
le eğer sevgi kanunu yasanın bütün ge
reklerini yerine getiriyorsa diğer hukuki 
düzenlemelere neden ihtiyaç duyulduğu 
sorusu gündeme gelmektedir. Pavlus. sev
gi kanunu dışında hıristiyan toplumunda 
geçerli olacak kanun ve düzeniemelerin 
bütün hıristiyanlar için değil sadece ada
letsizlik yapan ve sevgi kanununun gere
ğini yerine getirmeyenler için olduğunu 
vurgulamaktadır (1. Timoteos'a Mektup, 
1/9-10). Ona göre Isa Mesih'e iman eden, 
sevgi yasasının gereğini yerine getiren ve 
kötülük işlemeyenler için hıristiyan toplu
munda mevcut olan kanun ve düzenleme
ler bağlayıcı değildir. Çünkü bu kişiler sev
gi kanununun gereğini yapmakla bütün 
kanunların gereklerini ifa etmiş olmakta
dır. Pavlus'un bu düşüncelerine göre Tan
rı ile ilişkileri ve toplum hayatını düzenle
yici dini kuralların Hıristiyanlık'ta yer al
madığı düşünülebilirse de Hıristiyanlığın 
kurumsallaşması sürecine bakıldığında du
rumun böyle olmadığı, hatta bizzat Pav
lus'un kendi döneminde toplumda hü
küm süren ahlaksızlık ve olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için yasal düzenleme
ler yapılmasının zorunlu hale geldiği gö
rülür (mesela bk. 1. Korintos lular'a Mek
tup, 5/1-13; 7/8-16). Bu çerçevede hıristi
yan kiliseleri, pozitif ve sivil hukuk alanın
da olmasa da kilise hukuku adı altında 
kendi iç düzeniyle ilgili birtakım dini içe
r ikli yasalar düzenleme yoluna gitmiştir. 

Roma Katolik Kilisesi Hukuku. Bu hu
kuk iki ana bölüme ayrılmaktadır. 1. Bir 
yetkili tarafından resmen kanunlaştırılan 
ve otantik bir dokümanda ifade edilen ka
n unlar. 2. Resmi bir kanuniaştırma olmak
sızın toplumda ortaya çıkan kurallar. Ro
ma Katalik kilisesi hukukunun üç temel 
kaynağı vardır. a) Ahd-i Cedld. Hıristiyan
lar, Ahd-i Atlk'i kutsal kitap külliyatına da
hil etmekle birlikte hiçbir şekilde kilise hu
kukunun bir kaynağı şeklinde kabul et
mezler. Onlara göre kilise hukukunun te
melini Ahd-i Cedld meydana getirmekte- · 
dir. Ahd-i Cedld bağlamında Isa tarafın
dan kiliseye verilen yasa yapma gücü, hi
yerarşik bir müessese olarak kilisenin sa
hip bulunduğu konum ve Hıristiyanlığın 
sosyal karakteri kilise hukukunun ilk kay
nağını oluşturmaktadır. b) Sinod ve kon
sil kararları. Trent Konsili'nden ( 1545-1563) 

önce inanç konusuyla ilgili sinod kararları 
"dogma", pozitif hukukla alakah olanlar ise 
"kanon" diye adlandırılıyordu. Trent Kon
sili bu nitelendirmeyi değiştirerek inanç
la ilgili olanları "kanon", kilisenin işleyişi ve 
disipliniyle ilgili olanları "decrete" şeklin
de isimlendirmiştir. En son yapılan ll. Va-

tikan Konsili de ( 1962-1965) bu tanımla
mayı benimseyip sürdürmüştür. Eküme
nik konsillerin kararları bütün Katolilqer 
için bağlayıcıdır. Bu kararlar evrensel bir 
otorite tarafından, yani başka bir eküme
nik konsil veya papa tarafından ilga edi
lineeye kadar geçerlidir. Yerel konsillerin 
kararları ise sadece söz konusu konsile 
katılıp ilgili kararları alanlar açısından bağ
layıcıdır. Roma Katalik kilisesi kilise huku
kunun mevcut kanunlarını ilga etme ve
ya değiştirme yetkisine sahiptir. c) Papa
ların emirnameleri Papalar, tamamıyla di
ni içerikli beyan veya genelgelerle ve da
ha az dini içerikli mektuplarla bütün kili
se için bağlayıcı kanun koyma yetkisine 
sahiptir. Bu üç kaynağın dışında günümüz
de pek çok sivil yasa kilise hukuku kate
gorisi içinde değerlendirilip kanona dahil 
edilmektedir. Bu yasaların kilise hukuku 
kanonuna dahil edilmesi, kilisenin sivil oto
riteyi kiliseyle ilgili konularda yasa yapıcı 
olarak kabul etmesinden dolayı değil, on
ların halihazırdaki kilise hukuku yasaları
nın sivil müeyyideleri olması ya da kilise 
yetkililerinin onlara kilise hukuku yasala
rının taşıdığı gücü vermeleri sebebiyledir. 
Dini ve sivil otoriteler arasında mal mülk 
edinme, evlilik, sosyal yardımların dağıtı
mı gibi her iki tarafı da ilgilendiren sorun
ların çözümü hususunda varılan muta
bakatlar da (konkortant) kilise hukukunu 
oluşturan kaynaklardandır. Böyle durum
larda mutabakat metnini kilise adına sa
dece papa, sivil otorite adına ise ilgili hü
kümet imzalar. 

Ortodoks Kilisesi Hukuku. Kilise huku
ku konusunda Doğu Ortodoks kiliseleri Ro
ma Katalik kilisesiyle büyük ölçüde uyuş
maktadır. Bu bağlamda onlar da Ahd-i Ce
dld'i, hıristiyan geleneğini ve dini yasaları 
Ortodoks kilise hukukunun kaynakları ola
rak kabul ederler. Ortodoks kilisesi huku
kunun Roma Katalik kilisesi hukukundan 
en belirgin farkı sivil hukuka verilen önem
dir. Ortodoks kilisesi Bizans İmparatorlu
ğu'na bağlı bir devlet kilisesi olduğundan 
kilisenin yasalarını imparatorlar koymuş
tur. Ortodoks kilisesi de kendi yasalarıyla 
açıkça tezat teşkil etmeyen bütün sivil hu
kuk yasalarını bağlayıcı kabul ederek on
ları kanonize etmektedir. 

Anglikan Kilisesi Hukuku. Anglikan ki
lisesi otonam kiliselerden meydana gelen 
bir birlik olduğundan kilise hukukuyla il
gili yasalar ülkeden ülkeye değişiklik gös
termektedir. Anglikan kilisesi hukuku, yü
rürlüğü bütün üye kiliseler tarafından ka
bul ve tasdik edilmiş yazılı hukukla büyük 
oranda Batı Hıristiyanlığı'nın Eski ve Orta-
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çağ kananiarına dayanan gelenekten oluş
maktadır. İngiltere ve Galler'de kilise ile 
devlet arasındaki yakın ilişkiden dolayı ba
zı güçlükler ortaya çıkmakta, bu ülkelerde 
devlet resmen onaylamadıkça kilise hu
kuku bağlayıcılık kazanamamaktadır. Dev
let ve kilisenin iç içe olduğu Hindistan'da 
durum İngiltere ve Galler'de görüldüğü gi
bidir. Anglikan kilisesine bağlı diğer kilise
lerde ise kilise kurumları kendi yasalarını 
yapma konusunda serbesttir. 
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24 Kasım 1933'te Horasan'da Şebziver 
yakınlarındaki Kahak köyünde doğdu . İlk 
öğrenimine Mezlnan'da başladı, Meşhed'
deki Firdevsl Lisesi'nde ve Öğretmen Oku
lu'nda okudu. Meşhed Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi'nden mezun oldu ( 1958) Üni-
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versitede öğrenci iken sınıf arkadaşı PO
ran Rezavi ile evlendi. Lisans üstü eğitimi 
için Fransa'ya gönderildi. Les merites de 
Balkh başlıklı doktora tezini Sorbonne Üni
versitesi'nde tamamladı ( 1963). Paris'te bu
lunduğu süre içinde akademik çalışmala
rını disiplinler arası bir ilgiyle zenginleştir
menin yoUarını aradı. Ayrıca bu disiplinlerin 
belli başlı öncüleriyle tanıştı. Bu bağlam
da Frantz Fanon, Jean Paul Sartre, Louis 
Massignon, Jacques Berque gibi ünlü dü
şünürlerle dostluk kurdu. Özellikle Mas
signon, Gurwitch ve Berque'in incelemele
rine duyduğu hayranlık, onun kendi top
lumunun dini ve mistik tarihine daha ger
çekçi bir şekilde eğilmesini kolaylaştırdı. 
Öte yandan başta Cezayir olmak üzere ba
ğımsızlık mücadeleleriyle ilgilenip onlara 
destek sağladı. İran'a dönünce şahlık reji
mine karşı faaliyetlerde bulunduğu gerek
çesiyle tutuklandı ve bir buçuk ay hapiste 
kaldı. Değişik kurumlardaki memuriyet
leri ve kısa süreli öğretmenliğinin ardın
dan Meşhed Üniversitesi'ne öğretim gö
revlisi olarak kabul edildi ( 1966). Üniversi
tedeki dersleri geniş çevrelerde ilgi uyan
dırmaya başladı. Konuşmalarında yeni bir 
dil, sunum ve içerik bulan gençler için Şe
riati adı artık geleneksel ve Batılılaşmış ba
kış açıları karşısında onlardan bağımsız, al
ternatif bir açılım olarak değerlendirilmek
teydi. Ancak bu faaliyetleri yüzünden gö
revine son verildi ( ı 971 ) . Şii çizgisinde İsla
mi eğitimin verildiği, özellikle Ehl-i beyt 
sevgisinin aşılandığı Hüseyniyye-i İrşad ad
lı merkezdeki konferans ve derslerinde re
jim karşıtlığını devam ettirdiği ileri sürü
lerek yeniden tutuklandıysa da (28 Eylül 
ı 973) daha sonra çeşitli baskılar karşısın
da şartlı olarak serbest bırakıldı (20 Mart 
ı 975). Buna göre hiçbir eğitim programı
na katılmayacak, yazı ve konferansiarına 
son verecekti. Ayrıca kendisi, ailesi ve ya
kın çevresi Sazman-ı lttılaat ve Emniyyet-i 
Kişver (SAV AK) tarafından sürekli göz hap
sinde tutulacaktı. Hapishaneden çıkınca 
devletin kendisine karşı duyduğu güven
sizlik artarak devam etti. Şeriatı sınırlı dü
zeyde de olsa görüşlerini dile getirmeyi hep 
denedi. Fakat hayatı kendisi ve ailesi için 
çekilmez bir hal alınca 16 Mayıs 1977'de 
yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Aynı yı
lın 19 Haziranında Londra'daki evinde ölü 
bulundu. Taraftarları onun SAV AK marife
tiyle düzenlenen bir cinayete kurban gitti
ğini iddia eder (Rahnema, Müslüman ütop
yacı, s. 642; Boroujerdi, s. ı46) . Bugün 
İran'da "şehid doktor" diye anılan Ali Şeri
ati, Şam'da Hz. Peygamber'in tarunu Zey
neb'in kabrinin yanına defnedildi. 
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Ali Şeriati'nin ilk öğretmeni olduğunu 
söylediği babası Muhammed Taki saygın 
bir alim ve öğretmendi. Ulema geleneği 
içinde yetişmiş olmakla birlikte laik eğitim 
kurumlarında öğretmenlik yapan, daha çok 
Kur'an tahlilierindeki farklı açılımlarıyla dik
kat çeken etkileyici bir kişiliğe sahipti. Mu
hammed Taki modernleşme politikaları 
karşısında toplumu uyarınayı bir görev sa
yıyor, Kur'an'dan ve Şii tarihinden seçti
ği metaforları kullanarak yaziaştığını dü
şündüğü gençliğe İslami kimlik kazandır
maya çalışıyordu. Bu amaçla, İran'daki ule
manın ve topluma yabancılaşmış aydınla
rın metot ve çalışmalarından bağımsız ye
ni bir dini yapılanmaya öncülük etmek üze
re Kanün-ı Neşr-i Hakayik-ı İslami adıyla 
dini bir öğretim merkezinin kurulmasına 
öncülük etmiştir ( 194 7) . Ali Şeriati de genç
liğinde bu merkezin çalışmalarına katılmış, 
dini, mill'i ve ahlaKi vurgulardan oluşan bel
li başlı tezlerden bu çatı altında haberdar 
olmuştur. Ali Şeriati'nin tasawur dünya
sına yön veren bu etkiler onda köklü bir 
müslüman söyleminin dağınasına yol aç
mıştır. Bu din algısını konuşmalarında sık 
sık tekrarladığı, "Hayat iman ve cihaddır" 
sözüyle ifade etmiştir. Ona göre öncelikle 
yapılması gereken şey, bir yandan dini di
namik bir ideal olarak tasawur ederken 
bir yandan da ulemanın bilinen yöntem
leriyle vakit kaybetmek yerine gençliğin 
dünyasına ulaşmak ve onu biçimlendirme
nin yollarını keşfetmekti. Bunun için gele
nekle modernliğin zihin ve bilgi dünyasını 
buluşturmak gerekiyordu. Şeriati'nin fikir
lerindeki ana tema, toplumun asıl benli
ğine dönmesini sağlayacak yeni bir İslam 
söylemiyle müslümanları yüzleştirmekti. 
Ali Şeriati'nin mevcut rejim, Şii uleması ve 
seküler aydınlar hakkındaki yaklaşımları 
her zaman eleştireldir. Bu hususta baba
sıyla çağdaş olan Seyyid Ahmed-i Kesre
vi'nin etkisi önemlidir. Kesrevi, egemenli
ğe dayalı yapılarından ve zamanı yakala-
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yamayan retoriklerinden dolayı İran ule
masını ağır biçimde suçlamaktaydı. Ona 
göre Şiilik zaman içinde mekanik, efsa
nevi, tarih dışı ve dogmatik bir yapıya dö
nüştürülmüştür. Şeriati'nin Doğu-Batı çe
lişkisini aşma ve İslam'ın çağdaş bir sunu
munu gerçekleştirme konusundaki pers
pektiflerine Cemaleddln-i Efganl ve Mu
hammed İkbal'in de önemli etkileri olmuş
tur. 

Şeriatı'nin üniversite yılları ona ülke için
deki belli başlı politik ve entelektüel grup
larla temas kurma imkanı vermiştir. O dö
nemde İran'da ülkenin geleceği hususun
da üç ayrı yaklaşım tarzı mevcuttu. Bun
lar, özellikle Şah karşıtlığı temelinde bu
luşmakla birlikte gündelik gerçekliği dö
nüştürme konusunda birbirleriyle kıyası
ya rekabet içindeydi. Bu hareketlerden Tu

deh Partisi, Marksist-materyalist bir yöne
lime vurgu yaparken çoğunluğunu Mu
hammed Musaddık'ın siyasetine angaje 
olmuş grupların oluşturduğu Milli Cephe 
Hareketi milliyetçi ve özgürlükçü bir vur
guyla bireysel ve toplumsal hoşnutsuzluk
ları besliyordu. Daha köklü ve öteden be
ri etkili yapılarıyla bilinen ulema ise mev
cut güçlerini her geçen gün biraz daha 
arttırmaktaydı. Bu politik çeşitlilik içinde 
Şeriati, belli başlı siyasal oluşumlardan bi
rine bağlanmak yerine öne çıkan tezleri 
toplumsal sorumluluk ve entelektüel du
yarlılık temelinde yeniden ele almayı ve 
bütün bunlardan güçlü bir ideolojik for
masyon elde etmeyi amaçlıyordu. Şerla
tl'nin kendi diyalektiğinde aslolan İslam! 
ve Şii sosyal adalet içerikli kavramların ter
kip edilmesiydi. Çağdaş İran'da özellikle 
1970'1i yıllarda, laik ya da sol kanat ideo
lojilerine sapabilecek olan çok sayıda gen
cin İslam'ı yegane mücadele ideolojisi ola
rak benimsernesinde Şeriati'nin geliştir
diği çözümlemeler başka dini içerikli fikir
lerden daha çok etkili olmuştur (Ham id 
inayet, s. 290-29 ı) . Onun ezbereilik karşıtı 
görüşlerinin etkisi toplumun farklı kesim
lerinde karmaşık sayılabilecek değişik tarz
lardaki değerlendirmelere imkan vermiş 
ve artan bir ilgiyle takip edilmiştir. Yıllar 
sonra İran devrimini ortaya çıkaran dina
mikler sıralandığında bu ilgi, Şeriatı adı
nın Ayetullah Humeyni'nin adıyla aynı hi
zada yer almasına yol açacak kadar etkili 
ve belirleyici olmuştur. 

Ali Şeriati'nin üniversitedeki öğrencilik 
yılları aynı zamanda onun irfanl düşüncey
le sıkı temas kurduğu dönemdir. Aslında 
liseden itibaren başta Mevlana Celaled
dm-i Rumi'nin Me§nevi'si olmak üzere 



tasawufun belli başlı klasikleriyle ciddi şe
kilde ilgilenmesi düşüncelerine manevi bir 
zenginlik katmıştır. Şeriati, tasawufun ku
rucu metinlerinden aldığı imgelerle Şii dü
şüncesinin belli başlı örneklerini İslam'ın 
temel vurgusu ve modern argümanlarla 
ilişkilendirerek gündelik politik tartışma
lara giren yeni bir okuma tarzı gerçekleş
tirmiştir. Onun için bu tarz, zamanla ken
di sembolik üretimini sürekli tazeleyen ve
rimli bir kaynağa dönüşecektir. öte yan
dan tasawuftan devşirip yenilerneye ça
lıştığı sembolik atıflara ve genel olarak İran 
toplumunda yaygın olan Kur'an okumala
rının ürünü sayılabilecek kabullere karşı 
geliştirdiği eleştirel tutumu da onun de
rin huzursuzluğunu açığa vurmaktadır. Şe
riati, söz konusu imgeleri alışıldığı şekliyle 
tarihsel bir veri biçiminde kullanmak ye
rine yaşanan gerçekliği dönüştürecek bi
rer bellek diye kodlamaya çalışmıştır. Ni
tekim onun dini sosyolojisinin temel ar
gümanları arasında yer alan tevhidl dün
ya görüşünü de bu niyet içinde anlamak 
gerekir. Şeriati'ye göre insanın yaratılışı ve 
kendisine halifeliğin verilişi, yeryüzünde
ki otorite ve kulluk ilişkilerinin nasıl dü
zenleneceği konusunda müslüman toplu
ma esaslı bir model sunmaktadır. Mesela 
Kur'an'da zikredilen Habil-Kabil kıssasın
dan hareketle hak ile batı! arasındaki ge
rilime tarihsel bir temel aramış, aynı şe
kilde Bel'am b. Baura adlı yahudi bilgini
nin birikimini kullanma siyasetinden ha
reketle de pragmatik ulema tipolojisini an
lamaya çalışmıştır. Aynı kaygılarla Hz. İb
rahim'in bilinen tevhid vurgusunu evren
sel bir dünya görüşü için yeniden kurgu-
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lamış, yine Hz. Muhammed'in hicretini ta
rihsel dönüşüm fikrine elverişli bir sosyal 
teoriye dönüştürmüştür. 

Şeriati, Mısırlı yazar Abdülhamld COde 
es-Sehhar'ın Ebu Zer adlı biyografik ça
lışmasını Farsça'ya çevirmiş ve Ebu Zerr-i 
Gıffıri: Ijudfı-perest-i Sosyalist adıyla ya
yımlamıştı. EbQ Zerr'i kendi devrimci ta
sawur dünyasının kurucu öğeleriyle bu
luşturan Şeriati onu "Tanrı'ya tapan sos
yalistlerin mükemmel bir modeli" şeklin
de tasvir etmiştir. Aslında Ebu Zer, Şerla
tl'nin hayatının her döneminde canlı bir 
karakter olarak yer alan bir yol gösteri
ciydi. Ali Şeriati aynı eşleştirme ve sembo
lik üretimini Selman-ı Farisi (Selman-ı Pak), 
Hz. Peygamber'in kızı Fatıma, tarunu Zey
neb ve sQfı geleneğinin önemli simaların
dan Hallac-ı Mansur üzerinde de deneye
cektir. Fakat onun için asıl anahtar role 
Ehl-i beyt, özellikle de Hz. Ali ve Kerbela'
da şehid edilen oğlu Hüseyin sahiptir. Her 
ikisi hakkında Şii tarihinde üretilen gerçek 
dışı imajları reddeden Şeriati bütün bu al
gılamaların ötesine giderek yaşayan Ali'yi 
ve Hüseyin'i bulmaya çalışmıştır. 

Ali Şeriati'nin SAVAK'ın takibiyle üniver
siteden uzaklaştırılmasından sonraki ça
lışmaları, kuruluşunda Seyyid Hüseyin Nasr 
gibi akademisyenlerin ve Murtaza Mutah
harl gibi din alimlerinin yer aldığı Hüsey
niyye-i İrşact adlı sivil dini kurumda geç
miştir. Kurum bir protesto ve reform plat
formu olarak değerlendirilebilirdi. Ancak 
buradaki faaliyetler de SAVAK elemanla
rının sürekli takibine maruz kalıyordu. As
lında Şeriati'nin ilişkileri sadece şahla de
ğil aynı zamanda ulema ile de problemliy-
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di, çünkü her ikisi de onun ağır eleştirile
rine konu oluyordu. Nitekim Teşeyyu'-i 
'Alevi ve Teşeyyu'-i Şafevi adlı kitabın
da dinin devlet gerekleri için nasıl elveriş
li ve kullanışlı bir hale getirildiğini inceli
yordu. Şiiliğin özünü saptıran politik sü
reçleri ve bu bağlamdaki aktörleri sert bir 
dille eleştiriyor, tartışmalarında sık sık mev
cut ulema kurumsallaşmasının tarihsel Sa
fevl Şlası'yla olan ortaklıklarına işaret edi
yordu. Me?;heb 'aleyh-i Me?;heb'de aynı 
köklerden gelen dini anlayışların gerçek
te çok farklı amaçlar için istismar edilebi
leceğini ve bu yüzden kaçınılmaz biçimde 
birbirleriyle karşı karşıya gelebileceğini vur
guluyordu. Benzer şekilde Peder Mfıder 
md Müttehemim'de Şii-Sünni ihtilafının 
akıl dışı öğelerini tartışmakta ve Şiiliğin ef
sanevl dünyasıyla duygusal dozu oldukça 
yüksek bir hesaplaşmaya girmekteydi. As
lında Şeriati'nin eleştirileri çok boyutluy
du, söyleminin arka planına dikkat edil
meden değerlendirildiğinde bu eleştiriler 
yanlış yorumlanabilirdi. Çünkü Şeriati, hem 
Batı 'yı eleştirmeksizin taklit eden laik seç
kin! ere hem de geleneksel dini liderliğe 
karşı çıkmaktaydı. Bu sebeple onun İslam 
toplum bilimi, kendine yabancılaşan ara
yış içindeki gelişme kuşağına kapsamlı se
çenekler sunmak üzere tasarlanmıştı. 

Şeriati'nin hayatına ilişkin ayrıntılar baş

ta Kevir adlı otobiyografisinde olmak üze
re düşüncelerini kaygısızca dile getirdiği 
GüftegO.hfı-yi Tenhfı'i adlı denemelerin
de yer almaktadır. Eşi Püran Rezavi'nin Ali 
Şeriati'yi anlattığı Tarl}_i ez Yek Zinde
gi ( 1996) ve Ali Rehnema'nın An Islamic 
Utopian: A Political Biography of Ali 
Shariati ( 1998) adlı biyografik çalışma
ları da Şeriati okumaları için giriş niteliği 
taşımaktadır. İran İslam Devrimi'yle aynı 
tarihlerde tanınmaya başlayan Şeriati hak
kında onu sağlıklı bir analize tabi tutan ça
lışmalar Türkçe'de yok denecek kadar az
dır. Genelde yapılan ya ondan aktarılan söy
lemler üzerinden bir Sünni raclikalizmi üret
mekyada onu bir Şii fanatiği olarak görüp 
reddetmektir. Şeriati'nin gelenekle mo
dernliği uzlaştırma gayreti Cemi! Meriç 
tarafından "göller bölgesinde bir ada" şek
linde tasvir edilmiştir. Türkçe'ye çevrilen 
kitapları arasında en çok tanınanları Hac, 
Dine Karşı Din, Medeniyet ve Moder
nizm'dir. 

Eserleri. Ali Şeriati'nin çok sayıdaki eser
lerinden belli başlıları şunlardır: İnsan 
(Tahran 1362 hş.; T tre Şamil Öcal. Anka
ra 2003, 2008); Felsefe-i Tari]] der İslam 
(Tahran 1348 hş.; tre. Battal Uzuner, İs
lam'm Tarih Felsefesi, Ankara 1991 ); Ke-
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vir (müellifin otobiyografisidir; Tahran 1349 
hş.; tre. Muhammed Nayif Şayir, Çöl, An
kara 1992); Şehadet (Tahran 1350 hş.; tre. 
Muhammed NayifŞayir, Ankara 1995,3. bs. ; 
ing. tre. Ali Asghar Ghassemy, Martyrdom: 
Aris e and Bear Witness, Tahran 1981, 
2005); Fatıma Fatıma est (Tahran 1350 
hş .; tre. İsmail Babacan, Fatıma Fatıma'
dır, istanbul 1995, 4. bs.; İng. tre. Laleh Bak
tiar, Fatima is Fatima, Tahran 1980); İslam
şinasi (Tahran 1350 hş.; tre. isa Çakan, is
Iam'ıAnlamak, İstanbul 2002; Ali Seyidoğ
lu , Hz. Muhammed'i Tanıyalım, Ankara 
1995, 3. bs.; Faruk Alptekin, İslam Nedir, 
istanbul 1 992); Teşeyyu'-i 'Alevi Teşey
yu'-i Şatevi (Tahran 1352 hş.; tre. Feyzul
lah Artinli, Ali Şıası Safevı Ş!ası, İstanbul 
ı 990); İnti"?-ar-ı 'Aşr-ılfazır ez Zen-i Mü
selman (Tahran 1354 hş.); Ba Mu]].ô.tab
hô.-yi Aşina (Tahran 1356 hş., 1377 hş; tre. 
Davut Duman, Aşina Yüzler/e, Ankara 2007); 
lfüseyin Variş-i Adem (Tahran 1356 hş., 
1361 hş., 1377 hş., 6. bs.); Telsir-i Sure-yi 
Rum: Peyam-ı Ümmid be Ruşenfikr-i 
Mes'ul (Tahran 1356 hş.; tre. Ejder Oku
muş, Aydınlara Umut Çağrısı, İstanbul 
1990); ijodsazi-i İn~ılabi (Tahran 1356 
hş.) ; Bazgeşt (Tahran 1357 hş.; tre. Kerim 
Güney, Öze Dönüş, istanbul 1991, 1997; 
Ejder Okumuş, Öze Dönüş, Ankara 2007); 
Biniş-i Taril;].-i Şi'a (Tahran 1357 hş.); iju
dagahi ve İstiJ.:ımar (Tahran 1357); EbU 
Zerr-i Gıtari: lj.uda-perest-i Sosyalist 
(Abdülhamld Cüde es-Sahha.r'ın aynı isim
deki Arapça eserinin Şii rivayetleriyle geniş
letilmiş tercümesidir; Meşhed, ts .; Tahran 
1357 h ş.; tre. Salih Okur, Sosyal Adaletçi 
Ebuzer-i Gı{arı, istanbul 1987; tre. Abdul
lah Yegin, Ebuzer, Ankara 2007); Cihan
bini-yi TevJ.:ıidi (Tahran 1358 hş.) ; İnsan 
u Taril;]. (Tahran 1358 hş.); Cihetgiri-yi 
Taba~dti-yi İslô.m (Tahran 1359 hş.); Ci
vilization and Modernization (Aiigarh 
1979; tre. Ahmet Yüksel, Medeniyet ve Mo
dernizm, istanbul 1995); Me~heb 'aleyh-i 
Me~heb (Tahran 1361 hş .; tre. Hüseyin Ha
temi, Dine Karşı Din, istanbul 1987; tr. Ali 
Aydın, Dine Karşı Din, Van 2005); Hüner 
(Tahran 136 1 h ş.; tre. Ejder Okumuş v.dğr., 
Sanat, istanbul 1997; Ankara 2008); Peder 
Mader ma Müttehemim (Tahran 1971; 
tre. Kerim Güney, Anne-Baba Biz Suçlu
yuz, istanbul 1994, 1997); Ma ve İ~bal 
(Tahran 1361 h ş.; tre. Ergin Kılıçtutan, Biz 
ve İkbal, istanbul 1984; tre. Derya Örs, An
kara 2007); Mi'ad ba İbrahim (Tahran 
1361 hş.; tre. A. Eymen Reyli, İbrahim ile 
Buluşma, Malatya, ts; tre. Mustafa S. Al
tunkaya, Hz. İbrahim 'le Buluşmak, Anka
ra 2005); 'Ali (Hüseyniyye-i irşad'da Hz. 
Ali'ye dair yaptığı konuşmaların genişle-
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tilmiş şeklidir; Tahran 1362 h ş.; tre. Alp
tekin Dursunoğlu, Ali, İstanbul 2002; An
kara 2008); lfac (Tahran 1362 hş.; ing. ter
cümeleri: Somayyah-Yaser, Hajj, Bedford 
1978; Ali Behzadnia- Najla Denny, Zürih 
1980; Laleh Bakhtiar, Tahran 1988; T. ter
cümeleri Fatih Selim, Hac, istanbul 1980; 
Mustafa Çoban, Hacc, İstanbul 1998; Ei
der Okumuş, Hac, istanbul 2005; Alm. tre. 
Hadsch, Bonn 1983); Niyayiş (Alexis Car
rell ile birlikte; Tahran 1362 hş. ; tre. Ke
rim Güney, Dua, İstanbul 1983); Zen (Tah
ran 1362 hş.); Hübut der Kevir (Tahran 
1362 hş .; tre. Muhammed Nayi f Şayir, Hu
but: Yeryüzüne iniş, istanbul 1999); Güf
teguha-yi Tenha'i (Tahran 1362 hş.; tre. 
Okan Sevinç, Yalnızlık Sözleri, istanbul 
2001); Taril;]. u Şinal;].t-ı Edyan (Tahran 
1362 hş.; tre. Erdoğan Vatansever, Dinler 
Tarihi, İstanbul 1988; tre. Abdülhamit Özer. 
Dinleri Tanımak, istanbul 1999); Rahnü
ma-yi lj.orasan (Meşhed 1363 h ş.); Vije
giha-yi Kurun-i Cedid (Tahran 1367 
h ş.); Selmô.n-ı Pô.k (Tahran 1977); Çehô.r 
Zindô.n-ıİnsan (Tahran, ts.; tre. Hüseyin 
Hatemi, İnsanın Dört Zindanı, istanbul 
1997, 5. bs); Çi Bayed Kerd? (Tahran 
1368 hş.; tre. Muhammed Hizbullah, Ne 
Yapmalı?, İstanbul 1981, 1986; tre. Feyzul
lah Yusuf Budak, Ankara 2004); Taril;].-i 
Temeddün (Tahran 1368 hş .; tre. İbra
him Keskin, Medeniyet Tarihi, 1-11, Ankara 
1998); Bazşinasi-yi Hüviyyet-i İrani
İslami (Tahran 1371 hş.); Felsefe ve 
Cami'a-şinasi-yi Siyasi (Tahran 1374 
hş. ) ; Cihô.nbini vü idiilluji (Tahran 1374 
hş., 1379 hş. ; tre. Orhan Bekin, Kültür ve 
İdeoloji, İstanbul 1986) ; !diUlUji u İst
rateji (Tahran 1377 hş.); Nameha (Tahran 
1377 hş.); İslô.m ve Mektebhô.-yi Mag
rib-zemin (Tahran, ts.; tre. Fatih Selim , 
Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, 

istanbul 1 980; İng. tre . R. Campbell, 
Marxism and Other Western Fallacies, Ber
keley-California 1981 ); Defterha-yi Sebz: 
Mecmu'a-i Eş'ar u Neşrha-yi Doktor 
'Ali Şeri'ati (nşr. M. Rıza Hac Babayi, Tah
ran ı 381 hş./2002). Aşar-ı Civani (Tahran 
1385 hş ); İslamiyyat (Tahran 1386 hş.) ; 
Hicret ve Temeddün (Tahran 1389 hş.); 
İnsan-ı Azad Azadi-i İnsan (Tahran 
2007). Ali Şeriati'nin İngilizce, Almanca, 
İtalyanca, Fransızca ve Arapça başta ol
mak üzere birçoğu çeşitli dillere çevrilen 
bu eserleriyle diğer eserleri toplu olarak 
otuz beş ciltlik bir seri halinde Defter-i 
Tedvin ve Tan"?-im Mecmu'a-i Aşar-ı 
Mu'allim-i Şehid Doktor 'Ali Şeri'ati 
adıyla yayımlanmıştır (Tahran 1357-1364 
h ş./ 1979-1985) . 
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Ayetullah Had Seyyid 
Muhammed Kazım b. Hasen Hüseyn! 

Şeriatmedari Bun1cird1 
(1904-1986) 

İran'da tanınmış 
Azeri asıllı din alimi 

ve İslam inkılabının başlangıçtaki 
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etkili kişilerinden birL 
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Tebriz'de doğdu. İlk öğrenimini ve med
rese tahsilini burada tamamladı. 1924'
te Kum'a gitti. Kum'da Abdülkerlm Hai
n'nin geliştirdiği Kum Havze-i İlmiyyesi'
ne girerek on yılı aşkın bir süre Hain!'
nin nezaretinde öğrenimini sürdürdü. 
193S yılında Necef'e geçti. Suranın ön
de gelen alimlerinden Mirza Muham
med Hüseyin en-Nain!, Seyyid Ebü'l-Ha-


