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rý ifade eder (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfre-
dât, “þy.” md.; Lisânü’l-£Arab, “þy.” md.).
Kur’ân-ý Kerîm’de “þiyâ‘” kökü biri fiil, di-
ðerleri tekil (þîa) ve çoðul (þiya‘, eþyâ‘)
isim olarak on iki yerde sözlük anlamla-
rýnda geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “þy.” md.). Kelime sözlük mânasýyla
Sünnî hadis literatüründe de yer alýr (me-
selâ bk. Müsned, II, 67; Dârimî, “Salât”,
165; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 16). Þiî hadis
mecmualarýnda ise hem sözlük hem terim
anlamýyla çokça tekrarlanýr (Berâziþ, Mu£-
cem, “þy.” md.). Þîa kelimesinin ilk dönem-
lerde sözlük mânasý çerçevesinde “taraf-
tar” anlamýyla kullanýldýðý görülmektedir.
Meselâ Ýran’ýn fethi sýrasýnda Sâsânî ku-
mandaný Hürmüzân ve ileri gelenlerden
on iki kiþi Medine’ye getirildiðinde Halife
Ömer, “Bu adamý ve þîasýný Ýslâm’a boyun
eðdiren Allah’a hamdolsun” demiþ (Ýbn
Sa‘d, V, 89), Hz. Ali Cemel Vak‘asý dönü-
þünde muhaliflerini niçin öldürdüðünü so-
ran kiþiye, “Onlar da benim þîamý öldürdü-
ler” cevabýný vermiþtir (Nasr b. Müzâhim,
s. 5). Kelime “þîatü Osmân” ve “þîatü Alî”
þeklinde izâfetle kullanýldýðýnda Hz. Osman
ile Hz. Ali’ye tâbi olanlarý, “eþ-þîatü’l-Aleviy-
ye” ve “eþ-þîatü’l-Abbâsiyye” þeklinde kul-
lanýldýðýnda ise Hz. Ali ve Abbas oðullarý ta-
raftarlarýný belirtir. Þîatü Osmân zaman-
la el-Osmâniyye, Þîatü Alî ise eþ-Þîa biçi-
minde terim anlamý kazanmýþtýr. Sa‘d b.
Abdullah el-Kummî ve Hasan b. Mûsâ en-
Nevbahtî, Þîa’nýn, Hz. Peygamber devrin-
de Þîatü Alî terkibiyle Hz. Ali’ye baðlý olup
daha sonra onun imâmetini benimseyen
kimseler olduðunu belirtirken (el-Mašålât
ve’l-fýraš, s. 15; Fýrašu’þ-Þî£a, s. 15-16) Þeyh
Müfîd, Þîa’nýn, Resûlullah’ýn vefatýnýn ar-
dýndan önceki halifelerin hilâfetini redde-
dip Ali’nin imâmetini kabul eden; imâme-
tin kesintisiz devamýný isteyen, kendileri-
nin Ali’ye tâbi olduðunu, onun ise kimse-
ye tâbi olmadýðýný düþünen Ali taraftarla-
rýna verilen bir isim kabul edildiðini söy-
ler (Evâßilü’l-mašålât, s. 1-2). Þeyh Müfîd’in
öðrencisi Ebû Ca‘fer et-Tûsî buna nas ve
vasiyet kavramlarýný ekleyerek Þiîliðin, Al-
lah’ýn iradesi ve Peygamber’in vasiyetiyle
Hz. Ali’nin müslümanlarýn imamý olduðu-
na inanmaktan ibaret bulunduðunu belir-
tir (TelÅî½ü’þ-Þâfî, II, 56). Ebü’l-Hasan el-
Eþ‘arî’ye göre bu zümreye Þîa denilmesi
Hz. Ali’ye taraftar olmalarý, sahâbîler için-
de onu en üstün kabul etmeleri dolayýsýy-
ladýr (Mašålât, s. 65). Þehristânî daha ge-
niþ bir çerçeve çizerek Þîa’nýn, Hz. Ali’nin
imâmetinin Resûlullah’tan gelen açýk ve-
ya kapalý deliller ve vasiyet yoluyla sabit ol-
duðunu, bir engel bulunmadýðý takdirde

imâmetin Ali evlâdýnca yürütüleceðini,
imamlarýn büyük ve küçük günahlardan
korunduðunu, imâmetin dinde toplumun
tercihine býrakýlamayacak temel bir rükün
özelliði taþýdýðýný kabul edenler olduðunu
ileri sürer (el-Milel, I, 162). Ýbnü’n-Nedîm’in
kaydettiðine göre Hz. Ali kendi taraftarla-
rýný þîa yanýnda evliya, asfiya, ashap (dost-
lar, arkadaþlar) gibi kelimelerle nitelemiþtir
(el-Fihrist, s. 223). Bu arada kendi içinde
bazan Ehlü’t-teþeyyu‘ ve özellikle Hâssa
(özel grup) isimleriyle de anýlan Þîa muha-
lifleri tarafýndan bir yergi ifadesi olarak
Râfýza þeklinde isimlendirilmiþtir (A£yâ-
nü’þ-Þî£a, I, 20-21).

Ortaya Çýkýþý. Ali taraftarlýðýnýn siyasî
bir zümre þeklinde ne zaman ortaya çýk-
týðý hususu tartýþmalýdýr. Bazý Þiî müellif-
leri bütün peygamberlerin sahîfelerinde
Ali’nin velâyetine dair kayýt bulunduðunu
ileri sürerken (Küleynî, I, 437), Þîa’nýn ço-
ðunluðu bu taraftarlýðýn Resûl-i Ekrem
devrinde onun vasýtasýyla ortaya çýkýp ge-
liþtiðini, o dönemde Hz. Peygamber’in ve-
fatýndan sonra Ali’nin imam olacaðý dü-
þüncesini benimseyen, baþta Selmân-ý Fâ-
risî, Ebû Zer el-Gýfârî, Mikdâd b. Esved ve
Ammâr b. Yâsir gibi sahâbîlerin þîatü Alî
diye anýldýðýný belirtmektedir (Kummî, s.
15; Nevbahtî, s. 15-16). Þîa dýþýndaki âlim-
lerin bir kýsmý Ali taraftarlýðýnýn, Resûlul-
lah’ýn vefatýný takiben yönetime Ehl-i beyt’-
ten birinin ve özellikle Hz. Ali’nin getiril-
mesinin daha uygun olacaðýný düþünen ve
çoðunluðu Hâþimîler’den olan bir topluluk-
la baþladýðýný söylerken (meselâ bk. Ýbn
Haldûn, el-£Ýber, III, 170-171) bir kýsmý, bu-
nun Hz. Osman’ýn ölümünün ardýndan or-
taya çýktýðýný (Ýbn Hazm, II, 216) ve nifak
tohumunun bu devrede Abdullah b. Sebe
tarafýndan atýldýðýný ileri sürmüþtür. Bir
baþka görüþe göre Ali taraftarlýðý ve Þîa
ismi Sýffîn Vak‘asý’yla (37/657) birlikte zu-
hur etmiþ (meselâ bk. Watt, Islam and In-
tegration, s. 104), diðer bir görüþe göre
ise Emevî kuvvetlerince þehid edilen Hü-
seyin’in kaný Þîa’nýn temel unsurunu teþ-
kil etmiþtir (ÝA, XI, 503). Bunlardan doð-
ruya en yakýn görüþ sonuncusu olup di-
ðer görüþlerin Þîa’nýn henüz mezhep du-
rumuna gelmediði zaman dilimlerini be-
lirttiði söylenebilir.

Genel kabule göre, Hz. Peygamber’in
vefatýndan sonra yönetimi kimin üstlene-
ceði konusunda belirleyici bir nas bulun-
madýðýndan ensarla muhacirler bu husus-
ta görüþ ayrýlýðýna düþmüþler, Hâþimîler
ve diðer Ali taraftarlarý, imâmeti bir mi-
ras gibi kabul ederek Resûlullah’a haleflik
etmenin kendi haklarý olduðunu savun-

dokunan Þýrnak þalý ve bundan yapýlan,
mahallî aðýzda “þal-þapik” denilen erkek
giysileri üretimi bir gelenek halinde de-
vam etmektedir. Þýrnak yeni bir yerleþme
yeri olduðundan burada tarihî eser de bu-
lunmamaktadýr. Þehrin camilerine verilen
isimler (Ulucami, Geylânî Camii gibi) bu
bakýmdan yanýltýcý olmaktadýr.

Þýrnak þehrinin merkez olduðu Þýrnak
ili güneyden Suriye ve Irak ile, öteki yön-
lerden Mardin, Siirt, Van ve Hakkâri illeri
ile kuþatýlmýþtýr. Merkez ilçeden baþka Bey-
tüþþebap, Cizre, Güçlükonak, Ýdil, Silopi ve
Uludere adlý altý ilçeye ayrýlmýþtýr. 7152
km² geniþliðindeki Þýrnak ilinin sýnýrlarý
içinde 2007 yýlý nüfus sayýmý sonuçlarýna
göre 416.001 kiþi yaþýyordu. Nüfus yo-
ðunluðu ise 58 idi. Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’na ait 2007 yýlý istatistiklerine göre
Þýrnak’ta il ve ilçe merkezlerinde 206, bu-
cak ve köylerde 208 olmak üzere toplam
414 cami mevcuttur. Ýl merkezindeki ca-
mi sayýsý 24’tür.
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Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra
devlet yönetiminin Hz. Ali’ye
ve onun soyundan gelenlere

ait olduðu düþüncesi etrafýnda
birleþen çeþitli gruplarýn ortak adý.

˜ ™

Sözlükte “tâbi olmak, desteklemek; þâ-
yi olmak, çoðalmak” anlamlarýndaki þiyâ‘
kökünden türeyen þîa kelimesi “taraftar,
yardýmcý, destekleyici; bir iþi gerçekleþtir-
mek için bir kimse etrafýnda toplanan grup”
mânasýna gelir. Müfredi þîî biçiminde kul-
lanýlýr. Terim olarak Resûl-i Ekrem’in vefa-
týnýn ardýndan devlet baþkanlýðýnýn Hz. Ali’-
ye ve onun evlâdýndan belli kimselere in-
tikal etmesi gerektiðini savunan grupla-

ÞÎA



112

ÞÎA

onun yerine Kûfe’de halife olarak tanýnan
Hasan’ýn altý ay sonra Muâviye ile yaptýðý
anlaþma sonucu halifelikten çekilmesi bir
kýsým Ali taraftarlarýnca hoþ karþýlanma-
mýþtýr. Muâviye’nin ölümünün ardýndan oð-
lu Yezîd’in hilâfeti döneminde Kûfe’deki Ali
taraftarlarý, Hz. Hüseyin’e yazdýklarý mek-
tuplarda halife olmasý için kendisine des-
tek vereceklerini vaad etmeleri üzerine Hü-
seyin Kûfe’ye hareket etmiþ, fakat Kerbe-
lâ’da Emevî güçleriyle yaptýðý mücadelede
þehid edilmiþtir. Bu olay Þîa’nýn teþekkül
sürecine girmesinde en önemli etken ol-
muþtur.

Mezhepleþme Süreci. Kerbelâ Vak‘asý’-
nýn ardýndan hýzla yayýlan Emevî düþman-
lýðý ile Hz. Ali ve evlâtlarýna karþý duyulan
siyasî taraftarlýk zamanla bir sistem hali-
ne gelmiþtir. Bu sýrada Ali’nin ilâhlýðý ve
peygamberliði iddialarýný, bedâ, rec‘at, te-
nâsüh ve ibâha gibi inançlarý bünyesinde
toplayan Keysâniyye ile onun tâli kollarý ilk
aþýrý Þiî gruplarý temsil etmiþtir. Daha ön-
ce Abdullah b. Sebe’nin Medâin’de Hz. Ali’-
ye dair mesîhî öðretisinden haberdar olan
çaðdaþlarýnca fýrka zaman zaman Sebeiy-
ye diye adlandýrýlmýþsa da bu öðreti bir fýr-
kaya dönüþmemiþtir. Muhtâr es-Sekafî’-
nin baþlattýðý Keysâniyye hareketinde Mu-
hammed b. Hanefiyye 81 (700) yýlýna ka-
dar imam ve mehdî olarak tanýnmaya de-
vam etmiþ, ölümünden sonra mensupla-
rýnýn bir kýsmý onun ölmediðini, geri dö-
nüp hâkimiyetini kuracaðýný ileri sürmüþ-
tür. Bu çerçevede birçok tâli fýrka doðmuþ,
nihayet Keysâniyye II. (VIII.) yüzyýlýn orta-
larýndan itibaren hýzla gerilemeye baþla-
mýþ ve asrýn sonunda tarihe karýþmýþtýr.
Kerbelâ’dan kurtulan Hz. Hüseyin’in oðlu
Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn siyasî faaliyet-
lerden uzak bir hayat geçirmiþtir. Onun
oðullarýndan Zeyd ve Muhammed el-Bâ-
kýr’ýn II. (VIII.) yüzyýl baþlarýndaki ilmî ve si-
yasî faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bun-
lardan Zeyd kendi ismine nisbetle anýlan
Zeydiyye’yi kurmuþ, Muhammed, Ýsnâaþe-
riyye’nin beþinci imamý kabul edilmiþtir.

Zeydiyye. Mutedil Þîa’nýn ilk mezhep-
leþme hareketlerinden biri Zeydiyye ile
baþlamýþtýr. Zeyd b. Ali kendi haklarýný gas-
beden Emevî idaresine karþý isyan etme
düþüncesini taþýyordu. Bir süre Kûfe’de
kaldýktan sonra valinin ýsrarýyla Kadisiye’-
ye giden Zeyd, Kûfe’deki Ali taraftarlarý-
nýn kendisine destek vaad etmesi üzerine
Kûfe’ye dönmüþ, dâîlerini Musul ve Sevâd
bölgesine göndererek propaganda faali-
yetlerine giriþmiþtir. 1 Safer 122’de (6 Ocak
740) Kûfe’de isyan için hazýrlýk yapan Zeyd,
daha önce kendisine biat edenlerden 218

kiþi ile 2000 civarýndaki Emevî kuvvetleri-
nin karþýsýna çýkmak zorunda kalmýþtýr.
Bu arada mensuplarýndan bir kýsmý Zeyd’in
Hz. Ebû Bekir ile Ömer’i hayýrla andýðýný
öðrenince onu terketmiþ ve Râfýza deni-
len bu grup Ca‘fer es-Sâdýk’a katýlmýþtýr.
Savaþ esnasýnda alnýna isabet eden bir ok-
la yaralanan Zeyd ölmüþtür. Zeyd’in baþa-
rýsýz hareketinin ardýndan Horasan’a kaçan
oðlu Yahyâ’nýn burada öldürülmesi (125/
743) Horasan’daki Þîa’yý güçlendirmiþ, Yah-
yâ ile babasý Zeyd’in intikamý davasý Eme-
vîler aleyhinde hýzla yayýlan hareketin slo-
ganlarýndan birini teþkil etmiþtir. Ancak
giderek zayýflayan Horasan Þiîliði, Hârû-
nürreþîd devrinde ortadan kalkmýþtýr. Hz.
Hasan’ýn torunu Abdullah’ýn oðlu olup 145’-
te (762) Medine’de Abbâsî Halifesi Man-
sûr’a karþý isyan eden Muhammed en-Nef-
süzzekiyye ile kardeþi Ýbrâhim, Zeydiyye’-
nin imamlarý olarak kabul edilmektedir. Bir
asýr kadar çeþitli imamlarýn temsil ettiði
Zeydîlik, 250 (864) yýlýndan itibaren Tabe-
ristan’da Hasan b. Zeyd, Muhammed b.
Zeyd ve Hasan el-Utrûþ gibi imamlarýn kur-
duðu devlet tarafýndan temsil edilmiþ, fa-
kat zamanla hâkimiyetlerini kaybeden Zey-
dîler, Abbâsî emîrlerinin baskýsýyla Gîlân
ve Deylem taraflarýna çekilmiþtir. Ýsnâaþe-
riyye Þîasý’nýn güç kazanmasýyla Zeydiyye
X. (XVI.) yüzyýlda bu bölgede ortadan kalk-
mýþtýr. Yemen Zeydî imâmeti 280 (893)
yýlýndan itibaren önce Sa‘de’de, ardýndan
San‘a’da Hâdî-Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin ta-
rafýndan kurulmuþ ve onun adýna nisbetle
Hâdeviyye adýyla bölgede yayýlmýþ, Hâdî’-
nin ölümünden sonra (298/911) neslinden
gelen imamlarla yaklaþýk on asýrdan fazla
devam etmiþtir (Öz, MÜÝFD, sy. 19 [2000],
s. 43-58). Günümüzde Yemen halkýnýn bü-
yük bölümü Zeydiyye’ye baðlýlýðýný sürdür-
mektedir.

Ýmâmiyye-Ýsnâaþeriyye. Babasý gibi siya-
sî faaliyetlerden uzak duran Muhammed
el-Bâkýr, Þiî kaynaklarýna göre imâmeti pey-
gamberden sonra bütün insanlarýn ihti-
yaç duyduðu ilâhî bir otorite þeklinde de-
ðerlendirmiþtir. Onun 114 (733 [?]) yýlýnda
vefatýnýn ardýndan mensuplarý oðlu Ca‘fer
es-Sâdýk’a uymuþ, Zeyd’i terkeden grubun
bu kesime katýlmasýyla Ýmâmiyye daha be-
lirgin hale gelmiþtir. Ýsnâaþeriyye Ýmâmiy-
yesi’nin kurucusu sayýlabilecek olan Ca‘fer
es-Sâdýk, yine Þiî kaynaklarýna göre baba-
sýnýn ortaya koyduðu öðretileri geliþtirme-
ye çalýþmýþ, bu çerçevede imamlarýn otori-
tesini ismet (hata ve günahlardan korunmuþ
olma) doktriniyle güçlendirmiþtir. Ýmâmet
fikri Hz. Hasan ile Hüseyin’den sonra nas
esasý üzerine oturtulmuþ, böylece imâme-

muþlardýr. Bu noktadan hareketle Ali’nin
imâmetine çaðrý yapma düþüncesinin nor-
mal bir siyasî tercih þeklinde baþladýðýný
söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem’in
vefatý üzerine Hz. Ali ve yakýnlarý cenaze
hizmetleriyle meþgul olurken Sakýfetü Be-
nî Sâide’de toplanan ensar halifenin ken-
dilerinden seçilmesi gerektiðini söylüyor-
du. Durumdan haberdar edilen Hz. Ebû
Bekir ile Ömer’in toplantý yerine gidip ora-
da bulunan sahâbîleri ikna etmeleri so-
nunda âni bir kararla Ebû Bekir’e biat edil-
miþti. Daha sonra bunu öðrenen Hz. Ali ve
yakýnlarý durumdan hoþnut kalmamýþ, hat-
ta Ali’nin Ebû Bekir’e biatý bir süre gecik-
miþtir. Aslýnda Hz. Ali, kendisinin hilâfe-
te diðer sahâbîlerden daha ehil olduðuna
inanmakla birlikte hem Ebû Bekir’e hem
Ömer’e biat etmiþ ve onlar tarafýndan iti-
bar görerek önemli hususlarda kendisiyle
istiþare edilmiþtir. Hz. Ali’nin bu davraný-
þý, sonralarý teþekkül eden Þîa düþüncesi-
nin aksine kendisinin halifeliði konusunda
sahih bir nas bulunmadýðýný göstermek-
tedir.

Hz. Ebû Bekir ve Ömer devrinde devlet
görevlerinin ehil kiþilere verilmesi, fetih-
lerle meþguliyet sýrasýnda toplum yapýsýn-
da gevþekliðe müsaade edilmemesi gibi
sebeplerle bir baþka idarecinin iþ baþýna
gelmesi özlemi ortaya çýkmamýþ, dolayý-
sýyla Ali taraftarlýðý sýnýrlý ölçüde varlýðýný
korumaktan öteye geçmemiþtir. Fakat Hz.
Osman döneminde durum deðiþmiþ, ha-
lifenin yaþlýlýðý, icraatýndaki zaaflar, daha
çok yakýnlarýndan seçtiði vali ve memur-
larýn kontrolden çýkýp yetkilerini aþmasý,
bir taraftan halk arasýnda halife ve çevre-
sindekilere karþý husumetin oluþmasýna yol
açarken diðer taraftan siyasî anlamda Þîa’-
nýn geliþmesine zemin hazýrlamýþtýr. Mev-
cut yönetime karþý beliren hoþnutsuzluk
gün geçtikçe artmýþ, nihayet 35 (656) yý-
lýnda Mýsýr Valisi Abdullah b. Sa‘d b. Ebû
Serh’ten þikâyetçi olarak Medine’ye gelen
isyancýlar, halife ile yaptýklarý görüþmeden
netice alamayýnca evini muhasara edip
kendisini öldürmüþlerdir. Bu vahim du-
rum Ali’nin hilâfeti kabul etmesiyle kýs-
men sakinleþmiþse de siyasal ve sosyal çal-
kantý devam etmiþ, bir taraftan kendisiyle
Hz. Âiþe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b.
Avvâm arasýnda Cemel Vak‘asý, diðer ta-
raftan Þam Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân’-
la Sýffîn Savaþý cereyan etmiþ, neticede Hz.
Ali, kendi ordusundan ayrýlan ve Hâricîler
diye anýlan grupla Kûfe’nin Harûrâ bölge-
sinde Nehrevan Savaþý’ný yapmak zorun-
da kalmýþtýr. Hz. Ali’nin 40 (661) yýlýnda bir
Hâricî tarafýndan öldürülmesinin ardýndan
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ðunun bulunduðunu, Muhammed’in on
ikinci imam ve mehdî olarak kabul edil-
mesi gerektiðini ileri süren kesimin gö-
rüþü genel kabul görmüþtür. Ýmam sayý-
sýný on iki ile sýnýrlandýrdýðý için Ýsnâaþeriy-
ye diye de anýlan bu grup zamanla Þîa’nýn
ana bünyesini oluþturmuþtur. Ýsnâaþeriy-
ye, Muhammed el-Mehdî’nin 255’te (869)
Sâmerrâ’da doðduðunu, babasýnýn ölü-
münden sonra imam olduðunu ve hemen
gaybete girdiðini iddia etmektedir. Ýma-
mýn biri kýsa süreli (874-941), diðeri 941
yýlýnda baþlayýp hâlâ devam ettiði düþünü-
len uzun süreli iki gaybeti bulunmakta-
dýr. Ýsnâaþeriyye Þîasý, büyük gaybetten
itibaren zaman zaman Büveyhîler ve Ham-
dânîler gibi hânedanlarýn desteðini almýþ,
1501’de Ýran’da kurulan Safevîler’le yak-
laþýk iki buçuk asýr devam eden bir siyasî
iktidara sahip olmuþtur. XVIII. yüzyýldan
XX. yüzyýlýn son çeyreðine kadar siyasî yö-
netimden uzak kalarak varlýðýný sürdüren
bu mezhep, Ýran’da 1979 yýlýnda baþarýya
ulaþan Humeynî devrimiyle yeniden ikti-
dara kavuþmuþtur.

Ýsmâiliyye. Þiî rivayetlerine göre Ca‘fer
es-Sâdýk ölümünden önce imâmeti oðlu
Ýsmâil’e býrakacaðýný belirtmiþken daha
sonra bundan vazgeçmiþ, Ýsmâil de baba-
sý hayattayken vefat etmiþtir. Ca‘fer’in ölü-
münün ardýndan Ýsmâil’in imâmetini ile-
ri sürenler arasýnda “hâlis Ýsmâilîler” diye
anýlan küçük bir grup onun ölmediðini ve
imam olarak zuhur edeceðini iddia eder-
ken çoðunluk Ýsmâil’in öldüðünü ve imâ-
metin oðlu Muhammed’e geçtiðini ileri
sürmüþ, bunlardan ilki ortadan kalkarken
asýl Ýsmâiliyye’yi ikinci grup temsil etmiþ-
tir. Baþlangýç döneminde fýrkayý Meymûn
b. Deysân el-Kaddâh ile oðlu Abdullah b.
Meymûn yönlendirmiþtir. Muhammed b.
Ýsmâil, Hârûnürreþîd zamanýnda düþman-
larýndan korunmak amacýyla Meymûn ve
Abdullah’la birlikte Medine’den ayrýlarak
önce Deylem’e, daha sonra Nîþâbur’a git-
miþtir. Bâtýniyye, Ta‘lîmiyye, Karâmita ve
Seb‘iyye gibi adlarla anýlan fýrkanýn, Mu-
hammed b. Ýsmâil’in ölümünden Fâtýmî-
ler’in kuruluþuna kadar geçen yaklaþýk bir
buçuk asýrlýk gizlilik dönemindeki imam-
larýnýn kimler olduðu bilinmemektedir. On
birinci imam kabul edilen Ubeydullah’ýn
297 (910) yýlýnda mehdî sýfatýyla zuhur
edip Kuzey Afrika’da Fâtýmî Devleti’ni kur-
masýyla klasik Ýsmâilî doktrini yerine Fâtý-
mî doktrini kendini göstermeye baþlamýþ-
týr. Ýmam Müstansýr-Billâh devrinin sonun-
da (487/1094) Ýsmâiliyye, Müsta‘liyye ve Ni-
zâriyye diye iki gruba ayrýlmýþ, Ahmed el-

Müsta‘lî, Mýsýr’da imâmetini ilân ederken
asýl halef olan Nizâr, Ýskenderiye’de öldü-
rülmüþtür. Hasan b. Sabbâh baþta olmak
üzere Nizâr’ýn imâmetini benimseyen Mý-
sýr dýþýnda ve doðuda bulunan Ýsmâilîler,
Mýsýr’daki davetle iliþkilerini kesmiþlerdir.
Bu gruba göre Nizâr ve oðlu öldürülünce
Nizâr’ýn küçük yaþtaki bir torunu Hasan
b. Sabbâh tarafýndan Ýran’a getirilerek bu-
rada yetiþtirilmiþtir. Hasan b. Sabbâh 483
(1090) yýlýnda Alamut Kalesi’ni zaptedip
karargâh edinmiþ ve zamanla hâkimiyet
alaný geniþletilmiþtir. Dördüncü Alamut
hâkimi Hasan Alâ Zikrihisselâm, 17 Rama-
zan 559 (8 Aðustos 1164) tarihinde kendi-
sinin Nizâr’ýn neslinden gelen imam oldu-
ðunu, yeni bir devrin baþladýðýný, mistik
hayatla baðdaþmadýðý gerekçesiyle Þiî fýk-
hýný ilga ettiðini ve mensuplarýný dinî vazi-
felerden uzaklaþtýrýp içkiyi helâl kýldýðýný
ilân etmiþtir. Hareketleri tepkiyle karþýla-
nan Hasan’ýn 561’de (1166) öldürülmesi-
nin ardýndan Alamut Nizârî Ýmamlýðý, Rük-
neddin Hürþah’a kadar devam etmiþtir.
Nizârî imâmeti Hülâgû’nun 654’te (1256)
Alamut Kalesi’ni zaptetmesi ve son Nizârî
imamý Hürþah’ý katletmesiyle kesintiye uð-
ramýþtýr. Hürþah’tan sonraki imamlar hak-
kýnda kesin bilgi bulunmadýðý gibi imâ-
met silsileleri de birbirinden farklýdýr. Ar-
dýndan çeþitli fýrkalara ayrýlan Nizârîler XIX.
yüzyýl baþlarýndan itibaren Aða Hanlar’ýn
imâmetini benimsemiþtir. Fâtýmîler’in 567’-
de (1171) Eyyûbîler tarafýndan ortadan kal-
dýrýlmasýndan sonra devlet desteðinden
mahrum kalan Müsta‘lî Ýsmâilîler önce Ye-
men’e, ardýndan Hindistan’a gitmiþlerdir.
Kendi aralarýnda Dâvûdîler ve Süleymânî-
ler diye iki kola ayrýlan topluluk günümüz-
de “dâî-i mutlak” denilen dinî liderlerin
baþkanlýðýnda Hindistan’da, bir kýsmý da
Yemen’de yaþamaktadýr.

Galiyye. Baþlangýçtan itibaren daha çok
Þîa bünyesinde “galiyye” (aþýrýlar) diye nite-
lendirilen fýrkalar ortaya çýkmýþtýr. Bunlar
ilâhî ruhun Hz. Peygamber’e, daha sonra
Ali ve evlâdýna hulûl ve intikali, Allah’ýn ku-
la, kulun Allah’a benzetilmesi (teþbih), Al-
lah’ýn bir þeyi bilmezken daha sonra bil-
mesi veya belli bir þekilde vuku bulacaðýný
haber verdiði bir olayýn daha sonra baþka
bir þekilde gerçekleþmesi (bedâ), peygam-
berliðin sona ermediði, zaman içinde imâ-
metin peygamberliðe dönüþeceði, imam-
larýn Resûl-i Ekrem’in vasîsi olduklarý, nü-
büvvet otoritesine sahip bulunduklarý, gay-
bý bildikleri, bir kýsmýnýn ölmeyip insanlar-
dan uzaklaþtýðý ve tekrar döneceði (rec‘at),
ruhlarýn bir bedenden diðerine intikali (te-

tin babadan oðula intikali saðlanarak ima-
mýn tanýnmasý ve ona itaat edilmesi dinî
akîde haline getirilmiþtir. Bu dönemde, Hz.
Ali’nin imâmeti konusunda Resûlullah’tan
geldiði ileri sürülen nassa raðmen Hz. Ebû
Bekir ile Ömer’i destekleyenlerin irtidad et-
miþ sayýlacaðý düþüncesi ortaya konurken
özellikle Ca‘fer es-Sâdýk’ýn radikal tema-
yüllü mensuplarýnca aslýnda kendi doktrin-
lerine aykýrý olan Keysâniyye’den bedâ, rec-
‘at ve mehdî düþünceleri kýsmen ýslah edi-
lip Ýmâmiyye bünyesine alýnmýþtýr. Diðer
taraftan Ca‘fer es-Sâdýk’ýn, ihtilâl faaliyet-
leriyle uðraþan aþýrý mensuplarýný bundan
menetmesi ve geç dönem Þiî kaynaklarý-
nýn ona nisbet ettiði rivayetlere göre uzak
gelecekte meþrû imamýn kaim ve mehdî
olarak zuhur edeceði hususundaki açýkla-
malarý ile bazý beklentilerin önü kesilmiþ-
tir. Böylece oluþum döneminde Ýmâmiyye
radikal Þiî naslarla politik sükûneti uzlaþ-
týrmýþtýr. Bununla birlikte Ca‘fer’in, kendi
þahsý ve imâmeti hususunda aþýrý iddia-
lar ileri süren birtakým müfrit kimselerle
mücadele edip onlarla iliþkisinin bulunma-
dýðýný bildirmesine raðmen bu konuda ba-
þarýlý olduðu söylenemez. Onun ölümünün
(148/765) ardýndan ortaya çýkan Ýsmâiliy-
ye istisna edilirse imâmet konusunda oðul-
larý Abdullah el-Eftah ile Mûsâ el-Kâzým
arasýnda ihtilâf çýkmakla beraber kýsa bir
süre sonra yedinci imam olarak Mûsâ el-
Kâzým kabul edilmiþtir. Bu arada, II. (VIII.)
yüzyýlýn ortalarýnda Þiî imâmet teorisi Hi-
þâm b. Hakem vasýtasýyla daha belirgin bir
þekil alarak insanlarýn imama olan ihtiyaç-
larý, imamýn Peygamber’in vasîsi olup gü-
nahtan korunduðu, nasla tayin edildiði,
ancak peygamberler gibi vahiy almadýðý
hususlarý ortaya konulmuþtur. Mûsâ el-
Kâzým’ýn ölümünün (183/799) ardýndan Ýs-
nâaþeriyye Ýmâmiyyesi bazý fýrkalara ay-
rýlmýþsa da çoðunluk Ali er-Rýzâ’yý babasý-
nýn halefi kabul etmiþtir. Yirmi yýl kadar
devam eden Ali er-Rýzâ’nýn imâmeti sýra-
sýnda Halife Me’mûn’un gayretleriyle Ab-
bâsî-Alevî ihtilâfýnýn sona erdirilmesi için
bazý adýmlar atýlmýþ, fakat imamýn 203
(818) yýlýnda -rivayetlere göre- zehirlene-
rek öldürülmesiyle bu teþebbüsler baþa-
rýsýz kalmýþtýr. Ardýndan Muhammed Ce-
vâd et-Taký, Ali Hâdî en-Naký ve Hasan b.
Ali el-Askerî imam kabul edilmiþtir. Hasan
el-Askerî’nin vefatý üzerine mensuplarý
arasýnda imamýn oðlunun olup olmadýðý,
oðlu yoksa imâmetin kime intikal edece-
ði konularýnda ihtilâflar, dolayýsýyla fýrka-
lar meydana gelmiþtir. Nihayet Hasan el-
Askerî’nin Muhammed isminde bir çocu-
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ve Afrika ülkelerinde teþkilâtlanan Aða
Han’a baðlý Ýsmâilîler kendi aralarýnda da-
yanýþma gösteren bir cemaat þeklinde de-
vam etmektedir. Günümüzde Þîa ismi al-
týnda toplanan gruplarýn nüfus oranýnýn
-elde kesin rakamlar bulunmamakla bir-
likte- genel müslüman nüfusunun % 8-
10’u arasýnda deðiþtiði tahmin edilmek-
tedir. Þiî nüfusu Ýran’da % 90, Irak’ta %
60, Bahreyn’de % 55 civarýndadýr. Bunlarý
Yemen, Azerbaycan, Lübnan, Küveyt, Pa-
kistan, Afganistan, Hindistan, Suudi Ara-
bistan, Suriye ve Türkiye izlemektedir. Ay-
rýca dünyanýn hemen her yerinde küçük
Þiî gruplarý mevcuttur. Ýsnâaþeriyye Þîasý’-
nýn yaklaþýk 100 milyon, Ýsmâiliyye ve Zey-
diyye’nin 10’ar milyon nüfusa sahip oldu-
ðu belirtilmektedir (Momen, s. 245-282).
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ÿMustafa Öz

Tarih Boyunca Þîa Ýktidarý. Ýlk dönem-
lerde Þiîlik sadece siyasî bir tercihten iba-
ret olup mezhep niteliði taþýmadýðýndan
Hz. Ali’nin ve oðlu Hasan’ýn baþýnda bulun-
duðu devlet bir Þiî devleti deðildi. Þiîliðin
mezhepleþme süreci Kerbelâ Vak‘asý’ndan
sonra baþlamýþtýr. Ayný dönemde Muhtâr
es-Sekafî’nin hareketi istisna edilirse I.
(VII.) yüzyýlda Ali evlâdý Emevîler’e karþý
isyan etmemiþtir. Hz. Hüseyin’in öldürül-
mesinin ardýndan onun katillerinden inti-
kam almak amacýyla ortaya çýkan ve Þiî
Keysâniyye fýrkasýnýn lideri olduðunu söy-
leyen Muhtâr es-Sekafî Kûfe’de ayaklan-
mýþ ve kurduðu devlet bir buçuk yýl kadar
devam etmiþtir. Bu süre içinde önemli as-
kerî baþarýlar kazanan Muhtâr, Mus‘ab b.
Zübeyr ile yaptýðý savaþta öldürülünce dev-
leti de ortadan kalkmýþtýr. II. (VIII.) yüzyýl
baþlarýnda Þîa bünyesindeki en önemli
devlet kurma teþebbüsü Hz. Ali neslinden
gelen Zeyd b. Ali tarafýndan baþlatýlmýþ-
týr. Kûfe’de kuracaðý devlet yoluyla Emevî
zulmünü ortadan kaldýrmayý amaçlayarak
isyan eden Zeyd ve mensuplarý, 24 Mu-
harrem 122 (30 Aralýk 739) tarihinde Eme-
vî kuvvetleri karþýsýnda yenilgiye uðraya-
rak öldürülmüþtür. Oðlu Yahyâ babasýnýn
mensuplarýnýn bulunduðu Horasan’a kaç-
mýþsa da oradaki isyanýnýn sonunda ha-
yatýna son verilmiþtir. Abbâsî Halifesi Ebû
Ca‘fer el-Mansûr zamanýnda Ali evlâdýnýn
devlet kurma faaliyetleri en-Nefsüzzekiy-
ye ile (Muhammed b. Abdullah el-Mehdî)
kardeþi Ýbrâhim tarafýndan sürdürülmüþ-
tür. 1 Receb 145 (25 Eylül 762) tarihinde
Medine’yi ele geçiren en-Nefsüzzekiyye,
Vali Riyâh b. Osman’ý ve taraftarlarýný hap-
setmiþ, kardeþi Ýbrâhim bir ay sonra Bas-
ra’ya girmiþse de üç aylýk bir hâkimiyet
döneminin ardýndan Abbâsî kuvvetleri Bas-
ra ve Medine’yi geri alýnca bu iki devlet de
tarihe karýþmýþtýr. Hz. Hasan’ýn torununun
oðlu olan Ýdrîs b. Abdullah, Kuzey Afrika’-
da Þiî Ýdrîsî Devleti’nin kurucusudur. Ab-
bâsî Halifesi Hâdî-Ýlelhak zamanýnda Hü-
seyin b. Ali Sâhibü Fâh’ýn 169 (786) yýlýn-
daki isyanýna katýlan, Hüseyin’in öldürül-
mesi üzerine Maðripli hacýlarýn yardýmýy-

nâsüh), dinî naslarý herhangi bir gerekçe-
ye dayanmaksýzýn bâtýnî anlamda te’vil et-
me ve onlardan kastedilmeyen baþka an-
lamlar çýkarma gibi Kur’an ve Sünnet’in
yaný sýra genel Ýslâm toplumunca da tas-
vip edilmeyen düþünceler ileri sürmüþler-
dir. Ýslâm tarihinde Hz. Ali’nin ilâhlýðýný ve
ölümsüzlüðünü iddia eden Sebeiyye; yine
Ali’nin ilâhlýðýný, vasîliðini, Ali evlâdýnýn kut-
sallýðýný, geleceði bildiðini, ayrýca tenâsüh,
rec‘at, bedâ ve ibâha ile ilgili iddialar ileri
süren ve Keysâniyye ismi altýnda toplanan
Beyâniyye, Cenâhiyye, Harbiyye, Hârisiyye,
Hâþimiyye, Kerbiyye, Muhtâriyye, Rizâmiy-
ye gibi fýrkalar galî gruplar olarak kabul
edilmektedir. Kuruluþundan itibaren muh-
telif devreler geçiren, Ýsmâil b. Ca‘fer’in öl-
mediðini, tekrar dönüp dünyayý ýslah ede-
ceðini ileri sürenlerle her zâhirin bir bâtý-
ný bulunduðunu iddia ederek bâtýnî te’vi-
le yönelen Ýsmâilîler, bu isim altýnda mü-
talaa edilen Karmatîler, Bâtýnîler, Seb‘iy-
ye, Muhammire, günümüzdeki inanç ve
uygulamalarý bakýmýndan genel kabulden
uzak olan Nizârîler ve Müsta‘lîler de Þîa’-
nýn galî fýrkalarý arasýnda yer alýr. Zama-
nýmýza kadar gelen aþýrý fýrkalardan biri de
Ýbnü’n-Nusayr en-Nemîrî’ye nisbet edilen
Nusayriyye’dir (Nemîriyye). Þeyh Ahmed
el-Ahsâî mensuplarýnýn oluþturduðu Ahsâ-
iyye (Þeyhiyye), Bâb Ali Muhammed Þîrâ-
zî’ye baðlý olan Bâbîlik ve müstakil bir din
hüviyeti iddiasýyla ortaya çýkmadan önceki
Bahâîlik de Þîa içinde geliþen aþýrý fýrkalar
olarak kabul edilebilir.

Yayýlmasý ve Nüfus Yapýsý. Doðuþundan
itibaren IV. (X.) yüzyýl ortalarýna kadar da-
ha çok Irak’ta Kûfe, Sâmerrâ ve Baðdat;
Ýran’da Rey, Kum ve Kâþân; Horasan’da
Merv, Tûs ve Belh’te, ayrýca Yemen ve yö-
resinde bulunan Þiî gruplarý X. (XVI.) yüz-
yýl baþlarýna kadar Irak’ýn kuzeyinde Mu-
sul ve havalisi, Ýran’da Taberistan, Suriye,
Lübnan ve Basra körfezi civarýnda geliþ-
me kaydetmiþtir. Safevî Devleti’nin kurul-
masý ve Ýsnâaþeriyye öðretisinin benim-
senmesi neticesinde Sünnîliðin yaný sýra
diðer Þiî gruplar da ortadan kaldýrýlarak
Ýran’da kesin hâkimiyet kurulmuþtur. Bu
dönemde Safevî-Osmanlý mücadelesi za-
man zaman Þîa’nýn zaafa uðramasýna yol
açmýþ, ancak Safevîler’den sonra kurulan
devletler döneminde Ýran’da hâkimiyetini
sürdürmüþtür. XX. yüzyýl baþlarýnda Ýslâm
dünyasýnda görülen siyasî çalkantýlar Þi-
îler’i de etkilemiþ, Yemen’de 1000 yýldan
fazla devam eden Zeydî imâmeti tarihe
karýþýrken Ýsnâaþeriyye Þîasý 1979’da Ýran’-
da mevcut rejime son vererek devleti ele
geçirmiþtir. Bu arada Hindistan, Pakistan


