
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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ilhak Şarika'nın en büyük siyasi problem
lerinin başında gelmektedir. Emirlik top
raklarında yer alan H ur Fekkan ve Kelba, 
doğuda Uman körfezi boyunca uzanan Ba
tine sahil şeridinde bulunduğu için Şarika 
yedi emirlik arasında hem Basra körfezin
de hem Uman körfezinde kıyısı olan tek 
emirliktir. EbQzabl (Abudabi) ve Dübey'den 
sonra en zengin üçüncü üye konumun
daki Şarika barındırdığı eğitim kurumları 
ile konfederasyonun ve bölgenin kültür 
merkezidir. 1971 'de Birleşik Arap Emirlik
leri'nin kurulmasından sonra 1972 yılından 
itibaren Şarika Emirliği, İngiltere Exeter 
Üniversitesi'nde doktora yapan Şeyh Sul
tan b. Muhammed el-Kasımi tarafından 
yönetilmektedir. 

xvııı. yüzyılın ortalarına doğru Şarika ve 
Re'sülhayme'de güçlü bir donanma ve ka
ra ordusu oluşturan Kavasim kabilesinin 
reisi Rahmet el-Matarl bölgede kabilesi
nin nüfuzunun artmasına zemin hazırla
dı. Aynı dönemde Hürmüz halkının bir kıs
mı Şarika'ya göç etti. ı. Dünya Savaşı'nın 
başlarında Arabistan'ın bu kesimindeki ha
kimiyet Osmanlı Devleti'ndeydi. Ancak Os
manlılar'ın savaştan mağlQp çıkması üze
rine İngilizler güç kazandılar. 193Z'de bu
rada İngiliz hava kuwetleri üssünün kurul
ması ile Şarika ekonomik açıdan gelişme 
kaydetti; 19SZ yılında da bağımsız emirlik 
olarak tanındı. 

196S'te Emir Halid b. Muhammed za
manında Halid Limanı ve arkasından Su
udi Arabistan'ın ekonomik desteğiyle Şa
rika-Re'sülhayme otoyolu yapıldı. 1966-
1971 yılları arasında ülke yapılaşma ve 
sosyal modernleşme hamlelerine sahne ol
du. 1971 'de federasyon un kurulmasından 
sonra ortak bütçeden pay almaya başla-
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kıy ısında 

körfez 
görünümü 

yan Şarika'da petrol çıkarıldı ve hızlı bir kal
kınmayla EbQzabl ve Dübey'in başarıları 
takip edildi. 1974'te az miktardaki doğal 
gaz ve ham petrol ihracatı 1988 yılından 
bu yana büyük bir gelişme kaydetti, bu
na bağlı olarak ülke topraklarında günlük 
ham petrol çıkarılması 40.000 varile yük
seltildi. Şarika'da petrol sanayiinden baş
ka çimento sanayii bulunmaktadır. 

Şarika'da eğitim seferberliği, 19S3'te böl
gede ilk modern okulun açılmasıyla baş
lar. 1977'de Amerika'daki Delaware Eya
let Üniversitesi tarafından kurulan Şarika 
Amerikan Üniversitesi, yalnız Birleşik Arap 
Emirlikleri için değil bütün körfez ülkeleri 
için önem taşıyan bir eğitim kurumudur. 
Günümüzde SOOO öğrencinin eğitim gör
düğü üniversitenin fakülteleri arasında tıp, 

mühendislik, işletme, mimarlık ve bilim
sanat fakülteleri bulunmakta, üniversite 
bünyesinde ayrıca California Üniversitesi'
nin kurduğu bir deprem gözleme merke
ziyle bir rasathane faaliyet göstermekte
dir. 199Tde ülkenin ilkyerli üniversitesi ola
rak kurulan Şarika Üniversitesi on iki fa
kültesiyle eğitim faaliyetlerini sürdürmek
tedir. 

Sarika Havaalanı ' nda modern bir cami 

Z008 yılı başlarına ait tahminlere göre 
890.000 olan Şarika Emirliği nüfusunun 
yarıdan fazlasını göçmen işçi ve görevliler 
meydana getirmektedir. Bu nüfusun çok 
büyük bir kısmı Şarika şehrinde oturur 
( 80 ı. 000). Basra körfezi kıyısında yer alan 
ve Şerce adıyla da tanınan şehir çok dü
zenli bir plana ve modern bir görünüme 
sahiptir. Şarika Emirliği bir parklar diyarı
dır. Bir kısmı H ur Fekkan, bir kısmı Kelba'
da bulunan bu parklar otuz kadardır ve 
Şarika'ya çok sayıda turist çeker. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. Muhammere, İ. MSM, nr. 40/1095; BA. İra
de-Hususi, Dosya 47, nr. 1313/ 2-11 ; Angio-Ot
toman Convention, E. Grey ve i. Hakkı Paşa, Ta
rih 1913; BA, Muahede, 366 (Tarih 23 Kanunusa
ni 1329); Osman b. Bişr en-Necd!, 'Unuanü 'l
mecd fi taribi Necd, Mekke 1930, s. 129; Delilü 'l
ljalic (Tarih). ll, 1079-1086, 1109-1117, 1143-
1156; lndia Office Record, R/ 15/ 1/ 14/6, Arab 
Coast, lsa to political reisedent I 6 January 1927 
(Abdullah Morsy'dan naklen); B. Thomas, Alarms 
and Excursions in Arabia, Indianapolis 1931, s. 
178-181 ; D. F. Hawley, The Trucial States, Lon
don 1970, s. 224; Muhammed Morsy Abdullah, 
The United Arab Emirates: A Modern History, 
London 1978, s. 139-152, 300-315; Ahmed Mus
tafa Ebu Hakime, Taril)u'l-Küueyti'l-f:ıadiş, Kü
veyt 1984, s. 148-149; eş-Şarika (baskı yeri ve 
tarihi yok) (Metabiu'l-beyani't-ticariyye); G. S. Co
lin, "Şerce" , İA, Xl, 426-427; G. Rentz, "al-J5awa
sım", Ef2 (İng . ). IV, 777-778; G. Nonneman, "al
~ari~" , a.e., IX, 349; J. B. Kelly, "al-Imarat al
'Arabiyya al-Muttal:ıida" , EJ2 Suppl. (İng . ). s. 
416-419. ı:;i;l 

~ 11USTAFAL.BiLGE 

L 

ŞARK MESELESi 

Osmanlı Devleti' nin 
tasfiyesi ve topraklarının 

paylaşımı kavgası . 
_j 

Avrupa tarihi içinde önemli bir yer tutan 
ve "Türkler'in Avrupa'dan atılması" şek
linde tanımlanabilen Şark meselesi yaban
cı dillerde yerleşmiş bir terim olarak (Die 

Orientalische Frage, VostoEmyj vopros, La 
question d' orient, The Eastern Ouestion) 

geniş çağrışımlar oluşturur. Ancak bunun, 


