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A'YANÜ'ş-ŞİA 

( ~l .:ı~l) 

Şia alimlerinden Muhsin el- Emin'in 
(ö. 1952) 

isnaaşeriyye imam, a lim ve 
ileri gelenlerine dair 

biyografik eseri. 
_j 

13.000 civarında biyografi ihtiva eden 
ve başlangıçtan itibaren XX. yüzyıla ka
dar (yaşayanlar hari ç) Şii imam, alim ve 
ileri gelenlerini alfabetik sıra ile ele alan 
eser elli iki bölüme (cüz) ayrılmıştır. Bi
rinci bölüm, siyer ve tabakat kitapları
nın genel bir değerlendirmesinden ve 
eserin yazılış sebebini anlatan bir baş
langıçtan (hut betü'l-kitab) sonra üç kısım
dan meydana gelmiştir. Birinci kısımda 
eserin tertibi ve alfabetik sistemi hak
kındaki bilgiler yer alır. İkinci kısımda 
sı rasıyla ŞYa , İmamiyye, Mütavile. Kızıl
baş, Rafiza. Ca'feriyye, Hassa tabirleri 
ele alınarak bunların sözlük ve terim 
manaları üzerinde durulur. Müellifın be
lirttiğine göre Hz. Osman ' ın şehid edil
mesinden sonra onun taraftarları Osma
niyye. Ali taraftarları da Aleviyye olarak 
anılmıştı r. Yine müellifin iddiasına göre 
Abbasiler devrinde bu iki ismin yerine 
geçen Ehl-i sünnet ve ŞYa tabirleri gü
nümüze kadar intikal etmiştir. Buna gö
re ŞYa, genel olarak Ali b. Ebü Talib'in ta
raftarları, ilk Şifler de Arnmar b. Yasir, 
Ebü Zer el-GıfarY ve Mikdad b. Esved 
gibi kimselerdir. ŞYa mezhebi, imameti 
dinin rüknü sayması ve imam için belli 
özellikler kabul etmesi sebebiyle İmamiy
ye, on iki imam görüşünü benimseme
si sebebiyle İ snaaşeriyye , fıkıhta Ca'fer 
es-Sadık ' a bağlı olduğu için de Ca'feriy
ye adını almıştır. Müellif, Ali taraftariı
ğının Hz. Peygamber zamanında başla 

dığını , Ali 'nin hayatı boyunca da güçle
nerek devam ettiğini , fakat daha sonra 
devlete hakim olan Emeviler ve Abbasi
ler devrinde Ehl-i beyt ve taraftarları
nın sayısız zulüm ve baskılarla karşılaş
tığını belirtir. Bu arada ŞYa konusunda
ki ithamlarından dolayı İbn Kuteybe. İbn 
Hazm ve çağdaş müelliflerden Ahmed 
EmYn, Lothrop Stoddard. Mustafa Sadık 
er-Rafif ve Muhammed Sabit gibi yazar
ların d üşüncelerini çeşitli yönlerden ten
kide tabi tutar. Ardından da ŞYa ' nın ya
yılış sebeplerini inceler. Başta Ali b. Ebü 
Talib olmak üzere Ali eviadının İsiamY 
ilimiere yaptığı hizmetleri ve diğer ilim
lerin gelişmesindeki paylarını belirtir. 
Daha sonra ŞYa akaidini hulasa eder. Bu 
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kısımda Allah'ın varlığı, bazı sıfatları ve 
Hz. Peygamber'in nübüwetine temas edi
lir. Hz. Ali'nin ve on bir eviadının Peygam
ber'den sonra yaratılmışların en üstü
nü, bu sebeple de imamete en layık kim
seler oldukları . Hz. Fatıma'nın bütün ka
dınların en faziletiisi olduğu belirtilir . Di
nY hükümlerin tesbiti konusunda sade
ce imamların veya din bilgilerine tam 
manasıyla vakıf güvenilir müctehidlerin 
yetkili olduğu savunulur. Diğer iman ve 
ibadet konularının önemi üzerinde du
rularak ŞYa'nın her türlü aşırılıktan uzak 
olduğu ifade edilir. Müellif ashap hak
kındaki görüşlerini ortaya koyarken Hz. 
Peygamber'i sevdikleri için ashabını da 
sevdiklerini, onların masum olmadıkla
rını, Peygamber'i mürnin olarak görüp 
mürnin olarak ölmenin adi* sayılmak 
için yeterli bulunmadığını belirterek ri
vayetlerinin tenkide tabi tutulması ge
rektiğini ileri sürer. Buna göre adalet* i 
sabit olan sahabiye hürmet duyulur ve 
rivayeti kabul edilir. Bu durumda olma
yan Mervan b. Hakem, Mugire b. Şu ' be. 

Velid b. Ukbe ve Büsr b. Ertat gibi kim
selerin rivayetleri ise muteber sayılmaz. 
Bu arada İmamiyye' nin Kur 'an konusun
daki düşüncesini açıklayan müellif, Kur '
an'ın değiştirildiğinin söylenemeyeceği

ni. böyle bir iddiayı ileri sürenin yalancı 
ve iftiracı olduğunu, noksan ve fazlalık 
iddia edenlerin kendilerince de tekfir 
edildiğini belirtir. Daha sonra başlangıç
tan itibaren son deviriere kadar dini ve 
pozitif ilimler sahasında eser yazan Şii 

alimlerden örnekler vererek Kütüb-i Er
ba ca diye bilinen el-Kafi, Men la yaJı
duruhü 'l-iakih, Teh~fbü 'l-ahkam ve el
İstibsô.r adlı eserleri özellikle zikreder; 
bu kitaplarda yer alan 44.244 hadisin 
bile İmamiyye'nin İslami ilimiere karşı 
ifa ettiği hizmetin kuwetli bir delil i oldu
ğunu söyler. İslam devletlerinde önemli 
görevler almış Şii vezir, emir, kadı ve di
ğer şahsiyetlerden bahsettikten sonra 
Şia ' nın günümüzde yayılmış olduğu bel
deleri alfabetik sıraya göre tanıtır. Bi
rinci bölüm ün üçüncü kısmında A cyô. 
nü 'ş-Şfca'nın telifı sırasında başvurulan 
393 eser yine alfabetik sıra ile kayde
dilir. 

İkinci bölümde Hz. Peygamber'in haya
tı ile Hz. Fatıma'nın hayatı anlatılmak
ta, üçüncü bölümde Hz. Ali 'nin hayatı 
ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, bu 
arada Şerif er- Ra di tarafından topla
nan, hutbe, vaaz, hikmetli sözler ve ba
zı risalelerinden oluşan Nehcü'l-belô.
ga ' nın muhtevasının Hz. Ali'ye ait olma-

dığı konusundaki iddialar reddedilmek
tedir. Dördüncü bölümde Hz. Hasan'dan 
başlanarak on bir imarnın hayatı anla
tılır. On ikinci imam Muhammed b. Ha
san'ın doğumu, fazileti ve özellikleri iş

lendikten sonra onun ölmeyip ortadan 
kaybolduğu inancına geçilir. Buna göre 
Muhammed b. Hasan gerek Hz. Peygam
ber'den gerekse imamlardan intikal eden 
haberlerde belirtilen vasıfları kendinde 
toplayan, dünyanın bir günlük ömrü bi
le kalsa mutlaka ortaya çıkarak zulmü 
bertaraf edip her yeri adalet ve iyilikler
le dolduracak olan şatisiyettir. Ahir za
man çıkacağı beklenen mehdi* odur. 
Onun 260 (873) yılında kaybolması, 328 
(940) yılında "büyük gaybet"e geçmesi 
ve tekrar döneceği, Şia'da bir inanç esa
sıdır. Eserde, "Sahibü'z-zaman " adı da 
verilen bu imarnın zuhür edeceğini be
lirten delillerin mütevatir olduğu ısrar
la belirtilmekte ve muhaliflere cevaplar 
verilmektedir. Bu arada mehdinin ilk 
gaybeti esnasında Şia'yı yönettiği kabul 
edilen ve süfera-yi erbaa (bk. GAYBET) 

diye anılan dört sefir hakkında da bilgi 
verilmekte ve mehdinin zuhürunun belli 
alametlerin ortaya çıkmasından sonra 
gerçekleşeceği ifade edilmektedir. 

Acyô.nü 'ş -Şica'nın dokuz cilttutan da
ha sonraki bölümlerinde İsnaaşeriyye 
alimleri ve önde gelen şahsiyetlerin bi
yografileri ele alınarak incelenmektedir. 
Biyografilerde önce biliniyorsa doğum ve 
ölüm tarihi, nisbesi, eserleri. diğer alim
lerin bu kişi hakkındaki görüşleri , Şiflik' 

teki yeri ve tesirleri anlatılmakta , şiir ve 
nesirleri aktarılmaktadır. Özellikle de ya
yımlanmamış şiirleri varsa bunların ta
mamı nakledilmektedir. Eserin son bö
lümü. müellifin. oğlu Hasan el-Emin ' in 
katkılarıyla yazdığı kendi biyografisini 
ihtiva etmektedir. Burada doğumu. aile
si, öğrenimi, yetişmesi , diğer alimlerle 
münasebetleri. seyahat ve hizmetleri an
latılmış; ayrıca hakkında yazılan maka
lelere. faziletlerini belirten şiiriere ve ölü
münden sonra yazılan mersiyelere de 
yer verilmiştir. 

A cyanü 'ş - Şi ca, gerek hacmi ve ele al
dığı şahsiyetler bakımından gerekse fay
dalandığı kaynaklar açısından uzun bir 
çalışmanın ürünüdür. Şia kültürü, özel
likle Şia ricali konusunda önemli bir kay
naktır. Ancak Şia inancında yerleşmiş 

bazı telakkilerin ( i mamla rın manevi vas ıf

l a rı ve masum o luşla rı . devlet reis li ği a n layı

ş ı, beklenen mehdi vb.) savunulması sıra
sında ilmi sınırların dışına çıkıldığı. taas
suba düşüldüğü, mezhep tarafgirliğinden 
uzak kalınamadığı dikkati çekmektedir. 



A'yônü 'ş -Şi'a 1938-1963 yılları ara
sında elli altı cüz olarak basılmıştır. Ki
tabın beşinci baskısı, müellifin oğlu Ha
san el-Emin'in tahkiki ile. biri fihrist ol
mak üzere on bir cilt halinde yapılmıştır 
(Darü 't- tearüf, Beyrut 1403 / ı 983) Eserin 
hacmi büyük boy (34 cm ) olmak üzere. 
211 sayfalık fihrist hariç, 5600 sayfayı 
geçmektedir. 
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Kureyş kabilesine mensup 
Ümeyye b. Abdüşems oğullarının 

bir kolu. 
_j 

A"yas. " ağaçları birbirine sarılmış ko
ruluk" anlamına gelen ve " asıl ve men
şe" manasında da kullanılan fs kelimesi
nin çoğuludur. Ümeyyeoğulları ' nın kuru
cusu sayılan Ümeyye b. Abdüşems b. Ab
dümenaf'ın on iki erkek çocuğundan As. 
Ebü'l-As, Ts, Ebü'l-Ts ve bazı rivayetlerde 
Üveys adlı oğullarının teşkil ettiği kola 
A'yas adı verilmiştir. Bosworth'un zan
nettiği gibi (E/ 2 Suppl. IFr l. ı. 103) A'yas 
bu dört isimden yalnızca birinin çoğulu 
olmadığı gibi adı geçenlerin hepsi aynı 
şahıs da değildir. A'yas' ın anneleri Arni
ne bint Eban b. Küleyb 'dir. ümeyye b. 
Abdüşems ölünce oğlu Ebü'l-As. annesi 
Arnine'yi baba bir kardeşi Ebu Amr ile 

. evlendirmiş (Cahi liye döneminde yaygın 
olan bu nevi evli likler Kur 'a n-ı Kerim 'de 
lbk en-Nisa 4/2 1 yasaklanmıştır). Ebu 
Amr'ın Arnine ile evliliğinden Ebu Muayt 
dünyaya gelmiştir. ibn Hazm. A'yas ara
sında Ebu Amr' ı da zikreder. 

Ümeyye b. Abdüşems'in bir diğer ka
rısından olan çocukları Harb, Ebu Harb. 
Süfyan. Ebu Süfyan ve Amr'ın teşkil et
tiği kola ise. Ukaz Savaşı ' nda kardeşle

ri Harb'in yanında her biri arslan (an 
bes) gibi savaştıklarından dolayı, Anabis 

(_r. \:.JI) adı verilmiştir. Muaviye b. Ebu 
Süfyan gibi Ümeyye'nin Anabis kolun
dan gelen Emevi halifelerine Süfyanller. 
Mervan b. Hakem ve Abdülmelik b. Mer
van gibi A'yas kolundan gelenlere ise 
Mervanller denilmiştir. 

A'yas'a mensup olan önemli şahsiyet
ler arasında şu isimler sayılabilir: Ku
reyş'in hakim ve şairlerinden kabul edi
len Hz. Osman ' ın dedesi Ebü'l~As, onun 
oğlu ve Hz. Osman'ın babası Affan. Hz. 
Osman, Hz. Osman'ın amcası Hakem b. 
Ebü'l-As. Hakem'in oğlu ve Hz. Osman ' ın 

katibi olan Emevi Halifesi Mervan b. Ha
kem. meşhur Emevi Halifesi Ömer b. Ab
dülaziz ve babası Abdülaziz b. Mervan, 
Hz. Peygamber' in valilerinden Attab b. 
Esid ve onun dedesi Ebü'l-Ts b. Ümey
ye, Hz. Peygamber'in Vemen'e vali gön
derdiği Halid b. Said. Hz. Peygamber ta
rafından adı Abdullah diye değiştirilen 
Hakem b. Said ile dedeleri As b. Ümeyye. 
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AYASAGA 

{ö 892 / 1487) 

Osmanlı mimarı. 
_j 

Babasının adı Abdullah olanAyas Ağa'
nın doğum tarihi ve yeri bilinmemekte
dir. Fatih Sultan Mehmed dönemi mi
mari faaliyetlerinde görev almış, büyük 
bir ihtimalle aynı dönemin meşhur mi
marlarından Atik (Azatl ı ) Sinan ile birlik
te istanbul'daki Fatih Külliyesi'nin ( ı 463-
147 1) yapımında çalışmıştır. ll. Bayezid 
döneminin başlarında hayatta olan Ayas 
Ağa'nın hangi yapılarda doğrudan gö
rev ald ığı kesinlikle bil inmemekte, fakat 
892 ( 1487) tarihli mezar taşı kitabesin
de "üstat" unvanıyla anılmasından, mes-

Mimar 
Ayas Ma' nı n 
Saraçhanebası'nda ki 

eski 
ve Eyüp' e 
nakledildikten 
sonraki 
yeni kabri · 
istanbul 

AYAS AGA KÜLLiYESi 

Mimar 
Ayas Ağa 

Camii 'nin 
1938 

yılındaki 

durumu· 
Sa rachanebası 1 

istanbul 
(Ayverdi'den) 

leğinde önde gelen bir şahsiyet olduğu 
anlaşılmakta ve yaşadığı dönemin belli 
başlı yapılarının pek çoğunda çalıştığı 

tahmin edilmektedir. Yapımını üstlendi
ği eser lerin adlarının da tam olarak bi
linmemesine karşılık. 879 (1474-75) ta
rihli bir vakfiyeden, kendi adına biri Af
yon'da olmak üzere iki cami ve bir mek
tep yaptığı ve bu hayrata mallarını ba
ğışladığı öğrenilmektedir. istanbul Şeh
zadebaşı ' nda Mimar Ayas Mescidi (Sa
raçhanebaşı Mescidi) ve Mimar Ayas Mek
tebi olarak tanınan iki yapı, mimarın me
zarıyla birlikte 1957 yılında yol açmak 
için ortadan kaldırılmıştır. Afyon' daki ca
misin in yıkılış tarihi ise bilinmemektedir. 
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M ZEKi SÖNMEZ 

ı 
AYAS AGA KÜLLİYESİ 

ı 

Amasya'nın 

Şamlar (Şamlılar) mahallesinde 
Ayas Ağa tarafından 

XV. yüzyılın sonlarında yaptırılan 

L 
küçük bir külliye, 

_j 

Bulunduğu mahalleye nisbetle Şamlar 
adıyla da anılan cami, medrese ve sıb

yan mektebinden ibaret külliyenin bani
si ll. Bayezid devri Kapı ağalarından Ayas 
Ağa· dır. Hüseyin Hüsameddin. kitabesi 
olmayan külliyenin 900 ( 1494 -95) yılında 
yaptırıldığını bildirir. Külliyenin yerinde 
daha önce Danişmendlioğlu Emir (Melik) 
Gazi'nin hayratından olan Şamlar Ca-
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