
SEHRiSTANf 

Eş'arilik, İsmaililik ve İbn Sina taraftarlığı 
açısından değerlendiren Diane Steigerwald 
onun gizli fakat derin bir İsmaili olduğunu 
ileri sürmektedir (La pensee philosophique, 
s. 291 ). Son zamanlarda Nalnitarafından 
bu tartışma tekrar gündeme getirilmiş ve 
Şehristanl'nin Mefatil:ıu '1-esrar'daki gö
rüşleri sebebiyle İsmaili düşüneeye sahip 
bulunduğu ileri sürülmüştür. Ancak Şeh
ristanl'nin eserlerinde kendisini itharn 
edenlerin iddialarını temeliendirecek de
liller bulmak zordur. Bu suçlamaların se
beplerini onun eserini yazarken takip et
tiği usul ile felsefi ilimiere olan alaka ve 
derin vukufunda aramak daha doğrudur. 
Bütün itharniara rağmen Şehristanl bir 
Sünni olup Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl tarafta
rıdır. Nitekim çeşitli vesilelerle Eş'arl'den 
"üstadımız" diye bahsetmektedir (İA , XI, 
395-396) Şehristanl fıkıh ve usı11-i fıkıh, 

kelam, hadis ve tefsirdeki derin bilgisinin 
yanında filozof, vaiz ve Ortaçağ İslam dün
yasının en büyük dinler tarihçisidir. Şeh
ristanl'nin felsefi terminolojiyi kullanma
daki maharetini herkes takdir etmiştir. 
Görüşlerini ifade ederken analitik bir dü
şünce sistemi ortaya koymuş ve sert eleş
tirilerden çekinmemiştir. 

Eserleri. Şehristanl'nin çağdaşı Beyhaki 
onun yirmiden fazla eserinden bahseder. 
Günümüz araştırmacıları da kısmi farklı
lıklara rağmen bu listeyi kabul etmekte
dir (M. Rıza Celall Nain!, s. 3I-77; M. Ta
ki DanişpejGh, VII ı 1 968], s. 72-80; VIII 

ı 1969], s. 61-65). Ayrıca Şehristanl'nin bir
çok eserinin zamanımıza ulaşmadığı be
lirtilmektedir. Başlıca eserleri şunlardır: 
1. el-Mi/el ve'n-ni/:ıal*. Dinler ve mez
hepler tarihi alanında objektif şekilde ya
zılmış bir eser olup İslamiyet'in dışındaki 
dinler hakkında verdiği bilgiler bakımın
dan XVIII. yüzyıla kadar tek kaynak olma 
vasfını korumuştur. Günümüzde de din
ler tarihi alanında en önemli eser olarak 
kabul edilmektedir (EJ2 [ Fr.], IX, 22 ı) Ki
tabın çeşitli neşirleri yapılmıştır (nşr. W. 
Cureton, I-11, London 1842- I 846; Leipzig 
1923; nşr. M. Seyyid KIIan!, I-II , I381/I96I ; 
nşr. Abdülazlz M. el-Vekll , I-III , Kahire 
138811968). 2. Nihayetü'l-iiJdam* ii 'il
mi'l-keWm. Yirmi bölümden oluşan eser 
Alfred Guillaume tarafından İngilizce ter
cümesi ve indekslerle birlikte neşredilmiş
tir (Oxford-London 1934). 3. Muşara'a

tü'l-felasiie. el-Milel'den sonra yazılmış 
ve Tirmiz'de Naklbüleşraf Ebü'I-Kasım 

Mecdüddin Ali b. Ca'fer ei-Musevl'ye it
haf edilmiştir. Eser İbn Sina'nın eş-Şita', 
en-Necat, et-Ta'lil,\at ve el-İşardt'ında 
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yer alan ilahiyyat konularına dair fikirleri
ne reddiye mahiyetindedir. Şehristanl, bu
rada ele aldığı yedi meselenin İbn Sina'ya 
ait yetmiş meseleden seçildiğini belirt
mektedir. Kitabın beşinci meselesinin so
nunda müellif dönemin karışıklıklarından 
bahsetmekte ve eserini süratle tamam
ladığını söylemektedir. Söz konusu karışık
lıklar muhtemelen Sencer'in S36'da (I I4I) 
Karahıtaylılar'a yenilmesiyle irtibatlıdır (nşr. 

Süheyr Muhammed Muhtar, Kah i re I 396/ 
1976; Arapça metin ve İng. tre. W. Made
lung - Toloy Ma yer, London 2001) . 4. 
MefatiJ:ıu'l-esrar ve meşabiJ:ıu'l-ebrar. 
Kur'an ilimlerine girişle ilk iki surenin tef
sirini içermektedir. Eserde her ayet önce 
klasik tarzda tefsir edilmekte, ardından 
batıni açıklamalar yapılmaktadır. Şehris

tani'nin bu eserinde ortaya koyduğu ev
ren telakkisi ve varlık mertebeleriyle ilgi
li yorumlar bazılarınca İsmam doktrin ola
rak kabul edilmiştir. Eserin Tahran'da tıp
kıbasımı yapılmıştır ( 1409/1989). s. Mec
lisü'l-l].al~ ve'l-emr. Harizm'de Farsça ola
rak kaleme alınmıştır. N3'inl eseri ŞerJ:ı-i 
J:fal'in sonunda (Tahran 1343 hş ./ I964), 

ayrıca Meclis-i Mektılb içinde ( 1378 h ş. ) 

neşretmiştir. Diane Steigerwald tarafın
dan Majlis: Discours sur l'ordre et la 
creation adıyla Fransızca'ya çevrilen eser 
metinle birlikte neşredilmiştir (Sainte
Foy - Ow§bec 1998). 6. Mes'ele ii işbdti'l
cevheri'l-ferd. Kelamcıların anlayışına gö
re maddenin bölünemeyen en küçük par
çasıyla ilgili olan bu risaleyi Alfred Guil
laume Nihayetü'l-ikdam'ın sonunda ya
yımlamıştır (Oxford-London I934). Hisale
nin bir diğer neşri Ahmed Said ed-Demür
dfış tarafından gerçekleştirilmiştir (MMMA, 
xxv/1-2 ıı979J, s. 195-2 I 8). 7. Risale ila 
MuJ:ıammed el-ila~i. Tabip-filozof olan 
Muhammed b. Yusuf el-llaki'ye (ö. 536/ 
ı I 4 I ) hitaben yazılan eser N alni'nin Du 
Mektılb'u içinde tıpkıbasım halinde neş
redilmiştir. Diğer bazı eserleri de şunlar
dır: el-Menahic ve'l-ayat (Muşara'atü'l
felasife'den önce yazılan eserde İbn Sina'
nın görüşleri tenkit edilmektedir) ; Tetsi
ru (Şerf:ıu) sureti Yusuf; Risale ile'l-I5.Ci
çli 'Ömer b. SehJQn fi'r-red 'aJQ İbn Si
na (Sav! Ömer b. Se h lan buna Cevfi.b 'ale'ş

Şehristanf adıyla bir ri sale yazmıştır); Ri
sale ila MuJ:ıammed es-Sehlani (Livre 
des religions, G. Mannot'un girişi, I, 7-8) . 
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li! ÖMER FARUK HARMAN 

Kelama Dair Görüşleri. Eş'ariyye kela
mının Gazzall ile başlayan müteahhirln dö
neminde bir taraftan İslam Meşşal filo
zofları eleştirilirken diğer taraftan Aristo 
mantığı İslami ilimiere dahil edilerek kul
lanılan metotların klasik mantık ilkeleri
ne uyarlandığı bir sürece girilmiştir. Şeh
ristani, Fahreddin er-Razl'de zirveye ula
şan, Seyfeddin el-Arnidi ve Beyzavl ile de
vam eden bu süreçte itikadi meselelere 
felsefi açıdan bakış yapmayı başlatmıştır. 
Onun kelama dair görüşleri daha çok Ni
hayetü'l-i~dam ve Muşara'atü'l-feJQsi
te adlı eserlerinden hareketleşöylece özet
lenebilir: Bilgi ve Varlık. Bilginin kaynak
larını duyular, akıl ve haberden ibaret sa
yan Şehristanl, haberin kesin bilgi ifade 
edebilmesi için tevatür yoluyla gelmesi ve
ya doğruluğu mucize ile kanıtlanmış bir 
peygamber tarafından bildirilmesi gerek
tiğini söylemiştir (f'fihayetü'l-i/<:dam, s. 446-
450, 460-464, 473). Varlık anlayışını, Allah 
ve alem arasındaki ontolojik zıtlığı ve ale
min yoktan yaratılmışlığı ilkesiyle temel-



lendirmiş. Allah'ın varlığını alemin hudu
su ve elsimterin zaman-mekan yönünden 
ezell ve sınırsız olamayacağı deliline dayan
dırmış, filozofların bu konudaki görüşleri

ni eleştirmiştir (a.g.e., s. 5-53). İbn Sina'
nın varlığı önce vacip ve mümkün, vacibi 
de "vacib bi-zatihl" ve "vacib bi-gayrihl" 
şeklinde ikiye ayırdıktan sonra vacibü'l
vücGdu vacib bi-zatihl diye belirlemesini, 
varlığı veya yok! uğu gerektirici sebebe bağ

lı konumunda bulunan mümkünü başkası 
sebebiyle zorunlu (vacib bi-gayrihl) sayma
sını e leştirmiş, yalnız vacibü'l-vücud için 
geçerli olan zorunluluk kavramını salt var
lık düzleminde ortak kullandığım belirt
miştir (Muşara'atü 'l-felasi{e, s. 38-57). An
cak İbn Sina'nın mümkün varlıklar için kas
tettiği zorunluluk vacibü'l-vücudun var 
olmalarını tercih etmesiyle alakalıdır. Ni
tekim her iki alim, Allah'ın vacibü'l-vücGd 
oluşu hususunda O'na herhangi bir şeyin 
ortak olamayacağı görüşündedir (Akyol, 
s. 35-43). Şehristanl, Eş'arl geleneğine pa
ralel şekilde kainatın birbirine benzer cev
herlerle değişik araziardan meydana gel
diği, kadim ve aşkın bir yaratıcı (muhdis) 
tarafından yoktan var edildiği şeklindeki 
atomcu görüşü benimsemiştir. Cevher ve 
arazların mevcudiyetlerini sürdürmesini 
Allah'ın onları vasıtasız ve sürekli yarat
masıyla açıkladığından varlıkların vücut 
bulması ve devam etmesinde etkili olan 
zorunlu illiyyet ilkesini dıştamıştır (Nihaye

tü'l-ikdam, s. 54-89; Muşara'atü'l-fe lasife, 

s. 20-22). İbn Sina'nın bölünemeyen ve nok
ta şeklinde tasawur edilen atomların bir
biriyle temas ederek cismi meydana ge
tirmesinin mümkün olamayacağı şeklin

deki görüşüyle ( en-Necat, s. ı 02-104) atom
cu! uğu reddetmesine. atomların uzayda 
yer kaplayan varlıklar olduğunu ve birbi
riyle temas eden atomların sonsuz bir bö
lünmeye uğrayamayacağını belirterek kar
şı çıkmıştır. Şehristanl, filozofların cismin 
sonsuza kadar bölünebileceği şeklinde
ki görüşün gerçekle bağdaşmadığını, dış 
dünyada sınırlı olan bir cismi zihinde son
suza kadar bölmenin ancak vehmin ürü
nü sayılabileceğini belirtmiştir (Nihayetü'l
ikdam, S. 505-514). Bazı Mu'tezile alimle
rinin ma'dumu "varlığı olmayan malum" 
veya "bilginin objesi olarak zihnin dışında 
varlığı bulunan şey" diye tanımlamasını. 
ayrıca filozofların tabiatın yaratılışı için 
temel madde kabul ettikleri ezell heyG!a 
telakkisini alemin ezellliği fikrine götüre
ceği için reddetmiştir ( el-Milel, ll, 126; Ni
hayetü'l-ikdam, s. 150-169) 

UIUhiyyet. Kelamcıların mütekaddimln 
döneminde isbat-ı vacib için hudGs delili
ne ağırlık verilirken müteahhir'in dönemin
de filozofların önem verdiği imkan delili
ne de başvurulmuştur. Tesbit edilebildiği 
kadarıyla bu delili ilk defa kullanan alim 
Şehristani olmuştur (a.g.e., s. 11-13, 124-
126). Allah'ın birliğini akli ve nakli deliller
le ispat eden Şehristani başta düalist an
layış olmak üzere her türlü şirk telakkisi
ni, Allah'ın zatını veya sıfatiarını yaratıl
mışlara benzetmeyi ve kainatı yaratıcıdan, 
Allah'ın zatını sıfatlarından yahut sadece 
mana sıfatlarından soyutlama gibi ta'til 
inançlarını reddetmiştir (a.g.e., s. 96-130). 
Vacibü'l-vücudun birliği konusunda ketam
cıtarla filozoflar arasında ilke bakımından 
fikir ayrılığı bulunmasa da Şehristanl, tev
hid inancı açısından İbn Sina'nın sudGr 
nazariyesini vacibü'l-vücuddan ilk aklın zo
runlu biçimde çıkmasının O'nun mutlak 
iradesiyle uyuşmayacağı, alemin ilk akıl
dan sudurunun vacibü'l-vücudu ikinci plan
da tutacağı ve kainattaki kesretin Allah'ın 
zatından sadır olduğunu kabul etmenin 
tevhid ilkesini ihlal edeceği şeklindeki kar
şı görüşleriyle eleştirmiştir (Muşara'atü'l

fe/.asife, s. 58-7 1 ). Kainatın müşahede edil
mesinden yaratıcının sübuti sıfatiarını is
tidlal etmiş, Allah'ın ezeli ilminin hadis 
olan nesne ve olaylara taalluk ettiğini be
lirtmiş, O'na hadis ilim nisbet ettikleri için 
Cehm b. Safvan ile Hişam b. Hakem'i ve 
ilminin cüz'iyyata taalluk etmediğini ileri 
süren filozofları tenkit etmiştir (Nihaye
tü 'l-ikdam, s. 13 H 49; Muşara'atü 'l-fe lasi
fe, s. 72-96). Şehristani kelam s ıfatının ila
hi zatta tekliği, tecellilerinin ve tesirleri
nin çokluğu konusunu ele almış, Mu'tezi
le'nin semi' ve basir sıfatiarını Allah'ın alim 
sıfatına indirgemesini eleştirerek bunla
rın müstakil sıfatlar olduğuna dikkat çek
miştir. Şehristani naslarda zat- ı ilahiyye
ye nisbet edilen hay, alim, semi' gibi ma
nevi sıfatiarın yanı sıra O'nun hayat, ilim, 
sem' gibi mana sıfatlarının da bulundu
ğunu kabul etmiş, bu ikinci grup sıfatia
rın birincilerin aslını teşkil ettiğini söyle
miştir (Nihayetü'l-ikdam, s. 127). Ancak 
bu teorinin ezeli varlıkların çoğalması (ta

addüdü'l-kudema) ve tevhid ilkesinin zede
lenmesi sonucuna götürdüğü yönündeki 
Mu'tezile alimlerinin itirazlarından kurtu
labilmek için özellikle Bakıliani ve Cüvey
ni'nin benimsediği ahval teorisine de karşı 
çıkmıştır. "Bir varlığın mevcut ve ma'dum 
olmayan sıfatları" diye tanımlanan bu na
zariye (Tehilnevl, 11, 118- 119) Şehristani'
ye göre sıfatları zihni varlıklar haline geti
rir (Nihayetü'l-ikdam, s. 131-149) Şehris-
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tani, Eş' ari geleneğine uygun biçimde hü
sün ve kubhun nakle bağlılığını kabul et
miş, ilahi tebliğ olmadan kula mükellefi
yetin yüklenemeyeceğini ifade etmiştir. 
Kullar hakkında en uygun olanı (aslah) ya
ratmayı Allah için vacip telakki eden Mu'
tezile'yi vücub kavramının Allah'a nisbet 
edilemeyeceğini belirterek eleştirmiştir 
(a.g.e., S. 370-417). Allah'ın ahirette gö
rülmesinin (rü'yetullah) nakil deliller ya
nında aklen de kanıtlanabileceğini savu
nan Eş'arl anlayışına rağmen Şehristani 
rü'yetullahın sadece nakli delillerle ispat 
edilebileceği, bu husustaki akli delilin kar
şı itirazları ortadan kaldıracak güçte ol
madığı görüşündedir (a.g.e., s. 356-369). 
Allah 'ın irade sıfatının kadim olup bütün 
nesne ve olaylara taalluk ettiğini söyleyen 
Şehristani O'nun, kulları hakkında önceden 
tayin ettiği değişmez bir kaderinin bulun
duğu, kullara ait fiilierin Allah tarafından 
yaratıldığı şeklindeki Eş'arl telakkisi ni be
nimsemiştir (a.g.e., s. 238-267). Eş'ariyye'

nin cebri andıran bu görüşüne karşı Cü
veyni, fiilierin yaratma şeklinde olmamak
la beraber gerçek manada kula nisbet 
edilmesi gerektiğini ileri sürüp itiraz et
miş, ayrıca fiilin Allah tarafından yaratıl 

masının kulda mevcut çeşitli sebepler ara
cılığıyla gerçekleştiğini belirtmiştir. Şeh

ristanl, onun bu görüşünü Allah'tan baş
ka hakiki hiçbir sebebin bulunmadığı ilke
sine aykırı bularak tenkit etmiştir (a.g.e., 
s. 73-78; el-Milel, 1, 97-99). 

Diğer Konular. Nübüweti ispat etmek 
için en önemli delilin mucize olduğunu söy
leyen ve nübüweti inkar eden Berahime 
ile Sabiiler'in görüşlerini eleştiren Şehris

tanl. Mu'tezile'nin yanı sıra bazı Şii grup
larının konuyla ilgili yanlış telakkilerine te
mas etmiştir (Nihayetü'l-ikdam, s. 417-
445) Ayrıca Hz. Muhammed'in nübüwe
tini kanıtlayan en büyük delilin Kur'an ol
duğunu vurgulamıştır (a.g.e., s. 446-466) 
Şehristani kabir suali ve azabı, haşrin cis
maniliği, mizan, havz- ı kevser ve şefaat ko
nularıyla ilgili nasları te'vil etmeyip zahiri 
manalarıyla açıklamıştır. Onun, ruhu be
denden ayrı bir varlık olarak gördüğü ve 
ölümden sonra ruhun hayatiyetini sürdür
düğüne inandığı anlaşılmaktadır (a.g.e., 
s. 467-470). İmanı "kalbin tasdiki" şeklin
de tanımlamış, dille ikrarı kalbin tasdikine 
delil saymıştır. Küfür ve şirk dışında ka
lan büyük günahların kalben tasdik bu
lunduğu sürece imanı yok etmeyeceğini 
söylemiş, bu günahları işleyen müminin 
cehennemde ebedl kalmayacağı görüşü
nü benimsemiştir (a.g.e., s. 470-477) ima
meti iman esaslarıyla alakalandırmamak-
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la beraber Ehl-i sünnet'in, müslümanların 
din ve dünya işlerini yürütecek bir kimseyi 
devlet başkanlığına seçmelerinin farz ol
duğu şeklindeki görüşünü aktarmış. ima
metin şartları üzerinde durmuş, belirlen
me şekli hakkındaki farklı görüşleri sıra
layarak Şla'nın imarnet telakkisini eleştir
miştir ( a.g.e., s. 4 78-496). 

Müteahhirin dönemi Eş'ariyye'sinde 

Şehristani, kelam konularına felsefi yak
laşımlarıyla Gazzall'yi takip eden ilk kelam
cı diye görülmektedir (İzmirli, s. 213). Ni
hayetü '1-i]fdam adlı eserinde Sünni kela
mının hemen bütün konularını Eş'ariyye 

mezhebine göre ortaya koymuş ve Eş'ariy
ye'yi diğer mezheplere karşı savunmuş
tur. Eş' ari için "şeyhimiz" ifadesini kullan
mıştır (s. ı ı. 72). Muhammed Tand, Şeh
ristanl'nin bu eserinde Eş'arl'nin akldesi
ni esas almakla beraber yer yer onu eleş
tirdiğini ve felsefi telakkilere yer verdiği
ni kaydeder (İA, XI, 395) Macid Fahri, Şeh
ristanl'nin kelamcılığının yeni bilgiler ka
zandırmaktan çok meseleleri sunmadaki 
kapsayıcılığı ve mantıki' tutarlılığında be
lirginleştiğine işaret eder (A History, s. 2 ı 7). 
İbn Sina'yı mantık, tabliyyat ve ilahiyyat 
konularında yedi noktada eleştirdiği Mu
şara'atü'l-felôsife'sinde üsiObu, analitik 
yaklaşımları ve kullandığı terimler, onun 
zamanının felsefi birikimine derin vukufu
nu göstermektedir ( el-Muşara'a: Strugg
ling with The Philosopher, neşredenlerin 

girişi , s. 7- ı 4). Şehristanl'nin özellikle el
Milel'de Şla hakkında olumlu ifadeler kul
lanması , müsamahalı bir tavır takınması 
ve Ehl-i beyt'e sempati duyması kendi dö
neminden itibaren Şla'ya, hatta İsmailiy
ye'ye temayül ettiği şeklinde yorumlan
mıştır (Steigerwald. s. 262-273; EJ2 [İng . ]. 
IX, 2 ı 6). Ancak İbn Teymiyye onun eserle
rinde bu iddiaları haklı çıkaracak bulgula
ra rastlanamadığını belirtmektedir (Min
hacü's-sünne, l ll , 209). 
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(1884-1967) 

Irak'ın Şii müctehidlerinden, 
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ıslahatçı, siyasetçi ve şair. 
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Z3 Receb 1301 (19 Mayıs 1884) tarihin
de Samerra'da doğdu. Babası Hüseyin ei
Abid fıkıh alimi, annesi Meryem eş-Şeh
ristani şairdi. Şehristani nisbesi anne ta
rafından gelmektedir. Anne ve babasının 
nesebinin İmam Zeyd b. Ali vasıtasıyla Hz. 
Ali'ye ulaştığı belirtilmektedir. Hüseyin ei
Abid, hacası Mirza Muhammed Hasan eş
Şirazl'nin 131 z (1895) yılında vefatı üzeri
ne Samerra'dan ayrılarak memleketi olan 
Kerbela'ya döndü. Şehristani eğitimini ba
basından aldı. Babasının 1319' da ( ı 90 I ) 
ölümünden sonra Kerbela'dan Necef'e git
ti. Burada müctehidlerden Muhammed 
ei-İrevani, Habibullah er-Reşti, Seyyid Mu
hammed Kazım ei-Yezdi, Şeyhüşşeria Fet
hullah ei-İsfahanl ve özellikle Ah und Mol
la diye bilinen Muhammed Kazım ei-Hora
sanl'nin derslerine katıldı: belagat, man
tık, felsefe, astronomi, usulü'd-din ve fı
kıh alanlarında birikim sahibi oldu ve müc
tehid (ayetullah) unvanını aldı. Tabiat bilim
lerinde de kendini yetiştirdi ve modern bi
limlerin en son verilerini dikkate alarak 
yorumlar yapmaya başladı. Bu sırada ka
leme aldığı el-Hey'e ve'l-İslam adlı eseri 
takdirle karşılandı. 

Şehristani 1911 yılında Necef'te el-'İlm 
adıyla ilk aylık dergiyi çıkarmaya başladı. 
İstibdadı eleştiren. meşveret prensibini ve 
fikir hürriyetini savunan dergi birçok dü
şüncenin tartışıldığı entelektüel bir ortam 
oluşturdu. Şehristani ve arkadaşlarının ya
zıları sayesinde bid'atlarla mücadelenin ve 
ıslah çizgisindeki faaliyetlerin ortaya ko
nulduğu bir yayın haline geldi. Ancak der
ginin neşir hayatı fazla sürmedi ve Z 1 . sa
yıdan sonra kapandı. Şehristanl'nin bid'at 
diye nitelediği hususların başında çeşitli 

bölgelerden Necef ve Kerbela gibi kutsal 
mekaniara cenazelerin getirilip defnedil
mesi ve 1 O Muharrem'de Hz. Hüseyin'in 
şehadeti dolayısıyla Şiiler'in yaptığı ma
tem merasimleri gelmekteydi. Şehristani 
her iki uygulamanın da haram olduğunu 
açıkça belirtti ve bunlara şiddetle karşı 
çıktı. Ayrıca cuma namazının adil bir ima
mm arkasında kılınmasının Şiiler için ge
rekli olduğunu belirterek buna uyulma
masını tenkit etti. İran'daki anayasa ha
reketlerinin ateşli bir taraftarı olarak Ne
cef'te bu hareketle ilgili tartışmalara der
gisinde yer verdi. 191 Z'de başlayıp iki yıl
dan fazla süren seyahatinde Suriye, Lüb
nan, Mısır, Mekke, Medine, Arabistan, Ye
men ve Hindistan'ın bazı şehirlerini gez
di; aralardaki toplulukları ve ilmi çevrele
ri yakından tanıma fırsatı buldu. Necef'e 
döndüğünde müslüman toplurnların du
rumu, ilmi faaliyetleri ve hürriyetlerini ka
zanma mücadeleleri gibi konularda öğren
cilerini ve çevresini bilgilendirdi ve halkı bi
linçlendirmeye çalıştı. 

L Dünya Savaşı'nda bazı alimlerle bir
likte Necef çevresindeki Irak aşiretlerini 
İngiliz işgaline karşı direnmeye teşvik eden 
Şehristanl, Şuaybe'de İngilizler'le müca
dele eden kuwetlerin arasına katıldı. Da
ha sonra bu mücadeleyi el-ljaybe fi'ş
Şu'aybe adlı eserinde anlatacaktır. İngi
lizler'in 1917'de Bağdat'ı ele geçirmesinin 
ardından Kerbela'ya yerleşti ve mücade
lesine burada devam etti. 19ZO'de Bağ
dat'ta İngiliz siyasi hakimi Sir Wilson ile 
görüşerek ülkenin bağımsızlığa kavuşma
sını isteyen Irak heyetinde yer aldı. Bu is
teklere olumlu cevap verilmeyince halk İn
gilizler'e karşı Rümeyse'de ayaklandı; isti
lacı kuwetler Kerbela, Hille ve Necef'ten 
çıkarıldı. Ancak İngiliz güçleri Kerbela'yı 
tekrar ele geçirip buradaki mukavemeti 
idare eden Şehristanl'yi ve arkadaşlarını 
hapse attı. Hille'de dokuz ay hapiste ka
lan Şehristanl. tahliye edildikten sonra 
Kerbela'ya dönerek ilmi çalışmalarına ve 
siyasi faaliyeth~rine devam etti. 1921 Eki
minde Abdurrahman en-Nakib'in ikinci 
hükümetinde Maarif vekili oldu. Bu sırada 
İngilizler'i ve onlara taraftar olanları uzak
laştırmaya çalıştı. Ancak başmüsteşar Sa
tı' ei-Husri ile gerginlikler yaşanması ve 
diğer bazı gerekçelerle 19ZZ yılı Ağusto
sunda istifa edip Kerbela'ya döndü. Şer'! 
mahkemelerin yeniden kurulmasıyla 19Z3-
1934 yılları arasında Ca'feri Temyiz Mah
kemesi başkanlığına getirildi. Görevinin son 
zamanlarında gözlerini kaybetti. 1934-
1935 yılilarında Bağdat milletvekili olarak 
Irak Parlamentosu'na girdi. Parlamento-


