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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; 



nşr. Muhammed Kelanter, Tahran 1380/ 
1961 ) bu n un üzerine de birçok şerh ve ha
şiye yazılmıştır. 7. Mesalikü'l-eiham ii 
tenl;ri]J.i Şera'i'i'l-İslam . Muhakkık el-Hil
ll'ye ait eserin şerhidir (1-11, Tahran 1267-
1268, 1273, 1282, 1285, 1310- 1312; Tebriz 
1267, 1285; Tahran, ts ., taşbaskı) Hüseyin 
b. İbrahim el-Kazvlnl eseri metniyle birlik
te Me'aricü'l-aJ:ıkam adıyla şerhetmiştir. 
8. Esrarü'ş-şalCit (nşr. Muhsin Akli, Bey
rut 1410/1990). 9. et-Tenbihatü'l-'aliyye. 
Namaz esnasında yapılması gereken kal
bl arnelleri ele alan bir eserdir (nşr. Sefeud
din el-Basr1, Meşhed 1413/1371 hş . ). 10. 
Keşiü'r-raybe ii aJ:ıkCımi'l-gaybe. İma
miyye Ş'iası'nda gaybetle ilgili hükümlere 
dair bazı karşı görüşlerin reddine dairdir 
(Necef 1963) 11. Münyetü'l-mürid ii 
edebi'l-mütid ve'l-müstefid. Eğitim ve 
öğretimde hoca-talebe münasebetleriyle 
ilgili hacimli bir eserdir (Tahran 1307, Mu
hakkık el-Hilll'nin Risale {i't-teyasür fi'l
kıble ve ibnü'l-Mutahhar el-Hilll'nin Rav
zü'l-'inan' ı ile birlikte; nşr. Rıza el-Muhtari, 
Kum 1409/1989) 12. Müsekkinü'l-iu'ad 
'inde fal;rdi'l-aJ:ıibbe ve 'l-evlad. el-Me'a
lim müellifi Hasan'ın dışındaki çocuklarını 
kaybettiğinde bu durumda olan bir kimse
nin dinen yapması gereken hususları an
lattığı eseridir (Beyrut 1412/1991). Şehld-i 
Sani bu eserini Müberridü'l-ekbCıd fi 
mu]J.taşari Müsekkini'l-fu'ad adıyla özet
lemiştir ( eserlerinin bir listesi için bk. Ali 
Sadıki Gulaml, s. 55-70) 
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Farsça şehr kelimesi çalışma yaşındaki 
nüfusunun çoğunluğu ticaret, sanayi ve 
yönetim gibi işlerle uğraşan büyük yerle
şim merkezlerini ifade eder. Türkçe'de Xl. 
yüzyıldan itibaren halk dilinde şar biçimin
de telaffuz edilen şehir karşılığında Soğdca 
kökenli kent ile (kant) "kale ve saray" gibi 
anlamlara da gelen balık kelimeleri kulla
nılmıştır (bk. BALIK) . Arapça'da şehir kar
şılığındaki en yaygın isimler medlne, bel
de ve mısrdır. Kur'an-ı Kerim'de şehir için 
on yedi yerde medine (çoğul u medain), on 
dokuz yerde beled, belde (çoğulu bilad), 
yirmi bir yerde diir (çoğul u diyar), beş yer
de mısr (çoğul u emsar), elli altı yerde kar
ye (çoğulu kura) geçmektedir. Mekke, 
muhtemelen yeryüzündeki yerleşim bi
rimlerinin merkezi ve müslümanların kıt
lesi olduğundan "Ümmü'l-kurif' şeklinde 
nitelendirilir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, 

"bld", "dvr", "15ry", "mdn", "mşr" md.le
ri). Şehir kelimesi "dini işlere bakan bir 
müftüsü ve kaza hakkına sahip bir kadı

sı olan yer" olarak tarif edilmektedir (Er
gin, s. 2). Başşehir dışındaki şehirlerde hü
kümeti temsil eden valinin yanı sıra kadı, 
sahibü'ş-şurta, muhtesib (sahibü's-sOk) gi
bi görevliler bulunur. 

Şehirler sosyal hayatın her yönünü kap
sayan çeşitli faaliyetlerin görüldüğü, eko
nomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı 
önemli yerleşim birimleri olup fiziksel ve 
sosyal çevre ile toplumsal hayatın mer
kezini teşkil eder. Bazı kaynaklarda tarih
te bilinen ilk şehirleşmenin milattan önce 
4400'lü yıllardan itibaren Suriye, Filistin , 
Mısır ve Mezopotamya'da başladığı belir
tilmekteyse de yeni arkeolajik araştırma
lar, Anadolu'da Konya'nın SZ km. güney
doğusundaki Çatalhöyük'ün milattan ön
ce 6800 yıllarına kadar inen şehir yerleş
mesi olduğunu ortaya koymuştur (Tuncel, 
sy 23 [ı 980], s. ı 23- ı 60) Yerleşik olma
yan bir hayatta monotonluk ve tekdüze
lik hakimdir ve ihtiyaçlar sınırlıdır. Bundan 
dolayı ilahi tebliği ulaştıracak peygamber
ler insanların yoğun biçimde yaşadığı. ila
hi emirlerin anlaşılarak hayata geçirilme
sine ve fikirlerin yayılmasına en uygun or
tamlar sayılan şehirlere gönderilmiştir. 

ŞEHiR 

Arap yarımadasının az sayıdaki şehirle
rinden Mekke'de doğan İslam dini medeni 
hayatı teşvik etmektedir. Kur'an-ı Kerim'
de, şehirlerin estetik zevklere uygun şe
kilde planlanması ve güzel görüntüye sa
hip bulunması, ayrıca emin ve güvenilir 
yerler olması gerektiğine delalet eden ayet
lerin yanında müslümanların şehirli bir top
lum meydana getirmeleri konusunda yol 
gösteren, geçmiş topluluklarla ilgili bil
giler de yer alır (el-Bakara 2/ı 26; İbrahim 
ı4/35; el-isra 17/16-17; es-Sebe' 34/15). 
Kur'an'da yerleşik bir hayat süren Arap
lar'la bedevi Araplar birbirinden ayrılmış 
ve bedeviler "a'rab" diye adiandınimıştır 
(et-Tevbe 9/90, 97-99, lO ı , ı20; el-Ahzab 
33/20; el-Feth 48/ı ı, 16; el-H ucurat 49/14) 
Hz. Peygamber de şehirlerin bayındır hale 
getirilmesini istemiş , sıkıntı ve zorluklarına 
rağmen şehir hayatının insanlar için daha 
hayırlı olduğunu söyleyerek yerleşik hayatı 
ve şehirleşmeyi teşvik etmiştir (Müsned, ll , 
338, 349; San'anl. lll, ı52; Süyütl, ı , 4) . 

İslami dönemde şehireilik alanındaki ilk 
düzenlemeler ResOl-i Ekrem tarafından 
hicretten sonra kendisine nisbetle "Medl
netü'r-resül" adını alan Yesrib'de yapıldı. 
Yesrib'de ibadetin yanında başta eğitim 
ve öğretim olmak üzere adalet hizmetle
ri, kamu idaresi ve diğer işlere yönelik hiz
metlerin yürütüldüğü Mescid-i Nebevl'yi 
inşa ettirerek ileride kurulacak müslüman 
şehirleri için cami merkezli şehir modelini 
başlatan ResO!ullah, şehirde siyasi ve ida
r1 durumu yeniden düzenleyip müstakil 
bir devlet kurmanın yanı sıra bir çarşı pa
zar yeri belirlemek suretiyle ekonomik ha
yata çeki düzen verdi. Mescid-i Nebevl da
hilinde beytüımal şeklinde kullanılacak bir 
oda tahsis etti. Ayrıca Baki' mevkiini me
zarlık olarak kararlaştırdı. Hz. Ömer zama
nında idari işler için mescidin yakınında 
darülimare denilen bir binanın inşa edil
mesiyle şehir planı cami etrafında şekil

lendi. Daha sonraki dönemlerde şehrin 
fizil<l yapısına ilave edilen her türlü dini, 
sosyal ve kültürel bina caminin merkezili
ğine göre düzenlendi. Mahalle mescidleri 
de mahallelerin merkezi durumundaydı. 
Mekke'nin fethi üzerine Hz. Peygamber 
burada siyasi ve idari düzenlemeler yap
tı; Attab b. Esld'i valiliğe, Said b. Sa1d'i 
çarşıyı kontrol görevine getirdi; Muaz b. 
Cebel'i yeni müslüman olan Mekkeliler'e 
Kur'an-ı Kerlm'i ve dini esasları öğretmek
le vazifelendirdi. ResOl-i Ekrem'in Mekke'
deki bu görevlendirmeleri diğer şehirler
de aynen sürdürüldü. ResOlullah'ın Medi
ne'de ve Mekke'deki uygulamaları ardın
dan gelecek idareciler için bir örnek teş-
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