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tma.mı:fye (İsna-Aşertyye)'ye göre, sübuti ve selbi sıfatlanyla 
Alllah'ı, O'nun hakkında dogn.i ve mümteni' olaru, nübüvvetı, 

imameti ve me'adı tanımak vaciptlr. Başka bir ifadeyle "tistilü'd

din"den olan. Allah'ın birligtne, sıfatlanna, adaletine, peygamberlerin 

peygamlıt!rligtne, Hz. Peygamber'in Allah'dan getlrdiklerı.ne, trnamıan:n 

imametine ve me'ad ·(öldükten sçmra dirilmeye} inanmakbr. Şi'a'ya: 

göre, her akil balig insanın bu inanç esaslarını bUmesi vaciptlr. 

Bunun böyle vacip oldugu, hem akli, hem nakli deİil Ue sabittir. 

Allah 'ın bUinınesi taklidle olmamalı, akli muhakeme ve istidlale 

dayainnalıdır. Allah'ı taklidle tanımak caiz degudir, Çünkü taklid, 

başkas.ının sözünü delilsiz kabul ('.tmek demektir. Oysa Allah TeMa, 

taklidi kôtülemiştir: "Hayır, belki on!ar: Biz babalaronızı bit yol üzere 
bulduk, biz onların izini tutarak gidiyoruz derler." {XLIII/23}; "Bu 

kitaptan evvel size bir kitap gelmişse, yahut sizde bırtakım ilim 

artıklan kalmı.şsa, davaruzda gerçelr.seniz, bana getırlıit" {XLVI/5). 

Şu halde Şi<aya göre "DJnin Esasları" {Ustilu'd-Din)nda taklid 

caiz degildir. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldugu gibi Allah'ın varbgını 

ispat eden bu deliller, hem bizi kuşatan afakta {göklerde ve 

yeryüzünde}. bütün. olaylarda. hem insanın. kendi varlıgında 

mevcuttur. Bu husustaki ayet-i kerime me~en şöyledir: "Biz onlara. 

çok geçmeden, ayetlerimizl, uzak Ufuklarda da kendi öz canlannda da 

gösterecegiz."·(XLI/53}. Demek oluyor ki msan, Allah'Uı büyük bir 

lütufla kendisine verdigl akıl ve idrakle. uçsuz bucaksız alemleri 
yaratan, bütün bunlan sagiam düzen ve intızamla idare eden her şeyi 

bir sebebe baglayan abes ve manasız hiçbir şey yaratmayan üstün 
sıfatiara sahip, noksan sıfatıardan uzak bir yaratıemın varbgını ve 

birligini anlar ve ~anır. Yine ınsan; kendi yaratıhşındakl üstünlükleri 

tefekkür edip düşündügünde de, bu yüce kudret ve hikmet sahibi 
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varlıgın mevcudiyetini kabul eder. Çüiıkü ona verilen akıl ile o, hiçbir 

şeyin kendiliglnden olamaya<:agına ve bu aletnde cereyan eden kurulu 

düzenin şuursuz bir tabiattan veya bir tesadüften meydana 

gelmeyecegine hükmeder. 

İşte bu Yftzden İnia.miyye'ye göre Usiilu'd-Din'de taklid yoktur. 

Mü 'min, akıl ve tefekkürle Allah'a, Adaletine, Nübiivvete, tmamete ve 

~ Me'ad'a inanır ve bunların ayrıntılarİnı dini .kitaplardan ve 

bilginlerden ögrenir ve hayatı boyunca bunu sürdüriir. 

Bilin. dJgi üzere tsiam dini şu esaslara dayarnr: Tevhid, nübüvvets 
ve ahirettir. Bunlarda bütün İslam fırkalan ittifak etmıştir. Şi'a, bu üç 

ıilkne, ila.hi adaleti ve .tınAınete imam ilave ederek Isiamın ve imanm ·,} 
asıllannı peş esasta toplamaktadır. Onlara göre, iman; kalb ile tasdik. · 

dil lle 1krar ve erkan lle ame1 etmektir: 

Tevhid, Allah Tealanm varlıgma ve birligine inanmakbr. O'nun 

benzeri yoktur. O, ezeli ebedi, evvel ve a.hır, her şeyi bilen, hikmet 
sahibi, ıldil, diri, her şeye gücü yeten, gani, ·işiten ve görendir. 

Yaratıklann vasiflandınldı.gı sıfatlarla vasıflandırılmaz. O, elsim 

degildir. Suret, cevher, araz. agırlık, hafiflik hareket, sükiin, mekan ve 

zamanla vasıflandırılamaz. O'nun benzeri, eşi, zıddı, arkadaşı. oglu, 

kızı ve ortagı yoktur. O'nun bir dengı. yoktur, olamaz da. Gözler O'nun 

1dlak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. 

İmaıniyye'ye göre Tevhid dört kısımda izAh edllir: 

ı. Tevhid-i Zatl: 

Allah'ın zAtı itibartyle bir oldugunainanmak demektir. Yukarida 

zikredilcligi gibi O'nun ortagı ve benzeri yoktur. O'na benzer ve eş 

düşünülemez. O, her türlü noksan sıfatıardan münezzeh olup, kemal 

sıfatlanyla muttasıftır. Varlıkların başla,ngıcı, onların yaratıcısıdır. 

Bütün varlıklar O'ndandır. Allah ilk sebeptir. Varlı.gı zaruri olup, 
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bizzat Kendisindendir. "Dogurmadı, dogmadı. O'nun eşi benzeri 

·yoktur, olamaz da." (CXII/3). O, her şeyden müstagni. fakat her şey 

O'na muhtaçtır. 

IL Teyhid-i Sıfat : 

hnamtyye, Tevhid-i sıfatı. iki kısımda inceler: 

a) Sıfat-ı Uti; Subüti veya Ceınel ve Kemil1 lle Selbi veya Celal 

b) Sıfat-ı Fiili. 

a)ı Sıfat-ı Ziiti'ye, Subüti, Cemal ve Kemal sıfatlan da denir. 

Onlar sekizdir: Kudret, ilim, hayy. trade, müdrik, kadim, mütekellim ve 

sadıktır. Bu sıfatlar, O'nun zatının aynıOırlar. 

1) Kudret: Allah, Kadir-1 Muhtardır: O'nun kudretinde actzllk 

yoktur: O hiç bir hususta mecbür degtldir. O dllecHgini işler, diledigtni 

terkeder. O'nun kudreti, hür iradesiyle bir şeyi işlemeye de, terketmeye 

de aynı seviyede teallük eder. Böylece kudreti geneldir. . 

2) İlim: Allah, alimdir. o. her şeyi bllendir. Filllertni bilerek, 

saglam ve pürüzsüZ yapar. Bu şekilde fll1 işleyen, zarürl olarak 

alimdir. O'nun ilmi. bütün bilineniere tealluk eder. 

3) Hayy: O, daimi diridir. Kadir, alim olduguna göre, zarurl 

olarak diridir. 

4) Mürtd ve Kfuih'dir. Allah'ın iyiyi, hayn dllemesi, kötülügü, 

zulmü ve şerrt dilememesidir. 

5) Müdrtk: Kullarca idrakl mümkün olanı ve olmayanı Allah'ın 

bilmesi ve kavraması demektir. 

6) Kadi'İn: O'nun için ne bir öncelik, ne bir sonluluk 

düşünülemez. O'nun varlıgında geçmiş ve gelecegin anlan:iı olamaz. O. 

daima ezelde de ebedde de vardır. Varlıgırun başı ve şonu yoktur. 

7) Mütekellim: Allah'ın kelilmı olması demektir. O'nun kelanu, 

işitllen muntazam harf ve seslerle, -yı;ılnız dille dudakla degn

cisimlerden her hangi bir cisimde yaratmasıyla meydana gelir. 
aİılamındadır. Allah emirlerin!, melekle Peygamberlerine bildirir, yani 

, kelam sıfatını melekte yaratır, yahut Müsa aleyhısselam'a oldugu gibi 

agaçta halkeder. 

8) Sadık: Allah'ın haberlerinde dogru olması demektir. Çünkü 

yalan, zanlıi olarak çirkin bir şeydir. Oysa Alah çirkin olandan 
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mı1nezehttr. O'nun hakkında eksfkllk muhaldir. 

lmaınıyeye'ye göre bütün bu sıfatlar. Keııiaı sıfatlan olup, hepsi 
Allah'ın zatının ayru.dırlar. Bu sübOO sıfatlan, Zdt'taiı.ayn bilmek. ya 
bunlann da O~nun zatı gibi Kadtm_ olduğuna ınamna sonucuna bizi 

' ' 
götürür lı.i bu inanç, Kadimlenn çoklugu (Teaddüd-1 Kudema)nu 

gereketlrir, oysa bu durum İs!Am'a ve imana. aykındır; yahut bu 

sıfatıann hAdis olduguna inanma sorii.U::u çıkar ki o takdirde, Allah'ın 
bir zaman bu zati sıfatıardan yoksun bulundugunu kabul etmiş 
oluruz, halbuki Allah bı.t gibi şeylerden müne?.zeh (uzak)tlr. İirulmiyye, 

bu konuda Mu'tezile ile aynı görüşü paylaşmaktadır. 

Ehl·i ~ünnet'e göre "bu sıfatlar kadim olup, za.tın ne aynı, ne de 
gayndır." demenin manası şudur: Bu sıfatıar Zat-ı İlahi'nin zihindeki 
mefiıumuni.ı degiştirecek özel mefiıumlara sahip olduklan için, gerek 

1 . 

fehm ve gerekse zihoi tasavvur itibariyle zatın gayndır. Fakat bu 

sıfatlar, dış alemde bir vücutlan bulunması itibariyle de mevsllf (Ut) 
tan aynlıp, müstakll ölarak var olamazlar; mesela Zat'tan ayrı olarak 

müstakilen var olan bir "kudret" göremtyoruz;. biz ancak zat ve kudreti 
birlikte görebilmekteyiz. İlalıi suatlarm durumu işte böyledir. Bunlar 
hariç itibariyle zat·~ aynıdır; yani zat'tan müstakli olarak ayrı . 
bulunamazlar. Zihinde ve ftkirde t~vvur edilmeleri itibartyle de 

· zat'ın gayndırlar; yani akıl her sıfatın manasını anlar ve her birini ayrı 
ayrı düşünür. Zihinde bir takım manalarıo bulunması asla şirk 
anlamına gelmez. Tevhidi bozaca.It ve manasını zedeleyecek olan, 
hartçte, çoklugun bulunmasıdır. Kadim olan ilahi sıfatlan zihlnde 
müstakil ·olarak düşünmek, Tevhid'in_ manasını bozmaz. Çünkü 
zat'ın mefiıumu başka, suatların mefhumu baŞkadır. Ne zat sıfatsız, 

ne de sıfatlar zat'sız tasavvur olunabilir. Eger ilim zat'ın aynısı olsa, 
aynı şekilde kudret de zat'ın aynısı olsa, bu takdirde ilim kudretln 
aynısı demclt olur ki, buni.ın babl oİdugu açıktır. Ehl-i Sünnet'e göre, 
zat kadim oldugu gibi, sıfatlar da kadimdir. Sıfatıarın da kadim 

oldugu kabul edilmekle kadimleıin çoklugu gerekmemektedir. Aynca 

sıfatıarın intikali de ç.atz _görülmemektedir. Kadimlertn çoklugunun 
gerekliligi, ancak iSpat olunan kadimlertn çeşitli zatlar kabul edilip; 
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birbÜ:i.nden aynimasının '\•e intika.lin1n caiz olmasıyladır. 

Müslümanlıga ve Tevltrde aykın olan, kadim za.tıann çoklugudur. 

Çünkü za.t'ın birÇok sıfatlan olabilir, bu sıfatıann çoklugu hiç bir 

" zaman zat'ın çoklugunu gerektirmez. 

a)ı Selbi veya Celal sıfatlar! Allah'da bulunmasına imkan 

olmayan, O'nun bunlardan münezzeh oldugunu ifade eden 

sıfatlardır. Onlar yedicİir: 

1) O, mürekkep degıldir, Aksi takdirde:; parçalara muhtaç olurdu 
ki bu da mümkün olması anlamına gelecegınden. Allah böyle 
şeylerden münezzehtir. 

2) Cis1m degn, yani araz ve cevher degtldir .. Yoksa mekana 
muhtaç olurdu ki Allah bundan bertdir. 

3) .Allah hadiselere ;ı:nahal olamaz. 

4) .Allah ahirette gözle görülmeyecektir. Oysa görülecek olsa, 

zaman ve mekana.ı;nuhtaç olurdu. 

5) zatında ve sıfatlarında ortagı yoktur. olursa çokluk (teaddüd) 

lazım gelir. Halbuki bunun fesadı gerekti:rdigi apaçıktır. 
6) Sübüti sıfatıar, zatının aynı olup, gayri degildir. Eger O, 

kudretle Kadir, fl!.mle Alim v.s. olursa (.Allah'ın sübuti sıfatlan zatına 

zMt olursa). sıfatlarında bu manevi (sübtiti) sıfatıara muhtaç olurdu, 
böylece O, mümkün olacaktır ki .Allah bundan münezzehtir. 

7) Allah ganidtr, ihtiyaçtan münezzehtir. Herkes ve herşey O'na 

muhtaçtır. 

III- Tevhid-i Fiili:: Allah'ın varlıgına, birligine sübüti 

sıfatıarına ve bu sıfatıann Zat'ıİı aynı olduguna. O'nu yaratıklara 

teşbih ve tecsime meydan veren selbi sıfatıardan munezzeh 
' bulunduguna iman etmekle birlikte, O'nun fUllerinde de ortagı 

olma~ına inanmak:tır. 

Şu alemde var olan her şeyin. yaratma, yaşatma, nzık verme, 
öldürme, dtrlltme. acıma, bagışıama v.b. bütün fiili sıfatlann. O'nun 
fill ve tradesine raci cilduguna inanmaktır. O'nun fiilinde ortaklık, 
tradesinde ce br yoktur. 
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IV- Tevhid-i İbadet: 

Ibadet, yalnız Allah'a mahsustur.- O'ndan başkasına ibadet 

Şirktlr, k.üfürdür. Allah'tan başka, her hangi bir peygambere, 1rnama. 

melege, ermiş bir kimseye v.b. ne ibadet edllro.ez. 

MÜ'Illin, yukanda zıkredilP.n dört yönden Allah Tealayı birlernesi 

lfızın:ıdır. 

B-Ad41et: 

Adalet, İmamiyye Şi<asm:ın önemli asıllanndan birisidir. O. 

Allah'ın sübüti kemal sıfatlanndandır. Allah Teala mutlak adalet 
sahibi olup, zalim değildir. Çünkü zulüm, }"<i onun çirkin oldugunu 
bllmemekten, yahut blldigl halde mecbur oldugundan, ya da hakka 

karşı inad etmekten meydana gelir. Allah ise böyle şeylerden 

münezzehtir. Bu ~sa binaen tmamiyye şı~ası, ki.ılların iriidelerinde 

ve filllerinde mecbur olmadıklannı. hür ve muhtar olduklarını kabul 

etmektedir. Allah. kullarına güçlerinin yetmeyecegı bir şeyi teklif 
etmez, onları müstehak olduklarından fazlasıyla cezalandımıaz. 

Çünkü. O. hikmet sahibidir, O'nun fiilinin hik:mete uygun olması 

gerekir. Allah, daima kullarm mutluluğa erineleri içinonlan doğru 

yola irşad buyurur. kendilerine zarar verecek ve fesat olan şeylerden 
nehyeder ve şerri dllemez. Bu, onlar hakkında O'nun lütfudur ve 

rahmetidir. Eğer Allah, bir kimseyi yaptıği kötü fiilinden dolayı 

cezalanclırı.rsa, bu O'nun adaletlndendir, ama bağışiarsa bu da O'nun 
lütuf ve merhametindendir. lmamiyye'ye göre bu şekilde Allah'ın 

adalet sıfatına inanmak gerekir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle 

buyurmuştur: "Hak Teala, kullanna asla zulüm istemez." (XL/31);. 

'j\]jah ise fesadı sevmez." (II/205); "Biz göklerle yeri, ve aralanndakini, 

eğlence olarak, boşu boşuna yaratmadık." (XLIV /38); "Beri cinleri de 

insanlan da, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (LI/56). 

Allah Teala, insana akıl ve fikir ihsan ettiği için o, diğer 

yaratıklardan üstündür. İnsanın, bu llahi lütuf sayesinde Allah'ın hiç 
. . 1 . 

bir kimseye zulmetmiyeceğine inanması gerekir. Adalet, her şeyi 
hakettigine göre yerli yer1ne koymak olduğundan, Allah hiçbir surette 



zuliimde bulunmaz. 

Bu yüzden, İnıamiyye'ye göre, "Adalet" dlnin temellerinden biri 
' sayilmaktadır. 

c. NiibiivVet.~ . 

Peygamberlik, Allah 'ın salih ~ullan arasından seçtigl bir 

insanla, onlara iytligi ve kötülügü bUdlrmek ve dünya ve ahirette 

onları mutlu kılacak h1:1suslan göstermek üzere, Allah Teala'ya adli 
.,dolayısıyla rahmet ve lütuf olarak vacip, ilahi bir. görevdir. Kur'an~ı 

Kerim'de şöyle buiurulınuştur: "Tannınızl onların içinden öyle bir 

peygamber gönder ki onlara $enln.ayetlerini okusun, kitap ve ~eti 
ögretsin ve onları tertemiz eylesin. Muhakkak ki aziz Sensin, hakim 

Sensin!" (II/ 129). Buradaki vacipllk. başkasının, hAşil, Allah'a 

zorunlu kılması yoluyla degu, kemali ve lutfu bakımından zatl bir 
vücubluktur. çünkü Allah, mutlak adil, lutuf ve kemal sahibidir. Bu 

sebeble, O'nun kullanna peygamber göndereligine ve bunu dinin 

temellerinden biri oldug_,una inanmak gerekir. "Hak Teala, 

peygamberi® kime verecegıni daha iyi bilir." {VI/124). 

ı- Ehl-i süimetin çogunluguna göre, Allah tarafından 

peygamber gönderilmesi mumkündür :ve bunu akıl kabu1 eder. 
Onlardan bir kısmı da hlkmetin geregine göre peygamber 

gönderilmesinin vaclp oldugunu söyler . 

. Yalnız burada bahsedilen vacip, Mu'tezilenln anladıgı manada 

degildir. Hikmetin geregı anlamındadır. Şöyie ki Cenab-ı Hak 

hakimdir, kudretiilmi tam, keremi açıktır. Böyle Yüce varlıktan ancak 
umumi hayra ve onun ustunde hayır tasavvur edilemeyen nizamın 
gı1zelligine sebep olan şeyin meydana gelmesi uygiındur. 

Peygamber gönderilmesini hikmetin geregı olarak kabul eden 
kelamcılar Maveraünnehir {Matilıidi) kelamcılandır. 
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Eş'aıiler, Allah'ın ilillerini hiç bir şeyle ta'Ul etmezler. Peygamber 

g()ndermek birtakım hikmetleri ve menf'aatleri kapsa:m.asın-a ragmen, . 

hikmetler ve menfaaller peyg~berlertn göndertlınesini gerektirmez. 

Peygamber gönderilmesi husunuda, Ehl·i sünnetin görüşünü 

toplayacak olursak şöyledir: Allaı''ı tarafından peygamber gönderilmesi 

aklen caizdir. Yoksa Allalı hakkında vacip degildir. Bu, alerİıe Allah'ın 
bir lütfu ve rahmetidir. Peygamberlik. çalışıp kazanmakla elde 

edilemez, ancak Allah'ın vergisiyledir, O, kullarmdan dlledigini 

peygamberlige seçer: "İşte bu (peygamberlik) Allah'ın fazlıdır, onu 

dilecUgine verir. Allah çok büyük ihsan sa.hibidlr'' (LXII/ 4}. "Hak teala, 

peyganıberllgl. kime verecegini daha iyi bilir". (VI/ 124). 

Kur'an-i Kerim'in şu ve benzeri ayetleritlden, Allah'ın peygamber 

göndermekle mükelleflerden özür . beyan etmelerine ~eydan 

verilmemesi anlaşılmaktadır: 

"Biz peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. 

Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürülecek 

bir bahaneleri olmaya". (N/165): "Pe-Jgamber gelmeden evvel onları 

azap ile belak etseydik, onlar Rabbimiz derlerdi, bize bir peygamber 

göndereydirı de rezil 've rüsva olmadan Senin ayetlerine (inanaydık) 
onlara uyaydık." (XX/134). 

2- Mu'tezile'ye göre. Allah üzerine peygamber göndermek 

kullarına salalı (iyilik) ve lütuf olarak vaclptir. Çünkü onlar, "aslah 

'alallah" prensiplerine göre, Allah'ın kullarına en iyi olanı yaratması 

vacip oldugundan, peygamber gönderilmesinde de onların menfaati 

bulundugundan, bunun vaclp oldugt.iıiu söylerler. 

3- Filozoflara göre de peygamber göndermek, Allah üzerine aklen 

vaclptir. Alemin nizanıının muhafazası için lnAyet-i iliib:lyye gereklidir. 
Onlara. göre, i1ilemin nizamı, ancak adil kanunların koyucusu 

peygamberin varlıgı ile tamam olur. 
4- Sümen:lyye ve Berahime, peygamber gönderilmesiilin muhal 

oldugunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre, eger peygamber aklın 

gerektirdigi şeyleri getirip bildlrecekse, akıl zaten bunu anlamak için 



26 

yeter11dir. Peygamber göndertımesine ihtiyaç yoktur. Çünkü aklın iyi 

gördiigü ıyı, çirkin gördiigü.çirkinqfr. Eger peygamber~ kabul 

etmeyecegi şeyı getlrecekse, bu da akıl tarafından reddedilecektir. 

Öyleyse peygamber gönde:rflmesinde bir faide yoktur. 

İmanıtyye'ye göre, Hz. Adem'den Hz. Miıhammed'e kadar y11z 

yimll dört bin Peygamber gelmiştir. Kur'an-ı KerJm'de yirmi beş 

tanesinin ısmı geçer. 

:tmamıyye Şi'asına göre. Peygamberler, peygamber gönderilmeden 

önce de. peygainberllkle görevlendir:lldikten sonra da, büyük olsun, 

·küçük .olsun her tiirlü günahtan, hatta ya.ru.Iniaktan, unutmaktan, 

hatta aklın peygamberden meydana gelmesini .imkilnsız görmedigi, 

ancak halkın, örf bakımından hoşlanacagı şeyleri yapmaktan 

korunmuş (masum) 1~. Aynı şekilde imamlar da masumdurlar. 

Peygamberlerin vahlyden önce de; ·sonra da küfürden masum 
. .. 

olduklannda ümınet icma etmıştlr. Yalnız Hanenerden Ezarlka, 

peygamberler hakkında günahı {zenbl) calz görmüşlerdir. Bunlara göre 

her günah küfürdür. Böylece onlar, kü.frü peygamberlere tecviz etmış 

oluyorlar. Şi'a ise, "takiyye" prensiplerine uygun olarak. yani iman ve 

inançlarını yerine ve zamanına göre saklayarak başka türlü itlkat ve 

başka türlü iman göstererek, peygamberle~ tehlikeden dolayı küfür 
izhar etmelerini caiz görürler. Şl'anin bu görüşü ise kesi111tlde dogru 

degildir. Şöyle kl bu durum, tamamen Peygamberin davetini gizlemege 

, rtsalet tebllgini terke kadar varır. Çünkü taki~eye en uygun vakit, 

peygambere muvafakat ederuerin azlıgı veya yoklugu, muhaliflerinin 

çoklugu açısından peygamberin davet etttgi vakit bulunmaktadır. 

Şlllerin zlkrettlklert bu husus, Nemrut ve Firavun zamanındaki helıik 
olma korkusunun şiddetine ragmen Hz. İbrahim ve HZ. Musa'nın 
davetiyle ~e nakzedilmiştlr. 

Peygamberlerin tebllglerinde kasden yalandan korunmuş 

olmalannda icma vardır. Yanılma ve unutma yoluyla olan yalan 
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konusunda illtiiM vardır. Üstad Ebu İshak ve bir çok ilen gelen 

imamlar, muciZenin :peygamberlerin dogruluguna delalet etmesinden 

dolayı, ahkAmı teb11gle tlgill konularda peygamberlerden yalan sadır 

olmasıru kabul etmez. Kadı Ebü Bekr el-BBkillfini ise, bir yanılma ve 

unutma eseri olarak; onlardan ya1a:run meydana gelmesini caiz görür. 

Cumhura göre peygamberlerin kasden büyük günah işlemeleri 

dinen ımk{msızdır. Yalruz Haşevtyye bu kanaatte degQdir. Bunlara 

göre peygamberlerden büyük ve küçük günahlarui . sa dır olması 

calzdir. Kadı Ebu Bekr ve Eş'arilertn muhakkiklertnce, tebligin dışmda 

peygamberlerin ismetl aklei-ı vacip degildir. Çtinkti mu'cize tarafından 

ona dclil yoktur. Ebu Bekr el-Baldlla.ni, Peygamberlikten önce küfrün 
vukuuna aklen cevaz verir; fakat bu, asla vaki; olmamıştır. 

Mu'tezile ise, iyilik ve· güzelllgin akli, salah ve asiaha rtay~tln 

vacip oldugu prensipieline dayanarak.. peygamberlerden kasten 

bUyük günahın meydana gelmesini aklen mtimteni' görürler. 

~erin çogunluguna göre peygamberlerin yanılarak (sehven) 

büyük günah tşleıneler1 caJzdir. 

Kasden küçük gtinahlann işlenmesine gelince; cumhura göre, 

peygamberielin kasden küçük günah işlemeleri mümkündur. Yalnız 

Cübbru bu kanaatte degildir. Ancak o, yanılma ve hata yoluyla küçük 

günahın sadır olmasını ca.:lz görür. Küçük günahlarm sehven suduru 

ise, Ehl-1 sünnetin ~ogunlugu ile Mu'tezilenin çogunlugu tarafından 

Ittifakla ca.:lz görülmüştür. 

Bu anlatılanlaruı hepsi, peygamberielin vahiyden sonraki 
vasıflanna aittir. 

Peygamberlikten önce büyük günah işlemeieıini ise, Ehl-1 
sünnetin çogunıugu ile Mu'tezilenin hepsi, mu'cize tarafından delil 

olmadıgı için :lmkfmsız degildir, derler. Bu, aklen niümteni' olmad.ıgı 

g:ıbi, aynı şekilden akleı:t de onu gösterecek btr delil yoktur. 
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Rafizner, peygamberlerin vahiyden önce küçük ve büyük günah 

işlemelerinin ~ten de, sehven de, hata ile de caiz olnladıgı.nı, bilakis 

· onl;mian uzak oldugunu kabul ederler. 

Ehl-1 sünnete göre muhtar olan. peygamberler peygamperllklert 

zamanmda mutlak olarak büyük günahlardan. kasten de küçük 

günahlardan masumdurlar. 

Şü bilginlerJnden Şeyh Ebü Cafer (olm. 381/991), Şiilerin ls!Det 
hakkındaki görüşlerini şöyle azetler: "Bizim nebfler, resüller, imamlar 

ve melekler hakkındaki inancıinız şudur: Onlai masumdur, her türlü 

lekeden temizlenm1şlerdir. İster küçük, ister büyük olsun hiç gütlah 
tşlemezler. Kendilerine emrettigl hususlarda Allah'a karşı gelmezler ve 
emrolunanı işlerler. aniarın halleri ile ilgili bir hususta 

günahsızlıklarım (lsmet) :InkAr eden bir kimse, onları ~adır. 

Onları tanımayaiı (cahil) kimse ise, bir kafirdir:". [Risaletu'l-İtfkıidati1-
İ:rnamiyye (Şü İ:mfu:niyyenln lnanç Esasları. s. ı 13]. 

Biz burada ısmet konusuna aıt belli başlı görüşlerin özünü 
vermeye çalıştık. Peygamberlerin isınetini misalleri ve açıklamalanyla 
genişçe görmek isteyenler, S. Ş. el-Cürcani'nin ''Şerh el- Mevakıf'ı ile 
Tartazam'nin "Şerh el-Makasıd"ına başvurabllirler. 

Mu'clze: 

Mucize, Peygamberlerin piygamberlik davalarını dognılamak için 

Allah'ın izni ile gösterdikleri olaganüstü bir delildir. 

Mu'cize, benzerini getirmekten insanlarm aciz kald®nı ispat 

eden ve peygamberlerin tasdikini gerektiren bir şey oldugu için, her 

peygamberin mu'ci7..esi, çogu kez bulundugu toplumun içinde ~iı. çok 
şöhreti haiz ve kendilerince iftihar olunan haller kabilinden olur. 
Mesela Hz. Musa'nın kavmi arasmda slhir, son dereceye varmış; 

herkes bu sihir konusundaki hünertyle iftihar ederdi. Hz. Musa 
(a.s.}'nın asası apaçık mu'cize olarak, ejderhaya çevrilip, sihirbazlann 

slhirlerini bir anda yutup ortada onlardan hiç bir eser bırakmadıgı 
.. 
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zaman. onun gerçek mu'cizeJW anlaşıldı. 

Hz. tsa (a.s.) zamanında tıp 1Im1 terakki ederek herkes onunla 

iftihar ederd.l. Fakat anadan· dogma körlerin göZünü açmaktan ve 

ölüleri d.1riltmekten h~rkes aciz iken, Hz. İsa (a.s.) Allah'ın izniyle 

· mu'cize olarak bunlan meydana getirince, insanlar onu tasdike 

mecbur kalmışlardı. · 

Hz. Muhammed'in Asr,.ı saadetlerinde de fesahat ve. belagat 

terakki ederek herkes onunla iftihar ed.lp, müsabaka meydanına 

çıkmak üzere pek çok mükafatlar tenıtrl eylerlerd.l. Fesahat ve 

belagatta mümkün olan derecenin sonunda bulunan Kur'an-ı Kerim, 

Hz. Peygamber'in peygamberligin1 teyid ederi-en büyük bir mu'cfzed.lr. 

Geçmiş peygamberlerin mu'cfzeleri, çogu kez geçici ve hissi oldugu 

halde, Hz. Peygamberin mu'ctzeleri silrekli ve akli idi. 

Gerçekten Hz. Mu!ıanmıed zamanında Arap dili üslübu ve 

hitabeti altın çagıru yaşamakta idi. Bunun en yüksek derecede 

. misiiiini meşhur yed.l askı (muallekat-ı seb'a) da görmekteyiz. Belagat 

ve fesahatın en yüksek bir dereceye ulaştıgı bir zamanda ve mekanda 

hiç kimse tarafından ta!Pid ed.llemeyen Kııi'an-ı Kerim'in vahyedilınesi 
en büyük mu'cize idi. 

İmılnıiyye Şi' ası Peygamberimfzin en büyük mucızesıru.n Kur'an-ı 

Kerim ?ldugunu kabul ettıgı gibi onun elınden daha bir çok 

nıucizelerin meydana geldigine inanır. Ayın ikiye bölünmesi, 

parmaklarının arasından su fış.kırılıası, az bir yemekle birçok insanı 

doyumiası. avucundaki çakıl taşlarının Allah'ı tesbih etmesi v.b .. 

D-İmamet: 

İmamiyye · Şi• asma göre, imamete (hilafete) inanmak, iman 

esaslarmdan b1riş1d.1r. Her müslümanın, imametin de nübüvvet gibi 

ilahi bir müessese olduguna ınanması gereklidir. Cenab-ı Allah, nasıl. 

kullarmdan diledigtni onlara peygamber olarak seçer . ve onun 

_;. 



peygamber oldugunu mucizelerle teyid ederse. aynı şekilde dllecu~ 
mıamete seçer "--e peygamberine bunu hiı.ber Ve!ffiesinl ve kendisinden 
sonra, . yaptıgı görevleri yerine getirerek bir :ımam tayin etmesini 

emreder. 

Ancak iD:ıiim lle peygamber ~ında şu fark vardır: Peygambere 

vahiy ge4t" • .fmAma vahiy gelmez. imam hükümlert, 1lıllıi tavsıp ve irŞAd 
ile peygamberden alır.· Şu halde peygamber Allah'tan, :ımam da 

peygamberderi teblig etmiş olur. 

1mamet, insanlarm din ve dünya işlerini yO.rütecek, aralarmda 
~ü. düşmanlıgı kaldıracak, adaleti yerleştirecek olan :ımamm haiz 
bulundugu, nübüvvetın devamı bir müessesedfr. Bu yüzden inSanlara 

peygamber göndermek, Allah'a lütufyoluyla vactp.odugu gibi, oru;lan 

sonra yerine im~ tayin etmek de Allah'a vaciptir. Bu imMıet, Allab 

Teala'nın nassı lle yahut imamm kendiSinden sonra gelecek olan 
ımaını beyan etmesiyle bilinir. Işte bu nedenle :ımamet nasladır. Bu; 

insanlarm istemesiyle ve seçrİıesiyle olmadıgı gibi, onların. ımaını azle 
de haklan yoktur. 

Yukanda verdigirniz şilierin iiİıametle ilgili görüşlerinden, 
Sünniler ile Şilierin hilafet (imamet) hakkındaki görüşleri birbirinden 
farklıdır. Ehl-1 Sünnete göre, hilafet dinin asıllanndan (aka.id 
esaslarından) o1mayıp, füru'a ait bir meseledir. O nasla tayin edilmez. 

İslam cemaatma bırakılmıştır. Oı:i!ar ehil gördüldert kimseyi seçerler. 

şıca'ya göre, hilafet köke ait bir mesele olup, Dinin 

rük.ünlerinden bfiidir. O, çözümlenmesi müslüman cemaate terk 

edilecek adi meselelerden degildir. Peygamberin de onu ihmal etmesi 
gerekmez. Çünkü fmamet. peygamberlik naibJW (veldlllgi) olup, ilahi 

t.ayinle gerçekleşir. Bir hadis-i şerifinde Fiz. Peygamber şöyle 
buyurmuştur:"Kttn zamarunın imamını tanımadan ölürse, cahillyye 
ölümüyle (kafir olarak) ö1müştür." .lıİıamet, Hz. Ali ve O'nun eviadına 
aittir. Eger ondan veya evladından çılanışsa, bu ya zulüm lle, ya onrin 
veya evladmm takiyyesi (elinde güç bulunan kafir ve.zalimlerın·caıi ve 
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n;ıa1 tehditlerl karşısında içindekini sôylememes.ı. dıştan başka türlü 

görünmesi) sebebiyle vuku bulıriuştur. 

İm~e Şi•ası Hz. Peygamberden sonra :lmametlh Hz. Ali ve 

ogullarma. ait oldugunu bir. takım deliliere aayandınnışlardır. Onlar 

şöyle sıralanabillr: 

a) Hz. Peygamber, Meİdre'de "En yakın akrabalanm uyar." 

(XXVI/214) ayet-i kerimesinazil olduktan sonra biryemek hazırlatmış 

ve en yakın akrabalarını davet etmiş, herkes tamamıyle doyuncaya 

kadar yiyip lçtller. Ali b. Ebi Talib, Hz. Peygamber'in o toplan~a şöyle 
. dedigini naklediyor: " ... Allah bana en yakın akrabalanm olari sizi pu 

dine çagırmamı emret:tl. Benim kardeşim, vasfm.ve halife ~ıına.k üzere 
' . . 

aranızdan hanginiz bu işimde. bana yardımcı ve arkadaş olacaktır? 

dedigin.de toplantıda hazır bulunanlar sustular. Ben hazır olanlarm 

en küçükleri idinı. Onun çagnslru. kabul edip aYaga :kaıkbm. Bunun 

üzerine O, elimi tutarak: '1şte bu genç benim kardeşim, vasim ve sizin 

, aranızda benim halifemdir •. siz onun sözlerlnl dinleyiniz. ona itaat 

ediniz." buyurdu. 

b) Cenab-ı Allah, Hz. Peygambere kendisinden sonra 

müslümanlara halife olarak Ali b. Tiillb'i blldirmesini emretmiştir. 

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: ''Ey Peygamber! Şana 

Tanrın tarafından gönderilen!, herke.se bildir, eriştir. Böyle 

yapmazsan, peygamberlik· vazifeni yapmamış olursun. Allah seni 

insanlardan korur." (V /70). 

tmamıyye Şiasma göre, bu ayet, Hz. Peygamber, Veda Haccı 

dönüşü, 10 Zilhicce 10/16 Mart 632'de Mekke ile Medine arasmda 

Cuhfe yakınlarında Gadir Hum dentlen yerde hazil olı:ni.ıştur. İşte 

orada, Hz. Peygamber,· Hz. Ali'nin elinden tutup havaya kaldırarak: 

''Ben kimin mevlası (dost) isem Ali de onun mevlasıdır'' demiştir. Bu 
şekilde Hz. Ali, .o zaman Hz. Peygamber tarafından müslfınıanlara 

Jmam tayin edilmiştir. 

Ehl-i Sl:innet ise. bu ayetin (V /67) burada ve bu maksatla degıl, 

çok ·daha önce nazll oldugunu ve ~lerden söz ettfgini kabu'! 



etmektedirler. 

· C) Hz. Ali (r.a.) Kur'an-ı Kertm'i en iyi btlendir. Pey~ıip:ıberin en 

son dostu ve arkadaşıdır. O'nu yıkayan ve kefenleyendir. Hz. 
Peygamber'in diger ınsanlara ögre1meylp de sadece Hz. Ali'ye özel 

o1ar8.k ögretttlgi fazla ~ b~:. gtbi iddialar· da I-Iz. Ali'nin ve· 
evlfıdınm mıametıer:ıne gerekçe gösteı1lmJŞt:ır. 

Bizzat Hz.· Ali,. kendisinde. gizli bir iln$ı bulund•.ıgu iddiasının· 
yalan oldugunu inı;anlara, bir hutbesinde şöyle Uiirı etı::nıŞtir: "Kim 

bizim nezd1:mizde birşeyin bulunup onu oku_dugumum söylerse yalan · 

sö~lemiş olur. AncakAllah'ın kitabı ve şu sahife mO.stesna (o sahifede 
develerin dişlerine ve yaraianmaya dair bazı hükiimler bulunuyordu)." 

Hz. Ali yine şöyle dedi: n {R.eso.liillah) diger~ ögeetmeyip 
sadece bize ögrett.ıgi şey yoktur. Ancak şu kılıç kınmda bulunan 

müstesna ... ve üzerinde "Allah, ondan başkasının adına zebh eden . . . 
. (hayvan kesen) kimselere ltınet etsin" ibaresi yazılı bir sahife çıkardı. 

Kendisine Ebü Tufeyl Amir b. vasue dedi ki: Resulullah (s.av.)'m sana 

gizli olarak ögtettlgl şeylerden bize birşey anlat. Hz. Ali : Resülüllah · 

(s. av) ın lı:ıSanlardan gizleyip bana sır olarak söyled~ birşey yoktur, 

. cevabını verdi. 

öte yandan Resülüllah'm aslıabmdan bir kısmına özel bir ilim 

ögretlp, digerlerine ögretmedigirı:l iddia etmek tehlikeli bir hususrur. 

Çünkü bir Peygamber, Allah'ın kendisine vahyet.:tfklerinl bütün 

insanlara teblig etmekle memurdur. _Onlardan bir şey gizlernesi O'na 

haramdır. 

Zıriı Kur'an-ı Kerlm, bu konuda şöyle buyurur: 

"Eger o peygamber bize karşı,birtakım sözler uydursaydı, onu 

. sag elimizle yakalar. sonra kalp damarlannı kopanrdık." (LXIX/44-46); 
''Ey Peygamberi Sana~ tarafından göndertlenl herkese bUdir, 
ertştır. Böyle yapmazsan, peygamberlik vazifenl yapmamış olursun." 
(V no}; "Onlar ki sarih ayetlerimizi. ve gösterdigmi!z dogru yolu, 

insanlara Kitapta beyan ettikten sonra. gizlemege kalkarlar; Allah 



onlan rahmetinden kovar ve onlara ıanet edebUec_ek herkes Ia.İıet 
eder." (iı/159). 

Burada tm~yye Şicasınm sözlerlni özetleyecek olursak, . 

imamete .1n~ak, imandan bir cüzdür. Allah'ın emriyle Hz. 

Peygamber tarafından Hz. Ali imam tayin edilınişt.iİ-. tmamet 12 imilm 

arasında zincirleme devam eder. Her önce gelen imam kendisinden 

sonra geleni tayin etmlştir. Bunlarm sayısı onlkidlr. Onlar, imAm1arda 
şu vasınan şart koşarlar: 

1- Peygamber gibi hatadan ve günahtan masum olması. 

2- Zamanın bütün llimlerlnl en iyi bir şeknde bilmesi ve 

zamanının en faziletiisi olmasıdır. 

- -

İmilmlyye'ye. göre, onikinci imam M~hdi Muntazar (Beklenen . 

Mehdi) halen sag olup; kıyametln kopmasından . önce zulüm ve 

haksızlıkların sardıgı dünyayı. adalet ve dogrulukla doldurmak için . . 

zuhur edecektir. 

E.MeCAd: 

Mead, tekrar dönülüp gelinen ve önceden bulunulan yer 
· demektir. Bütün müslümanlar gibilnıa.miyye Şi'ası da, Allah Tea.Ia'nın 
trisanıan öldükten sonra Ahiret günü, yeni bir yaratılış içinde, 

dünyada yaptıklanndan dolayı itaat edeniert mük:iVaatlandırmak, 

astlert c~dımıak. üzere dirUtecegine inanmaktadır. Bıi mead, hem 

cismılni, hem ruhılni beraberce olacaktır. Öldükten sonra dirUmeyle 

ilgili birçok Kur'an ayetleri vardır. Mesela,. ;,İnsan, kemiklerini 
· toplayamayacagımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmak uçlarını bUe 

düzelimege kadlriz." (LXXV /3-4); 'Münkirlerin .iman etmemeler~ıden 

şaşıyorsan da. bil ki .asıl şaşmay~ deger şey onların "Biz toprak 
olduktan sonrayeniden mi yaratılacşg.ız? ... " demelertdlr." (XIII/5): "Biz. 
·ilk defa yaratınada, aciz mi gösterdik ki yeniden yarat:nıak hususunda 

aciz kalalımi Hayır onlar, bu yeni yaratılıştan şüphe içindedirler." 

(L/ 15); "İnsan görmüyor mu ki biz onu bir nutfeden yarattık da o bize 

apaçık isyan ediyor. Kendi yaratılışını unl.ltarak bize karşı misal 

. 7 



iradina kalkışıyor. ve "Çürümüş kemikler.l klni dirtltebllir?''.diyor. De 

ki, O'na 1lk önce kim varlık verdiyse. elbette onu O tekrar diriıtlr. 

Bütüiı hllkatm her keyfiyetin! h8kkıyl!ı bJien O'dur." ([XXV /77 -79). 
. . - . . . 

1mamıyye, ahiret hallel101 ~suz olarak kabul etmek.İ~ ve 

keyfiyetlniİı akılla billnenieyecejlı:ı1. ifade etmektedir. Yalnız kabir 

sorusu, m!Za:q, hesab ve benzerı hususlarda EW-i Sünnet'in 

görüşlerine göre b~ı· farklı.lıklar vardır. Meseİa insa~ ·kabirde 

"Rabb1nden, peyg~bertnden" sorulr,luktan sonra, '1mamın klın?" diye 

de sorulac.agma ve imamının Ali" oldugunu söyleyenierin 

kurt~lacaklann.a. ~nmaktadırlar: .Yine İmfumyye'ye g()r~. kıyam~i:. 
gününde Hz. Peygamber'in Kev~er Havuzunun suyunu Ih. Ali, 
dostlarına dagıtacak, düşmanlarını uzaklaşbracaktır. şı•a,·_k:ıyamet 
gününde peygamberlerin şefa'atine inandıklan gibi imamlaıi.n da 

şefa'at edeceklertne. inanmaktadırlar. 

Sonuç 

"İmamı.yye şı•ası'nda İnanç Esasları" adı altında sundugumuz 

bu araştırmamızı, daha çok şii kaynaklara dayandırmaya çalıştık. 

Mamafih yeri geldtkçe Ehl-1 ~ünnet kaynaklanna da müracaat ettik. · 

Fazla agırlıklı olmamakla beraber, gerek gördügümüzde şı•a'mn 

görüşlerini Ehl-1 Sünnet görüşleriyle karşılaştırdık. Dogrui:ıan dinin 

esaslanyla ilgili olmayan, Ric•at, Beda' ve Takıyye gibi inanışlar 

üzerinde dunnadık. İmamtyye Şi•ası, bti gibi konularda da Ehl-1 

Süıinet'ten ayrılmaktadır. 

İncelememizde ele ald.ıgım.ız konulara bakıldıgında. Ehl-1 Sünnet 

ile şı•a arasındaki en önemli farkın imarnet (hilafet) ineselesinde 
' . '\. . . . 

oldugu görülecektir. Çünkü Ehl-1 Sünnete' göre, hilafet dinin 
asillanndan olmayıp, fürü'a ait bir meseledir. Şia'ya göre, hilafet köke 

' . ' 

ait bir mesele olup, Dinin rükünlerinden ve imanın cüzündendir. Bu 

. yüzderi ş~ siyasi inenşeli olup, sonradan dini . hususiyet arz 

etmiştir. Ş1•a, inanç esaslannı.n, btrçogunda İslam Mezheplerinden 

Mu't.ezile gibi düşünmektedir. 



. . 

35 

-~. 

ı- Abdulbak:ıy Gölpınarh, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve 

Şülfk, İstanbul, 1979. 

2- AbdUlkAhir el~Bagdadi. el-Fark Beyne'İ-Fırak. Beyrut, 1973. 

3- Dr. Abdullah Feyyaz. Taıihu'l-fnıa.miyye ve Eslatrhim mine'ş
Şi•a, Beyrut-Lübnan, 1975. 

4- Abdurrahim, Mezahib-1 tslamiyYeden Akatd-i hnamiyye, 

Şeyhzade başı, Evkaf Matbaası, 1340 h. 

5- Ahmed Emin, Duha'l-fslam, m, Beyrut, Tarihsiz; Fecru'l

fslam, N el-Kahire, 1964. 

· 6- el-•Allametu'l-Hılli, Keşfu'l-Murad fl Şerh! Tecridi'I-tctiMd, 

Kum-İran, 1366h.; el-Babu'l-Hadi •Aşere, ma'a Şerhihı•li Mıltdad-b. 

· Alıdillah es-Surtyy ve Miftah.ı'l-Bab li Ebrl-Feth b. Mahdümı'l-Huseyni, 

Hakkakah u ve kaddeme •aleyhi ed-Doktor Mehdi MuhakJ:tak, Tahran, 

1365h. 

7- Allamalı Sayytd Muhammad Husayn Tabataba'i, Shfite 

Islam, Translated from the persian and Edited with aii Introduction 

and Not es by ~eyyed Hossein N as!', State University of New York Press, 
Aibany, 1975. ' 

B~ Colloque de Strasbourg .(6-9 Mal 19Bs) Le Shi'isme Jmamite, 

Paris, 1970. 

9- Ebü Cafer Muhammed b. All İbn Babeveyh el-Kuınıni "Şeyh 
Sadük", Risaletu'l-ttikadatı'l-tma.miyye (Şü-tmıimtyye'nin İnanç 
Esaslan). Önsöz ve Notlarla Çeviren: Doç. Dr. Ethem Ruhi Fıglalı, 

Ankara, 1978. 

10- Ebu'l-Feth Muhammed Abdu1kerim b. Ebu Bekr Ahmed eş

Şehristani, el-Mllel ve'n-Nihal, el-Kahire,1968. 
. . 

· ll- Ebu'I-Hasan el~Eş'ari, Makalatu'J-fslamtyyin, Kahire, 1969. 

12- Ebu'l Hıiseyn Muhammed b. Ahmed b., Abdurrahman el-

Malati eş-Şafi•I, et-Tenbih ve'r-Redd, Beyrut, 1968. 

13- Ebu 'I Muzafer el-İsferny.lni et-Tebsir ft'd-Din, Bagdact; 1955. 

14- Prof. Dr. Ethem Ruhi Fıglalı,lınmniyye Şiiısı, İstanbul, .1984. 

15- Ebu Muhammed el-Hasan b. Musa en-Nevbahti, Fıraku'ş-



36• 

Şt•a. Necef, 1936. . . . . . 

16- Doç. Dr. Emrullah Yüksel. Kelam Dersleri (tlahiyat ve 

Nübüvvet), Ankara, 1986. 

17- Prof. Henrt Laoust. La Crttlque du Sunnısme dans la . . . \ . 

Doctrine de'al-Hilli, Revue des Etudes Islamiques, XXXIV, 1966, Paris. 

1967 . 

.. 18-: Prof. Dr. Hüseyin. Atay, Ehl-1 Sünnet ve Şia; Ankara, 1983. 

19- Prof .. Dr. İrfan Abdu1hamld, tsıani'da ttikadi Mezhepl~r ve 

Ak.afd Esaslan. Çev. Dr. M. sann Yeprem, Istanbul 1983 

20- Moojan· ·Momen, An Introduction to Shi•i İslaii:ı, Yale 

UllİVersity Press, New Haven and London. 1985. 

21- Muhammed Abdulkerim •Atüm, .en-Nazariyyett,ı's

Siyasiyyetu ·ı~ Mu•asıratu li'ş-Ş~_ati'l-tmamıyyeti'l-tsna •Aşeriyye, 

Aıriman, ÜrdUrı, 1988. 

22- Prof. Muhaı,nmed Ebü_ zehra, 1slamda Siyasi ve İtlka.di. 

MeZhepler Tarihi, Çevirenler: Ethem Ruhi Fıgialı, Osmalı Eskicloglu, 

· tstanbul1970. 

23- Muhammed el-Huseyn .Alu Kaşifi'l-Gıta', Aslu'ş-Ş!'a ve 

Usfıluha, Necef, 1965. . 

24- Prof. ·Muharinned Tanci, Yüksek İslam Enstitüsü, Mezhepler 

Tarihi Dersleri (basılmamış). 

25- ·Muhammed Rıza el-Muzaffer. Ak~du'l-~~e. Beyrut, 
1973. 

26- Prof. Dr. Neşet. çagatay. Prof. Dr. İbrahJm Agah Çubukçu, 

İslam Mezhepler Tarihi I, Ankara, ı 965 .. 

27- Sa•du'd-Din et-Tafta:zani, Şerhu'l-Makasıd, Matbaa-i .Amire, 

1277h. 

28~ Seyyid Şerif el-Cürcaru, Şerhu'l-Mevakıf, İstanbul, 1239h. · 

29- Prof. Dr.M. Tayyib Okiç, Kur'an-ı Kertm':ln Uslüb ve Kıraatl, 

Ankara Üniv. basımevi, 1963. 

30- Doç. Dr.. Yaşar Kutlay, Tarihte ve Günümnzde İslAm 

Mezheplert, Ankara 1968. · 
,.. 




