
ber fazla kabul görmemiştir. Bu sebeple 
hüccetin, bir dirayet lafzı olarak hadis ilim
lerini iyi bilen ve bu konuda sözü delil sa
yılan kişiler hakkında kullanılması daha 
uygundur. 
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HÜCCET 
(~f) 

Şia literatüründe 
genellikle imam ve ondan sonra 

en yetkili kişi anlamında kullanılan 
bir terim. 

.J 

ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra Hz. 
Ali'nin halife olması gerektiği düşüncesi 
etrafında birleşen siyasi gruplar, bu dü
şüncelerini dini açıdan temellendirmeye 
çalıştıkları ll. (VII I.) yüzyılın ortalarından 
itibaren hüccet kelimesini sözlük anlamı
nın dışında daha çok "imam" ya da "meh
di" manasında kullanmaya başlamışlar

dır. Henüz itikadl ve fıkhl görüşlerin açık
. lık kazanmadığı ilk dönemde bazı aşırı Şii 
fırkalar Hz. Ali 'yi, onun Allah katındaki 
makamına vakıf olduğuna inandıkları Sel
man-ı Farisi'yi ve Kerbela hadisesinin in
tikamını almak için harekete geçen Mu h
tar es-Sekafi'yi bazan mehdi, bazan da 
Allah'ın hücceti olarak tavsif etmişlerdir. 
imametin Allah ve Peygamber'i tarafın
dan nasla bildirildiği fikrinin Muhammed 
el-Bakır ve Ca'fer es-Sadık zamanında 

tartış ılmaya başlanmasıyla birlikte bazı 

çevrelerde imamların Allah'ın hücceti ol
duğu. onları tanımayanların hüccetsiz ka
lacağı ileri sürülmüştür. Daha sonra imam 
sayısını on iki ile sınırlayan imamiyye Şla
sı ile batıni bir karakter taşıyan ismailiy
ye fırkaları arasında hüccet kelimesi fark
lı anlamlarda kullanılmıştır. 

On İki imam Şilliği'nde hüccetçeşitli ma
nalarda ele alınmıştır. Bunlardan ilkine 
göre hüccet, Hz. Peygamber'le birlikte di
ğer peygamberler için ortak bir isim ola
rakkullanılır ( Küleynl.I . I69, 178, I88,382). 
ResGl-i Ekrem'den sonraki ilk imam Hz. 
Ali'nin hüccet olduğu düşüncesi yanında, 
Allah'ın bütün topluluklar için bir kılavuz 
(hadi) gönderdiğini belirten ayetin (er-

Ra'd I 3/7) imarnlara da delalet ettiği dü
şüncesinden hareketle bütün imamlar 
hüccet olarak kabul edilmiştir (a.g.e., I, 
I 68. 178, 188, 189, 192. 196, 204, 270, 382, 
44 7) . Bu sebeple kütüb-i erbaadan el-Ka
ffnin müellifi Küleyn1 peygamberlik ve 
imarnet hakkındaki hadisleri "Kitabü 'l
Hücce" başlığı altında bir araya getirmiş

tir (1, 168-548). Çeşitli dönemlerde bu ko
nuyu işleyen "Kitabü'I-Hücce"ler yazılmış

sa da (Aga Büzürg-i Tahran! , VI, 256) bu 
adiandırma kelam kaynaklarında "risalet" 
ve "imamet" başlıkları altında işlenmiştir. 

imamiyye Şlası'ndaki diğer bir kullanı
ma göre hüccet on iki imamı ifade etmek
tedir. Hadis kaynaklarında Allah'ın yeryü
zünü hiçbir zaman hüccetsiz bırakmaya
cağı . dünyada iki kişi kalsa bile bir inin 
hüccet olacağı, Allah 'ın ve O'nun emirle
rinin ancak hüccet sayesinde bilinebilece
ği, kıyametekadar gelecek hüccet sayısı
nın on iki ile sınıriandınidığı hakkında çok 
sayıda rivayet bulunmaktadır. Hz. Ali'nin 
dünyanın hüccetsiz kalmaması için dua 
ettiği. hüccetin çekilmesi durumunda bü
tün insanlarla birlikte yeryüzünün bata
cağı, hüccetin kıyametten kırk gün önce 
çekilip alınacağı, yahut insanların hüccet
siz bı raktidıkları gerekçesiyle Allah'a iti
raz etmemeleri için en son ölecek kişinin 
hüccet olacağı (Küleynl, I, 178-180, 330) 
gibi rivayetlerin IV. (X.) yüzyıldan sonra 
kaynaklarda yer alması. imarnet konu
sunu dini te m ele dayandırmaya çalışan 
ŞYa ' nın görüşlerin i hadislerle delillen
dirme çabası olarak görülmelidir. On iki 
imarnın hüccet olarak anılması İmamly
ye'de genel kabul görmüş ve uygulama
ya da yansımıştır. Bugün bazı Şii camile
rinde karnet sırasında Ali ve on bir çocu
ğunun Allah ' ın hücceti olduğu "eşhedü 
enne Aliyyen ve ahade aşere evladehü hu
cecullah" ibaresiyle ifade edilmektedir. 
Ayrıca hüccetlerin diğer insanlardan fark
lı yaratıldığ ı , büt ün dillerin ve neseplerin 
kendilerine öğretildiği, yaratılanların ecel
lerini. ortaya çıkmış ve çıkacak olayları bil
dikleri hususu İsnaaşeriyye hadis kaynak
larında zikredilmektedir (a.g.e., I. 509) . 

Diğer bir kullanıma göre hüccet imam
lardan yalnız on ikincisinin lakabıdır. On 
birinci imam Hasan el-Askeri'nin oğlu Mu
hammed'in geleneğe göre ismen anılma
sı doğru olmadığı için başka bazı lakapla
rının yanında hüccet olarak da anılmıştır. 

Muhammed b. Hasan'a nisbet edilen bir 
hadist e o kendisinin Allah'ın hücceti oldu
ğunu açık bir şekilde söylemiştir (a.g.e., 
ı . 328, 333). Hüccet on ikinci imarnın "ga
ib, muntazar" ve "sahibü'z-zaman"dan 
sonra eh çok kullanılan lakabıdır. Nitekim 
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hadis derleyicisi Meclisi'nin on iki imamla 
ilgili r ivayetleri Tfıri{J.u'l-l)ücce adıyla ya
yımlanmıştır (Bil:ıarü'l-envar, s. LI, Lll. 
LI II). Ali ei-Vezdl, on ikinci imarnın hayat
ta olduğunu ve bir gün dünyaya dömice
ğini anlatmak üzere kaleme aldığı eseri
ne İlzfımü 'n -nfışıb ii i§bfıti'l-l)ücceti 'l
ga'ib adını vermiştir. 

İmamiyye'nin bir kullanımına göre de 
hüccet Şii hadis ravilerini ifade etmekte
dir. İlgili rivayetlerde belirtildiği üzere on 
ikinci imam Muhammed b. Hasan, top
lumuyla irtibatını sefirler aracılığıyla sür
dürdüğü küçük gaybetten büyük gaybe
te intikali sırasında son sefıre gönderdiği 
tevki'lerin birinde başka bir sefir gelme
yeceğini, ortaya çıkan meselelerin çözü
mü için hadis ravilerine başvurulması ge
rektiğini. zira onların kendisinin hücceti 
olduğunu belirtmiştir (ibn Babeveyh, II, 
484) . Çokyaygın olmayan bu kullanım 
Usüll-Ah bari ayırımından sonra kısmen 
farklı bir anlam kazanmıştır. Ahbar1ler 
imamlardan gelen rivayetleri delil kabul 
ederken Usulller aynı zamanda bunlardan 
hüküm çıkaran müctehidleri de bir bakı
ma on ikinci imarnın hücceti saymışlardır. 

ismailiyye'de hüccet dönemlere ve 
gruplara göre farklı anlamlarda kullanıl
m ıştır. Başlangıçta gerek Ca'fer es-Sa
dık'ın oğlu İsmail'i gerekse İsmail'in oğlu 
Muhammed'i imam kabul eden gruplar 
bunların vefatından sonra gerçekte on
ların ölmediğini . bir gün yeryüzüne döne
ceklerini iddia etmiş . gizlilik döneminde 
temsilcilerine hüccet adını vermişlerdir. 
İlk dönemde, yeryüzünde daima yaşayan 
bir imarnın bulunacağı ve şartlara göre 
bunun aşikar veya gizli olabileceği ileri sü
rülmüştür. imarnın aşikar olması duru
munda hüccetin gizli. aksi halde hüccetin 
aşikar olacağı söylenmiştir. imama giden 
yolun kendisinden geçtiği kabul edilen 
hüccet. tıpkı imam gibi her şeyi Allah'ın 
doğrudan kalbine ulaştırması ile bilir. Bu
na göre hüccet imarnın gizliliğ inde onun 
vekili durumundadır. Öte yandan dünya
nın on iki bölgeye ayrıldığı , her bölge için 
imamı temsil etmek üzere on iki yahut 
yirmi dört hüccet bulunduğu . ancak bun
lardan birinin en büyük hüccet olduğu. 
imarnın zahir döneminde bir kısmının 

imamla beraber bulunduğu belirtilmiş

tir. Bu anlamda hüccet imarnın varlığı
nın delili demektir. Fatımiler döneminde 

. imamdan itibaren müntesibe kadar on 
iki mertebe halinde geliştirilen dallik sis
teminde hüccet, imamla başdal arasın

daki bir derecenin sahibi olup Selman-ı 
Farisi'nin Hz. Ali ile olan yakın münase
betleri ölçüsünde imarnın naibidir. Bazan 
buna, kendisine işlerin havale edildiği ki-
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şi ya da sırların kapısı anlamında "bab" 
da denilmektedir. istisnai durumlar ha
riç hüccet veya bab, imarnın veliaht du
rumunda küçük bir çocuk olması halinde 
aynı zamanda başdaiye ve diğer daliere 

karşı onun vekilidir. 

Fatımi Halifesi Müstansır- Billah 'ın ve
fatıyla (487/1094) mezhebin Müsta'li ve 
Nizari şeklinde iki gruba ayrılmasından 
sonra ilk grup. Fatımiier dönemindeki da
ilik sistemi içerisinde hücceti imarnın tem

silcisi olarak nazari planda korumuş. an
cak uygulamada bu sıfatla anılan kişiler 
bulunmamıştır. Mezhebin giderek geniş
leyen ana akımı olan Nizariler'de ise hüc
cet yine imamdan sonraki ikinci şahsiyet

tir. önceleri imamiyye Şiası mensubu iken 
ismaililiği benimseyip Alamut Kalesi'nin 
zaptıyla İran Nizari Devleti'ni kuran Hasan 
Sabbah imarnın gizlilik devresindeki hüc
ceti olarak tanınmıştır. Gerek Hasan ge
rekse kendinden sonraki iki halefi imam 
adını almamış. hüccet sıfatıyla bilinmiş
tir. Nizarller'de muhtelif merhalelerden 
geçen hüccet daha sonraları imarnın ve
liahdı için kullanılmaya başlanmıştır. Gü
nümüz Nizariliğinde ise her imam aynı za
manda hüccet olarak kabul edilmektedir. 
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Yusuf b. İsmail en-Nebhani'nin 
(ö. 1932) 

Hz. Peygamber'in 
mucizelerine dair eseri. 

_j 

Tam adılfüccetüllah 'ale'l-'alemin 
ii mu'cizati seyyidi'l-mürselin'dir. Mü
ellif önsözde, Hz. Muhammed'in önceki 

peygamberlere verilenlerden daha güçlü 
mucizelerle teyit edildiğini, bu sebeple 
diğer peygamberlere iman edenlerin 
onun nübüwetini de kabul etmek zorun
da olduklarını belirterek eserini bu ger
çeği vurgulamak üzere telif. ettiğini be
lirtir. 

Eser bir mukaddime ile kendi içinde 
bab ve fasıl şeklinde alt başlıklara ayrılan 
dört bölüm (kısım) ve bir hatimeden olu
şur. lfüccetullö.h 'ale'l-'alemin'i yazar
ken "delailü'n-nübüwe". "a'lamü'n-nü
büwe", "fezailü'n-nebi" ve "hasais" bahis
lerine ait pek çok eserden faydalandığı 
anlaşılan N eb hani önsözde bunların bü
yük bir kısmının adını zikretmektedir. Bu
na göre Ebfı Zür'a er-Razi, Taberani, Ebfı 
Nuaym ei- İsfahani, Ahmed b. Hüseyin ei
Beyhaki, İbn Ebü'd-Dünya, Ca'fer b. Mu
hammed ei-Firyabi gibi müelliflerin hep
si de Dela'ilü'n-nübüvve başlığını taşı
yan eserleriyle Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi'
nin Kitdbü'l-Veia ii ieza'ili'l-Muştaia, 
Maverdi'nin A 'lamü 'n-nübüvve, Süyfı
ti'nin el-ljaşa'işü'l-kübra, Kadi iyaz'ın 
eş-Şifa', Kastallani'nin el-Mevahibü '1-
ledünniyye ve Ahmed b. Zeyni Dahlan'ın 
es-Siretü'n-nebeviyye adlı eserleri mü
ellifin müracaat ettiği başlıca kaynak
lardır. Diğer birçok kaynaktan da istifade 
eden Nebhani. faydalandığı her eserin 
adını ve müellifini belirttiği gibi naklet
tiği rivayetlerin sened zincirlerini de ver

miştir. 

Mukaddimeyi dört "mebhas" şeklinde 
düzenleyen müellif, bunların birincisinde 

mucize teriminin olağan üstülük ifade 

eden diğer kavramlardan ayrılan yönleri
ni, ikinci ve üçüncü kısımda önceki pey

gamberlere ait mfıcizelerin benzerlerinin 
veya daha güçlüsünün Hz. Peygamber'e 
de verildiğini, esasen diğer peygamberle

rin mucize gösterirken onun nurunu ve
sile edindiklerini belirtir. Bu arada Resfı
lullah 'ın üstün niteliklerine dair kırk ha
dis nakleden müellif, izzeddin b. Abdüs
selam'ın aynı konudaki Bidayetü's-sul ii 
taizili'r-Resul adlı küçük risalesini de ik-

tibas etmiş. Takıyyüddin es-Sübki'nin et
Ta'~im ve'l-minne ii teisiri 'le-tü'mi
nünne bihi vele- tenşurunneh' başlıklı 
eserini özetlemiş. Bedeviyye tarikatının 
kurucusu Ahmed ei-Bedevi'nin Şalavafı
na Abdurrahman b. Mustafa Zeynelabi
din ei-Ayderfıs' un yazdığı Fe tl) u 'r-Ral)
man adlı şerhten alıntılar yapmıştır. Mu
kaddimenin son kısmında ise Hz. Pey
gamber'in gösterdiği bütün mfıcizelerin 
onun nübüwetini kanıtlayan kesin belge
ler olduğu belirtilir. 

Hz. Muhammed'in peygamberliğini 
müjdeleyen haberlerin (beşairü'n-nübüwe) 
yer aldığı birinci bölüm sekiz babdan oluş
maktadır. İlk babda, Hz. Muhammed'in 
son peygamber olarak gönderileceğinin 
müjdesi olarak kabul edilen Tevrat ve İn
cil'den on sekiz pasaj ı (beşaret) Rahmetul
lah ei-Hindi'nin İ?harü'l-l)a]f adlı eserin
den aktaran Nebhani, daha sonra bu tür 
beşaretlerin sayısını kırk dörde kadar çı
karır. Aynı bölüm ün diğer bablarında bazı 
yahudi ve hıristiyan din alimleriyle çeşitli 
gruplardan beşaret ifadeleri aktaran ri
vayetlere yer verilir. 

Eserin ikinci bölümü Resfıl-i Ekrem'in 
soyu ve ailesiyle silret ve siretine dair ha
r ikulade olaylara (irhas} ayrılmıştır. Bu bö
lümde müellife ait en-Na?mü'l-bedi' ii 
mevlidi'ş-şeii' adlı Arapça manzum bir 
mevlid metni de bulunmaktadır (s. 240-

254). 

Kitabın en hacimli kısmı olan üçüncü 
bölümde Hz. Peygamber'in bi'setinden 
vefatma kadar geçen süre içindeki milci
zeleri on iki başlık (bab) halinde ele alın

mıştır. Res uluilah'ın en büyük mucizesi 
olan Kur'an-ı Kerim'e ayrılan birinci bab
da Kur'an'ın diğer mfıcizelere göre üstün

lüğünü ortaya koyan özelliklerine dikkat 
çekilmektedir. Bu kısmın ayrılan son alt 
başlığında Muhyiddin en-Nevevl'nin et
Tibyan ii adabi l)ameleti'l-~ur'an adlı 
risalesi özetlenmiştir (s. 337-342) . İkinci 
babda Hz. Peygamber'in isra ve mi'rac, 
inşikaku'l-kamer, melekleri ve cinleri asli 
suretleriyle görmesi gibi ulvi aleme ait 

mucizeleri sıralanır. Üçüncü babda Süyfı
t i'nin bazı mucizelerle ilgili risalelerinden 
alıntılar yapılmış. daha sonraki bablarda 
Resfıl- i Ekrem'in bazı hasta ve sakatların 
şifa bulmasına vesile olması , dualarının 

bereketiyle birtakım kötü huyluların ıs
lah olması. gelecekte ortaya çıkacak bazı 
önemli olayları haber vermesi, bazı saha
bilerin onun nübüwetine şehadet eden 
rüyalar görmesi gibi olaylara ve bunlarla 
ilgili rivayetlere yer verilmiştir. Bu bölü-


