
Cahiliye devri kıssaları arasında men
şelerinin Babil olduğu kabul edilen cin 
ve gül kıssaları ile Hint kaynaklı fabller 
de vardır . Bu sonuncuların bir kısmının 
Arap kültürüne ne zaman ve nasıl geçti
ği tesbit edilememektedir (Nihad M. Çe
tin, "Arapça bir kaç darbı meselin men
şei hakkında", ŞM, 1972, VII, 240) . Bu 
devrede yaygın olan · yabancı kaynaklı 

ahbar ve kıssaların şiire intikal edenle
ri de vardır. Kassasların anlattıkları di
ni. ladini ahbar ve kıssalar da EmevTier 
devrinden itibaren muhtelif tarzlardaki 
teliflere intikal etmişti. 

Böylece, Hammad gibi, Halef el-Ah
mer gibi ravilikleri efsaneleşen şahsi

yetlerin hafıza l arının hangi kaynaklar
dan beslendiğini. ezberlerindeki bilgi
lerin nasıl canlı tutulduğunu anlamak 
mümkün olacaktır. Ensarın şiirlerini ih
tiva eden bir cüzün eline geçmesiyle ha
yatının seyri değişen Hammad'ın elin
de bazı kabile divanları, hatta halife Ve
lid b. Yezid'in (ö 126/ 744) tertip ettir
diği mecmua gibi büyük ve mühim ya
zılı kaynaklar vardı. Hafızasındaki ah
bar ve eş'arı zaman zaman bunlara baş
vurarak canlı tutuyordu. Nitekim Velid 
b. Yezid 'in bir daveti üzerine, halifenin 
sorması muhtemel hususları düşüne

rek Kureyş'in ve Sakif'in kitaplarını göz
den geçirmişti (e l-Ega n[, V, ı 7 4 ~ VP, 94 ; 
el-Meşadir, s. 557-558; GAS, 1, 368; Ar.trc., 
1/ 11. 258). Büyük nesep alimi şiir ve ah
bar ravisi. hafızasındaki dile ve edebi
yata ait malzemenin genişliği ile meş
hur ibnü'I-Arabi (ö 231 / 845) kendisini 
bir kölesiyle çağırtan mühim bir zata. 
yanında bir bedevi topluluğu bulundu
ğunu. ancak onlarla görüşmesi bittik
ten sonra gidebileceğini söylemişti. Kö
le döndüğü zaman efendisine "Yanında 
kimseyi görmedim, sadece önünde biri
ni bırakıp ötekine baktığı kitaplar var
d ı" demişti (ez-Zübeydi, Tabakatü 'n ·naf:ı · 

viyyfn ve'l-lugaviyyfn, nşr. Ebü'I-Fazl İb
rahim, Kah i re 1373 / 1954, s. 204-205; Ya
küt, el- irşad, XVIII, 194-195) ibnü'I-Ara
bfnin ezberindekilerini tazelemek için 
tekrar tekrar baş vurduğu. daha sonra 
bu münasebetle söylediği şiirinde "soh
betlerinden bıkmadığım ve ilimlerinden 
istifade ettiğim dostlarım " diye vasıf

landırdığı bu eserlerin, kendisinden ön
ceki nesillerin ve kendisinin tesbit ettiği 
ahbar ve eş'arı ihtiva eden müdewen 
defterler olduğu muhakkaktır. Hammad 
ve muasırlarının rivayet ettikleri ede
bi ve tarihi malzemenin bir kısmı daha 
birkaç nesil önceden beri tesbit ve ted
vin edilmiş bulunuyordu. 

Burada mühim bir husüsa işaret edil
melidir. Bütün bu yazı lı malzeme an
cak hafıza ile birleştiği zaman bir ma
na ifade edebiliyordu. Kısaca anlatılma
ğa çalışılan tedvin hareketlerinin baş
ladığı, cereyan ettiği sırada Arap yazı
sında sesli harfler ve imla işaretleri de
mek olan harekeler, hatta benzer harf
leri birbirinden ayıran noktalar yoktu. 
Önce Kur'an-ı Kerim'in doğru tesbiti ve 
her türlü bozulmayı önleyecek şekilde 
muhafazası gayretleriyle başlayan ya
zının ıslahı çalışmaları muhtelif merha
lelerden geçerek bir buçuk asra yakın 
müddet devam etti. Şu halde bu devre
de yazılmış bir metni doğru okuyabil
mek, bir kelimenin yazılışça ve mana
ca mümkün okunuş şekillerinden asıl 

olanı tefrik edebilmek, metni ancak 
onu kaynağına isnad ve rivayet yoluyla 
bağlayan birinden okumuş veya dinle
miş olmayı gerektiriyordu. Başlangıçta 
yazının çok kifayetsiz oluşu ve her tür
lü hatalı okuyuşa açık bulunuşu bu riva
yet usulünü zarüri kılan arnillerin başın
da geliyordu. Arap yazısı ll. (VIII.) asrın 
sonlarında Arapça'yı bütün husüsiyetle
riyle tesbit ve ifade edebilen bir yazı sis
temi olduktan sonra da bu rivayet usü
lünün devam etmesi, islam müellifleri
nin bilginin kaynağına verdikleri ehem
miyetle, intikal yolu ve şekliyle doğru

luğu arasında alaka görmelerinden ile
ri geliyordu. 
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Endülüs taiihiyle ilgili 
müellifi bilinmeyen bir eser. 

_1 

Endülüs Emevi Halifesi lll. Abdurrah
man zamanında yazılmış olan eserin 
tam adı şöyledir : Al]barun mecmı1 'at "n 
ii ietlp 'l-Endelüs ve ?ikri men veliye
ha mine'l-ümera, ila duhı11i 'Abdir
raJ:unan b. Mu 'avi ye ve" tegallübihi 
'aleyha ve mülkihi iiha hüve ve ve
ledühı1 ve 'l-hurı1bi'l-kcl, ine ii ?alike 
beynehüm. Eserde Tarık b. Ziyad'ın 

ispanya'ya geçişinden (92/ 711) başla
yarak lll. Abdurrahman devri (9 I 2-961) 
sonuna kadar meydana gelen olaylar
dan zaman zaman menkıbe ve şiiriere 

de yer verilerek bahsedilmektedir. İlk 
valiler döneminde meydana gelen olay
lar. iç karışıklıklar ve ı. Abdurrahman 
devri hakkında ayrıntılı bilgi verildiği 

·halde, ı. Hişam ile lll. Abdurrahman 
devri arasındaki olaylara kısaca temas 
edilmiştir. İbn Hayyan'ın el-M uktebes 
min en bel, i ehli '1-Endelüs adlı eseri
nin büyük bir kısmının bulunmasından 
sonra belge değerini kaybeden Al]bclr 
mecmı1 'a, ilk kaynaklardan özellikle 
isa b. Ahmed er-Razfnin Kitabü'l-Huc
cab li'l-l]uleia, bi'l-Endelüs'ünde~ ve 
diğer bazı eserlerden büyük çapta ikti
hasları ihtiva etmektedir. Ancak müellif 
söz konusu bilgileri kimden veya hangi 
kaynaktan aldığını belirtmemiş , olayları 

zaman zaman "kale" (dedi) diyerek an
latmıştır. Eserin IV. (X.) yüzyıl Endülüs 
tarihçilerinden ibnü'I-Kütiyye'nin Taril]u 
iitital)i'l-Endelüs, İbn Abdürabbih'in, el
'İk_dü'l-ierid adlı eserleriyle bazı ortak 
noktaları bulunmakla beraber ayrıldık- ' 
ları hususlar daha çoktur. Bu bakımdan 
Al]bclr mecmı1 'a müellifinin bu eserle
ri kaynak olarak kullanmadığı , bununla 
beraber adı geçen müelliflerle çağdaş 
olduğu veya onlara yakın bir dönemde 
yaşadığı ve muhtemelen aynı kaynak
lardan istifade ettikleri öne sürülebilir. 
Ayrıca yukarıda işaret edildiği gibi "kale" 
kelimesini kullanması dikkate alınarak 
müellifin daha çok şifahi rivayetlere da
yandığı söylenebilir . Al]bclr mecmı1 'a·
nın Bibliotheque Nationale'deki tek nüs
hası ilk defa E. Lafuentey Aleantara ta
rafından ispanyolca tercümesiyle birlik
te neşredilmiştir (Madrid 1867) 'Eserin 
İbrahim ei-Ebyari tarafından hazırlanan 
metni, hicri '10/. yüzyıla armağan olarak 
yayımlanmıştır (Kahire 1401 / 1981) 
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İmamiyye Şlası içinde, 
dini hükümlerin tek kaynağı olarak 

sadece kendi imamlarının rivayetlerini 
esas kabul edenlere verilen ad. 

_j 

Ahbariyye. haber kelimesinin çağulu 
olan ahbara bir nisbet ifadesi olup, dini 
konularda nakil ve rivayetlere bağla

nanlar demektir. 

Ehl-i sünnet mezhepleri arasında, di
ni hükümlerin tesbiti hususunda farklı 
metotlar uygulanmasının sonucu olarak 
ortaya çıkan ehl-i eser-ehl-i re'y veya 
selef-halef şeklindeki ayırımın benzeri, 
Şfa fırkaları arasında ahbariyye ve usO
liyye kelimeleriyle yapılmıştır. Ahbariy
ye, imamların otoritesine mutlak bağlı
lık esasından hareket ederek onlardan 
nakledilen sözlü ve yazılı rivayetlerin 
akaid ve fıkıh alanlarında tek kaynak 
olduğunu savunmaktadır. Gaybet• dö
neminin başlamasından itibaren (260 / 
873) imamiyye Şfası içinde ortaya çıkan 
Usı1liyye• ise Ahbariyye'nin aksine. di
ni hükümlerin tesbit edilmesi ve anla
şılması konusunda istidlal metodunu 
benimsemiştir. 

Ahbariyye ve usüliyye, Şfa içinde mev
cut birbirine zıt iki anlayışı ifade eden 
tabirler olarak ilk defa Şii müellif AbdOl
celTI-i Kazvfnf'nin 565 ( 1170) yılında ka
leme aldığı Kitdbü'n-Naki 'da yer almış
tır. Bununla birlikte Ahbariyye'nin kuru
cusu, Kitdbü'l-Fevd, idi'l-medeniyye 
adlı eserinde Ahbariyye anlayışını te
mellendiren Muhammed Emin ei-Este
rabadf iö 1033 / 1624) kabul edilir (bk 
Gianroberto Scarcia, RSO, s. 219) . Este
rabadf, kendi döneminden önce bulu
nan fakat sistemleştirilmemiş olan Ah
bariyye metodunu büyük bir titizlikle 
incelemiş ve onu yeni bir anlayışla ade
ta bağımsız bir ekol haline getirmiştir. 

Aynı müellif, imam Küleynf ile Büvey
hfler döneminin üç ünlü Şii alimi Şeyh 
Müffd, Şeyh Murtaza ve Şeyh TOsf'nin 
eserlerini dikkatle incelemiş, Allame Hil-
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If, şehfd-i sani Zeynüddin el-Amili ve 
çağdaşı Bahaeddin ei-Amili gibi pek çok 
Şii alimin akaid ve fıkıh usulü konula
rındaki görüşlerini tenkide tabi tutmuş
tur. Neticede UsOiiyye anlayışına karşı 

çıkarak nasların gerçek müfessirlerinin 
Allah tarafından bu işle görevtendirilmiş 
masum imamlar olduğunu, imarnlara 
ait haberlere nasların zahirinden ve akıl
dan önce yer verilmesi gerektiğini. bu 
haberlerin dini hükümterin yegane kay
nağını teşkil ettiğini ısrarla savunmuş

tur. Ona göre imarnlara ait rivayetlerin 
tamamı "sahih kategorisi"nde olup ya
kin* ifade eder. Bunlar. UsOliyye taraf
tarlarının iddialarının aksine, hiçbir za
man zayıf olarak nitelendirilemez ve bu 
tür haberlerin zan • ifade ettiği ileri sü
rülemez. 

Ehl-i sünnet'te olduğu gibi İmamiy
ye'ye göre de din, usul (akaid) ve fürO 
(ibadat ve muamelat) olmak üzere iki 
ana bölümde incelenir. Bu iki bölümün 
konu ve muhtevasıni tesbit etmek için 
dayanılan kaynaklar ise genellikle Ki
tap, Sünnet, icma ve akıl (kıyas) olarak 
kabul edilir. Şii alimler, bu kaynakların 
birincisini teşkil eden Kur'an'ı yorum
larken değişik bir tefsir anlayışına sa
hip olduklarından farklı sonuçlara ula
şabilmektedirler. Dinin ikinci kaynağını 
meydana getiren sünnet konusunda ise 
Ehl-i sünnet, ashaptan gelen rivayetle
rin tamamını, usOI-i hadis ölçüleri içinde, 
sünnet olarak değerlendirirler. Halbu
ki Şfa fırkaları sadece Ehl-i beyt .ile ken
dilerince benimsenmiş diğer bazı saha
bilerin ve imamların rivayetlerini sünnet 
olarak kabul etmektedirler. Zira Şfa'ya 
göre sünnet, "belirli ravi topluluğunun, 
Peygamber'in de dahil olduğu on dört 
masumdan günümüze kadar ulaştırdık
ları rivayetler"den ibarettir. Dolayısıy

la Kur'an'ın açıklanması ve yorumlan
masında ancak bu rivayetler esas alına
bilir. icma da Ehl-i sünnet anlayışında 
olduğu gibi alimierin dini bir konunun 
hükmünde ittifak etmesi değil, sadece 
imamiyye alimlerinin bir konudaki itti
fakıdır. 

imamiyye alimleri arasında dini hü
kümlerin tesbiti konusunda akla yer 
verme tartışmaları eskiden beri yapıla
gelmiştir. İmamiyye Şfası'nın hakim an
layışına göre dini otoritenin, masum ka
bul edilen imamların şahsında toplandı
ğını söylemek mümkündür. imamiyye'ye 
göre. Allah tarafından. kendisine rehber
lik görevi verilmiş, üstün niteliklerle do
natılmış ve günahtan korunmuş (ma-

sum) dini bir otoriteye insanlık daima 
muhtaçtır. Onlar, bu noktadan hareket 
ederek söz konusu özellikleri taşıdığına 
inandıkları imarnlara ait rivayetleri ko
rumaya büyük titizlik göstermişlerdir. 
Başlangıç döneminden beri bu ana fikir 
etrafında hareket eden imamiyye alim
teri, Şia literatüründe "ei-Kütübü'l-er
baa" olarak bilinen bir hadis kOliiyatı 

meydana getirmişlerdir. Bu külliyat, Kü
leynf'nin el-Kdff if cilmi'd-din, İbn Babe
veyh ei-Kummf'nin Kitdbü men ld yaJ:ı
iuruhü'l-falph, EbO Ca'fer et-TOsi'nin 
Kitdbü'l-İsübşdr ile Kitdbü Teh?ibi'l
ahkdm adlı eserlerinden oluşmaktadır. 
Ahbariyye mensupları bu dört eserde 
bulunan bütün haberleri sahih kabul 
etmekte ve bunların yakin ifade ettiği
ne inanmaktadır. Onlara göre, ·iki haber 
arasında bir tearuz• görülürse bu tea
ruz, imamiyye Şfası'nın ana prensipleri 
ışığında giderilmeli, bu mümkün olma
dığı takdirde herhangi bir karar ve ter
cihten kaçınılmalıdır (bk. TEVAKKUF). 

Ahbariyye anlayışı, Muhammed Emin 
ei-Esterabadf'nin ölümünü takip eden 
iki asır içinde büyük gelişme göstermiş, 
bu dönemde Esterabadi'nin görüşleri 

Muhammed et-Taki el-Meclisi, Molla 
Muhsin Feyz ei-Kaşanf tarafından ta
sawuf ve felsefeyle mezcedilerek des
teklenmiştir. Tafşilü vesd, ili'ş-Şic a il d 
aJ:ıkdmi'ş-şerica adlı eserinde imamla
rın haberlerine geniş bir şekilde yer ve
ren, Ahbariyye anlayışını benimsemekle 
birlikte UsOliyye'ye mensup müctehid
lerle tartışmaya girmekten kaçınan Hür 
ei-Amili, Ahbariyye'nin meşhur ve tesirli 
savunucularından biri olmuştur. Arnili'
nin çağ d aşı ve Nurü 'ş-şekaleyn adlı tef
sirin müellifi olan Ali b. Cum'a ei-ArO
sf ei-Huveyzi de Ahbariyye'yi destekle
miştir. 

imamiyye içinde başlangıçtan itiba
ren devam eden Ahbariyye ve UsOliyye 
tartışması. zamanla UsOliyye lehine so
nuçlanmış ve Mu'tezile'nin ketarn meto
duna benzer bir yol takip eden bu anla
yış, imamiyye Şfası içinde giderek daha 
yaygın bir biçimde benimsenmiştir. Ni
tekim, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında ya
şayan bazı müelliflerin Ahbarfler'i Haşvi
lik ve Zahirilik'le suçlayan eserlerinin de 
desteğiyle iyice güçlenen Usüliyye karşı
sında. artık sadece Şia'nın manevi mer
kezi Kerbela'da hissedilen Ahbariyye 
hakimiyeti, zamanla burada da etkisini 
tamamen kaybetmiştir. Ahbariyye'nin 
son ünlü temsilcisi Mirza Muhammed 
b. Abdünnebf en-NfsabOrf'dir (ö 1233/ 


