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Abdülvehhab eş-Şa'rani'ye 

(ö. 973/1565) 
nisbet edilen bir tarikat 

(bk. ŞA'RANI). 
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ŞA'AAVi 
( ı.Ş,Ipl) 
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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 

Sa'ravi 

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 



ayetleri sade bir üslupla açıklar, ardından 
diğer ayet ve hadislerle bağlantısını ku
rardı. Çok sayıda fetva veren Şa'rav! ken
disine yöneltilen sorular çerçevesinde ka
dın konusunda da pek çok görüş belirt
miştir. Onun özellikle kadınların mecbur 
kalmadıkça aktif olarak çalışma hayatına 
katılmasını reddeden görüşleri kadın hak
ları savunucuları tarafından eleştirilmiştir. 

Eserleri. Şa 'rav! verdiği mülakatlarda 
kendisinin hiçbir zaman kitap telif işiyle 
meşgul olmadığını belirtmiş olmasına rağ

men (M. Yasin Cezer, s. 211; Muhammed 
el-Baz, s. 199 vd.; el-MevsD.'atü 'l-'Arabiyye, 
Xl , 711 vd.) onun adıyla yayımlanan alt
mışın üzerinde kitap ve risale mevcuttur. 
Pek çoğu başta İngilizce olmak üzere çe
şitli dillere çevrilen bu eserler genellikle 
Şa'ravl'nin konuşmalarının yazılı hale ge
tirilmesi veya onunla yapılan mülakatların, 
verdiği derslerin derlenmesiyle oluşturul
muştur. Kendisi hayatta iken bu eserlerin 
neşredilmesine karşı çıkmadığı gibi bir kıs
mını basılmadan önce gözden geçirmiştir. 
Vefatından sonra da onun adına kitaplar 
çıkmaya devam etmektedir. Kitapların ço
ğu naşirler tarafından yayıma hazırlanır

ken konuşma dilinden yazı diline aktarıl

mış, dipnotlarla desteklenmiş , bazan da 
hadislerin kaynakları gösterilmiştir. Mu
hammed el-Baz bu durumu eleştirir ve Şa'
ravi'nin adını taşıyan kitaplarda değişik fi
kirler ortaya konduğunu söyler (Mu/:ıtike
metü'ş-Şa'ravi, s. 200 vd.). Kur'an ve Sün
net: Ijavatıri J:ıavle'l-Kur'ani'l-Kerim 

( l. cilt, haz. Münlr Amir, baskı yeri yok !Ka
hi re ı. 1402: haz. Ahmed Ömer Haşim, I-LVI, 

Kahire 1991-1993; Şa ' ravl' nin l980'li yılla
rın başından itibaren cuma günleri tele
vizyoncia yaptığı Kur'an tefsirine dair ko
nuşmalarından oluşan eserin bazı bölüm
leri sureler halinde önceden yayımlanmış
tır); Müntel]ab min tefsiri'l-Kur'ani'l
Kerim (I-lll, Beyrut I981); Mu'cizetü'l
Kur'an (I-Xl. Kahire 1980-1989; eserin bir 
bölümü M. Sait Şimşek tarafından Türk
çe'ye tercüme edilmiştir !Konya 1993]): 
MuJ:ıammed ResrJ.lullah (baskı yeri yok 
IKahireL ts. 11989]); İnkô.rü'ş-şeta'a: Mu
J:ıavele cedide li't-ta'n fi's-sünne ve't
tahaccüm (der ve tah. Abdullah Haccac, 
Kah i re 1999). Akaid: ŞübüMt ve ebô.tilü 
l]uşrJ.mi'l-İsWm ve'r-red 'aleyM (Bey
rut, Darü'l-kalem, ts.); 'A]fidetü'l-müslim 
(der. ve haz. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahi
re, ts.); el-Kaza' ve'l-]fader (haz. Ahmed 
Ferec, Kahire 1975): el-İsra ve'l-Mi'rac 
(Kahire 1975): 'İlmü'l-gayb ve tugya
nü'l-insan (haz. imad Abdüllatlf, baskı 

yeri yok, 1980): el-İslam: 'A]fide ve men
hec (baskı yeri yok IKahireL 1980): Key
fe nefhemü'l-İsWm (Beyrut 1982); Haıa 
hüve'l-İslam (2 . bs ., Kahire 1985) : el
Edilletü'l-maddiyye 'ala vücrJ.di'llah 
(Beyrut 1990); Redden 'ale'l-meWJ:ıide 
ve'l-'almaniyyin (haz. Atıyye ed-DesGki 
Ömer, Muhammed Abdullah Bedr, baskı 
yeri yok IKahireL 1995); Mu'cizatü'l-!:]1·
biya' ve'r-rusül (Kahire 1993) Fıkıll: Ka
c;iaya İslamiyye (haz. Mecdl el-Hafnavl, 
Kah i re 1980); 100 su'al ve cevab fi'l-fı]f
hi'l-İslami (der ve haz. Abdülkadir Ah
med Ata, Kah i re, ts.) ; Es'ile J:ıarice ve ec
vibe şariJ:ıa (Beyrut 1982); Lebbeyk Al
lahümme lebbeyk (Kahire 1400); Fı]f
hü'l-mer'eti'l-müslime (der ve haz. Adil 
Hüseyin, Kahire 1998): AJ:ıkamü'z-zevac 
ve't-tala]f ve'l-hul' (Kahire 2000); el-Feta
va: Küllü ma yehümmü '1-müslim ii J:ıa
yatih ve yevmih ve gadih (haz. Seyyid 
el-Cümeyll, I-111 , Beyrut 1983); el-Cami' 
li'l-fetava (haz. Muhammed Hasan Mu
hammed, Kahire 1992); Ijutabü'l-cum'a 
ve '1- 'ideyn ve feza'ilü '1-cum 'a ve aJ:ıka
müha fi'l-Kur'an ve's-sünne (Kahire, ts.). 
Şa'ravi'nin fetvaları ayrıca Ahmed Zeyn ta
rafından Ijivar ma'a'ş-Şeyl] MuJ:ıam
med Mütevelli eş-Şa'ravi ve ]fac;iaya'l
'aşr: el-Fetava'l-kübra (Kahire 1987). 
Mahmud Fevzi tarafından eş-Şeyl] eş

Şa'ravi ve ]fac;iaya İslamiyye J:ıa'ira 
tebJ:ıaş 'an J:ıulrJ.l (Kahire, ts. 11996]) ve 
eş-Şeyl] eş-Şa'ravi ve fetô.va '1- 'aşr 
(baskı yeri yok, ts. ) adıyla yayımlanmıştır. 

Şa'ravl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
el-İsWm beyne'r-re'sümaliyye ve'ş
şüyrJ.'iyye (baskı yeri yok IKahireJ. Da
rü'l-müslim, 1980); Min feyzi'r-RaJ:ıman 
ii terbiyeti'l-insan (I-II, Rahire 1980-
1981): EJ:ıQdiş ile'ş-şebô.b (Riyad, ts.): 
'Alô. ma'ideti'l-fikri'l-İslami (Beyrut 
1980): el-İslam J:ıadaşe ve J:ıac;iare (Bey
rut 1980): el-İslam ve J:ıareketü'l-J:ıayat 
(Kahire. ts. 11980]); et-Tari]f ile'llah (Ka
hire 1980): Ara'ü'ş-Şeyl] eş-Şa'ravi ii 
J:ıarbi'l-Ijalic (Kah i re 1991 ); el-Ijilafe: 
Ijal]fu'l-kevn, el-hedef ve'l-menhec 
(Kahire 1992); el-Veşaya (Kahire 2001): 
Kışaşü'l-enbiya' (haz. Minşavl Ganim 
Cabir, 1-V, Kahire. ts. 11996]) 
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li] HiLAL GöRGÜN 

şARi· 
(t;t.;.Jf) 

Din ve hukukun 
menşe anlamında kaynağını, 

hüküm koyma yetkisinin 
asıl sahibini belirtmek için kullanılan 

fıkıh usulü terimi 

L 
(bk. HAKiM; ŞERİAT). 

_j 

ı -, 
ŞARİKA 
( ;ı§;t.;.Jf ) 

Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 
yedi federe devletten biri. 

L _j 

Arap yarımadasının Basra ve U man kör
fezleri arasında kuzeye doğru uzanan ve 
ucu Hürmüz Bağazı'nın güney sahilini teş
kil eden üçgen burun üzerindedir. 2590 
km2 'lik bir alana sahiptir. Bölge, İngiltere 
ile Osmanlı Devleti arasında 1913'te varı
lan anlaşmada "Katar'ın güneyindeki ba
ğımsız şeyhlere ait yerler" olarak geçen 
emirliklerin en güçlü kabilelerinden Kava
sim'in yaşadığı kısımdır. Tarihte Kavasim 
kabilesine ait olduğu bilinen Ebu Musa ve 
Tanb adaları 1991 yılı sonrasında Şarika ile 
iranarasında ortaklaşayönetilirken 1992'
de İran tarafından ilhak edilmiştir ve bu 
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