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ŞEREFEDDİN ei-AMİLI 
( _;.w ı ~...\ll -.Jr- ) 

Şerefüddin Abdülhüseyn 
b. es-Seyyid Yusuf b. el-Cevad Alü 

Şerefiddin el-Musevi el-Amili 
(1873-1957) 

Lübnan'ın Şii müctehidlerinden 
ve modern dönem 

Şii uyanış hareketini başlatan 
önemli şahsiyetlerinden biri. 

_j 

Babası Yusuf b. Cevad'ın ilim öğren
mek amacıyla gittiği Bağdat'ın Kazımi
ye semtinde doğdu. Ailesi Güney Lüb
nan'da bulunan SOr şehrinin Cebelüa
mil bölgesindeki ŞühQr köyünden olup 
annesi Zehra Hanım'dır. Şeceresinin MO
sa el-Kazım'ın oğlu İbrahim el-Murtaza'ya 
ulaştığı belirtilmektedir. Sekiz yıl kadar Ka
zımiye'de kalan ailesi daha sonra Cebelü
amil'e döndü. Şerefeddin ilk bilgileri bura
da babasından aldı, çevresindeki alimler
den faydalanarak kendini yetiştirmeye ça
lıştı. 1892'de tahsil için lrak'a gitti. Bir yıl 
kadar Samerra'da kalarak Necef'e geçti. 
Necef'te bulunduğu on iki yıl içinde Hasan 
b. Ali el-Kerbela!, Seyyid Muhammed Sa
dık el-isfahanl. Ali b. Bakır el-Cevahirl, Mu
hammed Taha Necef, Aga Rıza el-Heme
danl, Muhammed Kazım el-Horasanl, Şey
hüşşerla el-isfahanl ve Abdullah el-Mazen
deranl gibi hocaların derslerine devam 
edip öğrenimini tamamladı. Mayıs 1904'te 
mutlak müctehid (ayetullah) sıfatıyla mem
leketine döndü. Yaklaşık üç yıl kaldığı kö
yünden ayrılarak SOr şehrinde yerleşti. Çe
şitli vesilelerle yaptığı seyahatler dışında 
hayatını burada geçirdi. Batı Afrika'da yer
leşmiş olan Lübnanlılar'la irtibat kurup on
ların desteklerini alan Şerefeddin imar fa
aliyetleri, mevcut mescid, medrese ve hü
seyniyye*lerin geliştirilmesi, yenilerinin 
yapılması, cuma mescidi inşası, kız öğren
ciler için mektep ve yetimhaneler açılma
sı, fakir çiftçilerin haklarının korunması 
gibi alanlarda önemli çabalar sarfetti (el
Müraca'at, Murtaza Alü Yasin'in takdimi , 
s. 13-16) 1911'de Kahire'ye gidip Ezher 
Şeyhi Selim el-Bişrl el-Malikl'nin derslerini 
takip etti ve onunla bilhassa imarnet ko
nusunda tartışmalarda bulundu. Bu tar-
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tışmalar daha sonra yayımlanan el-Müra
ca'at adlı eserinde yer almıştır. Mısır'da 
bulunduğu dönemde Muhammed Abdül
hay el-Kettani, Muhammed Bahit ve Mu
hammed es-Semluti gibi alimlerle kelam, 
usul ve fıkıhla ilgili konularda tartışmalar 
yaptığı belirtilmektedir. 

1. Dünya Savaşı'nda Lübnan halkının ba
ğımsız bir devlet kurması yolunda halka 
rehberlik etti, savaşın sonuna kadar bu ça
balarını sürdürdü. 1918 yılında Lübnan'ın 
Fransız himayesine girmesi üzerine Nisan 
1920'de Vadihuceyr'de manda idaresine 
karşı düzenlenen mitingde halkı işgalcile
re karşı uyaran bir konuşma yaptı, Fran
sızlar'la cihad etmenin gerekliliğine dair 
fetva yayımladı. Fransızlar'ın kendisine bir 
suikast hazırladıklarını haber alınca aile
siyle birlikte Şam'a kaçtı. Fransızlar evini, 
henüz neşredemediği eseriyle birlikte bü
tün kütüphanesini yaktı ve kendisinin mü
eb beden sürgün edildiğini ilfın etti. Fran
sızlar'ın 25 Haziran 1920'de Suriye'yi ele 
geçirmesiyle Şerefeddin Şam'dan ayrıla
rak Araplar'ın hakimiyetindeki Filistin'e 
geçti. Burada bir süre kalıp ailesini mem
leketine gönderdikten sonra kendisi Mı
sır'a gitti. Mısır'da kaldığı birkaç ay için
de Mısır'ın ilim ve fikir adamlarıyla irtibat 
kurdu; onlarla islam toplumunun prob
lemleri, özellikle Sünni-Şii ayırımı yapmak
sızın düşmana karşı birlik ve beraberlik 
içinde bulunulması konusunda fikir alış
verişinde bulundu. 26 Haziran 1921 tari
hinde SQr'a dönen Şerefeddin üç yıl sü
reyle Fransız işgal kuwetlerine karşı ya
pılan mücadelelere katıldı. Bu mücadele 
Lübnan'ın 1945'te bağımsızlığını kazan
masına kadar devam etti. Bunun yanın
da araştırma ve eser telifinden geri kal
madı. Onun amacı çeşitli müesseseler kur
mak suretiyle ilim ve inançla donanmış. 
zamanın gereklerini bilen nesiller yetiştir
mekti. Hayatının son dönemlerinde akra
bası Seyyid Musaes-Sadr'ın SOr ve çevre
sindeki yerleşim birimlerinde Şii toplumu
nun lideri olması için çaba sarfettiği be
lirtilmektedir. Şerefeddin 30 Aralık 1957 
tarihinde Sur'da vefat etti. Cenazesi Bağ
dat'a, oradan Necef'e götürülerek Hz. Ali'
nin mezarının yakınında defnedildi. Şere
feddin el-Amili özellikle mezhep ihtilafları 
konusunda ortaya koyduğu görüş ve tah
lilleriyle tanınmış, daha çok Şla akaidiyle il
gili eserler kaleme almıştır. Bilhassa Şla'
ya yöneltilen tenkitleri cevaplandırmış, is
lam fırkaları arasında karşılıklı anlayış ve 
barışı yerleştirmeye çalışmıştır. 

Eserleri. t. el-Müraca'at. En tanınmış 
eseri olup Ezher Şeyhi Selim el-Bişrl el-

Maliki'ye yazdığı ve onun kendisine gön
derdiği mektuplardan oluşmaktadır. Ki
tapta Ehl-i sünnet ve Şla'da imarnet me
selesi ele alınmış, çeşitli delillerle Şla an
layışının üstünlüğü ortaya konulmaya ça
lışılmıştır. Farsça'ya ve Urduca'ya tercü
me edilen eserin neşirlerinin başında Aye
tullah Murtaza Aıü Yasin'in biyografisi ta
mamen yeralmaktadır (Sayda 1335, 1965; 
nşr. Hüseyin er-Razi, Tahran, ts. [el-Mec
mau'l-alemlli-Ehli'l-beyt]; Tahran, ts. [Mü
essesetü'l-Ba'se]; Beyrut 1391/1971 ). Ese
rin başka baskıları da yapılmıştır. z. el
Fuşulü'l-mühimme fi te'liti'l-ümme. 
Ehl-i sünnet ile Şla arasındaki ihtilaflı me
selelerin çözüme kavuşturulması ve üm
metin birliğinin sağlanması amacıyla ka
leme alınmıştır (Sayda 1330, ı347 ; Necef 
1967) 3. Ecvibetü mesa'ili Musa Carul
lah. Musa Carullah'ın Şla alimlerine yö
nelttiği Kur'an'ın tahrifi, sahabenin tekfi
ri, beda, müt'a nikahı vb. yirmi sorunun 
cevaplarını içeren bir eserdir (Sayda 
1355/1936; Necef 1966) 4. el-İctihô.d fi 
mul)Cıbili'n-naş (en-Naş ue'l-ictihad). 
Hz. EbQ Bekir, ömer, Osman, Aişe, Halid 
b. Velid, Muaviye b. Ebu Süfyan ve Sünni 
alimlerinin doksan dokuz meselede mev
cut nassa karşı ortaya koydukları görüşle
rin ve yaptıkları icraatların isabetsizliğinin 
ileri sürüldüğü bir çalışmadır (Necef 1956, 
ı 964; Sur 1960; Beyrut 1408/ 1988) Ese
rin Kum baskısına ( ı 404/1984) Muham
med Sadık es-Sadr tarafından müellifin 
biyografisi ilave edilmiştir. s. Ebu Hü
reyre. Bu sahablye dair tenkidl bir çalış
madır (Sayda 1365/ı 946, 1965; Beyrut 
1397/ı977, ı406/1986). 6. el-Kelimetü'l
garra' ii tafqili'z-Zehrô.'. Hz. Fatıma hak
kında bir risaledir (Sayda ı 347; Necef 1967, 
el-Fuşulü'l-mühimme ile birlikte) 7. Fel
sefetü'l-mf§a}f ve'l-velaye (Sayda ı 360, 
ı371, 194ı; Necef 1384, ı967) . 8. el-Me
calisü '1-fal]ire ii me'atimi'l-'itreti't-ta
hire. 1 O Muharrem'de yapılan matem me
rasimleriyle ilgilidir (Necef ı 967). 9. Keli
me J:ıavle'r-rü'ye . Rü'yetullahı özellikle Şla 
açısından ele alan bir risaledir (Sayda 1371). 
10, Mesa'il fı]fhiyye (Necef 1964). 11. Me
sa'il al]la]fıyye (Necef 1370). 12. Mü'el
lifü'ş-Şf'a if şadri'l-İslam (Necef 1956) 
13. Şebetü'l-e§bdt ii silsileti'r-ruvat. Mü
ellifin kendisinden itibaren imarnlara ve 
Hz. Peygamber'e kadar ulaşan hocaları
nın silsilesini ihtiva eder. 14. Bugyetü'r
ra(Jlbin ii silsileti ali Şerefiddin. Aile 
fertlerinden Seyyid Abdullah tarafından 
neşredilen eserde müellifin biyografisi de 
yer almaktadır (Beyrut ı 991, II, 63-254; ba
sı lmış eserlerinin bir listesi için bk. K. Av-



vad, ll, 228-229; bütün eserleri için ayrı
ca bk. el-Müraca'at, Murtaza Alü Yas!n' in 
takdimi , s. 18-21 ; el-İctihad, M. Sadık es
Sadr' ın takdim i, s. 32-35; Ahmed Kubeysl, 
s. 53-69) Abdülham'id el-Hür el-İmfımü's
Seyyid AbdülJ:ıüseyn Şeretüddin adıyla 
bir eser kaleme almıştır (Zirikl'i, lll, 279). 
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ŞEREFEDDİN et-TÜSI 

(bk. TÜSi, Şerefeddin) . 

ŞEREFiYE KÜLLİYESİ 

Bitlis 'te 
XVI. yüzyılın ilk yarısında 

inşa edilen külliye. 

_j 

_j 

Bitlis şehir merkezinde Kışla ve Hasar 
derelerinin birleştiği yerde kurulmuştur. 

Kuzey-güney doğrultusunda sıralanan kül
liye binalarının doğu cepheleri dere kena
rına ve caddeye, batı cephesi sarp bir şe
kilde yükselen kayalıklara bakmaktadır. 
Avluya girişi sağlayan taçkapı üzerindeki 
kitabesine göre Bitlis Em'iri IV. Şeref Han 
tarafından 935 ( 1 529) yılında yaptı rılan 

külliye cami, medrese, türbe, imaret ve 
hamamdan oluşmaktadır. Binalardan ca
mi, türbe ve imaret bir avlu etrafında yer 
almakta, medrese caminin güneyinde, ha
mam ise bunların uzağında ana caddede 
bulunmaktadır. Avluya, caminin son ce-

maat yerinin bir uzantısı şeklinde doğu
dan dışa taşan giriş ünitesinin güney yü
züne yerleştirilmiş bir taçkapıdan geçil
mektedir. Taçkapı dikdörtgen görünüşlü 
olup düz ve kaval silme ile üç sıralı mukar
naslı ve geometrik geçmeli bordürle çer
çevelenmiştir. Bordürde sekizgen ve sekiz 
köşeli yıldızlardan gelişen geometrik bir 
düzenleme yer almaktadır. Mukarnas kav
saralı kapı girintisinin köşeleri helezonik 
yivli silindirik sütunçelerle yumuşatılmış

tır. Kavsara iki renkli taşlarla yapılmış üç 
dilimli bir kemerle kuşatılmış, kavsaranın 
altında kartuşlar içerisindeki dört bölüm
lü inşa kitabesi cel'i sülüs hatla yazılmıştır. 

Kapı açıklığı üstten düz lentolu olup ya
rım yıldız şeklinde devam eden bir silme 
ile çevrelenmiş, lento üzerinde geometrik 
bezerneler yapılmıştır. Kapıdan kare plan
lı, üstü kubbe ile örtülü giriş ünitesine ge
çilmektedir. Bunun batı tarafında ikinci bir 
kapı caminin son cemaat yerine açılmak
ta, buradan da avluya ulaşılmaktadır. 

Cami. Avlunun güneyinde yer alan ca
mi, düzgün kesme taş malzeme ile inşa 
edilmiş olup beş bölümlü son cemaat yeri 
ve enine dikdörtgen planlı harimden mey
dana gelmekte, kuzey cephesinde iki kö
şeye kaydırılmış kapılardan harime giril
mektedir. Harim mihrap önü kubbeli ve 
enine üç neflidir. Mihrap önü kubbesi iki 
nefi kesmekte, güneyden kıble duvarına 
diğer üç yönden payelere oturmaktadır. 

Kıble tarafındaki birinci nef köşelerde ku b
be, aralarda beşik tonozla, daha geniş tu
tulmuş ikinci nef beşik tonozlarla, üçüncü 
nef ikisi köşelerde , ikisi ortada dört kub
be ve aralardaki beşik tonozlarla örtülmüş
tür. Mihrap önü kubbesi içten tuğlalarla 
hafif sivri biçimde, dıştan oldukça yüksek 
silindirik kasnaklı ve basıktır. Harim ve 
son cemaat yerinin üstü düz dam şeklin
de ele alınmıştır. Caminin avluya bakan ku
zey cephesinde beş bölümlü son cemaat 
yeri bulunmaktadır. Doğudan gi riş ünite
si, batıdan bir duvarla iki yandan kapatıl
mış olan son cemaat yerinin sütunlara otu
ran sivri kemerli açıklıkları mevcuttur. Bö
lümlerin üzerieri pandantif geçişli kubbe
lerle örtülmüştür. Son cemaat yerinde or
tada bir mihrap nişi , bunun iki yanında 
birer pencere ve köşelerde camiye geçişi 
sağlayan iki kapı mevcuttur. Mihrap, iki 
silmeyle çerçevelenmiş dikdörtgen görü
nüşlü olup yarım daire planlı ve ova! kav
saralıdır. Kavsara ortasındaki yarım gülbe
zek ve köşeliklerdeki ma'kıll yazılar mih
rabı süslemektedir. Kapılar sade dikdört
gen birer açıklıktan ibarettir. Pencereler 
ise birbirine benzer, üstten mukarnasla 
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sonlanan, köşeleri sütunçeli bir girinti içe
risinde dikdörtgen açıklıklıdır. Sütunçe göv
deleri geometrik, başlıkları bitkisel beze
meli olarak yapılmıştır. Caminin batı cep
hesi sağır olup caddeye bakan doğu cep
hesi iki katlı üçer pencere ve aralardaki 
damla motifleriyle, güney cephesi de or
tada mihrap çıkıntısı, köşelere yakın do
ğudaki iki katlı birer pencere ile hareket
lendirilmiştir. Doğu cephesindeki alt pen
cereler dikdörtgen açıklık şeklinde , üstte
kiler sivri kemerli, değişik geometrik şekil
li taş ajurludur. Aralarındaki damla mo
tiflerinin içieri geometrik yıldız motifleriy
le doldurulmuştur. Güney cephesinin or
tasındaki mihrap çıkintıs ı beş kenarlı ola
rak dışa yansımakta. bunu üstten yarım 
piramidal bir külah örtmektedir. Alt pen
cereler köşelerden sütunçelerle sınırlan
dırılmış. üstten mukarnasla nihayetlerren 
girinti içerisinde düz lentolu, diktörtgen 
açıklıklıdır. Sütunçelerin gövde ve başlık
larıyla lento üzerinde zengin bitkisel ve ge
ometrik süslemeler bulunmaktadır. Doğu

daki üst pencere sivri kemer açıklıkl ı. içe
risi ajurlu geometrik desenlerle doldurul
muştur. iç mekanda payeve kemerler düz
gün kesme taş kaplı. duvarlar, kubbe ve 
tonozlar sıvalıdır. Beden duvarları günü
müzde ahşapla yarıya kadar kaplanmıştır. 
Mihrap nişi üstten yarım küre kavsaralı 
ve sıvalıdır. Minber ise ahşaptan olup orUi
nal değildir; üzerinde çeşitli bitkisel ve geo
metrik desenler yer almaktadır. 

Medrese. Caminin güney tarafında yer 
almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 
dikdörtgen bir alana oturan medresenin 
doğu kanadı iki katlıdır. Kuzey cephesinin 
ortasında dışa çıkıntı yapmayan eyvan tü
rü bir taçkapıdan medreseye girilmekte, 
kapıdan giriş eyvanı vasıtasıyla avluya ula
şılmaktadır. Avlu doğu-batı yönünde dik
dörtgen planlı olup oldukça küçük tutul-

Şerefiye Camii 'nin doğu duvarı ile taç kapısın ın birl eştiği kö
şeden bir detay 
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