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ÞÎA

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
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imamlarla sürdürülmüþ, 1962 yýlýnda Ye-
men’de cumhuriyet yönetiminin kurulma-
sýyla Zeydî imâmeti sona ermiþtir.

Ýsmâiliyye Devletleri. Ca‘fer es-Sâdýk’ýn
torunu Muhammed b. Ýsmâil ve onun imâ-
metini destekleyen Meymûn el-Kaddâh ile
Abdullah b. Meymûn 148 (765) yýlýnda Me-
dine’den ayrýlýp Rey’de veya Deylem’de
yerleþmiþ, Muhammed b. Ýsmâil’den son-
raki imamlarýn kimler olduðu bilinmemek-
le birlikte III. (IX.) yüzyýl ortalarýndan itiba-
ren çeþitli yerlerde devlet kurma teþeb-
büsleri ortaya çýkmýþtýr. Ýsmâilîler’ce ku-
rulan devletler þöylece sýralanabilir: 1. Ye-
men Ýsmâilî Devletleri. Ýlk Ýsmâilî devlet-
ler Ýbn Havþeb ve Ali b. Fazl el-Ceyþânî ta-
rafýndan Yemen’de kurulmuþtur. Ubey-
dullah el-Mehdî’nin babasý Muhammed el-
Habîb’in görevlendirdiði bu iki dâî 267’de
(881) hac için Kûfe’den Mekke’ye, oradan
Yemen’e geçmiþ, her ikisi de uzun çabalar
sonucu iki ayrý devlet kurmuþ (290/903),
fakat aralarýnda çýkan rekabet yüzünden
birbiriyle mücadele etmiþ ve Ýbn Havþeb
maðlûp olarak bir süre sonra ölmüþ, Ali b.
Fazl, Ýsmâiliyye ve imamla ilgisini kesmiþ,
303 (915) yýlýnda ölümüyle birlikte kurdu-
ðu devlet de ortadan kalkmýþtýr. 2. Bah-
reyn Karmatî Devleti. Ebû Saîd el-Cennâ-
bî tarafýndan 281’de (894) kurulmuþ ve bir
asýr kadar varlýðýný sürdürmüþtür. 3. Ku-
zey Afrika Ýsmâilî Devleti. San‘alý bir Ýsmâi-
lî dâîsi olan Ebû Abdullah eþ-Þiî, 279 (893)
yýlýnýn hac mevsiminde tanýþtýðý Berberî
Kütâme kabilesi mensuplarýyla Mýsýr’ýn ar-
dýndan Ýkcân’a ulaþmýþ, kurduðu devlet
290 (903) yýlýnda Aðlebîler’le mücadele-
sinde baþarýlý olmuþ, Ebû Abdullah altý yýl
boyunca sürdürdüðü savaþlarla bölgeye
hâkim olmuþtur. Fâtýmî iktidarýnýn çekir-
deðini teþkil eden bu devlet Ubeydullah el-
Mehdî’nin Rakkade’ye gelip devleti teslim
almasýna kadar devam etmiþtir. 4. Fâtýmî
Devleti. 297’de (910) Ubeydullah’ýn Rak-
kade’de mehdîliðini ilân etmesiyle baþla-
mýþtýr. Ubeydullah kýsa zamanda devletin
sýnýrlarýný geniþletmiþ, 322 (934) yýlýnda
ölümünün ardýndan neslinden gelen imam-
lar Kuzey Afrika’ya ve Mýsýr’a tamamen
hâkim olmuþtur. Fâtýmîler, 487’de (1094)
Nizârîler ve Müsta‘lîler olmak üzere ikiye
ayrýlmýþ, Müsta‘lîler’in Mýsýr’da hâkimiyet-
lerini sürdürmelerine karþýlýk Nizârîler, Ha-
san Sabbâh’ýn þahsýnda önemli bir hâmi
bularak Alamut’ta ve diðer kalelerde dev-
letler kurmuþtur. Müsta‘lî hâkimiyetini Ey-
yûbîler ortadan kaldýrmýþ (567/1171), Ala-
mut Nizârî Ýsmâilî Devleti 654 (1256) yý-
lýnda Hülâgû tarafýndan yok edilmiþtir. 5.

Suleyhîler. Fâtýmîler zamanýnda Yemen’-
de Ali b. Muhammed es-Suleyhî’nin kur-
duðu bu devlet (439/1047) bir anlamda
Fâtýmîler’in nüfuzu altýndaydý. Hemdân
kabilesinden Ali b. Muhammed, San‘a ve
Hicaz’ý iþgal etmiþ, oðlu el-Melikü’l-Mü-
kerrem Ahmed zamanýnda devlet en ge-
niþ sýnýrlarýna ulaþmýþ, fakat zamanla kü-
çülerek Seyyide Hürre ile nihayete ermiþ-
tir (532/1138).

Tarihte Ýmâmiyye’nin prensiplerini be-
nimseyen devlet adamlarý, ayrýca Büvey-
hîler, Hamdânîler ve Safevîler gibi hâne-
danlar ortaya çýkmýþtýr. Ýmâmiyye Þîasý bu
hânedanlarý kendi muhalifleri gibi deðer-
lendirmemiþ, fakat gaybet halinden çýka-
caðýna inanýlan mehdî tarafýndan kurul-
madýðý için meþrû Þiî devletleri olarak da
kabul etmemiþtir. Bu dönemlerde dini
temsil eden ulemâ ile devlet idarecileri
arasýnda iyi iliþkiler bulunmakla birlikte
bazý Þiî âlimleri bu devletlere gasýp naza-
rýyla bakmýþlardýr. Bununla birlikte Molla
Ahmed en-Nerâký ile (ö. 1245/1829) Mirza
Muhammed Hüseyin Nâînî (ö. 1936) gibi
âlimler, fakihlerin imamýn nâibi olmalarý
dolayýsýyla taþýdýklarý yetkiler yanýnda dev-
let kurma yetkisini de kullanabileceklerini,
fakihin kuracaðý devletin diðerlerinden da-
ha baþarýlý olabileceðini, bunun da mezhe-
bin siyaset nazariyesine aykýrý düþmeye-
ceðini ileri sürmüþlerdir. Bu anlayýþ ule-
mânýn çoðunluðu tarafýndan kabul gör-
memekle birlikte Ýran’da 1960 yýllarýndan
sonra þaha karþý baþkaldýran Âyetullah
Humeynî tarafýndan benimsenmiþtir. Hu-
meynî’nin kurduðu Ýran Ýslâm Cumhuri-
yeti, Þerîatmedârî ve Muhammed Cevâd
Muðniye gibi âlimlerin karþý çýkmasýna rað-
men bu düþünceye dayandýrýlmýþ ve za-
man içinde bunu meþrû devlet olarak ka-
bul edenlerin sayýsý artmýþtýr.
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la Tanca’ya ulaþan Ýdrîs, Evrebe kabilesi-
nin baþkaný Ebû Leylâ Ýshak b. Muham-
med’le anlaþýp Fas ile Miknâs arasýndaki
Velîlâ’ya geçmiþ, burada Ýdrîsî Devleti’nin
temelini atmýþtýr (172/789). Kýsa zamanda
bölgeyi hâkimiyeti altýna alan Ýdrîs 177’-
de (793) ölünce oðlu II. Ýdrîs onun yerine
geçmiþ, daha sonra neslinden dokuz hü-
kümdar gelmiþtir. Ýdrîsîler hânedaný 313
(925) yýlýnda bir baþka Þiî devleti olan Fâ-
týmîler tarafýndan ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Abbâsîler dönemindeki Emîn-Me’mûn mü-
cadelesi sýrasýnda baþarý gösteren Ebü’s-
Serâyâ eþ-Þeybânî’nin biat ettiði Þiî-Zeydî
lideri Ebû Abdullah Ýbn Tabâtabâ 199 (815)
yýlýnda isyan ederek Kûfe’de hâkimiyetini
ilân etmiþ, üzerine gönderilen askerî güç-
leri maðlûp etmiþtir. Fakat ardýndan Ýbn
Tabâtabâ’nýn zehirlenerek öldürülmesi ve
bir süre sonra Ebü’s-Serâyâ’nýn Abbâsî
kuvvetlerine yenilip onun da öldürülmesi
üzerine devletin bölgedeki hâkimiyeti so-
na ermiþtir. Zeydîler, Taberistan-Deylem
arasýndaki Rûyân bölgesine yerleþince böl-
ge ahalisi kendilerine Zeydîliði ilk defa ta-
nýtan Kasým b. Ýbrâhim er-Ressî’ye tâbi ol-
muþtur. Tâhirîler’e muhalif olan yerli halk
ile Zeydîler Hasan b. Zeyd’e (Hasan el-Ale-
vî) baþvurmuþtur. Hasan b. Zeyd Taberis-
tan’a geldiðinde halk ona biat etmiþ, böy-
lece Taberistan’da ilk Zeydî Devleti kurul-
muþtur (250/864). Hasan b. Zeyd’in 270’-
te (884) ölümü üzerine yerine geçen kar-
deþi Muhammed b. Zeyd ile on yedi yýl de-
vam eden Zeydî Devleti, Muhammed’in
287’de (900) ölümüyle birlikte ortadan kalk-
mýþtýr. 301 (914) yýlýnda Taberistan’da Sâ-
mânîler’e karþý hâkimiyetini ilân eden Ha-
san el-Utrûþ, Sâmânîler’i maðlûp ederek
bütün Taberistan ve Cürcân’a hâkim ol-
muþtur. Utrûþ 304’te (917) ölünce men-
suplarý onun evlâdýna deðil Hasan evlâdýn-
dan olan Hasan b. Kasým’a biat etmiþtir.
Bölgedeki Zeydî Devleti on beþ yýl sürmüþ
ve Hasan b. Kasým’ýn 316’da (928) öldü-
rülmesiyle sona ermiþtir. Zeydîler’in 284
(897) yýlýnda Yemen’de kurduklarý devlet
bazan bütün Yemen’e hâkim olmak, ba-
zan da diðer devletlerin baskýsýyla daðlýk
bölgelere sýðýnmak suretiyle devam et-
miþtir. Devletin kurucusu Hâdî-Ýlelhak Yah-
yâ b. Hüseyin 280’de (893) Yemen’deki
Sa‘de þehri ahalisinden aldýðý davet üzeri-
ne oraya gitmiþ, ancak þartlarý uygun bul-
mayýp Hicaz’a dönmüþ, dört yýl sonra tek-
rar Sa‘de’ye giderek þehri merkez edin-
miþ, emîrü’l-mü’minîn unvanýyla adýna hut-
be okutup para bastýrmýþtýr. Devletin hâ-
kimiyeti muhtelif hânedanlardan gelen
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