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7. el-Mecâmi£u’l-Mârûniyye (Beyrut
1904). Müellifin bunlarýn dýþýnda Arap di-
li ve edebiyatý ile Mârûnî tarihine dair ya-
yýmlanmamýþ eserleri bulunmaktadýr.

B) Tercüme. Þertûnî’nin Fransýzca’dan
Arapça’ya olan çevirileri þunlardýr: Dû Kû-
biye el-Yesûî, ez-Zenbešatü’l-behiyye
fî sîreti rehbeneti’l-Yesû£iyye (Beyrut
1885); Rey¼ânetü’l-e×hân fî sîreti Mâr
Liyûs Ganzâ³a ve Mâr Stenslâvus Kus-
tekâ (Beyrut 1885); et-Tevfîš beyne’l-
£ilm ve Sifri’t-Tekvîn; Ma¾harü’½-½alâ¼
fî sîreti’l-Æýddîs Alfons Rodrikes el-Ye-
sû£î (Beyrut 1887); Martin el-Yesûî, Târî-
Åu Lübnân el-šadîm (Beyrut 1899, 1980);
Rîgû el-Yesûî, es-Seferü’l-£acîb ilâ bilâ-
di’×-×eheb; Henri Lammens, ¥abîsü Bu-
¼ayreti Æuds; er-Ri¼letü’s-Sûriyye fî
Emrika’l-vüs¹â ve’l-cenûbiyye; Tûncûr-
cî el-Yesûî, £Ýlmü’l-felsefe; Kalbis Lînîfer,
ƒitâb fî Külliyyeti’l-Æýddîs Yûsuf (Bey-
rut 1886); Menâretü’l-ašdâs (Beyrut 1895-
1896); TârîÅu’¹-ªâßifeti’l-Mârûniyye
(Beyrut 1890); Silsiletü’l-Be¹arišati’¹-ªâßi-
feti’l-Mârûniyye (Beyrut 1898); Þer¼u’t-
Tekrîsât ve’þ-Þertûniyye (Beyrut 1902).
Müellifin ayrýca el-Beþîr, el-Meþriš, el-
Mi½bâ¼ gibi gazete ve dergilerde maka-
leleriyle Stefan ed-Düveyhî’nin tarih kitap-
larýyla ilgili neþir çalýþmalarý vardýr.
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Ašrebü’l-mevârid adlý
Arapça sözlüðüyle tanýnan
Arap dili ve edebiyatý âlimi.
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Lübnan’ýn Cebelilübnan vilâyetine baðlý
Þûf kazasýnýn Þertûn köyünde doðdu. Arap
dili ve edebiyatý âlimi Reþîd eþ-Þertûnî’-
nin aðabeyidir. On üç yaþýna kadar mek-

tebe gidemedi. 1862’de Abeyh köyünde
Amerikalýlar’a ait bir okulda iki yýl kadar
öðrenim gördükten sonra Yukarý Lübnan’-
daki Sûkulgarp þehrinde Ýlyâs es-Salîbî
mektebinde coðrafya, matematik, Arap-
ça ve Ýngilizce dersleri alarak tahsilini ta-
mamladý. Katolik Rum okulu Ayntirâz’a
hoca olarak tayin edildi; beþ yýl bu okulda
ders verdi. Ardýndan Dýmaþk’a gitti ve
1875 yýlýna kadar farklý mekteplerde Arap
dili ve edebiyatý baþta olmak üzere çeþitli
dersler okuttu. Daha sonra Beyrut’a ge-
çerek el-Yesûiyye (Külliyyetü’l-âbâi’l-Yesûiy-
yîn), el-Batrîrikiyye ve el-Hikme gibi ruh-
ban mektepleriyle bir rahibe okulu olan
Medresetü’n-Nâsýra’da öðretime devam
etti. Bu arada Katolik matbaasýnda mu-
sahhihlik yaptý. Onun temel eserleri taný-
masýnda ve ilmî birikiminde bu görevinin
önemli rolü olmuþtur. Uzun yýllar sürdür-
düðü hocalýðý sýrasýnda konularýn ayrýntý-
larýna dalmasý ve öðrencilerin düzeyine ine-
memesi sebebiyle baþarýlý olamadýðý kay-
dedilir. Telif hayatý ailesini ziyarete gittiði
Þiyâh köyünde ölümüne kadar devam etti
(18 Aðustos 1912). Zeki, çalýþkan, araþtýr-
mayý seven bir kiþiliðe sahip olan Saîd eþ-
Þertûnî daha çok kendi gayreti ve çalýþ-
malarýyla yetiþmiþ, kuvvetli hâfýzasý saye-
sinde geniþ bir birikime sahip olmuþtur.
Ayný zamanda þair olan Þertûnî þiirlerinde
ve diðer eserlerinde açýk ve anlaþýlýr bir dil
kullanmýþtýr. Ahmed Fâris eþ-Þidyâk için
kaleme aldýðý mersiye meþhurdur. Þertû-
nî çeþitli gazete ve dergilerdeki yazýlarýy-
la döneminde Lübnan’daki edebî, kültü-
rel ve sosyal geliþmeler üzerinde etkili ol-
muþtur. Eleþtirmenlik yönü de olan Þer-
tûnî’nin Ahmed Fâris eþ-Þidyâk, Yûsuf el-
Esîr ve Ýbrâhim el-Ahdeb ile karþýlýklý eleþ-
tirileri mevcuttur.

Eserleri. 1. es-Sehmü’½-½âßib fî taÅ¹ýßeti
øunyeti’¹-¹âlib. Ahmed Fâris eþ-Þidyâk’ýn
eserine yazdýðý tenkittir (Beyrut 1874). 2.
eþ-Þihâbü’¦-¦âšýb fî ½ýnâ£ati’l-kâtib. Çe-
þitli konulardaki mektup örneklerinden

metine verdi; okul kitaplarý yazdý, metin
neþri ve kitap tercümesiyle meþgul oldu.
Beyrut’taki Cizvit (el-Âbâü’l-Yesûiyyûn) Fa-
kültesi’nde yirmi üç yýl Arap dili ve edebi-
yatý, Mârûnîler’e ait Kýddîs Yûsuf Fakül-
tesi’nde hitâbet ve belâgat dersleri verdi.
Cizvitler’in el-Beþîr gazetesinde on beþ yýl
muharrirlik yaptý (1891-1906). Ašrebü’l-
mevârid adlý sözlüðün müellifi, aðabeyi
Saîd eþ-Þertûnî gibi aktif bir kiþiliðe sa-
hipti. Telif yöntemi, anlatým ve üslûp açý-
sýndan öðrencilerle gençler üzerinde bü-
yük etki býraktý. “Muallim” lakabýyla anýlan
Reþîd eþ-Þertûnî, XIX. yüzyýlýn sonlarý ile
XX. yüzyýlýn baþlarýnda modern eðitim yön-
temlerini uygulayan eðitimcilerin öncüle-
rinden biri oldu. Arap grameriyle belâga-
týnýn öðretiminde talebenin vaktini boþa
harcamasýna yol açan eski kitaplara karþý
bir mücadele baþlattý. Fransýzca gramer-
leri esas alarak modern gramer kitaplarý
dizisi hazýrladý. Ayný yöntemle belâgat ki-
taplarý yazmak istediyse de ömrü buna
yetmedi. 1905 yýlý sonlarýnda Kahire’deki
Cizvit okuluna giden Þertûnî burada bir yýl
kadar Arap dili ve edebiyatý dersleri ver-
di. 1906 yazýný ailesinin yanýnda geçirmek
üzere geldiði Lübnan’da hastalandý ve 23
Ekim 1906’da öldü, Þertûn köyündeki ba-
basýnýn kabri yanýna defnedildi.

Eserleri. A) Telif: 1. Mebâdißü’l-£Ara-
biyye fi’½-½arf ve’n-na¼v (I-IV, Beyrut
1900, 1902, 1905, 1906, 1910, 1924, 1933,
1957, 1960). Arap gramerinin modern dil
öðretimi yöntemlerine uygun biçimde ha-
zýrlanan ilk serilerdendir; yazýldýðý zaman-
dan günümüze kadar Lübnan, Suriye, Mý-
sýr ve Türkiye gibi ülkelerde büyük ilgi gör-
müþtür. Eserde ilk ciltten son cilde kadar
titiz bir bölümlemeyle konular özlü anla-
týmdan ayrýntýlara doðru gittikçe geniþle-
yen kademeli bir yöntemle ele alýnmýþ,
bu arada örnekler ve alýþtýrmalarla takvi-
ye edilmiþtir. Eser bu özelliklerinden dola-
yý uzun süre okullarda ders kitabý olarak
okutulmuþtur. 2. Miftâ¼u’l-šýrâße ve’l-
Åa¹ ve’l-¼isâb. Ýlkokullar için modern yön-
temle hazýrlanan eser resimli olup güzel
ahlâka yönlendirici metinler içerir (Beyrut
1909). 3. Temrînü’¹-¹ullâb fî (šavâ£idi)’t-
ta½rîf ve’l-i£râb I-II. Çok raðbet gördü-
ðünden defalarca basýlmýþtýr (Beyrut 1886,
1888, 1899). Eserdeki temrinlerin çözümü-
nü içeren bir öðretmen kitabý da mevcut-
tur. 4. et-Tu¼fetü’l-edebiyye fi’l-šýrâßa-
ti’l-£Arabiyye (Beyrut 1899, 1902, 1907).
5. Nehcü’l-Mürâsele (Kitâbü’l-Mürâse-
lât). Çeþitli konularda kompozisyon ve
mektup örneklerinden ibarettir (Beyrut
1887). 6. ƒutbe ¡enâßiyye (Beyrut 1897).
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kabul edilir. eþ-Þerîatü’s-sâlife / eþ-þerâiu’s-
sâlife, eþ-þerîatü’s-sâbika / eþ-þerâiu’s-sâ-
bika vb. adlarla da anýlan bu delil fýkýh usu-
lü eserlerinde genellikle sünnet delili, icti-
had, istishâb gibi konularýn yakýnýnda ya-
hut geçerliliði tartýþmalý olan deliller ara-
sýnda incelenir. Bu husustaki tartýþmalar-
da nesih kavramý, özellikle Ýslâmiyet ile ön-
ceki dinler arasýndaki nesih iliþkisi, Kitap
ve Sünnet’in önceki dinlere ait hükümleri
neshinin keyfiyeti meseleleri ayrý bir önem
taþýdýðý için bazý eserlerde nesih bahsinin
bir devamý þeklinde ele alýnýr. Birçok usul
âlimi, bu konudaki görüþleri temellendir-
mek üzere Resûl-i Ekrem’in peygamber-
lik öncesinde baþka bir peygamberin dini-
ne göre amel edip etmediði meselesini ele
alýr. Buna olumlu cevap verenler bazý âyet
ve hadisleri delil göstererek ya Âdem, Nûh,
Ýbrâhim, Mûsâ, Îsâ isimlerini tasrih et-
mek suretiyle Hz. Muhammed’in belirli bir
peygamberin dinine uyduðunu ya da onun
izlediði yolun bütün peygamberlerin dini-
ne uygun bulunduðunu söyler. Karþý gö-
rüþ sahipleri Hz. Muhammed’in tâbi de-
ðil metbû olduðu, böyle bir ittibâýn vukuu
halinde bu bilginin nakledilmiþ olmasý icap
edeceði vb. gerekçelerle onun baþka bir
peygamberin dinine uymuþ olmasýný muh-
temel görmez. Diðer bir grup ise aklen
mümkün olsa da Resûlullah hakkýnda böy-
le bir mükellefiyetin fiilen varlýðý konusun-
da delil bulunmadýðý için bir hüküm ver-
menin doðru sayýlmayacaðý kanaatindedir
(görüþ sahipleri ve meselenin pratik deðe-
riyle ilgili eleþtiri için bk. Þevkânî, s. 398-
400). Esasen Serahsî’nin belirttiði üzere bu
mesele usûlü’t-tevhîdle ilgili olup usûlü’l-
fýkýhta þer‘u men kablenâ bahsinde ele
alýnmasý gereken, önceki ilâhî dinlere ait
hükümlerin müslümanlar bakýmýndan ge-
çerliliðini sürdürüp sürdürmediði konu-
sudur (el-U½ûl, II, 100).

Þer‘u Men Kablenâ Konusundaki Gö-
rüþ Ayrýlýðýnýn Çerçevesi. Bu konudaki tar-
týþmalarýn pratik sonucunu belirleyebilmek
için öncelikle Hz. Muhammed’den evvelki
peygamberler vasýtasýyla bildirilen dinî hü-
kümlerin müslümanlar nazarýndaki bilgi
deðerini ele almak gerekir. Bu baðlamda
habere dayanan bir bilgi söz konusu ol-
duðundan haberin onu bildirene nisbeti-
nin sahih olup olmadýðýnýn tesbit edilmesi
öncelikli bir öneme sahiptir. Ýslâm âlimle-
ri, Kur’ân-ý Kerîm’in Allah tarafýndan Hz.
Muhammed’e teblið edilen þekline uygun-
luðu hususunda ileri sürülebilecek iddia
ve tereddütleri inceledikten sonra Hz. Os-
man tarafýndan çoðaltýlarak bazý þehirle-

re yollanan ve “imam” adý verilen mushaf-
taki içeriðin kesin bilgi saðlayýcý özellikte
olduðu noktasýnda fikir birliðine varmýþ,
Hz. Peygamber’e nisbet edilen hadislerin
bilgi deðerini de bunlarýn rivayet özellik-
lerine göre tasnif edip sahih olanlarý bu ni-
telikte olmayanlardan ayýrt etmiþtir. Hz.
Muhammed’den önceki peygamberlere
bildirilenleri ise bu açýdan bir deðerlendir-
meye tâbi tutma imkâný bulunmadýðýn-
dan þer‘u men kablenânýn hüccet olma
deðerini kabul edenler dahil bütün fakih-
ler, Kitap ve Sünnet’te zikredilmemiþ ön-
ceki ilâhî tebliðlerin müslümanlar bakýmýn-
dan geçerlilik ve baðlayýcýlýðýndan söz edi-
lemeyeceði hususunda ittifak etmiþtir. Bu
noktada görüþ birliði bulunmadýðýný dü-
þündüren bazý nakiller aþaðýda ele alýna-
caktýr. Buna göre teorik planda konuya
farklý bakýþlar yapýlmýþ olsa da pratikte
hüccet sayýlýp sayýlmayacaðý tartýþýlan þer‘u
men kablenâyý önceki ilâhî dinlere ait olup
Kur’ân-ý Kerîm’de veya Hz. Peygamber’in
hadislerinde zikri geçen hükümler þeklin-
de sýnýrlandýrmak ve bunlarý hüccet de-
ðeri bakýmýndan üç gruba ayýrmak müm-
kündür.

1. Müslümanlar bakýmýndan mensuh ol-
duðuna dair delil bulunanlar. Ýslâm âlim-
leri bunlarýn müslümanlar hakkýnda ge-
çerli sayýlmadýðý hususunda fikir birliði
içindedir. Meselâ En‘âm sûresinin 146.
âyetinde zikredilen yiyecekler konusunda-
ki yasaklarýn müslümanlar açýsýndan söz
konusu olmadýðý noktasýnda görüþ ayrýlý-
ðý yoktur; zira bu âyetteki yasaðýn taþkýn-
lýklarý yüzünden yahudiler için konduðu
belirtildiði gibi bir önceki âyette ve diðer
delillerde yasaklananlar arasýnda bunlar
yer almamaktadýr. Bu gruba giren hüküm-
lerin sünnette mevcut bir örneði, önceki
ilâhî dinlerin aksine (meselâ yahudi þeri-
atýnda savaþta ele geçirilen þehirdeki bü-
tün mallarýn yakýlarak yok edilmesi hük-
mü için bk. Tesniye, 13/15-17) Hz. Peygam-
ber’e ve ümmetine ganimet alma izni ve-
rilmesidir (Buhârî, “Teyemmüm”, 1). 2.
Müslümanlar bakýmýndan yürürlükte kal-
dýðýna dair delil bulunanlar. Ýslâm âlimle-
ri bunlarýn müslümanlar hakkýnda da ge-
çerli olduðu hususunda görüþ birliði için-
dedir. Meselâ, “Ey iman edenler! Sizden
öncekilerin üzerine yazýldýðý gibi sakýnasý-
nýz diye sizin üzerinize de sayýlý günlerde
oruç yazýldý” meâlindeki âyette (el-Baka-
ra 2/184) belirtilen oruç farîzasýnýn müslü-
manlar bakýmýndan da yürürlükte bulun-
duðu noktasýnda görüþ ayrýlýðý yoktur. Bu
gruba giren hükümlerin sünnette yer alan
bir örneði kurbanýn meþruiyetidir. Zira Re-

oluþmaktadýr (Beyrut 1884). 3. Ašrebü’l-
mevârid* fî fu½a¼i’l-£Arabiyyeti ve’þ-
þevârid. Müellif sözlük kýsmý, þahýslar ve
terimler kýsmý ile ek olmak üzere üç bö-
lüm halinde tasarladýðý eserin birinci ve
üçüncü bölümünü yazabilmiþ, ikinci bölü-
münü yazmaya ömrü yetmemiþtir. Temel
kaynaklarýn taranmasýyla ortaya çýkarýlan,
aslen Arapça olmadýðý kabul edilen, diðer
sözlüklerde bulunmayan veya bu özellik-
lerine iþaret edilmeyen kelimelerin de (þe-
vârid) yer aldýðý eserde Þertûnî bizzat tes-
bit ettiði kelimelerin yanýna kendi adýna
iþaretle “&” harfi koymuþtur. Eser ve zey-
li üç cilt halinde basýlmýþtýr (Beyrut 1889-
1893, 1992). 4. el-Mu£în fî ½ýnâ£ati’l-inþâß.
Kompozisyon usulüne dair olan eser biri
öðrenciler (Beyrut 1889) ve biri öðretmen-
ler (Beyrut 1899) için olmak üzere iki ki-
tap þeklinde yazýlmýþtýr. 5. el-øu½nü’r-ra-
¹îb fî fenni’l-Åa¹îb. 6. ¥adâßišu’l-men-
¦ûr ve’l-man¾ûm. Birinci cildi basýlmýþtýr
(Beyrut 1902). 7. Necdetü’l-yerâ£. Konu-
lara göre düzenlenmiþ bir sözlüktür (Bey-
rut 1905). 8. Me¹âli£u’l-aŠvâß fî menâhi-
ci’l-küttâb ve’þ-þu£arâß. Güzel yazý yazma
kurallarýný misallerle öðretmek için kale-
me alýnmýþtýr (Beyrut 1908). 9. es-Sefe-
rü’l-£aceb ( £acb) fî bilâdi’×-×eheb. Þer-
tûnî ayrýca Ebû Zeyd el-Ensârî’nin en-
Nevâdir fi’l-lu³a adlý eserini neþretmiþ-
tir (Beyrut 1894).
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Hz. Muhammed’den
önceki peygamberler vasýtasýyla

bildirilen dinî hükümler.
˜ ™

Sözlükte “bizden öncekilerin þeriatý / þe-
riatlarý” anlamýna gelen þer‘u men kab-
lenâ (þerâiu men kablenâ) tabiri fýkýh usu-
lünde, Hz. Muhammed’den önceki pey-
gamberler vasýtasýyla bildirilen dinî hüküm-
lerin müslümanlar bakýmýndan geçerli ve
baðlayýcý sayýlýp sayýlmadýðýný ele alan bö-
lümün adý olup bu kapsamdaki hükümle-
rin bir kýsmý bazý usul âlimleri tarafýndan
belirli þartlar altýnda edille-i þer‘iyyeden
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