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liJ ETHEM RuHi FıGLALI 

o KELAM. Siyasi anlamda Ali yanlısı 
olan zümreler ilk zamanlarda. bizzat Hz. 
Ali tarafından reddedilen aşırı fikirlere sa
hip bir kesim hariç dini inanç ve düşün
celerinde farklı anlayışlar taşımıyordu . 

Ancak Emevller'in ve ardından Abbasi
ler'in Ehl-i beyt aleyhine yürüttüğü poli
tikalarla giderek gruplaşmalar başlamış. 
hilafetin Hz. Ali ve eviadına ait olduğu 
fikri etrafında birçok grup zuhur etmiş . 

· başta yönetirole ilgili hususlar olmak üze
re çeşitli düşünceler geliştirilmiş ve bun
ların dini prensiplerle ilişkilendirilmesine 
çalışılmıştır. Muahhar İsnaaşeri müellif
leri tarafından fırkanın ilk dönem ketam
cıları olarak takdim edilen ll. (VIII.) yüz
yılda 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 el
Mahzfımi gibi alimler yetişmiş (Ca'fer es
Sübhani. BuJ:ıuş fi ' l-milel ue 'n-ni/:ıal, VI, 
5 75-586). bunlar. ulfıhiyyet meseleleriyle 
birlikte kader ve imarnet gibi konularda 
eserler kaleme almışlardır. Ancak bu 
alimler itikadi problemlerle ilgili mese
lelerde fikir birliği içinde olamamış . belir
li bir inanç sistemi oluşturamamış ve bir 
ketarn yöntemi belirleyememiştir. Döne
min mezhepler tarihi kaynaklarında Ra
fiziyye adıyla da anılan fırka Eş' art'nin be
lirttiğine 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. Al
lah'ın iradesinde dört. istitaat meselesin
de yine dört gruba ayrılmıştır (Ma~alat, 
S. 31-44). Mu'tezile alimi Hayyat. gruplar
dan bahsetmeksizin hakim anlayışı ifade 
etmek üzere Mu'tezile ile teması olan pek 
az sayıdaki alim hariç Rafizller'in antropo
morfik bir tanrı telakkisine sahip olduk
larını. Allah'a sfıret. hareket, sükfın. yak
taşma, uzaklaşma ve hacim nisbet ettik
lerini kaydetmiştir. Ona göre bu grup ka
der meselesinde cebri bir anlayışa sahip 
olmuş. Kur'an'da ziyade ve noksanlık bu
lunduğunu ileri sürmüş. siyasi hususlar
la ilgili olarak da Resfıl-i Ekrem'in açıkça 
Hz. Ali'yi halife tayin ettiğini. ashabın bü
yük çoğunluğunun Hz. Peygamber'in bu 
sözünü yerine getirmeyerek günaha gir
diğini iddia etmiştir ( el-intişar; s. 14). Hay
yat ve Ebü'l-Hasan el-Eş' ari gibi müellif
lerin ilk dönem İmamiyye alimleriyle ilgili 
verdikleri bilgilerde. hilafetin Ali ve çocuk
larına ait olması gerektiği ortak düşün
cesi dışında gerek ana hatlarıyla imarnet 
nazariyesi gerekse itikadi konularda bir 
açıklık olmadığı görülmektedir. 

İsnaaşeriyye , lll. (IX.) yüzyılın son çey
reğinden başlayarak IV. (X. ) yüzyılda ken
disini 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. Ka
sım el-Bağdadl. Hasan b. Musa en-Nev
bahti ve Ebu Sehl İsmail b. Ali en-Nev
bahti 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 bunla
rın arasında Nevbahti ailesinin özel bir ye
ri vardır. Mu'tezile kelamcılarıyla müna-
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sebet halinde bulunan ve onların rasyo
nel metotlarından yararlanan Ebu Sehl 
ile yeğeni Hasan b. Musa imameti nü
büwet bahsi içinde ele almış. öte yan
dan gaybet doktrinini muayyen bir sis
teme oturtmaya gayret etmiştir. Ayrıca 
bu yüzyılda. eskiden beri toplanmaya ça
lışılan imamların sözleri Küleyni tarafın
dan yeniden derlenmiş ve büyük bir ko
leksiyon oluşturulmuştur. el-Kô.ii adın
daki bu koleksiyonun ilk kitabı olan el
Uşul mine'I-Kafi inanç konularına ait 
rivayetlere tahsis edilmiş olup burada di
nin usulü tevhid ve hüccet şeklinde ikiye 
ayrılmış, tevhidle ilgili olarak Allah'ın var
lığı, O'nun ancak Kur'an'da kendisine nis
bet 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 gerekli
liği. Hz. Peygamber'in vefatından sonra 
Allah'ın hüccetinin imamlar olduğu kay
dedilmiş. onların dönemlerinin en fazilet
Iisi kabul edildikleri. özel bilgiyle donatıl
mışlıkları gibi sıfatları ve on iki imamla 
ilgili naslar sıralanmıştır (1, 168-554). Ay
rıca eserde imametin İslam'ın esasların
dan biri olduğu (ll , 33 ) ve Kur'an - ı Ke
rim'de eksikler bulunduğu (1, 238-242) 
yolundaki rivayetler nakledilm iştir. Küley
ni'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 ese
rini kaleme almak zorunda kalmıştır. He
nüz akli istidlallere yer verilmeyen eser
de belli başlı inanç konularıyla ilgili riva
yetler farklılıklardan arındırılarak ve ge
nellikle Mu'tezili anlayış paralelinde ak
tanimıştır. Kitapta nübüvvet konusu 
üzerinde durulurken peygamberlerin ve 
imamların milsurniyetine temas edilmiş. 
Kur'an'da ziyade ve noksanlık bulunma
dığı bilhassa belirtilmiştir. 

İsnaaşeriyye inancı. Şeyh Sadlık'tan 
sonra öğrencisi Şeyh Müfid ve Şerif el
Murtaza 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 el
Him. Kutbüddin er-Razi gibi fırkanın önde 
gelen kelamcıları yetişmiştir (A'yanü 'ş-
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Şi'a, ı . ı 35- ı 38). Safeviler'in İran'da ikti
dara gelmesiyle ilmi bakımdan yeniden 
gelişme gösteren İsnaaşeriyye ketarnı ge
nellikle önceki eserlerin şerh ve haşiyele
riyle devam etmiş, inkarcı akımların et
kili olmaya başladığı dönemlerden itiba
ren bunları red d etmeye yönelik eserler 
yazılmış, İran devrimi öncesinde ve son
rasında Ali Şeriati ve M urtaza Mutahhari 
gibi fırkanın itikadi ve siyasi konulardaki 
görüşlerini modern söyleme uygun şekil
de ifadelendiren müellifler yetişmiştir. 

İsnaaşeriyye ketarnı sistemli hale gel
dikten sonra usulü'd-din tevhid, adi, nü
büvvet, imarnet ve mead olmak üzere 
beş, bazan adl ile tevhid ve imametle nü
büvvet birleştirilerek üç esas halinde ele 
alınmıştır. i:nametin müstakil bir iman 
esası olarak kabul edilmesinin müslü
manların çoğunluğunu iman dairesinin 
dışında tutmak gibi bir sonuç doğurdu
ğunu düşünen yakın dönem Şii ketarncı
ları usulü'd-din ve usGlü'l-mezheb ayırı
rnma giderek tevhid, nübüvvet ve mea
dın usulü' d-dini, adl ile imametin usulü'I
mezhebi teşkil ettiğini belirtmişlerdir. 

1. Tevhid. Klasik eserlerde Mu'tezile'
ye paralel olarak daha çok hud us delili , 
sonraları ise Ehl-i sünnet ketarnında kul
lanılan öteki delillerle Allah'ın varlığı ispat 
edilmiş. tevhidin "Ailah'ın sıfatlarının za
tının aynı olduğu" anlamına geldiği belir
tilmiştir. İlahi sıfatıarta ilgili olarak deği
şik gruplandırmalar yapılmışsa da çoğun
lukla sübuti ve selbi ayırırnma gidilmiştir. 
Buna göre Allah'ın sübuti sıfatları kadir-i 
muhtar, alim, hay, mürid ve karih, müd
rik, kadim ve baki, mütekellim, sadık ol
mak üzere sekiz, selbt sıfatları ise birle
şik olmama, cisim, ar az ve cevher olma
ma, hadisiere mahat teşkil etmeme. gör
meye konu teşkil etmeme, şeriki bulun
mama. sıfatları zatına mugayir olmama, 
hiçbir şeye ihtiyacı bulunmama olmak 
üzere yedi olarak gösterilmiştir (İbnü'l
Mutahhar el-Hill!. el-Babü'L-f:ı[i.di'aşer, s. 
9-25) . Rü'yetullahın nefyi, sıfatıarın zatın 
aynı olması ve fiili sıfatıarın hadis oluşu 
konularında Mu'tezile ile aynı görüşe sa
hip bulunan isnaaşeriyye tasavvuftan da 
etkilenerek tevhidi zati, sıfati, fiili ve iba
deti gibi gruplara ayırmış. bilhassa imam
lara karşı gösterdiği aşırı tazim dolayı
sıyla Vehhabiler'ce tevhid-i i badete aykırı 
hareket ettiği gerekçesiyle müşriklikle 
suçlanmasının ardından tevhidin bu yö
nüyle ilgili yeni açıklamalar getirmiş ve 
imarnlara saygının Allah'a ibadet etmeye 
yaklaştırma vesilesi olduğunu belirtmiş
tir (ibrahim el-MGsevt ez-Zencant. III. 173). 
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öte yandan günümüz alimleri, dinle si
yaset arasındaki ilişkinin tevhide yönelik 
olduğunu söyleyerek tevhid kategorileri 
arasına tevhid-i taknin ve tevhid-i teşri' 
gibi bölümler eklemişlerdir (Ca 'fer es
Sübhant. et-TevJ:ıid ve'ş-şirk, s. 31-32). 

2. Adi. Erken dönemlerde kaza ve ka
der konularıyla ilgili olarak birbirine zıt 
görüşler ortaya koyan imamiyye, iradifi
ilierin yaratıcısının Allah olduğu şeklinde
ki cebir anlayışının gelişmesi karşısında 
bunu, başta Hz. Hüseyin'in katilleri ol
mak üzere zalimleri aklama niteliği taşı
yacağını düşünerek reddetmiş ve giderek 
Mu'tezile'nin adi prensibini benimsemiş
tir. Adli Mu'tezile gibi " Allah'ın hasen ola
nı yapması. kabih olanı terketmesi" biçi
minde tanımlayan isnaaşeriyye ketarncı
ları (mesela bk. Ebu Ca'fer et-TGs!. s. 84) 
bu inançla ilgili olarak hüsün ve kubhun 
aklili ği. iradi fiilierin kullar tarafından ya
ratıldığı, hidayet ve sapıklığın kulların ira
deleri dahilinde bulunduğu gibi konular
da genellikle belirtilen mezhebin çizgisi
ni devam ettirmişlerdir. 

3. Nübüvvet. isnaaşeriyye kelamcıları
na göre peygamber göndermek, lutfu 
açısından Allah'a vaciptir. İlki Adem, so
nuncusu Hz. Muhammed olmak üzere 
124.000 peygamber gönderilmiştir. Pey
gamberlerin nübüvveti onlara verilen mu
cizelerle gerçekleşir. Peygamberler mut
lak masum olup hayatlarının her döne
minde kusur ve hatalardan uzaktırlar. Ay
rıca onlar zamanlarının en erdemli ve en 
bilgili fertleridir. Hz. Muhammed'in en 
büyük mucizesi Kur'an-ı Kertm'dir. Vak
tiyle Kur'an'ın sıhhati konusunda farklı 
anlayışiara sahip olan fırkada (ilgili kay
naklar ve rivayetler için bk. Muhammed 
Mal u Ilah. tür. yer.) daha sonra yaygınla
şan hakim anlayış, mevcut Kur'an'ın Hz. 
Muhammed' e indirilen mushaf olduğu 
ve onda herhangi bir değişikliğin bulun
madığı şeklindedir. 

4. İmamet. Başlangıçta Hz. Ali lehine si
yasi bir tercih olan imarnet anlayışı. grup
laşma sürecinde dini prensiplerle ilişkilen
dirilip bir taraftan dinde merkezi bir ko
numa getirilirken bir taraftan da gelişen 
siyasi olaylar çerçevesinde olgunlaştıni
maya çalışılmış, lll. (IX.) yüzyılın son çey
reğiyle lV. (X.) yüzyılın ilkyarısında hemen 
hemen son şeklini almıştır. Buna göre, 
"bir kişinin Peygamber'i temsilen din ve 
dünya işlerini yürüttüğü umumi başkan
lık" olarak tanımlanan imarnet nübüvvetin 
uzantısı sayılmış, imam nasbetmenin Al
lah'a lutfu dolayısıyla vacip olduğu belirtil
miş, imarnlara vahiy alma keyfiyeti hariç 

nebilere verilen seçilmişlik, ismet. efda
liyet ve mucize göstermek gibi bütün sı
fatlar yüklenmişbr. Peygamber'den son
ra bu sıfatıarın Hz. Ali'de toplandığını ile
ri süren İsnaaşeriyye kelamcıları onun ilk 
imam olduğunu belirtmişlerdir. Onlara 
göre peygamberlerin masum oluşuyla il
gili bütün deliller imamların masumiyeti 
için de geçerlidir. Ancak masumiyet gizli 
bir sıfat olup Allah'ın bildirmesiyle açığa 
çıkacağından Ali'nin imametine dair bir
çok nas buiunmalıdır; nitekim İmamiy
ye'nin hadis kaynaklarında bu hususta 
tevatür derecesine çıktığı ileri sürülen ri
vayetler yer almaktadır (ibnü'I-Mutahhar 
el-Hi lll. Keşfü 'L-murad, s. 288-3 ı 3). Diğer 
taraftan fırka alimleri, imarnet için önem
li bir vasıf olarak saydıkları efdaliyetin Hz. 
Ali'de gerçekleştiğini kaydetmiş, onun 
karşısında yer alan ilk üç halifenin Hz. 
Ali'nin çok d ununda kaldığını söylemişler
dir. Bu sebeple ilk üç halifenin imametini 
batı! gören bu alimler imametin Hz. Ali'
den sonra oğlu Hasan'a, ardından Hüse
yin'e, ondan sonra da Hüseyin'in nesiin
den olmak üzere babadan oğula intikal 
ettiğini iddia etmişlerdir. 

s. Mead. Mu'tezile'nin "va'd ve vaid", 
Ehl-i sünnet'in "sem'iyyat" başlığı altında 
incelediği ahiret konuları, isnaaşeriyye'
de "mead" (dönüş zamanı ve yeri) kavra
mı içinde ele alınmıştır. Fırka, yaygın is
lami anlayışa uygun olarak bu konularda 
Kur'an ve hadislerde yer alan açıklama
lara inanmanın şart olup inkarının kişiyi 
küfre düşüreceğini bildirmiştir. Kıyamet 
bahisleriyle ilgili hususlarda isnaaşeriy
ye'nin diğer itikadi mezheplerden ayrıl
dığı en belirgin nokta imametin önemini 
ortaya koyan rivayetlerin öne çıkarılma
sıdır. Kabir sorgulaması içinde, "imamın 
kimdir?" sorusunun bulunması, mahşer
deki geçiş yerlerinden birinin "velayet" 
adını taşıyıp buradan ancak on iki imama 
bağlılık gösterenterin geçebileceği, sıra
tın "cehennem köprüsü" anlamının yanın
da "imamlar" manasma da geldiği, Al
lah'ın, bu köprüden imarnlara itaat et
miş kimselerin geçmesine izin vereceği 
(ibn Babeveyh, s. 64. 80. 82) bunların ba
zı örneklerini oluşturur. öte yandan isna
aşeriyye şefaati de hak görür ve bu yet
kinin Peygamber'in yanı sıra imarnlara 
da verilmiş olduğunu kabul eder. 

İsnaaşeriyye ketarnında sözü edilen beş 
iman esasından başka "rec'at", "beda" ve 
"takıyye" gibi bazı inanışlar da vardır. Söz
lükte "dönmek, geri gelmek" manasma 
gelen rec'at, on ikinci imarnın ortaya çık
ması döneminde zulme uğrayan Ehl-i 



beyt mensuplarıyla onlara zulmedenle
rin diriltilip tekrar dünyaya gönderilmesi 
şeklinde anlaşılmıştır. İmamlardan nak
ledilen rivayetlere dayalı olarak benimse
nen bu inanç. kimlerin ne zaman dirilece
ği konusunda bazı farklılıklar taşımakla 
birlikte ilk dönemlerden itibaren İsnaa
şeriyye eserlerinde yer almış, diğer mez
heplerin tenkitleri karşısında ayetlerle 
desteklenmesine çalışılmış. giderek bazı 
alimler bunun iman konusu olmadığını 
söylerken pek az sayıdaki alim de bura
daki dönüşün mehdinin ortaya çıkmasıy
la her işin Ehl-i beyt'e rücu edeceği şek

linde anlaşılması gerektiğini kaydetmiş
tir. "Zahir olmak. daha sonra ortaya çık
mak" anlamına gelen ve aşırı Şii fırkala
rında, Allah'ın ilim ve iradesinde sonra
dan ortaya çıkan gelişmelerle değişmeler 
meydana gelebileceğini ifade eden beda 
anlayışı da İsnaaşeriyye'de imamlardan 
nakledilen rivayetler çerçevesinde benim
senmiştir. Tarih boyunca bu inancı aşırı 
grupların telakkisineyakın biçimde an
layanlar bulunmuşsa da fırka alimlerinin 
çoğunluğu bunu, insanlar tarafından vu
kuu beklenmeyen bir olayı Allah'ın yarat
ması ve O'nun kevnl olaylarda değişiklik 
yapması biçiminde yorumlamıştır. "Ko
runmak, sakınmak" anlamındaki takıyye 

insanın can ve mal korkusuyla gerçek 
inancını gizlemesi, muhalifi ve düşmanı 
ile aynı fikirde imiş gibi görünmesidir. 
Kaynaklarda takıyyenin vacip olduğu, bu
nu terkedenin namazı terkedenle bir ol
duğu, on ikinci imam zuhur etmedikçe 
takıyyeyi terkedenin İmamiyye mezhe
binden çıkacağı gibi birçok rivayet bulun
maktadır. 

İsnaaşeriyye'nin yaygın telakkisine gö
re iman Peygamber tarafından getirilen 
hususları kalp ile tasdik. dil ile ikrar et
mekten ibarettir. Fırka bu tarife uygun 
olarak imanın artma ve eksilme kabul 
etmeyeceğini. ayrıca büyük günah işleye
nin tasdiki devam ettiği için mürnin oldu
ğunu belirtmiştir (Cemaleddin Mikdad b. 
Abdullah es-Seyyurl, s. 436, 442). Bunların 
dışında. yöneltilen eleştiriler sebebiyle 
üzerinde çok d uruimamakla birlikte fırka
nın bazı kelam kitaplarında, Ali'nin ima
meti hakkındaki nassa rağmen Ebu Be
kir'e biat ettikleri için ashabın çoğunluğu
nun küfre düştüğü, ilk üç halifenin gasıp 
olduğu. Hz. Ali'ye karşı savaşanların tek
firi, kurtuluşa ulaşacak fırkanın sadece 
kendilerinin olduğu gibi anlayışlar da 
vardır. 

Allah'ın sıfatları ve kader mevzuunda 
Mu'tezile, genel anlamda nübüwet ve 

mürtekib-i keblre meselelerinde Ehl-i 
sünnet'le benzerlikler arzeden, imarnet 
konusunda ise öteki Şii fırkalarından ay
rılıp kendine has görüşleri bulunan İsna
aşeriyye kelamı itikadl mezhep mensup
larınca tenkide tabi tutulmuştur. Eleştiri

lerin temelini fırkanın imarnet görüşüyle 
bu görüşe bağlı olarak ortaya çıkan meh
d'ilik, gaybet, rec'at, beda ve ashaptan 
teberrl gibi konular teşkil etmiştir. 
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IMI lLYAS UzüM 

iSNAASERiYYE 

Literatür. İsnaaşeriyye, Şla' nın en yay
gın ve etkili kolu olması sebebiyle geniş 
bir literatüre sahip olmuştur. Hakkında 
yazılan eserler bazan köke işaret etmek 
üzere "Şia" veya "Şii", bazan imamları be
nimsemeyi iman konusu haline getirdik
leri için "İmamiyye" veya "ei-İmamiyye
tü'I-İsnaaşeriyye". bazan sadece "İsnaa
şeriyye", bazan da fıkıhtaki kullanımıy
la "Ca'feriyye" adıyla kaleme alınm ıştır. 

Mezheple ilgili literatürü, İslam tarihi ve 
mezhepler tarihi kaynaklarından başka 
adı geçen grubun temel İslami ilimiere 
dair telif ettiği eserler, hakkında yazılan 
reddiyeler ve şarkiyatçıların çalışmaları ile 
diğer bazı çalışmalar şeklinde gruplandır

mak mümkündür. 

İslam tarihi kaynakları, hem Şii oluşu
ma yol açan vak'alar hem de on iki ima
rnın hayatına dair önemli bilgiler vermek
tedir. Ebu Mihnef Lut b. Yahya'nın Ma}f
telü'l-l:füseyin'i. Nasr b. Müzahim ei
Minkar'i'nin Va)f'atü Şıffin'i ve Ebu Ha
nife ed-Dineverl'nin el-A.l]bdrü't-tıvdl'i 

günümüze ulaşan eserler olup ilkinde Hz. 
Hüseyin'in şehid edilmesi ve ardından 
gelişen olaylar. ikincisinde Sıffin Savaşı ve 
sonuçları, üçüncüsünde ilk üç imam dö
neminde meydana gelen siyasi hadiseler 
anlatılmaktadır. Belazürl'nin Ensdbü'l
eşrdt'ında ilk dönem siyasi olayları, Ya'
kübl'nin Tdri.l]'inde onuncu imam Ali en
N akl'ye kadar gelen imamların hayatı, 
İbn Cerlr et-Taberi'nin Tdri.l]u'l-ümem 
ve'l-müiUk'ünde Hz. Ali. Hasan ve Hüse
yin dönemlerindeki gelişmelerle birlikte 
İmamiyye hakkında sınırlı bilgiler veril
mektedir. Şii düşüncesine temayülü ile 
bilinen Mes'udl'ninMürucü';,qeheb'i ile 
et-Tenbih ve'l-irşdd'ında İmamiyye Şla
sı ve on iki imarnın hayatına dair açıkla
malar yer almıştır. Ebü'I-Ferec ei-İsfaha
nl'nin Ma)fiitilü 't-Tdlibiyyin 'inde. Hz. 
Ali ile onun soyundan gelenlerin Ernevi
ler döneminde ve Abbas! Halifesi Mukte
dir-Billah devrine (908-932) kadar Abba
sller zamanındaki durumları, bunlardan 
öldürülenlerle ilgili haberler kaydedilmek-

. te, haklarında yazılmış şiir ve mersiyeler
den bahsedilmektedir. İzzeddin İbnü'I
Eslr, Ebü'I-Fida, Ebü'I-Fida İbn Keslr, İbn 
Haldün ve Makrizi gibi İslam tarihçileri 
ise genellikle önceki kaynakların verdiği 
bilgileri tekrarlamakta. sadece İbn Hal
dun farklı olarak olayların sosyolojik tah
lillerine girişınektedir (adı geçen kaynak
lar ve ilgili bölümler için bk. Neb'ile Ab
dülmün'im Davud. s. 3-12). öteyandan bu 
hususta müstakil eserler de kaleme alın
mıştır. Neblle Abdülmün ' im DavGd'un 
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