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45, 48, 49; el-MutaffifTn 83/ 10); "Öyle iken 
rabbınızın nimetlerinden hangisini ya
lanlarsınız?" mealindeki ayet ise otuz bir 
yerde (er-Rahman 55 / 13, 16, 18, 21, 23, 

25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 , 45, 47,49, 

51, 53, 55, 57, 59, 6 1, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77) geçmektedir. 
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r;ı YusuF ŞEVKi YAvuz 
!MJ ABDURRAHMAN ÇETİN 

AYETULIAH 
( .Jıl "tl ) 

İsnaaşeriyye Şiası'nın 
alim ve fakihleri için kullanılan 

bir unvan. 
_j 

Şia alim ve fakihlerinden birinin veya 
bir kısmının ilmi bakımdan diğerlerin
den daha üstün olduğu kanaatine varı

lırsa bunlara • ayetullahi' ı- uz ma" d enilir. 
Dini ve ilmi bakımdan fazilet ve kemal 
sahibi olduklarına inanılan bu kişiler hak
kında özellikle ayetullah unvanının ter
cih edilmesi, "ayet" kelimesinin Kur'an-ı 
Kerim'de Allah'ın alarnet ve işareti gibi 
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manalarda kullanılmasından ve bunla
rın ilahi hakikatierin tercümanı olarak 
kabul edilmelerinden ileri gelmektedir. 
Halkın şer'i ve dini vazifelerini arnelf ko
nularda yetki sahibi olan bu kimselerin 
sözlerine göre yerine getirmelerinden do
layı bunlara "merci -i taklfd " veya "müc
tehid-i mukalled" de denilmektedir. 

Şiiler'de ayetullah unvanı ilk defa Alla
me el-Hillf diye bilinen Hasan b. Yusuf 
b. Ali b. Mutahhar (ö 726/ 132 5) için kul
lanılmıştır. Nitekim el-Bdbü '1 -J:ıddi 'aşer 
ve Nehcü'l-müsterşidin adlı eserlerinin 
mukaddimesinde Alla me H illi' den bah
seden Cemaleddin Mikdad b. Abdullah 
Süyüri, onu "alemler içinde Allah'ın aye
ti" olarak vasıflandırmıştır. Söz konusu 
unvanın kullanılmasından önce Şfa'nın 

önde gelen bütün alimlerinin kendilerine 
has birer lakabı vardı. Mesela Kütüb-i 
Erbaa* olarak bilinen eserlerin müellifle
rinden EbO Ca'fer Muhammed b. Ya'kub 
ei-Küleyni (ö 329/94 1) "Sikatü' I-İslam ", 
İbn Babeveyh ei-Kummi (ö. 38 1/ 991) 

. "es-SadOk" ve EbO Ca'fer Muhammed 
b. Hasan et-Tüsf de (ö 460 / ı 067) "Şey

hu't-taife" unvanlarıyla anılmaktaydılar. 

Safeviler devrinde ulema için daha çok 
" şeyh, molla. mevlana. ahund" gibi umu
mi unvanlar. Kaçarlar devrinde ise "ale
mü'l-hüda. nizamü'l-ulema. şeriatmeda
ri, sadrü'l - efadıl " vb. unvanlar kullanıl
mıştır. Sünniler' in öteden beri imam 
Gazzali için kullandıkları "hüccetü'l- is
lam" tabiri, iran'da meşrutiyet devrin
den itibaren Şfa alimleri arasında da ge
çerli olmaya başladı. Bu devirde meşru
tiyet öncülerinden Seyyid Abdullah Bih
behanf ve Seyyid Muhammed Tabata
Mfnin hüccetü'I-İslam unvanı ile anıldı
ğı, bazan da ikisine birden "hücceteyn" 
denildiği görülmektedir. Bu sırada Şia 

arasında daha önce kullanılan ayetullah 
unvanı giderek yerleşmeye ve adı geçen 
iki alim "ayeteyn" diye de anılmaya baş
ladı. Yine Necef'te ikamet eden ve meş
rutiyeti destekleyen Mirza Halil Tahra
nf. Kazım Horasanf ve Abdullah Mazen
derani adlı müctehidlerin de ayetullah 
lakabını aldıkları bilinmektedir. Bu de
virden itibaren din alimleri ve mezhep 
fakihleri hakkında "ayat-ı izam ve hu
cec-i İslam" tabiri de yerleşti. 

Hac Şeyh Abdülkerim Hairi Yezdf (ö 

1355/ 1937) vasıtasıyla Kum şehri ilim 
çevresinin yeni bir şekil ve gelişme ka
zanması üzerine ayetullah unvanı civar
daki fakih ve müctehidler için de kulla
nılmıştır. Bunlar arasında, merci-i tak
lfd olan ve mensuplarının arnelf görevle-

rinde rehberlik edenlere de ayetullahi 'l 
uzma denilir. Necefte Aga Hac Seyyid 
Ebü'I-Hasan İsfahanf iö. 1946) ve Kum 'da 
Aga Hac Aga Hüseyin BurOcirdf (ö 19611 

en önemli ayetullahi'l- uz ma id iler. Bu 
unvanla anılan lar arasında en meşhur 

sima olan Rühullah Humeyni, 1979 İ ra n 
islam inkılabında n sonra "imam" unva
nıyla da anılmıştır. 
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AYETÜ'I-KÜRSİ 
( ......... _}ll "tl ) 

Bakara sılresinin 
tevhid akldesini anlatan 

255. ayetinin adı . 
_j 

Adını, ayetin içinde geçen ve "taht, hü
kümranlık. ilim, kudret" gibi manalara 
gelen kürsi'' kelimesinden almıştır. Na
zillili Muhammed Hakkı. Ayetü'l-kürsr
nin fazileti hakkında doksan beş hadis 
ve ayrıca bu ayet için doksan üç isim 
tesbit ettiğini kaydettikten sonra ken
disinin önem verdiği bazı deliliere daya
narak ayetin kırk kadar adını zikretmek
tedir (b k fjazfnetü'l·esrar, s. 125- I 38) Ge
nellikle bu isimler ya Ayetü'l-kürsf'nin 
fazileti (a'zamü' l-ayat, seyyidetü ayi'l-I<ur
an, efdalü ayi'l -l<ur'an. eşrefü ayi'l- l<ur 'an) 
veya konusu (ayetü s ıfati llah, ayetü 't-tev
hfd) yahut da okunduğu takdirde sağla
yacağı faydalar (el - ayetü' l - hafıza, el-aye
tü 'd-dafia) göz önünde bulundurularak 
düşünülmüş ve düzenlenmiştir. 

Tamamı on cümleden ibaret olan Aye
tü'l-kürsfde Allah Teaıa·nın birliğ i. O'nun 
hay {daima diri) ve kayyüm (zatı ile kaim) 
olduğu, uyuk.lama ve dalgınlık gibi be
şerf sıfatiardan münezzeh olup kainatı 

kendi tasarrufunda bulundurduğu , O'nun 


