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yapýlmýþ, böylece geniþ bir literatür mey-
dana gelmiþtir. Þîa’nýn ortaya çýkýþýyla ilgi-
li olarak Ya‘kubî’nin TârîÅ’i, Taberî’nin Tâ-
rîÅu’l-ümem ve’l-mülûk’ü, Mes‘ûdî’nin
Mürûcü’×-×eheb’i, kýsmen sonraki geli-
þimlere ýþýk tutan Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr’in el-
Kâmil fi’t-târîÅ’i ile Ýbn Kesîr’in el-Bidâ-
ye ve’n-nihâye’si baþvuru eserleridir. Ker-
belâ Vak‘asý’nýn ardýndan ortaya çýkan Tev-
vâbîn hareketi, ilk Þiî fýrkasý sayýlan Keysâ-
niyye-Muhtâriyye’nin doðmasýna yol açan
Muhtâr es-Sekafî’nin faaliyetleriyle Eme-
vîler’in son dönemlerinde gerçekleþen Zeyd
b. Ali ve Abdullah b. Muâviye’nin isyanlarý
adý geçen eserlerde uzun rivayetlerle an-
latýlmýþtýr. Diðer taraftan baþta Hz. Ali, Ha-
san ve Hüseyin olmak üzere imam kabul
edilen þahýslar Ýbn Sa‘d’ýn e¹-ªabašåtü’l-
kübrâ’sý ve Belâzürî’nin Ensâbü’l-eþrâf’ý
gibi eserlerde ele alýnmýþ, geç dönem ta-
rihçileri de önceki kaynaklarda yer alan bil-
gileri tekrarlamýþtýr.

Mezhepler tarihi ve makalât türü eser-
ler Þîa’nýn kollarýna ve belli ölçüde doktrin-
lerine aðýrlýk vermiþtir. Bu türün en önem-
li teliflerinden sayýlan Ebü’l-Hasan el-Eþ‘a-
rî’nin Mašålâtü’l-Ýslâmiyyîn’inde (I, 66-
166). Þîa mezhebi Galiyye, Râfýza ve Zey-
diyye þeklinde üç gruba ayrýlmýþ, her grup
tâli kollarýyla belirtilmiþ ve temel görüþleri
yargýlayýcý bir tutum sergilenmeden nak-
ledilmiþtir. Buna karþýlýk Ebü’l-Hüseyin el-
Malatî’nin eserinde Þîa dalâlet ehli diye ni-
telendirilmiþ, bazý aþýrý görüþler Ýmâmiy-
ye’ye nisbet edilerek imâmetle ilgili fikir-
lerin reddine yönelik açýklamalar yapýlmýþ-
týr (et-Tenbîh ve’r-red, s. 18-35). Abdülka-
hir el-Baðdâdî ayrý bir grup içinde deðer-
lendirdiði Galiyye dýþýndaki Þîa’yý Zeydiyye,
Keysâniyye ve Ýmâmiyye olarak ele alýp bun-
lardan doðan tâli gruplarý itikadî ve siyasî
görüþleriyle birlikte yer yer tarafsýzlýðýný
koruyamadan anlatýrken (el-Farš, s. 29-
72) ayný dönemde yaþayan Ýbn Hazm’ýn
eserinde mutedil Þîa’nýn reddettiði Galiy-
ye’ye ait birtakým görüþler onlara izâfe
edilerek aktarýlmýþtýr (el-Fa½l, IV, 177-188).
Þehristânî’nin el-Milel ve’n-ni¼al’inde (I,
144-207), diðer eserlerde olduðu gibi grup-
larýn ortaya çýkýþý ve geliþimiyle ilgili sos-
yokültürel arka plan ihmal edilmekle bir-
likte hem saðlýklý gruplandýrmalar ortaya
konmuþ, hem de bunlarýn görüþleri ola-
bildiðince doðru nakledilmiþtir. Bu tür için-
de Hasan b. Mûsâ en-Nevbahtî’nin Fýra-
šu’þ-Þî£a’sý ile Ebû Halef Sa‘d b. Abdullah
el-Kummî’nin el-Mašålât ve’l-fýraš’ýný da
anmak gerekir. Birbirine çok benzeyen bu
iki eserde, birinci imamdan on birinci imam
Hasan el-Askerî’nin vefatýna kadar ortaya

çýkan Þiî gruplarýna ve bunlarýn görüþleri-
ne dair önemli bilgiler verilmiþtir (makalât
türü kaynaklarda Þîa hakkýnda yer alan
bilgiler ve deðerlendirilmesi için bk. Ei-
sentein, s. 1-9). Þîa’ya dair asýl literatür
bizzat fýrka mensuplarýnýn kaleme aldýðý
eserlerden oluþmuþtur. Ancak Keysâniyye-
Muhtâriyye gibi zamanla tarih sahnesin-
den çekilen ve eserleri bugüne ulaþmayan
fýrkalarla ilgili bilgiler tarih kaynaklarýnda
ve makalât türü çalýþmalarda bulunanlar-
la sýnýrlý kalmýþtýr.

Günümüze kadar varlýðýný sürdüren fýr-
kalardan Zeydiyye zengin bir literatür or-
taya koymuþtur. Büyük çoðunluðu yaz-
ma halinde olan bu eserlerin bir kýsmý biz-
zat imamlar tarafýndan telif edilmiþtir (bu
telifler için bk. Ahmed Mahmûd Subhî, s.
587-598). Abdullah el-Habeþî, Yemen’le ve
kýsmen ayný coðrafyadaki diðer mezhep-
lerle ilgili çalýþmasýnda Zeydî literatürüne
geniþ yer ayýrmýþtýr (Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâ-
mî fi’l-Yemen, Beyrut 1408/1988). Ahmed
el-Hüseynî, Yemen’den baþka Taberistan
ve Deylem bölgesini de dikkate alarak baþ-
langýçtan günümüze kadar gelen süreçte
3346 Zeydî esere yer vermiþ (Müßellefâtü’z-
Zeydiyye, I-III, Kum 1413), Abdüsselâm
b. Abbas el-Vecîz de ayný süre içinde eser
telif eden 1246 Zeydî âlimini tanýtmýþtýr
(A£lâmü’l-müßellifîne’z-Zeydiyye, Amman
1420/1999). Öte yandan fýrkaya ait yazma
eserler 1930-1950 yýllarýnda tahkik edile-
rek yayýmlanmaya baþlanmýþ, bir durak-
lamanýn ardýndan 1980’lerden itibaren ne-
þir faaliyeti yeniden hýz kazanmýþ (Abdul-
lah b. Muhammed, s. 144-147), bu çerçe-
vede Zeyd b. Ali’ye nisbet edilen el-Mec-
mû£ (nþr. E. Griffini, Milano 1919) Müs-
nedü’l-Ýmâm Zeyd adýyla tekrar neþre-
dilmiþtir (nþr. Abdülazîz el-Baðdâdî, Bey-
rut 1401/1981). Fýrkanýn ikinci kurucusu ka-
bul edilen Kasým er-Ressî ve torunu Hâdî-
Ýlelhak Yahyâ b. Hüseyin’in kelâm konula-
rýna iliþkin çalýþmalarý (Resâßilü’l-£adl ve’t-
tev¼îd, nþr. Muhammed Amâre, I-II, Ka-
hire 1971) ile Abdullah b. Hamza el-Man-
sûr-Billâh (ö. 614/1217) dönemine kadar
Zeydî imamlarýnýn biyografilerini içeren
Kadý Humeyd b. Ahmed el-Mahallî’nin el-
¥adâßišu’l-verdiyye’si (I-II, týpký basým,
baský yeri yok, Dârü Üsâme, ts.) yayýmlan-
mýþtýr.

Ýsmâiliyye sýrrî karakterine raðmen ge-
niþ sayýlabilecek bir literatüre sahip ol-
muþ, fýrkanýn müellifleri çoðu Arapça ve
Farþça, kýsmen de Gucerâtî gibi mahallî
dillerde çok sayýda eser yazmýþtýr. Bunlar
daha çok bâtýnî te’villere dayalý felsefî,

kýh konularýndan müt‘a, belli namazlarýn
sürekli biçimde cem‘i, namazda Kerbelâ
topraðýndan yapýlan mühür üzerine secde
edilmesi, gaybette cuma namazýnýn far-
zýyetinin düþmesi gibi hususlarýn ilk dö-
nem Þiîliðinde mevcut olmadýðýný ifade
etmektedir (eþ-Þî£a ve’t-ta½¼î¼, s. 9-151).
On dört asýrlýk Ýslâm tarihi boyunca müs-
lümanlarýn çoðunluðu tarafýndan çeþitli
devletlerin kurulduðuna, fetihlerin yapýl-
dýðýna, irþad faaliyetlerinin gerçekleþtiril-
diðine ve medeniyetlerin geliþtirildiðine
dikkat çekilerek bunlarýn temelini haksýz
hilâfet, gasp ve zulme dayandýrmanýn nas
ve tarih bakýmýndan kabul edilebilir olma-
dýðý belirtilmektedir (Topaloðlu, Emâlî Þer-
hi, s. 82-83).
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Literatür. Hz. Ali ve evlâdýna yönelik si-
yasî taraftarlýk þeklinde ortaya çýkýp kýsa
zamanda bir mezhep durumuna gelen,
ardýndan birtakým gruplara ayrýlmak su-
retiyle farklý coðrafyalara yayýlan Þîa ge-
nel Ýslâm tarihi ve Ýslâm mezhepleri tari-
hi kaynaklarýnda ele alýnmýþ, bizzat fýrka
mensuplarý kendi inanç ve düþüncelerini
anlatmak üzere çok sayýda eser telif et-
miþ, karþýlýklý reddiyeler yazýlmýþ, Þîa üze-
rine modern dönemde müslüman müel-
lifler ve þarkiyatçýlar tarafýndan çalýþmalar
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Mecmû£ ile Dürzîlik doktrinini konu edi-
nen önemli eserler yayýmlanmýþtýr. Abdur-
rahman Bedevî elli dolayýndaki Nusayrî
müellifinin 130’a yakýn eserini tanýtmýþ
(a.g.e., II, 427-440), Muhammed Ahmed
el-Hatîb, çalýþmasýnda baþta Kitâbü’l-
Mecmû£ olmak üzere bu eserlerden ge-
niþ iktibaslara yer vermiþtir (el-¥arekâtü’l-
Bâ¹ýniyye, s. 394-416).

Þîa literatüründe muhaliflerce kaleme
alýnan reddiyelerin de özel bir yeri vardýr.
II. (VIII.) yüzyýldan itibaren Ehl-i sünnet ve
Mu‘tezile âlimleri, Þîa’nýn itikadî ve siyasî
konulardaki düþüncelerine yönelik eserler
yazmaya baþlamýþ, Þiî fýrkalarý da birbirle-
rine karþý reddiyeler yazmýþtýr (reddiyele-
rin yoðun olarak görüldüðü II-IV. [VIII-X.]
yüzyýllar arasýndaki eserler için bk. Kah-
veci, VIII/23 [2005], s. 77-87). Bu telifler ara-
sýnda Ýbn Mâlik Hammâdî el-Yemânî’nin
Keþfü esrâri’l-Bâ¹ýniyye ve aÅbâri’l-Æa-
râmi¹a’sý (nþr. M. Zâhid Kevserî, Kahire
1357), Muhammed b. Hasan ed-Deylemî’-
nin Beyânü me×hebi’l-Bâ¹ýniyye’siyle
(nþr. R. Strothmann, Ýstanbul 1938) Gaz-
zâlî’nin FeŠâßi¼u’l-Bâ¹ýniyye’si (nþr. Ab-
durrahman Bedevî, Kahire 1964; trc. Avni
Ýlhan, Bâtýnîliðin Ýçyüzü, Ankara 1933) öne
çýkan eserlerdir. Ýsnâaþeriyye’ye yönelik en
meþhur reddiyeler arasýnda Ýbn Teymiy-
ye’nin Minhâcü’s-sünne’si (I-IX, nþr. Mu-
hammed Reþâd Sâlim, Riyad 1986), Ýbn
Hacer el-Heytemî’nin e½-Øavâ£išu’l-mu¼-
riša £alâ ehli’r-raf² ve’Š-Šalâl ve’z-zen-
deša’sý (nþr. Abdurrahman b. Abdullah et-
Türkî – Kâmil Muhammed el-Harrât, Bey-
rut 1417/1997; T trc. Yakýcý Yýldýrýmlar, trc.
Hasib Seven, Ýstanbul 1990) ve Abdülazîz
ed-Dihlevî’nin Tu¼fe-i Ý¦nâ£aþeriyye’si
(Leknev 1255, 1295 [Ar. trc. Gulâm Muham-
med b. Muhyiddin b. Ömer]; Mahmûd Þük-
rî el-Âlûsî, MuÅta½arü’t-Tu¼feti’l-Ý¦nâ£aþe-
riyye, nþr. Muhibbüddin el-Hatîb, Kahire
1953) sayýlabilir. Ayrýca bunlara, Þiî bölge-
lerine yaptýðý seyahatlerdeki gözlemlerini
dikkate alarak reddiye yazan Mûsâ Cârul-
lah’ýn el-Veþî£a fî naš²ý £akåßidi’þ-Þî£a’-
sýyla (Kahire 1935, 1403) Ýhsan Ýlâhî ez-Za-
hîr’in eþ-Þî£a ve’l-Æurßân (Lahor 1983), eþ-
Þî£a ve’s-sünne (Lahor 1984), eþ-Þî£a ve
Ehlü’l-beyt (Lahor 1984) gibi eserlerini ek-
lemek gerekir (reddiyelerle ilgili geniþ bil-
gi için bk. REDDÝYE [Þîa]). Diðer taraftan
Þîa’nýn siyasî meseleleri itikadî konular ha-
line getirmesi, özellikle Ýsnâaþeriyye’nin
imamý nasla belirlemesi ve imamlarýn mâ-
sum olduðuna hükmetmesi, ilk üç halife
ile ashaba ta‘n etmesi gibi sebeplerle Ehl-i
sünnet âlimleri kelâma dair eserlerinin son
bölümlerinde Þîa’ya yer verip görüþlerini

deðerlendirmiþlerdir. Meselâ Mâtürîdiyye
kelâmcýlarýndan Ebü’l-Muîn en-Nesefî (Teb-
½ýratü’l-edille, nþr. Claude Salamé, Dýmaþk
1993, II, 825-912) ve Eþ‘arî kelâmcýlarýn-
dan Teftâzânî (Þer¼u’l-Mašå½ýd, nþr. Ab-
durrahman Umeyre, Beyrut 1409/1989, V,
232-320) imâmet konusuna geniþ yer ayý-
rarak Þiî iddialarýný cevaplandýrmýþtýr.

Modern dönemde Þîa’nýn ortaya çýkýþý ve
tarihî geliþimi, ana fýrkalarý, Þiî þahsiyetler,
usûlü’d-dîn ve fürû-i dîn ile ilgili konular,
baþta imâmet olmak üzere Þîa’nýn Ehl-i
sünnet’ten ayrýldýðý noktalar vb. hususlar-
da bizzat Þîa’ya mensup müellifler, Ehl-i
sünnet âlimleri ve þarkiyatçýlar tarafýndan
çok sayýda kitap, makale ve inceleme or-
taya konmuþtur. Þiî müelliflerinden Nebî-
le Abdülmün‘im Dâvûd’un Neþßetü’þ-Þî£a-
ti’l-Ýmâmiyye’si (Baðdat 1968), Abdullah
Feyyâz’ýn TârîÅu’l-Ýmâmiyye ve eslâfi-
him mine’þ-Þî£a’sý (Beyrut 1975), Muham-
med Hüseyin Zeyn’in eþ-Þî£a fi’t-târîÅ’i
(Beyrut 1979), Muhammed Hüseyin Mu-
zaffer’in TârîÅu’þ-Þî£a’sý (Beyrut 1985)
bunlardan bazýlarýdýr. Doktrinle ilgili olarak
Muhammed Hüseyin b. Ali Kâþifülgýtâ’nýn
A½lü’þ-Þî£a ve u½ûlühâ (Beyrut 1954, T
trc. Ca‘ferî Mezhebi ve Esaslarý, trc. Abdül-
bakýy Gölpýnarlý, Kum 1412), Ýbrâhim Mû-
sevî ez-Zencânî’nin £Ašåßidü’l-Ýmâmiy-
yeti’l-Ý¦nâ£aþeriyye (I-III, Kum 1984) ve
Hâþim Ma‘rûf el-Hasenî’nin U½ûlü’t-te-
þeyyu£ (Beyrut, ts., Dârü’l-kalem) adlý ça-
lýþmalarý ilgi gören eserlerdendir. Þîa’nýn
Ehl-i sünnet’ten ayrýldýðý önemli konulara
dair Nâsýr Mekârim eþ-Þîrâzî’nin Ma£rife-
tü’l-imâme (Beyrut 1992), Abdülhüseyin
Ahmed Emînî’nin el-øadîr fi’l-Kitâb ve’s-
Sünne ve’l-edeb (I-XI, Tahran 1987), Sey-
yid Abdullah Hasan el-Mûsevî el-Bahrânî’-
nin Ba¼¦ ¼avle’l-bedâß (Beyrut 1987), Ah-
med b. Zeynüddin el-Ahsâî’nin Kitâbü’r-
Rec£a (Beyrut 1414/1993) gibi eserleri zik-
redilebilir. Diðer taraftan Þîa adýyla anýl-
makla birlikte daha çok Ýsnâaþeriyye’ye
aðýrlýk veren Farsça Dâßiretü’l-ma£ârif-i
Teþeyyu£ (I-VI, Tahran 1369-1376), Hasan
Emîn tarafýndan neþredilen Dâßiretü’l-
ma£ârifi’l-Ýslâmiyyeti’þ-Þî£iyye (Beyrut
1410/1990), Muhammed Hüseyin el-Hâi-
rî’nin kaleme aldýðý Dâßiretü’l-ma£ârifi’þ-
Þî£iyyeti’l-£âmme (I-XVIII, Beyrut 1413/
1993) gibi ansiklopedilere de iþaret etmek
gerekir.

Sünnî dünyasýnda gerek Þiî gruplar ge-
rekse Þîa adýyla Ýsnâaþeriyye merkezli ça-
lýþmalar kabarýk sayýlara ulaþmýþtýr. Ah-
med Muhammed Ahmed Celî’nin Dirâse
£ani’l-fýraš fî târîÅi’l-müslimîn el-ƒavâ-

edebî ve fikrî konularda yoðunlaþmýþtýr.
W. Ivanow ilk çalýþmasýnda bunlardan 691
eseri tanýtmýþ (A Guide to Ismå£¢l¢ Litera-
ture, London 1933), ardýndan yayýmladýðý
ikinci eserinde fýrkanýn Müsta‘liyye ve Ni-
zâriyye kollarýna ait toplam 929 esere yer
vermiþ (Ismå£¢l¢ Literature, Tahran 1963),
daha sonra kendisi de bir Ýsmâilî olan Ýs-
mâil K. Pûnâvâlâ (Ismail K. Poonawala), Bio-
bibliography of Ismaili Literature adlý
çalýþmasýyla (California 1977) kapsamlý bir
tanýtým yapmýþtýr. Fýrkaya ait yazma eser-
ler XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
neþredilmeye baþlanmýþ olup Ferhad Def-
terî kendi eserinde yetmiþ dolayýnda mü-
elliften söz ederek bunlarýn kitap ve risâ-
lelerinin neþrini ve bir kýsmýnýn tercüme-
sinin bibliyografik künyesini kaydetmiþtir
(Ismaili Literature, s. 106-161). Bu eser-
lerden Ebû Ya‘kub es-Sicistânî’nin Keþ-
fü’l-ma¼cûb’u (nþr. Henry Corbin, Tah-
ran 1949) ile Hamîdüddin el-Kirmânî’nin
Kitâbü’r-Riyâ²’ý (nþr. Ârif Tâmir, Beyrut
1960) örnek olarak zikredilebilir.

Ýsnâaþeriyye âlimlerinin tefsir, hadis, fý-
kýh ve kelâm gibi temel Ýslâmî disiplinler-
le diðer alanlarda ortaya koyduklarý çalýþ-
malarýn listesi ciltleri bulmuþtur. Muhsin
el-Emîn, kaleme aldýðý eserde fýrkanýn ile-
ri gelenlerinin hayatý ve çalýþmalarýna dair
13.000 civarýnda telifi sýralamýþ (A£yânü’þ-
Þî£a, I-XI, nþr. Hasan el-Emîn, Beyrut 1403/
1983), Âga Büzürg-i Tahrânî yirmi beþ cilt-
lik eserinde (e×-¬erî£a ilâ te½ânîfi’þ-Þî£a, Bey-
rut 1390/1970) alfabetik yöntemle fýrka
âlimlerine ait 53.510 çalýþmayý tanýtmýþ-
týr. Bunlar arasýnda Tabersî’nin Mecma£u’l-
beyân’ý (I-X, Beyrut 1415/1995), Muham-
med Bâkýr el-Meclisî’nin 400 kadar eserde-
ki rivayetleri bir araya getiren 110 ciltlik Bi-
¼ârü’l-envâr’ý (Beyrut 1403/1983), Ebû
Ca‘fer et-Tûsî’nin Teh×îbü’l-a¼kâm’ý (I-X,
Necef 1377-1382) ve Feyz-i Kâþânî’nin £Ýl-
mü’l-yaš¢n fî u½ûli’d-dîn’i (I-II, Kum 1979)
zikredilebilir (geniþ bilgi için bk. CA‘FERÝY-
YE [Literatür]; ÝSNÂAÞERÝYYE [Literatür]).

Dürzîliðin temel metinleri asýrlar boyu
gizli kaldýktan sonra XIX. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda ilim çevrelerinin eline geçmiþtir. Fýr-
kanýn Hâkim-Biemrillâh, Hamza b. Ali, Ba-
hâeddin el-Muktenâ gibi ileri gelenlerine
nisbet edilen bu metinler 111 risâleden
meydana gelmiþ, Resâßilü’l-¼ikme veya
el-¥ikmetü’þ-þerîfe adýyla anýlmýþtýr (eser-
lerin içeriðiyle baskýlarý hakkýnda bk. Ab-
durrahman Bedevî, II, 514-549). Nusayrî-
liðin temel metinleri de XIX. yüzyýlýn ikinci
çeyreðinden itibaren ilim çevrelerince bi-
linir hale gelmeye baþlamýþ, özellikle fýrka-
nýn temel kaynaðý niteliðindeki Kitâbü’l-
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Laoust’un Les schismes dans l’Islam’ý
(Paris 1965), Hint alt kýtasý Þiîliði açýsýndan
önemli sayýlan John Norman Hollister’in
The Shi’a of India’sý (New Delhi 1979),
Moojan Momen’in Þîa’nýn kaynaklarý, nü-
fusu ve doktrini hakkýnda önemli bilgiler
içeren An Introduction to Shi’i Islam’ý
(London 1985), Irak Þiîliði hakkýnda öz-
gün bilgiler aktaran Yizthik Nakash’ýn The
Shi’is of Irak’ý (Princeton 1992) ve W. M.
Watt’ýn ilk Þiî hareketleri ve düþüncesinin
arka planlarýna dair kýymetli bilgiler veren
Ýslâm Düþüncesinin Teþekkül Devri ad-
lý eseri (s. 339-347) burada sayýlmalýdýr.
Bunlarýn yanýnda Þîa’ýn menþei, inançlarý,
tasavvufla iliþkisi, Ýslâm sanatlarýna kat-
kýsý gibi konular hakkýnda makalelerden
oluþan Shi’ism Doctrines, Thought and
Spirituality (ed. Seyyid Hossein Nasr
v.dðr., New York 1988); Ýran, Irak, Lübnan,
Körfez ülkeleriyle Afganistan ve Suudi Ara-
bistan’daki çaðdaþ Þiî eðilimleri konu edin-
miþ makalelerden teþekkül eden Shi’ism
and Social Protest (ed. Juan R. I. Cole –
Niki R. Keddie, New Haven-London 1986)
ile Wilfred Madelung’un diðer mezhepler-
le birlikte Þîa’nýn çeþitli kollarýna dair ma-
kalelerini bir araya getirerek yayýmladýðý
Religious Schools and Sects in Medi-
eval Islam (London 1985) ve Etan Kohl-
berg’in Ýsnâaþeriyye hakkýndaki makale-
lerinden oluþan Belief and Law in Ima-
mi Shi’ism (Hampshire 1991) adlý çalýþ-
malarý da kaydedilmelidir (Batý’daki çalýþ-
malar için ayrýca bk. M. Ali Amir-Moezzi –
Sabine Schmidtke, CCLXXXV/1 [1997], s.
73-86).

Türkiye’de de Þîa ile ilgili önemli çalýþ-
malar yapýlmýþtýr. Kendisi de Ýsnâaþeriy-
ye Þîasý’na baðlý olan Abdülbaki Gölpýnar-
lý, Þiî âlimlerinden yaptýðý çok sayýdaki ter-
cümeden baþka Tarih Boyunca Ýslâm
Mezhepleri ve Þiîlik adýyla bir kitap yaz-
mýþ (Ýstanbul 1987), Bekir Topaloðlu, Ke-
lâm Ýlmi: Giriþ’te (Ýstanbul 1985) Þîa’nýn
ana kollarý, görüþleri, yayýlmasý ve coðraf-
yasýnýn yaný sýra Þîa hakkýnda deðerlen-
dirmelere yer vermiþ (s. 189-261), Ethem
Ruhi Fýðlalý Çaðýmýzda Îtikådî Ýslâm
Mezhepleri’nde (Ýzmir 2004) Þîa’nýn ana
kollarýyla ilgili kapsamlý bilgiler vermiþ (s.
113-221), Ýmâmiyye Þîasý adlý eseri (Ýs-
tanbul 1984) bu alanda el kitabý niteliði ka-
zanmýþ, Mazlum Uyar Ýmâmiyye Þîasý’n-
da Düþünce Ekolleri Ahbarîlik isimli bir
çalýþma yapmýþtýr (Ýstanbul 2000). 1993 yý-
lýnda Ýstanbul’da Sünnî ve Þiî âlimlerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen sempozyumun
tebliðleri Milletlerarasý Tarihte ve Gü-
nümüzde Þiilik Sempozyumu baþlýðýy-

la neþredilmiþtir (Ýstanbul 1993).
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Allah’a kulluk etmeye vesile olan,
saygý gösterilmesi

ve korunmasý gereken 
belli ibadet, iþaret ve semboller 

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “bilmek, hissetmek” anlamýn-
daki þi‘r (þa‘r) kökünden türeyen þiâr (þaî-
re, çoðulu þeâir) “ayýrýcý özellik, niþan, alâ-
met” mânasýna gelir. Þiâre ve meþ‘ar ke-
limeleri de ayný anlamdadýr. Bu çerçeve-
de bayrak ve sancak gibi temsil özelliði ta-
þýyan þeylere veya askerlikte kullanýlan pa-
rolalara da þiâr adý verilmiþtir. Dinî termi-
nolojide Allah tarafýndan vazedilen, O’na
kulluk etmeye vesile olan, saygý gösteril-
mesi ve korunmasý gereken belli ibadet,
iþaret ve semboller þiâr kabul edilmiþtir.
Kur’ân-ý Kerîm’de þiâr kelimesi geçme-
mekle birlikte “dinin gerçekleþtirilmesini

ric ve’þ-Þî£a (Riyad 1988), Muhammed
Râþid el-Ukaylî’nin eþ-Þî£a neþßetühâ ve
te¹avvürühâ (Amman 1400/1980), Ahmed
Kemâl Þeat’ýn eþ-Þî£atü’l-Ýmâmiyye fel-
sefe ve târîÅ (Kahire 1414/1994) adlý ça-
lýþmalarý bunlar arasýnda sayýlabilir. Mu-
hammed el-Bendârî’nin Þîa ile Fars kültü-
rü arasýndaki iliþkileri ele aldýðý et-Teþey-
yu£ (Amman 1988), zaman zaman Þiî ri-
vayetlerini mezhebin kabulleriyle aynileþ-
tirme yanlýþlýðýna düþmekle birlikte büyük
bir emek ürünü olan Nâsýr b. Abdullah el-
Kafârî’nin U½ûlü me×hebi’þ-Þî£a (I-III, Ri-
yad 1414/1993), titiz bir çalýþma kabul edi-
len Muhammed Ýbrâhim el-Feyyûmî’nin
eþ-Þî£atü’l-£Arabiyye ve’z-Zeydiyye’si
ile (Kahire 1423/2002) eþ-Þî£atü’þ-þu£û-
biyye ve’l-Ý¦nâ£aþeriyye’si (Kahire 1423/
2002) ve Kâmil Mustafa eþ-Þeybî’nin e½-
Øýla beyne’t-ta½avvuf ve’t-teþeyyu£ (I-II,
Baðdat 1982) adlý eserleri özellikle anýlma-
lýdýr. Ýrfan Abdülhamîd, itikadî mezheple-
re tahsis ettiði kitabýnda Þiîliðin ortaya çý-
kýþý ile Ýsnâaþeriyye, Zeydiyye ve Ýsmâiliy-
ye’nin kýsa tarihçeleri ve doktrinleri hak-
kýnda deðerli tahliller ortaya koymuþ (Di-
râsât fi’l-fýraš, s. 9-65), Abdurrahman Be-
devî Me×âhibü’l-Ýslâmiyyîn’in (I-II, Bey-
rut 1973) II. cildini Ýsmâiliyye, Karâmita,
Nusayrîlik ve Dürzîliðe ayýrýp önemli bilgi-
lere yer vermiþtir.

Batý dünyasý ilk defa Fâtýmîler dönemi
ve Haçlý seferleri sýrasýnda Þîa’dan haber-
dar olmuþ, Ýsnâaþeriyye hakkýnda ilk bil-
giler Safevî hânedanlýðý döneminde elde
edilebilmiþ, XVII. yüzyýlda Þiî bölgelerini
gezen seyyahlarýn notlarýyla bu bilgiler ge-
niþletilmiþtir. XIX. yüzyýlda Joseph Art-
hur, James Morier, Alfred von Kramer gi-
bi âlimlerin eserlerinde belirginlik artmýþ,
oryantalizmin geliþmesiyle birlikte Þiîlik
önceleri Ýslâm’a dair kitaplarda bir bölüm
olarak iþlenmiþ, daha sonra müstakil ça-
lýþmalar yapýlmýþtýr. 1979 yýlýndaki Ýran Ýs-
lâm Devrimi’nin hemen öncesinden itiba-
ren kitaplar, makaleler ve tezlerden oluþan
yoðun bir yayýn faaliyeti gerçekleþtirilmiþ-
tir (Kohlberg, s. 23-44). Þarkiyatçýlarýn ça-
lýþmalarýnda ilk dönemlerde Ýsmâiliyye, Nu-
sayrîlik ve Dürzîlik gibi fýrkalara aðýrlýk ve-
rilmiþ, bunlarla Hýristiyanlýk arasýnda bað-
lar kurulmuþ, Ýran Ýslâm Devrimi ile Kör-
fez Savaþý’ndan sonra Ýsnâaþeriyye ile Ýran,
Irak ve Lübnan bölgeleri özel çalýþma ko-
nularý haline gelmiþtir. Batý’da yapýlan ça-
lýþmalar arasýnda, Dwight M. Donaldson’ýn
Ýsnâaþeriyye’yi konu edinen ilk müstakil
eserlerden biri olma özelliðini taþýyan The
Shi’ite Religion’ý (London 1933), Henri
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