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ŞEHID-i EWEL 
(J,YI~I) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Cemaliddln Mekkl b. Muhammed 

b. Hamid el-Muttalibl el-Cizzlnl el-Amill 
(ö. 786/1384) 

Usuliyye akımının öncülerinden 
ve Cebeliamil ekolünün kurucus u 

Şii alimi. 
_j 

734 (1333-34) yılında, Memlükler döne
minde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
Lübnan'ın Cebeliamil bölgesinde (bugün 
CenOb vilayetinde) bulunan Cizzin köyünde 
doğdu. Soyu baba tarafından Hz. Peygam
ber'in dedesi Abdülmuttalib'in amcası Mut
talib'e, anne tarafından ensardan Sa' d b. 
Muaz'a dayanır. Bazı aşırı Şii görüşleri be
nimsediği iddiasıyla yargılanıp haksız ye
re idam edildiği gerekçesiyle Şia kaynakla
rında "Şehid" (Şehld-i Ewel) lakabıyla anı
lır. Babasından ve aynı zamanda kayınpe
deri olan büyük amcası Esedüddin es-Sa
iğ'den dini ve akli ilimlerde eğitim aldıktan 
sonra 7SO'de ( 1349) Hille'ye gitti. Özellikle 
Bağdat'ın Moğol işgaline uğramasının ar
dından İmamiyye Şiası'nın önemli bir ilim 
merkezi haline gelen bu şehirde kaldığı 
süre içerisinde Kerbela'ya da uğrayan Şe
hid-i Ewel, İbnü'l-Mutahhar el-Hilll'nin oğ
lu Fahrülmuhakkıl<in ile yeğenieri Arnldüd
din ve Ziyaeddin el-A'recl el-Hüseynl kar
deşlerden ders aldı. Ayrıca çoğu Hilll'nin 
öğrencisi olan Taceddin İbn Muayye el-Ha
seni, Alaeddin İbn Zühre el-Hüseynl, İbn 
Nema el-Hilll, Radıyyüddin Ali b. Tıraz ei
Metarabadi gibi Şii alimlerinden fıkıh , 

hadis, kelam ve tefsir icazeti aldı. 754'te 
( 1353) hacca gitti. 757 (1356) yılı sonları
na kadar kaldığı Hille'de eğitimine devam 
ederken ders vermeye başladı. Daha son
ra Bağdat'a geçerek yaklaşık iki yıl boyun
ca Bağdat medreselerinde birçok Sünni 
aliminden ders okudu. Yirmi beş yaşla
rında geniş bir ilmi birikimle memleketi
ne döndü; Cebeliamil bölgesinin ilk fıkıh 
medresesi diye bilinen Cizzln Medresesi'
ni kurdu ve öğrenci yetiştirmeye başladı. 
Bu arada Dımaşk'taki Sünni ilim çevrele
riyle irtibatını sürdürdü; Ebü'l-Meall İbnü'l
Lebban'dan kıraat öğrendi ve aralarında 
İbnü'l-Cezerl'nin de bulunduğu kıraat çev
relerine yakın oldu. Öğrencilerine verdiği 
icazetnamelerde içlerinde Şemseddin el
Kirmanl, Kutbüddin er-Razi. Burhaneddin 
İ bn Cemaa, İzzeddin İbn Cemaa gibi isim
lerin de bulunduğu kırk Sünni aliminden 
yararlandığını. kendilerinden başta Sünni 
hadis kaynakları olmak üzere dini ve akli 

ilimiere dair birçok eserin rivayet yetkisini 
aldığını kaydeder (Meclisi. CIV, 190-191 , 
195; Şeh!d-i Ewel'in hocaları. okuduğu ve 
okuttuğu kitaplar hakkındaki icazetname 
kayıtları için bk. a.g.e., CIV, 140-141 , 177-
178, 181 -201; CIX, 55-56,70-72, 106). Mik
dad b. Abdullah es-Süyurl, Ebu Talib Ah
med b. Kasım b. Zühre, Hasan b. Eyyub 
İbn Necmeddin e1-Etravl, Cemaleddin Ah
med İbnü'n-Neccar, Şemseddin Muham
med İbn Abdülall, Ebü'l-Hasan Zeynüddin 
Ali b. Hazin el-Hairi ve Muhammed b. Ta
ceddin İbn Necde'nin yanı sıra "Sittü'J-me
şayih" lakabıyla tanınan kızı Ümmü'l-Ha
san Fatıma, oğulları Radıyyüddin Ebu Ta
lib Muhammed, Ebü'l-Kasım Ziyaeddin Ali, 
Ebu Mansur Cemaleddin Hasan ve Üm
mü Ali diye bilinen hanımı da meşhur öğ
rencileri arasında yer alır. 

Şii kaynaklarına göre Şehld- i Ewel, Dı
maşk'ta takıyye yaparak kendini bir Sün
ni diye tanıttı, öğrencilerine Sünni ilim ge
leneğine göre ders verdi, Şii alimlerinin 
eserlerini ise geceleyin gizlice okuttu (Ab
dullah Efendi el-İsfahan! , s. 80; Hansar!, 
VII , ll ) . Bazı çağdaş araştırmalarda bu tav
rm Şehld- i Ewel'e özgü olmadığı, İbnü'l
Mutahhar el-Hill!' den sonraki Usuliyye eko
lü mensubu Şii alimlerinin XVII. yüzyıla 
kadar genellikle kendilerini bir Şafii faki
hi gibi tanırtıkları ileri sürülmekle birlikte 
(Stewart, s. 61 -ı 09, ayrıca b k. ı 02-1 05) Şe
hld-i Ewel'in Sünni alimlerine ve özellikle 
Şafiller'e yakınlığı takıyye değil doğal bir 
ilişki ya da müslümanların birliğini koru
mayı hedefleyen bir davranış biçiminde 
de görülebilir (Winter, lll [ !999], s. 158, 
165-167, 181 - 182; Şahid-i Sani, Muham
med Mehdi el-Asafi'nin takdimi, 1, !lO). 
Nitekim yargılanması esnasında ve muh
temelen bu davayla ilişkili olarak kıraat 
alimi İbnü'l-Cezerl'ye yazdığı bir mektup
ta kendini Şafii diye tanıtmış olmakla bir
likte İbnü 'l-Cezerl onun bir Şii müctehid 
ve Şla'nın lider i olduğunu açıkça belirtir 
(Gaye tü 'n-Nihaye, II, 265) Bu tesbitin Şe
hi d-i Ewel'in sağlığında Dımaşk'taki Sün
ni çevrelerin genel kanaatini yansıttığı dü
şünülebilir. Dımaşk'taki münasebetleri bir 
yana onun Cizzin'de yürüttüğü eğitim. 
fetva verme. humus toplama gibi faali
yetlerinden Sünni ulemanın haberdar ol
maması uzak bir ihtimaldir. Şehld- i Ev
vel'in başlattığı bu faaliyetler sayesinde Ciz
zln köyü kısa zamanda gelişip İmamiyye 
Şiası'nın Hille'den sonra en önemli ilim 
merkezi haline geldi. Ardından Cebeliamil 
bölgesinde Sayda'ya bağlı Aynas, Kerek, 
Meys, Cüba' ve Meşgara'da yeni Şii med
reseleri kuruldu, tekrar humus toplandı 
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ve Memlükler döneminde iyice zayıflayan 

Şii ilim geleneği ve Şii ulemasının nüfuzu 
caniandı (Şehid-i Sani, Muhammed Meh
di ei-Asafi'nin takdimi , 1, 97-98 ; Ca 'fer 
el-Muhacir, s. 118-135, 150-241; Musta
fa Mahmud Sübeytl, s. 153-158) 25 Ce
maziyelewel 764 (12 Mart 1363) tarihin
de Dımaşk naib-i saltanası Seyfeddin Kuş
temür tarafından yayımlanan ve Sayda 
çevresindeki aşırı Şii g rupların yanı sıra 

imamiyye Şiası'nı da hedef alan ferman
da (Kalkaşend!, XIII , 14-21) bölge güvenli
ğini tehdit edici gelişmeler arasında Ciz
zln merkezli bu yeni oluşuma da imada 
bulunulduğu anlaşılmaktadır (Ca 'fer el 
Muhacir, s. 1 35-140; Vermeulen, IV [ 1973], 
s.169- l75) 

Yaşadığı dönemde Şehid-i Ewel'in şöh
reti Cebeliamil ve Dımaşk'la sınırlı değildi. 

Horasan'ın Beyhak bölgesinde hüküm sü
ren Şii Serbedariler hanedanının son hü
kümdarı olan ve aşırı Batıni eğilimiere sa
hip selefierinden farklı şekilde hakim ol
duğu topraklarda İmamiyye Şias ı'nı güç
lendirmek isteyen Hace Ali b. Müeyyed'le 
iyi ilişkiler kurduğu ve birbirlerine mektup 
yazdıkları bilinmektedir. Hace Ali bu faali
yetlere önderlik etmesi için 782'de ( 1380) 
onu Sebzevar'a davet etti. Şehld-i Ewel 
bu davete olumlu karşı lık vermediyse de 
İmami-Ca'feri fıkhının öğretimi ve uy
gulanmasında esas alınmak üzere el
Lüm'atü 'd-Dımaş~ıyye adlı eserini giz
lice yazarak kendisini davet için Dımaşk'a 
gelen elçi Şemseddin el-Avi ile gönderdi 
(Şehid-i San!, 1, 181; Abdullah Efendi el
İ sfahan! , s. 77). Belki de Safevi ler'den çok 
önce Şii ulemasının otoritesine dayanan bir 
imarni-Şii devletinin oluşumunu hedefle
yen bu ittifak süreci, Timur'un Sebzevar' ı 

işgali (783/1 381) ve bundan üç yı l sonra 
Şehld-i Ewel'in Dımaşk'ta idam edilme
siyle sona erdi (Arjomand, s. 69-71) . 

Burci Memlükleri'nin ilk sultanı el-Me
likü'z-Zahir Berkuk'un iktidara geliş inden 

kısa bir süre sonra, Dımaşk'ta Seyfeddin 
Baytemür'ün naib-i saltanat görevinde 
bulunduğu 785 (1383) yılı ortalarında tu
tuklanan Şehld - i Ewel bir yıla yakın Dı
maşk Kalesi'nde hapsedildi ve ardından 9 
Cemaziyelewel 786'da (29 Haziran 1384) 
yargılanıp idam edildi. Sünni ve Şii kay
naklarında birtakım farklılıklarla ve ayrın
tılı biçimde anlatılan hapis ve yargılama 

süreciyle ilgili bazı belirsizlikler vardır (İb

nü'l-Cezeri, Il , 265; İbn Kadi Şühbe, !, 
134- 135; Hürel-Amil!, 1, 182; Mecli s!, CIV, 
184-186; İbn Usfurel-Bahrani, s. 146- 148). 
Tutuklama sebebinin çok açık olmasa da 
hum us toplayıcılığıyla ilgili bir şikayet oldu-
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ğu anlaşılmaktadır (Ca'fer el-Muhaeir, s. 
ı 33). Ayrıca Rafızl fırkalarına ait birtakım 
aşırı görüş ve düşünceleri benimsemekle 
suçlanan Şehid- i Ewel, Dımaşk naib-i sal
tanası Baytemür'ün başkanlık ettiği ve Dı
maşk'taki dört mezhep kadısının yanı sı
ra dört mezhebin önde gelen fakihlerinin 
de hazır bulunduğu mahkemede yargıla
nır. Hanefıler'le bazı Şafiiler'in karşı görüş 

açıklamalarına rağmen zındıklığının sabit 
olduğuna hükmedilir ve Maliki kadısı Bur
haneddin İbrahim b. Muhammed es-San
had eş-Şazell'nin verdiği idam kararı in
faz edilir. Şii kaynaklarında ayrıca ağır iş
kencelere uğradığı da nakledilmektedir. 
Şehid-i Ewel'in başta inkar ettiği suçu ik
rar ederek tövbe etmeye ikna edilmesi ve 
kararın zındıklara karşı çok sert görüşlere 
sahip olduğu bilinen Maliki kadısına ha
vale edilmesi davanın siyasal ve toplum
sal baskı altında yürültüldüğü yorumları
na yol açmıştır (Abdullah Efendi el-isfaha
nl, s. 80; Şehld-i Sani, Muhammed Meh
di ei-Asafl'nin takdim i, I, ı ı 8- ı 24; W in
ter, III 1 I 9991. s. I 7 ı- ı 80). Nitekim kendi 
bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin yanı sı
ra muhtemelen Serbedari hükümdarıyla 
ilişkileri yüzünden Şehld-i Ewel, sürekli 
Haçlılar'ın tehdidi altında bulunan ve on
larla ittifak yaptıkları gerekçesiyle Trab
lus (Tripoli) çevresindeki Nusayrller'e baskı 
uygulayan siyasi istikrardan mahrum M em
lük yönetimi açısından ciddi bir tehdit ha
line gelmiş olmalıdır (Ca'fer ei-Muhaeir, s. 
ı ı 8- ı 40). Her ikisi de Mısırlı olan ve M em
lük yöneticilerine yakın bulunan Makrizi ile 
İbn Hacer ei-Askalanl'nin Şehid-i Ewel'in 
huiQI inancını benimseyen ve bazı haram
ları helalsayan Nusayrller'den sayıldığı için 
idam edUdiğine dair değerlendirmeleri bu 
açıdan dikkat çekicidir ( Sülük, VIII, 51 O; 
İnba'ü'l-gumr, 1, 3I 1; II, 18ı). Buna karşı

lık İbnü'I-Cezerl ile dönemin Dımaşk müf
tüsü İbn Kadi Şühbe'nin Şehid-i Ewel hak
kındaki değerlendirmeleri daha olumlu ve 
yargılama süreciyle ilgili anlatımları daha 
ihtiyatlıdır (Gayetü'n·Nihaye, II, 265; Ta
rf/]., ı , 134- 1 3 5). Bazı Şii kaynaklarında ve 
çağdaş araştırmalarda yargılama ve idam 
sürecinde Dımaşk Başkadısı Burhaneddin 
İbn Cemaa'nın Şehid-i Ewel'e yönelik ki
şisel kıskançlık ve düşmanlık duygusunun 
da etkili olduğu ileri sürülür (Abdullah 
Efendi el-isfahanl, s. 80-81; Hansarl, vıı, 
ı4; Şehld-i Sani. Muhammed Mehdi el
Asafl'nin takdimi, I, 120-ı22) . Öte yan
dan suçlama ve idam gerekçesini açık
ça belirtmeyen Şii kaynaklarında yer alan, 
Şehid-i Ewel'in bu suçlamaları takıyye ge
reği inkar ettiği ve suçun sabit olmaması 
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için tövbe etmekten kaçındığı şeklindeki 
değerlendirmeler arasında çelişki görün
mektedir (W i n ter, III 119991. s. ı 76- ı 77). 

Cizzln merkezli yoğun bir faaliyet yürü
terek Cebeliamil bölgesinde İmamiyye Şl
ası'nın bilimsel, kültürel ve toplumsal açı
dan gelişmesini sağlayan Şehid-i Ewel, 
Ca'ferl fıkıh tarihi açısından dönüm nok
tası sayılan fakihlerdendir. UsQII düşünce
nin şekillendiği Hille ekolünün bütün biri
kimini İ bnü'I-Mutahhar ei-Hilll'nin öğren
cileri vasıtasıyla bu bölgeye taşımakla kal
mamış . aynı zamanda Muhakkık ei-Hilli 
ve İbnü'I-Mutahhar ei-Hilll'nin ardından 
UsQII düşünceyi geliştirmiş ve ictihad ha
reketini devam ettirmiştir. Başta el-Ka
va'id ve'l-feva'id olmak üzere onun ki
tapları Ca'feri fıkıh yazımında yeni bir dö
nem başlatmış. öğrencileriyle birlikte bu 
eserler fıkhi faaliyetlerin merkezine yer
leşmiştir. Bu devirden itibaren artık Cebe
liamil ya da Şehid-i Ewel ekolünden söz 
etmek mümkündür (Tabataba'i, s. 48-49; 
Uyar, s. 93, 119; 313; el-Mevsü'atü'l-{ı~hiy
yetü'l·müyessere, I, 50). Nitekim Şehid-i Ev
vel, Muhakkık ei-Hilli'nin ardından Ca'feri 
fıkhının en büyük otoritelerinden biri ve Ca'
ferl fıkıh tarihinde müteahhirin ya da mü
teahhirü'l-müteahhirin döneminin başlan
gıcı sayılır (Hansarl, VII, 3-4; Hasan Sadr, 
s. 366; Tabataba'i, s. 23-24). Gaybet dev
rinde birtakım dini ve siyasi yetkileri gaib 
imam adına fakihin kullanabileceği konu
sunda Hille ekolü çizgisindeki görüşleri, ve
layet-i fakih teorisinin temelini teşkil eden 
niyabet anlayışının gelişiminde etkili ol
muştur (Arjomand, s. 7 ı ; Saehedina, s. ı 7, 
187-190, 206; Ca'ferel-Muhaeir, s. ı28-

13 ı) . H illiler gibi o da Sünni fıkhından ve 
özellikle Şafii mezhebinden yoğun biçim
de faydalanmış ve bu sebeple Muhammed 
b. Ali ei-Esterabadi, Hür el-Amm gibi Ah
bariyye ekolü mensubu Şii alimlerinin eleş
tirilerine maruz kalmış olmakla birlikte 
(Emelü'l-amil, ı. 89; Kohlberg, bl. XVII, s. 
134; Stewart, s. ı 94) aynı zamanda Sünni 
etkisini azaltarak özgün bir İmami-Ca'ferl 
fıkhının teşekkülüne katkıda bulunduğu 

anlaşılmaktadır (Tabataba'i, s. 49; Uyar, s. 
94; krş . Stewart, s. 247). 

Eserleri. Şehld-i Ewel'in çoğunluğu fıkıh 
alanında otuzu aşkın Arapça eseri vardır. 
Hareketli yaşantısı sebebiyle önemli bir kıs
mını tamamlayamadığı anlaşılan bu eser
ler Ca'ferl fıkıh literatürünün gelişiminde 
önemli etkiye sahiptir. A) Fıkıh ve Fıkıh 

Usulü. 1. el-Lüm'atü'd-Dımaşlp.yye. Ca'
ferl fıkhına dair muhtasar bir metin olup 
Şehid-i Ewel'in en meşhur eseri ve bütün 

fıkıh konularını kapsayan özgün tek fıkıh 
kitabıdır. Müellifin bu eseri 785 (1383) yı
lında hapiste iken yedi günde yazdığına 
dair bir rivayet bulunmakla birlikte (Hür 
ei-AmilT. I, 183) Şehid-i Sani'nin verdiği · 
bilgiye göre 782'de (ı 380) Serbedari Hü
kümdarı Hace Ali b. Müeyyed için yedi 
günde kaleme alınmıştır (Şehld-i Sani, ı. 

ı 8 ı -182) Öğrencilerinden Ali b. Hazin el
HB.irl'ye 784 (1382) yılında verdiği icazet
namede okuttuğu kitaplar arasında bu 
eserin adının geçmesi (Meclisi, CIV, 187, 
ı 92; Abdullah Efendi el-isfahanl, s. 78) 
ikinci rivayeti destekler mahiyettedir. Ki
tapta Muhakkık el-Hilll'nin el-Mul].taşa
rü'n-nati'i esas alınmakla birlikte özellik
le fıkıh terimlerinin daha titiz kullanılma
sı bakımından onu aştığı kabul edilen eser, 
sistematik açıdan mükemmel olduğu ka
dar dil ve anlatım itibariyle de yazarın öz
gün edebi üsiObunu yansıtır (Şehld-i Sa
ni, Muhammed Mehdi el-Asafl'nin tak
dimi , I, 87-88). X. (XVI.) yüzyıldan itiba
ren Usüliyye akımı mensupları tarafından 
büyük ilgi gören eser üzerine yirmiye ya
kın şerh yazılmıştır (Aga Büzürg-i Tahranl, 
XIII, 292; XIV, 47-50; Tabataba'i, s. 77-78). 

Bunların en meşhuru ve muhtemelen 
ilki Şehld-i Sani'nin (ö. 966/1559 J?J) er
Ravzatü'l-behiyye adlı eseridir. Telif edil
diği tarihten bugüne kadar Şii medrese
lerinde ders kitabı olarak okutulan bu şerh 
üzerine de yetmişe yakın haşiye yazılmış 
(Aga Büzürg-i Tahran!, VI, 90- ı 03; XIII , 
292; Mallat, s. 40) ve el-Lüm'atü'd-Dı
maşlp.yye muhtemelen bu şerh sayesin
de meşhur olmuştur. Farklı kişilerce ta
mamen ya da kısmen nazma çekilen ese
rin (Aga Büzürg-i Tahran!, lll, 462; VIII, 
139; XXIV, 92; XXVI, 295; Tabataba'i, s. 77) 
farklı neşirleri (nşr. M. Taki MirvMd- Eş

ref Ali Mirvarld, Beyrut 14 ı 0/1990; nşr. Ali 
el-Kuran!, Kum 141 ı) ve Farsça tercüme
leri (tre. Ali Rıza Feyz- Ali Mühezzeb, Ter
ceme-i Kitab-i Lüm'a: Devreh-i Fı~h-i İma
miyye, 3. bs., Tahran 1369/1990; tre. Said 
MansCırl Aran!, Mütün-i Fı~h: Terceme ve 
şerf:ı-i Lüm'a, baskı yeri yok, 1374; tre. Ali 
el-Hüseynl, Tereeme ve Tebyfn-i Lüm'a-i 
Dımaş~ıyye, Kum 1385) bulunmaktadır. 
z. Gayetü'l-murad ii şerl}.i nüketi'l-İr
şad. İbnü'l-Mutahhar el-Hilll'nin İrşadü'l
e~han adlı fıkıh kitabına yazılmış ilk şerh
lerden biri olup Şehid-i Ewel'in Hille'de öğ
rencilik yıllarında kaleme aldığı ta'lik türü 
bir çalışmadır ve müellifin el-Lüm'atü'd
Dımaş]fıyye dışında tamamlanmış tek fı
kıh kitabıdır ( Gayetü 'l-murad, neşredenin 
girişi, I, 263-264). 3. ljaşiyetü'l-Kava'id 



(Şerf:ıu Jfava'idi'l-af:ıkam). İbnü'l-Mutah
har el-Hilli'nin eserini öğrencilik yıllarında 
okurken ve kendisi okuturken yazdığı haşi
yeler. başta öğrencisi Ahmed İbnü'n-Nec
car olmak üzere pek çok Şii alimi tarafın
dan kendi eserlerinde nakledilmiş, ancak 
çoğu zaman öğrencisinin en-Neccariyye 
adlı haşiyesiyle karıştırılmıştır (a.g.e., ı , 

127- ı 38) 4. el-Kava'id ve'l-feva'id. Mü
ellifin bizzat ifade ettiği gibi Ca'ferl fıkhın
da kavaid literatürünün ilk örneği olup 
el-Kava'idü'ş-Şehidiyye, el-Kava'idü 'l
külliyyetü '1-uşuliyye ve '1-fer'iyye ad
larıyla da anılır (Tahran 1308; Necef 1399; 
nşr. Abdülhadl el-Haklm, Kum, ts) FürG-ı 

fıkıh ve usGI-i fıkha dair, konularına göre 
tasnif edilmemiş 330 külli kaide ve yakla
şık 100 alt kaide (faide) içeren eser. mü
ellifin öğrencisi SüyGrl'nin Nazdü'l-Ka
va'idi 'l-fı]shiyye adlı tehzlb çalışmasıyla 
(nşr. Abdüllatlf el-KOhkemerl, Kum 1403) 
sistematik hale getirilmiştir. Sünni kay
naklarından istifade edilerek ve mukaye
seli bir bakış açısıyla yazılmış olmakla bir
likte Şii çevrelerinde geniş itibar gören eser 
ayrıca ihtisar, şerh ve haşiye çalışmalarına 
konu olmuş, Şii medreselerinde ders kita
bı olarak okututmuştur ( Gayetü 'l-murad, 
neşredenin girişi. 1, 158-16 1; Meclisi, CIV, 
187; Aga Büzürg-i Tahranl, VI, 172-174; 
XIV, 16-17; Stewart, s. 247) S. Zikra'ş-Şi'a 

fi a]J.kdmi'ş-şeri'a . Şehld-i Ewel'in, fıkhl 
meseleleri delilleriyle ve ayrıntılı biçimde 
inceleyen kapsamlı bir fıkıh kitabı olarak 
el-Lüm'atü'd-Dımaş]sıyye'den önce yazı
rnma başladığı, usul konularına dair bir gi
rişin yanı sıra taMret ve namaz konuları
nı kapsayan 1. cildini 784 (1382) yılında ta
mamladığı eser eksik kalmıştır. Bizzat mü
ellif tarafından şerhedilen eser yayımian
mış olup (I-V. Kum ı 419) ayrıca birçok şerh 
ve hilşiyesi mevcuttur (Gayetü'l-murad, I, 
ın. 144-147). 6. el-Beyan. Taharet, na
maz, zekat ve humus bölümlerinin yanı 
sıra oruç bölüm ünün bir kısmın ı içeren 
muhtasar bir fıkıh metnidir ve birçok defa 
neşredilmiştir (Tahran 1319, !322; Kum, ts.; 
nşr. Muhammed HassOn, Kum 1412). 7. ed
Dürusü'ş-şer'iyye . e?:-Zikra ve el-Be
yan'dan sonra yazımına başlanıp rehin bö
lümüne kadar olan büyük kısmı tamam
lanan bir fıkıh kitabıdır. Müellifin en meş
hur eser lerinden ve Ca'ferl fıkıh literatü
rünün en güzel örneklerinden biri sayılan 
kitap, eksik kısımlarını tamamlamak üze
re Ca'fer b. Ahmed el-MelhGs el-Hüseynl 
tarafından kaleme alınan Tekmiletü'd
Dürus ile birlikte neşredilmiş (I-III, Kum 
1412), ayrıca üzerine birçok şerh yazılmış-

tır (a.g.e., I, l40-ı44). 8. el-Mezar. Hz. 
Peygamber'in, Ehı-i beyt'in ve on iki ima
mm kabirierini ziyarette ilgili hükümler ve 
ziyaretin adabı hakkında yazılmıştır. M ün
te{J.abü'z-ziyarat adıyla da anılan eseri 
Ali b. Hüseyin el-Kerbela! Muradü'l-mü
rid li-Mezari'ş-Şehid adıyla Farsça'ya ter
cüme etmiştir (a.g.e., I, ı74-ı75) 9 . er
Risaletü'l-eltiyye ve er-Risaletü 'n-net
liyye. İmam Ca'fer es-Sadık ve İmam Rı
za'dan rivayet edilen. "Namazın dört bin 
kuralı 1 meselesi vardır" hadisine istina
den yazılan iki risaledir. Bunların ilkinde 
namazın bin farzı 1 vacibi, ikincisinde üç 
bin nafilesi ele alınır. Büyük ilgi gören ve 
çeşitli baskıları yapılan risaleler çok sayıda 
şerhe konu olmuş, Farsça tercümeleri ya
pılmış ve nazına çekilmiştir (a.g.e., I, 148-
152). Muhammed Useyran ilkini (el-Elfiy
ye fi şalati'l-yevmiyye, Beyrut 1984). Ali 
el-Fil.zıl el-Kainl en-Necefi ikisini birlikte (el
Elfiyye ve'n-nefliyye, Kum 1408) yayımla
mıştır. 10. Cami'u'l-beyn min teva'idi'ş
şer]J.ayn. İbnü'l-Mutahhar el-Hilll'nin Teh
?:ibü tari]si'l-vüşul ila 'ilmi'l-uşul adlı ese
ri üzerine Şehld-i Ewel'in hocaları Aml
düddin ve Ziyaeddin el-Hüseynl kardeşler 
tarafından yazılan en meşhur iki şerhi bir 
araya getiren bir kitaptır. Müellifin bazı 
eserlerinde Şer]J.u't-Teh?:ib adıyla atıfta 
bulunduğu ve gençlik yıllarında kaleme 
alıp tekrar gözden geçirme imkanı bula
madığı eser üzerinde Şehld-i Sani'nin öğ
rencisi Hüseyin b. Abdüssamed el-Hari
sl bir tashih çalışması yapmıştır (a.g.e., I, 
124-!26) 11. Mesa'il. Şehld-i Ewel'in fet
valarını ve öğrencilerinin sorularına verdi
ği cevapları ihtiva eden bazı mesai! derle
meleri bulunmaktadır. Bunların en meş
hurları Mikdad es-SüyGrl (el-Mil,:dadiyyat, 
el-Mesa'ilü '1-Mil,:dadiyyat, Ecuibe tü me
sa'ili'l-Faztl el-Mit,:dad) ve İbn Necmeddin 
el-Etravl'ye (Ecuibetü mesa'ili'l-Etravi) ait 
olanlardır ( a.g.e. , I, ı 07 -lll). Şehld- i Ev
vel'e ayrıca bazı kaynaklarda Mesa'ilü İbn 
Mekki adlı bir eser nisbet edilmektedir 
(a.g.e., ı. 177-179). 

B) Diğer Eserle ri. 1. el-Ma]siiletü't-tek
lifiyye. Allah'ın kullarına sorumluluk yük
lernesi (teklif) konusunda yazılmış bir risa
le olup Allame el-Beyazl'nin er-Risaletü'l
Yunusiyye adlı şerhiyle birlikte Erba'u 
resa'il keldmiyye içerisinde yayımlanmış
tır (Kum 1380/1422, s. 35-86). Z. el-Ba]sı 

yatü 'ş-şali]J.dt. "Sübhilnellah, elhamdülil
lah, la ilahe iliallah ve Allahüekber" tesbi
hatının şerhinden hareketle İmamiyye iti
kadının beş temel ilkesinin ispat edildiği 
bir risaledir. Hacminin küçüklüğüne rağ -
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men çok önemli kabul edilen eser, Alla me 
el-Beyazi'nin el-Kelimatü'n-nafi'at adlı 
şerhiyle birlikte yine Erba'u resa'il keld
miyye içerisinde neşredilmiştir (s. 235-
236). 3. el-'A]sidetü'l-kdfiye (er-Risaletü'l
i'til,:adiyye). Küçük bir risate olup Gaye
tü'I-meram'ın girişinde yayımlanmıştır 

(a.g.e., I, l55-ı58). 4. el-Mecmu'a. Şla li
teratüründe, bir müellifin belli konularda 
kitap hacmine ulaşmayan notlarının yanı 
sıra daha önceki Şii ulemasının risalele
riyle eserlerinden seçme bazı bölümterin 
derlenmesiyle oluşan bu isimdeki telif tü
ründe (Aga Büzürg-i Tahran!, XX, 57) Şe
hld-i Ewel'in de birden fazla çalışması ol
duğu anlaşılmaktadır. Bir kısmını Muham
med b. Ali el-Cü bal kendi mecmualarında 
nakletmiştir (a.g.e., ı. 356, 432; Xl, 1!2-
1!3; Gayetü'l-murad, neşredenin giriş i , I, 
168-174) s. el-Erba'un ]J.adişen. Müelli
fin Şii kırk hadis literatürünün en meşhur 
örneklerinden sayılan aynı adlı iki eserin
den söz edilir. Bunlardan biri, ibadetterin 
faziletleri hakkındaki hadislerden ve on iki 
imarnın sözlerinden yaptığı bir derleme 
olup birçok defa neşredilmiştir. Diğeri Re
sGI-i Ekrem'in Hz. Ali'ye yaptığı kırk hadis 
öğrenimine ait vasiyetin rivayetidir. Muh
temelen el-Mecmu'a içerisinde bir bö
lüm olup müstakil baskısı da yapılmıştır 
(Kum 1407 hş.). Aslında bir hadis olmakla 
birlikte kırk hüküm içerdiğinden kırk ha
dis diye anılır (a.g.e., ı. ı 15-ı 18). 6. el-Va
şıyye. Şehld-i Ewel'in Şehld-i Sani tarafın
dan rivayet edilen vasiyeti Giiyetü'l-mu
rad'ın girişindeyayımlanmıştır (1, 182-183). 
Bunların dışında Şehld-i Ewel'in Şer]J.u Ka
şideti'ş-Şehfini adlı bir şerhiyle Cevazü 
ibda'i's-seter fişehri ramazan, ljuldşa

tü'l-i'tibdr ti'l -]J.ac ve'l-i'timfır, A]J.kd
mü '1-emvat, el-Mesa'ilü '1-erba'iniyye 
(e l-Erba'lniyyat) ve el-Vaşıyye bi-erba' 
ve 'işrine {J.aşlet adlı risaleleri bulunmak
tadır (a.g.e., I, ı ı ı , ı 26, 138, 152, 176, 184). 
Kendisine nisbet edilen Ifaşiyetü 'ş- Şe

ra'i', Şer]J.u Mebddi'i'l-uşul, Mecmu'a
tü '1-icazat, ljalelü 'ş-şalfıt, el-İstidrak, 
ed-Dürretü'l-bahire ve Mesa'ilü tezfı
]J.umi'l-]J.ükm gibi birçok eserin ona aidi
yeti şüphelidir (a.g.e., I, 190-208) 
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IJll!lliJ ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

L 

ŞEHID-i sANi 
( ~Wl ~!) 

Zeynüdd1n b. Al1 b. Ahmed 
el-Cüba1 el-Amill 

(ö. 966/ 1559 [?]) 

Şii alimi. 
__j 

13 Şewal 911 (9 Mart 1506) tarihinde 
Lübnan'ın güneyindeki Cebeliamil'de bu
lunan Cüba' (Cübaulhalave) beldesinde doğ
du. Haksız yere öldürüldüğü için "Şehld-i 
Sani", ayrıca babası gibi İbnü'l-Hücce (İb-
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nü'I-Hacce) olarak anılır. İlk öğrenimini ba
basından aldı. 925'te ( 1519) babasının ölü
mü üzerine Lübnan'ın güneydoğusunda 
bulunan ve o dönemde önemli bir ilim mer
kezi sayılan Meysülcebel'e giderek bura
da çeşitli hocalardan yaklaşık sekiz yıl sü
reyle ders aldı. Daha sonra Lübnan'da Zah
le şehrinin kuzeydoğusundaki Kerekinüh'
ta öğrendiklerini geliştirme fırsatı buldu. 
Kayınpederi Abdülal1 el-Misemi, Hasan el
A'rec1, Şemseddin Muhammed b. Mekk1 
ed-Dımaşki, Hüseyin el-Cürcan1, Şehabed
din İbnü'n-Neccar el-Hanbel1, Nasırüddin 
el-Melkani, Muhammed b. Nehhas, Ab
dülhamld es-Senhür1 ve Muhammed Ab
dülkadir eş-Şafii başta gelen hocalarıdır. 
934 (1528) yılında Cüba'a döndü. Burada 
fetva vermenin yanı sıra öğretim ve va
izlik görevlerini sürdürdü. İki defa gittiği 
Dımaşk'ta bir yıl kaldıktan sonra tekrar 
memleketine geldi. 942'de ( 15 35) Sünni 
alimler iyle fikir alışverişinde bulunmak ve 
bilgilerini ilerietmek amacıyla gittiği Mı

sır 'da yaklaşık bir buçukyıl kalıp Şehabed
din Ahmed b. Hamza er-Reml1'den icazet 
aldı. Ardından hac görevini yerine getir
mek için Mekke'ye gitti. Ertesi yıl Cüba'a 
döndü. İki yıl sonra Irak'ta bulunan imam
lara ait kutsal mekanları ziyaret edip 948'
de (ı 541-42) Kudüs'e geçti. Aldığı davet 
üzerine İstanbul'a gitmek için yola çıktı ve 
17 Reblülewel 952 (29 Mayıs 1545) tari
hinde üç buçuk ay kalacağı İstanbul'a ulaş
tı. Asıl maksadının Ba'lebek'teki bir med
resenin öğretim kadrosunda görev almak 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür görevlere 
yapılacak tayinlerde mahallin kadısından 
Anadolu kazaskerliğine arzda bulunarak 
söz konusu kişiye izin verilmesi gerekir 
ken Zeynüddin, böyle yapmayıp on deği
şik ilme dair bir risalesini takdim etti. Ka
zasker Muhammed b. Kutbüddin Muham
med onun ilmi seviyesinden oldukça etki
lendi ve Dımaşk yahut H alep'te seçeceği 
bir medresede hocalık yapabileceğini be
lirtti. Ancak Zeynüddin, Ba'lebek'teki NO
riyye Medresesi'nde görevlendirilmeyi ter
cih etti. Evrakı tamamlandıktan sonra ikin
ci defa lrak'a giderek kutsal mekanları zi
yaret etti ve 953 yılı Safer ayı ortalarında 
(Nisan 1546) yeni görevine başladı. Bu med
resede İslami ilimlerle ilgili diğer dersleri 
yanında fıkıh derslerini İmamiyye fıkhı da
hil alımak üzere beş mezhep çerçevesinde 
akutmaya başladı. Başta damadı Nured
din Ali b. Hüseyin el-Amil1 el-Cizz1n1 olmak 
üzere Hür el-Amili'nin babasının dedesi 
Muhammed b. Hüseyin el-Hür el-Amil1, 
İbnü'l-Üdi diye bilinen Muhammed b . Ali 
eı-Amm. Bahaeddin el-Amil1'nin babası Hü-

seyin b. Abdüssamed el-Amm gibi şahsi
yetlerin yetişmesinde büyük payı oldu. Son 
üç öğrencisi İstanbul ve Kahire seyahat
lerinde kendisine refakat etmiştir. 

955 (1548) yılında Cüba'a dönen ve ha
yatının son yıllarını burada geçiren Zey
nüddin mahall1 rakiplerinden daima en
dişe ederek yaşadı. Kendisinin müctehid
lik iddia eden bid ' atçı bir kişi olduğu yo
lunda ortaya atılan ve İstanbul'a kadar 
ulaştırılan şikayetlerle karşı karşıya kaldı. 

Dönemin Sayda kadısı Ma'rüf, onun sapık 
mezhepli (heretik) bir kişi olduğu şeklinde 
padişaha yahut aktif Şii propagandası yap
tığı gerekçesiyle Rüstem Paşa'ya şikayet 
etmesi üzerine soruşturma yapılması için 
İstanbul'a götürülmesine karar verildi (Ha
san-ı Rumlu , s. 406) . 965 yılı başlarında 
(Ekim-Kasım 1557) Mekke'ye giden Zey
nüddin burada yakalanıp kırk gün süreyle 
hapsedildikten sonra İstanbul'a götürül
dü, ancak padişah ve sadrazarnın huzu
runa çıkarılmadan öldürüldü. Diğer bir ri
vayete göre ise Anadolu'ya ulaşınca mu
hafızı tarafından katledilmiştir. Kendisini 
öldüren muhafıza kısas uygulandığı riva
yet edilir. Bu olay sebebiyle, Şla arasında 
Şehld-i Ewel diye anılan Muhammed b. 
Mekki el-Amili'den 180 yıl sonra kendisi
ne Şehld - i Sani denilmiştir. Ölüm tarihi 
965 (1558) veya 966 (1559) olarak veril
mektedir. 

Ese rleri. Alim kişiliğinin yanında şair 
olan Şehid-i Sani'nin çoğu fıkıhla ilgili şerh 
ve haşiye niteliğindeki eserlerinin sayısı 
yetmişi aşmaktadır. Bunların bir kısmı şun

lardır : 1. Tefsirü'ş-Şehidi'ş-şdni. Besme
lenin geniş bir açıklamasıyla Tevbe süre
sinin muhacirin, ensar ve onlara tabi olan
ların övgüsüne dair 100. ayetinin tefsirini 
ihtiva eder (Aga Büzürg-i Tahran!, IV, 327; 
A'yanü'ş-Şfa, VII , 143) . Z. ed-Dirdye f i 
'ilmi muştalaJ:ıi'l-J:ıadiş (Necef 1960). 3. 
el-Biddye ii 'ilmi'd-dirdye. Şla'nın önemli 
hadis usulü kitaplarından olup müellifi ta
rafından er-Ri'dye ii ' ilmi'd-dirdye adıy
la şerhedilmiştir (nşr. Abdülhüseyin Mu
hammed Ali Bakkal, Kum 1406, 1408/1987). 
4. ŞerJ:ıu'l-Biddye fi 'ilmi'r-rivdye. Muh
teva bakımından bir önceki esere benze
yen kitabın birinci babı bir önceki eserin 
naşiri tarafından yayımlanmıştır (Tahran 
1402/1982). S.lfa~ii'~u'l-imdn (nşr. Meh
di er-Recai. Kum 1409; ayrıca bk. Aga Bü
zürg-i Tahran!, VII, 3 ı ) 6. er-Ravzatü'l
behiyye fi şerJ:ıi'l-Lüm'ati 'd-Dımaş~ıy

ye. Şehld-i Ewel'in fıkıhla ilgili eseri üzeri
ne yazılan bir şerh olup (HI, Tebriz 1270, 
1274, 1276, 1303; Tahran 1273, 1276, 1302; 
nşr. Abdullah es-Sebtl, Kahire 1378/ 1960; 


