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Laoust’un Les schismes dans l’Islam’ý
(Paris 1965), Hint alt kýtasý Þiîliði açýsýndan
önemli sayýlan John Norman Hollister’in
The Shi’a of India’sý (New Delhi 1979),
Moojan Momen’in Þîa’nýn kaynaklarý, nü-
fusu ve doktrini hakkýnda önemli bilgiler
içeren An Introduction to Shi’i Islam’ý
(London 1985), Irak Þiîliði hakkýnda öz-
gün bilgiler aktaran Yizthik Nakash’ýn The
Shi’is of Irak’ý (Princeton 1992) ve W. M.
Watt’ýn ilk Þiî hareketleri ve düþüncesinin
arka planlarýna dair kýymetli bilgiler veren
Ýslâm Düþüncesinin Teþekkül Devri ad-
lý eseri (s. 339-347) burada sayýlmalýdýr.
Bunlarýn yanýnda Þîa’ýn menþei, inançlarý,
tasavvufla iliþkisi, Ýslâm sanatlarýna kat-
kýsý gibi konular hakkýnda makalelerden
oluþan Shi’ism Doctrines, Thought and
Spirituality (ed. Seyyid Hossein Nasr
v.dðr., New York 1988); Ýran, Irak, Lübnan,
Körfez ülkeleriyle Afganistan ve Suudi Ara-
bistan’daki çaðdaþ Þiî eðilimleri konu edin-
miþ makalelerden teþekkül eden Shi’ism
and Social Protest (ed. Juan R. I. Cole –
Niki R. Keddie, New Haven-London 1986)
ile Wilfred Madelung’un diðer mezhepler-
le birlikte Þîa’nýn çeþitli kollarýna dair ma-
kalelerini bir araya getirerek yayýmladýðý
Religious Schools and Sects in Medi-
eval Islam (London 1985) ve Etan Kohl-
berg’in Ýsnâaþeriyye hakkýndaki makale-
lerinden oluþan Belief and Law in Ima-
mi Shi’ism (Hampshire 1991) adlý çalýþ-
malarý da kaydedilmelidir (Batý’daki çalýþ-
malar için ayrýca bk. M. Ali Amir-Moezzi –
Sabine Schmidtke, CCLXXXV/1 [1997], s.
73-86).

Türkiye’de de Þîa ile ilgili önemli çalýþ-
malar yapýlmýþtýr. Kendisi de Ýsnâaþeriy-
ye Þîasý’na baðlý olan Abdülbaki Gölpýnar-
lý, Þiî âlimlerinden yaptýðý çok sayýdaki ter-
cümeden baþka Tarih Boyunca Ýslâm
Mezhepleri ve Þiîlik adýyla bir kitap yaz-
mýþ (Ýstanbul 1987), Bekir Topaloðlu, Ke-
lâm Ýlmi: Giriþ’te (Ýstanbul 1985) Þîa’nýn
ana kollarý, görüþleri, yayýlmasý ve coðraf-
yasýnýn yaný sýra Þîa hakkýnda deðerlen-
dirmelere yer vermiþ (s. 189-261), Ethem
Ruhi Fýðlalý Çaðýmýzda Îtikådî Ýslâm
Mezhepleri’nde (Ýzmir 2004) Þîa’nýn ana
kollarýyla ilgili kapsamlý bilgiler vermiþ (s.
113-221), Ýmâmiyye Þîasý adlý eseri (Ýs-
tanbul 1984) bu alanda el kitabý niteliði ka-
zanmýþ, Mazlum Uyar Ýmâmiyye Þîasý’n-
da Düþünce Ekolleri Ahbarîlik isimli bir
çalýþma yapmýþtýr (Ýstanbul 2000). 1993 yý-
lýnda Ýstanbul’da Sünnî ve Þiî âlimlerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen sempozyumun
tebliðleri Milletlerarasý Tarihte ve Gü-
nümüzde Þiilik Sempozyumu baþlýðýy-

la neþredilmiþtir (Ýstanbul 1993).
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Allah’a kulluk etmeye vesile olan,
saygý gösterilmesi

ve korunmasý gereken 
belli ibadet, iþaret ve semboller 

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “bilmek, hissetmek” anlamýn-
daki þi‘r (þa‘r) kökünden türeyen þiâr (þaî-
re, çoðulu þeâir) “ayýrýcý özellik, niþan, alâ-
met” mânasýna gelir. Þiâre ve meþ‘ar ke-
limeleri de ayný anlamdadýr. Bu çerçeve-
de bayrak ve sancak gibi temsil özelliði ta-
þýyan þeylere veya askerlikte kullanýlan pa-
rolalara da þiâr adý verilmiþtir. Dinî termi-
nolojide Allah tarafýndan vazedilen, O’na
kulluk etmeye vesile olan, saygý gösteril-
mesi ve korunmasý gereken belli ibadet,
iþaret ve semboller þiâr kabul edilmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de þiâr kelimesi geçme-
mekle birlikte “dinin gerçekleþtirilmesini

ric ve’þ-Þî£a (Riyad 1988), Muhammed
Râþid el-Ukaylî’nin eþ-Þî£a neþßetühâ ve
te¹avvürühâ (Amman 1400/1980), Ahmed
Kemâl Þeat’ýn eþ-Þî£atü’l-Ýmâmiyye fel-
sefe ve târîÅ (Kahire 1414/1994) adlý ça-
lýþmalarý bunlar arasýnda sayýlabilir. Mu-
hammed el-Bendârî’nin Þîa ile Fars kültü-
rü arasýndaki iliþkileri ele aldýðý et-Teþey-
yu£ (Amman 1988), zaman zaman Þiî ri-
vayetlerini mezhebin kabulleriyle aynileþ-
tirme yanlýþlýðýna düþmekle birlikte büyük
bir emek ürünü olan Nâsýr b. Abdullah el-
Kafârî’nin U½ûlü me×hebi’þ-Þî£a (I-III, Ri-
yad 1414/1993), titiz bir çalýþma kabul edi-
len Muhammed Ýbrâhim el-Feyyûmî’nin
eþ-Þî£atü’l-£Arabiyye ve’z-Zeydiyye’si
ile (Kahire 1423/2002) eþ-Þî£atü’þ-þu£û-
biyye ve’l-Ý¦nâ£aþeriyye’si (Kahire 1423/
2002) ve Kâmil Mustafa eþ-Þeybî’nin e½-
Øýla beyne’t-ta½avvuf ve’t-teþeyyu£ (I-II,
Baðdat 1982) adlý eserleri özellikle anýlma-
lýdýr. Ýrfan Abdülhamîd, itikadî mezheple-
re tahsis ettiði kitabýnda Þiîliðin ortaya çý-
kýþý ile Ýsnâaþeriyye, Zeydiyye ve Ýsmâiliy-
ye’nin kýsa tarihçeleri ve doktrinleri hak-
kýnda deðerli tahliller ortaya koymuþ (Di-
râsât fi’l-fýraš, s. 9-65), Abdurrahman Be-
devî Me×âhibü’l-Ýslâmiyyîn’in (I-II, Bey-
rut 1973) II. cildini Ýsmâiliyye, Karâmita,
Nusayrîlik ve Dürzîliðe ayýrýp önemli bilgi-
lere yer vermiþtir.

Batý dünyasý ilk defa Fâtýmîler dönemi
ve Haçlý seferleri sýrasýnda Þîa’dan haber-
dar olmuþ, Ýsnâaþeriyye hakkýnda ilk bil-
giler Safevî hânedanlýðý döneminde elde
edilebilmiþ, XVII. yüzyýlda Þiî bölgelerini
gezen seyyahlarýn notlarýyla bu bilgiler ge-
niþletilmiþtir. XIX. yüzyýlda Joseph Art-
hur, James Morier, Alfred von Kramer gi-
bi âlimlerin eserlerinde belirginlik artmýþ,
oryantalizmin geliþmesiyle birlikte Þiîlik
önceleri Ýslâm’a dair kitaplarda bir bölüm
olarak iþlenmiþ, daha sonra müstakil ça-
lýþmalar yapýlmýþtýr. 1979 yýlýndaki Ýran Ýs-
lâm Devrimi’nin hemen öncesinden itiba-
ren kitaplar, makaleler ve tezlerden oluþan
yoðun bir yayýn faaliyeti gerçekleþtirilmiþ-
tir (Kohlberg, s. 23-44). Þarkiyatçýlarýn ça-
lýþmalarýnda ilk dönemlerde Ýsmâiliyye, Nu-
sayrîlik ve Dürzîlik gibi fýrkalara aðýrlýk ve-
rilmiþ, bunlarla Hýristiyanlýk arasýnda bað-
lar kurulmuþ, Ýran Ýslâm Devrimi ile Kör-
fez Savaþý’ndan sonra Ýsnâaþeriyye ile Ýran,
Irak ve Lübnan bölgeleri özel çalýþma ko-
nularý haline gelmiþtir. Batý’da yapýlan ça-
lýþmalar arasýnda, Dwight M. Donaldson’ýn
Ýsnâaþeriyye’yi konu edinen ilk müstakil
eserlerden biri olma özelliðini taþýyan The
Shi’ite Religion’ý (London 1933), Henri
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lanabilen dinî sembolleri de bu terim için-
de kabul eder. Buna göre en büyük dört
þiâr Kur’an, Kâbe, Peygamber ve namaz-
dýr. Bunlara saygý göstermek Allah’a say-
gý göstermek, saygýsýzlýkta bulunmak O’na
saygýsýzlýk yapmak hükmündedir (¥ücce-
tullåhi’l-bâli³a, I, 206-209). Elmalýlý Mu-
hammed Hamdi þeâirin bazan ibadetin
kendisiyle, bazan da ibadet edilen yerle
iliþkili olabileceðini belirtir; bu baðlamda
haccýn rükünleri yanýnda ezaný, cemaatle
namazý, cuma ve bayram namazlarýný, hat-
ta camileri ve minareleri de dinin þiârlarý
arasýnda sayar (Hak Dini, I, 554).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 298; II, 325; V, 192; Râgýb el-Ýs-
fahânî, el-Müfredât, “þ.ar” md.; Mâtürîdî, Teßvîlâ-
tü’l-Æurßân (nþr. Mehmet Boynukalýn), Ýstanbul
2005, IV, 134-135; Ebû Bekir b. Hasan el-Mültâ-
nî, ƒulâ½atü’þ-þerâyi £ ve’þ-þe£âßir ve ma£rifetü’l-
kebâßir ve’½-½a³åßir, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
2266, vr. 214b-226b; Fahreddin er-Râzî, Mefâtî-
¼u’l-³ayb, IV, 177-178; XI, 128-129; Þah Veliy-
yullah ed-Dihlevî, ¥üccetullåhi’l-bâli³a (nþr. M.
Þerîf Sükker), Beyrut 1413/1992, I, 206-209; El-
malýlý, Hak Dini, I, 554; III, 1551-1552; V, 3403;
Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatý,
Ýstanbul 1996, I, 537-538; Galip Atasaðun, Ýlâhî
Dinlerde (Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Ýslâm’da)
Dinî Semboller, Konya 2002, s. 303-379; Ah-
met Sezer, Bir Kelâm Problemi Olarak Þeâir Kav-
ramý ve Güncel Hayatýn Belirlenmesinde Bu
Kavramýn Etkisi (yüksek lisans tezi, 2004), MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü; Hasan b. Muhammed
er-Remlî, el-E×ân: Þi £ârü dâri’l-Ýslâm, Kahire
1426/2005, tür.yer.; Sadýk Kýlýç, “Kâbe’deki Sem-
bolizm Üzerine Bir Deneme”, Ýslâmî Araþtýrma-
lar, sy. 5, Ankara 1987, s. 62-69; Muhammed
Hamîdullah, “Ýslâm’da Sembol” (trc. Ýsmail Ya-
kýt), Süleyman Demirel Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dergisi, sy. 2, Isparta 1995, s. 299-308;
T. Fahd, “Shi.ar”, EI 2 (Ýng.), IX, 424.

ÿM. Sait Özervarlý

– —
ÞÝBAY, Halim Sabit

(bk. HALÝM SABÝT ÞÝBAY).
˜ ™

– —
ÞÝBLÎ, Bedreddin
( �	
����א����א�� )

Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed
b. Abdillâh eþ-Þiblî ed-Dýmaþk¢ et-Trablusî

(ö. 769/1367)

Hanefî fakihi.
˜ ™

712 (1312) yýlýnda babasýnýn kayyim ola-
rak görev yaptýðý Dýmaþk’a baðlý Þibliye
kasabasýnda doðdu. Ýlk tahsilini burada
yaptý. 730’dan (1330) sonra Kahire’ye gi-
derek Ebû Hayyân el-Endelüsî, Zehebî, Ce-
mâleddin el-Mizzî, Ýbn Fazlullah el-Ömerî
gibi âlimlerin ders halkasýnda bulundu,

737’de (1336) Kudüs’e geçip Mescid-i Ak-
sâ’nýn baþimamý Ebû Saîd Halîl b. Keykel-
dî el-Alâî’nin öðrencisi oldu. Þam bölgesi-
nin tanýnmýþ âlimleri arasýnda yer alan Þib-
lî, 755’te (1354) Trablusþam kadýlýðýna ge-
tirildi ve 769 Safer ayýnda (Ekim 1367) ve-
fatýna kadar bu görevde kaldý. Hocasý Ze-
hebî Þiblî’yi fakih, muhaddis, âlim, talebe-
lerin zekilerinden ve gençlerin faziletlile-
rinden biri diye niteler (el-Mu£cemü’l-muÅ-
ta½, s. 237). Ýbn Habîb el-Halebî de Þiblî’-
nin deðerli bir âlim olduðunu, silâh kuþa-
nýp sahildeki ribâtlarda kaldýðýný, Trablus’-
ta kendisiyle defalarca görüþüp ondan fay-
dalandýðýný kaydeder.

Eserleri. Þiblî’nin otuza yakýn eserinin
bulunduðu tahmin edilmekte, kendisi bun-
lardan sekizinin adýný Me¼âsinü’l-vesâßil
adlý eserinde zikretmektedir (s. 34-42). 1.
Me¼âsinü’l-vesâßil ilâ ma£rifeti’l-evâßil.
Yirmi üç bölüm (fasýl) halinde düzenlenen
eserde her varlýðýn baþý (el-evvel) olan Ce-
nâb-ý Hak, O’nun yarattýklarýnýn ilkleri, Hz.
Âdem’den Hz. Ýbrâhim’e kadar olan dö-
nemdeki ilkler, Kâbe, Hz. Ýsmâil ve Hz. Mu-
hammed zamanýndaki ilkler, ayrýca Hz.
Peygamber’in seriyye ve gazveleri, dinî hü-
kümler, Kur’an, sahâbe, Hulefâ-yi Râþidîn,
Emevîler, Abbâsîler, çeþitli ilimler vb. ko-
nularda ilk defa vuku bulan yahut kýya-
met alâmetleri ve âhiret gibi vuku bula-
cak olan þeyler hakkýnda bilgi verilmekte-
dir. Eserin Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’deki (nr.
5674) bir nüshasýnýn sonunda Zehebî, Mu-
hammed b. Ali ed-Dimyâtî ve Safedî’ye ait
üç takriz bulunduðu belirtilmektedir (Me-
¼âsinü’l-vesâßil, neþredenin giriþi, s. 11).
Kitap Muhammed Altuncî tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Beyrut 1412/1992). 2. Âkâmü’l-
mercân fî a¼kâmi’l-cân. Cinler hakkýn-
daki haberleri ve hükümleri konu edinen
eser bir mukaddime, 140 bölüm (bab) ve
bir hâtimeden meydana gelmiþ olup çe-
þitli neþirleri yapýlmýþtýr (Kahire 1326, 1356;
nþr. Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk, Kahire 1376;
nþr. Ýbrâhim Muhammed Cemel, Riyad
1402/1982; øarâßib ve £acâßibü’l-cin ve’þ-
þeyâ¹în adýyla, Kahire 1404/1983; nþr. Ah-
med Abdüsselâm, Beyrut 1408/1988; nþr.
Seyyid Cümeylî, A¼kâmü’l-cân adýyla,
Beyrut 1405/1985). Süyûtî’nin Laš¹ü’l-
mercân fî a¼kâmi’l-cân (nþr. Mustafa
Abdülkadir Atâ, Beyrut 1406/1986), Nûred-
din el-Halebî’nin £Ýšdü’l-mercân fîmâ ye-
te£allaš bi’l-cân (nþr. Mustafa Âþûr, Ka-
hire 1408/1988) adýyla ihtisar ettiði eseri
Muhammed Ferþad Türkçe’ye tercüme et-
miþtir (Cinlerin Esrarý, Ýstanbul 1974). 3.
Þer¼u’l-Æudûrî. Hanefî fakihlerinden Ku-
dûrî’ye ait el-MuÅta½ar’ýn þerhidir. Bazý

emrettiði hususlar” anlamýndaki þaîrenin
çoðulu olan þeâir hac ibadetinin konu edil-
diði dört yerde Allah kelimesine muzaf
olarak zikredilir. Bu âyetlerde hac veya um-
re münasebetiyle aralarýnda yürünen Sa-
fâ ve Merve ile kurban edilecek hayvanla-
rýn Allah’ýn koyduðu dinî simgelerden ol-
duðu (el-Bakara 2/158; el-Hac 22/36), söz
konusu simgelere saygýsýzlýk edilmemesi
gerektiði ve bunlarý yüceltmenin Allah’a
baðlýlýktan kaynaklandýðý (el-Mâide 5/2; el-
Hac 22/32) belirtilmektedir. Baþka bir âyet-
te hacýlarýn Arafat’tan sonra gittikleri me-
kâna (Müzdelife) “meþ‘arü’l-harâm” (iba-
det yeri) denilerek burada Allah’ýn çokça
anýlmasý istenmektedir (el-Bakara 2/198).
Hadislerde, Câhiliye döneminde uygulan-
dýðý için ashaptan bazýlarýnýn önceleri Sa-
fâ ile Merve arasýnda sa‘y etmekte tered-
düt gösterdikleri, ancak Bakara sûresinin
158. âyeti indikten sonra bunu yerine ge-
tirdikleri bildirilmektedir (Buhârî, “Hac”,
79-80; Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 2). Yine
hac ibadeti sýrasýnda yüksek sesle söyle-
nen “telbiye”nin haccýn þiarlarýndan sayýl-
dýðý haber verilmekte (Müsned, II, 325; V,
192), Hz. Ýbrâhim’den gelen dinî bir gele-
nek olduðu için hacdaki uygulamalara de-
vam edilmesi emredilmekte (Ýbn Mâce,
“Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 202), ay-
rýca Müzdelife’deki mekânýn meþ‘ar-i ha-
râm olduðuna dair rivayetler yer almakta-
dýr (Müsned, I, 298; Müslim, “Hac”, 148;
Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56) (ayrýca bk.
MEÞ‘AR-i HARÂM).

Þeâir kelimesi naslarda daha çok hac
ibadetinin rükün ve unsurlarýyla iliþkili iken
daha sonra tefsir kaynaklarýnda ve dinî li-
teratürde muhtevasý geniþletilerek ibade-
te, saygý ve tâzime konu olan davranýþ ve
sembollerin bütününü kuþatan bir terim
þeklinde kullanýlmaya baþlanmýþ, hacda
somut formlar halinde öne çýkan mekân,
nesne ve uygulamalarý tasvir için kullaný-
lan terim dinin temelini oluþturan esasla-
rý da içine almýþtýr. Nitekim Zeccâc’ýn þeâir
tanýmlamasý bu yöndedir (Lisânü’l-£Arab,
“þ.ar” md.). Ýmam Mâtürîdî konuyla ilgili
âyeti tefsir ederken “þeâirullah” kavramý-
na bütün farzlarýn veya genel olarak dinî
konularýn girdiði þeklindeki anlayýþlara te-
mas eder (Teßvîlâtü’l-Æurßân, IV, 134). Fah-
reddin er-Râzî de bir anlama göre Allah’a
kulluk iþareti taþýyan her þeyin tek ibadet-
le sýnýrlý kalmayýp þeâir kapsamýna girdiði-
ni söyler (Mefâtî¼u’l-³ayb, IV, 177; XI, 128).
Þah Veliyyullah ed-Dihlevî, þeâirin alanýný
daha da geniþleterek ibadetlerin yanýnda
Allah’ýn kendine has kýldýðý ve mânen O’na
yaklaþma vesilesi yaptýðý, duyularla algý-


