn, Muhammed el-Bâkýr ve Ca‘fer
es-Sâdýk’la görüþtüðü, özellikle Muham-
med el-Bâkýr’dan ders aldýðý ve Ca‘fer es-
Sâdýk’ýn güvendiði öðrencilerinden biri ol-
duðu belirtilir (Ebû Mansûr et-Tabersî, II,
367; Meclisî, XXIII, 6). Ayrýca Mûsâ el-Kâ-
zým’ýn yakýn dostluðunu kazanmýþ, Hiþâm
b. Sâlim el-Cevâlîký ile birlikte Mûsâ el-Kâ-
zým’ýn imâmet makamýna gelmesine kat-
kýda bulunmuþtur. Þeytânüttâk, 148-183
(765-799) yýllarý arasýnda ve büyük ihti-
malle 160 (777) yýlýnda vefat etmiþtir.


