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Felaket, hastalık, ölüm gibi 
acı olaylar karşısında dayanıklı olma, 

isyankarlıktan, taşkınca söz 
ve davranışlardan sakınma 

(bk. SABlR). 

METAVİLE 
( 4J~l;;.a.Jf) 

Lübnan' daki 
İınami İsnaaşeri Şiileri'nin 

mahalli adı. 

_j 

-, 

_j 

Mütavile. mitvali. mütevelli veya Lüb
nan'da konuşulan dilde metavleh şeklin
de de söylenen bu ismin kökü tartışmalı
dır. Bazı müellifler metavile kelimesinin 
vela. velayet. müvalat (sevmek. dost edin
mek) kökünden mütevalinin (seven, dost 
edinen) çağulu olup "Hz. Ali'yi ve Ehl-i 
beyt'i sevenler" anlamını taşıdığını belir
tir (M. Kürd Ali , vı . 246-247). Tevali (birbi
rini takip etmek) kelimesinden geldiğini ileri 
sürenlere göre (M . Tak i el-Fakih. 1, 25) Ce
beliamil ahalisi nesiller boyu Ehl-i beyt 
sevgisini birbirinden tevarüs ettiği için bu 
isimle anılmıştır. Metavilenin mütevem 
(seven, dost edinen) isminin çağulu oldu
ğu dikkate alındığında bunun yukarıda 
belirtilen manalarla ilgisi bulunduğu or
taya çıkar. Muhsin el-Emln'in Muhammed 
Abduh'tan naklettiğine göre bu zümre, 
yaptıkları savaşlar esnasında bir tür paro
la olan "müt veliyyen li-All" (Aii'yi severek 
öl) şeklindeki sözlerinden dolayı mütevall 
(çoğul u metavile) adını almıştır (A'yanü 'ş· 

Şi'a, ı. 20). Metavile ismi çoğul olarak ilk 
defa Xl. (XVII.) yüzyıl sonlarında Beni Mü
teval şeklinde, daha sonraları ise yukarıda 
belirtilen biçimde kullanılmıştır. Bu ismin 
XII. (XVIII.) yüzyıl başlarında görülmeye 
başlandığını belirten Muhammed Kürd 
Ali , Muhibbl gibi daha önceki tarihçilerio 
anılan bölgelerdeki Şii ahaliden bahseder
ken Rafizi ismi ne yer verdiklerini. buna 
karşılık Muradl'nin XII. (XVIII.) yüzyıl rica
linden söz ederken Cebeliamil'de bulunan 
Şiiler' i Metavile olarak andığını nakletmek
tedir (ljıtatü 'ş-Şam, VI, 246) XII. (XVIII.) 
yüzyıl sonlarına doğru Lübnan'ı ziyaret 
eden Avrupalı seyyahların da Metavile'den 
bahsettiği görülmektedir. Bu dönemde 
Kıbrıs ve Lübnan'ı gezen Mariti, reislerine, 
hakim veya kumandanianna sevgi besle
melerinden dolayı bölge insaniarına Me
tavile veya Beni Müteval dendiğini ifade 
eder ( Vayage dans l 'ile de Chypre, s. 69). 
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1820'de Suriye'ye gelen Fransız seyyahı 
Constantin François Volney burada Meta
vile diye anılan bir topluluk bulunduğunu 
ve onların İranlılar gibi Hz. Ali taraftarı ol
duğunu kaydeder ( Vayage en Egypte et en 
Syrie, s. 190, 193, 245). Daha sonra Lüb
nan ve Suriye'de araştırmalar yapan Re
nan, Lortet ve Lammens gibi Batılı alimler 
de Metavile'den söz etmişlerdir (Mission 
de Phenicie, s. 633; La Syrie d'aujaurd'hui, 

s. 166; Sur la {rontiere nord de la terre 
promise, s. 6). Büyük ihtimalle sözü edi
len isim ilk kullanıldığında Cebeliamil, Ba'
lebek ve Kuzey Lübnan'daki Şiiler' i ifade 
ediyordu. Ardından kısmen Lübnan emir
lerinin idaresinden bağımsız olarak Ce
beliamil'de AI-i Nassar. Kuzey Lübnan'da 
AI-i Hamade meşayihi ve Ba'lebek'te Beni 
Harfuş'un emri altına giren ve siyasivarlık 
kazanan gruplar için bu isim yaygın biçim
de kullanılmaya başlanmıştır. Sonraları 

Lübnan 'dan Şam ' a göç eden İsnaaşerl 
Şiileri'ne Metavile denmesine rağmen 
H alep. Hum us. H ama ve Suriye'nin diğer 
yerlerinde önceden yerleşmiş bulunan İs
naaşeriler bu ismi benimsememiştiL 

Lübnan'da daha çok şehirlerde bulu
nan Sünni unsurun aksine Metavile Şiileri 
genellii'Je şehirden uzak bölgelere yerleş
miş. XX. yüzyıla gelinceye kadar Bika' va
disinin güney ve kuzey kesimlerinde yo
ğunlaşmıştı. Özellikle güneyde Lübnan 
Şiiliği'nin merkezi olan Sur ve Sayda şe
hirlerinin doğusunda ve Nebatıye'nin 
merkezindeki Cebeliamil'de yerleşen bu 
topluluk daha çok ziraat işçiliği yapan bir 
köylü sınıfıydı. Lübnan Devleti kurulduk
tan sonra Metavile, 1926'da resmi ma
kamlara müracaat ederek kadıları ve 
mahkemeleriyle birlikte müstakil bir 
mezhep olarak tanınmalarını istediler. 
Bundan sonra muhtelif vesilelerle kendi
lerinin diğer cemaatlere göre ayınma tabi 
tutulduğunu ve yaşadıkları bölgelere ye
terli ölçüde devlet hizmeti ulaşmadığını 
belirttiler. Bunun yanında Lübnan 'da Şii 
siyasi şuurunun uyanması ve gelişmesi 
İran Şiası'nın da desteğiyle bölgedeki iç 
savaşın ardından ortaya çıkmıştır. Bu hu
susta İmam Musa Sadr' ın etkisi olduğu 
görülmektedir. Başlangıçtan beri büyük 
ihtimalle kendi isimlerini bir şeref unvanı 
olarak kabul eden Metavile Sünni. Dürzl 
ve hıristiyanlar gibi unsurların bulundu
ğu Lübnan'da zamanla bu ismin olumlu 
bir anlam ifade etmediğini farketti. De
deleri Cebeliamil'den gelip İran'a yerleşen 
Musa Sadr. 1959 yılında Lübnan'da dini 
liderliği üstlendikten sonra buradaki Şii
ler arasında dayanışma sağlayarak mede-

ni ve sosyal seviyelerinin yükselmesine 
önemli katkılarda bulundu, ayrıca siyasi 
şuurun uyandırılmasına vesile oldu . 
1967'de kurulan Şii Yüksek Milli İslami 
Konsili 'nin başkanlığına seçilmesinin ar
dından 1969 yılında aktif siyasete giren 
Musa Sadr, 1970'te Güney Lübnan bölge
si ve özellikle Cebeliamil'in geliştirilmesi 
için devletten büyük meblağlar sağlamayı 
başardı. 197 4'te devlet vaadlerinin Ş il böl
gelerine intikal etmemesi üzerine Güney 
Lübnan ve Bika' vadisindeki Şiller'i hükü
mete karşı örgütlü gösterilere sevkeden 
Musa Sadr. hıristiyanlara çağrıda buluna
rak Şiiler'in statüsünün yeniden gözden 
geçirilmesini istedi. Bu sırada Sadr ta
raftarlarınca kısmen siyasi ve askeri hüvi
yet taşıyan Emel örgütü kuruldu. 1978'
de Libya'ya yaptığı seyahat esnasında es
rarengiz bir şekilde kaybolan Sadr'ın Bika' 
vadisindeki başarısı Cebeliamil ve çevre
sine göre daha azdır. Bu dönemden itiba
ren Metavile adıyla anılan Lübnan Şiası 
kendi mezhebi şahsiyetini kazanarak di
ğer unsurlarla aynı haklara sahip olduğu 
şuuruna ulaşmıştır. Günümüzde Lüb
nan'da nüfusları hızla artan Metavile'nin 
mevcudu 1 milyonun üzerindedir (Mo
men, s. 268). 

Lübnan'da İsnaaşeriyye' nin varlığı Me
tavile isminin ortaya çıktığı dönemlerden 
çok daha önceden beri mevcuttu. Şii mü
ellifleri, bu bölgede Ali tarartarlığının 
başlangıcının Ebü Zer el-Gıfarl'nin Bila
düşşam'a geldiği tarihte başladığını ifa
de etmektedir. Hür el-Amill'ye göre Me
dine'de mahsur kalan Ali taraftarı bir ce
maat dışında kendilerinin Ali taraftarlığı 
diğer yerlerde yerleşmiş olan bütün Şii
ler'den önceki zamanlara dayanmaktadır 
(Emelü'l-amil, 1, 13). Bölgedeki Şla'nın 
XVI. yüzyıl başlarından itibaren İran'da 
resmi mezhep olarak kabul edilen Şiilik'
ten etkilenmediği hususu Metavile ara
sında yaygın bir kanaattir. Bununla birlik
te Metavile'nin oturduğu Cebeliamil böl
gesi Necef, Kerbela. Kazımeyn ve Meşhed 
seviyesinde olmasa da asırlar boyu Şia'

nın ilmi merkezlerinden birini teşkil et
miştir. Önceki ası rlarda yetişen Şehid-i 
Eweı. Şehld-i Sani. H ür el-Amm ve Baha
eddin el-Amm gibi alimler yanında Arif 
ez-Zeyn, Muhsin el-Emin. Muhammed 
Cevad Muğniyye ve Abdullah Ni'me. Me
tavile arasında yetişen çağdaş alimler
dendir. 
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Bedeviyye tarikatının 
İbrahim ei-Metbfıli'ye 

(ö. 880/ 1475} 
nisbet edilen bir kolu 
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Kahire İslam Eserleri Müzesi. 
L _j 

Hidiv ismail Paşa'nın emriyle kuruluş 
hazırlıklarına başlanan müze, 1297 (1880} 
yılında Darü'l-asari'I-Arabiyye adıyla Ha
kim Camii'nin doğu eyvanında faaliyete 
geçmiş . 1903'te Babülhalk (Ahmed Ma
hir) Meydanı'nda dönemin Avrupa! mü
zecilik anlayışına göre inşa edilen özel bi
nasında ziyarete açılmıştır: adı 1952 yı
lından beri Methafü'l-fenni'l-islami'dir. 

Başta Kahire olmak üzere ülkenin her 
tarafından toplanan islam sanat eserle
rinden meydana gelen koleksiyonlarının 

büyük bir kısmını özellikle cumhuriyet ön
cesi kraliyet ailesinin ve bazı sanat sever
lerin bağışları oluşturmaktadır. Müzenin 
koleksiyonlarını arttırmak ve zenginleş
tirrnek amacıyla 191 O yılında kazı çalış

malarına başlanmış ve AsyQt'un güney
batısındaki Derneke'de yapılan ilk kazılar
da çok zengin mensucat kalıntıları bulun
muştur. M üze en büyük kazısını Fustat 
harabelerinde yapmış ve ortaya çıkardığı. 
birçoğu islam dünyasında en eski olma 
özelliği taşıyan madeni, ahşap, cam, çini. 
pişmiş toprak vb. eşya örnekleriyle halı 
parçalarını vitrinierinde teşhir etmiştir. 

Müzenin yirmi beş salonunda sergile
nen eserlerin depolardakilerle birlikte 
toplam sayısı 1 OO.OOO'in üstündedir. is
lam'ın başlangıcından XIX. yüzyılın so
nuna kadar geniş bir dönemi kapsayan 
bu eserler çoğunlukla Mısır kaynaklı olup 
silahlar, mücevherler, halılar, kumaşlar. 

yazma kitaplar. ölçü ve tartı aletleri, sik
ke ve madalyalar. ahşap, metal. taş, çini. 
pişmiş toprak ve cam eserler gibi seksi
yonlar halinde sınıflandırılmıştır. En zen
gin koleksiyonlardan biri olan çini ve piş
miş toprak (sera mik) çanak çömlekler ge
nellikle Fustat'taki kazılarda bulunmuş
tur: ayrıca Irak, iran. Suriye. Anadolu, Ku
zey Afrika, Endülüs ve Çin'den gelenlerin 
de sayısı fazladır. Çeşitli örnekler. müslü
man ustaların Çin yapı m ve bezerne tek
niklerini başarıyla taklit ederek yeni çini 
tipleri ürettiklerini göstermektedir. Cam 
eşya seksiyonunda, çoğu Sultan Hasan 
Camii'nin kullanılmayan bölümlerinden 
çıkarılan Xlii-XV. yüzyıllara ait çok sayıda 
kandil mevcuttur. Ayrıca Fustat kazıla
rından elde edilen ve diğer bölgelerden 
derlenen cam kaplar da yekün tutmakta 
ve bunlar islam dünyasında cam sanatı
nın gelişimini ortaya koymaktadır. Taş ve 
alçı işleriyle ilgili bölümde kQfi ve nesih 
yazılı çok sayıda mezar taşı ile Fatımi ve 
M em lük dönemi bina duvarlarının süs
lenmesinde kullanılan büyük paneller bu
lunmakta. özellikle renkli mermer, ku
vars, akik gibi taşlardan oyularak yapıl
mış çeşitli kaplar ve vazolar dikkat çek
mektedir. 50.000 civarında parçadan olu
şan sikke ve madalya koleksiyonu çok na
dir örnekler ihtiva etmektedir: bunların 
en eskisi 77 (696) yılına ait bir dinardır. 
Ölçü ve tartı aletleriyle mühür koleksiyo
nu. islam tarihinin farklı dönemlerindeki 
ekonomik gelişmelerin takibine ve yöne
tici isimlerinin kronolojik olarak belirlen
mesine imkan vermektedir. Birçok kapı, 
pencere. mimari unsur ve mobilya barın
dıran ahşap eserler seksiyonu dünyaca 

METHAFÜ' I-FENNi'l-iSLAMT 

ünlüdür. H ab- kilim seksiyon u da dünya
nın nadir koleksiyonlarından biri sayılır. 
Müzede ünlü Memlük halılarının yanı sı
ra Anadolu , Kafkasya, iran ve Orta Asya 
halıları sergilenmektedir. Çoğu Kur'an-ı 
Kerim'lerden oluşan müzedeki yazma ki
taplar seksiyonunda ciltçilikle ilgili mal
zemeler ve ilk islami cilt örneklerinden 
bazıları da yer almaktadır. Silah koleksiyo
nunda daha çok Memlük, Osmanlı ve i ran 
yapımı silahlarla zırhlar bulunmaktadır. 
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