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şİİLİGİN DOGUŞU MESELESİ

(Birinci Hicrl Asır)

Prof Dr. Hasan ONAT

\
A. ştiLİK NEDİR?

. Şia, Arapça'da şya kökünden gelen, misafiri uğurlamak, peşinden
gitmek, birkimsenin. taraftan olmak,' yardımcısı olmak, aynlmak, fırka-
laşmak vb. anlamlannı ifade eden bir kelimediri K.ur:fuı'da da, bu kelime
"fuka", "bölük"2;. "taraftar"3 gibi ,anlamlarda kullanılmıştırA.

"Şia"nın terim anlamını tespit ederken,Şiilerin Şiiliği nasıl tanımla-
dıklan ve bu kavramın içeriğini nasıl doldurduklan önemli bir .husustur.
Budurum, ~ütün mezhep .adlan vemezheplerin temel kavramlan için de
geçerlidir. Bir mezhebi doğru anlamak istiyorsak, öncelikle, o mezhebe
mensup olanlann kendilerini nasıL.tammladıklannı iyi bilmek gerekmek-
tedir. Mezheplerip temel ilkeleri Jespit edilirkençl~, aynı şekilde önceliği,
o mezhebe mensup olan kişiler tarafından kalemealınan eserlere vermek,
ilmi açıdan bir zorunluluktur. Ancak, bu durum o mezhebe' mensup olma-
yanlann o mezheple ilgili yazdıklannın,söylediklerinin hiç bir anlam
ifade etmeyeceği anlamına ,gelmemektedir. 'Ilmi sonuçlara ulaşabilmek
için, konu ile ilgili bütün dökümanlar objektif bir tarzda değerlendirilme-
li, eleştirel. ve bütüncü bir yaklaşımla sonuca gitmeye çalışılmalıdır:
Çünkü, mezhepmensuplan, daima kendilerinin iyi ve üstün yönlerini ön
plana çıkartmaya çalışırlar; muhalifler ise, daha çok olumsuzluklan göz
önüne sermeye gayret ederler.
. i .

1. Bk. İbn Manzur, Lisanu'l-Arab, Beyrut trz. c. VIII, s. 188 vd; Hüseyin Atay,
İbrahim Atay, Mustafa Atay, Arapça-Türkçe Büyük Lügat, Ank. 1964, c. II, s. 1162 vd.,
Ayr. Bk. Neşvanu'l-Himyeri; Huru'l-lyn, nşr. Kemal Mustafa, Mısır 1948,s. 178-9 .

. 2. "Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakınınız, namaz kılınız; dinlerinde
ayrılığa düşüp .fırka fırka olan, her fırkanın da kendisinde bulunanla sevindiği
müşıiklerden almayınız". ROm, 31-32 ..

3. Kasas, 15. ..' .
4. Ayr. bk. En'am, 65, 159; Hicr, 10; Nur, 19; Kasas, 4: Meryem, 69; Saffat, 83;

Sebe, 54; Kamer, 51.
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Mezhepler Tarihi kaynak eserleri arasında kitapları günümüze kadar
ulaşmış olan erken dönem Şii müelliflerden Nevbahd (300/912) ve EbU
Halef el-Eş 'ari el Kummi(3011913)'ye göreŞia, Hz. Muhammed'in sağlı-
ğında "Şiatu Ali" (Ali taraftan) diye isimlendirilen, onunvefatından
sonra da:Ali'nin imam-halife olduğunu ileri süren kimselerin meydana ge-
tirdikleri bir fırkadJ.rS. Şü aıim Şeyh Mufid (413/1022) ise, "şia" kavra-
mıyla ilgiliolarak şöyle demektedir: "Teşeyyu" (Şiiliği müdafaaetmek,
Şü olmak) dilde,bir öndere onu veli kabul ederek halisane dini bağlarla
bağlı olmak demektir. Allah şöyle buyUrmuştur: ' ...Kendi taraftarlarından
(şia) olan biri düşmanına karşı ondan yardım istedi'6. Bu ifade ile Allah

. velayet (dostça taraftarlık) ile düşmanlık hususunda iki kişiyi ayrı tutmuş
ve bu kelamla da, açıkça, taraflardan birine karşı velayeti teşeyyu 'un' ge-

. reği olarak ortaya koymuştur. Allah şöyle buyurmuştur: 'İbrahim de şüp-
hesiz O'nun yolunda olanlardandı>? ...eş-Şia şeklinde lam-ı,tarifle olursa,
bu açıkça Mü'minlerin Emiri'Hz.Ali'ye velayet yoluyla bağlanan, onun
Resulullah (s.a.s) tan sonra 'fasılasız halifeliğine inanan, hilafet makamın-
da ondan öncekilerin imametini tanımayan, itikatta onu kendinden, önce
hiçbir halifeye tabi olmayan müstakil bir önder kabiıl eden kimselere tah-
sis için kullanılmış olur ... Şia ismi, bu itibarla; zikrettiğimiz fırka için

, özel isim ohir"8.

Çağdaş Şü yazarlara baktığımizzaman, onların da, erken dönem Şii
yazarlardan pek farklı düşünmediklerini kolayca görebiliriz. Mesela Ta-
batabat, Şia'nın " .. Hz. Peygamber'in halefi olmanın Hz. Peygamber'in
ailesinin özel hakkı olduğunu düşünen ve İslami ilimler alanında ve kül-
türdeEh1~i Beyt okulunu takip eden kimseleri" ifade ettiğini belirtmekte-

. dir9. J '

Diğertaraftan, Eş'an (324/935) Şia'yı, "onlara, Ali'ye tabi oldukla-
rından ve onu Resulullah'ın diğer ashabına takdim ettiklerinden Şia den-
miştir"lO şeklinde tarif ederken, Şehristani (548/1153) "onlar Ali'nin'hila-
fetinin, gizli veya açık nass ve vasjyete dayandığını ileri sürerler. Onlara'
göre imamet, Ali'nin oğullarından başkasında olmaz; şayet olursa, ya zu-
lüm1e, ya da takiyye ile olur ..."ll diyerek konuya biraz daha açıklık kazan-
dırır.İbn Hazrn (456/1065)'ın tarifiise, Şii müelliflerin tariflerine daııa
yakın ve daha zengindir: "Şia ileaşağıdaki hususlarda. görüş birliğine

5. Nevbahti, Pıraku'ş-Şia, nşr. M.S. Al Bahri'I"Ulftm, Necef 1355, s. 17-21; Ebft
Halef el-Eş'aıi e1-Kuıtınll, Killibu'l-Maklilat ve'l-Pırak, thko M.C. Meşkftr, Tahran 1963,
s.15-18.

5. Kasas, 15.
6. Saffat, 83. .
8. Şeyh Mufid, Evailu'l-Makalat, 32, 33.
9. Sayyid Muhammad Husayn Tabatabaı, Shi'a, İng. çev. S.H. Nasr, s. 33.
10. Efaıi, Makalatu'l-İslamiyyin, nşr. H. Ritter, Wiesbaden 1963, s. 5.
11. Şehristanı, el-Milel ve'n-Nihal, thko M. Seyyid Keylam, Beyrut 1975,c. I, S.

. 146-147:
i
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varan herkes, müslümanlann ihtilaf ettikleri başka konularda bunlara uy~
masa bile Şiidif: Hz. Ali, Resulullab'tan sonra insanlann en üstünüdür;
kendisi ve s.onra.da çocukları halifeliğe en layık kişilerdif. Zikrettiğiıniz
bu iki hususta başka türlü inanca sahip olanlar Şii değillerdif" ıı.

Bütün bu tarifierden sonra Şia'nın terim anlarmm şöyle tespit etmek
mümkündür: Şia,. Alib. Ebf Talib'in Hz. Muhammed'den hemen sonra
nass ve tayin le halife olduğuna inanan, imametin insanlığın sonuna dek,
Ali'nin soyunda devam edeceğini ileri süren, bu imamlar.ın masum olduk-
larını iddia eden toplulukların müşterek adıdır13

•

B. ŞİİLİGİN DOGUŞU MESELESİ

a) Şia'ya Göre Şiiliğin Doğuşu

Şii yazarların Şia'yıtariflerini hatırlayacakolursak, hemen hepsinin
Şii1iği ya Hz. Peygamber'in sağlığında, ya da onun vefatıyla biflikte baş-
latmiş olduklannı görebillıiz. Nevbalıti ve EbU Halef el-Eş'an, Ali taraf-
tarlarımn bizzat Hz. Peygamber tarafından "Şiatu Ali" diye isimlendifil-
diklerini, Hz. Peygamber vefat edince Ali'nin imametini ileri sürdük1erini
bellrtifler14• Çağdaş Şii alimlerden Muhammed. «useyin Al İ<aşifu 'l-Oıta
ise, Şiiliğin tohumlarımn bizzatHz. Peygamber tarafından atılmış olduğu- .
nu açıkça ifade ederıs. Günümüz Şiiyazarlarından Tabatabal de, Şia'nın,
Hz. Peygamber'in sağlığında "Ali'nin Şiası" diye isimlendifilen topluluk-
la birlikte başladığım16, "Ali'nin dost1arımn ve muakkiplerinin:Hz. Pey-

. gamber'in vefatından sonra, hilafetin ve dini otoritenin (marca'iyat-i
ilmi) Ali'ye ait olduklarıria inandıklarım" 17 belirterek şöyle der: "Ali ve
onun arkadaşları -Abbas, Zubeyr, Selman, EbU Zer, Mikdad ve Ammar
gibi- Hz. Peygamber~in naşinin defnedilmesinden sonra halifenin: seçil- .
miş olduğunun farkına vardılar. Orilar, halifenin şura veya seçim yoluyla
seçilme işine karşı çıktılar; aym şekilde bu işi gerçekleştifenlere de karşı
çıktılar. Onlar, kendi delillerirti ve tezlerini ortaya koydular; fakat aldıkla-
rı cevap, müslümanların selametinin tehlikede olduğu ve çözümün yapı-
lan işte yattığı şeklinde oldu"ls.

Şia'mn Hz. Peygamber'insağlığında şekillenmeye başladığı, Hz.
Peygamber'in vefatindan sonra da bir mezhep olarak ortaya çıktığı hemen
hemen.bütün Şiiler tarafından benimseı;ıen'ortak bir görüş olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu çerçevede, ilk şiiler olarak, EMZer Gıfari'nin,

12. İbn Hazm, e1-FaslFi'l-Milel ve'l-Ehva ve'n.Nihal, c. II, s. 113.
13. Bk. ünat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ank. 1993, 15; ayr. bk. Fığlalı,

İmamiyye.,Şiası, İst. 1984,9 vd.
14. Nevbabti, 17 vd.; EbUHalef, 15 vd.
15. Aslu'ş-Şia ve Usuliha, 43. . .
16. Kaşifu'I-Gıt3.,Tabatabai, Shi'a, 39.
17. Taba:tabai,Shi'a,41.
ıg. Tabatabai, Shi'a, 41. .
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Selclan el-Farisi'nin ve Ammar b. Yasir'in isimlerini bulmaktayız!9.
Ancak, ilk şiiler ~~arak takdim edilen kimselerin sayısının azlığı dikkatten
kaçmamalıdlİ20. Oyle zannediyoruz ki, "Hz. Peygamber'in vefatından
sonra, Mikdat b. el~Esved, ~bu Zer Gıfari ve Selman el-Farisi hariç bütün
'ümmetin irtidat edeceği"2! şeklindekiŞii hadis rivayetleri de, bu sayının
a~lığı ile ilgili olsa gerektir.

"

Diğer taraftan, Hz. Peygamber'in sağlığında Şiiliğin bir fırka olarak
nüvelerinin mevcut olduğu şeklindeki görüşü teyit için, Ya'kubi'nin.nak-
lettiği bir haberin de delil olarak kullanıldığı dikkatçekmektedir. Bu ha-
bere göre, Hz. Ebu Bekir'e bey'at sonrasında, bir grup müslüman Hz.
Ali'ninetrafında toplanmıştır. Bunlar arasında, Abbas b. Abdi'l-Muttalib,
Fadl b. Abbas, Zubeyr b. Avvam da vardır22.Naşi el-Ekber de, Zübeyr b.
, Avvam'ın kılıcını çekerek, "Hiç kimseye bey' at etmem; ancak Ali'ye
. bey'at ederim" dediğini nakletmektedir23 .Ayrıca, bazı Şii olmayan araştı-
rıcıların da,Şia'nın Hz. Peygamber'in vefatından hemen sonra başladığı
-,şeklinde görüşbe1irttiklerini görmekteyiz. Me~e1a,Mısır.'lı tarihci Ahmed
_Emin şöyle der: "Şiilerin JIk nüvesini, Peygamber efendimiz öldükten
sonra Peygamber ailesine mensup olanların Peygambere halef olmak hak-
larıdır, diyenler teşkll etmiştir"24.

Şii anlayışın merkezinde Hz. Ali'nin Hz. Peygamber tarafından
imam/halife olarak tayin edilmiş olduğu fikri yatmaktadır. AslındaŞiiliği
diğer İsI~ın mezheplerinden ayıran en belirgin özellik de, ~ertıelde Ali'nin
nass ve tayinle imam olduğu fikrinin etrafında şekillenen Imarnet mesele-
sinin inançesası olarak kabul edilmesidir25. Şiilik dendiği zaman ilk akla
gelen İmamet nazariyesi olmaktadır. Başka bir deyişle, Şiiliğe özgün nite-
ıiğin~ kazandıran -birtakım özellikler, imarnet meselesietrafında _oluşan
itikadi nitelikli farklılaşmalcırın kurumlaşması sonucunda tarih sahnesine
çıkmıştır. Şiiliğe göre Imarnet meselesi doğrudan inançla ilgili bir mese-
ledir. Bu hususu, hem klasik dönem Şii eserlerde, hem de çağdaş Şii ya-
zarların eserlerinden tespit etmek mümküıidür26.

19. Bk. Şeybi, es-Sıla, II, 18-19.
20. Krş. Moojan Momen, An Introduction to Shi'i İslam, 62.
21. Bk. AbdullahFeyyaz, Tarihu'l-İmamiyye, 45 ..
22. Bk. Ya'kubi, II; 124. - ,
23. Naşi el-Ekber, Mesai1u'l-İmame, 10.
24. Ahmed Emin, Fecru'l-İslam, çev. Ahmet Serdaroğlu, Ank. 1976,381; ayr. bk.

Bemard Lewis, The Origins of Ismailism,23.
. 25.~k. Ebu Cafer Muhammed b. Ali İbn Babe'leyh el-Kummi,. Rİsaletu'l~
ltikadati'l-Imilmiye, çev. E. Ruhi Fığhılı, Ank. 1978, 107 vd.; Tusi, Rİsale-i Imamet, 14;
M. Rıza el-Muzaffer, Şia İnançları, çev. A: Baki Gölpınarlı, 51 vd; Seyyidİbrahim el-
Musevi e~-Zencani, Ak1lidu'I-İmamiyyeel-İsna-Aşeriyye, Kum 1982, c. 1. s. 72 vd. .

26. Bu konuda g~niş bilgi için bk. Kuleyni, Usfilu'l"Kafi, 1,.180,185,195,199; ıbn
BabeveyP., Risaletu'l-Itikadati'l-Imamiye, 107 va.; :rabersi, el-Ihticac, I, 55 vd; Tusi,
Rİsale-i Imamet, 14 vd; Gölpınarlı, Tarih Boyunca Isla~ Mezhepleri ve Şiilik, 302:vd;
Tabatabai, Shi'a. 173 vd; Abdullah Feyyaz, Tarihu'l-Imamiye, 131 vd; Muhammed
Hüseyin Al Kaşifu'l-Oıta, Aslu'ş-Şia ve Usuliha, 65 vd. ,
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i

Ali b. Ebi Talib' in Hz. Peygamber tarafından imam tayin edilmesi
meselesi, Şiiliğin mihverini oluşturmaktadır. Bu hususta, Şii kaynaklarda
en kuvvetli delil olarak Gadir-i Hum olayı. gösterilmektedir. Gadir~i Hum,
Mekke ile Medine arasında bir yerdiı-27•

Şii kaynak eserlerde olay özetle şöyle yer almaktadır: Hz. Peygam-
ber, Veda Haccı'ndan dönerken yolda Maide süresinin "Ey Peygamber!
Rabbinden sana indirileni tebliğ ,et; eğer bunu yapmazsart O'nun elçiliğini
yapmamış olursun,. A1lah'seni insanlardan korur"28 meaıindeki ayeti nazil
olur. Bu ayet nazil olduğu zaman Hacc kafilesi Cuhfe yakınlarındaki
qadir-i Hum denilen yere gelmiştir. Burası yolların ayrıldığı bir noktadır.
Ustelik kervanlann konaklanmasına elverişli de değildir. Buna rağmen
Hz. Peygamber, hemen ashabını toplar;' daha önce yollarına koyulmuş
'olanlara geri dönmeleri için haber gönderir: Kafilenin geride kalanlarımn
da yetişebilmesi' için bir müddet beklenilir. Burada Hz. Peygamber, kız-
gın güneş altında Müslümanlara hitabeder ve "Menkuntu mevlahu fehu-
ve Aliyyun Mevlahu" (Ben kimin mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır)
diyerek Ali'ninimametini ilan edef9•

Kuleynı'nin el-Kafi isimli eserindekirivayetler, Hz. Peygamber'in
alel acele böyle bir konuşma yapmasının sebebini Şii bakış açısından Qize
aktarmaktadır. Bu rivayetlere göre, Maide süresinin 67. ayetinin nüzül se-
bebi, Maide suresinin 55. aye4yle (Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun
Peygamberi ve namazkılan, zekat veren ffiü'minlerdir) Ali b. Ebi
Talib'in velayeti bildirilmişolmasına rağmen Hz. Peygamber'in, "ümrnet
Ali'niİı velayetinikabul etmez de dinden çıkar endişesiyle, bunu gizlemiş
'olmasıdır30• Tabersi, de tefsirinde, bu ayetin Ali b. Ebi Talib hakkında
nazil olduğu konusunda bazı rivayetler nakletmektediri.

Şii rivayetlere göre, Hz. Peygamber, 'Ali b. Ebi Talib'in imametini,
insanlardan korkarak gizlediği için Maide suresinin 67. ayeti nazil olmuş:-
tur. Hz. Peygamber, "Allah'ın kendisini insanlardan koruyatağını" öğre- i
nip ve "Ali'nin imametini tebliğ etrp.ediği takdirde elçilik görevini yerine

27. Yakutel-Hamevi, Mu'cemu'l-Buldan, VI, 268.
28. Maide, 67.
29. Kuleyni, el-UsUl mine' I-Kafi, I, 289; Ya'kubi, Tarih, II, 112; Tabersi, Mec-

mau'l-Beyan, II, 223; el-Emini, el-Gadir, I, 9 vd.; A. Gölpınarlı, Tarih Boyunca tş,lam
Mezhepleri ve Şiilik, 40 vd.; M. Cevad Muğniye, eş-Şia ve't-Teşeyyu, 15; Kilşifu'l-Glta,
.Aslu'ş-Şia, 66; Muhammed es-Sadıki, Ali ve'l-Hakimfin, 63 vd.

30. Kuleyni, el-UsUl mine'I-Kafi, I, 289.
31. Tabersi, Mecmau'l-Beyan, II, 210.
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getirmemiş sayılacağı;' ika,zını alınca, Veda Haccı dönüşü Gadir-i Hum
denilen yerde alal acele Ali: nin imametini ilan etmek gereğini hissdtmiş-
tijl2. Şü iddialara göre, Hz. Peygamber Ali'nin imametini açıkça ilan et-
tikten sonra "dinin. tamamlandığını" .bildiren Maide suresinin 3. ayet!
(Bugün size dininizi tamamladım; size .nimetlerimi tamamladım ve size
din olarak İslam'ı beğendim) nazil olmuştUt.33• Diniiı tamamlanmasını
sağlayan Ali'nin imameti olmaktadır.

Ali b. Ebf Talib'in "Vasf"liği

"Vasi", sözlükte kendisine vasiyet edilen kişi; sorumluluk üstlenecek
yaşa gelmemiş çocuklar adına söz söyleme yetkisine sahip kişi gibi an-
lamlara gelmektedir. Şii literatürde "vası" Hz. Ali'nin imam olduğuna
işaret eden özel bir sifatı olarak anlaşılmaktadır. "Vasiylik,halıfelik ve
imartılık aymdır"34.

•. Kaynak eserlerde Hz. Ali'nin bir sıfatı olarak "vası" kelimesine sık
sık rastlamak mümkündür. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, hem Hz.
Ali'pin saflarında yer alanlar, heni de muhalifleri, onun için "vası" sıfatı-

. /
m kullanmışlardır35•. . ..

"Vasİ" sıfatımn Ali'ye verilişi ile jlgili olarak,. Hz. Peygamber'in
risaıetinin illç döneminde "Önce yakın hısımlarını uyar"36ayeti nazil oldu-
ğu zaman, akrabalarim çağırıp. onlara İslam'ı tebliğ. ettiğinde, sadece
Ali'riin kendisine olumlu cevap verdiğini; bunun üzerine Hz. Peygam-
ber'in de "Bu benim kardeşim, vasım ve halifemdir; onu dinleyiniz ve
, itaat ediniz" dediğj37nakledilmektedir38 •

Diğer taraftan, Taberl'deki Seyf b. Ömer.'in: rivayetlerinde, İbn
Sebe'nin, Mısır'da, Her peygamber'in bir vasisı vardır, Ali de Muham-
med'in vasisidir; Muhammed peygamberlerin sonuncusu, Ali de vasilerin
sonuncusudur. Osman haksız yere ~halife olmuştur; bu Ali'nin hakkı-

. dır ..."39 diyerek insanlarıHz. Osmanaleyhine kışkırttığı nakledilmektedir.

32. Kuleyni, el-DsıH mine'l-Kafi, I, 289; Tabersi, Mecmau'I~Beyan, II, 223.
33, Kuleyili, 1,199; Tabersi, M~cmau'l-Beyan,U, 159.
34. Gölpınarlı, Tarih Boyunca Islam Mezhepleri ve Şiilik, 312.
35. Bk. Ebil Milinef, Maktelu Hüseyin, 40-50; Nasr b. Muzahım, Vak'.atu's-Sıffin,.

18,23,119,137,365,281,417; Zubeyr b. Bekkar, Ahbaru'l-M~vaffakiyyat, 575, 593,
598; Ya'kubi, Tarih, II, 128; Muberred, el-Kamil, 11,130, 149; ıbn Abi'l-Hadid, Şerhu .
Nehci'l~Belağa; I, 69 vd.; ayr. bk. Abdu'l-Hasib Taha, Edebu'ş-Şia, 91 vd.

36. Şuara, 215.
37. Ebu'l-Fida, el-Muhtasar fi Ahbari'l-Beşer, 1,117.
38. Tabersi, IV, 206.
39. Taberi, IV, 340.
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Hz. Peygamber ,vefatıarına yakın hasta yatarken, "Bana bir kağıt ve
, kalem getirin; size bir yazı (vasiyet) yazdırayım ki, benden sonra ihtilafa,

sapıklığa düşmeyesiniz" buyurmuşlardlf"O. Hz. Peygamber'in bu sözü
üzerine orada bulunan müslümanlar arasında kalem k~ğıdın getirilip geti-
rilmemesi konusundagörüş aynlığı ortaya çıkar. Hz. Omer, Hz. Peygam-
ber'in hastalığın şiddetinden dolayı bu sözü söylemiş olabileceğini,

'Allah'ın Kitabı'nın,ve Hz. Peygamber'in Sünneti'nin müslümanlara yete-
ceğini söyler. Hz. Peygamber de, yanında tartışılmasının doğru olmadığı-
mbelirtir. Sonuçta Hz. Peygamber vasiyet olarak herhangi bir şey yazdır-
maz.

Şia, "eğer Hz. Peygamber vasiyetini yazdırmış olsaydı Hz. Ali'nin,
kendisinden sonra müslümanların halife si olduğunu yazdıracaktı'" diye-
rek, bu olayı Hz. Ali'nin imameti için delil olarak gösterifll.

Ali b. Ebi Talib'in İmameti İçin DelilOlarak Gösterilen Bazı Ayetler

Maide Sfuesi,3. ayet: " ... Bugün size dininizibütünledim, üzerihıze
olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyeti beğendim ..~".
Şia, bu ayetin Ali'nin imametinin ilan edilmesinden sonra indiğini; dinin
tamamlanması işinin Ali'nin imametiyle sağlandığını iddia eder42•

MaideSuresi 55. ayet: "Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun peygam-
beri ve namaz kılan, zekat veren ve rüku eden mü'minlerdir". Bu ayette
mü 'minIerden kastedilen Ali b. Ebi Talib'tifl3•

Milide Suresi, 67. ayet: "Ey Pçygamber! Rabbinden sana indirileni
tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun elçi1iğini yapmamış olurs,un. Allah
seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstennez"44.

Enraı Suresi 75. ayet: "Sonra inanıp hicret eden ve sizinle birlikte sa-
vaşanlar, işte onlar, sizdendir. Birbirinin mirascısı olan akraba; Allah'ın
kitabına göre bIrbirine daha yakındır. Doğrusu Allah her şeyi bilir".

Nfu Suresi 55. ayet: "Allah, içinizden inamp yararlı iş işleyenlere,
onlardan Öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağı- '
na, onlar için beğendiğini dini temelli yerleştireceğine, korkulafım güve-
ne çevireceğine dair söz vermiştir. çünkü onlarBana kulluk_eder, hiçbir

40. Buhari, VII, 9; Müslim, III, 125; İbn Sa'd, II, 242-4; Taberi, III, 192-3.
41. Muhammed es-Sadık!, Ali ve'l-Hakimlln, 87 vd.
42. Kuleynı, Uslllu'I-Kafi, 1,195; Tabersı, Mecmau'l-Beyan, II, 159.
43. Kuleynı, I, 289; Tabersı, Mecmau'l-Beyan, II, 210.'
44. Tabersı, II, 223.
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şeyi Bana ortak koşamazlar. Bundan sonra inkar ed~n kimseler, işte
onlar, artık yoldan çıkmış olanlardır"4s ..

Ahzab suresi33. ayet: "~.. Ey Peygamber'in evha1kı (Ehl-i Beyt!)
. Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister". Bu
ayette geçen "Allahsizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister"
(innema yüridiıllahu li, yüzbihe ankumu'r~ricse eh1e'l-Beyti veyutahhira-
kumtatlıira) ifadesi, Resulullah'tan sonra Ali'nin imam ve halife oluşuna
ve İmametin Ali'den sonra Ehl-iBeyt'le devam edeceğinedelil olarak
kullanılmaktadır46• .' .

Ali b. Ebi Taıib'in İmameti İçin Delil Gösterilen Bazı Hadisler

Sakaleyn'Hadisi: "Size iki ağır emanet bırakıyorum, onlara sımsıkı
sarıldıkça, hiç bir zaman sapıtmazsımz. Bunlar, Allah'ın Kitab'ı ve Itre-
tim (Ehl-i Beytim) dir"47; Sünni-Şii pek çok hadis kitabındada yer alan
bu hadis, Şia'ya göre Ali' b. Ebi Talib 'in ve ondan sonraki Şii imamların
imametine ,delil teşkil etmektedir48• .

Sefine (Gemi) Hadisi: Şii'olmayan bazı kaynaklarda da yer alan bu
hadise göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Benim Ehl-i Beytim,
sizlerin arasında Nuh'un, gemisinebenzer, kim ona binerse kurtulur; kim
ondan yüz çevirirse boğulur"49.

Bu hadislerin yanında, imametin Ali b. Ebi TaHb'e ve soyuna ait ol-
duğu yolunda pek çok hadis delil olarakgöstenlmiştir. Bunlardan bazıla-'
nm şöylesıralamak mümkündür: "Harun'un Musa'ya göre durumu ne
ise, senin de bana göre durumun odur"; "Ali'den dahacesur genç yok-
tur"; "Ben Ali' denim" Ali de benden"; "Ali nereye giderse gitsin; hakikat
da onunla birlikte gider",; "Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısı";
"Hasan' ve Hüseyincennette gençlerin seyyitleridir~'; "Her mü'min Ali'yi
sever; her münafık da Ali'den nefret' eder"; "Kim Ali, Fatıma, Hasan ve
Hüseyin'le savaşırsa benimle savaşmış olur; kim de onlarla banş içinde
olursabenimle barış içinde olmuş olur"so.

45. Tabersı, Mecmau'l-Beyan, IV, 152; Tıibatabaı, el-Mİzan, XV, 158-9.
46. Bk. Muhammed Sadık!, Ali ve'l-Hak:imun, 48-53; Tathir ayeti ile ilgili çağdaş

bir Şii yorum hk. bk. Muhammed Mehdı Asİfi, "Ta)1ıir Ayeti Uzerine", Ehl-iBeyt Mesajı,
Yıl 2, sayı 7, Mart 1995,7 vd. '

. 47. Tırmizı, Menwb, 20; ayn. bk. Ebu Davud, Menasık, 56; İbn ,Mace, Menasık,
84.

48. Bk.Kaşifu'l-Gıta, Aslu'ş-Şia've Usuliha, 46;.M. Kıvamuddin, Vüşnevı, "Saka-
leyn Hadisi", Ehl-i Beyt Mesajı, Yıl 1, Sayı 1 Ağustos 1993, 55-65i. Yıl l,sayı 2, Eylül~
Kasım 1993,58-67; ayr. bk. Sofuoğlu, "Gadir-i Hum Meselesi, A-U.İ.F.D:, XXVi, 468-
470. '

49. Bk. Ahmed b. Hacer el.Heyteml, es-Savfuku'l-Muhnka, 186. .
50. Bk ..Ahmed b. Hacer el-Heytemı, es-Savil.ıku'l-Muhnka, LLS vd; Ebı Abdirrah-

man Ahmed b. Şuayb en-Nisaı, Tehzıb, Beyrut 1983; ayı'. bk. Moojan Momen, An Intro-
duction to Shı'ı Islam, 13 vd.; Muhammed es-Sadıkı, Ali ve'l-Hakimfin, 13 vd.
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ab) Şii İddialannın Tahlili

Şii1iğin bir mezhep olarak tarih sahnesine çıktığızam~ı belirleyebil-
mek için, Şia tarifimizde yer alan, Ali b. Ebi Talib'in nass ve tayinle
imam olduğu, hilafetin Ali'nin soyuna tahsisi ve imamların' masum 01-
duklan fikirlerinden hepsinin, ya da en azından birisinin inanç noktasında
farklılaşmaya yol, açtığını ve bu farklılaşma değrultusunda kurumlaşma-
nın gerçekleştiğini tespit etmemiz gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, Şii
iddiaların olaylar tarafından doğrulandığını, "fikir-hadise irtibatı" çerçe-
vesinde ortaya koyabilmemiz lazımdır. Bunun içinde önce hipotezin
doğru olarak belirlenmesinde fayda vardır. Acaba Kur'an'ın "imametin
nass ye tayinle olması, Ali'nin soyuna tahsisi vekarizmatik lider anlayı-
şı" konusundaki tavn.nedir? Teorik olarak, Kur'an'dan Şii imamet naza-
riyesinin çıkarılması mümkün müdür? Kur'an'a göre Hz. Peygamber'in
herhangi bir kimseyi, yerine, halife olarak tayin etme yetkisi var mıdır?
Acaba,/Şii iddiaları; başta' Hz .. Ali ve Haşimoğulları olmak üzere, Hz.
Peyg~ber'in sağlığındayaşayan müslümanların gündeminde yer etmiş
midir? Hz ..Peygamber, sağliğındaki siyasi ve idari tatbikatta hangi ilkele-
ri gözeterek insanlara görev vermiştir? Hz. Peygamber, müslümanları il-
gilendirenkonularda, yakınlarına ayncalık tanımış mıdır? Bunlar ve ben-
zeri sorulara, o dönemde ortaya çıkan olaylan göz önüne ,alarak doğru
cevaplar bulabildiğimiz zaman, Şii iddiaların, iddialarla ilgili olduğu
zaman diliminde he anlama geldiği konusunda 'bir fikir sahibi olmamız.
mümkündür.

Teorik Çerçeve

Kur'an, siyasi meselelerle ilgiliolarak, evrensel nitelik taşıyan genel
ilkelerin dışında herhangi bir belirlemede bulunmuş değildi5I. Bu genel il-
keleri, işlerin ehline verilmesi52, vahiyle belirlenmemiş konularda müşa-
yere ile hareket edilmesi53,' insanlar arasında adaletle hükmedilmesi54,
"Allah'a, Peygamber' e vemü'min emirlere itaat edilmesi"55, bilinmeyen
şeyin desteklenmemesi56 şeklinde sıralamak mümkündür.

Kur'an'ın istediği ahlaklı ve Miltoplum, Kur' an' ın dikkat çektiği il-
kelerdoğrultusunda müslümanlar tarafından, sosyal değişme olgusuçer~
çevesinde şekillenecek olan siyasi sistemlerle idare edilecektir. Kur' an,
insanı ilgilendiren siyasi sorumluluğu, temel ilkeleri vererek insana bırak-
mıştır. ..

51. Bk. M.S. Hatiboğlu, "Hilafetin Kureyşliliği",A-Ü,İ.F. Dergisi, XXILL, 142 vd.
52. Nisa, 58.
53. Şura, 38; Al-i İmran, 159.
54. Nisa,58. b
55. Nisa, 59.
56. İsra, 36.
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Diğer taraftan, Kur' an, insanlar arasında tek 'üstünlük' ölçüsÜnün
'''takva'' olduğunu Hucurat sUresinin 13. ayetinde çok açık olarak belirt-
miştir: "Ey İnsanlar! Doğrusu Bizsizleri bir erkekle bit' dişiden yarattık.
Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız.
'şüphesiz, sizin Allah katında en üstün olanınız, en müttakinizdir. (O'na
karşı gelmekten erı çok sakınanınızdır). Allah bilendir, Haberdardır". Bu
ayette "birbirinizi kolayca tanıyasınız"'şeklinde tercüme edilen tearuf ke-
limesi "hem birbiiini bilmek, tanımak, anlamak manasındadır, hem de
karşılıklı yükselmek"S? Bakara sUresinin 148, Maide sUresinin 48 ..
, ayetlerinde "Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın" buyrolarak "Allah katın-
da en değerli insanın nasıl, olacağına" dikkat çekilmektedir.

"Allah katında en' üstün olanınız en müttakinizdir"s8 ayeti, Kur'an'ın
bütünlüğü içinde değerlendiriJdiği zaman, başta soy-sop olmak üzere, fa-
kirlik-zenginlik, güzellik-çirkinlik gibi sun'i değer ölçülerinin gene17
geçer fonksiyonelliğini ortadan kaldırmaktadır.Bu çerçevede, "Eğer
mü'minseniz, en üstün olanlar sizlersiniz"59 ayeti, gerek Sünni anlayışta
yer edinen "Kureyşlilik" meselesini, gerekse Şii anlayışıntipik özellikle-
rinden olan karizmatik "Ehl-iBeyt" kavramının vahyi temellerdenyok-
sun olduğunu gözler önüne sermektedir. Hucılrat sılresinin 11. ayetinde
sun'i üstünlük ölçülerine dayalı tavırlar kınanmaktadır: "Ey İman eden-
ler, bir kavim diğer bii"kavmi istihzayakalkmasın, mümküiıdür ki beriki-
Jer ötekilerden daha hayırlıdır; .." ..

Kur'an, bir kimseyi peygamber olarak seçmeyetkisinin sadece Yüce
Allah' a ait olduğunu bildinnekte60, sırf peygamberlikıiçin yaratılmış bir
kavim veya sülaleden bahsetmemektedir. "Hz. İbrahim'i ve aynı soydan
Hz. İshak'ı peygamber kılan Cenab-ı Hak, bunların peslinden gelenlerin
içinde, iyilerin de, zalimlerin de' bulunduğunu bildinnektedjtil. Hz.
Nuh'un ve İbrahim'in zürriyetlerinde peygamberlik ve kitap verilenler
bulunduğu ifade edildikten sonra, aynızürriyetin ekseriyetini rasıkların
teşkil ettiği beyan edilmektedjti2. Bir peygamberin babası Allah düşmapı
olabildiği gibi63, oğlu dahi babasına tamamen ters bir karakter belirtebilir:
Hz. Nuh, gemiye binmeyip karada kalan ve helak olacağı muhakkak olan
oğlu hakkında, Cenab-ı Hakka: 'Şu oğlum, ehlimden' diyerek, rahmet ni-
yazında bulunduğu zaman, şu ilahi cevabı almıştır: 'Ey Nuh! o senin eh-
linden sayılmaz, onun davranışı ~alih bir ameI değildir'M.

t
57. Hatiboğlu, "Hilafetin KureyşIiliği",A.ü.i.PD. xxm, 127.
58.Hucurat 13; krş. EnfaI 34.
59. Al-i İmran, 139.
60. Hacc, 75; Al-i İmran, 179.
61. Saffat, 113.
62. Hadid, 26. il
63. Tevbe,.114~
64. Hud, 45-46.
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. "Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hak: 'Seni insanlara İmam (başkan) yapaca-
ğım' buyurduğu zaman, bu Peygamber: 'benim zürriyetimden de' diye-
rek, kendi sülalesinden de imamlar gelmesi niyazındabulunmuş, fakat şu
cevabıalmıştır: 'Benim ahdim (vazife teklifım) zalimlere etişmeı;'6S.

"Bu Kur' full delillerden anlıyoruz ki, peygamberlik makamı bir süla-
le imtiyazı değildir. Bu vazife o sülale mensuplarına herkesten farklı bir
imtiyaz, ayrı 'bir fazilet sağlamaz. Peygamber çıkarmış bir kavim, sırf bu
vakıa dolayısıyla, öteki kavimler üzerinde. hiç bir 'üstünlük iddiasını;t gİTi-
şemez"66.

Kur'an'ın bu tavrı orta,da dururken, sırf Hz. Peygamber içlerinden
çıktı diye Kureyş kabilesine' herhangibir üstünlük atfetmek mümkün ol-
madığı gibi, Haşimioğullarına, ya da Ali b. Ebi Ta1ib'in Fatıma'dan olan
soyuna diğer insanlardan farklı özel bir konum belirlemek de mürrikün
değildir. "Hz. Peygamber'in mü'min1er arasındaki mevkiine işaret eden
bir.ayette, ailesini teşkil eden kimselerolarak, sadece hanıinları zikredil- ,
mekte, kızları, damatları ve diğer akrabalarıyla ilgili hiçbir hususi hükme
yer verilmemektedir. Peygamber mü'min1ere, kendilerinden daha yakın-
dır, zevce1eri de -başkalarına nikahları haram 01aiı67-anne1eridif68• Hz.
Peygamber ve zevce1erinden ibaret olan 'ai1~ halkına Kur'an-ı Kerim
Ehıu'l~Beyt demekte69ve bu tabir içine başkalarıilinalınmasına da imk~
bu1unmamaktadıt"70.

Diğer taraftan, Hz: Peygamber'in özellikle Medine döneminde siyasi
ve jdari tatbikatına baktığımız zaman, oıiun insanları görevlendirirken ön
planda tuttuğu en önemli özelliğin ehliyet olduğunu görmekteyiz. Hz.
Peygamber, insanlara görev verirken, ne onların ~.ureyş1i olmalarına, ne
de Haşimoğullarındanolmalarına dikkat etmiştir. Onemli olan bir işi ba-
şarabi1e~ek kabiliyete sahip bir müslüman 01maktır7l.

Hadislerin muhtelif sebeplerle delilolarak kullanılmasımeselesine
gelince; öncelikle bir hususun açıJ,cçabelirtilmesinde fayda vardır: Hemen
hemen bütün mezhepler, kendilerinin "Fırkay-ı Naciye (Kurtuluşa eren
fırka)'dan" olduğunu gösterebilmek için, bol bol hadis kullanmaktah hiç
kaçınmamışlardır. Mezhepler Tarihi açısından bakıldığında, mezhepIerin
. lehine ve ,aleyhine kullanılan bütün hadislerinuydurulmuş olma ihtimalle-
rinin çok yüksek olduğunu söylemekt~ bir sakınca yoktur. Bütün mezhep-

65. Bakara, 124. .
66. Hatiboğlu, "Hilafetin Kureyşliliği", A.Ü.ı.PD. XIII, 136-7.
67. Ahzab,'53.
68. Ahzab, 6.
69. Ahzab, 33. ' ....
70. Hatiboğlu, "Hilafetin Kureyşliliği", A.U.I.FD. XIII, 140.
71. Bu konuda çarpıcı örnekler için bk. Hatiboğlu, "Hilafetin Kureyşliliği",

A.Ü.ı.P.D. XXIII, 146 vd.
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. ler, kendi görüşlerini kuvvetlendirebilnıek, muhalif olduklan fırkalann
görüşlerini çürütebilmek için, en emin yololarak Hz. Peygamber' e hadis
söylettirmeyi görmüşlerdir. Hz. Peygamber'in sağlığında hiç bir mezhe-
bin mevcut olmadığım, Kur'an'ın ısrarla müslümanlan birlik-beraberliğe
çağırdığım72; açıkça "m:ü'minleri kardeş ilan .ettiğini"73 düşünecek olur-
slik, fırkalann lehindeki ve aleyhindeki hadislerin uydurma olabileceğini
düşünebili~z.

Tahlil

Şia'nin Ali b. Ebi Talib'in imametininnass ve tayinle belirlendiğine
dair delillerini incelerken, işe, delil olarakkullanılan ayet ve hadislerden
başlamaktli yarar vardır. Yukanda ortaya koymaya çalıştığımız teorik çet-
çeveden de kolayca anlaşılabileceği gibi, Kur'an'da açıkçaHz. Ali'nin
halife ya da imam olacağı ile ilgili hiç bir ayet yoktur. Zaten konuya
Kur' an' ın bütünlüğü içinde yaklaşıldığı zaman, birtakım ayetleri Ali 'nin
imameti için delil olarak göstermenin bir zorlamamn ötesini aşamayacağı
açıkça ortaya çıkmaktadır.

Maide suresinin 3. ayetinde Allah'ın Hz. Peygamber'i koruyacağını
bildirmesi, doğrudan Hz. Peygamber'in içinde bulunduğu koşullarlailgili
bir durumdur. Biliyoruz ki, hem Mekke döneminde, hem de Medine dö-
neminde Hz. Peygamber'i öldürmek.isteyen bir hayli insan vardır. Bunun
en çarpıcı delili, Kureyşlilerin kendisini topluca öldürtme karan aldığını
haber alan Hz. Peygamber'in, Hz. Ali'yi kendi yatağınayatırarak, .Ebu
Bekir'le birlikte gizlice Mekke'den aynımasıdır: Hz. Peygamber'in Allah
katından almış olduğU vahyi, insanlardan korkarak gizleyeceğini düşün-
mek, doğrusu pek mümkün değildir. Ünlü müfessir Fahreddin Razi ayetin
sebebi nüzÜlü hakkındaki rivayetleri verdikten sonra, ayetin, Hz. Pey-
gamber' in Yahudileqn. ve Hıristiyanlann kötülüklerinden. emin olduğunu
belirtmek için nazil olduğu şeklindeki görüşü tercih ettiğini belirtmekte-
dir14~Kıırtubi de, Maide suresinin genelde Medine' de nazil olduğunu,
ancak söz konusu ayetin Mekki olduğunu belirterek, "buayet nazil olçluk-.
tan sonra, Hz. Peygamber'in, Ebu Taıib tarafından onl1 korumakla özel
olarak görevlendirilen" kimselerin korumasına ihtiyacı kalmadığım" kay-
~~. . i. .

Diğer taraftan, eğer Kur'an'daıd.herhangi bir ayet, bizzat Hz. Pey-
gamber tarafındanAli'nin imameti ile irtibatlandırılmış olsaydı, fIz. Pey-
gamber'in naşı ortada dururken, Müslümanlann istjkbalini düşüherek, ha-
life seçmek için bir araya gelen insanların, önce Ensar' dan birini seçmek
istemeleri, daha sonra da Hz. EbU Bekir üzerinde karar kılmalanm ve o

72. Msı' bk. Al-i İmran. 103.
73. Hucurilt, 10.
74. Razi,Tefsir-i Kebir, XII, 48-49.
75. Kurtubi, el-Cami, VI, 243-244.
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esnada herhangi bir ayeti delil olarak kullaİımamalannı izah etmek pek
mümkün olmazdı. Hz. Peygamber' in uğrunda gözünü kırpmadan ölümün
üzerine giden sahabenin başka türlü davranabileceğini düşünmek pek
mümkün değildir. ---..

Tathirayeti olarak da bilinen Ahzab suresinin33. ayetinindoğrudan
Hz. Peygamber'in ev halkından söz ettiğini; Hz. Ali ve Fatıma'nınevleri-
ninayrı olduğunu; Hz Peygamber'in ev halkını ise, o anda evde mevcut
olan hanımlannın oluşturduğunu bilmek için fazla delil aramaya ihtiyaç
yoktur ..Ahzab suresinin 32, 33 ve 34. ayetlerini birlikteokumak, konu-
nun açıklık kazanması için yeterlidir: "Ey Peygamber'in hanımlan! Sizler
herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız edaıı konuş-
mayın, yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder: daima ciddi
ve ağırbaşlı söz söyleyin. Evlerinizde oturun; eski cahiliyyede olduğu
gibi açılıp 'saçılmayın; namazı kılın; zekatı verin; Allah'a ve peygamberi-
ne itaat edin. EY,Peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusuru gi-
derip sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini
ve hikmetini hatırda tutun. Şüphesiz Allah haberdar olandır, lfttif olan-,
dır". . '. "

Hz. Ali'nin imameti için delil olarak gösterilen hadislere gelince; ön-
celikle şu hususun belirtilmesinde yarar vardır: Bu hadislerin hiçbirisi, Şi-
iletin iddia ettikleri gibi mütavatir nitelikte değildir. Hz. Peygamber, sa-
dece Ali b. Ebi Talib ile ilgili olarak değil, başta EbU Bekir, Ömer ve
Osman olmak üzere, diğer önde gelen sahabe ile ilgili olarak da övücü ni-
telikte pek çok söz söylemiştir. Bu doğrultuda düşünecek olursak, Hz.
Ebu Bekir hilMetini de Hz. Peygamber'in sözleri. ile irtibatlandırmak
mümkündür. Nitekim, Cahız'ın Kitabu'l-O,smaniye'sine baktığımız
zaman, Hz. Ebu Bekir'in halife olması konusunda da pekçok hadisin söz
konusu edildiğini görebiliriz76. Öyle' zannediyoruz ki, olaylarla irtibatı gö-
zönünealınmazsa, hadislere dayalı olarak herkes, hertürlü fikri deli1lendi-
recek bir hadis bulabilir. Bu sebepten, hadisleri, herhangi bir konuda deIi1
olarak kullanmadan önce, onlann sahih olup olmadığına, eğer sahihse
.hangi şartlarda söylenmiş olabileceğine bakmakta yarar vardır.

Ayrıca, Şia'nın, Ali b. Ebi Talib'in hilMyti ve hilMetin/imametin
onun Fatıına'dan devam eden soyuna ait olduğu şeklindeki iddialarını te-
mellendirmek için kullanmış oldukları hadislerin bir kısmİnın başka
rivayet tarzlan mevcuttur. Mesela, "sakaleyn hadisi" olarak bilinen
rivayetin İbn Hişam tarafından nakledilen bir benZerinde Hz.Peygam~
ber'in Allah'ın Kitabı'nı ve kendi Sünneti'ni bıraktığı açıkça ifade edil-
mektedir"77. Harun Musa'ya göre ne durumda ise, sen de bana göre öyle-

76. Bk. Cahız, Osmaniye, 3 vd.
77. İbn Hişam, Siretu'n-Nebi, Kahire,trz. IV, 276.
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sin; bu sana yetmez mi?"1Sşeklindeki rivayetin delil olarak gösterilmesi-
ni79ise aniamak. biraz zordur; çünkü Hz. Ali'nin, Tebük seferine iştirak
etmemesinin sebebi, Hz. Peygamber'in onu, sadece kendi ailesiyle ilgi-
lenmesi için görevlendirmiş olmasıdır. Nitekim kaynak eserlerde, Hz.
Ali'nin, Medine'de kendisine yöneltilen bazı eleştirilerden rahatsız oldu-
ğu ve Hz.Peygaınber'e yetişerek "Beni kadınJ.arın ve çocukların başına
mı bıraktın?" diyeşikayet ettiğikaydedilmektedrrso. Ehl-i Beyt'in Nuh'un
gemisine benzetilmesinin ise, bu kavramın içeriği ve tarih içinde yüklen-
diği anlamlar bir yana, açıkça Kur'an'ın ruhuna 'aykırı bir ifade biçimi ol-
duğunu söylemek mümkündür.

- Kırtas Hadisesi: Vasiyetname meselesi olarak da bilinen bu olaya
dayanarak, eğer Hz; Peygamber engellenmeseydi, Hz. Peygamber Ali'nin
imam olarak tayin edildiğini yazdıracaktı diye düşünmek, Şii iddiaların

• kendi içinde çeliştiğini ifade etmek anlamına gelecektir. Eğer Hz. Pey-
gamber Gadir-i Humgünü Ali'nin hilafetini ilan etmiş ise,. bunun tekrar
yazdırılacağını düşünerek bunu delil olarak görmek, Gadir-i Hum olayını
göıgelernek olacaktır. Üstelik İbnAbbas'tan gelen bir rivayet, Kırtas ola-
yını Şia'nın anladı ğı şekilde yorumlamanın bir tür zorlama olacağını da
ortaya koymaktadır. Burivayete göre, Hz. Peygamber'in son demIerinde,
onun vefat etmek üzere olduğunu anlayan Abbas Ali'ye, Hz. Peygam-
ber'e ölümnişanı düştüğünü hatırlatarak, zaman geçirmeden Hz. Pey-
gamber'e, hilafet işinin kime ait olacağını sormaları gerektiğini söyler.
Bunun üzerine Hz. Ali, Resulullah'tan bunu sorar, o da bu işin bizde ol-
madığını söylerse, halk bize bu işi hiç bir zaman vermez. And olsun ki,
bunu hiç bir zaman sormam" şeklinde cevap verirsı.

Gadir-i Hum Olayı: Bu olay, bir anlamda Şii imamet nazariyesinin
de, Şii düşüncenin de temelini oluşturmaktadır. Bu sebepten, Gadir-i
Hum olayının, sadece Kur'an'ın ruhuna ve Hz. Peygamber'intatbikatına '
dayanarak reddedilmesi fazla bir anlam ifaqe etmeyecektir, Olayın, bir-
kaç değişik açıdan tahlilininyapıl~ası gerekmektedir. Birincisi, böyle bir
olay fiilen vuku bulmuş mudur?)kincisi, olayesnasında Hz. Peygamber
Ali için tamolarak ne demiştir. Uçüncüsü, eğer Hz. Peygamber, Gadir •.i
Hum'da Ali hakkında "men kuntu mevlahu fehuve Aliyyun mevlahu"
(Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır) demiş ise, bu sözle ne
kastedilmiştir. Dördüncüsü, o zamanki müslümanlar bu sözü nasılanla-
mışlardır? Beşincisi, Ali. b. Ebi Talib ve onun yanında yer alanlar,
hilMetle ilgili iddialarını teqıellendirmek için bu olayı ve burada söyle-
nenleri delil olarak kullanmışlar mıdır? '

78. İbn Sa'd, m, 23; İbn Habib, el-Muhabber, 125-6; Cahız, Osmaniyye, 134, 143,
153-7,160.

79. Bk. Tabers!, el-İhtidic, 1,163.
80. İpn Sil'd, m, 24; krş. İbn Teymiye, Minhilcu's-Sunne, II, 223-4.,

, 81. ıbn Sa'd, II, 245; Taberi, m, 1934;.bu meselenin Mezhepler Tarihi açısından
~eğer1endirilmesi ileilgili olarak bk. Fığla1ı, Imarniye Şiası,' 16 vd.; Çağatay-Çubukçu,
Islam Mezhepleri Tarihi, 2-3. . .
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Tespit edebildiğimiz kadanyla, Hz. Peygamber, YedaHaccı sırasın-
da, ya da dönüşte, bir mola' esnasında Ali ile ilgili bazı şikayetlere cevap
vermiştir. Kaynaklann çoğundıı bu yerin Gadir-i Hum olduğu konusunda
bir sarahet yoktur. Tırmizi'nin naklettiği bir rivayette, Hz. Peygamber'in
bir sefer dönüşü Ali ile ilgili şikayetleri cevaplandırdığı kayıtlıdıt2• İbn
Hişam'ın, Bureyde'den naklettiği bir rivayette, olı:ı.yBureyde'nin kendi
ağzından şöyle nakledilir: "Ali ile birlikte Yemen' e gittim. Onun bazı ku-
surlanm gördüm. Hz. Peygainber'in yamna geldiğimde durumu anlattım.
ResülaIlah'ın 'yüzünün rengi değişti. ve şöyle dedi: 'Ey Bureyde, ben
mü'minlere nefislerinden daha evla değil miyim? Evet, ey Allah'ın
Resl11ü'diye cevap verdim. Bunun üzerine dedi ki: 'ben kimin mevlasi
isem, Ali de onun mevlasıdır"83. .

.'İbn ,Hişam,.Hz. Ali' nin bir grup müslümanla birlikte Veda Haccı' na
Yemen üzerinden geldiğini, bir ara yerine yanındakilerden birisini görev-
lendirip kervandan aynlınca, o insanlanu, yanlanndaki kumaşlan kendi-
lerine elbise yaptıklanm; bunun üzerine Hz. Ali ile kervandakiler arasın-
da tartışma. çıktığım, Ali'nin de sert tepki gösterdiğini kaydeder.
Kervandaki insanlar da. Hz. Peygamber'le karşılaştıklannda Hz. Ali'nin
bu tavnm Hz. Peygamber' e şikayet ederler. Hz. Peygamber de, onlara
şöyle cevap verir:. "Ey insanlar! Ali' den şikayetçi olmayın, Allah' a and
olsun ki, oAllah'la ilgili hususlarda veya Allah yolunda en sert olanımz-
&~ .

Hz. Peygamber'in, Yeda Haccı esnasında, ya da dönüşte, uygun bir
fırsat bulduğunda Ali ile ilgili şikayetleri cevaplandırdığı, kaynaklarda or-
taklaşa belirtilen bir husustur... Müslümanlar, Ali'nin dini hassasiyetin-
den kaynaklanan bir tavnndan rahatsızlık duymuşlardır; Hz. Peygam-
ber' de, Alilnin üstün özelliklerine' dikkat çekerek, Ali'nin din!
hassasiyetinin belirtisi olan bu gibi tavırlann hoş görülmesini istemiştir.
Bu esnada dile getirilen "Ben kimin mevlası' isem, .Ali de onun
mevlasıdır" hadisi de, bu haliyle hem Sünni,.hem de Şii kaynaklarda yer
aImaktadır. Bazı kaynaklarda "Allah;ım ona dost olana dost 'düşman
olanada düşman 01;onu seveni sev, ona buğzedene buğzet; ona yardım
edene yardım et..." şeklinde ilaveler vardıts.

Hz. Peygamber'in Yeda Haccı dönüşü, ya da başka birvesileyle
"Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır" şeklinde'bir söz söyle-
diğini doğru farzetsek, acaba, bu ifadeden Ali'nin nass ve tayinle imam
olduğu şeklinde bir sonuç çıkartmak mümkün olabilir mi? Konu ile ilgili
rivayetleri dikkatlice tetkik ettiğimiz zaman, bu ifadeden, Ali b. Ebi
Talib'in imameti ile ilgili bir sonuç çıkartabilmenin pek mümkün olama~

82 Tırmizi. Sunen, Menakib, 20.
83. İbn Hişam, es-Siretu'n-Nebeviyye, LV, 416.
84. İbn Hişam, es-Siratu'n-Nebeviyye, IV, 274-275.
85. Bk. Amını, el-OaC;!ir,I, II.

.•
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yacağım hemen belirtmeliyiz. Eğer Hz. Peygamber, Ali'nin imametini
bildirmek isteseydi,' herhalde çok daha açık. bir ifade tarzım tercih ederdi ..
Biz Hz. Peygamber'in konuşmasımn genelde kolayanlaşılır nitelikte ol-
duğunu bilmekteyiz. ,Nitekim, Hz. Ali'nin torunlarından Hasan b. el-
Hasan b. Ali Ebi T'alib de, "Resulullah Ali hakkında, 'men kuntu
mevıaım fehuve Aliyyun mevıaııu' demedi mi? şeklindekibir soruya
şöyle cevap vermiştir: "Eğer bu sözden emirlik ve sultanlık kastedilmiş
olsaydı, Hz. Peygamber onu, tıpkı namaz, zekat, Ramazan orucu ve Hacc
konusunda olduğu gibi aç,ıkça belirtir ve'ey.insanlar! Ali benden sonra
sizin emirlniz derdi"86.

. Meşhur Zeydi imamlardan İbn Murtaza'mn şu ifadeleri de, konu ile
ilgili, Hz. Peygamber'in soyundan gelen bir alimin ciddi tespitleri olarak
alınabilir: "Rafızilerin mezhepleri, ilk devir geçtikten sonra ortaya çık-
mıştır. Sahabe arasında, hiç kimsenin Ali hakkında açık,' mütevatir nass-
dan sözettiği duyulmamıştır. Orilar, önce Ammar, EbU Zer, Mikdat b. el-
Esved'in de Ali'nin imam olduğu görüşünde olduklarım ileD sürmüşler-
dir. Lakin, isimleri zikredilen bu kimselerin, EbU Bekir ve Omer' den te-
bem ettiklerini açıklamamış olmalim ve ikisine de ,sövmemiş. (sebbetme- .
miş) olmaları, Rafızileri yalanlamaktadır. Öyle ki, onlann jddialarımn
'aksine; Ammar Kufe'de, Selman el-Farisi de Medain'de Ömer b. el-
Hattab'ın tayin ettiğiamiller olarak görev yapmı~lardır"87. i '

Öte yandan, eğer, Hz. Ali, Hz. Peygamber tarafından halife tayin
edilmiş olsaydı, bütünmüslümanları ilgilendiren böy.Jebir meselenin, Hz.
EbU Bekir'in qalife seçildiği Sakıfe olayında, Hz. ümer'in halife olma-
sında ve Hz. Osman' ı hilafet makamına götüren tartışmalarda gündeme
gelmeyeceğini düşünmek mümkün olmazdı. Oysa, ne Sakife olayında, ne
de diğ~t olaylarda, hiç kimse Ali ile ilgili böyle bir delil ileri sürmüş de-
ğiJdk Ustelik, Hz. Ali'nin kendisi de, hiç bir zaman, bu iş benim hakkım-
dır, beni Hz. Peygamber halife tayin etmiştir, diyerek halifelik iddiasıyla
ortaya çıkmış değildir. Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'e yakınlığım, dini ko-
nulardaki titizliğini göz önüne alırsak, onun, Hz. Peygamber'in bir emri
karşısında s.essiz kalabileceğini düşünemeyiz.

b. Şia'nın Doğuşu İle İlgili Diğer İddialar

, Tespit edebildiğimiz kadanyla Şia'mn doğuşu * ilgiliiddialar, daha
çok kaynaklirda yer alan, bilgilere dayamnaktadır. Oyle ki, çoğu zaman
bu bilgilerin kendi içinde biletutarsız olduğu gözden kaçabilmektedir.
Eğer, seçmeci bir tavırlayaklaşacak olursamz ve sizi doğru bilgilere ulaş-
tıracak kriterler geliştirmezseniz; mevcut bilgilerle, bütün iddialann isba-
tımn mümkün olduğunu söyleyebilirsiniz~ Oysa, salt kaynaklarda yer alan
malumat arasından, herhangi ber'sağlam ölçüt kullanmaksızın ilk bakışta

86.1bnSa'd, Tabakat; V, 320,
87. İbn Murtaza, Tabakatu'l-Mu'tezile, 5.
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tezimizi destekl~yecek gibi görünen bilgileriseçerek bir kanaate ulaşmak
yerine, önce bu bilgilerin ne ölçüde gerçeği yansıttığınıntespit edilmesi
.gerekmektedir. '

İslam Mezhepİeri Tarihi'nin açıkçaortaya koyduğu bir gerçek var-
dır: Her mezhep, kendisinin gerçek.İslam'ı temsil'eden "kurtuluşa ermiş
fırka" (Fırkay-ı .Naciye) olduğu iddiasını;iadır88• Diğerıtaraftan, her mez-
hep, kendisinin Islam'ın yegane temsilcisi olduğunu ispatlayabilmek için,
kendisini, bir şekilde erken devirle, Hz. Peygamber'in yaşadığı zaman di-
limi ile irtibatlaıidırma yoluna gitmiştir. Buna bağlı olarak, Hz. Peygam-
ber' e fırkaların lehinde ve aleyhinde söylettirilriıiştir" Buı:ılar ve benzeri
hususlar, Mezheplerle ilgili bilgilerin, doğrusunu yanlışından ayırabilmek
için diğer tarihi malumattan ayn olarak özel bir işleme tabi tutulması ge~
rektiğini ortaya koymaktadır.

Mezhepler, din. anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu'
ortaya çıktığına göre, bir mezhebin ne zaman doğmuş olduğunu belirle-
mek demek, o mezhebe özgü farklılaşmala,nn kurumlaştığı ve sosyal ha-
yatta iz bırakmaya başladığı zaman dilimini tespit etmekdemektir. Bu ise
ancak, fikir-hadise irtibatının sağlıklı bir şekilde tespitine bağlıdır. Mez-
hepler, ortaya çıktıktan sonra, tarihi akış içinde, temel renklerini az çok /
koruyabildikleri gibi, büyük transformasyonlara da uğramış olabilirler.
Eğer bir mezhep doğduğu zamanki çizgisini koruyabilmiş ise, işimiz
biraz daha kolayolacaktır. Fakat, kurumlaşan farklılaşmaların yeniden
farklılaşmasına bağlı olarak şekillenen mezheplerin doğuş süreçlerinin
aydınlatılabilmesi çok zordur. Mesela, . HariciIik, İbadiye kolu. hariç,
temel karakterini yaşayabildiği müddetçe koruyabilmiştir: Fikir ve eylem-
lerine bakarak Harici fırkaları tanımak pek zor. değildir. Ancak Şiiliğin
doğuşu söz konusu olduğu zaman, iş gerçekten,zorlaşmaktadır. Her şey-
den önce, Şia, diğer fırkaların hiç birisinin yapamadığını başarmış,.teşek-
kül ettikten sonra, erken. döneme geri dönerek, Şii anlayışa uygun sun'i
bir t.arih olu şturmu ştut9• Bu gerçeği, ~Şiibakış açısından kaleme aIınan
bütün eserlerde görmek mümkündür. Oyle ki, özellikle Emeviler devrin-
de, neredeyse Haşimi muhalefet cephesinde tezahür eden oluşumlann
büyük bir kısmı sanki Şiilikmiş gibi gösterilmiştir. İşin en ilginç yönü,
geçmişteki olaylarla Şiiliği irtibatlandırabilmek için uydurulan rivayetle-
rin,büyük bir kısmı, Şiiolmayan tarihçilertarafından da hiç tereddüt du-
yulmaksızın benimsenmiş', kitaplarda yer almıştır. Hadis rivayetler,inde

88. Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar isimli eserini, sırf Ehl-i Sünnet'in "kur-
tuluşa eren fırka" olduğunu ispatlamak ve savunmak için kaleme aldığını açıkça ifade et-
mektedir, bk. Mezhepler Arasındaki Farklar,I; ona göre, kurtuluşa eren fırka, Ehli Sünnet
ve'l-Cemaat'tan başkası olamaz. Aynı e;şer, 249. Bağdadi'nin bu eserini Türkçe'ye ka-
zandıran E. Ruhi Fığlalı, yazmış olduğu Onsöz' de, her mezhebi n Kendisini kurtuluşa eren
fırka olarak görmesine yol açan meşhur ..hadisi Mezhepler Tarihiaçısından güzel bir
değerlendiımeye tabi tutar. Bk. Çevirenin Onsözü, XXIV vd. .

89. Krş. Watt, İslan;ı Düşüı)cesinin Teşekkül Devri~46. " ..
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özellikle senetler konusunda gösterilen hassasiyetin bir kısmı tarihi 'riva-
yetlerle ilgili olarak gösterilebilseydi; bugün müslümanların kafasında
. Islam tarihi ile ilgili olarak var olan kaos mevcut olmazdı. .

Aç.ıkça .ifade etmek gerekirse, mevcut tarih. kitıp1arına dayanarak,
birbiriyle taban tabarla zıt tarih kitaplan kaleme almak mümkündik
Çünkü, o. zamanki tarih anlayışı çerçevesinde, müverrihlerin pek çoğu,
bulabildi ği malzemeyi olduğu gibi kitaplarına almayı tercih etmişlerdir.
Ancak, Taberi gibi bir müellifinbile, Hz. Osman dönemi ile ilgili olarak,
pek çok rivayeti "haya ettiği için kitabına almadığıni"düşünecek olursak,
erken dönem İslam tarihinin doğru yazılıp yazılmaması probleminin bo-
yutlarını biraz tahmin edebiliriz. Henüz.Hz ..Peygamber'in hayatının bile
doğru dürüst yazılmamış olduğunu söylersek,.herhalde pek abartmış sa-
yılmayız. .

Bütün bunlar,Şia'nındoğuşu hakkında, "fikif-hadise irtibatı" ilkesi
gözardı edilerek, kaynaklardaki malumat doğrultusunda ileri. sürülen gö-
rüşlerin, pekala. birbiri ile çelişebileceğini ortayakoymaktadır. Nitekim
Şia'nın doğuşu ile ilgili olarak Şii iddiaların dışında kalan görüşler, Hz.
Osman devrinden tutun da, Kerbela sonrasına kadar uzanan geniş bir
zaman dilimine yayılmaktadır. Bu görüşlerin birkaç başlık ~tında topla-
mak mümkündür:

. ha. Şiilik Hz. Osman Dönemindeki Fitne Olayları İle Birlikte Başla-
. mıştır. .

j Şia'mn doğuşu hakkındagörüş serdeden araştıncıların çoğu, Şiiliğin
Hz. Osman dönemindeki Fitne Olay larından sonra tarih sahnesine çıktığı
görüşündedirler. Muhammed EbU Zehra, "Şiiler ve onlarla birlikte diğer-
leri, her nekadar, 'Şii mezhebinin kökleri, ta Hz. Peygamber (s.a.)'ln ve-
fa~lna kadar uzanır' diyorlarsa da, Şiimezhebi, bu fitnelerin gölgesi altın-
da ortaya çıkmıştır"OO,diyerek Şiiliğin Hz. Osman dönemindeki olaylarla
birlikte doğduğunubelirtir. Ona göre Şiilik "ilk defa Hz. Osman.devrinde
propagandaiçin gayet müsait bir zemin olan Mısır'da doğmuştur. Bilahe- .
re Irak'tayayılmış ve orayı kendisine esaslı bir yurt edinmiştir"91.

Ünlü Alman müsteşrik' J. Wellhause~ de, "Hz".Osman'ın öldürülme-
si ile Müslümanlar,Ali taraftan ve Muaviye taraftarı olarak iki gruba ay-
nlmışlardır" diyerek Şiiliğin doğuşunun Hz. Osman dönemi olayları ile
ilgili olduğunu 'söyler92.Yaşar Kuthiay da, hem Hariciliğin, hem de Şiili-

90. tslam' da Siyasi ve ttikadi Mezhepler Tarihi, çev. E. Ruhi Fığıalı, O. Eskicioğlu,
46.

91. M. Ebu Zehra; aynı eser, Sı: . ' . . . ..
. 92. J. Wellhausen, ıslamiyetin tık Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri, çev.
Fikret Işıltan, 89; krŞ. Arap Devleti ve Sükutu, 30.
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ğin Hz. Osman dönemi olaylarıile ilgili olarak tarih sahnesıne çıktığı ka~
naatındadır93.' ,

. i .' .

, ı. İbn Sebe, Taberi'nin Seyf b. Ömer'den naklettiği rivayetlerde be-
lirtildiği gibi Yahudi iken Hz. Osman -dönemindeMüslüman olmuş, daha
sonra :Müslümanları birbirine düşürerek Hz. Osman dönemindeki Fitne '
olaylarımn mimarlığını yaphııştır96•

2. İbn Sebe, Ammar b. Yasir'in ta kendisidir97
•

93. Yaşar Kutluay; isHlm ve Yahıidi Mezhepleri, 52-53. Çağatay-Çubukçu ta-
rafından kaleme alınan İsHl.mMezhepleri'Tarihi isimli kitapta da, Şia'nın doğuşu Hz. Os-o
man dönemi olayları ile şÖyle irtibatlandınlır: "Hz. Osman'm şehit edilmesinden sonra
Müslümanlar ikiye aynlmış, biri Hz. Osman'a, diğeri Hz. Ali'ye ineylettiklerinden ai:a-

, lannda m~cadele ve savaşlar olmuş, Hz. Osman'a, biraz sonra da onun mensup olduğu
Emeviyye sÜıalesine taraftar olanlara 'Şia-ı Osman, Ali'ye taraftar olanlara da 'Şia-ı Ali'
dendi. Daha sonralan iseŞia adı Hz. Ali taiaftarlanna verildi". İslam Mezhepleri Tarihi,
52. '

94. Bk. Nevbahti, Fıraku' ş-Şia, .20. , ' "
95. Naşiel-Ekber, Mesailu~l-Imame, 22; Nevbahti, Fıraku'ş-Şia, 19-20; Eş' an,

Makalatu'l-İsl~iyyin, 15. " '
96. Bk. Omer Rıza Doğru!, Asr-ı Saadet, V, 333 vd.
,97. Bk.Ali el-Verdi, Vuazu's-8eların, Bağdat, 1954.
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3. İbn Sebe, Seyfb. Ömer'in u~durduğu bir isimdir. Olaylar da hayal
ürünüdqr98. . .

4. İbn Sebe meselesi şüpheli bir meseledir99.
. ,

Hz. Osman döneminde tarihe "Fitne Olaylan" ,olarak geçen hadise-
ler, temelini tarihi Emevi-Haşimi çekişmesinde bulan, Mekke'nin fethine
kadar İslfun'a karşı sadece mukavemetgöstermekle ~almayıp, Bedir'de,
Uhut'ta pek çok Müslümanın şehit olmasına yol açan Umeyyeoğullan'mn
Mekke'nin fethinden sonra bir bakıma zor karşısında Müslüman olmaları

. ve Hz. Osman'la birlikte kendilerini iktidarda bulmalarımn doğurduğu ra-
hatsızlıktan kaynaklanan, Hz. Osman'ın hilafetinin özellikle ilk altı yılın-
dan sonra baş gösteren olumsuz ~craatlardan beslenen olaylardır. Olayla-
rın arka plamnda tarihi Emevi-Haşimi çekişmesinin yattığım söylemek
pek yanlış olmasa gerektirloo.

Hz. Osman'ın hilMet makamına gelmesiyle birlikte, Ümeyyeoğulları'
bir bütün olarak iktidar sarhoşluğuna yakalanmışlardır. EbU Süfyan'ın ağ-
zından nakledilen şu malumat bu kanaatı açıkça gözler önüne sermekte-
dir: "Ey Ümeyyeoğullan! HilMeti top oynardasınabirbirinize devrediniz.
Andolsun ki ben onu sizin için daima arzu ediyor ve çocuklanmza miras
olarak bırakinamzı istiyordum"lOl. Üineyyeoğullarımn bu bakış açısı, kısa
zamanda, toplumu derinden yaralayan birtakım taşkınlıklan beraberinde
getirmiştir. Ahmet Cevdet Paşa'mn ifadesiyle, "savulun yoldan"102diye-
rek topluma ~stten bakinal,arı, hem Haşimoğullarının hilafet iddialannı
caiılandırlrtış; hem de Hz. Osman'ın Medine'deki tabanını yitirmesine yol
açmıştır. . .

\ Hz. Osman'ın öldürülmesiyle sonuçlananolaylar zincirinde, Hz.
Osman, halife sıfatıyla, valilerin olumsuz icraatlanndan 'sorumlu tutul-
muştur. Olayları müzakere etmek için bütün valilerini Medine'ye çağıran

98. Bk. Seyyid Murfaia el-Askeri, Abdullah b. Sebe; c. I-LLL,Tahran, 1345; Bu ese-
rin bir özeti, Abdulba1):i Gölpınarlı tarafından Türkçe'ye çevrilerek Abdullah b. SaM Ma-
salı adıyla yayınlanmıştır. Baha Matbaası, İsı. 1974. . i.

99. Ta-Ha Hüseyin, el-Fitnetu'I-Kubdi,II, konu ile ilgili bir araştıima yapan Prof.
Dr. E. Ruhi Fığlalı, Abdullah bi Sebe ve Sebeiyye adının tarihi bir şahıstan gelmekte
olduğunun şüpheli göründüğünü belirterek şöyle der: "İbn Sebe ve Sebeiyye adı, o günün
siyasi ve ictimal şartlan içinde, Müslümanların cumhutunun veya siyasi ve ilmi otoritenin
benimsediği görüşlerin dışında Hz. Ali ve Ehl~i Beyt hakkında İsrailiyyat ile süslenmiş
aşın fIkirleri taşıyan ve İslam ümmetinin birliğini bozmak ve fitneçıkarmak maksadıyla
müfsidanefaa1iyetlerdebtılunan zümreler için bit takma ad veya takbih edici bir yafta ve
hat? muhalifler jçin, kullanılanbi.r aşağılayıcı slogan olarak ortaya konmuş olabilir."
çagımızdaİtikadı Islam Mezheplen, 4. Baskı, İst. 1990,300-301. '..

100. Emevi-Haşimi çekişıİıesinin Hz. Osman dönemindeki tezahürleri için bk.
İbrahim Sançam, Emevi-Haşimi Mücadelesi, (Basıltnamışdoktora tezi), Ank. 1991, 178
vd. i .

.101. BeHizufl, Ensab, N/2,ayr. bk. Mes'udi, Müruc, II, 351-2.
102. Ahmed Cevdet Paşa, Kısas, I, 465~ i
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Hz. Osman, "benden valilerimi azletmemi istiyorlar" diyereklO3 bu hususa,
dikkat çekeL 'Başlangıçta Hz. Osman'ın hilafeti tartışma ,konusu yapılma-
dığı gibi, hiç kimse, "Osman'ın hakSız yere halife olduğu" şeklinde İbn .
Sebe'ye nisbet edilen görüşten hareketle Osman'a karşı tavır geliştir-
memiştir. Yali Said b. el-As'ı Kufe'ye sokmayan Kufeliler, ~bft Musa
el~Eş'ari'nin vali. olarak atanmasıyla tekrar Hz. Osman'a bey' at etmişler-
dir.

Tespitedebildiğimiz kadarıyla, Fitne olayları, Medine' de Ümeyyeo-
ğunarımn hakimiyetinden rahatsız olanlarınlO4 Kftfe'de Kureyş'in: mer-
kezi otoritesinden ve valilerin icraatından rahatsız olanlarınıOs,
Mısıi"'da ise, İbn Ebi Serh'ten hoşlanmayanların bir anlamda ortaklaşa'
gerçekleştirdikleri, yer yer dini duygularla beslenmiş, oldukça karmaşık'
bir olaydır. Bu olayların seyri esnasında İbn Se~'ye atfedilen "her pey-
gamberin bir vasisi vardır, Ali de Muhammed'in vasidir" veya "Osman
haksız yere ,halife olmuştur" gibLfıkirlerinlO6 etkili olduğunu söyleyebil-
rnek pek mümkün değildir. Olaylann arka plamnda, o dönemin doğal ko~ ,
şullarından kaynaklanan birtakım siyasi, iktisadi ve ietimai sebepler yat-
maktadırlO7• .

,Kısaca söyleyecek olursak,Şiiliğin doğuşunun Hz. 'Osman döne-
mindetarihePitne Olayları olarak geçen hadiselerle doğrudan irtibatlan-
dmlması pek mümkün değildir. İbn Sebe'ye atfedilen fikirler, birinci
asnn sonlarında ve ikinci asnn başlarında tartışılan fikirler arasındadıL
Hz. Osman dönemindekiolaylara katılaıılann çoğuııluğunuiı Güneyli ol-
ması hasebiyle oıılara "Sebeiy)\e" sıfatımn verilmiş olması mümkündür. .'
Ancak, bu Kavramın içeriğinde o dönemde sadece "Osman aleyhtarlığı"
vardır. Nitekim, 511671 yılında Ali'ye ve soyuna sövü1mesini protesto
ederek ayaklanan Hucr b. Adiy için de "Sebei" sıfatı kullamlmıştırıo8.
Hucr'un Osman aleyhtarlığından başka aşm diyebileceğimizbelirgin bir
vasfı yoktur. Ancak Hucr,ö1ürken bile, Hz. <1sman'ı sevmediğini söy1e-
m~kten çekinmemiştirlO9•

"Sebeiyye" kavramı, MUhtar es-Sakafı'n~n 67/686 yılında, Mus'ab
b. Zubeyr ve Kufeli eşrafın işbirliği ile 6ldürülmesi ve taraftarlarımn
kılıçtan geçirilmesinden SO)1fa karşımıza çıkan, Muhammed b.' el-

103. Taben, IV, 333; krş.İbn Ebi Bekir, et-Temhid ve'l-Beyan, 92.
104. Bk. Belazun, Ensab, V, 26. ' ,
105. Vali Said b. eı-As'm "Küfe Kureyş'in çiftliğidir" sözüne gösterilen tepki ve

Kufelilerin Hz. Osman'a şikayet dilekçeleri göndermeleri bunun açık örnekleridir. Bk. İbn
Sa'd, V, 32-33; Bela{un, Ensab, V, 40; Taben, IV, 323.

106. Seyfb. Ömer, elcPitne veVak'atu'l-Ceniel, 48; Taben, IV, 340.
107.Bk. Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ank: 1993,26 vd.
108. Taben, V, 272. , . .
109. Taben, V, 275; krş. Belazun, Ensab, IV/I, 258.
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1

Hanefiyye' nin adı etrafındaki spekülasyonlaradayalı farklılaşmalarda,
itikadi. nitelikli aşın görüşlere sahip olan kimseleri tavsif için kulla-
mlmaya başl.aiımıştırllO... . . .

" Hz; Osman dönemi olayları"bir yandan kökleri İslam Öncesi dönemi
uzanan tarim Emevi-Haşimiçekişmesinin su yüzüne çıkartmış; diğer yan-
dan da daha sonra ortaya çıkacak olan Harici1iğe zemin hazırlainıştır. Hz.
Osman'ın öldürülmesinden sonra Müslümanlar, siyasi açıdan üç gruba
ayrılmışlardır: Hz. Ali'nin Hz: Osman'dan sonra meşru halife olduğunu
kabul ederek onun etrafında yer alanlar; Ali'nin 'hilafetine karşı çıkanlar
(Cemel' de Ali'nin taraftarları ileKarşı karşıya gelen Aişe, Talha ve Zü- .
beyr'gurubu ve Muaviye gurubu); tarafsızlar gurubu. Bu insanları, farklı'
.gmppliırda yer almaya iten iki' ijnemli. faktör vardır: Siyasi faktörler ye
tarihi kabileeilik. 'fIz. Ali' nin saflanneta yer alan insanlarla, Cemel' de ona
karşı savaşanlar, ya' da Sıffın'de karşı karşıya gelenler arasında, inanç
noktasında belirgin farklılaşmalann mevcut olduğunu söyleyebilmek pek
mümkün değildir. Bir başka deyişle, Hz. Ali'nin saflarında yeralanlar'ne

, '- kadar Müşıümansa, Cemel'de ya da Sıffın'deonunla savaşanlar da bir o
kadar Müslümandır.

bb. Şiilik Hz. Ali'nin Hi(CijetiDöneminde Ortaya Çıkmıştır., . .

Şii1iğin' Hz. Ali' nin dön~minde ortaya çıktığım ileri sürellieriri başın- "
da İbn, Nedim (385/995) gelmektedir. Ona göre, Hz: Ali, Hz. Osman'ın
kanını talep ederek kendisiyle savaşan Aişe, Talha ve Zübeyr' e karşı mü-
cadeleye karar verdiği zaman,' kendi taraftarlarından "benimŞiam" diye .
sözetmiş; böyleee Şia kavramı ıstılam bir özeıtik kazanriııştırlll. Taha Hü-
seyin de, Şii1iğin Ali b. Ebi Taıib'in öldürÜlmesindensonra ortayaçıktığı
kanaatındadırl12.Watt ise, "Şiilik, üçüncü/dokuzuncuyüzyılın son çeyre-
ğinden önce vücut bulmamıştır"113 demesine rağmen, Taberi'deki bir
rivayete dikkat çekerek114,bazıkimselerin Hz. Ali'ye gelerek, "onun dos-
\ tunun dostu, düşmamn da düşmam olduklarını" bildirdiklen 38/658 yılı-
, mn, Ali' nin özel bir karizmayasahip olduğunun ortaya çıktığı bir zaman
olabileceğini ,belirtirlls.

\
, Şii1iğin Hz. AIf döneminde tarih sahnesine çıktığını ileri sürenlerin
bir kısmı da, daha önce sözü edilen İbn Sebe meselesine dayamrlarll6•

110: İbrahim en-Nehai' den nakledilen"ne sebeıyim,ne mürelı" (ibn Sa'd, Vi, 275)
,şeklindeki ifade, Sebeiyye' kavramının' yeni bir içerik kazanmaya başladığını
, göstermektedir. Krş. Watt, Islam Düşüncesinin Teşekkül Devri, 73.
, II ı. İbn Nedim, eI-Fihrist, Beyrut1978, 249. '

112. Taha Hüseyin,el-Fitnetu'I-Kübra, II, 179. .
113. Watt, İslam DüşüncesininTeşekkül Devri; 46.
114. Taberi, V, 64. '
115. Watt, İslam Düşüncesiniİı Teşekkül Devri, 48. .
116. Msl.Bk. İhsan İlahi Zahir, Şia'nın Kuı"an, İmamet ve Takiyye Anlayışı, çev.

Sabri Hizmetli-Husan Onat, Ank. 1984, 12 vd. . .
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. ı
Hz. Ali'nin yaşadığı zaman diliminde Şiilikten söz edilip edilemeye-

ceğine karar verebilmek için, o dönemin fikir-hadise irtibatıçerçevesinde
incelenmesi gerekmeKtedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, I:Iz. Ali'nin
hayatında bir Şii farklılaşmasından: sözedebilmek biraz güçtürll7• -

be. Şiilik KerbelarOlayından Sonra Ortaya Çıkmıştır
Kerbela olayı, daha sonra da değinileceği gibi, bir bütün olarak Müs-

lümanları derindenyaralamıştır. İzleri, bugün bile, Müslümanların günde-
mini belirlemeye yetmektedir. Kerbela olayına yönelik ilk ciddi tepki Me-
<p'neli Müslümanlardan gelmiştir: O zamanlar Medipe' de yaşayan
Umeyyeoğulları oradan sürgün ediln;ıişlerdir. Daha sonra da, Kerbela'mn
intikamı adına Tevvabftnll8. ve Muhtar es-Sakafihareketleril19 ortaya çık-
mıştır. E. Ruhi Fığlalı, Kerbela olayı ile ilgili olarak şu tespitlerde'bulun-
maktadır: "Tarihi olaylar göstermektedir ki" Şiilik, en erken Hz. Hüse-
yin'in Kerbela'da hunhaı-ca şehit edilişinden sonra, siyasibir temayül
olarak kamu oyu oluşturma açısından müsait bir zemine kavuşmaya baş-
lamıştır; çünkü Hz. Büseyin'in şehıt edildiği 61/680 yıllarına gelene
. kadar, İslam dünyasında yaşayan Müslümanlar, Haricilerin dışında ne
Sünni ne de Şii idiler; onlar sadece Müslümandılar. İhtilaf, söz konusu şa-
hısların hangisinin daha haklı olduğu meselesi etrafında ceteyan ediyor-
du. En önemlisi, Şiilikten sözedebilmek için zaruri kavramlarolan nass,
vasiyet ve imamet fikirleri henüz ortaya çıkıriamış ve hatta bu fikirler,
Hz. Hüseyin'in şehadetinden çok sonraları bile, belli bir zümrede henüz
ıstılahi anlamı içinde doğmamıştı"12o. . .

Kerbela'dan sonraortaya çıkan Tevvabftn ve Muhtar es-Sakafi har~-
ketleri, E. Ruhi Fığlalı'mnisabetle deyimiyle "Şii1iğin doğuşunu hazırla-'
yan olaylar"121 olarak tarihteki yerinialmış bulunmaktadır. Ancak, ne
Tevvabun olayınİn, ne de MulJtar es-Sakafi hareketinin Şii hareket oldu-
ğunu soyleyebilmek, ~'fikir~h:;ıdiseirtibatı" çerçevesinde düşündüğümüz
zaman mümkün görünmektedir122.' ,, .

Şiiaraştırmacı Mustafa Kamil eş-Şeybi, Tevvabftn Hareketinin lideri
Süleymanb. Surad'dan "Şeyhu'ş-Şia" diye sözedildiğini belirterek,!'ilk
kıpırdamşları Hz. Peygamber'in sağlığında su yüzüne çıkan, Hz.
Osman'lI). katlinden sonra siyasi teIİlayülleribelirginleşen Şii1iğin Hz.
Hüseyin'in öldürülmesini müteakip" fiilen Şia adım aldığım belirtirl23.

117. Bk. Onat; Emeviler Devri Şii Hareketleri, 41; Krş. E. Ruhi Fığ1alı, "Şiiliğin
Doğuşu ve Gelişmesi", Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, ıst
1993, 39-40). ..

ı18 Bk. Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, 62 vd.
119. Onat, aynı eser, 93 vd.
120. E. Ruhi Fığ1alı, "Şiiliğin Doğuşu ve Gelişmesi", Milletlerarası Taıihte ve

Günümüzde Şiilik Sempozyumu, 40. .
121. E. Ruhi Fığ1alı,aynı makale, 40.,
122.Bk. Onat, Emevi1erDevri Şii Hareketleri, 91-2, 114. . .
123. Mustafa Kamil eş-Şeybi, es-Sı1atu Beyne't-Tasavvuf ve't-Teşeyyu, Beyrut

1982,1,.22 vd; 90 vd.
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bd. Şii/ik, Nass ve Tayin Nazariyesi ile Birlikte .ortaYa Çıkmıştır

Şiiliğin nass. ve tayin fikriyle birlikte ortaya çıktığım ileri sürenlerin
başında ırfan .Abdülhamid gelmektedir. .0 bu konudaki görüşleri şöyle
ifade eder: "Benim görüşüm odur ki, siyasi ve fikri bir mezhep olarak Şii- .
liğin yapısı,halifelik konusunda nass ve tayin nazariyesine itikatla birlik-
te ortaya çıkmıştır. Bu nazariye o mezhebe öyle bir özellik kazandırmıştır
ki, bununla Şia diğer mezhep ve temayüllerden aynlır.

/ . .

"Ben, böylece Şi,iliğin temelde bu nazariye ile bağlantılı olduğunu ve
hala da bu bağın devamettiğini görüyorum. Bu nazariyeye~meyleden ve
inanç haline getiren bir kişi, Şia'mn çoğunlukla beniınsed~ği ve terkettiği'
birtakım şeyler~de inanmış olsa bile yine Şii olarak nitelendirilir. O kişi
bu nazariyeye.dinibir itikat şeklinde bağlanmamışsa, Şiiliğin diğer bütün
özelliklerini nefsinde toplasa da onu Şii olarak vasıflandırmak uygun de-
ğildir. Şii1iğe, "nass ve tayin" nazariyesine inanmanın eşdeğerli bir ıstıla-
hı olarak baktığımız zaman, bu hareketin imarnet ve siyaset meselesinde
bir mezhep olarak dini ve fikri sahada ortaya çıkışı, birinci hicri asnn
sonlanna kadar gecikmiştir, dememiz mümkündür"I24.

C. ALİ B. EBİ TALİB, HASAN B. ALİ, HÜSEYİN B. ALİ, ALİ
B. HÜSEYİN,MUHAMMED BAKıR VE şİİLiK.

, i

a. Ali b. Ebi Talib:

Ali b. Ebi Taıib, Hz. Muhammed'in amcası olan EbU Talib'in oğlu-
dur; muhtemelen Hz. Muhammed'in peygamberlikle görevlendirilmesin-
den 9 veya LO yıl önce doğmuştur. Hz. Peygamber, Ebu Talib'in maddi
durumu iyi olmadığı için, Hz. Ali'yi yamna almıştır. Hz. Muhammed,
.peygamberlikle görevlendirildiğinde, ona ilk inananlardanbirisi Hz. Ali
olmuşturl25.

Hz. Peygamber'in, "Önce en yakın hısımlanm uyar"l26 emrini aldık-
tan sonra, akrabalanm çağırdığı ve 'onlara "Sizlerden hanginiz davetimi
ilk olarak kabul ederse,.benim vasim ve vezirimdir" dediği ve bunun üze-
rine herkes Hi. Peygamber' i "9izi bunun için mi çağırdın'; diyerek eleşti-
rirken Ali'nin, bu çağnya olumlu cevap verdiği şeklinde bazırivayetler
mevcutturl2? •••Ancak, yine Taberi' de yer alan bazı ıjvayetlerde, bu olayla
ilgili olarak sadece Hz. Peygamber'in çağnsından ve aldığı olumsuz ce-

124. İıfan Abdülhaınid, İslam'da İtikadı Mezhebler ve Akaid Esaslan, çev. Saim
Yeprem, İsı. 1994, 19; Krş. Anat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, 19.

125. Bk. İbn Sa'ad, Tabakat, III, 21-22; Taberi, II, 309 va.; Ali'nin ilk
Müslümanlardan .olmasının, onun hilafeti için delil gösterilmesi ve bununla ilgili
tartışmalar için bk. Calıız, Osmaniyye, 5, 11, 13, 17, 20.

126. Şuara. 215. '
127. Taberi, III, 321.
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vaptan sözedilmekte ve Ebu Leheb'in sert tavn üzerine Leheb Suresinin
nazil olduğu belirtilmektedirl28• Olayların alaşım ve müslümanlann içinde
bulunduklan şartlan göz önüne alacak olursak, Hz. Peygamber'in çağnsı-
na olumlu cevap verenleri "vasisi ve veziri olmaya çağırmasırnn" hadise-'

o lerin mantığına pek uygun düşmediğini söyleyebiliriz. Üstelik, Ali'nin
henüz çocuk denilecek bir yaşta olduğunu hesaba katacak olursak, doğru
olsa bile, böyle bir olayın onun nass ve tayinle imameti ile ilgili olarak
delil gösterilmesinin pek mümkün olmadığı da kolayca anlaşılabilecek bir
husu,stur. '

Ali b. Ebi Tiilib, Hz. Peygı:ınıber'in sağlığında, bir anlamda onun sağ
kolu olmuş; İslfun'a büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hz. Peygainber'in
damadı olmak şerefine erişmiştir. Mekke'den Medine'ye hicret esnasın-
da, Hz. Peygamber'in yatağında yatarak, onun güven içinde Medine'ye
ulaşması uğruna, hayatırn tehlikeye atmaktan hiç çekinmemiştir.
Bedir'de, Uhut'ta büyük kahramanlıklar göstermiştir., Müslümanlar da,
ondört asırlık zaman dilimi, içinde, hiç bir zaman ona saygıda kusur etm~-
'mişlerdir. Hz. Ali'ye yönelik sevgi,Hariciler dışında, İs~fun tarihi boyun-
ca bütün Müslümanlann gönüllerini süslenıiştir. ' '

, ,

Hz. Peygamber vefat ettikten sonra, Müslümanlar Hz. Ebu Bekir'i
hilafet makamına getirmişlerdir. Hz. EbU Bekir'in halife olmasımnkarar-
laştınldığı Sakife olayında, uzun tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu
tartışmalarda hiIlifetle ilgili olarak üç görüş ön plana çıkmıştır: I. Medine
Ensar'ın kendi içlerinden bir kimseyi halife 'seçmek istemeleri; 2.
HilMette "bir emirsizden bir emir bizden olsun" diyerek ortaklık teklif
etmeleri; 3. Ebu Bekir'in halife olmasımn kararlaştınlmasıl29•

Dikkat edilecek olursa, tartışmalarda Ali b. Ebi Talib'in adırnn bile
ziknidilmediği görülecektir. Sadece Ya'kUbi'nin naklettiği, Munzir.b.
Erkam'ın, "zikrettiğiniz kişilerin (Ebu Bekir, Ömer ve Ali) faziletini red-
detmiyoruz. Ancak, içlerinden biris'i, yani Ali bu işi (hilafet) isteseydi, hiç
kimseonun hakkında tartışmazdı" şeklindeki sözleri130, Ali'nin adırnn da
tartışmalarda zikredildiğini düşündürüyorsa da, bu bilginin başka kaynak-
lardaki olayla ilgili bilgilerle tevsik edilmediğini hemen belirtmeliyiz.
Olayın 'y a'kubi' de veriliş tarzı dikkatle incelendiğinde; Ali 'nin hilafeti
meselesinin, daha çok Haşimoğullanmn bir iç meselesi olarak gündeme
geldiğini söylemek mümkündür13l•

128. Taberi, III, 318, 319.
, 129. Sakife olayı'nın Mezhepler Tiırihi açısından özgün bir değerlendirm~si için bk.
-Fığ1alı, İmamiyeŞiasl, 22 vd.; ayrı bk. H~tiboğ1u, "Hilirretin Kureyşliliği", A.uJ.F. Der-
gisi, XXIII.; Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri, 55
vd. ~ '

130. Ya'kubi, Tarih, II, 123.
131. Bk. Ya'kubi, II, 123 vd.
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Diğer taraftan, Naşi el-Ekber de, Ali b. Ebi Tiilih ilebirlikte Fatı-
ma'mn evinde toplananbit grup insanın "Ancak Ali' ye bey' at ederiz" de-
diklerini nakletmekte; bu kimselerin arasında Abbas b. Abdilmuttalib,
Zubeyr b. Avvam, Ebu Sufyan b. Harb, Selriıan el-Farisi ve Haşimoğulla-
nndan bir cemaat bulunduğunu nakletmektedir. Bu arada Zubeyr b.
Avvam'ın Ebu Bekir'e bey' at edildiğinin duyulması üzerine kılıcım
çekerek "Ancak Ali'ye bey' at ederiZ" dediği de rivayet edilmekte-
dir132.

Sakife olayı ile ilgili rivayetleri bir bütün olarak değerlendirdiğimiz
zaman, hilafetle ilgili tartışmalann hiç bir aşamasında, herhangi bir "riass
ve tayiıi" fikrine rastlayamadığırinzı hemen belirtebiliriz: Hilafet tartışma-
lan, bütünüyle Araplardaki sosyal' hayatı belirleyen kabilecilik anlayışı
çerçevesinde gerçekleşmiştir. Doğal ölarak Ensar, öncelikle kendi içlerin-
den birisini halife seçmek istemiştir. Ancak, IÇureyş'in siyasi üstünlüğü,
Araplar arasında cari olan denge politikası, Hz. Ebu Bekir'in müstesna ki-
şiliği ve İslamdaki kıdemi ve hizmetleri, onu hilafet makamına yükselten
ana sebepler olarak'karşımıza çıkmakt<!~r133.İslam öncesi dönemin siyasi
~çıdan etkin olan" iki 1qıbilesi vardır. Umeyyeoğullan ve Haşimoğullan.
Umeyyeoğullan, yeni müslümanolduklan için hilafette hak iddia etme
yoluna gitmemişlerdir~ Buna .rağmen, muhalif kaynaklarda EbU Süf-
yan'ın, Ali'ye,"Niçin bu insanlar Kureyş'in küçük bir kabilesine bu işi
verdiler? Eğer istersen, senin için her tarafı atlılar ve yayalarla doldura-
yım" şeklinde, Ebu Bt?~r' e karşı ayaklanma teklif ettiğini belirten
rivayetler mevcuttur134. üte yandan, Haşimoğullan da, Hz. Peygamber
kendi 'içlerinden ,çıktığı içi~, halifenin de, ke~dilerindeti birisi olmasım
doğalolarak istiyorlardıl35. ıbn Abbas ile Hz. ümerarasında geçtiği nak-
ledilenbir tartışma, Haşimioğullanmnbu arzusunu açıkça gözler önüne
sermektedir: İbn Abbas, "Eğer Kureyş kabilesi Allah'ınpeygamberini
\ seçtiği yerden kendi ha~~fesini seçmiş olsaydı, en doğru olam yapmış
0Iurdu"136 deyince, Hz. ümer şu cevabı vermiştir: "Kureyş, nübüvvetl6
birlikte hilMetinde sizin kabilenizde olmasım istemiyor"m. .

Hz. EbU Bekir'in hilafeti, başlangıçta çetin. tartışmiı1ar yapılmış ol-
masına rağmen, kısa bir müddet sonra, birkaç kişi dışında, bütün Müslü-
manlar tarafından benimsenmiştir. Hz~Ali'nin de Fatıma' mn vefatım mü-
teakip Ebu Bekir'e bey'at ettiği bilinmektedir138. Daha önce de ifade

\.

132. Naşi el~Ekber, Mesailu'I~Lname, 10.
133. Bk. Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, 27 vd.
134. Bk. Naşi El-Ekber, Mesailu'l-İmfune, 10; Tabeıi, III, 209.
135. Bk. Ya'kubi, II, 123 vd.
136. Taberi, IV, 223; Haşi~oğullarının bu konudaki umumi tavırları için bk. Taberi,

IV, 230; Ahbaru Abbas,. 49, 51; ıbn Kuteybe, Uyunu'I-Ahbar, i, 5-6. .
137. Taberi, IV, 222-3; krş. Ağani, IX, 139; ayr. bk. İbn Abd Rabbih, Ikdu'l-Ferid,

IV,'280. .
138; Bk. Cahız, Qsmaniyye, 235; Taberi, III, 208-9; İbn Kuteybe, el-İmame ve's-

Siyase, i, 20-22.
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etmeye çalıştığımız gibi, gerek' Haşimoğullanmn, gerekse onl¥In bir
,ferdi olarak Hz. Ali'nin hilMetih kendilerinde olması gerektiği şeklinde
farklı bir görüşlerinin olduğu ortadadır. Ancak, konu ile ilgili rivayetler
dikkatli bir şekilde takip edildiğinde göİiilecektir ki, "ne bizzat Hz. Ali,
nede onun adına konuşanlar; bu meselede bir nass zikretmişlerdir. Onla-
nn da dayandıklan husus, Ensar ve Muhacirlerin konuşmalanndaki delil-
ler istikametinde olup ResUlullah (s.a.s.)ın yakın akrabası oluş, ilim ve fa-
zilet bakımından onde bulunuş ve benzeri rrieziyetlerdir. Yoksa ortada
Şia'mn iddia ettiği gibi, Hz. AH adına bir vasiyet söz konusu değildir"139., ,

, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer 'dönemlerinde, ne Haşimoğullan' mn ne
'de Hz. Ali'nin herhangi bir problem çikarttıklan bilinmektedir. Bu iki ha-
lifeninhiIMeti, bütün müslümanlarca kabul gördüğü gibi, Hz. Ali, bu ha-
lifelerle uyum içinde yaşamış, yer yer onlara danışmanlık yapmış ve kızı
Ummu Kulsum'u halife Ömer'le evlendirmiştir'40 ..

Hz. Ömer'in vefatım Illüteakip oluşturulan Şura'da Hz. Ali ile Hz.
Osman'ın karşı karşıya gelmeleri, tarihi- Emevi-Haşimiçekişmesinin ye .•'
niden su yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Bazıkimseler"hemen hemen,
Ali halife olursa bey'at etmeyeceklerini'4'; bazılan da Osman halife olur-
sa kabul etmeyeceklerini'42 söylemeye başlamalan bunun açık bir ifadesi-
dir. Ancak, işin başındaki olumsuz ve tartışmalı' havaya rağmen, Müslü-
manlar Hz. Osman'ı halife olarak kabul ederler ve ilk altı yılda fazla bir
problem çıkmaz.

Hz. Osman'ın hilMetinin ikinci altı yılı bütünüyle kargaşalarla doltı-
. dur. Hz; Osman, birtakım uygulanndan dolayı, özellikle de Ümeyyeoğul-
larım kayırması, önemli mevkilere getirmesi ve valilerin olumsuz icraat-
lan yüzünden eleştiriImiş ve Medine'dekidesteğini bugüı'ıkü deyimle
\ siyasi tabarnm kaybetmiştir. Medine'nin ileri gelenleri taşraya mektuplar
yazmışlar, "cihada çıkmak istiyorsamz bunun yeri bugün Medine'dir" di-
yerek insanlan Hz. Osman aleyhine kışkırtmışlardır143. Bu kargaşa döne-
minde, muhtemel halife adayı olarak Hz. Ali'nin adı gündeme gelmiş ol-
masına rağmen, Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan olaylar
zincirinin hiç bir halkasında Hz. Ali'nin doğrudan rolü olduğunu söyle-
mek mümkün değildir'44. Hz. Ali'nin,zaman zaman isyancılan yatıştır-

, 1,39.FığIalı, İmanıiye Şiası, 44. ,
140. İbn,Sa'd, vm, 463-4.
141. Abdurriiliman b. Ebi Rebia, Abdurrahman b. Avfa şöyle der: "Ali'ye ,bey'at

edersen, dinleriz ve isyan ederiz; Osman'a bey'at edersen dinleriz ve itaat ederiz",
BeUizun, V, 19; krş. Taben, LV; 232. ,

142. Ammar b. Yasir'in Abdurrahman b, Avfa şöyle dediği nakledilmektedir:
"Müslümanrann ihtilafa düşmelerini istemiyorsan Ali'ye bey'at et". Taben, IV, 232.

143. Belazun, Ensab, V, 60;Taben, IV, 336 vd.; krş.tbn Arabi, el-Avasım mine'l-
Kavasm), 59-60; tbn EbiBekir, et-Temhid, 54.

144. Bk. Onat; Emevil,er Devri Şii Hareketleri, 26 vd.
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mak için çaba harcadığına dair rivayetler mevcutturl45. Hz. Ali, bazı yer-
siz eleştiriler karşısında Hz. Osman' ı savunmaktan geri durmamıştırl46.

Hz. Osman'ın öldürülmesiI\den sonra, Müslümanlar Hz. Ali'nin hali-
fe olmasını istemişler, ısrarlar üzerine Hz. Ali de bu görevi kabul etmiş-
tir147.Bz. Ali'nin halife olması esnasında herhangi bir nass ve tayinden
sözedilmediği bilinmektedir. Nitekim Nehcu' I-Belağa' da, Hz. Ali'nin
şöyle dediği kaydedi,lmiştir: "Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a bey' at eden-
ler, onlara bey' at ettikleri şartlarla bana da bey' at ettiler. Orada bulunan-
lardan birinin, bir başkasını seçmesi, bulunmayanın bu bey' ad reddetmesi
mümkün değiL.Meşveret .ancak Muhacirlerle Ensara ait. Onlar toplandılar
da birisine uydular, ona imam dediler mi bu, Allah'ın da razı olduğu bir-
şey. Onların yaptığı işe razı olmayıp iInamı kınamak, yahut bir bid'ate
uymak suretiyle verdikleri hükmünden çıkanı, çıktığı şeye bırakırlar.
Fakat ısrar ederse, inananlannyoluna uymadığı için onunla savaşa girişır-
ler ve döndüğü.şeyin veba1ini de Allah, onun boynuna yükler"148.

. ,

Hz. Ali, Müslümanların çoğu kendisine bey'at etmiş olmasına rağ-
men, birliği sağlamaya muvaffak olamaz. Muaviye, "Osman'ın kaIıını
talep perdesi ardına gizlediği" hilafet iddialannı, tarihi Şmevi-Haşimi çe-
kişmesi zemininde sürdürerek Ali'ye bey'ati reddeder. Ote yandan, Aişe,
Talha ve Zübeyr üçlüsü Ali'ye karşı çıkar; geUşmeler Cemel Savaşı'nı
gündeme getirir, dah'a sonra da Sıffın Savaşı 01ur149.

,
Hz. Ali taraftarlarının da kendisine tam itaat etmeğiğine dair pek çok

rivayetler vardır. Savaşa çağırdığı halde kendisine itaat etmeyen, sözünü
dinlemeyenıere yönelik serzeniş ve hatta beddualarından bazılannı.
Nehcu'l-Belağa'dan aynen aktarmak istiyoruz: "Bir topluma düştüm ki .
emrettimmi, tutmazlar, çağırdım mi gelmezler. Ababaları geberesiceler,
ne diye beklersiniz Rabbinizin yardımını? Dininiz mi yok ki sizi bir araya
toplasın; gayretiniz mi yok ki sizi kızdırsın, kizıştırsın. Aramzdan kalkmı-
şım; bağınyorum, yardım istiyorum; içinizde dinelmişim, çağınyorum; .
gelindiyorum size. Ne sözümü dinliyorsunuz, ne emrimi dinliyorsu-
nuz"150." ... Şaşılacak şeylerin en şaşilacağı da, bu toplumun batııda bir-
leşmesi, sizinse haktan aynımanız. Bu hal, kalbisıkar, öldürür, adamı ke-

145. H3Jife b. Hayyat, Tarih, I, 182-3.
146. Ms!. Kur'an'ın yilkilması ile ilgiliyersiz eleştiri yapanlan uyarır. İbn Şebbe,

III; 995-6; İbn Ebi Bekir, et-Temhid, 51. ..,.
147. Taberi, IV, 429 vd.; Ya'kubi, II, 178; ayr. bk. Nehcu'l-Belağa, çev. Abdulbaki

Gölpınarlı,. Kum .1981,s. 297. Hz. Ali şöyle der: "Gizleseniz de bilirsiniz ki ben, insan-
lann bana uymalannı istemedim, onlar istemedikçe.ün1arla yakınlaşmadım, onlar bana
bey 'at etmedikçe" ...

148. Nehcu'l-Belağa, 307. Bu konuda bk. Nasr b. Muzahım, V~'atli's-Sıffin, 29;
Dineveri, Ahbar,157. . .

149. Bu konuda bk. ünat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, 36 vd.; Akbulut, Sahabe
Devri, 197 vd. . ,

150. Nehcu'l-Belağa, 271.
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derlere karar, kalıreder. Yüzleriniz kara olsun, gönülleriniz gamla dolsun,
düşman oklarına bu çeşit 'amaç 'oluşunuz ,yüzünden. Size saldırıyorlar,
mallannızı yağmalıyorlar; siz saldırmıyor, yağmalamıybrsunuz; sizinle
savaşıyorlar, siz savaşmıyorsunuz; Allalı'a isyan ediyor da siz razı olu-
yorsunuz. Yazgünlerinde onların üstüne yürümenizi emrettiğim zaman~
hele biraz dur, bırak bizi; şu sıcak günler geçsin dediniz. Kışın yürümeni-
zi emrettiğim zaman, hele biraz dur, bıra).cbizi, şu soğuklar geçsin dedi-
niz. Bütün bunlar, sıcaktan soğuktan kaçış; sıcaktan soğuktan kaçarsanız,
andolsun Allalı'a kılıçtan dalıa fazla kaçarsınız siz. '

"Eyerkeğe benzeyenler, fakat erkek olmayanlar, çocuklar gibi gel~
geç akıllılar, akılları fikirleri tam olmayanlar, eydaldan dala konanlar,
keşke sizi görmeseydim ben, keşke sizi' tanımasaydım ben. Bir tanı yıŞ-ki
,bu, sonu nedfunete dayandı; acıklanmayla sonuçhındı. Allah gebertsin
sizi, kalbimi yaraladınız; gönlümü gam1a öfkeyle doldurdunuz; soluktan
soluğa bana yudum yudum dertiçirdiniz;bana isyan ederek re'yimi boz-
dunuz, altü.st ettiniz. Sonunda Kureyş, Şbı1 Taliboğlu yiğit bir er ama sa-

i vaşta bilgisi yok dedi. Allah atalarını bağışlasın, onlardan birtek kişi var
mi ki savaşta benden dalıa tecrübeli olsun, benden daha fazla'ayak direyip
dursun. Yirmi yaşıma gelmemiştim ki savaşa giriştim; halil da savaştayım
işte; altmışı aştım, fakat itaatte bulunmayana ne re'yim olabilir ne emrim, .
ne tedbirim 1"151.

i

Cemel ve Sıffın savaşlan, hiç kuşkusuz, bütün Müslümanları derin-
den yaralayan aCLolaylardıf. Ancak, bi savaşların bütünüyle siyasi bir ni-
telik taşıdığı bilinen bir husustur. Tarafları~ itikadi bir farklılaşmanın
içinde olduklarını söyleyebilmek pek mümkün değildir. Ancak, Tahkim
olayından sonra, ilk ciddi itikadi boyut taşıyan farklılaşma Hz. Ali'nin
saflarından ayrılarak Hamra'ya çekilen kimselerle birlikte başlamış ve
daha sonra Haridlik olarak tarihteki yerini almıştırl52• -Hakem olayı dik-'
katle incelendiğinde, yine nass ve tayin' fikrinin mevcut olmadığı açıkça
görü1ebilecektir. Eğer Hz. Ali, kendisininnass ve tayinle imam olduğuna
inanmış olsaydı, herhalde, soıüıcun hakemler tarafındanbelirlenmesini
aklıınn ucundan bile geçinnezdi.

Hz. Ali, 17 Ramazan 40/24 Ocak 661, tarihinde, Harid Abdurrahman
b. Mulcem el-Muradi'nin yaralilInası sonucu hayatını kaybederl53• Taberi,
Cundeb b. AbdiHah'ın, yaralı olan Ali b. Ebi Talib'in yanına giderek,
vefat ettikleri, takdirde Hasan' a bey' at etmelerini isteyip istemediğini sor-
duğunu, onun da, "ne emrederim, ne nehyederim" dedij~ini naklederl54•

151. Nehcu'I-Belağa, 280; Ali"nin taraftarlan ile ilgili şikayetleri için aYL bk.
'Ya'kubı, II, 196 vd.

152. Bk. Fığlıilı, İblidiye'ninDoğuşu ve Görüşleri, 53 vd; Wellhausen, İslamiyetin
İlk devrinde Dini~Siyasi Muhalefet Partileri, çev. FikretIşıltan, i vd ..

153. Bu konudaki rivayetler için bk. Taberi, Y, 143 vd.; Dineveri, 218 vd. Ya'kubi,
II,212.

154. Taberi, Y, 156-7.
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b. Hasan b. Ali

HASANONAT

Ali b. Ebi Tfilib'in vefatından sonra, onun saflannda yer alan Müslü.,.
manlan'n birkısmı oğlu Hasan'a bey'at ederler. Hasan, ,Hz. Ali'niil, Hz.
Peygamber'jn kızı ,Fatıma' dan olan büyük' oğludur. Babası Ali b. Ebi
Talib'in yanındaCem:elve Sıffin'e katılmıştır .

. Hasan b. Ali, halife olarak bazı Müslümanlann bey'atımalmış olma,.
, sına rağmen, ilk savaşta, taraftarlanmn kendisini yalnız bırakmasıüzerine

Muaviye ile anlaşma yoluna gitmiş; hilafet iddialanndan vazgeçerek :ryı'e-
dine'de sakin bit hayatı tercih etmiştirl55. ' .

. Hasan b. Ali' nin, "babası Hz. Alişehir olunca, onun vasiyeti ve
Allah'in emriyle imamet makamına ulaşıp zahirihilafeti de yüklendiği,
altı ay kadar Müslümanlan idare ettikten i sonra, Muaviye'nin Hasan'in
komutanlanm paraile satın aldığı ve onun da mecburen banşı kabul edip
hilafeti Muaviye'ye bıraktığı"156Şii yazarlarca altı çizilerek belirtilmekte .
ise de, olayların Şiiiddialan doğruladığım söyleyebilmek, doğrusu pek'
mümkün değildir. Hasan'ın, Muaviye ile anlaşarak hilafet haklanndan ve
iddiasındari vazgeçmesi, o zaman cJiliminde nass ve tayinfikrinin mevcut
'olmadığının açık kanıtı olarak alınabilir. Hasan, Muaviye ile anlaştıktan
sorira,herhangi bir siyasi faaliyetin içine girmemiştir. 49/669 yılında Me-

. ' dine' de vefat etmiştir157.

c. Hüseyin b. Ali

Ondört asırlık İslam Tarihi'nde adı' etrafında en çok spekülasyon ya-
pılan isimlerden birisi Hüseyin b, Ali' dir. Öyle ki, Hüseyin'in gerçek
IVmliğini tespit edebilmekbile, maalesef pek mümkün değildir.

Hüseyinb. Ali, 5 Şaban 4/30 Aralık '636 tarihinde Medine'de
doğdu 158.Ağabeyi Hasan' ınki gibi onun ismini de dedesi Hz. Muhammed
verdi. Hz. Ali halife olunca, onunla birlikte Kufe'ye yerleşti ve babasımn
yamnda yer aldıl59. .

. Hz. Ali'nin öldürülmesinden sonra, Hüseyin b. Ali'nin de, Hasan b.
Ali ile birlikte Medine'ye çekildiği, onun hilafeti Muaviye'ye devretmesi-

155. Bk. Taberi, V, 158 vd.; Ya'kubi, 214~5.
156. Tabatabm, Shi'a, 194-5.
157:Ya'kubi, n, 220.-
158. Ebu'l-Ferec el-Isefahani, Makatilu't-Talibiyyin, 78; Ahmed b. AbdiHah et-

Taberi, Zelıairu'l-Ukba,1 18. '
" 159.lbn Hacer el-Askalani, el-İsabe, I, 333;Hüseyin'inHz. Osman zamanında Hor-

asan'a yapılan bir seferekatıldiğı (Taberi, IV, 269) ve Hz. Osman'ın evi isyancılar ta-
rafından muhasara edildiğinde, kardeşi ile birlikte onun korumak için evinin kapısında
nöbet beklediği kaynal$::lardayer almaktadır. Belazurl, Ensab, V, 69-70. .
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nin iasvip etmemesine rağmenl60, Muaviye'nin ölümüne kadar sessiz kal-
dığı bilinmektedir .. Hasanb. Ali'nin vefatından sonra, bazı Küfelilerin
Hüseyin'e taziyet mektubu yazmaları161,Muaviye ölünce bazı kimselerin
Hüseyin'e bey'at edecekleri şeklinde bir şayianın yayılması, Muaviye'nin
Hüseyin'e sert bir mektup yazmasına yül açarl62.Ancak, Hüseyin'in Mua-
viye tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve o'nun da şimşekleri üze-
rine çekmekten büyük ölçüde k~çındığı bilinmektedir.

Muaviye, sağlığında, üğlu Yezit için bey'at almaya kalkışınca, Ab-
durrahman b. ebi Bekir, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zubeyr'le bir-
likte o'na karşı çıkanlar arasında Hüseyin b. Ali'de bi.ılunmaktac4r'63;

Hüseyin b. Ali, Muaviye'nin 60/680 yılında ölümü üzerine Yezid'e
bey'at etmez ve gizlice Mekke'ye kaçar'64. Hüseyin'in Yezid'e bey'at et-
mediğini ve Mekke'ye gittiğini haber alan bazı Kftfeliler, yanlarına gel-
mesi için o'na ısrarla mektuplar göndermeye başlarlar'65. Bunun üzerine
Hüseyin b. Ali, durumu yerinde tetkik etmesi ıçinanıcasımn üğlu Muslim
b. Akil'i Kftfe'ye gönderir. Muslim b. Akil'e Kftfe'de, bir rivayete göre
ünikibinkişp66, bir başka rivayete göre de ünsekiz bin kişi'67, Hüseyin
adına beytat ederl68, \

Muslim b. Akil, Hüseyin b. Ali'ye hemen bir mektup yazarak
Kftfe'nin durumunun müsait ülduğunu bildirir ve hemen Küfe' ye gelme-
sini ister. Ancak, durumdan haberdarolan Yezid, Ubeydullah b. Ziyad'ı
Basra'nın yanında Kftfe valiliğine de tayinederek, tedbir alınmasım ister.
Daha sünra Muslim b. Akil, Kftfe'de yakalanarak öldürülürl69• -

Kftfe'de ülup bitenlerden habersiz ülan Hüseyin !l. Ali, Muslim b.
Akil'den aldığı habere güvenerek, çüğunluğunu kadınların veçücukların
üluşturduğu küçük bir kafile ile, 8 Zilhicce 60/9 Eylül 680 tarihinde
Mekke'den Kftfe'ye düğru yüla çıkarl7O.Bu şırada,Hüseyin'in Mekke'den

160. Ebu Mıhnef, Maktelu Huseyin, 3.
161.'Ebu Mıhnef, Maktelu Huseyln, 5.
162. Ebu Mıhnef, Maktelu Huseyin. 6.
163. Bk. Halife b. Hayyat, Tarih, I, 248; Taberi, V, 301 vd.; İbn Abd Rabbih,

Ikdu'l-Perid,.JV, 371 vd. .
164. Ebu Mıhnef, Maktehi Huseyin, 14; Dineveri, Ahbar, 228; Ya'kubt, II, 241;

Be1lizuri, Enslib, IVIB, 15; Taberi, V, 341).
165. Ebu Mıhnef, Maktelu Huseyin, 17 vd; Dineveri, Ahbar, 229 vd; Ya'kubt, II,

241-2; Taberl, V, 352 vd; İbn Kesir, el-Bidaye, VIII, 165; İbnu'l-Esir,el-Kamil, III, 266 ..
166. Tabert, V, 348.
167. Tabert, V, 375.
168. Krş. Ebu Mıhnef, Makte1u Huseyin, 20; i!:>nAbd Rabbih, Ikdu'l-Ferid, IV, 378.
169. Ebu Mıhnef, Makte1u Huseyin, 31 vd; ıbn Habib, Muhabber, 480; Halife b.

Hayyat, Tarih I; 28; Dineveri, Ahbar, 240; Tabert, V, 350, 370.
170. Taberi, V, 38_1.
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aynldığım haber alan Ubeydullah b. Ziyad, Hurr b. Yezid'i Hüseyin'i ta-
kiple görevlendirir. Kadisiye yakınlannla Hüseyin'in kafilesi ile karşıla-
şan Hurr ve adam1an birlikte Kerbela'ya kadar gelirlerl7l•

. ~
Daha sonra Hüseyin ve yamndakilerin çoğu, Ömer b. Sa' ad b. Ebi .

Vakkas komutasındaki tamamen Küfelilerden müteşekkil172 bir ordu tara-
fından acımasızca Kerbela' da şehit edilir173

•

Kerbela olayında dikkat çeken bazı hususlan şöyle sıralamak müm-
kündür. 1. Hüseyin'i Küfe'ye çağıranlar da, öldürenler de, ya da gözleri-
nin önünde öldürülmesine seyirci kalanlar da Küfelileröir.' Eğer Hü-
seyn'in en azından nass ve tayinle imam olduğuna inanmış olsalardı,
herhalde Hüseyin b. Ali. ve yanındakilçr, üstelik de Küfeliler tarafından

'. böylesine acımasızca öldürülmez, ya da kaderlerine terkedilrnezlerdi. 2.
Hüseyin b. Ali'nin Küfe'ye çağnlrnasımn, Küfelilerin ta Hz. Osman za-
mamndan beri Ümeyyeoğullanndan pek memnun olmayışJan ile ilgisi ol-
malıdır. O zamanki şartlan göz önüne alacak olursak, Umeyyeoğullan
karşısında Haşimoğullanndan göze çarpan tek isim Hüs~yin b. Ali' dir.
Bu durumda, ister istemez, Hüseyin b. Ali'nin Küfelilerin Umeyyeoğulla-
nna yönelik düşmanlıklanmn bir kurbam olduğunu düşünmeden edemi-
yoruz: 3. Hüseyin'in Kufe'ye gitmesini istemeyen bazı yakınlan vardır.
Bunlar Kufelilerin Ali'yi öldürüp, Hasan'ı yalmz bıraktıklanm, mal-mülk
düşkünü olduklanm, onlara güvenilemeyeceğini ısrarla Hüseyin'e hatırla-
tırlar174• Bütün uyanlara rağmen, Hüseyin'in, üstelik çoğunluğunu kadın
ve çocuklann oluşturduğu küçük bir kafile ile, Küfe'ye doğru yola çıkışı-
m anlayabilmek, doğrusu biraz zordur.

Kerbela olayı' haıa kanayan bir yara gibi durmakta ve Müslümanlan
rahatsızetmektedir .. Olayın etraflıca yeniden incelenmesi, değerlendiril-
mesinde fayda vard~r. Ancak, bu olaydan çlolayı, günümüz Müslümanlan-
m muhtelif kamplara ayırmak, hem tarihi anlamamak, hem de onun ağır-
lığı altında ezilmek anlamına gelir. Günümüzde bile hiç bir Müslümamn .
Yezid'in böylesi elim bir olayasebebiyet vermesini onaylaması mümkün
değildir. Ancak, bu olayı sürekli canlı tutarak istismar etmek de Hz. Hü-
seyin'in hatırasına saygısızlık anlamına gelecektir. Olayı, o dönemin şart-
lanm hesaba katarak anlamalı ve gerekendersleri çıkartmayı bilmeliyiz.
Olayda, en az Yezid kadar, Küfelilerin de sorumlu olduğu gözden uzak
tutulmamalıdır. Olayın taraflanmn, hiç birşekilde Şiilikle ve Sünnilikle
ilgisi olmadığı, biraz dikkat edildiği takdirde hemen anlaşılabilecek bir
husustur.

171. Taberi, V, 389; Dineveri, Ahbar, 251.
172. Ebu Mıhnef, Mak:telu Huseyin, 46-7; Dineveri, Ahbar, 253; Taberi, V, 389;

Mes'udi, Murfic, III, 71.
173. Ebu Mıhnef, 60 vd.
174. Ebu Mıhnef, Maktelu Huseyin, 36 vd; Dineveri, Ahbar, 243; Taberi, V, 382 vd;

Mes'udi, Muı;uc, III, 64.
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d. Ali b. Hüseyin Zeynu'I-Abidln

Ebfi Muhammed Ali b. Hüseyin; hasta olduğu için Kerbela!da katli-
~dan kurtulanHz. Hüseyin'in tek erkekçocuğudur; 38/658 yılında Me-
dine'de doğmuştur. Annesi, İran hükümdan olan Yezdcürd'ün kızı olan
Şehribanu' dur175• '

Şii kaynaklarda, Hüseyin b. Ali'nin Mekke'den Kfife'ye doğru hare-
ket etmeden önce, büyükkızı Fatıma'yı çağırarak, ona Ali b. Hüseyin' e
verilmek üzere birkitap ve vasiyet bıraktığı, bu kitapta, insanoğluna, Hz.
Adem'den dünyanın sonuna dek gerekli olan her şeyin bulunduğu şeklin-
de bazı rivayetler vardır176• Burivayetler, her ne kadar Ali b. Hüseyin'in
imameti için delil olarak ileri sürülmekte ise de, -delilniteliği taşıyıp t~şı- .
madığı bir yana- ne olaylar tarafından doğrulanmakta, ne de onun imam
olarak benimsendiği şeklinde bir kanaat hasıl etmektedir. .

\
Ali b.Hüseyin'.in, Kerbela'mn şokunu atlattıktan sonra Medine'ye

yerleştiği, münzevı birhayatı tercih ederek, ilim ve ibadetle meşgul oldu-
ğu, bu yüzden de "Zeynu'l-Abidın" (Allah'a ibadet ederilerin süsü)
lakabını aldığı bilinroektedir. Ali b.Hüseyin, 94/712 veya 95/713 yılında
vefat etmiştirl77• .

\ Ali b. Hüseyin'in adı, ne 64/683 yılındaki Tevvabfin hareketinel78, ne'
de 66/685-67/686 yıJlanndaki Muhtar es~Sakafi hareketine kanşmıştırl79•
Sadece, Muhtar'ın, Ubeydullah b. Ziyad'ın başım Ali b. Hüseyin'e gön-
derdiği, onun da, Kerbela' daiı sonra ilk defa gülümsediği şeklinde bazı
rivayetler mevcutturl80• Ancak, Muhtar'ın, Ubeydullalh b. Ziyad'ın başım
Muhammed b. el_OHanefiyye'yeI81; hem de İbn Zubeyr'e182 gönderdiğine
dair rivayetler de vardır. i

Kerbela olayından sonra Hz. Ali'nin çocuklan arasında ismı on
plana çıkan tek kişi Muhammed b.el-Hanefiyye' dir ..Muhtar es-Sakafi,
Muhammed b. el-Hanefiyye'hin adını kullanarak kitlelerietrafında topla-
mayı başarmış 011l1asına rağmen, Kfife'yi ele geçirdikten sonra kendi
adına bey'at almıştırl83 •.

175. Kuleynı, Usfilu'I-KMi, 1,466. ..
176. Kuleynı, I, 303~4; bazı rivayetlerde kitabın ve vasiyetin Ummü Seleme'ye.ve-

rildiği nakledilmektedir. . . . '.
177. Bu konuda geniş bilgi içinbk. Pığlalı, İmamiye Şiası, 160-2; Moojan Momen,

An Intfoduction to Shı'ı İslam, 35-37; S. Husaın M: lafri, Origins and Early Development
öf Shi;alslam, 238 vd. Gölpınarlı, tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, 398 vd;
Tabatabaı, Shi'a, 201-2. .

, 178. Bk. Ohat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, 62 vd.
179. Bk. Onat, aynı eser, 93 vd. .
180. Ya'kubı, II, 259; İbn Abd Rabbih, Ikdu'I-Perid,"IV, 404.
181. İbn Habib,Muhabber, 491; Dineveri, Ahbar, 295.
182. Mes'udı, MurUc, III, ıo5.
183. Belazuri,. Ensab, V, 228; Taberi, IV, 32; Taıihu'I-Hulefa, 104 b; .İbnu'I-Esir, el-

. Kamil, III 363.
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\

Kerbela Olayından sonra, Muhammed b: e1-Hanefiyye'ninadının ön
plana çıkması; Ali b. Hüseyin'in, her türlü siyasi faaliyettenuzak durarak;
sessiz ve'münzevi bir hayatı tercih etmesi, Şiiliğin temel ö.gelerinden olan
nass ve tayin fikrinin, hilMetin Ali'nin Fatıma'dan olan soyuna ait olduğu
şeklindeki görüşlerin o zaman diliminde insanların gündeminde olmadığı-
nın açık bir kanıtıdır. Ancak, birinci mcn asnn son çeyreğinde Muham-
med b. eı.:Hanefiyye'nin 81/700 yılındakiölümünden sonra ilk Şii farklı-
laşmaların su .yüzüne çıkmaya başladığını söylemek mümkündür. Daha
çok Muhtar es-Sakafi'nin 67/686 y~lında Mus'ab b. Zubeyr tarafından öl-
dürülmesi ve taraftarlarının acımasızca kılıçtan geçiıjlmesinden sonra,
sağ kalanlar arasında yayılmaya başlayan, Muhammed b. el-
Hanefiyye'nin ölmediği, Radva dağında gizlendiği, birgün geri dönerek
insanları kurtaracağı şeklindeki fikirler "ilk Şii farklılaşmasının" ilk ciddi
belirtileri olarak alınabilir'84• . .

e. Mubamm~d Bakır

Ali b. Hüseyın'in oğlu olan MuhammedBakır 57/676 yılında doğ- .
muştur. Derin ilim sahibi o~duğunu belirtmek amacıyla Bakır lakabıyla
anılmıştır. Şii kaynaklarda babası Ali b. Hüseyin'in vefat etmeden önce,
Muhammed Bakır'ı "vasi" tayin ettiğini, bütün kendisinde olan her şeyi
ona bıraktığı nakledilmektedir'85•

\ Muhammed Bakır da, babası gibi siyasetten uzak durmuş ve daha
. çok ilitnle meşgulolmuştur. Ölümü ile ilgili 114/732'den 126/743 yılına
kadar uzanan muhtelif rivayetler mevcutturl86•

SONUÇ
. İslamMezhepleri Tarihi'nin renkli' sahifelerini dolduran bütün mez-

hepler, Hz. Peygamber' iri vefatından sonra, daha çok sosyo-politik se-
beplerle ortaya çıkmışlardır. Ancak, hemen hemen bütün mezhepler, hak
mezhep olduklarını gösterebilpıek için, her ne pahasına olurs;ı olsun, ken-
dilerini Hz. Peygamber'in yaşadığı zaman dilimi ile iitibatlandırma yolu-
na gitmişlerdir.

Mezheplerin temel ilkeleri ve inanç esasları, doğduklan sosyo-
politik ortama göre şekillenmiş; daha sonra bu görüşlerin dini temelleri
tespit etlilmeyeçalışılmıştır. Bu esnada, hemen her mezhebe göre büyük
ölçüde farklılık arzeden ve tarihi gerçeklerle çoğu zaman bağdaşmayan
bir tarihanlayışı ortaya çıkmıştır; Bu farklı anlayış biçimini, Şia'nın tari-
he bakışında açıkça gözlernek mümkündür. Belki de busebepten, Şia'nın ,

, ,

184. Bk. Onat, EmevilerOevri Şii Hareketleri, 115 vd.; krş. Jafri,241.
185, Kuleynı,!, 305; Meclisı; Bihar, XI, 100 vd .
186. Bk. Fığla1ı, İmamiye, Şiası, 162-3; Moojen Momen,'An Ihtroduction to Shi'i

Islam, 37-8; Jefri, Oıigins and Early Development of Shi'a Islam, 246 vd.
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doğuşu hakkında, diğer mezheplerde olduğu~dandaha çok, farklı görüş-
ler, farklı teoriler ileri sürülmüştür.

Şia'mn doğuşu hakkındaki Şii iddiaların, "fikir-hadise irtibatı" esas
. alınarak tahlil edildiğinde, ne Hz. Peygamber'in yaşadığı zaman dilimin-
deki; ne de Şii imamet nazariyesinin belkemiğini oluşturan Hz. Ali,
Hasan, Hüseyin ve Ali b.ıHüseyin dönemi~deki sosyal olaylarla irtibat-
landınlabileceğini söylemek mümkündür. Içtimill olaylar, Şii iddiaları
doğrulamamaktadır. Çünkü Şia'mn varlığindan sözedebilmek için, Şia
kav~amımn içeriğini oluşt~ran temel' [ıkiderin kitlelere malolduğunu ve
sosyal hayatta izbırakarak,kurumlaştığım tespit etmek gerekmektedir.

Birinci hicn asırda, Şii İmamiyye'nin Oniki İmam'ından Hz. Ali,
oğulları Hasanve Hüseyin, Hüseyin'in oğlu Ali b. Hüseyin yaşamışlardır.
Muhammed Bakır'ın ise, Ali b. Hüseyin'in, 94/712 veya 95/715 yılındaki
vefatından sonra imam olduğuna inanılmaktadır.

Tespitedebildiğimiz kadarıyla, ne Hz. Ali'nin, ne oğulları Hasan ve
Hüseyin'in, ne de Ali b. Hüseyin'in etrafında, Şii1erce iddia edildiği şe-
kilde bir Şii farklılaşma ortaya çıkmıştır. Hz. Ali'nin sağlığında, onun et:
rafında yer alan insanların, onun nass ve tayinle imam olduğuna inanarak
onu halife kabul ettiklerini söyleyebilmek pek mümkün değildir. Bunun
en önemli delillerinden. birisi, Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın ölümünden
sonra meşru halife olarak Müslümanlannbirliğim sağlayarnaması, zaman
zaman savaşa gönderecekasker bulmakta sıkıntı çekmesi ve Sıffın"den
sonra, daha sonra Haricileri oluşturanbir grubun onun saflarından ayrıl-
masıdır. Eğer insanlar Hz. Ali'nin nass ve tayinle Halife olduğuna inan- '
mış olsalardı, İslam Tarihindeki ilk fırkalaşma olayı' olan Hmcllikten ve
Haricilerden sözetmek pek mümkün olamazdı. ''1

, Hasan b. Ali'nin, Muaviye ile anlaşaraki hilafet iddialarıİldan vazgeç-
, ' mesi, ne onun, ne de etrafında yer alan insanların, Şia"mn iddia ettiği gibi
bir Şii farklılaşmanın içinde olduklarım göstermektedir. Eğer nass ve
tayin söz konusu olsaydı, herhalde Hasan, kolayca hilafeti Muaviye'ye
devretmezdi.

Hüseyin için deaym şeyleri söylemek mümkündür. Çünkü Hüse-
yin'i Kiife'ye çağıranlar da, onu öldüren, ya da öldürülmesine seyirci ka- .
laiı.lar da KMelilerden başkası değildi. .

Ali b. Hüseyin ise, Kerbela'mn şokunu atlatamadan, ömrünü, her
türlü siyasi faaliyetten uzak bir şekilde taatve ibadetle geçirmiştir.

Tespit edebildiğimiz kadarıyla birinci men asrin sonlarında Şii nite-
likli ilk farklılaşma, Muhammed b. el-Hanefiyye'nin adı etrafındaki spe-
külasyonlarlabirlikte tarih sahnesine çıkmaya başlamıştır. Şia'mn Oniki
İmariı silsilesi doğrultusunda bir farklılaşmanın tespit edilerneyişi, Şia'nın
tarihi seyri açısından oldukça dikkat çekicidir. . .

/

/
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