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tahsisedilmiştir.Malkara’dakibedesten,kervansarayvedükkânlarkülliyeninvakıflarıarasındayeralır.
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959 (1552) yılındaMısır’ınMenûfiyeeyaletinebağlıŞenevân(Şinvân)beldesindedoğdu.Tunusasıllıdır.İlköğreniminiŞenevân’dayaptıktansonrayükseköğreniminiKahire’detamamladı.HocalarıarasındaİbnKåsımelAbbâdî,ŞemseddinMuhammedb.AhmederRemlî,ŞemseddinelHafâcî,Yûsufb.ZekeriyyâelMağribî,İbnHacerelHeytemî,Burhâneddinİbrâhimb.AbdurrahmanelAlkamîgibiâlimlergörülür.İbnKåsımelAbbâdî,Şenevânî’ninhemilkhocasıhemdeilmîkişiliğiüzerindeenetkiliolanşahsiyettir.UzunyıllarKahire’deözellikledililimlerialanındadersverenŞenevânîbirçoköğrenciyetiştirdivebunlardanbazılarıdevirlerininöndegelenâlimleri arasındayeraldı.ŞehâbeddinAhmedelGuneymî,NûreddinelHalebî,Yûsufb.Abdullahel

sonbaharı)emekliyesevketti.Filibe’yegidenŞehâbeddinPaşahayatınınbundansonrakikısmınıoradageçirdi.ÖlümtarihibilinmiyorsadaFilibe’yegittiktensonraçokfazlayaşamadığıtahminedilebilir.Şehâbeddin Paşa’nın Bursa, EdirneveFilibe’debazıeserleryaptırdığıbilinmektedir.Bursa’dabirçeşme,Edirne’deüçmescidlebircami,köprüvehamaminşaettirdiğibelirtilir.KayıtlardaEdirne’dekendiadınıtaşıyanüçmahalleyerastlanır (Gökbilgin,s.43,48,56). Bu mahallelerinbirindebulunduğuanlaşılancamisi(Ki raz lı Ca mi)kitâbesinegöre
840 (1436-37)yılındayapılmıştır.Diğermescidlermahallemescidiolupgünümüzeulaşmamıştır.BunlardanKavaklıMescidi’ninadıgeçtarihlikaynaklardageçer. SaraçhaneKöprüsüdedenilenköprününyapımtarihikitâbesinde855 

(1451)olarakkayıtlıdır.Yinegünümüzeulaşmayanbircamikitâbesindeadının“ElhacŞehâbeddinb.Abdullah”şeklindezikredildiğibelirtilir,ayrıcaköprükitâbesinde“elvezîrü’la‘zam”unvanınarastlanır.BütünbunlarŞehâbeddinPaşa’nınEdirne’ninimarındaönemliroloynadığınaişareteder.FâtihSultanMehmed’inyaptırdığıYeniSarayyakınlarındakendiadınıtaşıyanbirmahallekurmasıbubakımdandikkatçekicidir.DiğermahallesininÇukurbostanmevkiindeolduğubelirtilmiştir.Filibe’dekicami,medrese,hamam,hanveimarettenoluşankülliyesibugüneintikaletmiştir.Buradakitürbeninonaaitolduğudüşünülür.Kitâbesinegöre
848’de(1444-45)inşaedilencamiBalkanlar’ınenbüyükzâviyelicamisidir.BurayaaitvakıflarFilibe,EdirneveMalkara’dan

dayananHalilPaşaileiktidarmücadelesinibirölçüdeII.Mehmed’intahtınısağlamaalmakniyetiylesürdürmeyeçalıştı;ancakHalilPaşa’nıngizlidesteğiylepatlakverenyeniçeriisyanısırasında(1446,Buçuktepe
Vak‘ası)başlıcahedefhalinegelmektenkurtulamadı.Eviyağmalandı.KendisidegüçlüklekaçarakII.Mehmed’inyanınasığındı.Yeniçerileronu,hemmaaşlarlailgiliuygulamalarıdolayısıylahemde1442’dekiErdelseferisırasındayaşananbozgundayeniçerilerikastenkırdırmaklasuçluyorlardı.II.Murad’ınyenidentahtaçıkmasıveII.Mehmed’inManisa’yagönderilmesiesnasındaHalilPaşa’nındatelkiniylegörevindenalındı.Butarihtenitibaren
1451’deII.Mehmedtekrartahtaçıkıncayakadargeçensüredeneredeolduğunadairkaynaklardabilgibulunmaz.AncakII.Mehmed’intahtaçıkışısırasındaonun“atabeyi”olarakyanındabulunduğunaveEdirne’yegeldiğinedairkayıtlar,birsüresaklandıktansonraManisa’yagittiğiniveMehmed’inlalasıolarakoradakaldığınıdüşündürür.ŞehâbeddinPaşa,ikincivezirsıfatıylabundansonraII.Mehmed’insiyasîfaaliyetlerindeZağanosPaşaveMollaGürânîilebirliktehareketederekhaylietkilioldu.İstanbul’unfethikonusundaII.Mehmed’isüreklidestekledi.II.Mehmed’inilkaskerîharekâtıolanKaramanseferidönüşündeyeniçerilerintehditlerikarşısındaTurahanBeyilebirliktebazıtedbirleraldı,hattabirkaynaktabelirtildiğinegörebuikisipadişahıyatıştırıpyeniçerilerinisteğinionakabulettirmiş,birdiğerkaynağagöreiseaksineonlarınsertbirşekildecezalandırılmasıiçinpadişahabaskıyapmıştı.KuşatmahazırlıklarısırasındaRumelihisarı’nıninşasındadiğerpaşalarlabirliktegörevlendirildi.KuşatmanınkritikanlarındaII.Mehmed’idevamlışekildedesteklediveyakınekibiiçindeyeraldı.Savaşplanlarınınyapılmasındavekuşatmaylailgilialınantedbirlerdeetkiliroloynadı.FetihtensonragerekÇandarlıHalilPaşa’nınidamıgerekseİstanbul’unidaresikonusundamuhtemelenII.Mehmed’leanlaşmazlığadüştü.Âşıkpaşazâde,İstanbul’uniskânıiçindağıtılanevlerdenkiraalınmasıhususundapadişahınkararınıdeğiştirttiğini,ancakondansonragelenlerinbunuyenidenII.Mehmed’ekabulettirdikleriniyazar(Târih,s.193).II.Mehmed,HalilPaşa’nınidamınınardındanoluşantepkileriyatıştırmakiçinçevresindekiyakınadamlarınıbirerbirertasfiyeederkenilkişolarakyaşıhayliilerlemişolanŞehâbeddinPaşa’yıgörevdenalıp857yılıiçinde(1453

Filibe’de Şehâbeddin Paşa’ya ait olduğu kabul edilen türbe
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Minhâcü’l-hüdâilâMücîbi’n-nidâilâ
şer¼iÆa¹ri’n-nedâ.İbnHişâm’ınnahvedaireserineCemâleddinAbdullahb.AhmedelFâkihî’ninyazdığışerhinhâşiyesi
dir (BeyazıtDevletKtp.,VeliyyüddinEfen-
di,nr.2929;el-Mektebetü’l-Ezheriyye,nr.
2480/362,7570/970). 8.el-Menâhilü’½-½â-
fiye£ale’l-Menâhici’l-kâfiyefîşer¼i’ş-
Şâfiye.İbnü’lHâcib’insarfadaireserineZekeriyyâelEnsârî’ninyazdığışerhinhâşiyesidir(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,nr.45,
46).Şenevânî’ninkaynaklardaadıgeçennahivleilgilidiğerbazıeserlerideşunlardır:¥âşiye£alâşer¼i’ş-Şü×ûr(yineİbn
Hişâm’ınnahvedairŞü×ûru’×-×eheb ’iiçin
yazdığışerhinhâşiyesidir);¥âşiye£alâ
metni’t-Tav²î¼(İbnHişâm’ınel-İ £râb  £an 
kavâ£idi’l-i£râbadlıeserineMahmûdb.
İsmâilb.Abdullahel-Harpûtî’ninyazdığı
et-Tav ²î¼/Tav ²î¼u’l-İ £râbadlışerhinhâ-
şiyesidir).

DiğerEserleri. 1. ¥il ye tü eh li’l-ke mâl 

bi-ecvibetiesßileti’l-Celâl.Şenevânî’ninçalışmalarıarasındaözgünbirniteliktaşıyanbueserCelâleddinesSüyûtî’ninArapdilindekiheceharflerininmenşei,ortayaçıkışı,isimleri,sayıları,i‘rablarıvebubağlamda“ebced,hevvez,huttî...”gibiisimlerinmânasıylabunlarınneredengeldiğigibihususlardaçağdaşıolandilâlimlerininyönelttiğiyedisoruyamüellifinverdiğice

nr.1301,12032). 4.el-Mevâhibü’r-ra¼-
mâniyyeli-¹ullâbi’l-Âcurrûmiyye.İbnÂcurrûm’unel-Mušaddimetü’l-Âcurrû-
miy yeadlıeserininşerhidir(MelikSuûd
ÜniversitesiKtp.,nr.503;MelikAbdülazîz
ÜniversitesiKtp.,nr.656).EserinçeşitlibölümleriniMuhammedb.SuûdİslâmÜniversitesi’ndeMeymûnebintAhmedSaîdelFûtâvî(1417)veAhmedb.MuhammedelUdayb(1428)doktoratezi,ÖmerYûsufAhmedde (1433) yük sek lisans tezi olarak neşre hazırlamışlardır.5.ed-Dürretü’ş-Şenevâniyye£alâ
Şer¼i’l-Âcurrûmiyye.İbnÂcurrûm’un
el-Mušaddimetü’l-Âcurrûmiyye’siiçinHâlidelEzherî’ninkalemealdığışerhinhâşiyesidir(BeyazıtDevletKtp.,Veliyyüd-
dinEfendi,nr.6117;SüleymaniyeKtp.,
Lâleli,nr.3258;MelikSuûdÜniversitesi
Ktp.,nr.987).Şenevânî,önceel-Fevâßi-
dü’ş-Şenevâniyye(el-¥â şi ye tü’l-kübrâ; 
el-Mektebetü’l-Ezheriyye, nr. 203/32,
2259/333,3292,3346/520)adlıbirhâşiyeyazdığını,ancaktalebelereuzungeleceğinidüşünerekeseriniyarıyarıyakısalttığınıbelirtir.6.Hidâyetümücîbi’n-nidâilâ
şer¼iÆa¹ri’n-nedâ.İbnHişâm’ınnahvedairmeşhureserineyazılmışbirşerhtir
(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,nr.989,1341;
Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye,nr.118;Dârü’l-
kütübi’l-vataniyye/Tunus,nr.3817). 7. 

Kaysî,ÂmireşŞebrâvî,kızkardeşininoğluŞehâbeddinelHafâcî,Yûsufb.MuhammedelFîşî,HayreddinerRemlî,İbrâhimb.MuhammedelMeymûnîveMustafab.KåsımelHalebîtalebeleriarasındasayılır.HayatınınsonunakadarKahire’dedersokuttuvemedresehocalığıdışındabaşkabirgörevalmadı.Üçyıldanfazlasürenbirfelcinardından3 Zil hic ce 1019 (16 Şu-
bat 1611)tarihindevefatettiveKahire’deMücâvirînMezarlığı’nadefnedildi.KaynaklardaŞenevânîsonderecezeki,alçakgönüllü,çalışkan,sabırlı,ilmemeraklıvearaştırmacıkimliğiyletanıtılır.Dinîveedebîilimlerdegenişbilgisininyanısıraonunesasilgialanısarf,nahivvebelâgattı.Bundandolayıdöneminde“nahivcilerinimamı,asrınınallâmesi”gibinitelemelerleövülmüştür.Nahiv ekolleriylebunlarınfarklıgörüşleriniiyibilir,gramermeselelerininşevâhidi(eserlerdenalınanörnek-
ler)konusundaotoritekabuledilirdi.Busebeplede“zamanınınSîbeveyhi’si”diyeanılır,Müberred’eveHalîlb.Ahmed’ebenzetilirdi.AynızamandaşairolanŞenevânî’ninbazışiirleriniHafâcînakletmiştir
(ƒa bâ ya’z-ze vâ yâ,SüleymaniyeKtp.,Lâ-
leli,nr.1720,vr.132a).

Eserleri.Gramer.Şenevânî,OsmanlıdönemindeyaygınolantelifgeleneğineuyarakArapgramerinedairmuhtasarmedresekitaplarıüzerineşerhvehâşiyetürüeserleryazmıştır.1.ed-Dürerü’l-
behiyye£alâŞerhi’l-Ezheriyye(¥â şi ye 
£alâ şer ¼i’l-Mu šad di me ti’l-Ez he riy ye).HâlidelEzherî’ninkendieseriel-Mušaddi-
metü’l-Ezheriyyefî£ilmi’l-£Arabiyye üzerineyazdığışerhinhâşiyesidir(Beyazıt
DevletKtp.,VeliyyüddinEfendi,nr.2915;
MelikSuûdÜniversitesiKtp.,nr.7355). SaîdSüleymanSaîdMatarEzherÜniversitesiArapDiliFakültesi’nde(Benîn)eseridoktorateziolarakneşrehazırlamıştır
(2005). 2.Hidâyetüüli’l-elbâbilâMû-
½ili’¹-¹ullâbilâÆava£idi’l-i£râb(¥â şi ye 
£alâ Mû ½i li’¹-¹ullâb).İbnHişâm’ınel-İ£râb
£anšavâ£idi’l-i£râbadlıeserinedairHâlidelEzherî’ninkalemealdığışerhinhâşiyesidir(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,nr.430,
436,706,9005;¥â şi ye tü’ş-Şe ne vâ nî  £alâ 
Şer¼i Mu šad di me ti’l-i£râbadıylanşr.Mu-
hammedeş-Şemmâm,Tunus1373,1393). MuhammedÂşûrMuhammedHasaneserinilkcildini,MâhirAbdülganîAbdülkerîmdeII.cildiniEzherÜniversitesi’ndeyükseklisansteziolarakneşrehazırlamışlardır
(1981-1982). 3.¥âşiye£alâEvŠa¼i’l-me-
sâlikilâElfiyyetiİbnMâlik.İbnMâlik’inmeşhureserineİbnHişâm’ınyazdığışerhinhâşiyesidir(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,

Şenevânî’nin ed-Dür re tü’ş-Şe ne vâ niy ye £alâ Şer ¼i’l-Âcur rû miy ye  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Lâleli, 
nr. 3258)
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Okulkayıtlarınagöre,28Şubat1893’teLahor’dadoğdu.OdönemdeHindistan’ınsiyasalvekültürelhayatındaetkiliolmuşbiraileyemensuptur.İlköğreniminiköyündeyaptı.1910’daLahor’dakiIslamiaandModelHighSchools’tanmezunoldu.Buyıllardaortayaçıkanvebasalgınındaannesiniveikikardeşinikaybedincekısasürelibirruhîçöküntüyaşadı.MeşhurŞâlîmârBahçesi’neyakınbirçevredehuzurlubirevortamındayetişmesisayesindebuhranıçabukatlattı.Yaşadığıçevreşahsiyetindeveilerideestetiküzerineeserleryazmasındaetkilioldu.ÜniversiteöğrenimiiçinönceAligarh’agiderekAllahâbâdÜniversitesibünyesindeSeyyidAhmedHan tarafından kurulan ve modernistİslâmtelakkisiylebilinenMohammedanAngloOrientalCollege’a(M.A.-O.Colle-
ge,dahasonraAligarhMuslimUniversity) kaydoldu.BuradaFarsça,Arapçavefelsefeöğrenimigördü.1914’temezunoluncaİngiltere’yegiderekCambridgeUniversity’yegirdi.BuradaW.R.Sorley’denetikveetiktarihi,G.E.Moore’danpsikoloji,D.E.Johnson’danmantıkderslerialdı.Başarılıbiröğrenciolmasınarağmentahsilinibırakarak1916’daHindistan’adönmekzorundakaldı.Hindistan’dakidinîveiçtimaîproblemlerinçözümündeaktifrolüstlenenŞerîf,dahaüniversitedeikenAligarhMuslimUniversity’ninkurulmasıiçinAğaHantarafındanbaşlatılanyardımkampanyasınakatılarakMuzaffergarhveMültanbölgele
rin den 100.000rupidenfazlaparatopladı.ÖteyandanHinduizm’inetkisiyledulkadınlarlaevlenmemeyiâdethalinegetirenHindistanlımüslümanlarabirtepkiolarak
1917’deikiçocukludulbirkadınlaevlendiveeşininpeçesiniaçtırdı.AynıyılM.A.O.College’ınFelsefeBölümü’ndedersvermeyebaşladı.Buradabölümbaşkanlığı,üniversitegenelsekreterliğiverektöryardımcılığıgörevlerindebulundu;altıyılHindistanÜniversitelerArasıKurulüyeliğiyaptı.MuslimUniversityGamesCommit
tee (1920-1926),UniversitySportsClub
(1920-1944)veUnitedProvincesOlympicAssociation(1920-1928)gibikuruluşlarınbaşkanlıkveyasekreterliğiniüstlendi.ÖzelliklebiridareciolarakAligarhMuslim

vaplarlasonundaki“hâtime”,“fâide”ve“hâtimetü’lhâtime”denmeydanagelmektedir.ÇeşitlikütüphanelerdeyazmanüshalarıbulunaneserMehmetYavuztarafındanyayımlanmıştır(¥il ye tü eh li’l-ke-
mâl bi-ec vi be ti esßile ti’l-Ce lâl [Fî ¼u rû fi’l-
hicâß]: Me tin-İn ce le me,İstanbul2008). 2. 
Æurratü£uyûni×evi’l-efhâmbi-şer¼i
MušaddimetiŞeyÅilislâm(KådîZekeriy-
yâ).İbnü’lCezerî’nintecvidedairel-Mu-

šaddimetü’l-CezeriyyeadlımanzumeseriüzerineŞeyhülislâmZekeriyyâelEnsârî’ninkalemealdığıed-Dešåßišu’l-mu¼-
kemefîşer¼i’l-Mušaddimeadlışerhinhâşiyesidir(Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye,nr.
185,637,639,23036). 3. e¹-ªavâli£u’l-mü-

nîre£alâbesmeleti£Amîre.ŞeyhAmîrediyebilinenŞehâbeddinAhmedelBurullusî’ninŞer¼u’l-besmeleve’l-¼amde-
leadlıeserininhâşiyesidir(Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.350,240varak). 4.eş-Şi-
hâbü’l-hâvî£alâ£Abdirraßûfel-øåvî
el-Münâvî.Şenevânî’ninhocasıolanİbnKåsımelAbbâdî’ninsahâbîleredairbireserineMuhammedAbdürraûfelMünâvî’ninyönelttiğiitirazlarareddiyedir(Keş-
fü’¾-¾unûn,II,1068). 5.Şer¼uMan¾ûme-
ti’l-Ašfehsî.Akfehsî’ninfıkhadairMan-
¾ûmefi’l-ma£füvvâtadlıeserininşerhidir
(Brockelmann,GAL Suppl.,II,394).

BİBLİYOGRAFYA:Şenevânî, ¥il ye tü eh li’l-ke mâl bi-ec vi be ti 
esßile ti’l-Ce lâl (nşr.MehmetYavuz),İstanbul2008,
neşredeningirişi,s.27-46;Keş fü’¾-¾unûn, I,124;
II,1036,1068,1117,1797-1798;Hafâcî, Rey ¼â-
ne tü’l-elib bâß, II,101-103;a.mlf., ƒa bâ ya’z-ze-
vâ yâ fîmâ fi’r-ri câl mi ne’l-be šå yâ, Süleymaniye
Ktp.,Lâleli,nr.1720,vr.131a-132a;Muhibbî, ƒu

lâ ½a tü’l-e¦er, I,79-81;Brockelmann, GAL, II,367;
Suppl., I,523;II,111,394;Î²â ¼u’l-meknûn, I,
420;II,38,225,590;He diy ye tü’l-£ârifîn, I,239;Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, II,283;III,59;Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah),II,62-63;Şevk¢Dayf, el-
Me dâ ri sü’n-na¼ viy ye, Kahire,ts.(Dârü’l-maârif),
s.361;AbdülkerîmMuhammedelEs‘ad, el-Va sî¹ 
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