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yüz yıl da İmâ miy ye Şîası’na in ti sap et miş-

tir. Nâsır-ı Hüs rev 437 (1045-46) yı lın da 

böl ge de ki se ya hat le rin de Sûr şeh ri ni an la-

tır ken hal kı nın ço ğu nun İmâ miy ye Şîası’na 

men sup ol du ğu nu söy ler (Se fernâme, s. 
22). Za man için de böl ge nin çe şit li yer le-

rin de ye ti şen ulemâ ta ra fın dan ku ru lan 

da ha çok Şiîli ğin öğ re til di ği med re se ler ve 

mez hep men sup la rı üze rin de et ki li olan 

çok sa yı da âli min bu ra da ye tiş me si böl ge-

ye asır lar bo yu de vam ede cek bir şöh ret 

ka zan dır mış tır.

Ce be li â mil hal kı nın han gi dö nem den 

be ri Hz. Ali ta raf ta rı ol du ğu ko nu su da 

tar tış ma lı dır. Böl ge nin Şîileş me si ni Hz. 

Os man’ın hilâfet dö ne min de bir sü re Su-

ri ye’de ka lan Ebû Zer el-Gıfârî’nin Ehl-i 

beyt’in fa zi let le ri ni an lat tı ğı gün le re ka-

dar gö tü ren ler var dır (Hür el-Âmi lî, I, 
13). Ebû Zer, Ehl-i beyt’in fa zi let le ri ni an-

lat ma ya baş la yın ca du rum dan ha ber dar 

olan Muâvi ye bu nu ha li fe ye bil di re rek Ebû 

Zerr’in Me di ne’ye ça ğı rı lıp Re be ze’ye sür-

gün edil me si ni sağ la dı. Bu se bep le böl ge-

de Ebû Zerr’e nis bet edi len ve gü nü mü ze 

ka dar ge len Meys ve Sar fend’de ki iki mes-

cid Ebû Zerr’in böl ge de ki fa ali yet le ri nin 

de li li ola rak gös te ril mek te dir.

Ta rih te ve gü nü müz de din ilim le ri nin 

öğ re til di ği Ce be li â mil’de ki kü çük ka sa ba 

ve yer le şim bi rim le ri için de Cizzîn, Aynâtâ, 

Meys, Cübâ‘, Meş ga ra ve Bi kåa’da ki Ke-

re kü nûh önem li mer kez ler dir (ge niş bil-
gi için bk. Ca‘fer el-Muhâcir, s. 149-242). 
Âmi lî nis be siy le anı lan, Şiî fık hı üze rin de 

de rin te sir ler ic ra eden ve da ha çok İmâ-

miy ye’nin Usûliy ye eko lü ne men sup olan 

bir çok âlim bu ra lar da ye tiş ti. Bun lar ara-

sın da Şehîd-i Ev vel Şem sed din Mu ham-

med b. Mekkî, Mu hak kık-ı Sânî Nûreddîn 

Ali b. Hü se yin el-Ke rekî, 1545’te İs tan-

bul’u zi ya ret eden Şehîd-i Sânî Zey nüd din 

b. Ali Ah med el-Cübâî ve Sa fevîler’in ku-

ru luş dö ne min de ba ba sı böl ge den İran’a 

gi den, di ğer ulemâ ile bir lik te Sa fevîler 

bün ye sin de İmâ miy ye Şiîli ği nin ya yıl ma-

sın da önem li hiz met le ri olan Bahâed din 

el-Âmi lî ve Ahbârî eko lü nün önem li tem-

sil ci le rin den Mu ham med b. Ha san Hür el-

Âmi lî zik re dil me si ge re ken şah si yet ler dir.

Os man lı ida re sin de X. (XVI.) yüz yıl bo yun-

ca 100’den faz la Ce be li â mil li Şiî âli mi İran’a 

göç ede rek Sa fevî ida re si al tın da İmâ miy ye 

Şîası’nın ya yıl ma sı na bü yük kat kı sağ la dı. 

XVI II ve XIX. yüz yıl lar da Sûr ve çev re sin de 

bir mik tar hı ris ti yan, Say da ci va rın da Sünnî 

ve Dürzîler’in ol du ğu böl ge de Şiî nü fu su 

da ima ek se ri ye ti teş kil et ti. Bu dö nem de 

böl ge de bu lu nan İmâ miy ye men sup la rı 

Ba tı lı âlim ler ve sey yah lar ta ra fın dan da 

Bey rut 1945, 1959, 1979) dok to ra te zi olan 

Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’nin Fe²âßilü’l-

Æuds’ünü (Bey rut 1979) tah kik ede rek 

ya yım la mış tır. Ay rı ca ho ca sı Phi lip Khu ri 

Hit ti’nin His tory of the Arabs ad lı ese ri ni 

Tâ rî Åu’l-£Arab (Bey rut 1965) ve Ca pi tal 

Ci ti es of Arab Is lam’ı £Avâ½ımü’l-İslâ-

mi’l-£Arabî (Bey rut 1986) adıy la Arap-

ça’ya çe vir miş tir. Mü el li fin el-Ke li me, el-

Hi lâl, el-Mušte¹af, el-Meş riš, el-Edîb, 

el-Emâlî, el-Eb¼â¦ ve el-Mev ri dü’½-½â fî 

gi bi der gi ler de çok sa yı da ma ka le si ya-

yımlan mış tır.
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Lübnan’da bir bölge.˜ ™

Ce be li â mil (Ce be lüâmi le, Ce be lül celîl, Ce-

be lül hayl), Sûr ci va rı na hâkim olan Bişâre 

ad lı li der le rin den do la yı Bilâdül bişâre, Bi lâ-

dül bişâre teyn ve son dö nem ler de Bi lâ dül-

me tâ vi le (Şiî böl ge si) di ye de anı lır. Böl ge, 

1920’de Bü yük Lüb nan Dev le ti’nin ku rul-

ma sıy la Lüb nan sı nır la rı içi ne da hil edil miş 

olup Lüb nan’ın gü ne yi ile Ku zey Fi lis tin’in 

kü çük bir bö lü mü nü kap sar. Coğ rafî sı-

nır la rı ko nu sun da ih tilâf bu lun mak la bir-

lik te ge nel lik le ba tı da Ak de niz, gü ney de 

Fi lis tin, do ğu da Ür dün, Vâdit teym, Hûle 

ve Bi kåa bel de le riy le Lüb nan dağ la rı nın 

bir bö lü mü, ku zey de ise es ki de vir ler de 

el-Fe râ dis di ye anı lan Ev velî ır ma ğı ile çev-

ril miş tir. Yü zöl çü mü yak la şık 3200 km°’dir 

ve gü nü müz de Lüb nan Dev le ti top rak la rı-

nın (10.400 km°) üç te bi ri ne ya kın bir bö-

lü mü nü teş kil eder.

Âmil (Âmi le) is mi, Ye men’de Me’rib Sed-

di’nin yı kıl ma sı nın ar dın dan ku ze ye göç 

eden ve Su ri ye’de yer le şen Âmi le b. Se be’ 

el-Yemâniy ye ka bi le si ne da yan dı rıl mak ta-

dır. Ka bi le nin Su ri ye’ye ne za man gel di ği 

ke sin ola rak bi lin mi yor sa da Abbâsîler’in 

ilk dö nem le rin den iti ba ren Ce be li â mil böl-

ge sin de iskân edil dik le ri dü şü nül mek te-

dir. O dö nem ler den be ri böl ge de az sa yı da 

hı ris ti yan grup la Say da’dan Bey rut’a doğ-

ru uza nan yer de Sünnî grup lar bu lun ma-

sı na rağ men aha li nin bü yük kıs mı IV. (X.) 

öğ re nim gör dü. 1933’te Bey rut Ame ri-

kan Üni ver si te si Ede bi yat ve İlim ler Fa-

kül te si’nde İbn Ab dü rab bih ve el-£İšdü’l-

ferîd’i üze ri ne yük sek li sans yap tı ve öğ-

re tim gö rev li si ol du. 1947’de Ame ri ka’da 

Prin ce ton Üni ver si te si’nde ede bi yat ala-

nın da ikin ci yük sek li san sı nı ta mam la dı. 

Ay nı yıl Phi lip Khu ri Hit ti’nin da nış man lı-

ğın da Ebü’l-Fe rec İb nü’l-Cevzî’nin ha ya tı, 

eser le ri ve Fe ²âßi lü’l-Æuds ad lı ese ri nin 

tah ki ki ni ko nu alan te ziy le dok to ra sı nı 

bi tir di. Bey rut’a dö nen Cebbûr emek li 

olun ca ya ka dar Ame ri kan Üni ver si te si’nde 

Arap di li ve ede bi ya tı ders le ri ver di, hem 

bu üni ver si te de hem de Sa int Jo seph 

Üni ver si te si’nde yük sek li sans ve dok to ra 

tez le ri yö net ti. Üni ver si te nin gö rev len dir-

me siy le Arap ül ke le ri nin ya nı sı ra bir çok 

Av ru pa ve As ya ül ke si ni gez di; Arap di li 

ve ede bi ya tı ile İslâm me de ni ye ti ala nın da 

ya pı lan ça lış ma la rı in ce le di, üni ver si te ler-

de kon fe rans lar ver di. 1970’te emek li ye 

ay rıl ma sın dan son ra Lüb nan ve Su ri ye’de-

ki hı ris ti yan okul la rı nın mü te vel li he yet-

le rin de gö rev al dı. Kitâb-ı Mu kad des’in 

Arap ça ter cü me le ri nin re dak si yo nun da 

ça lış tı. el-Mev sû£a tü’l-Fi lis¹îniy ye’nin 

ya zı ku ru lun da bu lun du. Lüb nan Dev le ti 

ta ra fın dan bir çok dev let ödü lü ne lâyık gö-

rül dü. 11 Ma yıs 1991 ta ri hin de ve fat et ti.

Eser le ri. 1. el-¥ayâtü’l-£Ara biy ye fi’l-

miße se ne ti’l-ûle’lletî mer ret ba£de ve-

fâ ti’n-Ne biy yi’l-£Arabî (Beyrut 1932). 
2. İbn £Ab di rab bih ve £İšdüh. Yük sek 

li sans ça lış ma sı dır (Bey rut 1933, 1979). 3. 

£Ömer b. Ebî Rebî£a. Emevîler döne mi 

şa ir le rin den Ömer b. Ebû Rebîa hakkında-

ki ese rin bi rin ci cil din de şai rin yaşa dığı dö-

nem, ikin ci cil din de ha ya tı, üçün cü cildin-

de aşk la rı an la tıl mış ve şi ir leri incelen miş-

tir (Bey rut 1935-1971, 1981). 4. Min Tü râ-

¦ine’l-edebî (Bey rut 1976). 5. Evrâš min 

riyâ²i’l-edeb ve’t-târîÅ (Bey rut 1981). 6. 

el-Mü lû kü’ş-şu£arâß (Bey rut 1981). 7. 

Key fe ef he mü’n-našd. Bu çalış masında 

çe şit li eser le rin edebî eleş ti ri si ni ya pan ya-

zar yi ne ağır lık lı ola rak Ömer b. Ebû Re-

bîa’yı ele al mak ta dır (Bey rut 1937, 1983). 
8. el-Bedv ve’l-bâdi ye: Øuverun fî 

¼a yâ ti’l-bedv fî bâdi ye ti’ş-Şâm (Bey rut 
1988). Eser, Law ren ce I. Con rad tarafın-

dan The Be do uins and the De sert: 

As pects of No ma dic Li fe in the Arab 

East adıy la İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (New 
York 1995). 9. Min Eyyâmi’l-£umr. Ya za-

rın ken di ha ya tı nı ve hâtı ra la rı nı an lat tı ğı 

ese ri dir (Bey rut 1991).

Cebbûr, bu eser le rin ya nı sı ra Nec med-

din el-Gazzî’nin el-Kevâki bü’s-sâßire bi-

a£yâ ni’l-mißeti’l-£âşi re ad lı ese riy le (I-III, 
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Da ha son ra öğ re ti me yö ne len Ce-

kenî’nin ders ver di ği med re se meş hur 

ol du, Arap di li ve kelâm il min de Mo ri tan-

ya’da ön de ge len bir ilim yu va sı ha li ne 

gel di. Eği tim de uy gu la dı ğı özel yön te mi 

bü yük il gi gör dü ğün den med re se si de çe-

şit li yer ler den ge len öğ ren ci ler le dol du. 

Ce kenî, dö ne mi nin Şin k¢t bel de le rin de 

akıl cı-dil ci kelâm eko lü nün ön cü sü sa yıl dı, 

bid‘at la ra ve bid‘at çı la ra kar şı sa vaş aç tı; 

za ma nı nın ço ğu nu on la ra ce vap ver mek-

le ge çi rir di. Oku tul ma sı nı câiz gör me yen 

bir çok âli min ak si ne fel sefî şüp he ler den 

arın mış saf man tık di sip li ni nin öne mi ne 

vur gu yap tı. Ders le rin de man tık ve na-

hiv ilim le ri ne ağır lık ver di, sı kı sı kı ya bağ lı 

bu lun du ğu Eş‘arî akîde si ve Mâlikî fık hı 

okut tu. Özel lik le Kur’an ve Sün net’in ye-

ter li ol du ğu nu, di ğer ilim le re ge rek bu lun-

ma dı ğı nı söy le yen ba zı çağ daş la rıy la sert 

tar tış ma la ra gir di, man tık ve kelâm ilim le-

ri nin ge rek li li ği ni sa vun du. Fel sefî dü şün-

ce le re ce vap ve ril me si ama cıy la öğ re ti mi-

ni farz-ı kifâye ka bul et ti ği man tık il miy le 

ya şa dı ğı dö nem de en çok uğ ra şan âlim 

ol du. Ye tiş me le ri için hiçbir fe dakârlık tan 

ka çın ma dı ğı öğ ren ci le ri nin bir ço ğu Mo ri-

tan ya’nın ilim ha ya tı nı et ki le miş tir. Bun lar 

ara sın da Ab dul lah b. İb râhim el-Alevî, Ma-

hand Bâbeh b. Ubeyd ed-Deymânî, Ab dul-

lah b. Ah med el-Kalâvî, Hur me b. Ab dül-

celîl el-Alevî, Ab dul lah b. Fâzıl eş-Şak ravî, 

Mu ham med b. Habîbullah el-Mü cey dirî 

el-Ya‘k†bî, Ab dul lah b. Fâzıl el-Ya‘k†bî ve 

Ab dur rah man b. Muh târ el-Mü sev verî 

sa yı la bi lir. “Ben uz laş ma de ğil tar tış ma 

ada mı yım” di yen Ce ke nî, baş ta bid‘at çı-

lık la ni te le di ği öğrenci si Mü cey dirî ol mak 

üze re dö ne mi nin birçok âli miy le tar tış-

ma lar yap tı. Muhtâr el-Kün tî, Ce×ve tü’l-

envâr fi’×-×eb £an evli yâßillâhi’l-aÅyâr 

ad lı ese rin de Ce kenî ile olan tar tış ma la-

rın da onun id di ala rı na ce vap ve rir. 140 yıl 

ka dar ya şa dı ğı tah min edi len Ce kenî’nin 

ölü mü için 1230 yı lı ile ri sü rül müş se de 

ter cih edi len gö rü şe gö re 1220’de (1805) 
ve fat et miş tir.

Eser le ri. Eser le ri ni ge nel lik le man zum 

ola rak ka le me alan Ce kenî’nin di dak-

tik şi ir le ri ya nın da li rik şi ir le ri de mev-

cuttur. Me dih, mer si ye, fahr ve ga zel gi bi 

gelenek sel te ma la rın dı şın da ilmî mü na-

za ra la rı nı ve se ya hat le ri ni an lat tı ğı şi ir le-

ri ge nel lik le Kur’an’dan ve ta rihî olay lar-

dan il ham alan öğüt ler içe rir. Bir di van da 

top lan ma yan şi ir le ri da ğı nık hal de çe şit li 

kü tüp ha ne ler de bu lun mak ta dır. Bun lar-

dan, ölüm cül bir has ta lı ğa ya ka la nıp Al-

lah’a münâcâtta bu lun du ğu ve Hz. Eyyûb 

sab rı nı ken di si ne ör nek al dı ğı nı be lirt ti ği 

insa nın Bey rut’un gü ne yin de ki ban li yö le re 

sı ğın ma sı na yol aç tı. Yak la şık yir mi yıl dan 

be ri Ce be li â mil, za man için de za yıf la yan 

Emel’in de da hil bu lun du ğu Şiî Hiz bul lah 

Ör gü tü ta ra fın dan sa vu nul mak ta dır.
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el-Muhtâr b. Muhammed Saîd
b. el-Müstehî b. Eall

b. Zelmât el-Cekenî eþ-Þink¢tî
(ö. 1220/1805)

Moritanyalý 
nahiv, mantýk, fýkýh ve kelâm âlimi,

eðitimci.˜ ™

1080 (1670) yı lın da Bo uti li mit (Bû ti li mît / 

Ebû ti li mît) şeh ri nin gü ne yin de ki bir bel de-

de doğ du ğu tah min edil mek te dir. Ba ba sı 

Mu ham med Saîd, Bûnâ (ba ba mız) di ye bi-

lin di ğin den oğ lu da İbn Bûnâ ya hut Ve le-

dü Bûnâ di ye ta nın mış tır. Ce kenî nis be si 

ilim ve ede bi yat la şöh ret bu lan, Arap ça 

Hassâniy ye leh çe siy le ko nu şan ve Mâlikî 

mez he bin den olan Arap Ber berî kö ken li 

Te ce kånt (Ta ja kånt) ka bi le si ne men su bi-

ye tiy le il gi li dir. Ce kenî uzun sü re ilim den 

uzak bir ha yat ya şa dık tan son ra ken di ni 

il me ver di ve ilk bil gi le ri ba ba sın dan aldı. 

Da ha son ra yö re nin ilim adam la rı nın ders-

le ri ne de vam et ti. Bun lar ara sın da Ha bîb 

b. Mu ham med, Habîbul lah el-Ce ke nî, Mu-

ham med Habîbul lah el-Mec lisî (el-İmid lişî), 

Muhtâr b. Ah med el-Ce kenî sa yı la bi lir. 

Ho ca sı Muhtâr’dan çok ya rar lan dı. Onun 

tav si ye siy le Benî Deymân’dan, bir çok ilim-

de söz sa hi bi bir âli min ya nın da ye tiş tik-

ten son ra ken di sin den ders al mak is te yen 

ho ca sı nın kırk öğ ren ci siy le bir lik te mem-

le ke ti ne dön dü. Ar dın dan kes kin zekâsı 

ve güç lü hâfı za sı sa ye sin de ilmî se vi ye si ni 

yük selt ti.

Metâvi le / Mütâvi le di ye anıl mış, bu isim 

özel lik le “Ehl-i beyt’e ya hut Ali ve evlâtla rı-

na mu hab bet bes le yen ler” an la mı na gel-

di ği için ma hallî ola rak da be nim sen miş tir 

(M. Tak¢ el-Fak¢h, s. 31-32). Böl ge de ki sos-

yal ya pı nın zir ve sin de po li tik li der ler (zü-

amâ), eş raf ve âyân bu lun mak ta dır. Bun lar 

ara sın da Es‘ad ai le si Os man lı lar’dan ka lan 

iktâla rın ida re si ni üst len di, Tan zi mat dö-

ne min de 1850 ve 1860 yıl la rın da ki top-

rak re form la rın da köy lü le rin ekip biç ti ği 

yer le re hâkim oldu. Böl ge de ki din âlim le ri 

malî yön den bu zaîmle re bağ lı olup si yasî 

ba kım dan da on la rı des tek le mek tey di. Ce-

be li â mil ta rih çi le ri, çe şit li dö nem ler de aha-

li nin ve ulemânın ida re ci ler den gör dü ğü, 

özel lik le XVI II. yüz yı lın son la rın da Os man-

lı lar’ın Akkâ mer kez li Şam ve Say da Va li si 

Cezzâr Ah med Pa şa’nın böl ge de oto no mi 

kur mak is te yen le re kar şı uy gu la dı ğı bas kı-

ya dik kat çe ker. Bu dö nem de bir çok âli min 

Irak ve İran’a kaç tı ğı, böl ge de ki med re se le-

rin ka pan dı ğı, XIX. yüz yı lın son la rı na doğ-

ru Ce be li â mil men şe li ulemânın Ne cef’te 

ye tiş me ye baş la dı ğı be lir ti lir. Ah med Ârif 

ez-Zeyn’in 1909’da kur du ğu el-£İrfân ga-

ze te si, 1990 yı lı na ka dar böl ge âlim le ri nin 

dü şün ce ve ka bul le ri ni ak set ti ren bir ya yın 

ola rak de vam et ti.

1920’de Fran sız man da ida re si al tı na 

gi ren Ce be li â mil da ha çok Gü ney Lüb nan 

ola rak anıl ma ya baş lan dı. Ce be li â mil is mi 

de böl ge nin ken di ne öz gü kül tü rel ve dinî 

özel lik le ri ni be lirt mek için kul la nıl ma ya 

de vam et ti. Ba zı ay dın lar ve din adam la rı-

nın 1936 yı lı na ka dar Su ri ye ve Lüb nan’ın 

bir le şe ce ği ni dü şün me le ri ne kar şı lık Ce-

be li â mil’in dinî li der le ri nin ço ğu Lüb nan 

hü kü me ti ne des tek ver di. 1960’ la ra ka dar 

şe hir li bir or ta sı nıf ve et ki li ma hallî li der-

ler bu lun ma dı ğın dan yol, okul, has ta ha ne 

gi bi te sis ler den mah rum olan Ce be li â mil 

eko no mik ve si yasî zor luk lar la kar şı kar şı ya 

kal dı. Şiî ku rum la rı nın da var lık gös te re-

me di ği bu dö nem de böl ge genç li ği ko mü-

nizm, Ba as çı lık ve Nâsır cı lık gi bi ide olo ji le-

rin et ki sin de kal dı. 1957’de Sûr şeh rin de 

müc te hid Ab dül hü se yin Şere fed din el-

Âmi lî’nin halef bı rakmadan ölüm ü üze ri ne 

İran’dan böl ge ye gönderile n Sey yid Mûsâ 

es-Sadr 1969’da Yükse k Şiî Konseyi’ni oluş-

tur du ve 1970’lerin ortasın da Şiîler’in hak-

la rı nı sa vun mak için Ha re ke tü’l-mahrûmîn 

ve onun silâhlı ka na dı olan Emel (Efvâcü’l-

mukåve me ti’l-Lüb nâniy ye) ör gü tü nü kur ma yı 

ba şar dı. Fa kat 1970’ler den son ra Ce be li â-

mil’de ki böl ge sel ge ri lim ler, özel lik le 1978, 

1982 ve da ha son ra ki yıl lar da İs ra il or du-

su nun Fi lis tin li ler’e kar şı baş lat tı ğı ha rekât 

ve böl ge yi iş gal et me si bu ra da ki bin ler ce 




