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ŞAzERVAN 
( .;.ıı,)~I,;.Jf) 

Kabe'nin temellerinin 
üst tarafındaki çıkıntı. 

_j 

Kabe'nin temelleri ile 25 cm. içeriden 
başlayan duvarların arasında kalan, 45° 
meyilli ve üzeri mermerle kaplı kısmıdır. 

Üzerinde Kabe örtüsünü tutturmak için 
bakır halkalar yer almaktadır. Kelimenin 
aslı Farsça şiizirvan olup (Mv.F, XXV, 3 14) 

Kabe'nin bu bölümüne, yapı eteği tarzın
daki çıkintısı izarı andırdığı veya üzerinde 
yer alan bakır halkalara Kabe'nin örtüsü 
bağlandığı için te'zirü'l-beyt de denir, ay
rıca cezr (her şeyin as lı. temeli) veya cedr 
(duvarın temeli) adı da verilir (Lisanü'l· 
'Arab, "cdr", "czr" md.). 

Kabe'nin doğu, batı ve güney tarafında 
yer alan ve mültezemin bulunduğu bölüm
de burada dua edeceklere kolaylık sağla
mak için kaldırılan şazervanın her bir cep
hesinin genişliği ve yüksekliği hakkında 
farklı bilgiler verilir. Ancak bu, herhangi 
bir değişikliğe uğramasından değil muh
temelen metrik sistemdeki değişiklikler
den kaynaklanmaktadır. Ezraki şazervan 
taşlarının toplam sayısını altmış sekiz ola
rak verir. Rüknülyemani ile Rüknülgarb'i 
arasında, içlerinde 3,5 arşın uzunluğunda 
sonradan kapatılan eski kapının eşiği du
rumundaki taş da olmak üzere yirmi beş 
adet, Rüknülyemanl ile Rüknülhacerüles
ved arasında on dokuz, Rüknüşşaml ile 
Rüknülhacerülesved arasında yirmi üç adet 
taş vardır (AI].baru Mekke, I, 2 ı 7-2 18). İ b-
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rahim Rifat Paşa, Kabe'nin ölçülerini gü
nümüze yakın biçimde belirtirken şazer
van ölçülerini kuzeyde SO cm. yükseklik 
ve 39 cm. genişlik, batı duvarında 27 cm. 
yükseklik ve 80 cm. genişlik, güneyde 24 
cm. yükseklik ve 87 cm. genişlik, doğu du
varında 22 cm. yükseklik ve 66 cm. geniş
lik şeklinde vermektedir (Miratü'l-fjare
meyn, ı , 263). Kabe'nin Hat'im tarafında 
şazervan, 13 cm. yükseklik ve 45 cm. enin
deki bir basamak daha daraltılmış olarak 
devam eder. Ancak bu bölüm bazılarınca 
şazervandan sayılmaz. Başlangıçta üstün
de yürünebilecek bir yüzeyi olan şazervan 
duvarı daha sonra kolay yürünemeyecek 
şekilde 45° eğimli hale getirilmiştir. Şazer
vanın tamamı üzerinde Kabe'nin örtüsü
nü aşağıdan bağlamak için elli beş bakır 
halka bulunmaktadır. 

Şazervan, Kureyşliler'in 605 yılında Ka
be'yi imarları sırasında maddi imkanları
nın yetersizliğinden dolayı Kabe'nin duva
rının kalınlığını azaltmalarından sonra or
taya çıkmıştır. Bu bölümün, Abdullah b. 
Zübeyr tarafından 684'te gerçekleştirilen 
imar esnasında Kabe'nin temelinin sudan, 
rutubetten veya aşınınaktan korunması 
için yapıldığı da rivayet edilmektedir. Şa
zervan 542 (1147-48). 838 (1434-35). 841 
(1437-38). 846 (1442). 1010 (1602), 1022 
(1613). 1098 (1687) ve 1417 (1996-97) yıl
larında bakım ve onarım görmüştür. 

Şazervanın Kabe'nin aslından mı oldu
ğu yoksa sonradan mı ilave edildiği husu
sunda farklı görüşler vardır. Alimierin ço
ğunluğuna göre şazervanın tamamı Kabe'
ye dahildir ve tavaf sırasında bedenin bü
tünüyle bunun dışında olması gerekir. Çün
kü Kureyşliler imar esnasında şazervanı 
dışarıda bırakmıştır. Şafii. Maliki ve Han
belller'in görüşü bu doğrultudadır. Hatta 
vücudun bir kısmının tavaf sırasında onun 
üzerinde bulunması veya bir adım dahi ol
sa üstüne basıtması halinde tavaf sahih 
olmaz. Hacerülesved'i öpmek için eğilen 
kimse bazan şazervan üzerine basarak ta
vafına zarar verir. Hanefiler başta olmak 
üzere alimierin bir kısmına göre ise şazer
van Kabe'den değildir. Çünkü Kabe duva
rının alt kısmına konan, bilhassa duvarın 
sellerden zarar görmesini engellemek için 
bir destek mahiyetindedir ve bu konuda 
sahih bir rivayet yoktur. Bu alimiere göre 
Abdullah b. Zübeyr, Kabe'yi Hicr tarafına 
doğru genişletmiş ve onu yıkıp Hz. İbra
him'in temelleri üzere bina etmiştir. Daha 
sonra Haccac tarafından yaptırılan yapıda 
bu kısım değiştirilmemiştir. Muhibbüddin 
et-Taberi İsti]fşa'ü'l-beyan ii mes' ele
ti'ş-şaıervan (Berlin Staatsbibliothek. nr. 

5536/10). Mısırlı alim Hasan el-İdvl el-Ma
lik!, Kenzü'l-metalib ii ta:i:li'l-Beyti'l
lfaram ve'l-hicr ve'ş-şaıervan ve ma 
ii ziyareti'l-]fabri'ş-şerit mine'l-me'arib 
(Kah i re ı 279. ı 282) adıyla birer eser kale
me almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezraki, Al;baru Mekke (Wüstenfeld). I, 217-
218; Nevevl, el-MecmQ' (nşr. Muhammed Nedb 
MutiT). Riyad 1423/ 2003, VIII , 22-23; Takıyyüd
din el-Fas!, Şi{a'ü 'l-garam (nş r. ömer Abdüsse
lam Tedmürl), Beyrut 1405/1985,1, 183-185; Nec
meddin İbn Fehd, İtf:ı§.fü'l-vera bi-al;bari Ümmi 'l
i!;ura (nşr. Fehlm M. ŞeltOt). Kahire 1404/ 1983, 
ll, 510; IV, 82-83, 119, 196; M. AbdürraCıfel-Mü

navl, et-Tevl!;i{ 'ala mühimmati't-te'arif (nşr. M. 
Rıdvan ed-Daye). Beyrut 1410/1990, s. 421; Ali 
b. Taceddin es-Sincar!. Mena'iJ:ıu 'l-kerem fi ai)ba
ri Mekke ve'l-beyt ve vülati'l-Harem (nşr. Cem ll 
Abdullah M. ei-Mı srl - Macide Faysal Zekeriyya). 
Mekke 1419/1998, lll, 520, 541 ; V, 29; İbrahim 
Rifat Paşa. Mir'atü'l-Haremeyn, Kahire 1344/ 
1925, ı , 263; HüseyinAbdullah Baselame. Tanl;u 'l
Ka'beti'l-mu'CJ4?ama, Kahire 1420/2000, s. 108-
112; M. İlyas Abdülganl. Tarf/;u Mekkete'l-Müker
reme l!:adimen ue J:ıadişen, Medine 2001, s. 51 , 
52, 53, 54; "Şazervan", Mv.F, XXV, 314-315. 

r 

L 

r 

L 

r 

L 

r 

L 

liiJ NEsi BozKURT 

Ş Azİ LI 

(bk. ŞAzELI). 

ŞEAİR 

(bk. şiAR). 

ŞEB-i ARÜS 
( U"l~..,...;.) 

Düğün gecesi anlamında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 

ilahi sevgiliye kavuşmasına 
işaret eden öldüğü gece; bu gecenin 

yıl dönümlerinde yapılan tören 
(bk. MEVLANA CElALEDDIN-i RÜMI). 

ŞEBANKAREi 
( .sı~)ı.s::ı~) 

Muhammed b. Ali 
b. Muhammed Şebankare! 

(ö. 759/1358 [?]) 

İranlı şair ve tarihçi. 
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Tahminen 697 (1298) yılında Fars bölge
sinin Şebankare şehrinde doğdu. Şairliği
nin yanı sıra Farsça Mecma'u'l-ensabli't
tevaril]. adlı eseriyle tanınmaktadır. Şiirle

rinde övdüğü İlhanlı Hükümdan EbO Said 
Sahadır Han'ın veziri Gıyaseddin Muham-


