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eþ-ÞÝFÂ

fa of Qadi ‘Iyad) adýyla Ýngilizce’ye tercü-
me etmiþtir (Grenada, Spain 1991).

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 yi-
ne Ýstanbul’da (I-II, 1295) Mustafa Râ-
kým’ýn hattýyla harekeli olarak Muharrem
Efendi Matbaasý’nda basýldýðý belirtilen
nüshasýnýn, hayatýnda beþ adet eþ-Þifâ
yazdýðý belirtilen (DÝA, II, 117) Ahmed Râ-
kým Efendi’ye ait olabileceði akla gelmek-
tedir. 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) yayýmlan-
mýþtýr. eþ-Þifâ’nýn ilmî neþirleri arasýnda
Muhammed Karaali v.dðr. (I-II, Dýmaþk
1392/1972-1973, 1398/1978), Ali Muham-
med el-Bicâvî (I-II, Kahire 1397/1977; Bey-
rut 1984) ve Abduh Ali Kûþek’in (Beyrut-
Dýmaþk 1420/2000) çalýþmalarý zikredile-
bilir.
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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 var-
dýr. Asýl ismi Leylâ iken hastalarý tedavi ko-
nusundaki bilgisi ve bu alanda yaptýðý hiz-
metler sebebiyle Þifâ diye tanýndý. Câhiliye
devrinde de iyilik severliði ve güzel ahlâkýy-
la bilinen Þifâ, Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda müslü-
man oldu. Ýlk iman edenlerle birlikte müþ-
riklerin eziyetlerine katlandý. Mekke döne-
minde önce Ebû Hasme b. Huzeyfe, da-
ha sonra onun kardeþi Merzûk ile evlen-
di. Ebû Hasme ile evliliðinden Süleyman,
Merzûk’tan Ebû Hakîm künyesiyle bilinen
bir oðlu doðdu. Ayrýca bir de kýzý olmuþ-
tur. 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 sayýda-
ki kadýnlardan biri olduðu için özellikle ka-
dýnlara yönelik eðitim faaliyetleri yürüt-
tü. Resûl-i Ekrem’in hanýmý Hafsa’ya da
okuma yazma öðretti. Þifâ, Câhiliye dev-
rinde “nemle” denen bir cilt hastalýðýný ruk-
ye yoluyla (dua okuyarak) tedavi ederdi. Ýs-
lâmiyet gelince bu tedavi yöntemini býrak-
tý. Ancak hastalarýn ýsrarý üzerine duasýný
Resûlullah’a okuduðu, Resûlullah’ýn da ona
þirke götüren bir söz ve davranýþ içerme-
diði sürece rukye yapmakta bir sakýnca
bulunmadýðýný belirttiði, hatta eþi Hafsa’-
ya bu tedavi yöntemini de öðretmesini tav-
siye ettiði rivayet edilir (Taberânî, XXIV,
316). Þifâ, Hafsa’nýn hem öðretmeni olma-
sý hem de aralarýnda akrabalýk baðý bulun-
masý sebebiyle onun yanýna sýkça uðrar,
Resûl-i Ekrem’in diðer hanýmlarýný da zi-
yaret ederdi. Resûlullah da Þifâ’yý ve aile-
sini zaman zaman görmeye gider, hatta
onlarýn evinde istirahat edip kaylûle ya-
pardý. Þifâ, Hz. Peygamber evlerine geldi-
ðinde istirahat etmesi için bir yatakla bir
çarþaf hazýrlayýp ona tahsis etmiþti. Ken-
disinden sonra gelen aile fertleri bu yata-
ðý saklamýþ, Emevîler döneminde Mervân
b. Hakem yataðý Þifâ’nýn torunlarýndan sa-
týn almýþtýr.

Hz. Ebû Bekir ve Ömer hilâfetleri dö-
neminde Þifâ’ya deðer verirdi; Hz. Ömer

fî Åatmi’þ-Þifâ li-£Ýyâ² (Medine Ârif Hik-
met Ktp., Mecmûa, nr. 308), Þemseddin
Ýbn Tolun’un øåyetü’l-vefâ fî Åatmi’þ-Þi-
fâ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1194) adlý çalýþmala-
rý zikredilebilir. Murat Gökalp, Kâdý Iyâz
ve eþ-Þifâ Adlý Eserinde Peygamber
Tasavvuru adýyla bir doktora tezi yap-
mýþtýr (2005, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü). Hülya Çakýl Kådî Ýyaz’a Göre Pey-
gamber’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-Þi-
fâ’yý tefsirî mahiyette tercüme etmiþtir
(Bulak 1257; I-II, Ýstanbul 1314-1317). 2.
Bursalý Abdurrahman Darîr, Tercüme-i
Þifâ-i Þerîf. Abdurrahman Darîr’in muh-
tasar bir þekilde tercüme ettiðini söylediði
eserin (vr. 1b) bir nüshasý Kütahya Vahîd
Paþa Kütüphanesi’ndedir (nr. 1245). 3. Þey-
hülislâm Ebûishakzâde Ýshak Efendi, el-
Ýstiþfâ 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 Arkeo-
loji Müzesi Kütüphanesi’nde (nr. 93) kayýt-
lýdýr (ayrýca bk. DÝA, XXII, 531). 4. Müder-
ris Seyyid Muhammed Lübbî, Terceme-
tü’þ-Þifâ fî þemâili sâhibi’l-ýstýfâ. 1161
(1748) yýlýnda Dârüssaâde Aðasý Maktul
Beþir Aða adýna tercüme edilmiþ olup (Ha-
nîfzâde, 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 nüs-
halarýndan biri Süleymaniye Kütüphane-
si’nde (Pertev Paþa, nr. 59, 60), diðeri Millî
Kütüphane’dedir (nr. 4900). 6. Köprülülü
Ali Rýza Doksenyedi, Açýklamalý Þifâi Þe-
rîf Tercemesi. Mütercim eserin birinci
bölümünün yaklaþýk yarýsýný her biri 150-
170 sayfadan oluþan dört kitap halinde ya-
yýmlamýþ (Eskiþehir, Ýstanbul 1946-1949),
dipnotlarda bazý terimleri açýklamýþ, bazý
olaylar hakkýnda bilgi vermiþ, yer yer ken-
di þiirlerini de eklemiþtir. Tercümesinin ön-
sözünde eþ-Þifâ’yý on kitapta tamamla-
yacaðýný söyleyen mütercimin çalýþmasýný
bitiremediði anlaþýlmaktadýr. eþ-Þifâ’yý Na-
im Erdoðan, Hüseyin S. Erdoðan (Ýstanbul
1977) ve Suat Cebeci de (Ankara 1992)
Türkçe’ye çevirmiþtir. Âiþe Abdurrahman
(Aisha Abdarrahman) Bewley eþ-Þifâ’yý Mu-
hammad Messenger of Allah (Ash-Shi-
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Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin
(ö. 478/1085)

Tevrat ve Ýncil’in
tahrifine dair risâlesi.

˜ ™

Tam adý Þifâßü’l-³alîl fî beyâni mâ va-
ša£a fi’t-Tevrât ve’l-Ýncîl mine’t-tebdîl
þeklinde yazma nüshalarýn baþýnda mü-
ellifin ismiyle birlikte kaydedilmiþ (Sü-
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2246, vr. 55a;
nr. 2247/2), sonunda ise müstensihe ait
bir kýsaltma olduðu tahmin edilen Þifâßü’l-
³alîl fî beyâni vuš†£i’t-tebdîl ismi ya-
zýlmýþtýr (nr. 2246, vr. 71a; nr. 2247, vr. 107a).
Müellif kitabýn adýný doðrudan zikretme-

miþse de metinde “þifâ, li’l-galîl” terkibi yer
almaktadýr (s. 7, 41). Brockelmann, nüsha-
larýn bulunduðu mecmualarýn kapak say-
fasýndaki kayýtlar sebebiyle eseri Gazzâ-
lî’nin zaten kendisine nisbeti tartýþmalý
olan er-Reddü’l-cemîl’i zannetmiþ (GAL
Suppl., I, 747), sonraki kayýtlarýnda ise
doðrusunu yazmýþtýr (a.g.e., I, 673). Cü-
veynî ve eserlerinden bahseden kaynak-
larda kitabýn adýna rastlanmamaktadýr.
Büyük Selçuklu Veziri Amîdülmülk el-Kün-
dürî’nin Eþ‘arîliðe karþý baskýcý tutumu yü-
zünden Nîþâbur’u terkederek (445/1053)
bir süre Baðdat’ta ikamet eden Cüveynî’-
nin, bölgenin ileri gelen âlimleriyle ilmî soh-
betlerde bulunmasýnýn yaný sýra orada ya-
þayan yahudi ve hýristiyan din adamlarý ile
Ýslâm âlimleri arasýndaki tartýþmalara da
ilgi duyduðu ve bu eseri muhtemelen o
dönemde kaleme aldýðý belirtilmektedir
(Allard, s. 10-11; Gaudel, I, 120).

Risâlenin muhtevasýný bir mukaddime-
den sonra iki bölüm halinde ele almak
mümkündür. Mukaddimede Tevrat ve Ýn-
cil metinlerinin tahrifi (tebdil) meselesi, her
iki metinde Hz. Peygamber’den bahsedil-
diði Kur’ân-ý Kerîm’de açýkça bildirilmesi-
ne raðmen (el-A‘râf 7/157; es-Saf 61/6) ya-
hudi ve hýristiyanlarýn bunu inkâr ettikle-
ri, ayrýca onlarýn birbirlerini kutsal metin-
lerini tahrif etmekle suçladýklarý halde Ýs-
lâm âlimlerince ileri sürülen tahrif olayýný
kabul etmedikleri belirtilmektedir. Hz. Mu-
hammed’in nübüvvetinin önceki kutsal
metinlerde müjdelenmesi ve Kitâb-ý Mu-
kaddes’in tahrifi meselesine Cüveynî sade-
ce deðinmekle yetinmiþ, Kitâb-ý Mukad-
des’in tahrifini metnin kayda geçirilmesi
tarihi ve muhtevasýyla ilgili olarak yaptýðý
mukayeselerle ispat etmeye çalýþmýþtýr.
Cüveynî eserin birinci bölümünde, Bâbil
Kralý Buhtunnasr (Nebukadnezzar) tarafýn-
dan Süleyman Mâbedi’nin yýkýlýp Ýsrâiloðul-
larý’ndan çoðunluðu âlim olan Yehuda hal-
kýnýn Bâbil’e sürgün edilmesi döneminde
(m.ö. 586-538) ellerindeki kutsal metinle-
rin kaybolduðunu ve sürgünden sonra Tev-
rat’ýn yazýcý Ezra tarafýndan yeniden ya-
zýldýðýný belirtir. Ayrýca hýristiyanlarýn, el-
lerindeki Tevrat metinlerinin Îsâ Mesîh’in
geliþini müjdelediði, fakat yahudilerin bu-
nu inkâr etmek için kendi metinlerini de-
ðiþtirdikleri þeklindeki iddialarýný kayde-
der. Ardýndan yahudilerin, Mesîh’in geliþi-
ne dair haberleri Hz. Îsâ’nýn yaþadýðý za-
man olan insanlýðýn yedinci dönemine denk
gelecek þekilde hýristiyanlar tarafýndan Tev-
rat metinlerine eklendiði yönündeki iddi-
alarýný zikreder ve her iki tarafýn birbirini
tahrifle suçlamasýnýn kendi tezini doðru-

onu evinde ziyaret eder, kendisiyle istiþa-
rede bulunur ve ona birtakým görevler tek-
lif ederdi. Hatta oðlu Süleyman’ýn sabah
namazýnda cemaate devam etmediðini gö-
rünce Þifâ’nýn evine gitmiþ ve bunun se-
bebini sormuþtu (el-Muva¹¹âß, “Salâtü’l-ce-
mâ.a”, 7). Daha sonra Þifâ’nýn da cemaate
devam konusu üzerinde durduðu, bir ma-
zereti sebebiyle cemaate katýlamayan da-
madý Þürahbîl b. Hasene’yi azarladýðý zik-
redilmiþtir (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, VII, 729).
Bir defasýnda Þifâ yolda aðýr aðýr yürüyüp
yavaþ sesle konuþan adamlarýn kim oldu-
ðunu sormuþ, onlarýn zühd sahibi kimse-
ler olduðunu öðrenince, kendisi de âbid ve
zâhid olan Ömer’in sesini duyuracak þe-
kilde konuþtuðunu ve hýzlý hýzlý yürüdüðü-
nü hatýrlatarak onlarý uyarmýþtý (Ýbn Sa‘d,
III, 290). Þifâ’nýn Hz. Ömer (bir rivayete gö-
re Resûl-i Ekrem) tarafýndan kadýnlarýn de-
vam ettiði Medine pazarýna esnafý denet-
lemekle görevlendirildiði nakledilir (Ket-
tânî, I, 195, 449). Onun “emîrü’l-mü’minîn”
unvanýnýn Hz. Ömer için ilk defa nasýl kul-
lanýldýðýný rivayet etmesi (Taberânî, I, 64)
devlet iþlerine de ilgi duyduðunu göster-
mektedir. Akýllý, bilgili, görgü sahibi ve be-
cerikli bir haným olan Þifâ, Hz. Ömer’in hilâ-
feti döneminde Medine’de vefat etti. Kay-
naklarda Hafsa’ya yazýyý ve rukyeyi öðret-
mekle görevlendirilmesi, en faziletli amel-
ler, yaðmur duasý, haccýn fazileti, cemaat-
le namazýn önemi ve kadýnlarýn mescidde
cemaatle namaza katýlmalarý gibi konu-
larda Þifâ bint Abdullah’tan nakledilen on
iki rivayet yer almaktadýr (Ýbn Hazm, s.
149). Resûl-i Ekrem’e ve Hz. Ömer’e da-
yanan bu rivayetler oðlu Süleyman b. Ebû
Hasme, torunlarý Ebû Bekir ile Osman b.
Süleyman, Hafsa, Ebû Seleme b. Abdur-
rahman ve hizmetçisi Ebû Ýshak tarafýn-
dan nakledilmiþtir.

ÞÝFÂÜ’l-GALÎL

Þifâßü’l-³alîl
fî beyâni
mâ vaša£a
fi’t-Tevrât
ve’l-Ýncîl’in
ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya,
nr. 2247/2)


