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men’e gitti. Yemen Eyyûbîleri Hükümdarý
Muizzüddin Ýsmâil b. Tuðtegin’in (1197-
1201) sarayýnda bulundu. Þeyzerî’nin Mek-
ke’de vefat ettiði belirtilmektedir (Brockel-
mann, GAL, I, 302).

Eserleri. 1. £Acâßibü’l-eþ£âr ve ³arâßi-
bü’l-aÅbâr. Müellifin Yemen’de iken ha-
zýrlayýp Muizzüddin’e ithaf ettiði, yirmi beþ
bölümden oluþan þiir ve nesir antolojisi-
dir. Eserin 690’da (1291) istinsah edilen
yegâne nüshasý Peþâver Dârü’l-ulûmi’l-Ýs-
lâmiyye Kütüphanesi’nde, bunun bir kop-
yasý Hollanda Leiden Üniversitesi Kütüp-
hanesi’nde mevcuttur. £Acâßibü’l-eþ£âr’ý
Ahmed Hassân, Kahire Amerikan Üniver-
sitesi’nde doktora tezi olarak hazýrlayýp
yayýmlamýþtýr (Kahire 1950). Keþfü’¾-¾u-
nûn’da eserin adý £Acâßibü’l-esfâr ve ³a-
râßibü’l-aÅbâr, yazarýn nisbesi de Þîrâzî
diye kaydedilmiþtir (II, 1125). 2. Cemre-
tü’l-Ýslâm ×âtü’n-ne¦r ve’n-ni¾âm. Mü-
ellifin 622 (1225) yýlýndan sonra kaleme
aldýðý ikinci antolojisi olup Yemen Eyyûbî-
leri’nin son hükümdarý el-Melikü’l-Mes‘ûd
Selâhaddin Yûsuf’un kütüphanesi için ha-
zýrlanmýþtýr. Sadece Ýslâmî dönem (I-VII./
VII-XIII. yüzyýllar) nesir ve nazým ürünle-
rinden seçmeleri kapsadýðý için Cemhe-
retü’l-Ýslâm diye isimlendirilmiþtir. Me-
dih, gazel, iftihar, risâ, hicâ, zühd, itâb,
mücûn, erâcîz, þekvâ, tehânî, müselles,
evsaf, i‘tizar, muhammes ve müveþþah,
cevap ve hitap þeklinde on altý bölümden
(kitab) oluþmaktadýr. Her bölüm on kýs-
ma ayrýlmýþ olup bunlarýn ilk beþi þiir, di-
ðerleri nesir seçmelerine tahsis edilmiþ-
tir. Nesir kýsýmlarýnda da birçok þiir bulu-
nur. Her bölümün sonunda el-Melikü’l-
Mes‘ûd adýna yazýlmýþ, müellife ve oðlu
Ahmed’e ait birer kaside yer alýr. Müþrik
Meymûn b. Kays el-A‘þâ’nýn Hz. Peygam-
ber için nazmettiði ileri sürülen methiye

ile (Dâliyye) baþlayan antoloji baþka kay-
naklarda eksik kaydedilmiþ, edebî yönü
yüksek birçok kasideyi ve bazý kýta ve þi-
irlerin þerhlerini kapsamasý, özgün risâle
(makale, mektup), hikâye ve anekdotlarý içer-
mesi, gerek edebî metinlere gerekse o dö-
nemin âdet ve geleneklerine dair zengin
mâlûmatý, müellifin kendi hayatýna dair
pek çok bilgi ve anekdotu ihtiva etmesi
dolayýsýyla ilgi çeken bir eser olarak deðer-
lendirilmiþtir. Antolojinin Leiden Üniversi-
tesi Kütüphanesi’ndeki (nr. 480) 697 (1298)
istinsah tarihli yegâne nüshasýnýn bir mik-
rofilmi Mecmau’l-ilmiyyi’l-Arabî Kütüpha-
nesi’nde bulunmaktadýr. Fuat Sezgin ese-
rin týpkýbasýmýný gerçekleþtirmiþtir (Frank-
furt 1407/1986). 3. £Âdâtü’n-nücûm. Yine
el-Melikü’l-Mes‘ûd için yazýlan eser meþ-
hur Kurtuba takvimine çok benzeyen bir
almanak niteliðindedir. Ekinokslarda (ge-
ce ile gündüzün eþitliði) 52 1/2 güneþ me-
ridyeninin yüksekliði, her ay için güneþ tam
tepe noktasýnda iken gölge uzunluklarý-
na dair verilen bilgiler takvimin yalnýz Ye-
men’de kullanýlmak üzere hazýrlanmadý-
ðýna iþaret etmektedir (King, Mathemati-
cal Astronomy ..., s. 22; A Survey of the
Scientific Manuscripts, s. 66).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Emînüddin eþ-Þeyzerî, £Acâßibü’l-eþ£âr ve ³a-
râßibü’l-aÅbâr (nþr. Ahmed Hassân), Kahire 1950;
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, ƒarîdetü’l-ša½r: Æýsmü
þu£arâßi’þ-Þâm (nþr. Þükrî Faysal), Dýmaþk 1375/
1955, I, 575-579; Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, III,
383; Ýbnü’l-Kýftî, Ýnbâhü’r-ruvât, III, 273; Ýbn Hal-
likân, Vefeyât, II, 524-525; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1125;
Brockelmann, GAL, I, 302; Suppl., I, 460; Sezgin,
GAS, II, 80; D. A. King, Mathematical Astronomy
in Medieval Yemen: A Biobibliographical Sur-
vey, Malibu 1983, s. 22; a.mlf., A Survey of the
Scientific Manuscripts in the Egyptian National
Library, Winona Lake 1986, s. 66; Ziriklî, el-
A£lâm (Fethullah), VII, 223; Ömer Rýzâ Kehhâle,
Mu£cemü’l-müßellifîn, Beyrut 1414/1993, III, 852;
Halîl Merdem Bek, “Cemheretü’l-Ýslâm câtü’n-
neþr ve’n-nizâm”, MMÝADm., XXXIII/1 (1377/
1958), s. 3-20; R. Sellheim, “al-Sayzarý”, EI 2

(Ýng.), IX, 411.
ÿRahmi Er

– —
ÞIHNE

(bk. ÞAHNE).˜ ™

– —
ÞIRNAK

Doðu Anadolu bölgesinde þehir
ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Bir kesimi Güneydoðu Anadolu, diðer
kesimi Doðu Anadolu bölgesinde bulunan
ayný adlý ilin merkezi olan Þýrnak þehri, Gü-
neydoðu Toroslarý adý verilen dað silsile-
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Ebü’l-Ganâim Emînüddîn Müslim
b. Mahmûd b. Ni‘me
b. Arslân eþ-Þeyzerî

(ö. 626/1229)

Edip, þair ve astronomi âlimi.˜ ™

Türk asýllý olan dedeleri Arslan ile Ni‘me,
Suriye’de Hama yakýnlarýndaki Þeyzer Ka-
lesi’nin hâkimi Üsâme b. Münkýz’ýn mem-
lükü olduðu gibi babasý Ebü’s-Senâ Mah-
mûd da onun sarayýnýn edip ve þairleri ara-
sýnda yer almýþ, ayný zamanda Dýmaþk’-
taki Emeviyye Camii’nde Arap grameri ve
edebiyatý dersleri vermekle tanýnmýþtýr.
Emînüddin eþ-Þeyzerî, Dýmaþk’ta doðup
büyüdü ve 590 (1194) yýlý civarýnda Ye-
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ðu Anadolu bölgesine tekabül eden el-Ce-
zîre vilâyetinin ayrýldýðý üç âmillikten Di-
yarbekir âmilliðinin sýnýrlarý içinde bulunu-
yordu. 433’te (1042) buraya yönelik Türk-
men akýnlarý baþladý. 472’de (1079-80) Mer-
vânîler’in elinde olan bu topraklar Sultan
Melikþah tarafýndan 478’de (1085) Büyük
Selçuklu Devleti’nin sýnýrlarý içine alýndý. Ar-
dýndan sýrasýyla Suriye Selçuklularý, Ýnalo-
ðullarý, Hýsnýkeyfâ Artuklularý ve Eyyûbî-
ler yöreye hâkim oldu. 1240 yýlýnda Ana-
dolu Selçuklularý’na geçen yöre Ýlhanlýlar’ýn
ve onlarýn halefi durumundaki Celâyirli-
ler’in hâkimiyetinde kaldýktan sonra Timur
istilâsýna uðradý. 866’ya (1462) doðru Ak-
koyunlular’ýn, XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Sa-
fevîler’in eline geçti. Yavuz Sultan Selim’in
Çaldýran seferinin ardýndan (920/1514) çev-
redeki baþka yerlerle birlikte Osmanlý top-
raklarýna katýldý.

Osmanlý idarî teþkilâtýnda bu topraklar
Diyarbekir eyaletine baðlý Siirt sancaðýnýn
sýnýrlarý içinde yer alýyordu. Tanzimat’tan
sonra eyalet sisteminden vilâyet sistemi-
ne geçilince Þýrnak’ýn bulunduðu toprak-
lar yine Diyarbekir vilâyetinin Siirt sanca-
ðý içinde kaldý. 1884’te Siirt sancaðý Bitlis
vilâyetine baðlanýnca Þýrnak da Bitlis vilâ-
yetinin Siirt sancaðýnýn Eruh kazasý için-
de yer aldý. Cuinet’e göre ayný kaza içinde-
ki Dergül’e göre (günümüzde Þýrnak mer-
kez ilçede Kumçatý köyü, 1990 yýlýnda 2223
nüfus) çok daha önemsiz bir durumda olan
Þýrnak köyü Cumhuriyet dönemine gel-
meden Eruh’tan ayrýlarak Siirt iline baðlý
bir kaza merkezi olmuþtu (1925-1926 Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi, s.
641). Cumhuriyet’in ilk nüfus sayýmýnda
köy boyutlarýndaki bu kaza merkezinin nü-
fusu 3000’i bulmuyordu (2962). 1930 yý-
lýnda belediye teþkilâtýna kavuþan Þýrnak’ýn
nüfusu 1935’te 3594’e ulaþtý, 1940’ta 5000’i

geçti (5033). O tarihlerde üç mahalleden
meydana gelen (Cumhuriyet, Gazipaþa ve
Ýsmetpaþa mahalleleri) Þýrnak’ýn nüfusu
daha sonra 5000’in altýna düþtü ve birkaç
sayým döneminde bu sayýnýn altýnda kaldý
(1940’ta 3730, 1950’de 3204, 1955’te 3278,
1960’ta 4058, 1965’te 4936). Bu sýralarda
merkezî mahalle durumunda olan Cum-
huriyet mahallesindeki iþ haný çevresinde
küçük bir alana yayýlýyordu. 1970 yýlýndan
sonra nüfusu yeniden artmaya baþlayan
Þýrnak (1970’te 7025) 1975’te 10.000 nü-
fusu aþtý (10.587 nüfus). 1980’de 10.997,
1985’te 12.141 nüfusa eriþti. 1990 yýlýnda
çýkarýlan 3647 sayýlý kanunla il merkezi
haline gelen Þýrnak þehrinin ayný yýl yapý-
lan nüfus sayýmýna göre nüfusu 25.000’i
aþtý (25.059), 2000 yýlýnda 50.000’i geçti
(52.743) ve 2007 sayýmýnda 54.302 nüfu-
sa ulaþtý. Bu nüfus eðim þartlarýnýn el ver-
diði ölçüde geniþleyen ve günümüzde sa-
yýsý onu aþan mahallelerde yaþamaktadýr.
Þehrin en canlý iþ merkezi Atatürk cadde-
si, Siirt caddesi ve Cizre caddesinin ara-
sýnda kalan üçgen biçimli alanda faaliye-
tini sürdürmektedir. Þehir, kuzeybatýya
doðru yüksek kesimlerinde bulunan Þeh-
rinur mahallesinde 1500 m. rakýmýna yak-
laþmakta (1480 m.), 2000 yýlýndan sonra
yapýlan yeni inþaatlar ise 1200 metrenin
de (1180) altýna düþmektedir.

Þýrnak þehri çevresinin ürünlerinden olan
kýl, tiftik, yün, peynir ve tereyaðý ticareti-
nin yapýldýðý, küçük ölçekte bir tarýmsal ve
hayvansal ticaret merkezi durumundadýr.
Ayrýca yakýnýndaki yataklardan çýkarýlan
termik enerji kaynaðý ve yakýt olarak kul-
lanýlan asfaltitlerden elde edilen gelir þeh-
rin ekonomisine canlýlýk getirir. Þehirde
önemli sanayi kuruluþu yoktur. Yalnýz es-
kiden beri çevreye özgü bir keçi olan renk-
li tiftik keçilerinin tüylerini de kullanarak

sinden Namaz daðýnýn (1990 m.) güney-
batýya bakan yamaçlarý eteðinde eðimli
bir arazi üzerinde kurulmuþtur (þehrin or-
ta kesiminde deniz seviyesine göre yük-
seklik: 1375 m.). Bu mevki Siirt’i Hakkâri’-
ye baðlayan yolla Mardin’i Hakkâri’ye bað-
layan yolun kesiþme noktasýnda yer almak-
tadýr. Söz konusu kesiþme noktasý ayný za-
manda el-Cezîre düzlüklerini Doðu Ana-
dolu yaylalarýna ve buradan Azerbaycan’a
ulaþtýran yollar üzerinde bulunur. Önem-
li bir yol kavþaðý olmasýna raðmen tarihî
kayýtlarda burada herhangi bir yerleþme
olduðuna dair bilgilere rastlanmamakta,
Þýrnak ismi XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru
bir köy adý olarak geçmektedir (Cuinet, II,
612). O tarihlerdeki Bitlis vilâyetinin Siirt
sancaðýna baðlý Eruh kazasýnýn bir köyü
olan bu küçük yerleþme, adýný uzun süre
yerleþik düzene geçmediði anlaþýlan Þýr-
nak aþiretinden almýþtýr (BA, Ýrade-Dahi-
liye, nr. 1326, 1313-R-16; BA, Ýrade-Husu-
si, nr. 41, 1313-Ra-057). Bu aþiretin adý bir
risâlede Þîr-hâr diye geçmektedir (Emîr
Bedirhan, s. 7). Çeþitli belgelerde Þýrnak
isminin bir aþiret adýndan geldiði kayde-
dildiðine göre bazý yayýnlarda yer alan, bu
adýn þehr-i Nûh’tan gelip mahallî söyle-
yiþte Þar-Nah ve daha sonra Þýrnak biçimi-
ne dönüþtüðü yolundaki söylentiler doðru
deðildir. XIX. yüzyýlýn sonlarýna kadar Þýr-
nak köyünün adýna rastlanmamasý aþire-
tin yerleþik düzene geçiþinin, II. Abdülha-
mid döneminde Doðu ve Güneydoðu Ana-
dolu’da merkezî otoriteyi tesis etmek ve
aþiretlerden askerî güç olarak faydalan-
mak gibi gerekçelerle (Kodaman, s. 29)
teþkil edilen Hamidiye alaylarýnýn teþkiliy-
le ayný zamana rastladýðýný düþündürür.
Bununla beraber bulunduðu yörenin tari-
hi Eskiçað’lara kadar iner ve Þýrnak’ýn 1990
yýlýna kadar baðlý olduðu Siirt’in tarihiyle
paralellik gösterir. Yöre, Eskiçað’larda Asur
ve Bâbil gibi Mezopotamya’da kurulan dev-
letlere komþu olmuþ, ardýndan Kimmer ve
Ýskitler’in akýnlarýna mâruz kalmýþ, Med ve
Persler’in hâkimiyetine girmiþtir. Milâttan
önce 330 yýlýna kadar devam eden Pers
hâkimiyetinden sonra Büyük Ýskender’in
ve onun mirasçýlarýndan olan Selevkoslar’ýn
eline geçen yörede Ortaçað baþlarýnda ye-
niden Ýran etkisi hâkim olmuþ ve yöre Sâ-
sânîler’le Bizans arasýnda birkaç defa el
deðiþtirmiþtir.

Siirt ve yöresi Halife Ömer döneminde
18 (639) yýlýnda Doðu Anadolu’nun güne-
yi ile güneydoðuyu kýsa sürede ele geçi-
ren Ýyâz b. Ganm tarafýndan Ýslâm toprak-
larýna katýldý. Bu yöre, Ýslâm hâkimiyeti dö-
neminde yaklaþýk günümüzdeki Güneydo-

Þýrnak’ýn

bir aþiret

adý olduðunu

gösteren

arþiv belgesi
(BA, Ýrade-Dahiliye,

nr. 1326,
1313-R-16)
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rý ifade eder (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfre-
dât, “þy.” md.; Lisânü’l-£Arab, “þy.” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de “þiyâ‘” kökü biri fiil, di-
ðerleri tekil (þîa) ve çoðul (þiya‘, eþyâ‘)
isim olarak on iki yerde sözlük anlamla-
rýnda geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “þy.” md.). Kelime sözlük mânasýyla
Sünnî hadis literatüründe de yer alýr (me-
selâ bk. Müsned, II, 67; Dârimî, “Salât”,
165; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 16). Þiî hadis
mecmualarýnda ise hem sözlük hem terim
anlamýyla çokça tekrarlanýr (Berâziþ, Mu£-
cem, “þy.” md.). Þîa kelimesinin ilk dönem-
lerde sözlük mânasý çerçevesinde “taraf-
tar” anlamýyla kullanýldýðý görülmektedir.
Meselâ Ýran’ýn fethi sýrasýnda Sâsânî ku-
mandaný Hürmüzân ve ileri gelenlerden
on iki kiþi Medine’ye getirildiðinde Halife
Ömer, “Bu adamý ve þîasýný Ýslâm’a boyun
eðdiren Allah’a hamdolsun” demiþ (Ýbn
Sa‘d, V, 89), Hz. Ali Cemel Vak‘asý dönü-
þünde muhaliflerini niçin öldürdüðünü so-
ran kiþiye, “Onlar da benim þîamý öldürdü-
ler” cevabýný vermiþtir (Nasr b. Müzâhim,
s. 5). Kelime “þîatü Osmân” ve “þîatü Alî”
þeklinde izâfetle kullanýldýðýnda Hz. Osman
ile Hz. Ali’ye tâbi olanlarý, “eþ-þîatü’l-Aleviy-
ye” ve “eþ-þîatü’l-Abbâsiyye” þeklinde kul-
lanýldýðýnda ise Hz. Ali ve Abbas oðullarý ta-
raftarlarýný belirtir. Þîatü Osmân zaman-
la el-Osmâniyye, Þîatü Alî ise eþ-Þîa biçi-
minde terim anlamý kazanmýþtýr. Sa‘d b.
Abdullah el-Kummî ve Hasan b. Mûsâ en-
Nevbahtî, Þîa’nýn, Hz. Peygamber devrin-
de Þîatü Alî terkibiyle Hz. Ali’ye baðlý olup
daha sonra onun imâmetini benimseyen
kimseler olduðunu belirtirken (el-Mašålât
ve’l-fýraš, s. 15; Fýrašu’þ-Þî£a, s. 15-16) Þeyh
Müfîd, Þîa’nýn, Resûlullah’ýn vefatýnýn ar-
dýndan önceki halifelerin hilâfetini redde-
dip Ali’nin imâmetini kabul eden; imâme-
tin kesintisiz devamýný isteyen, kendileri-
nin Ali’ye tâbi olduðunu, onun ise kimse-
ye tâbi olmadýðýný düþünen Ali taraftarla-
rýna verilen bir isim kabul edildiðini söy-
ler (Evâßilü’l-mašålât, s. 1-2). Þeyh Müfîd’in
öðrencisi Ebû Ca‘fer et-Tûsî buna nas ve
vasiyet kavramlarýný ekleyerek Þiîliðin, Al-
lah’ýn iradesi ve Peygamber’in vasiyetiyle
Hz. Ali’nin müslümanlarýn imamý olduðu-
na inanmaktan ibaret bulunduðunu belir-
tir (TelÅî½ü’þ-Þâfî, II, 56). Ebü’l-Hasan el-
Eþ‘arî’ye göre bu zümreye Þîa denilmesi
Hz. Ali’ye taraftar olmalarý, sahâbîler için-
de onu en üstün kabul etmeleri dolayýsýy-
ladýr (Mašålât, s. 65). Þehristânî daha ge-
niþ bir çerçeve çizerek Þîa’nýn, Hz. Ali’nin
imâmetinin Resûlullah’tan gelen açýk ve-
ya kapalý deliller ve vasiyet yoluyla sabit ol-
duðunu, bir engel bulunmadýðý takdirde

imâmetin Ali evlâdýnca yürütüleceðini,
imamlarýn büyük ve küçük günahlardan
korunduðunu, imâmetin dinde toplumun
tercihine býrakýlamayacak temel bir rükün
özelliði taþýdýðýný kabul edenler olduðunu
ileri sürer (el-Milel, I, 162). Ýbnü’n-Nedîm’in
kaydettiðine göre Hz. Ali kendi taraftarla-
rýný þîa yanýnda evliya, asfiya, ashap (dost-
lar, arkadaþlar) gibi kelimelerle nitelemiþtir
(el-Fihrist, s. 223). Bu arada kendi içinde
bazan Ehlü’t-teþeyyu‘ ve özellikle Hâssa
(özel grup) isimleriyle de anýlan Þîa muha-
lifleri tarafýndan bir yergi ifadesi olarak
Râfýza þeklinde isimlendirilmiþtir (A£yâ-
nü’þ-Þî£a, I, 20-21).

Ortaya Çýkýþý. Ali taraftarlýðýnýn siyasî
bir zümre þeklinde ne zaman ortaya çýk-
týðý hususu tartýþmalýdýr. Bazý Þiî müellif-
leri bütün peygamberlerin sahîfelerinde
Ali’nin velâyetine dair kayýt bulunduðunu
ileri sürerken (Küleynî, I, 437), Þîa’nýn ço-
ðunluðu bu taraftarlýðýn Resûl-i Ekrem
devrinde onun vasýtasýyla ortaya çýkýp ge-
liþtiðini, o dönemde Hz. Peygamber’in ve-
fatýndan sonra Ali’nin imam olacaðý dü-
þüncesini benimseyen, baþta Selmân-ý Fâ-
risî, Ebû Zer el-Gýfârî, Mikdâd b. Esved ve
Ammâr b. Yâsir gibi sahâbîlerin þîatü Alî
diye anýldýðýný belirtmektedir (Kummî, s.
15; Nevbahtî, s. 15-16). Þîa dýþýndaki âlim-
lerin bir kýsmý Ali taraftarlýðýnýn, Resûlul-
lah’ýn vefatýný takiben yönetime Ehl-i beyt’-
ten birinin ve özellikle Hz. Ali’nin getiril-
mesinin daha uygun olacaðýný düþünen ve
çoðunluðu Hâþimîler’den olan bir topluluk-
la baþladýðýný söylerken (meselâ bk. Ýbn
Haldûn, el-£Ýber, III, 170-171) bir kýsmý, bu-
nun Hz. Osman’ýn ölümünün ardýndan or-
taya çýktýðýný (Ýbn Hazm, II, 216) ve nifak
tohumunun bu devrede Abdullah b. Sebe
tarafýndan atýldýðýný ileri sürmüþtür. Bir
baþka görüþe göre Ali taraftarlýðý ve Þîa
ismi Sýffîn Vak‘asý’yla (37/657) birlikte zu-
hur etmiþ (meselâ bk. Watt, Islam and In-
tegration, s. 104), diðer bir görüþe göre
ise Emevî kuvvetlerince þehid edilen Hü-
seyin’in kaný Þîa’nýn temel unsurunu teþ-
kil etmiþtir (ÝA, XI, 503). Bunlardan doð-
ruya en yakýn görüþ sonuncusu olup di-
ðer görüþlerin Þîa’nýn henüz mezhep du-
rumuna gelmediði zaman dilimlerini be-
lirttiði söylenebilir.

Genel kabule göre, Hz. Peygamber’in
vefatýndan sonra yönetimi kimin üstlene-
ceði konusunda belirleyici bir nas bulun-
madýðýndan ensarla muhacirler bu husus-
ta görüþ ayrýlýðýna düþmüþler, Hâþimîler
ve diðer Ali taraftarlarý, imâmeti bir mi-
ras gibi kabul ederek Resûlullah’a haleflik
etmenin kendi haklarý olduðunu savun-

dokunan Þýrnak þalý ve bundan yapýlan,
mahallî aðýzda “þal-þapik” denilen erkek
giysileri üretimi bir gelenek halinde de-
vam etmektedir. Þýrnak yeni bir yerleþme
yeri olduðundan burada tarihî eser de bu-
lunmamaktadýr. Þehrin camilerine verilen
isimler (Ulucami, Geylânî Camii gibi) bu
bakýmdan yanýltýcý olmaktadýr.

Þýrnak þehrinin merkez olduðu Þýrnak
ili güneyden Suriye ve Irak ile, öteki yön-
lerden Mardin, Siirt, Van ve Hakkâri illeri
ile kuþatýlmýþtýr. Merkez ilçeden baþka Bey-
tüþþebap, Cizre, Güçlükonak, Ýdil, Silopi ve
Uludere adlý altý ilçeye ayrýlmýþtýr. 7152
km² geniþliðindeki Þýrnak ilinin sýnýrlarý
içinde 2007 yýlý nüfus sayýmý sonuçlarýna
göre 416.001 kiþi yaþýyordu. Nüfus yo-
ðunluðu ise 58 idi. Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’na ait 2007 yýlý istatistiklerine göre
Þýrnak’ta il ve ilçe merkezlerinde 206, bu-
cak ve köylerde 208 olmak üzere toplam
414 cami mevcuttur. Ýl merkezindeki ca-
mi sayýsý 24’tür.
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Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra
devlet yönetiminin Hz. Ali’ye
ve onun soyundan gelenlere

ait olduðu düþüncesi etrafýnda
birleþen çeþitli gruplarýn ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “tâbi olmak, desteklemek; þâ-
yi olmak, çoðalmak” anlamlarýndaki þiyâ‘
kökünden türeyen þîa kelimesi “taraftar,
yardýmcý, destekleyici; bir iþi gerçekleþtir-
mek için bir kimse etrafýnda toplanan grup”
mânasýna gelir. Müfredi þîî biçiminde kul-
lanýlýr. Terim olarak Resûl-i Ekrem’in vefa-
týnýn ardýndan devlet baþkanlýðýnýn Hz. Ali’-
ye ve onun evlâdýndan belli kimselere in-
tikal etmesi gerektiðini savunan grupla-
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