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ŞA'AANi 
(~1~1) 

Ebü'l-Mevahib (Ebu Abdirrahman) 
Abdülvehhab b. Ahmed 
b. All eş-Şa'rani el-Mısri 

(ö. 973/1565) 

Mısırlı alim ve sufi. 
_j 

898 (1493) yılında Kahire'nin Kalyubiye 
bölgesindeki Kalkaşende'de doğdu. Soyu, 
Hz. Ali'nin Havle bint Ca'fer el-Hanefiyye 
adlı hanımından doğan oğlu Muhammed 
b. Hanefiyye'ye ulaşır. Şa'ranl veya Şa'ravl 
nisbesi daha kırk günlük iken gidip yerleş
tikleri babasının köyü, Menufiye'ye bağlı 
Ebuşa'ra'dan gelmektedir. Hayatına dair 
malumatın bir kısmı Leta'ifü'l-minen ve'l
a]].li'i]f adlı eserine dayanmaktadır. Tahsili
ne babasının yanında başladı ve hıfzını ta
mamladı. Kısa bir süre sonra babasını, ar
dından annesini kaybetti. 911 (1505) yılı 
başlarında Şeyh Hızır adındaki bir kişiyle 
birlikte Kahire'ye gitti. Gamrl Camii ima
mı muhaddis Emlnüddin b. Neccar, fakih 
Şemseddin ed-Devahill, Nureddin el-Ma
ham, Nureddin el-Carihl. Nureddin es-Sen
hurl, Molla Ali el-Acemi. lsa el-Ahnal, Şern
seddin ed-Deyrutl, Şemseddin ed-Dimya
tl. Ahmed b. Muhammed el-Kastallanl, Se
lahaddin el- Kaly(ıbl. Nureddin el-Üşmunl, 
Sa'deddin ez-Zehebl, Burhaneddin el-Kal
kaşendl, Şeyhülislam Zekeriyya el-Ensarl, 
Şafii fakihi Şehabeddin er-Remll gibi alim
ler başta olmak üzere eliiyi aşkın hocadan 
dini ilimleri öğrendi (Let<§.'ifü'l-minen, I, 32-
35). On beş yaşındayken ilk haccını yaptı. 
Tasawufa ilgisi artınca tahsiline ara verip 
bir sene müddetle Mukattam dağında ve 
Karare harabelerinde inzivaya çekildi. ön
ce Ali el-Mersafi'ye, ardından Muhammed 
eş-Şinnavl'ye intisap etti. Şinnavl'den son
ra tasavvuf eğitimini Bedeviyye-Metbuliy
ye'nin kurucusu İbrahim el-MetbGIT'nin ha
lifesi Ali el-Hawas'ın yanında sürdürdü. 
Hacası Zekeriyya el-Ensarl vasıtasıyla üç 
farklı yolla Sühreverdiyye-Nedbiyye'den 
(Büzgaşiyye) hırka giydi (Harlrlzade, Il, vr. 
ı 52a, 205a; ayrıca bk. Zeb\'dl, s. 207-208). 
Yine Ensarl vasıtasıyla Sühreverdiyye-Ne
dbiyye'nin Zeyniyye şubesinden hırka gi
yen Şa'ranl'nin bu silsilesi Ali b. Abdülkud
dus eş-Şinnavl ile devam etmiştir (Kuşaşl, 
vr. 44a). 1 OO'den fazla sufi ile sohbet eden 
Şa'ranl'nin feyz aldığı şeyhler arasında Hal
vetiyye'den Muhammed Demirtaşive İb
rahim Gülşenl gibi isimler de vardır. Onun 
yirmi altı tarikattan el aldığı belirtilmekte
dir. Haririzade icazet aldığı tarikatlardan 
Arlfiyye, Kadiriyye, Rifaiyye, Sühreverdiyye, 

Zeyniyye, Ahmediyye (Bedeviyye), Metbu
liyye, Desukıyye, Şazeliyye, Hanefiyye, Ce
zuliyye, Meymuniyye, Halvetiyye, Gülşe
niyye, Demirtaşiyye, Cebertiyye ve Şinna
viyye'nin adlarını kaydeder ( Tibyan, II, vr. 
205b). 

Şa'ranl, Kadı Muhyiddin Abdülkadir Öz
bel<i tarafından Kahire'de Babışa'riye'de 
adına yaptırılan külliyede otuz iki yaşından 
itibaren binlerce talebeyi irşad etmenin 
yanı sıra dini ilimleri de okuttu. Anadolu'
daki Şa'ranlzadeler'in ilki olan Abdürrahlm 
b. Abdülmuhsin eş-Şa'ranl, Muhammed 
Abdürrauf el-Münavl, Ali b. Ahmed en
Neccarl. Muhammed Hicaz! el-Kalkaşen

dl, Abdullah el-Acemi, Siraceddin el-Ha
nOt! gibi sufi ve alimler bunlar arasında 
sayılabilir. Hayatı boyunca eğitim, irşad 
ve eser telifiyle meşgul olan Şa'ranl 12 
Cemaziyelewel 973 (5 Aralık 1565) tari
hinde vefat etti ve külliyesinin camisin
deki özel bölmeye defnedildi. Şa'ranl'den 
sonra makamına oğlu Abdurrahman geç
ti, bu yolla Şa'raniyye veya Şa'raviyye adıy
la anılan bir tarikat meydana geldi. Şa'
ranl hayatta iken daha çok Şazeliyye ve 
Bedeviyye-Metbuliyye şeyhi olarak tanın
dığı halde Şa'raniyye'nin Rifaiyye'nin bir 
kolu şeklinde devam ettiği belirtilmekte
dir (DİA, XXXV, ıo2) Tarikatın Şa'ranl'nin 
soyundan gelen şeyhler tarafından XVII!. 
yazyılın sonlarına kadar sürdürüldüğü tah
min edilmektedir. 

Muhyiddin İbnül-Arabl'nin görüşlerini 
benimseyen Şa'ranl. özellikle el-Yeva]fit 
ve'l-cevahir ii beyani 'a]fa'idi'l-eki'ibir 
adlı eserinde onun fikirlerini savunmuş , 

hakkında ileri sürülen iddialara cevap ver
miştir. Eserin mukaddimesinde belirttiği
ne göre Şa'ranl, İbnü'l-Arabl'nin el-FütU
J:ıi'itü'l-Mekkiyye'de ortaya koyduğu, za
hiren ulemanın görüşlerine uymayan al<i
desini açıklamayı ve onun inancının doğ
ru aniaşılmasını sağlamayı hedefleıniştir. 
Ancak bu eserde kendisinin de anlamadığı 
bazı hususlar bulunduğunu, bunları alim
lerin tartışmasına sunmak için zikrettiğini 
belirtmiştir. Şa'ranl tasawufu "Kitap ve 
Sünnet'in gereklerini ihlaslı bir şekilde ye
rine getirmek" şeklinde tanımlamış, tasav
vufla ilgili eserlerinde ısrarla ilimle birlikte 
arneli ve güzel ahlaki öne çıkarmıştır. Ta
rikatların Mısır toplumu için hayati öne
me sahip olduğunu vurgulamış, o dönem
de şeriata uymayan bazı uygulamalan eleş

tirmekten de çekinmemiştir. Bazı hasım

ları Şa'ranl'nin mutlak müctehidlik iddia
sında bulunduğunu ve 30.000'e ulaşan mü
ridiyle bir tehlike oluşturduğunu iddia ede
rek sürgün edilmesi talebiyle onu İstanbul'a 

SA'RANl 

şikayet etmiş, ancakyöneticilerin ona kar
şı güvenleri sebebiyle bu teşebbüs sonuç
suz kalmıştır. Düşmanlarının, eserlerine 
dine aykırı ifadeler karıştırarak aleyhinde 
fetva almaya kalkıştıkları da nakledilmek
tedir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sul
tan Süleyman'ın, güven ve muhabbetle
rinin nişanesi olarak kendisine bir yün el
bise ve seccade hediye ettikleri kaydedilir. 
XVI!. yüzyılın sonlarında Muhyiddin Mu
hammed el-Melid, Te?:kiretü üli'l-elbi'ib 
ii mena]fıbi'ş-Şa'rani Seyyidi 'Abdil
vehhab adıyla bir menakıbname kaleme 
almıştır (Kahire I 932, 2005). 

Eserleri. Şa'ranl'nin eserlerinin sayısı ken
di ifadesine göre 300 civarındadır. Günü
müze ulaşan 1 OO'ü aşkın eserinin belli baş
lıları şunlardır: A) Tasavvuf ve Ahlak. 1. el
A]].li'i]fu'l-MetbCıliyye. Şa'ranl bu eserin
de şeyhi Ali el-Hawas'ın mürşidi İbrahim 
el-MetbGll örneğinde sufilerin sahip olma
sı gereken Muhammed! ahlaki geniş bi
çimde anlatmıştır (nşr. Abdülhallm Mah
mud, I-III, Kahire ı975-ı976). Z. el-Baf:ı
rü '1-mevrCıd fi'l-mevaşi]f ve '1-'uhCıd 
(Uhadü'l-meşayil]) . Müellifin görüştüğü 
şeyhlerden aldığı tavsiyeleri ve tasawufi 
ahlak kurallarını kaydettiği eserin çeşitli 
baskıları yapılmıştır (Kahire ı287, ı308, 
ı 32 ı, 2004 ). 3. el-Cevahir ve'd-dürer. 
Şa'ranl'nin, şeyhi Ali el-Hawas'a yöneltti
ği sorulara aldığı cevapları içeren eser Ab
düllatif Hasan Abdurrahman tarafından 
hadislerin tahrlci yapılarak neşredilmiştir 
(Beyrut 2005). 4. Dürerü'l-gavvaş 'ald 
fetava Seyyidi 'Ali el-ljavvaş. Müelli
fin yine Ali el-Hawas'ın kendisine verdiği 
cevaplardan oluşan bu eseri Abdülvaris 
Muhammed Ali hadislerinin tahrlciyle bir
likte yayımiarnıştır (Beyrut ı 999). S. Leva
]fıf:ıu'l -envari'l-]fudsiyye el-münte]fdt 
mine'l-FütUf:ıati'l-Mekkiyye (Mul]taşa

rü '1-Fütüf:ıat). İbnü'l-Arabl'ye ait eserin bir 
özetidir. Birçok nüshası bulunan kitabın 
müellif hattı yazması Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır ( KılıçAli Paşa, nr. 62 I). 
6. el-Kibritü'l-af:ımer ii beyani 'uiU.mi'ş
Şey]].i'l-Ekber. Leva]fıf:ıu'l-envari'l-]fud

siyye'nin özeti niteliğindedir. Birçok defa 
basılan eser (Kahire ı 277, ı 279, ı 305, ı 307, 
ı 378;. Beyrut I 998) M. Sabit Ünal tarafın
dan Türkçe'ye çevrilmiş, bu çeviriyi Hasan 
Fehmi Kumanlıoğlu ve Hüseyin Elmalı La
tin harflerine aktararak neşretmiştir (Kib
rit-i Ahmer [Fütühfit-ı Mekkiyye'den Seç

me/er], İzmir 2006). 7. el-Fetf:ı ii te'vili 
ma şadara 'ani'l-kümmeli mine'ş-şa
taf:ı (nşr. Kasım Muhammed Abbas, Dı
maşk 2004). 8. el-Cevherü'l-maşun ve's
sırrü'l-mer]füm (el-Cevherü'l-maşün {f 
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Sa'ranl'nin Leviif!:ı/:ıu 'l-enviiri 'l-f!:udsiyye (Mui)taşarü 'l-Füta(ıat) adlı eserinin müellif hattı nüshasının unvan sayfasıyla 
ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Kılıç Ali Paşa, nr. 621) 

'ulümi kittibillahi'l-meknün, ed-Dürrü'n
na;;Tm {f 'ulümi'l-Kurani'l-'a;;Tm). Çeşitli 
ayetlerle ilgili 3000'e yakın ledünnl bilgi 
içerir (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. ı ıo3; 

iü Ktp., AY, nr 63 ı 7; Yusuf Ağa Ktp., nr. 

453, vr. 5ıOb·597• ) . 9. el-Ecvibetü'l-mar
zıyye 'ani'l-tu]faha' ve'ş-şCı.fiyye. Sufi
lere has ilimlerden örneklerin yer aldığı 
eserde ağırlıklı olarak tasawuf ehline yö
neltilen tenkitler cevaplandırılmıştır (Sü
leymaniye K tp., Şe h id Ali Paşa, nr. ı ı ı I; 
İzmir Mill! Ktp ., nr. 1644; iü Ktp., AY, nr 
ı221) 10. en-NefeJ:ı(ıtü'l-)fudsiyye ii be
yani ]fava'idi'ş-şCı.tiyye (Beyazıt Devlet 
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. ı835). 11. 
Şo]Jbetü'l-emir li'l-fa)fir ve 'aksüh (Şo}J.
betü'l-fu~ara' ma'a'l-ümera' ve'aksüh) (Sü
leymaniyeKtp., EsadEfendi, nr ı57ı).1Z. 
Mevazinü'l-]fdşırin. Gerçek mürşidin özel
liklerinin anlatıldığı eser Risale ii beyani 
cema'a semmCı. enfüsehüm bi'ş-şCı.tiy
ye adıyla basılmıştır (Kahire 1298). 13. Ten
bihü'l-mugterrin eva{Jlre'l-]farni'l-'aşir 
'ala ma JJ.(ilefCı. fihi selefehümü't-tahir 
(Kahire ı315 , ı990) İslam Büyüklerinin 
Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri (tre. 
ömer Temizel, istanbul ı 970). Kur' an, 
Sünnet ve Tasavvuf Işığında Gerçek 
Şeyhler ve Sahteleri (tre. Sıdkı Gülle, 
istanbul ı 997) adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir. 14. Tathiru ehli'z-zevaya min 
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JJ.abd'işi't-tavaya. Dergah şeyhinin, na
kiblerin, müridierin actab ve ahlakına da
irdir (Süleymaniye Ktp., Relsülküttab Mus
tafa Efendi, nr. 447) . 15. Edebü'l-müri
di'ş-şadı]f ma'a men yüridü'l-JJ.(ili)f (Sü
leymaniye Ktp. , Şehid Ali Paşa, nr ı ı6; 

Beşir Ağa, nr. 350) . 16. Medaricü's-sali
kin ila rüsCı.mi tari]fı '1- 'arifin (Kahire, 
taşbaskı, ts.). 17. el-Envarü'l-)fudsiyye 
ii beydni ]fava'idi'ş-şCı.fiyye (Kahire ı 962, 
ı987; Beyrut ı988, ı993) . 18. el-Kevke
bü'ş-şahi]f fi'l-far]f beyne'l-müridi'ş-şa
dı]f ve gayri'ş-şadı)f (Kahire ı 99ı ). 19. el
Envarü '1-)fudsiyye ii ma'rifeti adabi'l
'ubCı.diyye (Kahire I 277, I 3 I 7; Beyrut 
ı 999). zo. el-MuJJ.tdr mine'i-envar ii şo]J
beti'l-aJJ.yar (Beyrut 1985; Adabü'ş-şo}J.be 
adıyla Dımaşk 2003). 

B) Biyogra fi. 1. Leva]fı]Ju'l-envari'l
]fudsiyye ii taba]fdti'l-'ulema' ve'ş-şCı.
fiyye (Leva~ı}J.u'l-envar fi taba~ati'l-al]yar). 
et-Taba)fatü'l-kübra diye tanınan eser
de müellif sahabeden itibaren kendi dö
nemine kadar 420'nin üzerinde alim ve 
sufinin biyografisine yer vermiştir. Bir ta
bakat kitabı olmakla birlikte eser tasav
vuf terimlerini de ihtiva etmektedir. Mü
ellifin hasımları tarafından metne karıştı
rılan ve eleştirilmesine sebep olan tahrif
lerle birlikte pek çok defa basılan kitap, 
Abdurrahman Hasan Mahmud'un tahki-

kiyle eleştiri konusu hususlardan ayıklana
rak neşredilmiştir (Kahire 1993, 2001). el
Hac ömer'in şerhettiği eseri (DİA, XIV, 
419) Abdülkadir Akçiçek Evliya Menkı
beleri adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (!-IV, 

istanbul ı 970 , 1407/ı 986) . Şa'ranl bu ese
rinden sonra et-Taba)fatü'l-vüsta adıyla 
bir kitap daha yazmıştır (Süleymaniye Ktp., 
Pertev Paşa, nr. 497). Z. Zeylü't-Taba]fa
ti'l-kübra. Eserde müellifin görüştüğü illim 
ve s lifilere yer verilmiştir. Yazma nüsha
larında bazı farklılıklar bulunan kitap et
Taba)fdtü'ş-şugra adıyla yayımlanmıştır 

(Kahire ı 970, ı 990; Beyrut ı 999). 3. Le
ta'ifü'l-minen ve'l-aJJ.la)f ii beyani vü
cCı.bi't-te]Jaddüş bi-ni'meti'llahi 'ale'l
itla]f (el-Minenü'l-kübra). Şa'ranl'nin ken
disine ihsan edilen manevi nimetleri an
lattığı eser müellifin otobiyografisi olarak 
kabul edilebilecek niteliktedir. Birçok de
fa basılan kitabı (Kahire ı 3 ı l/ı894, ı 331/ 
I 9 ı 3) Virginia Vacca Il Li b ro De i Doni 
adıyla İtalyanca'ya çevirmiştir (Napoli 
1972). Müellif eserini el-Minenü'l-vüsta 
adıyla özetlemiştir (Süleymaniye Ktp., He
kim oğlu Ali Paşa , nr. 55 ı). 

C) Kelam. 1. el-Kava'idü'l-keşfiyye
tü'l-muvazzı]Ja (el-müçiı}J.a) li-me'ani'ş

şıfati'l-ilahiyye (nşr. Muhammed Abdur
rahman eş-Şagül , Kahire 2004; nşr. Meh
d! Es 'ad Arrar, Beyrut 2006). Z. Mu]fad
dime ii 'ilmi't-tev]Jid (Çorum Hasan Pa
şa il HalkKtp., nr. ı085, vr. ıb-21•) 3. Fe
ra'idü'l-]fald'id ii 'ilmi'l-'a]fd'id (Kütah
ya Vahld Paşa il Halk Ktp., nr. ı 77ı, vr. 95b
ı ısb ı. 4. el-Mizanü';r,-;r,erriyyetü'l-mü
beyyine li- 'a]fd'idi'l-tıra)fi'l- 'aliyye. 
Eserde Allah'ın zatıyla ilgili bazı konulara 
yer verilmiştir (Kahire 2007) . S. el-Yeva
)fit ve '1-cevahir ii beyani 'alfd'idi'l-ekd
bir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl başta olmak 
üzere sufilerin ve kelam alimlerinin itika
dl görüşlerinin genelde soru-cevap şek
linde anlatıldığı hacimli bir eserdir (Kahi
re 1305, 1308, ı889, ı378/ ı959) 6. el-Ka
va'idü's-seniyye ii tevJJ.idi ehli'l-JJ.uşCı.
şiyye. Eserde İbnü 'l-Arabl'nin görüşleri 
çerçevesinde İbn Sevdekln, Nifferl, Ali b. 
Vefa ve Seyyidetü'l-Acem'den alıntıtarla su
filerin tevhid anlayışı anlatılmıştır (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi , nr. 1629; Kas
tamonu il Halk Ktp., nr. ı 759). 7. Keşfü'l
]Jicab ve'r-ran 'an vechi es'ileti'l-can. 
Cinlerin 955 (1548) yılında kendisine sor
duğunu iddia ettiği tevhid, nübüwet, ve
layet, kulluk gibi konulardaki seksen so
runun cevabını içermektedir (Kah i re ı 290, 
ı938, ı992; Beyrut ı999) . 8. Taharetü'l
cism ve'l-fu'ad min sCı.'i'?-?an bi-ce
mi'i'l-'ibdd. Müellifin peygamberler, sa-



habe, tabiln, alimler. sufıler ve kendisi hak

kındaki yanlış kanaatleri tashih ettiği bu 
eser tasavvufı açıdan da önemlidir (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1490). 

O) Fıkıh. 1. Keşfü'l-gumme 'an ce
mi'i'l-ümme. Eserde dört Sünni mezhep 
tarafından delil kabul edilen hadisler se
nedleri ve kaynakları belirtilmeksizin sıra
lanmış (Kahire 1281 , 1303, 1317, 1964; Bey
rut 1988). müellif bu hadislerin taMcini el
Menhecü'l-mübfn if beyani edilleti'l
müctehidfn adlı eserinde yapmıştır (Tin
büktü Yazmaları, nr. 3297). Z. MineJ:ıu'l

minne fi't-telebbüsi bi's-sünne. Fıkıh 
konularıyla ilgili hadislerin fıkıh babları al
tında tasnif edildiği eserin birçok neşri ya
pılmış. tahkikli neşri Abdurrahman Ha
san tarafından gerçekleştirilmiştir (Kahire 
ı 399) 3. el-Mfzanü'l-Ijac;lıriyye (el-Mfza
nü 'ş-şugra). Dört mezhebin görüş farklı
lıklarının azimet-ruhsat çerçevesinde uz
laştırılmaya çalışıldığı bir eser olup ( Kahi
re 1989; Hatlb el-Osman!, RaJ:ımetü'l-üm
me'n in kenarında , Bul ak 1300) Fransızca' 

ya çevrilmiştir ( Balance de la loi musulma
ne on esprit de la legislation islamique et 
divergences de ses quatre rites jurispru
dentiols par le cheikh ech-Charani, Cezair 
1870, 1898). 4. el-Mfzanü'ş-Şa'raniyye 
el-müdhile li-cemi'i al}vali'l-e' immeti'l
müctehidfn ve mu~allidfhim fi'ş-şeri'a
ti'l-Mu]Jammediyye (el-Mfzanü'l-kübra). 
önceki eserde ortaya konan hedefin ge
niş biçimde uygulamasından ibaret olan 
eser birçok defa basılmıştır (Hatlb el-Os
man!, RaJ:ımetü'l-ümme ' nin kenarında, 

Kahire 1304; kenarında Ra/:ımetü 'l-ümme 

ile, Kahire 1302, 1306, 1311 , 1317, 1318, 

1321, 1359; nşr. Abdurrahman Umeyre, 
Beyrut 1989) A. Faruk Meyan eseri Dört 
Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı adıy
la Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 1980) . S. 
l:fu~ü~u ııl].uvveti'l-İslam (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 1840) . Harnit Eker 
tarafından İslilm'da Kardeşlik Hukuku
nun Esasları adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (İstanbul 1975) . 

E) Hadis. 1. el-Bedrü'l-münfr if gari
bi eJ:ıQdfşi'l-beşfri'n-ne?:fr. SüyQtl ve Se
havi'nin eserlerinden istifadeyle yazılan eser 
alfabetik sıraya göre 2250 hadis içermek
tedir (Kahire 1277, 1994; Beyrut 1999) . Z. 
Meşari~u'l-envari'l-~udsiyye if beya
ni'l-'uhudi'l-MuJ:ıammediyye (Levalq
J:ıu 'l-envari 'l-~udsiyye fl beyani'l-'uhüdi 'l
Mul).ammediyye). el-'Uhudü '1-MuJ:ıam
mediyyetü'l-kübra ve el-'Uhudü'l-küb
ra adlarıyla da anılan eser emirler ve ya
saklar diye iki bölüm halinde düzenlenmiş, 
tergib ve terhlb hadisleri alim ve sufılerin 

söz ve davranışlarından nakillerle birlik
te açıklanmıştır (Kah i re 1308, 1961, 1973). 

Eseri Selahattin Alpay Büyük Ahidler adıy
la Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 198 ı). 

Şa'ranl'nin diğer bazı eserleri şunlardır: 

el-MineJ:ıu's-seniyye 'ale'l-vaşıyyeti'l

MetbUliyye (Kahire 1276, 1998) ; ed-Dü
rerü'l-menşure ff beyani zübedi'l-'ulU
mi'l-meşhure (ljulaşatü 'ulümi 'l-İslam 
adıyla , Beyrut 1999); Esraru erkani'l-İs
lilm (Kahire 1980; Beyrut 1999); İrşadü't
talibfn ilil meratibi'l-'ulema'i'l- 'amilfn 
(Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 343); 

Hadiyü'l-M'irfn ila rüsumi a{ılil~ı'l

' ariffn (Süleymaniye Ktp., Relsülküttab 

Mustafa Efendi, nr. 517 lmüellif hattıJ); 
es-Siracü'l-münfr 'alil garfbi'l-cami'i'ş
şagir (Köprülü Ktp., Hacı Ahmed Paşa, 
nr. 59 , vr. ı b-89b). Şa'ranl'nin ayrıca onu 

aşkın ihtisar çalışması bulunmaktadır (Mu

hammed lsa Salihiyye, lll, 390-392; Kara

bulut, ll, 866; Abdullah Muhammed el

Habeşl, ll, 850-851 ). 

Şa'ranl hakkında yapılan bazı çalışmalar 

şunlardır: Taha Abdülbaki Sürur, eş-Şa'
ranive't-taşavvuf (Kahire 1952, 1981) ; 

Abdülhafız Ferugll, İmamü'l-~arni'l-'aşir 
'Abdülvehhab eş-Şa'rani (Kahire ı 985); 

Tevfik et-Tavli, eş-Şa 'ranf: İmamü't-ta
şavvuf ff 'aşrih (Kahire 1945) ; Muham

med Sabri Dali, el-Ijitabü's-siyasiyyi'ş
şufi fi Mışr: Kıra' e ff {!it abi 'Abdilvehhilb 
eş-Şa'ranf (Kahire 1425/2004); Kathryn 
Virginia Johnson, The Unnerring Balan
ce: A Study of The Theory of Sanctity 
(Wilayah) of 'Abd al-Wahhab al-Sha'
rani (doktora tezi, 1985, Harvard Üniver
sitesi); Abdurrahman b. Ratib Umeyre, el
İmam eş-Şa 'ranf: l:fayatühCı. ve taşav
vufuh (doktora tezi, 1990, Ezher Üniver-
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sitesi); Ferhat Gökçe. Şa'ranf ve Hadis
leri Değerlendirmede Mfzan Yöntemi 
(yüksek lisans tezi, 2004, AÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü). 
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ŞA'AANİYYE 
(4;ilpl) 

Abdülvehhab eş-Şa'rani'ye 

(ö. 973/1565) 
nisbet edilen bir tarikat 

(bk. ŞA'RANI). 

ŞARAP 

(bk. İÇKİ; ŞÜRB). 

ŞA'AAVi 
( ı.Ş,Ipl) 

(1911-1998) 

Mısırlı alim. 

_j 

_j 

_j 

Muhammed Mütevem eş-Şa'ravl 15 Ni
san 1911 'de Mısır'ın Dekahiiye muhafaza
sının Mitgamr şehrine bağlı Dekadus kö
yünde doğdu. İlk öğreniminin ardından 
Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve 1926'da Ez
her'in Zekazik'teki ilkokuluna kaydoldu, 
193Z'de lise bölümüne başladı. Henüz li
sede iken Vefd Partisi'ni, dolayısıyla Mus
tafa en-Nehhas'ı destekledi. Dini konula
rın yanı sıra içtimai ve siyasi meselelerle de 
meşgul oldu; öğrenci hareketlerine katıldı 
ve talebe birliğinin başkanlığını yaptı . 1934'
te öğrenci olayları sırasında tutuklandı ve 
bir ay kadar hapiste kaldı. Liseden sonra 
1936'da Kahire'ye giderek Ezher'e bağlı 
Külliyyetü'l-lugati'l-Arabiyye'ye girdi. Bura
daki hocaları arasında o sırada Ezher şey
hi olan Muhammed Mustafa el-Meragi, 
Ahmed Yusuf Necati, Ahmed İmare ve İb-
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rahim Hamruş gibi alimler vardı. Ayrıca 
İhvan-ı Müslimin lideri Hasan el-Benna'
dan özel ders aldı. Ancak Vefd Partisi'ni 
desteklemesi İhvan-ı Müslimin ile arasının 
açılmasına sebep oldu. 1941 'de fakülteyi 
bitirdi ve 1943'te öğretmenlik diptoması 
aldı. Ardından Ezher'in Tanta, İskenderi
ye ve Zekazik'teki okullarında öğretmen
lik yaptı. 1950'de Mekke'deki M elik Abdü
lazlz Üniversitesi'nin Külliyyetü'ş-şerla bö
lümünde hoca olarak çalışmaya başladı. 
1960'ta Ezher'e bağlı Tanta'daki okulun, 
ertesi yıl Evkaf Bakanlığı'nda davet ve fi
kirle ilgili bölümün müdürlüğüne getirildi. 
1962'de Ezher'de ulum-i Arabiyye müfet
tişliğine, 1964'te Ezher Şeyhi Hasan Me'
mun'un sekreterlik işlerine müdür tayin 
edildi. 1966'da, Fransız işgalinden henüz 
yeni kurtulup eğitim dili olarak Arapça'yı 

yerleştirmeye çalışan Cezayir' e destek ol
mak amacıyla Ezher'den bu ülkeye gön
derilen Arap dili uzmanları grubuna baş
kanlık etti ve orada ders verdi. 1970'te 
M elik Abdülazlz Üniversitesi'nin Külliyye
tü'ş-şerla bölümünde misafir hoca sıfatıy
la çalışmaya başladı. 197Z'de aynı üniver
sitenin ed-Dirasatü't-utya kısmının baş
kanlığına getirildi. 1975'te Mısır'a döndü 
ve Ezher'den sorumlu bakanlık bünyesin
de genel müdür oldu. Aynı yıl Mısır tele
vizyonunda "Nurun ala nur" adlı haftalık 
programiarına başladı. Nisan 1976'da yaş 
haddinden emekliye ayrıldıktan sonra Ka
sım 1976 - Ekim 1978 arasında Memduh 
Salim'in başbakanlığındaki hükümette Ev
kaftan ve Ezher'den sorumlu bakan ola
rak görev yaptı . Bakanlığı esnasında Mı

sır'da kurulan ilk İslami banka olan San
ku Paysal'ın kuruluşuna izin veren karara 
imza attı . Bu sırada Mısır televizyonunda 
cuma günleri yayımlanan tefsir derslerine 
başladı. Bu programları çok geniş kitleler 
tarafından ilgiyle takip edildi. 1980'de Mı
sır Şura Meclisi'ne üye seçildi. Uzun süren 
bir hastalıktan sonra 17 Haziran 1998'de 
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Kahire'de vefat etti ve DekadOs köyünde 
defnedildi. Şa'ravl 1983'te Cumhuriyet, 
1988'de Devlet Takdir ödülüne layık gö
rülmüş, 1998'de DübeyYılın Şahsiyeti ödü
lünü almıştır. 1985'te Menufiye Üniversi
tesi, 1990'da MansQre Üniversitesi kendi
sine fahrl doktorluk unvanı vermiştir. Çe
şitli müesseselerin oluşturduğu kurullar
da yer almış, 1980'de Ezher'in itibarlı ku
rumlarından olan Mecmau'l-buhGsi'I-İsla
miyye'ye ve 1988'de Mecmau'l-lugati'I-Ara
biyye'ye üye seçilmiştir. 

Çok yönlü kişiliğiyle farklı makamlarda 
bulunan Şa'ravl Avrupa, Amerika, Asya ve 
Afrika'daki pek çok ülkeye seyahat etmiş 
ve çeşitli toplantılara katılmıştır. Devlet 
başkanları Enver Sedat ve Hüsnü Müba
rek'le iyi ilişkiler kurmuş, Enver Sedat, İs
rail ile Camp David Antiaşması'nı yapmak 
üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti
ği zaman o da yanında bulunmuştur. Bir
leşmiş Milletler'de ilk cuma namazını kıl
dırarak burada hutbe okumuştur. İslam'ın 
siyasi ideolojilerle ilişkisi olmadığını belir
ten Şa'ravl bütün gruplara ve cemaatle
re mesafeli davranmıştır. Enver Sedat'ın 
radikal bir örgütün mensupları tarafından 
öldürülmesinin ardından aşırı gruplara kar
şı halkın ve özellikle gençliğin dini konu
larda eğitilmesi gerektiğini belirten Şa'ra
vi sistemi de eleştirmekten geri durma
mıştır. Problemler ortaya çıktıktan sonra 
İslam'da çare arandığını ve bütüncül de
ğil tekyönlü bir bakışla bazı iyileştirmeler 
yapılması yolu izlendiği için bir taraf dü
zelirken diğer taraftan başka problemte
rin ortaya çıktığına dikkat çekmiştir. 

1970'li yılların sonundan itibaren Mı
sır'daki dini hayat üzerinde etkili olan ve 
klasik anlamda bir illim olmaktan çok, ge
niş kitlelere hitap eden bir vaiz olma özel
liği öne çıkan Şa'riM'yi, Mısır ve Arap ülke
leri başta olmak üzere dünyanın pek çok 
bölgesinde ilgiyle takip edilen hutbe, vaaz 
ve irşad faaliyetleri şöhrete ulaştırmış, fa
sih Arapça yerine halk dilini kullanması ge
niş kitleler tarafından izlenınesini kolay
laştırmıştır. Adına yayımlanan kitaplar ge
niş bir okuyucu kitlesi bulmuş , el-Ehrô.m 
ve el-Al]bô.r gibi yarı resmi gazetelerde 
her gün onun sözlerine yer verilmiştir. Halk 
kitleleri yanında resmi makamlarca da ka
bul görmesinde İslam'ın siyaset üstü bir 
din olduğunu savunması ve aşırı grupları 
eleştırmesi etkili olmuştur. Klasik mana
da bir Kur'an müfessiri olmayan Şa'ravi 
yaptığı sohbetlerde ayetleri tefsir ederken 
önce kelimelerin sözlük anlamlarını ve de
lalet ettikleri manaları belirttikten sonra 


