iSMETÜ'I-ENBiYA
zırlamıştır.

Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl'nin ismet konusunda itikadi mezhepler arasın
daki görüş ayrılıkiarına dikkat çekmesi
(Mal):ala.t, s. 4 7-49, 226-227). sözü edilen
telif türünün oluşmasında bu tartışma
ların rol oynadığının bir işareti sayılabilir.
Nitekim Fahreddin er-Razi de haşviyye
den bahsederken bu hususu açıkça belirtir ( 'İşmetü'l-enbiya', s. 37). Ebu Mansur
ei-Matüridi'nin Me'aşi'l-enbiya' adlı eseri yazan kişiyi tekfir ettiğini duyan Muhammed b. Yahya ei-Beşagari'nin peygamberlerin ismetini savunan bir kitap
kaleme alması (Nureddin es-Sabun!, s. 2728) ve müteahhir müelliflerden İbn Humeyyir'in yahudilerle hıristiyanların yanı
sıra diğer bazı inkarcilara atıfta bulunması (Tenzlhü'l-enbiya', s. 24-26). bu telif türünün meydana gelmesinde yabancı unsurların da etkili o l duğunu söylemeyi mümkün kılar. Ayrıca Şii alimlerinin,
imamların masumiyetine dair görüşleri
ni kanıtlamak amacıyla peygamberlerin
ismeti konusuna önem vermesi bu alandaki eser yazımına hız kazandırmış olmalıdır. Bu tür eserlerin bir kısmında "tenzihü'l-enbiya" adı da kullanılmış. diğer bir
kısmı ise farklı şekillerde adlandırılmış
tır.

Tesbit edilebildiğine göre bu konudaki
ilk eser Tenzihü'l-enbiya' adıyla Ca'fer
b. Mübeşşir tarafından yazılmış, onu 'İş
metü 'I-enbiya' adlı eserleriyle Ebu Zeyd
ei-Belhi(İbnü'n-Nedlm, s. 153, 208) ve İb
nü'I-Lebad (Zehebl, XV, 360) takip etmiş
tir. Her üç eser de zamanımıza ulaşma
mıştır. Şerif ei-Murtaza'nın Tenzihü 'Ienbiya' (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr.

2168; Necef 1960), Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Yahya ei-Beşagari'nin Keşiü'l

gavamiz ii a]J.vali'l-enbiya'

(Beyazıt

Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 789),
Nureddin es-Sabuni'nin el-Münte]fa min
'işmeti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2425). İbn Humeyyir'in Tenzihü'l-

enbiya' 'amma nesebe ileyhim J:ıuşa
letü'l-agbiya' (Beyrut 1990). Fahreddin
er-Razl'nin 'İşmetü'l- enbiya ' (Kahire
1986), SüyQti'nin Tenzihü'l-enbiya' 'an
teşbihi'l-agbiya' (Beyrut 1989), Abdül kadir b. Berekat ei-Gazzi'nin Nurü'l-aş 
fiya' ii beyani 'işmeti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., KılıçAli Paşa, nr. 1024), Şe
habeddin Ahmed b. Muhammed ei-Hamevi'nin İtl:ıfıiü'l-e~kiya' bi-tal:ı]fi]fi 'iş
meti'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Pertev
Paşa, nr. 624). Ahmed b. Muhammed eiVefai'nin Tenzihü'l-Muştaia 'amma lem
yeşbüt mine'l-aljbar ve'l-aşar (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3611), Ali b.
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Tahir ei-Musevi'nin Tenzihü 'I-enbiya'
ve'l-e'imme (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3165), Muhammed b. Yusuf ei-Halebi'nin el-Ijablü'l-metin ii 'işmeti'l-en
biya' ve'l-mürselin (N uruosmaniye Ktp.,
nr. 2416). Kadızade Ahmed b. Muhammed Emin'in Enbiya-yi Kiram Haklannda Yalan Rivayetleri Red (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4438)
ve Ganim b. Muhammed ei-Bağdadi'nin
Ijışnü'l-enbiya' (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 858) adlı kitapları bu türün
günümüze ulaşan eserlerini teşkil eder.
Ebü'n-Nur el-Hadidi'nin 'İşmetü 'I-enbi-

BİBLİYOGRAFYA :
Ragıb el-isfahani, el-Müfredtıt, '"aşm" md.;
et-Ta'ri{tıt, '"işmet"

md.; Eş'ari, Mal):a ltıt(Ritter),
s. 47-49, 226-227; İbnü'n-Nedim. el-Fihrist(Teceddüd), s. 153, 208,245; Şerif el-Murtaza, Tenzihü '/-enbiya', Beyrut 1408/1988, s. 2-3; ibn
Humeyyir. Tenzfhü'l-enbiya' (nşr. M. Rıdvan edDaye), Beyrut 1411/1990, s. 24-28, 64-67, 70185; Nüreddin es-Sabüni. Matürfdiyye Akaidi
(tre. Bekir Topaloğlu), Ankara 1979, s. 27 -28;
Fahreddin er-Razi, 'İşmetü'l-enbiya' (nşr. M. Hicazi es-Sekka), Kahire 1406/1986, s. 37, 39-44,
45-137; Zehebi, A'lamü'n-nübela'. XV, 360;
Keşfü';:-?unün, ll, 1141; Brockelmann , GAL
Suppl., ll, 262, 420; Tzatıu'l-meknün, ı, 329.

liJ

ya' ve'r-red 'ale'ş-şübehi'l-müvecce
he ileyhim (Kahire 1979) adıyla kaleme
aldığı kitap ise bu konuda
eserlerden dir.

yazılmış

ŞEvKi YAvuz

İSNMŞERİYYE

yeni

Bu eserlerde, peygamberlerin nübüvvetten önceki ve sonraki hayatlarında şir
ke düştükleri ve günah işledikleri ~olun
da ileri sürülen belli başlı görüşler aktarılır ve başta ismet olmak üzere peygamberlerin üstün sıfatları, günah işlemek
ten korunmuş olduklarının akli ve nakli
delilleri zikredilir. Hz. Adem'in ilahi emre
uymaması, Hz. Nuh'un inkarcı oğlunun
tufandan kurtulmasını Allah'tan dilemesi, Hz. İbrahim'in u!Qhiyet hakkındaki tefekkürünün ilk kademesinde yaratılmış
nesnelere ilahlık isnat etmesi, Allah'tan
ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istemesi, hasta olmadığı halde
"hastayım" demesi, putları kendisi kırdı 
ğı halde bu işi büyük putun yaptığını söylemesi, Hz. Yusuf un Züleyha'ya karşı cinsi bir arzu duyacak olması, Hz. Musa'nın
Mısırlı kıptiyi öldürmesi, Hz. Davud'un karısıyla evlenebilmek için Uriya'yı öldürtmesi, Hz. Süleyman'ın atlarıyla ilgilenip
ibadetini ihmal etmesi, Hz. Yunus'un kavmine öfkelenerek ilahi elçilik görevini bir
süre ihmal etmesi, Hz. Zekeriyya'nın ilahi
kudretten şüphe edici bir hisse kapılması,
Hz. Muhammed'in azatlı kölesi Zeyd'in
boşadığı Zeyneb b int Cahş ile evlenmesi,
cihaddan geri kalmak isteyenlere izin vermesi, dini konularda yararlanmak üzere
yanına gelen sahabi Abdullah b. Ümml
Mektam'a karşı soğuk davranması gibi
ismet sıfatının ihlal edilmiş olabileceğini
akla getiren nasların yorumu ile bunlardan İsraili rivayet! ere dayanan isnadların
reddedilmesi konularına yer verilir. Şii
müelliflerce yazılan eserlerde ise peygamberlerden sonra on iki imarnın masumiyeti üzerinde durulur. Bu tür içinde
sayılan ve sadece Hz. Peygamber' e isnat
edilen iftiraların reddini ele alan müstakil eserler de yazılmıştır.

YusuF

(~_r.l,;j~f)

On iki imam sistemini benimseyen
L

Şii fırkası.

_j

İsnaaşeriyye mensupları, imamları benimsemeyi inanç konusu haline getirdikIeri için İmamiyye, fıkhi görüşlerini Ca'fer
es-Sadık'a nisbet ettiklerinden Ca'feriyye. on ikinci imarnın gelişini beklemeleri
sebebiyle Ashabü'l-intizar ve on ikinci
imam için çokça kullanılan "kaim" (hayatta olan) unvanına nisbetle Kaimiyye diye
de anılmaktadır. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin zamanında siyasi bir taraftarlık olarak ortaya çıkıp giderek Şia adıyla özel
bir grup hüviyeti kazanan, Keysaniyye ve
Zeydiyye'nin ayrılmasıyla Rafıza olarak da
anılan fırka (Bağdadl, s. 54-72) Ca'fer esSadık zamanında Şiatü Ali. Türabiyye ve
Ca'feriyye diye isimlendirilmiştir (Keşşl,
s. 165). Musa el- Kazım'ın vefatının ardın
dan onun gerçekten ölmüş olduğunu kabul eden gruplar ise Kat'iyye olarak şöh 
ret bulmuştur. Bu arada I. (VII.) yüzyılda
tedr1c1 bir gelişme kaydeden Şii imarnet
nazariyesi Il. (VIII.) yüzyıl ortalarında Hişam b. Hakem'le kesin şeklini almış, daha sonraki asırda önemli bir değişikliğe
uğramadan on birinci imam Hasan ei-Askeri'nin vefatma (260/874) kadar devam
etmiştir. Askeri'nin ölümüyle birlikte Şia.
onun kendisine halef olacak oğlu olup olmadığı ve imametin kime intikal edeceği
konusunda on dört veya on beş fırkaya
ayrılmış, bunlardan Hasan ei-Askeri'den
sonra onun neslinden gelen, ümmetin
hidayetini üstlenmiş bir oğlu bulunduğunu, bunun imam ve hüccet olduğunu,
tehlikeden dolayı gizlendiğini, zamanı gelince zuhur edeceğini benimseyen fırka
Şia tarihinde ilk defa İmamiyye diye adlandırılmıştır (Sa'd b. Abdullah el-Kumml,
s. ı 02-1 03; Nevbahtl, s. 90-93). İmamiy-

iSNAASERiYYE
ye, daha önce Keysaniyye'de görülen "elimam el-mehdi" düşüncesini, "kaybolduktan sonra ortaya çıkacak imam" anlamındaki "el-kaim el-mehdi" şekline dönüştürmüş ve bu düşünceyi Hasan elAskerl'nin halefi olan oğluna uygulayarak onun gizlendikten sonra zuhur edip
imarnet görevini yerine getireceğini ileri
sürmüştür. Bu tez İmamiyye fırkasının
temel düşüncesini teşkil eder.
On ikinci imarnın 260 (874) yılında gizlenmesinin ardından yaklaşık bir asır içinde diğer muhalif fırkalar tedricen kaybolurken İmamiyye Şlası gelişme kaydederek varlığını sürdürmüştür. IV. (X .) yüzyıl
sonlarına doğru orüinal İmamiyye daktrini bünyesinde yapılan değişikl i kle imamların sayısının on iki ile sınıriandıniması
ve on ikinci imarnın önce küçük gaybete.
ardından kendisiyle irtibat kurulamayan
ve halen devam eden büyük gaybete girdiği düşüncesi hakim olmuştur. Bunu takiben fırka İsnaaşeriyye (el-imamiyyetü'l-

kır (ö. ı

14/733). Ca'fer es-Sadık (ö 148/
765). Musa el-Kazım (ö. 183/799), Ali erRıza (ö. 203/818). Muhammed et-Taki elCevad (ö. 220/835), Ali en-Naki el-Hadi (ö.
254/868). Hasan b. Ali el-Askeri (ö. 260/
874), Muhammed el-Mehdi el-Muntazar

( el-Kaim. el-Hücce; doğumu, ı 5 Şaban
255129 Temmuz 869) .
Başta Hz. Ali olmak üzere on imama
dair kaynaklarda bilgi bulunmakla birlikte İsnaaşeriyye tarafından adı söylenmeden "sahibüzzaman, el-kaim. el-hücce.
el-muntazar, el-mehdi" fakapiarı ile anıl
dıktan sonra "accelellahu feraceh" (Allah
zuhurunu çabuklaştırsın) duası eklenen
Ebü'l-Kasım Muhammed b. Hasan hakkında yeterli bilgi yoktur. İsnaaşeriyye'ye
göre Muhammed b. Hasan. babası Hasan el -Askerl'nin 8 Reblülewel 260 (1
Ocak 874) tarihinde vefatı üzerine evlerindeki mahzene girerek gözden kaybolm uştur. Nitekim bugün de Samerra'da
İmam Ali el-Hadi ile Hasan el-Askerl'nin

türbelerinin yanındaki caminin altında bir
mağara mevcut olup mağaradaki hücrelerin sonuncusu bir kapı ile ayrılmıştır.
"Babülgaybe" diye anılan bu kapı. Abbas!
Hafifesi Nasır- Lidlnillah ' ın emriyle 606
(1209) yılında yapılmıştır. Kapının arkasında Hücretülgaybe denilen odanın köşesinde Bi'rülgaybe isimli bir mahzen bulunmaktadır. Şii geleneğine göre on ikinci
imam buraya girerek gözden kaybolmuş
tur. Şiiler , onun halen sağ olduğuna ve
kıyametten önce mehdi sıfatıyla zuhur
ederek zulümle dolmuş olan dünyada
adaletle hükmedeceğine inandıklarından
burada toplanıp dönüşü için dua ederler.
On ikinci imarnın kayboluşundan itibaren
başlayan döneme "gaybet dönemi" denir.
Bu dönemin 329 (941) yılına kadar süren
ilk kısmına "el - gaybetü's - suğra" adı verilmektedir.
Küçük gaybet döneminde on ikinci
imamla Şii toplumu arasındaki irtibatı
bab, sefir. vekil veya n ai b denilen dört kişi

isnaaşeriyye) adıyla anılmaya başlanmış
tır (Şerif el-Murtaza,

ll,

ı ı ı)

Böylece eski

İmamiyye doktriniyle İsnaaşeriyye arasın

da en önemli

farkın imamların sayısının

sınıriandıniması

ve birbirini takip eden
iki gaybetin kabulü olduğu ortaya çıkar.
İsnaaşeriyye isminin ne zaman ortaya çık
tığı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu
adın IV. (X.) yüzyıl sonlarına kadar gündeme gelmediği açıktır. Zira İmamiyye'yi
savunan Sa'd b. Abdullah el-Kum ml ve
Nevtahti'nin eserlerinde bu isme rastlanmadığı gibi onlardan yaklaşık çeyrek asır
sonra vefat eden Eş'arl'nin Ma./fiildt'ın
da, ayrıca Şla'ya dair geniş bilgi veren İb
nü'n-Nedlm'in el-Fihrist'inde de isim yer
almamaktadır. İsnaaşeriyye adının elde
mevcut kaynaklara göre ilk zikredildiği
eser Abdülkahir el-Bağdadl'nin el-Far]f
beyne'l-fıra]f'ı olmalıdır (s. 53, 64). Daha
sonra İsnaaşeriyye ile İmamiyye eş anlamlı olarak kullanılmış. mezhebin fıkhl
yönünü belirtmek için de Ca'feriyye adı

Halim Efendi'nin ta'lik hatta yazdığı lsnaaseriyye levhası (Mustafa Düzgünman foıograf arşivi)

benimsenmiştir.

İsnaaşeriyye'nin tarihini imamlar ve
gaybet dönemleri olmak üzere iki devreye ayırmak mümkündür. İmamlar dönemi ilk imam Ali b. Ebu Talib ile başlar ve
on ikinci imam Muhammed el-Mehdi'nin
260 (874) yılında küçük gaybete intikaline kadar devam eder. Şiiliğin tarihinde
imamların sayısına ve isimlerine göre
çok değişik fırkalar oluşmuşsa da İsnaa
şeriyye'ye göre on iki imam şunlardır: Ali
b. Ebu Talib (ö . 40/661 ). Hasan b. Ali (ö .
49/669). Hüseyin b. Ali (ö. 61/680), Ali Zeynelabidln (ö. 94/7 ı 3). Muhammed el-Ba-
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sağlamıştır. Bunlar imamdan yazılı emir
ve tavsiyeler yahut ortaya çıkan meselelere dair çözümler (tevkl') getirmiş , Şii cemaatinin imamavermesi gereken humusu ve diğer vergileri toplamışlardır. Setirlerin ilki Ebu Amr Osman b. Sald'dir. isnaaşe riyye Şilieri'ne göre Osman b. Said,
onuncu imam Ali el-Hadi ile on birinci
imam Hasan ei-Askerl'nin özel katibi ve
vekili idi. Aslında onun setirliği on birinci
imam Askeri tarafından belirlenmiş ve
kendisinden sonraki imarnın halifesi olduğu ifade edilerek taraftarlarının ona
uymaları istenmiştir. İkinci sefir Ebu Ca'fer Muhammed b. Osman ilk sefirin oğlu
ve yardımcısıdır. Babasının cenaze hizmetleriyle ilgilenmesi ve gaib imamdan
bir taziye mektubu alması onun sefirliği
nin delili sayılmıştır. Üçüncü sefir İbn Ruh
en-Nevbahtl'dir. Bir önceki sefirin tayin
ettiği Nevbahtl zamanında daha önce kurulan ve çeşitli beldelere yayılan Şla organizasyonu büyük gelişme kaydetmiş
tir. Dördüncü sefir, selefinin tayiniyle bu
göreve gelen Ali b. Muhammed es-Semerrl'dir. On birinci imarnın vefatından
Ali b. Muhammed es-Semerrl'nin sefir
olarak tayin edildiği 326 (938) yılına kadar uzun zaman geçmiş olmasına ve Şii
topluluğunun heyecan ve merakla bekleyişine rağmen gaib imam zuhur etmemiştir. Bu durumda Semerrl, kendisinden sonra kimin sefir olacağını soranlara
herhangi bir isim bildirmemiş ve, "Allah
emrini yerine getirir" (krş. et-Talak 65/3)
diyerek gaib imamdan gelen tevkli göstermiştir. Bu tevki'de gaib imam Semerrl'ye ölümüne altı gün kaldığını, işini derleyip toparlamasını, ölümünden sonra da
yerine geçmek üzere birini tayin etmemesini, çünkü ikinci ve tam gaybetin baş
layacağını , bu dönemde Allah izin vermedikçe bir zuhurun olmayacağını ve gaib
imarnın bir sefiri bulunmayacağını. ortaya çıkan olaylarda Ehl-i beyt'in hadislerini rivayet edenlere başvurulmasını, onların Şii cemaati üzerinde kendisinin hüccetleri olduğunu bildirmiştir (ibn Babeveyh,Kemalü'd-dfn, II. 503. 516) .Aii b. Muhammed es-Semerrl'nin imarnın belirttiği tarih olan 15 Şaban 329'da (15 Mayıs
941) ölümüyle (i bn Babeveyh'e göre 15 Şa
ban 3281 26 Mayıs 940, b k. a.g.e., II, 503)
küçük gaybet sona ermiş ve gaib imamla
Şii topluluğu arasındaki münasebeti yürüten sefirlerin bulunmadığı büyük gaybet dönemi başlamıştır. Bu dönem halen
devam etmektedir (ayrıca bk. GAYBET) .

Günümüzdeki isnaaşeriyye Şilieri gaybet konusunu yukarıda belirtilen şekilde
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kabul etmekle birlikte gaybetin başlan
itibaren bazı yorumlara tabi tutulduğu anlaşılmaktadır. Gaybet telakkisinin ortaya çıkışı IV. (X.) yüzyılın başla
rında olmuştur. Bir imarnın tehlike zamanında insanlardan uzaklaşması makul görünmekteyse de gizlilik süresinin insana
ait ömür müddetini aşması halinde durumun ne olacağı hakkında başlangıçta açı k
bir hüküm mevcut değildi ve çok daha
sonra ortaya atılan "muammerün" (Allah tarafından ömürleri uzatılmışlar) tezi
bu dönemde söz konusu edilmemiştir.
Buna benzer bir belirsizlik imamların sayısı için de mevcuttu. Nitekim ll. (VI II.)
yüzyılın sonlarında İmamiyye alimlerince
kaleme alınan eserlerde ne gaybetten ne
de on iki imamdan bahsedilmiştir. Küleynl (ö. 329/941). imamların sayısı ile iki
gaybet meselesini isnaaşeriyye'nin temel
inancı olarak ortaya koyarsa da ( ei-Uşul
mine'I-Ka{f, 1, 328-343, 525-535) isnaaşe
riyye Şilieri arasında imamların sayısı.
kimliğ i veya gaybet meselesine dair henüz tam bir mutabakat sağlanmış değil
dir. Aynı belirsizliğin yarım asra yaklaşan bir zaman içinde de sürdüğü anlaşıl
maktadır (i b n Babeveyh, Kemalü 'd·dfn, ı.
2-3).
gıçtan

İsnaaşeriyye, gaybet-i kübra dönemin-

de

çeşitli hanedanların

lişmeler kaydetmiştir.

yönetiminde geBüveyhiler Döne-

mi (932-1 062). IV. (X.) yüzyılın ortalarında
muhtelif Şii tırkalarının İslam dünyasının
önemli yerlerinde oldukça canlı faaliyetler yürüttükleri görülmektedir. Mesela Şii
Hamdani sülalesi Suriye'yi, i sm am fırkası
Mısır ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü. Alevi devletinin kurucusu olmak
iddiasındaki idrisiler Kuzeybatı Afrika'yı,
Zeydller Kuzey İran ve Yemen 'i, isnaaşe
riyye inanışına bağlı Büveyhller de Irak ve
İran'ı kontrolleri altına almışlardı. İsnaa
şeriyye Şilliği, ilk defa Büveyhller sayesinde akldesini serbestçe yayma ve yazma
imkanına sahip olmuştur. Günümüzde de
İsnaaşeriyye'nin en muteber saydığı hadis külliyatı, itikad ve muamelata dair
eserler bu dönemde telif edilmiştir. Dönemin en önemli şahsiyetlerinden birinin
Şeyh Müfid, diğer i n i n de Şerif ei-Murtaza olduğu kabul edilir. Şeyh Müfıd daha
çok Bağdat Mu'tezilesi'nin. ·Şerif ei-Murtaza ise Basra Mu'tezilesi'nin yöntemini
kullanmıştır. Hz. Ali'ye ait olduğu ileri sürü len hutbeler ve özlü sözleri Nehcü'lbelaga adı altında derleyen Şerif er-Radi de dönemin ileri gelen simalarından
biridir. Büveyhller devrinde Şiilik siyasi
açıdan başarılı olmuşsa da müslüman

topluluklar tarafından aynı şekilde geniş
kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir. Kum, Necef, bir dereceye kadar Kaşan . Rey, Nlşabur ve Sebzevar istisna edilecek olursa İran , Horasan, Şlraz, İsfahan,
Kuzey Irak ve Azerbaycan Sünni idi. Bağ
dat'ın yarısı Sünnlliği, yarısı Şiiliği benimsemişti; Mısır ise Fatıml- ismaill idareye
rağmen Sünni akldeye bağlıydı. isnaaşe
riyye Şilliği ' nde bugün de canlı bir şekilde
yaşatılan iki büyük ayin Büveyhl Hükümdan Muizzüddevle tarafından 351 veya
352 (962, 963) yılında Bağdat'ta başlatıl 
mıştı r. Muizzüddevle, muharrem ayının
ilk onunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki şe
hadeti için matem günleri olarak ilan etmiş ve Şiiler'in bu günlerde, özellikle de
10 Muharrem'de toplu şekilde ağlama 
l arını , yas tutmalarını, zincir ve bıçakla r
la kendilerini dövüp yaralamalarmı istemiştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi
vas1 ve halife ilan ettiğine inanılan Gadir-i
Hum olayının vuku bulduğu 18 Zilhicce'yi
bayram kabul etmiştir. Yine bu dönemde imamlar için türbeler yaptırılmış ve
bunları ziyaret etme geleneği doğmuş
tur.
S e lçuklular Dö nemi (XI-XII. yüzyıl). V.
(Xl.) yüzyılın başlarında Orta Asya'dan gelen Türk boyları Büveyhller hanedanına
son verdi. Bu Sünni Türk boylarının ilki,
421 (1 030) dolaylarında İ ran'ın büyük bir
kısmını ele geçiren Gazneliler'dir. Daha
sonra Gazneliler'in buradaki hakimiyetine son veren Selçuklular 447 (1 055) yı
lında Bağdat'ı ele geçirdiler; Irak'ta ve
İran'ın büyük bir kısmında VI. (XII.) yüzyılın son yıllarına kadar iktidarda kald ı lar.
Bu dönem. Şiilik için özellikle Vezir Nizamülmülk'ün öldürülmesine kadar (485/
ı 092) bunaltıcı olmuştur. Zira Şiilik Hor asan camilerinde kötülenmiş, Sünnilik
yüce ltilmiştir. Bağdat'taki sert tutum yüzünden Ebu Ca'fer et-TGs! Necef'e kaçmak zorunda kalmıştır. Genelde bu dönem Şiilik için takıyye dönemi olarak görülürse de Selçuklular'ın hakimiyetinden
uzak kalan bölgelerde bazı güçlü şahsi 
yetler de yetişmiştir. Meşhed'deki derslerini bırakıp Sebzevar'a çekilen. önemli
Şii tefsirlerinden biri olarak kabul edilen
Mecma'u'l-beyan'ın yazarı Tabersl ile
değerli eserler kaleme alan İbn Şehraşüb
bunlar arasında sayılabilir.
İ lha n lı l ar Dönemi ( 1256-1336). 656
( 1258) yılında Moğol istilası ile Bağdat'
taki Sünni hakimiyetinin sona ermesi üzerine isnaaşeriyye'nin rahat nefes alabildiği yeni bir devir açılmıştır. Bu dönemin
en önemli ismi Moğol Hükümdan Hüla-
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gu'ya müşavirlik yapan, astronomi alimi.
matematikçi. filozof ve kelamcı Naslrüddln-i Tusl'dir. İbn Sina ve diğer filozofların eserlerinden aldığı felsefi kavramları
Şii ketamma sokarak sistematik Şii ketamının oluşmasına önemli katkılarda bulunduğu Tecridü'l-kelfım, Şii imarnet
nazariyesini açıkladığı Risfıle-yi İmfımet
ve A]]lfıl). - ı Nfışıri adlı eserleri onun çalışmalarından bir kısmını teşkil eder. Bu
yıllarda da Şiiliğin ana merkezi olma özelliğini sürdüren Hille'de birçok alim yetiş
miştir. Şii fıkhının değerli eserlerinden
Şerfı'i'u'l-İslfım'ın müellifi Muhakkık elHilll ve ictihadı Şii fıkhının temel esaslarından biri haline getiren İ bnü'l -Mutah
har el-Hilll dönemin önde gelen simalarındandır. İbnü'l - Mutahhar'ın pek çok
eseri arasında Olcaytu Han için kaleme
aldığı Minhfıcü'l-keriıme Şii itikadı için
önemli kabul edilmektedir. Ebu Said Sahadır Han ' ın ölümü üzerine ( 736/1335)
İlhanlı saltanatı Celayirli ve Çoban aileleri
arasındaki mücadeleler sonucu yıkılmış.
ardından İran ve Irak'ta 782'de (1380)
başlayıp 79S'te (1393) tamamlanan Ti mur istilası İsnaaşeriyye için yeni bir devir başlatmıştır. 11mur'un. Şilliğe düşman
olmamakla beraber Sünni oluşu İsnaaşe
riyye'yi yine takıyye durumuna geçmeye
mecbur etmiştir. Zeyd! ve İsmaill Şilleri' 
nin çok erken dönemlerden itibaren Hindistan'a nüfuz etmelerine rağmen İsna
aşerl Şilliği muhtemelen Flruz Şah TUğ
luk zamanında (ı 3 5 ı - ı 388) buraya gelebilm iştir.
Safeviler Dön emi (150 I- I 737). Bu hanedan adını, İlhanlılar devrinde Tebriz'in
doğusundaki Erdebil'de Sünni bir tarikatın kurucusu olan Şeyh Safiyyüddln-i Erdeblll'den almıştır. Kendisinden sonrayerine oğlu Sadreddin Musa, torun u Hace
Ali ve onun oğlu Şeyh İbrahim geçmiştir.
Tarikat Hace Ali'nin şeyhliğine kadar (794/
1392) Sünni iken onun zamanında İsnaa
şe riyye Ş ill iği' n e meyletm i ştir. Özellikle
Hace Ali'nin t arunu Şeyh Cüneyd-i Safevi
zamanında tamamen siyasi emeller taşıyan bir teşekkül durumundaki Erdebil
Tekkesi onun oğlu Şeyh Haydar döneminde. daha önce başlatılan devlet haline
gelme teşebbüsünü destekleyen önemli
bir unsur olmuştur. Şeyh Haydar müridlerine on iki dilimli kırmızı taç giydirmiş
ve onlara " kızılbaş" adını vermiştir. Erdebil Tekkesi'ne mensup Şah İsmail'in 907
( 1501) yılında başa geçişiyle İran'da siyasi
birlik sağlanmış ve İsnaaşeriyye'nin devlete hakimiyeti başlamıştır. Şah İsmail.
Tebriz'de iktidara geçer geçmez İsnaaşe-

riyye Şilliği ' ni resmi mezhep olarak ilan
etmenin ötesinde üçte ikisi Sünni olan
şehir halkından Şilliği kabul etmeyenleri
ve özellikle Sünni ulemayı şiddetle takip
etmiş. meşhur Sünniler'in kabirierini açtırıp kemiklerini yaktırmıştır (Momen, s.
ı 09). Hutbe ve sikkelerde on iki imarnın
ismini zikretmekle yetinmeyerek camilerde ve diğer yerlerde Hz. Ali'nin düş
manları olarak ilan edilen Hz. Ebu Bekir,
ömer ve Osman ile Muaviye b. Ebu Süfyan'a lanet edilmesini ve aksine hareket
edenlerin öldürülmesini emretmiştir. Ayrıca ezana bugün de kullanılan , "Eşhedü
enne Aliyyen veliyyullah" ve "Hayye ala
hayri'l-amel" cümlelerini ekletmiştir.
Safeviler devrinde, daha önce yazılan
eserlerdeki konular tekrar edilmekle birlikte Şii düşüncesinde bir gelişmenin kaydedildiği de muhakkaktır. Bu dönemde
yetişen alimler arasında, Muhakkık-ı Sani
ve Hatemü'l-müctehidln lakaplarıyla anı
lan Nureddin ei-Kerekl. Damad Muhammed Bakır, kelamcı ve matematikçi Bahfıeddin Amm. İslam felsefesinde önemli bir yeri olan Sadreddin-i Şlrazl ve Şii
İmam! rivayetlerinin tamamını içeren Bi]J.fırü'l-envfır adlı eserin müellifi Muhammed Bakır el-Meclisi zikredilmesi gereken
önemli simalardır. Bunlardan Meclisi Safevl döneminin en güçlü ismidir. onun çalışmaları daha sonraki İsnaaşerl Şilliği ' 
nin gelişmesini ciddi şekilde etkilemiştir.
Sufiliğin ve felsefenin yasaklanması. İs
naaşerl Şilliği'nin kesin ve değişmez bir
kuralcı yapı içinde propaganda edilmesi
ve Sünnilik ile diğer dini zümreleri n ortadan kaldırılması Meclisi'nin faaliyetlerinin
odak noktasını teşkil etmiştir. Meclisi'nin
bu tutumu İsnaaşeriyye için bir dönüm
noktası olmuştur; zira ondan önce Şiilik
ile sufilik yakın ilgi içinde bulunmuş. sufilik. Sünniler arasında Şii duygularının
uyandırılması için bir vasıta olarak kullanılmıştı. Birçok Şii alimi. bu arada İ bn Tavus. İbnü 'I - Muta h ha r ei-Hill1 ve Meclisi'nin babası Muhammed Taki el-Meclisi ya
sufiliğe yakınlık duymuş ya da kendilerini bu mesleğe mensup saymışlardı . Muhammed Bakır el-Meclisi'den başka çağ
ctaşı Hür ei-Amm de bu konuya ağırlıklı
olarak önem vermiştir.
Bu dönemde İsnaaşerl düşüncesinde
ve ulema Ahbari-Usull
adı altında ikiye ayrılmıştır. Aslında bu bölünmenin izleri V ve VI. (XI-XII.) yüzyıllara
kadar uzanır. Ahbarl ekolü, Muhammed
Emin ei-Esterabadl tarafından Xl. (XVII.)
yüzyılın başlarında sistemli bir yapıya
kavuşturulmuştur. Esterabadl'nin temel
değişiklik olmuş

hedefi, İsnaaşerl fıkhını ictihada dayalı
akli esaslar yerine Kur'an ve Ehl-i beyt'ten
gelen hadisiere dayandırmaktı. Ancak Safevller'in son dönemiyle Kaçar hanedanı
nın ilk yıllarında alimler fıkhl pek çok meseleyi çözme zaruretiyle karşı karşıya kalınca ictihad konusunda kendilerini serbest hissetmiş. bu durum Ahbarller'in
tepkisini doğurmuştu. Böylece Ah bari üstünlüğü hemen hemen Afşarlar'a kadar
devam etmekle birlikte Muhammed Bakır Bihb.ehanl'nin akıl ve ictihada karşı çı
kanları tekfir etmesiyle Usull ekolü güçlenmiş, Ahbarl ekolü ise sadece Bahreyn, Güney Irak. Basra, Kerbela, Necef
ve İran ' ın Kirman gibi bazı bölgelerinde
kısmen itibar gören bir telakki durumunda kalmıştır. Bihbehanl ayrıca merci-i taklld müessesesini de kurmuştur. Buna göre merci-i taklld olan müctehidler halkın
bağlanacağı ve örnek alacağı şahsiyetler
haline geliyordu. Artık dini kurumlar ve
dini eğitim bunlar tarafından yürütülüyor, zekat, humus ve diğer vergi gelirlerini doğrudan meraci-i taklld topluyordu.
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli
merci-i taklldler içinde sadece biri merci-i
mutlak olarak kabul edilmeye başlanmış
tır. Safeviler döneminde muharrem ayinlerine yenileri eklenmiştir. Aslında bir
Sünni olan Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin Kerbela Vak'ası'nı anlattığı Farsça Ravzatü 'ş -Şühedfı' adlı eseri Safeviler devrinde ağlama ve zikir toplantıları sayesinde
yaygın bir şöhrete kavuşmuştur. Bu toplantılara Havzahani (Ravzatü'ş-şüheda'
adlı eserin oku n ması) denm i ş, bunu okuyanlar da Havzahan diye anılmıştır. Safevller döneminde İsnaaşerl Şilliği Hindistan ve Bahreyn'de de yayılma istidad ı
göstermiştir.
Avşar ve Kaçar H ane da n la rı Dönemi .
( 1736- ı 925). Türk asıllı Avşar aşiretinden

Nadir Şah'ın 24 Şewal1148 (8 Mart 1736)
tarihinde Safevi iktidarına son vererek yönetimi ele geçirm esi İ ran' da Şiiliğin tekrar sıkınt ı lı günlere girmesine sebep olmuştur. Zira Nadir Şah. İran'da Sünnlliği
yeniden tesis edip Şilliği ortadan kaldır
ma faaliyetlerine girişmiştir. Onun bu tutumu Şii ulemanın mukavemetiyle karşı
laşmışs a da Ş ii alimleriyle, sahabeye dil
uzatma gibi davranışlardan vazgeçilmesi
konusunda bir karara varılmıştır (ı ı 56/
ı 743). Ancak Şii halk tabakası alışkanlık
larını sürdürmüştür. Nadir Şah ' ın 1160'ta (1747) öldürülmesi üzerine baş gösteren karışıklık sonunda Kaçar aşiretinden
Ağa Muhammed Şah 1200 ( 1786) yılında
şahlığını ilan etti. 1344'e (1925) kadar
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devam eden Kaçarlar devrinde isnaaşe
riyye bir devlet desteği olmaksızın tabii
seyri içinde gelişme kaydetmiştir. Safevller, kendi dönemlerinde "AIIah'ın yeryüzündeki gölgesi" ve "gaib imarnın naibi" olduklarını ileri sürerken Kaçarlar "AIlah'ın yeryüzündeki gölgesi" iddiası ile yetinmiş, gaib imarnın naibliğini ulemaya
bırakmışlardı. Bu anlayışın neticesinde
Şii alimleri XIX. yüzyıldan itibaren sadece
devlet işlerinden uzaklaşmakla kalmamış, aynı zamanda Necefe çekilerek bazan devletten yana olmuş, bazan da ona
karşı çıkacak şekilde müstakil hareket
eder duruma gelmiştir. Bu arada iran'da
kalan ulema da Şii dünyasının manevi
önderliği için Necefle ciddi bir yarışa girmiştir. Nitekim XX. yüzyılın başlarında
gerçekleştirilen anayasa hareketleri sıra
sında iran'da bulunan İsnaaşeri uleması
önemli rol oynamış ve büyük çoğunluğu
. bu hareketi desteklemiştir. Şeyh Fazlull ah-ı NOrt gibi bazı alimler, anayasa taraftarlarınca savunulan reformların şeriatı
zayıflatabileceği ve Batılılar'ın iran'a nüfuzlarını güçlendireceği gerekçesiyle bu
harekete karşı çıkmışsa da halkın ve ulema çoğunluğunun baskısı sonucu Muzafferüddin Şah 1906'da anayasayı kabul etmiş ve 1907'de yürürlüğe koymuştur. Buna göre beş kişilik bir müctehidler kurulu, millet meclisi tarafından kabul edilen
kanunları inceleme ve İsnaaşeriyye inancına uymayanları reddetme hakkına sahipti. Bu dönemin alimlerini, genellikle
Muhammed Bakırei - Meclisi'nin öğrenci
leri olan Bahaeddin Muhammed ei-İsfa
hani ve İsmail b. Muhammed b. Hüseyin
el-M azenderani ile Muhammed Bakır Bihbehani'nin öğrencilerinden BahrüluiOm-i
TabatabaL Ca'fer b. Hızır Kaşifülgıta , Seyyid Muhammed Bakır Şefti, Cevô.hirü'lkelô.m adlı fıkıh kitabının müellifi Muhammed Hasan b. Bakır en-Necefi gibi
isimler temsil eder. Kaçarlar devrindeki
önemli bir gelişme de Ahmed b. Zeynüddin ei-Ahsal'nin kurduğu Şeyhiyye hareketidir. Daha sonra 1845'te Mirza Ali Muhammed tarafından kurulan Babilik de
isnaaşeriyye'den doğmuştur. öte yandan
Hintliler ve İranitlar İsnaaşeri Şiiliği'ni Nepal, Tibet, Burma, Tayland, Cava ve Doğu
Afrika'ya yaymaya çalışmışlardır.
Pehleviler Dönemi ( 1925-1979) ve SonSon Kaçar sultanı Ahmed Şah'ın
1925'te İran Meclisi tarafından hal'edilmesi üzerine o sırada Harbiye nazırı olan
Rıza Han "Pehlevi" unvanı ile kendisini hükümdar ilan ederekAralık 1925'te taç
giydi. 25 Ağustos 1941 'de İngiliz ve Rus

rası.
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askeri birlikleri İran'ı işgal edip şahı tahttan indirdiler. 1944'te yerine oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi geçti. İran'da
köklü reform ve Batılılaşma faaliyetlerine girişen Rıza Şah ve oğlu ulema sınıfı
nın sert tepkileriyle karşılaştı. Özellikle
Muhammed Rıza Şah ' ın 1960 yılında "Ak
Devrim" adıyla giri ştiği reformlara, o zamana kadar siyasetten uzak kalan merci-i mutlak Ayetullah Bun1cirdi karşı çık
tı. Onun 31 Mart 1961 'de ölümü üzerine
başlayan yeni dönemde merci-i mutlak
olarak yerini alacak bir müctehid yoktu.
Bu gelişmeler çerçevesinde ulema muhafazakar, merkezci ve radikaller olmak
üzere üç gruba ayrıldı. Muhafazakarlar
siyaset dışı kalmayı, ülkede ulema sınıfı
nın öncülüğünde İsnaaşeri ilkelerinin hakim kı lınmasını istiyorlardı. Bu grubun
önderleri Ayetullah BurOcirdi'nin halefIeri olan Muhammed Rıza Gülpayigani,
Ahmed HansarL Hadi Milani, Muhammed
Hüseyin Kaşifülgıta, Muhammed Hüseyin TabatabilL Seyyid Şehabeddin Mar'aşi ve dönemin güçlü müctehidi Muhammed Kazım Şeriatmedari gibi alimlerdi. Merkezcilerin sözcülüğünü Ayetullah
M urtaza Mutahhari ve Ayetullah Muhammed Hüseyni Bihişti yapıyordu. Bunlar,
siyaset dışı kalmak yerine siyasetin Ca'feri fıkhına uygun reformlarını desteklerneyi tercih ediyorlardı. Radikal grubun
1962 yılındaki en önemli temsilcisi Ayetullah Humeyni' dir. Humeyni rejimi ve şa
hı sert dille eleştirmiş, İsnaaşeri düşünce
sine velayet-i faklh inancını yerleştirmiş,
ulemayı gaib imarnın yetkileriyle donatılmış olarak kabul ettikten başka onların devlete meşruluk kazandırmak için
siyasi güç ve fonksiyonlara da sahip olduklarını ileri sürmüştü. Bununla birlikte İsnaaşeriyye'ye bağlı Irak, Bahreyn, Suriye ve Hindistan Şiileri'nin büyük çoğun
luğunun Humeyni'nin velayet-i faklh görüşleriyle ilgili ciddi tereddütlerinin bulunduğu bilinmektedir.
İslam t oplumunda en büyük azınlığı
teşkil eden İsnaaşeriyye Irak'ta ortaya
çıkmış

olmakla birlikte zamanla diğer bölgelere de yayılmış, başta İran olmak üzere Azerbaycan. bazı körfez ülkeleri, Afganistan ve Hint alt kıtası gibi yerlere ulaş
mıştır. Ancak diğer İslam fırkaları gibi İs
naaşeriyye ' nin nüfusuyla ilgili kesin rakamlardan söz etmek mümkün değildir.
Fırkanın kendi mensupları ve Ehl-i sünnet alimleriyle Batılı araştırmacıların verdiği bilgiler birbirini tutmamaktadır. Esasen bazı İslam ülkelerinin mezhep farklı
lıklarını istatistiklere yansıtmak isteme-

mesi. bir kısım ülkelerde geliştirilmiş bir
nüfus sayımı sisteminin bulunmaması.
ayrıca bazan Şia genel adı altında fır
kanın Zeydiyye, ismailiyye gibi diğer Şii
gruplarla birlikte anılması sebebiyle nüfusla ilgili olarak verilen rakamlar tahmini olmaktan öteye geçmemektedir. isnaaşeriyye, toplam müslüman nüfusun
% 6,2'si ile (Mahmud Şakir, s. 25 )% 10'u
(Momen, s. 282) arasında değ i şen oranlarda gösterilmektedir. En yoğun nüfusu barındıran ülke İran olup kaynaklarda
İran'ın % 64-88'i İsnaaşeri olarak kaydedilmektedir. Fırka nüfusunun yoğun olduğu ikinci ülke ise Azerbaycan'dır, bu
ülke nüfusunun yaklaşık% 70'i İsnaaşe
ri'dir (DiA, IV, 3 17). İsnaaşeri nüfusu diğer ülkelerde tahmini olarak şöyle gösterilmektedir: Irak% 57,1: Bahreyn %
54.4: Lübnan% 29,8: Küveyt% 18,8: Pakistan% 14,5: Afganistan% 5,9: Suudi
Arabistan% 2,3: Hindistan % 1,8. Ayrıca
buna Afrika'da bulunan 40-50.000 dolayında mezhep mensubuyla Avrupa ve
Amerika'ya göç etmiş kesimi de eklemek
gerekir (Momen, s. 282) . Türkiye'de ise
Kars ve Iğd ı r illerine bağlı bazı yerleşim
merkezleriyle 1970'lerden sonra adı geçen illerden büyük şehirlere göç etmiş 1
milyon dolayında İsnaaşeri nüfusu bulunmaktadır. Buna göre fırka İslam toplumunun en çok% 1O'unu teşkil etmektedir.
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ETHEM RuHi

FıGLALI

o KELAM. Siyasi anlamda Ali yanlısı
olan zümreler ilk zamanlarda. bizzat Hz.
Ali tarafından reddedilen aşırı fikirlere sahip bir kesim hariç dini inanç ve düşün
celerinde farklı anlayışlar taşımıyordu .
Ancak Emevller'in ve ardından Abbasiler'in Ehl-i beyt aleyhine yürüttüğü politikalarla giderek gruplaşmalar başlamış.
hilafetin Hz. Ali ve eviadına ait olduğu
fikri etrafında birçok grup zuhur etmiş .
· başta yönetirole ilgili hususlar olmak üzere çeşitli düşünceler geliştirilmiş ve bunların dini prensiplerle ilişkilendirilmesine
çalışılmıştır. Muahhar İsnaaşeri müellifleri tarafından fırkanın ilk dönem ketamcıları olarak takdim edilen ll. (VIII.) yüzyılda Zürare b. A'yen. Hişam b. Hakem.

Tsa b. Ravza. Hişam b. Salim el-Cevaliki ;
lll. (IX.) yüzyılda Fazı b. Şazan. Davfıd b.
Esed b. A'fer. İsmail b. Muhammed elMahzfımi gibi alimler yetişmiş (Ca'fer esSübhani. BuJ:ıuş fi 'l-milel ue 'n-ni/:ıal, VI,
575-586). bunlar. ulfıhiyyet meseleleriyle
birlikte kader ve imarnet gibi konularda
eserler kaleme almışlardır. Ancak bu
alimler itikadi problemlerle ilgili meselelerde fikir birliği içinde olamamış . belirli bir inanç sistemi oluşturamamış ve bir
ketarn yöntemi belirleyememiştir. Dönemin mezhepler tarihi kaynaklarında Rafiziyye adıyla da anılan fırka Eş' art'nin belirttiğine göre ilk yıllarda mesela Allah 'ın
cismi olup olmadığında altı. ilahi sıfat
Iarda dokuz. Allah'a beda isnadında üç.
Kur'an-ı Kerim'in mahlfıkolup olmadığın
da iki, kulların fiilieri konusunda üç. Allah'ın iradesinde dört. istitaat meselesinde yine dört gruba ayrılmıştır (Ma~alat,
S. 31-44). Mu'tezile alimi Hayyat. gruplardan bahsetmeksizin hakim anlayışı ifade
etmek üzere Mu'tezile ile teması olan pek
az sayıdaki alim hariç Rafizller'in antropomorfik bir tanrı telakkisine sahip olduklarını. Allah'a sfıret. hareket, sükfın. yaktaşma, uzaklaşma ve hacim nisbet ettiklerini kaydetmiştir. Ona göre bu grup kader meselesinde cebri bir anlayışa sahip
olmuş. Kur'an'da ziyade ve noksanlık bulunduğunu ileri sürmüş. siyasi hususlarla ilgili olarak da Resfıl-i Ekrem'in açıkça
Hz. Ali'yi halife tayin ettiğini. ashabın büyük çoğunluğunun Hz. Peygamber'in bu
sözünü yerine getirmeyerek günaha girdiğini iddia etmiştir ( el-intişar; s. 14). Hayyat ve Ebü'l-Hasan el-Eş' ari gibi müelliflerin ilk dönem İmamiyye alimleriyle ilgili
verdikleri bilgilerde. hilafetin Ali ve çocuklarına ait olması gerektiği ortak düşün
cesi dışında gerek ana hatlarıyla imarnet
nazariyesi gerekse itikadi konularda bir
açıklık olmadığı görülmektedir.
İsnaaşeriyye , lll. (IX.) yüzyılın son çeyreğinden başlayarak

IV. (X. ) yüzyılda kendisini diğer gruplardan ayıran on iki imam
anlayışını ve sonuncusunun mehdi olup
gaybete çekildiğini ortaya koymak üzere
çeşitli deliller geliştirmiştir. IV. (X.) yüzyı
lın önde gelen ketarn alimleri Muhammed
b. Bişr el-Hamdfınl. Muhammed b. Kasım el-Bağdadl. Hasan b. Musa en-Nevbahti ve Ebu Sehl İsmail b. Ali en-Nevbahti gibi müellifler hem inanca hem de
siyasi konulara yönelik çalışmalar yapmış
lardır (Ca 'fer es-Sübhani. BuJ:ıuş fi 'l-milel
ue'n-ni/:ıal, VI, 586-597). Şüphesiz bunların arasında Nevbahti ailesinin özel bir yeri vardır. Mu'tezile kelamcılarıyla müna-

sebet halinde bulunan ve onların rasyonel metotlarından yararlanan Ebu Sehl
ile yeğeni Hasan b. Musa imameti nübüwet bahsi içinde ele almış. öte yandan gaybet doktrinini muayyen bir sisteme oturtmaya gayret etmiştir. Ayrıca
bu yüzyılda. eskiden beri toplanmaya çalışılan imamların sözleri Küleyni tarafın
dan yeniden derlenmiş ve büyük bir koleksiyon oluşturulmuştur. el-Kô.ii adın
daki bu koleksiyonun ilk kitabı olan elUşul mine'I-Kafi inanç konularına ait
rivayetlere tahsis edilmiş olup burada dinin usulü tevhid ve hüccet şeklinde ikiye
ayrılmış, tevhidle ilgili olarak Allah 'ın varlığı, O'nun ancak Kur'an'da kendisine nisbet ettiği isimlerle anılabileceği, O'nu
görmenin imkansızlığı. irade ve meşieti
nin diğer fiili sıfatlar gibi hadis olduğu.
O'na cisim ve sfıret izafe edilerneyeceği
gibi rivayetler aktarılmış . ardından kader
ve kaza konularına geçilmiştir. Hüccet
bölümünde ise peygamberliğin gerekliliği. Hz. Peygamber'in vefatından sonra
Allah'ın hüccetinin imamlar olduğu kaydedilmiş. onların dönemlerinin en faziletIisi kabul edildikleri. özel bilgiyle donatıl
mışlıkları gibi sıfatları ve on iki imamla
ilgili naslar sıralanmıştır (1, 168-554). Ayrıca eserde imametin İslam'ın esasların
dan biri olduğu (ll , 33 ) ve Kur'an - ı Kerim'de eksikler bulunduğu (1, 238-242)
yolundaki rivayetler nakledilm iştir. Küleyni'nin eseri, çelişkili rivayetler içermesi ve
Kur'an'ın korunmuşluğuna halel getiren
yaklaşırnlara yer vermesi gibi sebeplerle
hem eleştiriimiş hem de yetersiz sayılmış
ve aynı asrın son çeyreğinde vefat eden
Şeyh Sadlık Risô.letü '1-i'ti]fadô.t adlı eserini kaleme almak zorunda kalmıştır. Henüz akli istidlallere yer verilmeyen eserde belli başlı inanç konularıyla ilgili rivayetler farklılıklardan arındırılarak ve genellikle Mu'tezili anlayış paralelinde aktanimıştır. Kitapta nübüvvet konusu
üzerinde durulurken peygamberlerin ve
imamların milsurniyetine temas edilmiş.
Kur'an'da ziyade ve noksanlık bulunmadığı bilhassa belirtilmiştir.
İsnaaşeriyye inancı. Şeyh Sadlık'tan

sonra öğrencisi Şeyh Müfid ve Şerif elMurtaza tarafından bir sisteme kavuştu
rutınaya çalışılmı~tır. Şerif el-Murtaza ' nın

talebesi Ebfı Ca'fer et-Tfısl. fırkanın en
sistematik ketarn eserlerinden biri olan
el-İ]ftişô.d fimô. yete'alla]fu bi'l-i 'ti]fad'ı kaleme almış . daha sonraki asırlar
da Nasirüddin-i Tfısi. İbnü'l-Mutahhar elHim. Kutbüddin er-Razi gibi fırkanın önde
gelen kelamcıları yetişmiştir (A'yanü 'ş-
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