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Marie-Thérèse d’Alverny’nin açýklamalarýyla birlikte Avicenna Latinus adýyla yapýlmýþtýr (Frankfurt 1961). Anýlan toplu neþir içinde: 1. Logica (el-Man¹ýš, el-MedÅal ’den, vr. 2-12v ); 2. Sufficientia (es-Semâßü’¹-¹abî£î ’den, vr. 13-36v ); 3. De celo
et mundo (es-Semâß ve’l-£âlem ’den, vr. 3742v); 4. De Anima (en-Nefs ’ten, vr. 1-28v);
5. De Animalibus (el-¥ayevân ’dan, vr.
29-64); 6. De Intelligentiis (Liber Avicenne in primis et secundis substantiis et de
fluxu entis. Kýsaca Fluxu entis adýyla da

bilinen bu tercüme Ýbn Sînâ’nýn bir eserine ait olmayýp filozofa nisbet edilmiþtir,
vr. 64v-67v); 7. Alpharabius de intelligentiis (Fârâbî’nin Mašåle fî Me£âni’l-£ašl ’ýndan, vr. 68-69v); 8. Philosophia prima (elÝlâhiyyât ’tan, vr. 70-109v ) baþlýklý metinler yer almaktadýr. eþ-Þifâßnýn Latince tercümelerinin tahkikli neþri ise toplu halde
yine Avicenna Latinus adýyla yapýlmýþtýr
(nþr. Simone van Riet, Leiden 1968-1992).
Bu diziden çýkan ve -1983 tarihli olaný hariç- her birine Gérard Verbeke tarafýndan
giriþ yazýlan neþirler þunlardýr: 1. Liber de
anima seu sextus de naturalibus, I-II-III
(1972). 2. Liber de anima seu sextus
de naturalibus, IV-V (1968). 3. Liber de
philosophia prima sive scienta divina,
I-IV (1977). 4. Liber de philosophia prima sive scienta divina, V-X (1980). 5.
Liber de philosophia prima sive scienta divina, I-X (1983). 6. Liber Tertius naturalium de generatione et corruptione
(1987). 7. Liber Quartus naturalium de
actionibus de actionibus et passionibus qualitatum primarum (1989). 8. Liber Primus naturalium. Tractatus Primus de causis et principiis naturalium
(1992). Bu dizide yer almayan el-Me£âdin ve’l-â¦ârü’l-£ulviyye’nin birinci makalesinden seçilmiþ bölümlerin Alfredus
Sareshalensis tarafýndan yapýlmýþ Latince
tercümesi de Arapça neþri ve Ýngilizce çeviriyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Avicennae
de congelatione et conglutinatione lapidum, being sections of the Kitâb al-Shifâ’,

nþr. E. J. Holmyard – D. C. Mandeville,
Paris 1927).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Sînâ, eþ-Þifâß el-Ýlâhiyyât (1), s. 22; a.mlf.,
eþ-Þifâß el-Man¹ýš (1), s. 9-11; ayrýca bk. Ebû
Ubeyd el-Cûzcânî’nin giriþi, s. 1-4; Ýbrâhim Medkûr’un Mukaddime’si, s. 1-77; a.mlf., eþ-Þifâß e¹ªabî£iyyât (1), s. 3-4; a.mlf., el-Ýþârât, I, 483;
a.mlf., en-Necât (nþr. Mâcid Fahrî), Beyrut 1405/
1985, s. 83, 131; a.mlf., el-Mübâ¼a¦ât (nþr. Muhsin Bîdârfer), Kum 1371/1413, s. 92, 374; Ýbnü’lKýftî, Ýhbârü’l-£ulemâß (Lippert), s. 413-426; Ýbn
Ebû Usaybia, £Uyûnü’l-enbâß, s. 440-445; G. C.
Anawati, Müßellefâtü Ýbn Sînâ, Kahire 1950, s.
29-31, 69-79; Yahyâ Mehdevî, Fihrist-i NüsÅa-
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hâ-yi Mu½annefât-ý Ýbn Sînâ, Tahran 1333 hþ.,
s. 125-174; E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, New York 1955, s.
187-216, 235-245; Osman Ergin, Ýbn Sina Bibliyografyasý, Ýstanbul 1956, s. 32-33, 93, 111112; D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian
Tradition, Leiden 1988, s. 101-114, 145, 188; J.
L. Janssens, An Annotated Bibliography on Ibn
Sînâ: 1970-1989, Leuven 1991, s. 3-13; J. Meranbon, “Medieval Christian and Jewish Europa”, History of Islamic Philosophy (nþr. Seyyed
Hossein Nasr – O. Leaman), London 1996, II,
1003-1006; H. Daiber, Bibliography of Islamic
Philosophy, Leiden 1999, I, 98-101, 472-473; II,
292-295; D. C. Reisman, The Making of the Avicennan Tradition, Leiden 2002, s. 289-295,
304; Charles E. Butterworth – B. A. Kessel, Ýslâm
Felsefesinin Avrupa’ya Giriþi (trc. Ömer Mahir
Alper), Ýstanbul 2002, s. 26-29, 44-45, 61-65;
Bekir Karlýða, Ýslâm Düþüncesi’nin Batý Düþüncesi’ne Etkileri, Ýstanbul 2004, s. 339-361.
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Kådî Ýyâz’ýn
(ö. 544/1149)
Peygamber sevgisine
ve Hz. Peygamber’in
müslümanlar üzerindeki
haklarýna dair eseri.

™

Tam adý eþ-Þifâ bi-(fî)ta£rîfi ¼uš†ši (fî
þerefi)’l-Mu½¹afâ’dýr. Müellif kendisinden
Resûl-i Ekrem’in yüceliðini, ona gösterilmesi gereken saygýyý, bu saygýda kusur
edenlerin durumunu anlatan bir kitap yazmasý istendiði için bu çalýþmayý yaptýðýný
ve Resûlullah’ýn müslümanlar üzerindeki
haklarýný da ortaya koyduðu eserini 535
(1140-41) yýlýnda kaleme aldýðýný belirtmektedir. Ayrýca eþ-Þifâ’yý Resûl-i Ekrem’in
peygamberliðini inkâr eden ve mûcizelerine dil uzatanlar için yazmadýðýný, kitabýný
Resûlullah’ýn davetini kabul edenlerin ona
olan sevgisini arttýrmak, sünnetine daha
fazla sarýlmalarýný saðlamak ve imanlarýný kuvvetlendirmek amacýyla telif ettiðini
söylemektedir (eþ-Þifâ, nþr. Abduh Ali Kûþek, s. 307). Dört bölümden meydana gelen eserin birinci bölümünde Hz. Peygamber’e gerekli saygýnýn gösterilebilmesi için
onun maddî ve mânevî güzellikleri, Allah
katýndaki üstün yeri ve mûcizeleri ele alýnmakta; ikinci bölümde ona inanýp itaat etmenin, onu bütün gönlüyle sevmenin, kendisine salâtü selâm getirmenin gereði vurgulanmaktadýr. Kitabýn asýl konusunun
üçüncü bölümde ele alýndýðýný, ilk iki bölümün buna giriþ niteliði taþýdýðýný söyleyen müellif burada Resûl-i Ekrem’de bulunabilecek ve kesinlikle bulunmayacak hu-

suslarý, Allah Teâlâ’nýn onu günahlardan
ve kötülüklerden koruduðu gerçeðini ve
insan olmasý itibariyle yaptýðý þeyleri anlatmaktadýr. Dördüncü bölümde Resûlullah’a dil uzatanlara uygulanacak hükümler incelenmektedir. Her konuya âyetlerle
ve müfessirlerin bu âyetlerle ilgili açýklamalarýyla baþlanmakta, ardýndan gelen hadislerde ilk hadis senediyle, diðerleri senedsiz olarak verilmekte ve zaman zaman
âlimlerin meseleye dair görüþleri nakledilmektedir.
Kadî Ýyâz çok yönlü ilmî kiþiliðiyle konularý âyet, hadis, Ýslâm hukuku, dil ve edebiyat gibi pek çok yönden iþlemiþ, siyer ve
megazi, kelâm ve tasavvuf ilimlerinin önde gelen âlimlerinden faydalanmýþtýr. Hadiste Kütüb-i Sitte yanýnda Ýmam Mâlik,
Ahmed b. Hanbel, Bezzâr, Taberânî, Ebû
Süleymân el-Hattâbî, Ýbn Abdülber en-Nemerî, Ebü’l-Velîd el-Bâcî; tefsir ilminde Ýbn
Cerîr et-Taberî, Ebü’l-Leys es-Semerkandî; tasavvufta Muhammed b. Hüseyin esSülemî, Mekkî b. Ebû Tâlib; siyer ve megazîde Ýbn Ýshak, Vâkýdî, Ýbn Sa‘d; fýkýhta
özellikle Ýmam Mâlik ile Mâlikî fakihlerinden Ýbn Habîb es-Sülemî, Sahnûn, Ýbn Sahnûn, Ýbn Abdûs el-Kayrevânî, Ýbnü’l-Cellâb; Arap dili, edebiyatý ve kýraat ilimlerinde Ali b. Hamza el-Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd elFerrâ, Müberred, Sa‘leb, Zeccâc, Niftâveyh,
Muhammed b. Ahmed el-Ezherî ve Rummânî; kelâm ilminde Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî, Bâkýllânî, Ýbn Fûrek ve Ebû Ýshak el-Ýsferâyînî gibi otoritelerden yararlanmýþtýr.
Görüþlerinden en çok faydalandýðý zâhidler
arasýnda Sehl et-Tüsterî, Abdülkerîm elKuþeyrî zikredilebilir. Kadî Ýyâz eserinde
âlimlerin farklý görüþlerini nakletmekle yetinmemekte, bu görüþler arasýnda tercihler yapmaktadýr. eþ-Þifâ’yý müelliften pek
çok kimse rivayet etmiþtir. Bunlarýn baþýnda oðlu Muhammed, talebesi Ýbn Zerkun
ve eserlerinin çoðunu kendisinden nakleden Ýbnü’l-Gazî Muhammed b. Hasan elEnsârî es-Sebtî; rivayeti Endülüs, Tunus,
Mýsýr, Suriye ve Medine’de yayýlan Ebû Ca‘fer Ýbn Hakem el-Hassâr ile Zâhirî fakihi
Ýbn Madâ bulunmaktadýr. Müelliften eþÞifâ’yý icâzet yoluyla rivayet edenler arasýnda Ýbn Kurkul, Ýbn Beþküvâl, Ebû Bekir
Ýbn Ebû Cemre de yer almaktadýr.
Ýslâm Dünyasýndaki Yeri. eþ-Þifâ yazýldýðý tarihten itibaren Ýslâm dünyasýnda büyük ilgi görmüþ, üzerinde þerh, hâþiye, ihtisar ve tercüme þeklinde pek çok çalýþma
yapýlmýþ, medreselerde öðrencilere, camilerde halka okutulmuþtur. Özellikle Kuzey
Afrika ülkelerinde düþman tehlikesine ve

eþ-ÞÝFÂ

hastalýklara karþý okunmasý gelenek halini almýþ, Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî’nin belirttiðine göre amansýz hastalýklardan ve âfetlerden korunmak için evlerde
eþ-Þifâ bulundurulmuþtur. Bu âdetin diðer Ýslâm ülkelerinde de mevcut olup meselâ Sultan Abdülhamid’in sürgünde bulunduðu günlerde Çanakkale savaþlarýnda zafer kazanýlmasý için eþ-Þifâ okuduðu
kaydedilmektedir (Hülagü, s. 243). Eserin Maðrib’de kolayca okunabilmesi için
mushaf cüzleri gibi otuz cüz halinde yayýmlandýðý ve Cezayir’de askerlik görevini
yapacak olanlarýn Øa¼î¼-i BuÅârî ile eþÞifâ üzerine yemin etme âdetinin günümüzde sürdüðü belirtilmektedir (Türâbî,
s. 327). Eser hakkýnda takdirkâr sözler
söylenmiþ, öncelikle müellif eser tamamlandýðý zaman, þeytanýn hasedinden çatlayacaðýný, müminin kalbinin aydýnlanýp içinin rahatlayacaðýný ve aklý olan herkesin
Resûlullah’ýn kýymetini daha iyi anlayacaðýný kaydetmiþtir (eþ-Þifâ, nþr. Abduh Ali
Kûþek, s. 51, 52). Ýbn Ferhûn, Kadî Ýyâz’ýn
eþ-Þifâ ile benzersiz bir eser meydana getirdiðini, ayný görüþte olan Taþköprizâde
de vebaya karþý eþ-Þifâ okumanýn faydalý
olduðunu “meþâyihten” duyduðunu söylemiþ, eþ-Þifâ þerhlerinin en güzelini kaleme alan Ali el-Karî de bu eserin sahasýnda yazýlan bütün kitaplarý ihtiva ettiðini

(Þer¼u’þ-Þifâ, I, 2), Kâtib Çelebi eserin son
derece yararlý olduðunu ve Ýslâm dünyasýnda bir benzerine rastlanmadýðýný belirtmiþ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1053), eþ-Þifâ’nýn
en önemli þârihlerinden olan Þehâbeddin
el-Hafâcî eserin ayný zamanda müellifin
deðerini ortaya koyduðunu vurgulamýþtýr.
Hintli âlim Seyyid Süleyman Nedvî’nin kaydettiðine göre Fransa’da bulunduðu sýrada þarkiyatçý Massignon kendisine, Avrupalýlar’a Hz. Muhammed’in üstünlüðünü
anlatmak için eþ-Þifâ’nýn Avrupa dillerinden birine çevrilmesinin yeterli olacaðýný
söylemiþtir.

Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi’ndeki pek
çok belgede kaydedildiði üzere Osmanlý
ülkesinde Þifâ-i Þerîf adýyla bilinen esere
hem devlet hem halk tarafýndan büyük ilgi gösterilmiþ, Þifâ-han (Þifâ-i Þerîf mukarriri) adýyla müderrisler tayin edilmiþ, ayrýca devletin ve vakýflarýn desteðiyle “asâkir-i þâhâne”nin ve “donanma-yý hümâyun”un selâmeti için Ravza-i Mutahhara
baþta olmak üzere Bâb-ý Seraskerî, Bâb-ý
Fetvâ, Fâtih Camii, Kastamonu Nasrullah
Paþa Camii, Tarsus Nur Camii gibi pek çok
camide Þifâ-i Þerîf okunup hatimler yapýlmýþtýr (BA, Y.PRK.UM, 69/14; BA, Ý.ÝLM,
3/1318 M-2; BA, Ý.DH, 282/17747, 306/
19466, 376/24853, 397/26294, 428/28297,
527/36434, 998/78872; BA, HAT, 228/12683;

Kådî Ýyâz’ýn eþ-Þifâ adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Ýsmihan Sultan, nr. 89)

BA, A.MKT.UM, 424/88; BA, A.MKT.NZD,
67/62, 146/98). Hatta eþkýya ile karþýlaþan
Osman Paþa’nýn zafer elde etmesi için bazý dergâhlarda kelime-i tevhid yanýnda Þifâ-i Þerîf okutulmuþ, bunun Enderun’da
da yapýlmasýna karar verilmiþtir (BA, HAT,
55/2543, 29 Z 1215). Eser günümüzde çeþitli Ýslâm ülkelerinde ve Türkiye’deki bazý camilerde halka okutulmaktadýr. eþ-Þifâ’yý methetmek için þiirler söylenmiþ, Ahmed b. Muhammed el-Makkarî, bunlarýn
bir kýsmýný Ezhârü’r-riyâ² fî aÅbâri £Ýyâ²
adlý eserinde bir araya getirmiþtir. Burada, Ýbn Ebü’l-Ýsba‘ýn eserdeki Resûl-i Ekrem’in nübüvvet delilleri ve sýfatlarýna dair bilgileri 315 beyit halinde nazma çektiði kasidesi de anýlmalýdýr.
Þifâ Hadislerinin Deðerlendirilmesi. eþÞifâ’nýn ihtiva ettiði 1830 kadar rivayetin
bir kýsmý tenkit edilmiþtir. Zehebî, Kadî
Ýyâz’ýn en deðerli çalýþmasýnýn eþ-Þifâ olduðunu belirttikten sonra onun iyi bir muhaddis olmasýna raðmen eserini hadis tenkidi konusunda bilgisiz bir kimse gibi uydurma rivayetlerle doldurduðunu ve kitabýnda bazý uzak te’villere yer verdiðini söylemiþtir. Þemseddin es-Sehâvî, Zehebî’nin
bu eleþtirisini aþýrý bulmuþ, Kadî Ýyâz gibi
büyük itibar görmüþ bir âlim hakkýnda daha uygun bir ifadenin kullanýlmasý gerektiðini ifade etmiþtir (el-Ýntihâ² fî Åatmi’þÞifâ li-£Ýyâ², s. 18-19). Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî de Zehebî’nin eþ-Þifâ hakkýndaki sözlerini isabetli bulmadýðýný kaydetmiþtir. Kadî Ýyâz’ýn hadiste bir otorite
sayýldýðýný belirten Ali el-Karî, eþ-Þifâ’da
rastladýðý bazý zayýf rivayetleri deðerlendirirken Kadî Ýyâz’ýn bunlarýn güvenilir bir
senedini görmüþ olabileceðini veya zayýf
hadislerin faziletli ameller hususunda delil sayýlabileceðini belirtmiþtir (Þer¼u’þ-Þifâ, II, 91-92). eþ-Þifâ þârihlerinden Þemseddin Muhammed b. Muhammed ed-Delecî el-Osmânî’nin eserdeki bir hadisin kaynaðýný bulamadýðýný bildirmesi üzerine Ali
el-Karî, “Bu hadisi büyük muhaddislerden
olan Kâdî Ýyâz’ýn rivayet etmesi yeterlidir;
eðer hadisin bir senedi olmasaydý onu kitabýna almazdý” demiþtir (a.g.e., I, 629).
Þerhleri. eþ-Þifâ üzerine yazýlan pek çok
þerhten günümüze ulaþanlarýn bazýlarý þunlardýr: 1. Abdullah b. Ahmed et-Ticânî, elVefâ fî þer¼i (bi-beyâni fevâßidi)’þ-Þifâ.
Eserin yaklaþýk yarýsý Tunus’ta Mektebetü câmii’z-Zeytûne’de bulunmaktadýr (nr.
1321). 2. Tâceddin el-Yemenî, el-Ýštifâß fî
þer¼i elfâ¾i’þ-Þifâ (Millet Ktp., Murad Molla, nr. 452; Beyazýt Devlet Ktp., nr. 895;
Köprülü Ktp., nr. 1116; ayrýca bk. Brockel-
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Sýbt Ýbnü’l-Acemî’nin el-Muštefâ fî ²ab¹ý elfâ¾i’þ-Þifâ adlý eserinin müellif hattý nüshasýnýn ilk iki sayfasý (Köprülü Ktp., Fâzýl
Ahmed Paþa, nr. 301)

mann, GAL Suppl., I, 631). Yemenî daha
sonra eserini TelÅî½u’l-Ýštifâß adýyla ihtisar etmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1054). 3. Ýbn
Merzûk el-Hatîb, Þer¼u’þ-Þifâ. Eserin beþ
ciltten oluþan bir nüshasý Gotha Herzoglichen Bibliothek’te kayýtlýdýr (EI 2 [Ýng.], III,
867). 4. Sýbt Ýbnü’l-Acemî, el-Muštefâ (elÝštifâß) fî (þer¼i / ²ab¹ý) elfâ¾i’þ-Þifâ li’lÆådî £Ýyâ². Ýbnü’l-Acemî’nin 797’de (1395)
tamamladýðý eserin (Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa, nr. 863, vr. 312b) kendi
hattýyla birer nüshasý Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (nr. 1301) ve Köprülü Kütüphanesi’ndedir (Fâzýl Ahmed Paþa, Yazmalar,
nr. 797). Ayrýca muhtelif nüshalarý Millet
(Feyzullah Efendi, nr. 876), Topkapý Sarayý
Müzesi (III. Ahmed, nr. 442), Süleymaniye
(Kadýzâde Mehmed Efendi, nr. 76; Kýlýç
Ali Paþa, nr. 194; Damad Ýbrâhim Paþa,
Yazmalar, nr. 863; Murad Molla, nr. 453,
457) ve Âtýf Efendi (nr. 472) kütüphanelerinde kayýtlýdýr. Ýbnü’l-Kabâkýbî, Sýbt Ýbnü’l-Acemî’nin þerhini Zübdetü’l-Muštefâ fî ta¼rîri (¼alli) elfâ¾i’þ-Þifâ adýyla ihtisar etmiþtir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 586; Yazma Baðýþlar, nr. 4333). 5.
Nûreddin Ali b. Muhammed b. Akbars,
Fet¼u’½-½afâ li-þer¼i me£ânî elfâ¾i’þÞifâ. Eserin Süleymaniye (Cârullah Efendi, nr. 320; Lâleli, nr. 520; Reþid Efendi,
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nr. 143), Hacý Selim Aða (nr. 185, 828) ve
Millet (Murad Molla, nr. 455-456) kütüphanelerinde yazma nüshalarý vardýr. Murad
Molla Kütüphanesi’ndeki nüshanýn (Murad Molla, nr. 455, 456) þârihin hattýyla olduðu kaydedilmektedir (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 631). 6. Ebrekân diye anýlan Ebû
Abdullah Muhammed b. Hasan b. Mahlûf er-Râþidî et-Tilimsânî, øunyetü (Bu³yetü) ehli’½-½afâ fî þer¼i’þ-Þifâ. Kâtib Çelebi þârihin ayný adý taþýyan üç þerhinden
birincisinin iki cilt, ikincisinin bir cilt, üçüncüsünün daha küçük hacimde olduðunu
bildirmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1053).
Brockelmann, Ebrekân’ýn øarîbü’þ-Þifâ
adlý çalýþmasýnýn bir kýsmýnýn Zâhiriyye
Kütüphanesi’nde bulunduðunu (nr. 41/17)
zikretmektedir (GAL Suppl., I, 631); Þârihin üçüncü çalýþmasý muhtemelen bu eserdir. 7. Þümünnî, Müzîlü’l-Åafâ £an ( £alâ)
elfâ¾i’þ-Þifâ. eþ-Þifâ’nýn oldukça muhtasar bir hâþiyesidir (Ýstanbul 1264; eþ-Þifâ’nýn kenarýnda, I-II, Beyrut 1399/1979, 1409/
1988; nþr. Abdüsselâm Muhammed Emîn,
Beyrut 2000). Sehâvî, Þümünnî’nin bu eseri Sýbt Ýbnü’l-Acemî’nin el-Muštefâ’sýndan
kýsaltarak yazdýðýný belirtmektedir (eŠ™avßü’l-lâmi£, II, 175). 8. Abdullah b. Ahmed b. Saîd ez-Zemmûrî, Î²â¼u’l-lebs
ve’l-Åafâ £an elfâ¾i’þ-Þifâß. Ahmed Bâ-

bâ et-Tinbüktî eserin müellif hattýyla olan
nüshasýný gördüðünü söylemekte, yazma
nüshasýnýn Fas’taki Sûs þehrinde Edûz köyündeki medresenin kütüphanesinde bulunduðu kaydedilmektedir (Ziriklî, IV, 68).
9. Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Hasenî et-Tilimsânî, el-Menhelü’l-a½fâ fî
þer¼i mâ temessü’l-¼âcetü ileyhi min
elfâ¾i’þ-Þifâ. Kâtib Çelebi’nin eþ-Þifâ þerhlerinin en güzellerinden biri diye nitelediði
bu iki ciltlik eseri (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1053)
Tilimsânî 917’de (1511) tamamlamýþtýr.
Eserin Süleymaniye (Fâtih, nr. 838; Pertev
Paþa, nr. 97; Murad Molla, nr. 451) ve Beyazýt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 673)
kütüphaneleriyle Mektebetü’l-Ezher’de (nr.
499, hâs), iki ciltten oluþan bir baþka nüshasý Rabat’tadýr (el-Mektebetü’l-âmme, nr.
340 K, 1316). 10. Þemseddin Muhammed
b. Muhammed ed-Delecî el-Osmânî, el-I½¹ýfâ li-beyâni me£âni’þ-Þifâ. Beyazýt Devlet (Merzifonlu Kara Mustafa Paþa, nr. 117;
Veliyyüddin Efendi, nr. 674), Âtýf Efendi
(nr. 493), Kayseri Râþid Efendi (nr. 170)
kütüphaneleriyle Rabat’ta el-Hizânetü’lâmme’de (nr. 1448 , Maðrib hattýyla) nüshalarý bulunmaktadýr (ayrýca bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 631). 11. Ali el-Karî,
Þer¼u’þ-Þifâ fî ¼uš†ši’l-Mu½¹afâ (Ref£u’lÅafâ £an ×âti’þ-Þifâ). Þârih eserini Sýbt Ýbnü’l-Acemî’nin el-Muštefâ, Delecî’nin elI½¹ýfâ, Muhammed b. Ali et-Tilimsânî’nin
el-Menhelü’l-a½fâ, Yemenî’nin el-Ýštifâßsý gibi þerhlerden faydalanarak 1011’de (1602) Mekke’de tamamlamýþ, yararlandýðý kaynaklarý yer yer tenkit etmiþtir.
Eserin pek çok baskýsý vardýr (Ýstanbul’da,
her biri iki cilt olarak 1264, 1285, 1290,
1299, 1307, 1308, 1309, 1312, 1316, 1319;
Bulak 1257 taþbaskýsý; I-IV, Kahire 13251327, Hafâcî’nin Nesîmü’r-riyâ² ’ý ile birlikte; I-V, nþr. Haseneyn Muhammed Mahlûf, Kahire 1398/1977). 12. Ömer b. Abdülvehhâb el-Urzî el-Halebî, Fet¼u’l-³affâr bimâ ekrema’llåhu bihî nebiyyehü’l-muÅtâr. Üç ciltlik bir nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcuttur (Pertev Paþa, nr. 99). 13. Þehâbeddin el-Hafâcî, Nesîmü’r-riyâ² fî þer¼i Þifâßi’l-ÆåŠî
£Ýyâ². eþ-Þifâ’nýn bazý þerhlerinin okuyucuyu býktýracak kadar uzun ve yanlýþ bilgilerle dolu olduðunu söyleyen þârih, esere ait þerhlerin en güzellerinden biri sayýlan bu çalýþmasýný 1058’de (1648) tamamlamýþtýr. Kitap Bulak’ta (1257, Ali el-Karî
þerhiyle birlikte), Ýstanbul’da (1267, 1314,
1317), Kahire’de (1312-1317, 1325, 1327 [Ali
el-Karî’nin Þer¼u’þ-Þifâ’sý ile birlikte]), Beyrut’ta (1326, ofset) dört cilt ve Muhammed
Abdülkadir Atâ tarafýndan altý cilt halinde
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nr. 9). eþ-Þifâ üzerinde yapýlan ihtisar çalýþmalarý arasýnda Ýbnü’l-Haydýrî’nin e½Øafâ bi-ta¼rîri’þ-Þifâ’sý da zikredilebilir.
Oflu Hacý Mehmed Emin Efendi Þifâßü’lmüßminîn adlý çalýþmasýnda eserin muhtevasý hakkýnda bilgi vermiþ, hemen her
konu baþlýðýndan söz ederek eseri özetlemiþ, bu özet seksen yedi sayfa halinde basýlmýþtýr (Ýstanbul 1304).

Seyyid Muhammed Lübbî’nin Tercemetü’þ-Þifâ fî þemâili sâhibi’l-ýstýfâ adlý eserinin ilk iki sayfasý (Tire Ýlçe Halk Ktp., Necip Paþa, nr. 126)

(Beyrut 1421/2001) neþredilmiþtir. Ýsmâil b.
Abdullah el-Üsküdârî Nesîmü’r-riyâ²’ý ihtisar etmiþtir (Ziriklî, I, 318). 14. Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Fâsî el-Hureyþî, Fet¼u’l-feyyâ² fî þer¼i’þ-Þifâ li’l-ÆåŠî £Ýyâ².
Ýki cilt olduðu belirtilen eserin bir nüshasý Rabat Hizânetü’l-âmme’de bulunmakta (I. nr. 1701 , II. nr. 13334 ), bir baþka
nüshasýnýn el-Hizânetü’l-Kettâniyye’de
olduðu kaydedilmektedir (Tihâmî Râcî elHâþimî, s. 134). 15. Ýdvî, el-Mededü’l-feyyâ² bi-nûri’þ-Þifâ li’l-ÆåŠî £Ýyâ² (I-II, Kahire 1276, 1286 [Ahmed b. Hüseyin er-Remlî’nin eþ-Þifâ hâþiyesiyle birlikte taþbaskýsý olarak]). Ýdvî, eþ-Þifâ’nýn nüsha farklarýný tesbit edip garîb kelimelerini açýkladýðý bu çalýþmasýna bir giriþle baþlamýþ,
giriþte Kadî Ýyâz ile eþ-Þifâ’yý kýsaca tanýtýp eserin mukaddimesinde geçen nâdir
kelimeleri þerhetmiþtir. 16. Ebû Ýshak Ýbrâhim b. Muhammed et-Tâdilî, Þer¼u’þ-Þifâ. Bir nüshasý Rabat’ta bulunmaktadýr
(Hizânetü’l-âmme, nr. 2199 ).
Muhtasarlarý. eþ-Þifâ’nýn belli baþlý muhtasarlarý arasýnda þunlar zikredilebilir: 1.
Ýbnü’l-Bârizî, Tev¦îšu £ura’l-îmân fî taf²îli (fe²âßili) ¼abîbi’r-ra¼mân (Beyazýt
Devlet Ktp., Bayezid, nr. 834; Hacý Selim
Aða Ktp., Aziz Mahmud Hüdâyî, nr. 1050;
Diyarbakýr Ýl Halk Ktp., nr. 2046; Akseki Ýl-

çe Halk Ktp., nr. 173). Eser, Ýbn Karâ Þehâbeddin Ahmed b. Ömer el-Hârizmî tarafýndan NuÅbetü’n-nuÅab el-mû½ýl ilâ
a£le’r-rüteb adýyla ihtisar edilmiþ olup bu
muhtasarýn bir nüshasý Dârü’l-kütübi’zZâhiriyye’dedir (Sîre, nr. 37). 2. Muhammed b. Hasan Muhammed el-Mâleký, Lübâbü’þ-Þifâ. Bir nüshasý Tunus’ta Câmiu’zZeytûne’de (II, 267) kayýtlýdýr (Brockelmann,
GAL Suppl., I, 632). 3. Bennânî, Laf¾u nidâßi’l-¼iyâ² min ezhâri nesîmi’r-riyâ²
fî þer¼i’þ-Þifâ li’l-ÆåŠî £Ýyâ². Eser üzerine bir þerhi de bulunduðu anlaþýlan Bennânî’nin (Abdülhay el-Kettânî, II, 224) muhtasarýnýn iki nüshasý Rabat el-Hizânetü’lâmme’dedir (nr. 1456K, Maðrib yazýsýyla
olan bu nüshanýn baþ tarafý eksiktir; nr.
1400K). 4. Abdullah b. Ali es-Süveydân,
¥üsnü’l-vefâ bi’t-tenbîhi £alâ ba£²ý ¼uš†ši’l-Mu½¹afâ. Türâbî eserin Mektebetü’l-Ezher’de bir nüshasýnýn bulunduðunu
kaydetmektedir (el-ÆåŠî £Ýyâ², s. 326). 5.
Ebü’l-Berekât Mustafa b. Muhammed b.
Rahmetullah el-Eyyûbî. eþ-Þifâ’ya yaptýðý
þerh kadar muhtasarýnýn da mükemmel
olduðu belirtilmektedir (Abdülhay el-Kettânî, I, 424). 6. Ahmed b. Muhammed esSelâvî, Ýt¼âfu ehli’½-½ýdš. eþ-Þifâ’nýn hem
muhtasarý hem þerhi mahiyetindedir (Yale University Library, Landberg Collection,

eþ-Þifâ’daki hadisleri tahrîc etmek üzere eserler kaleme alýndýðý ve Ýbn Kutluboða’nýn bu konuda bir çalýþmasý olduðu zikredilmekteyse de bu eserlerden günümüze ulaþan sadece Süyûtî’nin Menâhilü’½½afâ fî taÅrîci e¼âdî¦i’þ-Þifâ’sýdýr. Süyûtî eserinde, eþ-Þifâ’daki 1362 hadisin kaynaklarýný hâfýzasýna dayanýp tesbit etmeye çalýþtýðý için hadislerin hangi kitaplarda
geçtiðini belirtmekle yetinmiþtir (Kahire,
ts., taþbaský; Hindistan 1275/1858, taþbaský). Semîr Kadî, Menâhilü’½-½afâ’yý hadislerin geçtiði yerleri belirleyerek yeniden
yayýmlamýþtýr (Beyrut 1409/1988). Menâhilü’½-½afâ’yý tamamlamak için Ebü’l-Alâ
Ýdrîs b. Muhammed el-Irâký el-Fâsî’nin bir
eser yazdýðý kaydedilmektedir (a.g.e., II,
818). eþ-Þifâ hadislerinin ricâlini tesbit
amacýyla yapýlan çalýþmalardan Ebû Abdullah Muhammed Kuveysim b. Ali etTûnisî’nin Sim¹ü’l-leßâl fî ta£rîfi mâ bi’þÞifâ mine’r-ricâl’inin günümüze kadar
geldiði bilinmektedir. eþ-Þifâ’da adlarý geçen kiþilerin biyografilerine de yer verilen
eserin on ciltten meydana geldiði, müellifin kitabýný on dört yýlda kaleme aldýðý belirtilmektedir. Sim¹ü’l-leßâl’in I. cildi Rabat el-Hizânetü’l-âmme’de bulunmakta
(nr. 1376K, burada adý Sim¹ü’l-leßâl fî beyâni me’þtemele £aleyhi Kitâbü’þ-Þifâ mine’rricâl diye kaydedilmekte), diðer ciltlerinin

de orada olabileceði söylenmektedir (Tihâmî Râcî el-Hâþimî, s. 131). Ziriklî eserin
bir nüshasýnýn Tunus Ahmediyye Kütüphanesi’nde yer aldýðýný zikretmektedir (elA£lâm, VII, 11). Þemseddin es-Sehâvî, Tašfî½u me’þtemele £aleyhi’þ-Þifâ mine’rricâl adlý bir eser yazdýðýný bildirmektedir
(eŠ-™avßü’l-lâmi£, VIII, 17).
Daha çok IX. (XV.) yüzyýldan itibaren hadis, siyer, fýkýh gibi ilimlere dair eserleri talebelerine okutan bazý âlimler, bu eserler
için yapýlan hatim merasimlerinde okunmak üzere risâleler kaleme almýþlardýr. eþÞifâ’nýn hatim merasimi için yazýlan eserler arasýnda Ýbn Nâsýrüddin’in Meclis fî
Åatmi’þ-Þifâ (nþr. Abdüllatîf b. Muhammed el-Cîlânî, Beyrut 1424/2003), Þemseddin es-Sehâvî’nin el-Ýntihâ² fî Åatmi’þÞifâ li-£Ýyâ² (nþr. Abdüllatîf b. Muhammed
el-Cîlânî, Beyrut 1422/2001) ve er-Riyâ²
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fî Åatmi’þ-Þifâ li-£Ýyâ² (Medine Ârif Hikmet Ktp., Mecmûa, nr. 308), Þemseddin
Ýbn Tolun’un øåyetü’l-vefâ fî Åatmi’þ-Þifâ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1194) adlý çalýþmalarý zikredilebilir. Murat Gökalp, Kâdý Iyâz
ve eþ-Þifâ Adlý Eserinde Peygamber
Tasavvuru adýyla bir doktora tezi yapmýþtýr (2005, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Hülya Çakýl Kådî Ýyaz’a Göre Peygamber’in Dindeki Konumu adlý bir
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1998, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Türkçe Tercümeleri. 1. Hanîf Ýbrâhim
Efendi, Hulâsatü’l-vefâ fî þerhi’þ-Þifâ.
Mütercim çalýþmasýnda büyük ölçüde Ali
el-Karî’nin þerhinden faydalanarak eþ-Þifâ’yý tefsirî mahiyette tercüme etmiþtir
(Bulak 1257; I-II, Ýstanbul 1314-1317). 2.
Bursalý Abdurrahman Darîr, Tercüme-i
Þifâ-i Þerîf. Abdurrahman Darîr’in muhtasar bir þekilde tercüme ettiðini söylediði
eserin (vr. 1b) bir nüshasý Kütahya Vahîd
Paþa Kütüphanesi’ndedir (nr. 1245). 3. Þeyhülislâm Ebûishakzâde Ýshak Efendi, elÝstiþfâ fî tercemeti’þ-Þifâ. 1140’ta (1727)
Türkçe’ye çevrildiði ve Arapça metni yer
almadýðý halde otuz cüz hacminde olduðu
belirtilen eserin (Hanîfzâde, s. 550) bazý
nüshalarý Topkapý Sarayý Müzesi (Emanet
Hazinesi, nr. 656) ve Süleymaniye (Lâleli,
nr. 397) kütüphaneleriyle Ýstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’nde (nr. 93) kayýtlýdýr (ayrýca bk. DÝA, XXII, 531). 4. Müderris Seyyid Muhammed Lübbî, Tercemetü’þ-Þifâ fî þemâili sâhibi’l-ýstýfâ. 1161
(1748) yýlýnda Dârüssaâde Aðasý Maktul
Beþir Aða adýna tercüme edilmiþ olup (Hanîfzâde, s. 550) bir nüshasý Tire Ýlçe Halk
Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Necip Paþa,
nr. 126). 5. Tâlib Hocazâde Ýshak Necib
Karsî, Tercüme-i Þifâ-i Þerîf. Yazma nüshalarýndan biri Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Pertev Paþa, nr. 59, 60), diðeri Millî
Kütüphane’dedir (nr. 4900). 6. Köprülülü
Ali Rýza Doksenyedi, Açýklamalý Þifâi Þerîf Tercemesi. Mütercim eserin birinci
bölümünün yaklaþýk yarýsýný her biri 150170 sayfadan oluþan dört kitap halinde yayýmlamýþ (Eskiþehir, Ýstanbul 1946-1949),
dipnotlarda bazý terimleri açýklamýþ, bazý
olaylar hakkýnda bilgi vermiþ, yer yer kendi þiirlerini de eklemiþtir. Tercümesinin önsözünde eþ-Þifâ’yý on kitapta tamamlayacaðýný söyleyen mütercimin çalýþmasýný
bitiremediði anlaþýlmaktadýr. eþ-Þifâ’yý Naim Erdoðan, Hüseyin S. Erdoðan (Ýstanbul
1977) ve Suat Cebeci de (Ankara 1992)
Türkçe’ye çevirmiþtir. Âiþe Abdurrahman
(Aisha Abdarrahman) Bewley eþ-Þifâ’yý Muhammad Messenger of Allah (Ash-Shi-
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fa of Qadi ‘Iyad) adýyla Ýngilizce’ye tercü-
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eþ-Þifâ bilindiði kadarýyla Ýstanbul’da
1264 (1848) ve 1290’da (1873) (I-II, Yûsuf
b. Muhammed Ebü’s-Suûd’un tashihiyle)
taþbaský olarak neþredilmiþtir. Eserin yine Ýstanbul’da (I-II, 1295) Mustafa Râkým’ýn hattýyla harekeli olarak Muharrem
Efendi Matbaasý’nda basýldýðý belirtilen
nüshasýnýn, hayatýnda beþ adet eþ-Þifâ
yazdýðý belirtilen (DÝA, II, 117) Ahmed Râkým Efendi’ye ait olabileceði akla gelmektedir. Eser ayrýca Kahire’de (1276 [Ýdvî’nin
tashihiyle], 1295, 1312, 1322, 1329, 1369/
1950), Bombay’da (1276), Caunpûr’da
(1877), Fas’ta (I-II, 1305, 1313) yayýmlanmýþtýr. eþ-Þifâ’nýn ilmî neþirleri arasýnda
Muhammed Karaali v.dðr. (I-II, Dýmaþk
1392/1972-1973, 1398/1978), Ali Muhammed el-Bicâvî (I-II, Kahire 1397/1977; Beyrut 1984) ve Abduh Ali Kûþek’in (BeyrutDýmaþk 1420/2000) çalýþmalarý zikredilebilir.
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me etmiþtir (Grenada, Spain 1991).

Ümmü Süleymân eþ-Þifâ’ (Leylâ)
bint Abdillâh b. Abdiþems
el-Adeviyye el-Kureþiyye
(ö. 20/641 civarý)

˜

Kadýn sahâbî.

™

Mekke’de doðdu. Kureyþ’in Adîoðullarý
kolundan olup Hz. Ömer’le akrabalýðý vardýr. Asýl ismi Leylâ iken hastalarý tedavi konusundaki bilgisi ve bu alanda yaptýðý hizmetler sebebiyle Þifâ diye tanýndý. Câhiliye
devrinde de iyilik severliði ve güzel ahlâkýyla bilinen Þifâ, Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda müslüman oldu. Ýlk iman edenlerle birlikte müþriklerin eziyetlerine katlandý. Mekke döneminde önce Ebû Hasme b. Huzeyfe, daha sonra onun kardeþi Merzûk ile evlendi. Ebû Hasme ile evliliðinden Süleyman,
Merzûk’tan Ebû Hakîm künyesiyle bilinen
bir oðlu doðdu. Ayrýca bir de kýzý olmuþtur. Medine’ye ilk hicret edenler arasýnda
yer alan Þifâ, oðlu Süleyman ile birlikte Hz.
Peygamber’in kendisine tahsis ettiði bir
eve yerleþti. Okuma yazma bilen az sayýdaki kadýnlardan biri olduðu için özellikle kadýnlara yönelik eðitim faaliyetleri yürüttü. Resûl-i Ekrem’in hanýmý Hafsa’ya da
okuma yazma öðretti. Þifâ, Câhiliye devrinde “nemle” denen bir cilt hastalýðýný rukye yoluyla (dua okuyarak) tedavi ederdi. Ýslâmiyet gelince bu tedavi yöntemini býraktý. Ancak hastalarýn ýsrarý üzerine duasýný
Resûlullah’a okuduðu, Resûlullah’ýn da ona
þirke götüren bir söz ve davranýþ içermediði sürece rukye yapmakta bir sakýnca
bulunmadýðýný belirttiði, hatta eþi Hafsa’ya bu tedavi yöntemini de öðretmesini tavsiye ettiði rivayet edilir (Taberânî, XXIV,
316). Þifâ, Hafsa’nýn hem öðretmeni olmasý hem de aralarýnda akrabalýk baðý bulunmasý sebebiyle onun yanýna sýkça uðrar,
Resûl-i Ekrem’in diðer hanýmlarýný da ziyaret ederdi. Resûlullah da Þifâ’yý ve ailesini zaman zaman görmeye gider, hatta
onlarýn evinde istirahat edip kaylûle yapardý. Þifâ, Hz. Peygamber evlerine geldiðinde istirahat etmesi için bir yatakla bir
çarþaf hazýrlayýp ona tahsis etmiþti. Kendisinden sonra gelen aile fertleri bu yataðý saklamýþ, Emevîler döneminde Mervân
b. Hakem yataðý Þifâ’nýn torunlarýndan satýn almýþtýr.
Hz. Ebû Bekir ve Ömer hilâfetleri döneminde Þifâ’ya deðer verirdi; Hz. Ömer

