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ÞEYHZÂDE, Abdürrahim

Fenârî, Ha yâlî, İbn Ke mal Pa şa ve Habbâzî 
gi bi Hanefî-Mâtü rîdî çiz gi de ki âlim ler-den Ebû İs hak el-İs fe râyînî, Bâ kıl lâ nî, İmâmü’l-Ha re meyn el-Cü veynî, Dev vâ nî, Sey yid Şerîf el-Cürcânî, Fah red din er-Râzî, 
Beyzâvî, Senûsî, Lekånî, Tef tâ zâ nî, Sey-fed din el-Âmidî, Şeh ristânî, Kådî Beyzâvî ve di ğer ün lü Eş‘arî âlim le rin eser le rin den fay da lan mış tır.Çe şit li kü tüp ha ne ler de bir çok nüs ha sı 
bu lu nan Na¾mü’l-ferâßid’in er ken dö-nem den iti ba ren bas kı la rı da ya pıl mış tır 
(İstanbul1288;Kahire1317,1323). Eser Fâ tih der siâmla rın dan Il gın lı Ha cı Ali Efen-dizâde Mu ham med Emin ta ra fın dan Os-man lı Türk çe si’ne çev ril miş ve Tedk¢k-ı Mü el lefât-ı Şer‘iy ye Mec li si’nin iz niy le Os-man lı Mat ba ası’nda ba sıl mış tır (İstanbul
1328). Mü ter cim ça lış ma sı nın söz konusu eserin ba zan meâlen, ba zan di ğer dinî ki-tap lar dan fay da la na rak or ta ya kon muş bir ter cü mesi ol du ğu nu kay de der.Şeyhzâde’nin ikin ci ese ri Şer¼u’l-
£Ašåßidi’¹-ªa¼âvî olup nüs ha la rı Amasya Be ya zıt İl Halk Kü tüp ha ne si’nde 1509 (vr.
61b-115a,istinsahtarihi1721) ve 565 (vr.
1b-54b) nu ma ra lar da ka yıt lı dır (ayrıcabk.
Î²â ¼u’l-meknûn, II, 103). Di ğer bir ese ri 
de Teh×îbü’l-İşârât adı nı ta şı mak ta dır. Şeyh zâ de Na¾mü’l-ferâßid’de kelâm sı fa tı mü na se be tiy le ha ber çe şit le ri ni açık lar ken 

me se le ha lin de ele al dı ğı Na¾mü’l-ferâßid
vecem£u’l-fevâßid ad lı ese riy le ta nın-mak ta dır. Ki ta bın adı mu kad di me de böy-le geç mek te olup ka pak say fa sın da bu na 
“fî beyâni’l-mesâili’lletî va kaa fîhâ ihtilâf beyne’l-Mâtürîdiy ye ve’l-Eş‘ariyye fi’l-akåid maa zik ri edil le ti’l-ferîkayn” şeklin de bir ilâve ya pıl mış tır. Eser de “ferîde” baş lı ğı al tın da ko nu ya iliş kin temel me se le le re, “fâide” alt baş lı ğın da ise tamamlayı cı bil-gi le re yer ve ril miş tir. Eser vücûb ve vücûd kav ram la rı; bekå, kudret, irade, sem‘, ba-sar, kelâm ve tekvin sı fat la rı; isim-mü-semmâ, ka der-kazâ prob lemleri; Al lah hak kın da vârit olan mü teşâbih haber ler; 
tevfîk, teklîf-i mâ lâ yutâk, ilâhî fi il ler de hik me tin ye ri, Al lah’ın vaîdin den dön-mesi nin câiz olup ol ma dı ğı, hü sün-ku buh, Allah’a ima nın ak len vâcip olup ol ma dı ğı, ima nın ha ki ka ti, naklî delille rin ke sin lik ifa-de edip et mediği, saa det ve şekavet, nü-
büv vet, tekfir, ir ti dad ve ihbât* mesele-le ri etra fın da cere yan eden tartış ma la rı 
konu edinmektedir. Na¾mü’l-ferâßid kay nak açı sın dan çok zen gin bir eser olup Şeyhzâde başta Ebû Hanîfe ve İmam 
Mâtürîdî olmak üze re Tahâvî, Serahsî, Şem sed din es-Se mer kandî, Rüstüfağ nî, Sad rüş şerîa, Beyâzîzâde, İb nü’l-Hümâm, Ebü’l-Muîn en-Ne se fî, Ali el-Kårî, Nûreddin 
es-Sâbûnî, Ebü’l-Usr Ali el-Pez devî, Mol la 

Mem lûk Sul tan lı ğı, İstanbul1961,s.150;İs ma il Yi ğit, Si ya sî-Dinî-Kül tü rel-Sos yal İs lâm Tâ ri hi: 
Mem lük ler, İstanbul1991,VII,387;R. van Leeu-
wen, Waqfs and Ur ban Struc tu res: The Ca se 
of Ot to man Da mas cus, Lei den 1999, s. 76-77; Ra ma zan Şe şen, Sa lâ had din Ey yû bî ve Dev ri, 
İstanbul2002,s.456;J. P. Ber key, The For ma ti on 
of Is lam, Cambridge2003,s.242;M. Mutî‘ el-Hâ fız, el-ƒan šå hü’s-Sü mey sâ ¹ıy ye bi-Dı maşš: 
el-Med re se tü’½-½ûfiy ye, Bey rut 1427/2006, s. 6, 

11, 12; Ce mil Ak pı nar, “İbnCemâa,Bedreddin”, 
DİA, XIX, 389; Gül gün Uyar, “Nakib”, a.e., XXXII, 

322; Ha san Kâmil Yıl maz, “Sühreverdî,Şehâbed-
din”, a.e., XXXVI II, 40.

ÿHarunYılmaz

– —ÞEYHZÂDE, Abdürrahim
( عبدالرحيم شيخ زادہ )

(XII./XVIII. yüzyýl)

Osmanlýdönemikelâmâlimi.
˜ ™

Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Na¾-
mü’l-ferâßidvecem£u’l-fevâßid ad lı ese-rin de adı Ab dür ra hîm b. Ali el-Meşhûr bi-Şeyhzâde ola rak geç mek te dir. Ese rin Sü ley ma ni ye Kü tüp ha ne si Bağ dat lı Veh bi 
Efen di (nr.2064) ve Esad Efen di (nr.1291) nüs ha la rın da ya zı mı ve te mi ze çe kil me-
si nin 1133 (1721) yı lın da ta mam lan dı ğı, ba zı kay nak lar da ise 1136’da (1724) te lif edil di ği be lir til mek te dir (Fih ris tü’l-Kü tüb-
Åâ ne ti’l-ƒidîviy ye, VII/1, s. 143-144). Yi ne ay nı kü tüp ha ne nin Esad Efen di nüs ha sı 
ile Sü ley ma ni ye (nr.1036) nüs ha sı nın ilk say fa la rın da mü el li fin Baf ra’da müf tü lük yap tı ğı kay de di lir. Bu na gö re Şeyhzâde’nin 
ve fat ta ri hi ni 944 (1537) ola rak gös te ren Bağ dat lı İsmâil Pa şa (He diy ye tü’l-£ârifîn, 
I,563;Î²â¼u’l-meknûn,II,103,659;ayrıca
bk.Kehhâle,V,209210) onu Mü ey yed-zâ de Ab dür ra him ile ka rış tır mış tır. Ni-te kim Şeyhzâde’nin, adı ge çen ese rin de Ali el-Kårî (ö. 1014/1605) ve Beyâzîzâde 
Ah med Efen di (ö. 1098/1687) gi bi bu ta-rih ten son ra ya şa mış ki şi ler den na kil de bu lun ma sı da bu nu te yit et mek te dir. Ha cı Çe le bi ve ya Ha cı Halîfe ola rak da ta nı nan Mü ey yedzâde Ab dür ra him ise Amas ya lı meş hur bir ai le den dir. Ba ba sı Alâed din Ali Çe le bi, de de si Şeyh Şem sed din Mü ey-yed Çe le bi’dir. Ta nın mış âlim ler den Mü-
ey yedzâde Ab dur rah man Efen di’nin (ö. 

922/1516) kar de şi olan Ab dür ra him Efen-di, Şey hü lislâm Ab dülkadir Şeyhî Efen-di’nin de ba ba sı olup 944 (1537) yı lın da ve fat et miş tir (Müstakimzâde,s.256257;
Si cill-i Osmânî, III, 328).

Da ha çok kelâm il miy le il gi le nen Ab dür-ra him Şeyhzâde, Mâtürîdiy ye ve Eş‘ariy ye mez hep le ri ara sın da ki gö rüş fark la rı nı kırk 

Abdürrahim Şeyhzâde’nin Na¾ mü’l-ferâßid  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2064)
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MücmelüTârîÅiDimyâ¹ siyâsiyyen
veišti½âdiyyen(İskenderiye1949);Tâ-
rîÅu’t-tercemebi-Mı½rfî£ahdi’l-¼am-
leti’l-Fıransiyye(Kahire1950;müellifin
yükseklisansteziningirişniteliğindeki
küçükbölümünükapsayanbirkitapçık
tır);TârîÅu’t-tercemeve’l-¼areketi’¦-
¦ešåfiyyebi-Mı½rfî£a½riMu¼ammed
£Alî(Kahire1951;yükseklisanstezinin
esas bölümüdür); TârîÅu’t-terceme
ve’l-¼areketi’¦-¦ešåfiyye fi’n-nı½fi’¦-
¦ânîmine’l-šarni’t-tâsi££aşer(Kahire
1951);el-İskenderiyye:ªûbu³râfiyye-
tü’l-medînevete¹avvüruhâminaš-
demi’l-£u½ûrile’l-vašti’l-¼â²ır(Kahire
1952);Æı½½atü’l-iÅtilâl(İskenderiye1956;
İngilizler’inMısır’ıişgalinedairdir);Mu-
¼âŠarât£ani’l-¼areketi’l-ı½lâ¼iyyeve
merâkizi’¦-¦ešåfefi’ş-şaršı’l-İslâmîel-
¼adî¦(Kahire1377/1957,el-¥are ke tü’l-ı½-
lâ ¼iy ye ve me râ ki zü’¦-¦ešåfe fi’ş-şaršı’l-İs-
lâ mî el-¼a dî¦,Kahire1422/2001;Şeyyâl’in
Kahire’deMa‘hedü’ddirâsâti’lArabiyye
ti’lâliye’deverdiğikonferanslarıiçerir); 
et-TârîÅve’l-müßerriÅûnfîMı½rfi’l-
šarni’t-tâsi££aşer(Kahire1958;İngilizce
olarakdayayımlananeser[A His tory of 
Egy pti an His to ri og raphy in the ni ne teenth 
cen tury,Alexandrie1962]tarihçilerive
MısırtarihçiliğikonusunuçağdaşMısır
araştırmalarıiçindeayrıbirbölümhalin
deelealmaçabasınınilkmüstakilvesis
tematikanalizbakımındandeğerliörneği
olarakgösterilir[Gershoni,XXIII/4[1987],
s. 543]; eserin Arapça versiyonu daha
muhtevalıveayrıntılıdır);Mecmû£atü’l-
ve¦âßiši’l-Fâ¹ımiyye(Kahire1378/1958,
1965,1422/2002,1429/2008,1432/2011;
müelliftopladığıFâtımîlerdevrineait110
belgedenyalnızhilâfetvevezirliksistemi
nedairyirmiüçününyeraldığıbueserden
dolayıtarihalanındadevletteşviködülü
vebirinciderecedenilimnişanıalmıştır;
eserhakkındayapılantanıtımvedeğer
lendirmeiçinbk.Abdülmün‘imMâcid,s.
8081;Walker,s.120121);Æı½½atü’l-ki-
fâ¼beyne’l-£Arabve’l-isti£mâr(Kahire
1379/1960,1380/1960,MuhammedSaîd
elUryânilebirlikte);Dirâsâtfi’t-Târî-
Åi’l-İslâmî(Kahire1384/1964,1420/2000;
Beyrut1969,1981;Şeyyâl’indergivegaze
telerdeçıkanyirmiyazısınıihtivaetmek
tedir);TârîÅumedîneti’l-İskenderiyye
fi’l-£a½ri’l-İslâmî (Kahire 1967, 2000); 
TârîÅuMı½r el-İslâmiyye (III, Kahi
re1967);TârîÅu’d-devleti’l-£Abbâsiy-
ye(Kahire1967,1413/1993);EbûBekr
e¹-ªur¹ûşî el-£âlimü’z-zâhidü’¦-¦âßir
(Kahire1388/1968);et-TârîÅu’l-İslâmî
vee¦eruhûfi’l-fikri’t-TârîÅi’l-Ûrûbbî

sı nı ta mam la ya rak Ede bi yat Fa kül te si İs lâm Ta ri hi Bö lü mü’nde öğ re tim üye si 
ol du (1948), 1952’de do çent li ğe, 1956’da pro fe sör lü ğe yük sel di. 1957-1958’de Arap Bir li ği’ne bağ lı Ma‘he dü’d-di râ sâti’l-Ara-
biy ye ti’l-âli ye’de, 1958-1959’da Ay ni şems 
Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde ders ver di. Mı sır’ın Ra bat Bü yü kel çi li ği’n de dört yıl (1960-1964) kül tür ateşeliği yap tık tan son ra tek rar Ay ni şems Üni ver si te si’ne dön dü ve ar dın dan da İs ken de ri ye Üni-ver si te si Ede bi yat Fa kül te si de kan lı ğı na 
ta yin edil di. 2 Ka sım 1967 ta ri hin de ve fat edin ce ye ka dar bu gö rev de kal dı.Pa kis tan’da Peşâver Üni ver si te si’nde ya-pı lan Arap ve İslâm Araş tır ma la rı Kongre-
si (1954), Arap ça’ya Ter cü me Kongre si 
(Ra bat 1961), I. Ulus la ra ra sı Af ri ka Araş-tır ma la rı Kon gre si (Akra/Gana), Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araş tır ma-la rı Oku lu’nun dü zen le di ği Or ta do ğu’da Tarih ve Ta rih çi ler Kon gre si (1965) Şey-yâl’in ka tıl dı ğı ba zı ilmî top lan tı lar dır. Ay-rı ca Kana da, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri, Irak ve Su ri ye gi bi ül ke ler de kon fe ranslar ver di. Ku ru cu la rı ara sın da bu lun du ğu el-Cem‘iy ye tü’l-Mıs riy ye li’d-di râ sâti’t-tâ-rî hiy ye baş ta ol mak üze re Cem‘iy ye tü’l-üdebâ gi bi ku rum lar ile Ki tâbü Tâ rî hi’l-
fik ri’l-Ara bî, Tâ rî hu’l-bah riy ye ti’l-Ara biy ye, 
Vaz‘u tâ rî hi’l-üm me ti’l-Ara biy ye, el-Mü râ-
caa ve’l-fe hâ ri sü’l-bib li yucrâfiy ye li’t-târîh, 
et-Tâ rîh ve’l-âsâr bi’l-mec li si’l-a‘lâ li-riâ ye-
ti’l-fü nûn ve’l-âdâb ve’l-ulûmi’l-ic ti mâiy ye ko mis yon la rın da üye ola rak görev yap tı. UNES CO’ nun bir Af ri ka ta ri hi hazır lan ma-sı için teş kil et ti ği ulus lar ara sı ko mis yon-da ça lış tı.

Eserleri.Telif:Rifâ£ae¹-ªah¹âvîza£î-
mü’n-nehŠati’l-fikriyyefî£a½riMu¼am-
med£Alî(Kahire1364/1945;Rifâ£a Râfi£ 
e¹-ªah ¹â vî,Kahire1958,1390/1970,1980); 
Mı½rve’ş-Şâmbeyne’d-devleteyn(Ka-

hire1947;FâtımîDevleti’ninyıkılıpEy
yûbîler’inkurulduğu558569[11631174]
yıllarıarasındageçenolaylarıkapsar); 

bu ese ri ne atıf ta bu lu na rak, “Bu ko nu da ki gö rü şü mü zü Teh×îbü’l-İşârât’ta taf sil et-
tik” de mek te dir (s. 19). Sü ley ma ni ye Kü-tüp ha ne si’nde Şeyhzâde’ye nis bet le kay-
de di len Ferîde ad lı risâle (Tırnovalı,nr.
1178) ise Na¾mü’l-ferâßid’in bir nüs ha sı 
olup 1174’te (1760) is tin sah edil miş tir.
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ti Naz mi’l-ferâid, İstanbul1328,s.2-5;Fih ris-
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fan Ab dül hamîd, İslâm’da İti kadî Mez hep ler ve 
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Ce mâ lüd dîn b. Muhammed Þettâ
b. Ýbrâhîm eþ-Þeyyâl

(1911-1967)

Mýsýrlý ilim adamý, tarihçi.
˜ ™

26 Ha zi ran 1911’de Dim yat’ta doğ du. Dim yat’ta baş la dı ğı li se öğ re ni mi ni da ha son ra git ti ği Ka hi re’de ta mam la dı. Ar dın-dan pos ta ida re sin de ça lış ma ya baş la dı. Bir ta raf tan da I. Fârûk Üni ver si te si (Kahire
Üniversitesi) Ede bi yat Fa kül te si’ne de vam 
et ti. 1936’da Ta rih Bö lü mü’n den me zun ol du, psi ko lo ji ve eği tim tah si li için gir di ği Yük sek Eği tim Ens ti tü sü’nü 1938’de bi-tir di. Arîş ve Ka hi re’de ba zı il ko kul lar da, ar dın dan li se ler de öğ ret men lik yap tı. Bu sı ra da ta rih oku ma la rı nı, ga ze te ve der-gi ler de ya zı yaz ma yı sür dür dü. Ken di si ni araş tır ma ya teş vik eden üni ver si te de ki ho ca sı Ab dül hamîd el-Abbâdî, İs ken de-
riye Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si de ka-nı olun ca onu fa kül te nin Ta rih Bölü mü’-ne asis tan al dı (1943). 1945’te I. Fârûk Üniver si te si’ne sun du ğu TârîÅu’t-terce-
mefîMı½rfi’n-nı½fi’l-evvelmine’l-šar-
ni’t-tâsi££aşer ad lı tez le yük sek li sans de re ce si ni ka zan dı. Ay nı za man da bu 
üniversi te ye su nu lan ilk yük sek li sans tezi olan ça lış ma sıy la er te si yıl Ka hi re Arap Dil Ku ru mu ta ra fın dan ede bi yat araş tır ma ödü lü ne lâyık gö rül dü. Cemâlüddinİbn
Vâ½ılvekitâbühûMüferricü’l-kürûbfî
aÅbâriBenîEyyûb ad lı te ziy le doktora-

Cemâleddin

eş-Şeyyâl


