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Tarilll vfikıalar hiçbir dönemde cereyan ettiği coğrafya ve zaman

la sınırlı kalmamış, zaman içerisinde siyaset, inanç ve tercihler üzerin

de etkin rol oynamışlardır. Bu makalede, etkileyen tarih bağlamında, 

tarihin inançlar üzerindeki tesiri Şla özelinde ele alınmıştır. 
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The Role of The Historical Events on the Believes of Shiite 

Arising and Their Formings 

Abstract: 

Histoncal events have never been limited with the time and geo

graphy they have been occured in, but they have affected the politics, 

believes and preferences in the course of time very keenly. In this arti

cle have been exarnined the role of histoncal events on the Shiite' 

believes, on condition that affectional history. 
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Giriş: 

Tarih! vruaalann Kur'an'ın şekillenmesindeki rolü veya bu rolün ne kadar etkin 

olduğu tartışmalan hil.len devam etmektedir. Bu konuda bütün Kur'an'ın olmasa bi

le bazı ayetlerin, hükümlerin, öğütlerin, uyanlann tarihi hadiselere binilen vaz edil

diğini kabul ettiğimizi belirtelim. Ane~, tarihin Kur'an üzerinde tesirli olması, onun 

tarihle kayıtlı olduğu, ayet hükümlerinin tarihin çerçevesinde sıkışıp kaldığı anlaıru

na da gelmez. Kur' an, lokal tarih! bir vil.kıayı, tarihin çerçevesinderi çıkanp, din!, ah

laki, hukuki bir boyuta taşımak suretiyle, evrensel bir kimlik kazandırıruştır. Tarihin, 

Kur'an üzerindeki bu tesiri malunıken, inançların zuhurunda veya şekillenmesinde 

veya ilgasında herhangi bir rolünün olmadığını söylemek veya göz ardı etmek müm

kün değildir. ~e var ki, ülkemizde bir iki sınırlı çalışmanın dışında, bu konu üzerin

de ciddi bir şekilde durulmaıruştır.I 

Özellikle mezheb! oluşumlarda tarihin rolü oldukça dikkat çekicidir. Mezhepler 

alarnet-i farikalan olan düşüncelerini, inançlannı ya bir hadisenin vuküu üzerine bi

na etmişler ya da tarih! tecrübelerine mebni olarak kabullenmişlerdir. Haridierin şe

killenmesinde Nehrevan Savaşının, ŞYa'nın şekillenmesinde Kerbela'nın büyük kat

kısı olduğu aşikardır. Bununla beraber Mezheb! oluşumlarda tarihin katkısını iki ana 

kısma ayırmak mümkündür: 

a-Zuhuruna neden olmak: Tarih'teki bazı hil.diseler, sadece oluşum anlan ile sı

nırlı kalmamış, zamanimekan üstü bir nitelik kazanıruşlardır. Nebllerin gönderilme

si bağımsızlık hareketleri, devrimler veya fetihler gibi. inançlar, anlayışlar ve mede

niyetler, ortaya çıkınalarına vesile olan tarih'te yerlerini alıruşlar veya tarih'teki yer

lerini kaybetmişlerdir. Dolayısıyla tarih! hadiseler hem araç, hem amaç, hem başlan

gıç hem sonuç olmak konumundadırlar. Burada bir parantez açalım ki o da, tarih! ha

diselerin tek başianna hiçbir değer ifade etmedikleridir. Tarihçinin elinde, "şu tarih! 

hadiseden bu düşünce çıktı" diyebileceği, genelleme yapabileceği, oldukça az sayı

da örneği vardır. Dikkatli bir inceleme ile onlann bile kafi derecede hadise-inanç iliş

kisine bağlı olmadıklan görülür. Tarih! vruaalar, teolojik, psikolojik, sosyolojik ve 

hatta ekolojik bir takım unsurlarla anlam kazanır, yorumlanır ve anlamlandırılır. Ak

si halde bunlardan soyutlanıruş bir savaşın, bir fethin, bir taht kavgasının, büyük fı

kirsel hareketlerin, medeniyetlerin oluşumunda veya insaniann aynşmalanndaki ro

lü, hiç de abartılacak seviyede değildir. Bu yüzden de, tarihi bir olayın sonucunu de-

Bu konuda yapılan en ciddi çalışma Ahmet Akbulut'un, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami 
Problemlere Etkileri[Birleşik Yay., İst. 1992] isimli araştırması olduğunu belirtelim. 
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ğerlendirmek için zamana ihtiyaç vardır. Tarihçinin güncel olaylardan uzak durnıa

sırun en büyük nedeni de budur. O, nedenleri bilse, hadiseye şahit olsa bile, sonuçla

n hakkında konuşmanın erken olacağını bilrnek durumundadır ve bu nedenle hadise

nin anlatırrum -şimdilik kaydıyla- gazetecilere bırakır. Hadisenin zihinlerde olgun

laşması, yorumlanması ve sonuçlandınlması aşamasında yukarıda sayılan unsurlar 

-din, fizik! ve sosyal çevre, psikoloji- devreye girer ve belki de hiç beklenmedik so

nuçlar ve düşünceler üretilir. 

b-Delillendirmede yardımcı olmak: İnsanın her türlü eylemini ilgi alanına dahil 

eden tarih, eylemin üretimine de destek olmaktadır. İnsan, inancının gerekçelerini 

veya temellerini bir yerlerle ilintilendirmek durumundadır. Aksi halde düşüncesinin 

bağlayıcılığının kendisi ile sınırlı olacağı muhakkaktır. Her mezhep veya düşünce 

ekolü kendi inançlarının, tezlerinin haklılığı, karşıt görüşlerin nakzı için ilahi veya 

beşeri deliller bulmak zorundadır ki, bu beşerf delillerin en başında da tarihi eylem

ler gelmektedir. 

Tarihi hil.diseler içerisinde, aynşmalara neden olan en önemli şey, siyasi içerik1i2 

vil.kıalardır. Mezhebi veya fikirsel oluşumlarda, basit bir iktidar mücadelesi olarak de

ğerlendirilebilecek bir çok hadise, herhangi bir devletin istila edilmesinden çok daha 

etkindir. İslam düşünce ekolleri üzerinde, İran'ın veya Mısır'ın fethinden çok daha et

kin olan, Yezid'in veliahtlığıdır. Mali politikaların üretilmesi adına fetilılerin yadsına

maz tesirleri olmuştur ancak bunlar da hiçbir zaman kökten bir aynşmaya neden ol

marruştır. Siyasi bir çekişmenin tarih sahnesinde müşalıhaslaşması olan Cemel-Sıffin 

Savaşları hakkında oldukça kafa yoran İslam düşünce ekolleri, Hz. Ömer'in mali po

litikaları ile fazla ilgilenmernişler veya furuil.t nevinden değerlendirrnişlerdir. Netice 

itibariyle tarihin, siyası hil.diseleri -velev ki savaşlar, katliamlar da olsa- sunuş tarzı 

veya yorumlaması, aynşmaların da temelini 'oluşturmuştur. 

Hz. Peygamber'in vefatından bir müddet sonra, İslam tarihi bir çok iktidar müca

delesine sahne olmuştu. Sadece ilk iki halife belirli bir sülalenin veya hizbin adayı de

ğildi. Sonrakiler ise ya bir ailenin, ya da bir hizbin, iktidar adayı olarak mücadele ver

mişler idi. İktidar mücadelesi veren grupların amaçlarına ulaşınada izledikleri yöntem

ler birbirlerinden farklı olmuştur. Siyasi Ş1a, gizli mücadeleyi tercih ederken, Hariciler 

ise, beğenmedikleri iktidara karşı kıyarnlarda bulunmayı tercih etmiştir. Ümeyyeoğul-

2 Siyasi içerikli hadiselerin temelinde de nihai anlamda ekonomik çıkarların olduğu yolundaki bir ili
raza sessiz kalmak durumunda olduğumuzu itiraf edelim. Ancak buradaki kastımızın hadiselerin geri 
planında yatan fikirler olmadığı, hadisenin bizzat kendisi olduğunu eklemek durumundayız. 
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Ian iktidarda olduklan süre zarfında bir taraftan muhalifleri ile uğraşırken, diğer taraf

tan da kendi propagandalarını yapmışlardır. İktİdan kavalayan son grup olan Abbaso

ğullan ise, başlangıçta Şla ile ortak hareket etmiş, iktidan ele geçirince de bu ittifakı 

bozmakla kalmamış, aynı zamanda eski müttefikleri ile mücadeleye girişmiştir. 

iktidarda bulunan ya da iktidar mü.cadelesi veren her grup, İsHtınl bir zeminden 

destek bulmak mecburiyetindeydi. Özellikle de iktidar(hilafet) için bir takım şartia

nn ileri sürülmüş olduğu bir ortamda, her grup kendi adaylan için böyle bir desteğe 

aşın derecede miıhtaçtı. Her ne kadar·bazı gruplar başvurmuş olsalar dahi, söz konu

su desteğin Kur'fuıl zeminde bulunması irnkansızdı ve mezhepler bu imkansızlığı ol

dukça erken fark etmişlerdi. Bunun için de Resulullah'a ve daha çok tarim hildisele

re yönelmişlerdir. Kendileri için destek mahiyetinde algıladıklan sahih haberleri ba

zen çarpıtarak, bazen tevil ederek, bazen de üzerinde oynamalar yaparak veya yeni

den inşa ederek rakiplerine, karşı delil olarak serdetrnişlerdir. 

Tarilı, mezhebi oluşumlan şekillendirirken aynı zamanda kendisi de ilgili mezhep

ler tarafından restarasyana tabi tutulmuştur. Her mezhebi oluşumun tarihi anlattınlan 

-özellikle de ilk dönem itibariyle- birbirinden farklıdır. İçerik uyuşması olduğu zaman 

da, yorum veya niyet okumalar devreye girmektedir ki, tarihçi için işin zorluğu da bu

rada başlamaktadır. Bu açıdan tarim anlatımlan iki kısma ayırmak gerekir: 

1- Etkileyen Tarih: İnsaniann yaşam tecrübelerinden kaynaklanan düşünce, inanç 

ve kabullerini veya rnilll bilinç altını oluşturan tarim kayıtlardır. 

2- Etkilenen Tarilı: Etkileyen tarihin etkilediği tarihi anlattrnlardır. Tarihin oluştur

duğu inanç sistemleri, geriye dönük olarak tarihi anlatımlan yeniden dizayn etme ih

tiyacı duymasıneticesinde ortaya çıkan tarihi kayıtlardır. Bu tarihi anlatıma en güzel 

örnek, sanınz İnzar Hitdisesidir. Söz konusu rivayette yer alan Hz. Peygamber'in Hz. 

Ali için söylediği, "İşte bu benim içinizdeki kardeşim, vasirn ve halifemdir. Onu din

leyin ve ona itaat edin" sözü İbn İshıtk(l51/768)3 ve İbn Sa'd(230/844) 'da4 yer almaz

ken, daha geç bir dönem müellifı olan Taberi:(310/922)'de yer almıştır.5 Aynı şekilde 

yine Taberi'de yer alan söz konusu haberin diğer bir varyantında konu edilen, birinin 

Hz. Ali'ye, "Amcan dururken, sen nasıl oldu da arncan oğluna varis oldun?" diye sor-

, 3 Bkz. İbn İshak, Muhammed b. Yesar (15 1/768), Siretu İbn İshiik, thk., tik: Muhammed Hamidullah, 
Konya 1981, 126-127 

4 Bkz. İbn Sa'd, Ebu Abdiilah Muhammed (230/844), et-Tabakiitu'l-Kiibdi, I-IX, Beyrut 1985, I, 187 

5 Bkz. Tabeıi, Ebu Cafer Muhammed b. Ceıir {310/922), Tiirilıu'l-Umem ve'l-Miiltik, I-VI, Beyrut 
1988, I, 542-543 

........:JL.--. 
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ması üzerine Bz. Ali'nin inzar hadisesini anlattığı nakledilmiştir.6 Şia bu haberi, hem 

Hz. Ali'nin faziletine ve ona hilafettenass olduğuna, dolayısıyla da sadece onun ve 

onun soyundan gelenlerin hilafette hak sahibi olduğuna delil getirirken, hem de Abba
soğullarına bununla cevap vermiş oluyordu.? Taberl' de yer alan, " ... Topluluk gülerek 

kalktılar. Onlar Ebu Till.ib' e 'Sana oğlunu dinlemeni ve ona itaat etmeni emrediyor' di

yorlardı." şeklindeki ibare de, Abbasllerin görüşünü Ebu Till.ib'in şahsında çürütme 

çabasırun bir ürünüdür. Mezhebi kabullerin tarihi hadiseleri yeniden şekillendirdiğine 

dair daha bir çok örnek vermek mümkündür.8 Ne var ki, inançların tarihi şekillendir

mesi üzerinde değil de, tarihin inançlan şekillendirmesi üzerinde duracağımız için, bu
rada sadece bu örnekle iktifa ediyoruz. 

Tarihi hadiselerin siyas1-itikad1 oluşurnlardaki tesirinin bariz bir şekilde görüldü

ğü yegane mezhep Şia'dır. Her ne kadar, Sünru, Hfuid, Mutezili fıkrl alt yapılann

da da, tarihi olayların mevcudiyeti malum ise de, tarih hiçbirinde Şia'daki kadar te

sirli olamamıştır. Şla, hem oluşum, hem de temellendirme aşamalannda tarihi veri

lere oldukça sık başvurmuştur. Ancak şunu belirtelim ki, bu durum asla Şla'ya has 

bir olgu değildir. Sadece Cemel ve Sıffin Savaşlannın sonuçlan konusunda ortaya 

atılan görüşlerin inançlaştınlrnası bile, tarihin, inançlan etkilemede ne kadar etkin bir 

role sahip olduğunu göstermeye kafıdir. 

Biz burada, Şla'nın geçmiş olaylara getirdiği yorumlardan çok, eş zamanlı vakı

alann Şii düşüncedeki tesirleri üzerinde duracağız. Haliyle burada, Gadir-i Hum, 

Kırtas, Saklfe gibi hadiselerin üzerinde durmayacağız. Zira, hadiselerin vukfru za

manlannda, mevcut olan bir Şii düşünceden bahsetmek -müntesipleri tarafından ak

si iddia edilmekle beraber- güçtür. 

Ele alacağımız ilk hadise, Şii düşüncenin temellerinin oluşmasında büyük etkin

liğe sahip olduğunu düşündüğümüz ve adeta' Şii düşüncenin hareket gücünü oluştu

ran Kerbela Hil.disesidir. Bazı araştırmacılar? bunun Şiilikle alakası olmadığını söy-

6 Bkz. Taberi, I, 543 

7 Abbasiler hilafeti ele geçirdikten sonra bu işe herkesten daha çok hak sahibi olduklanru ispat için getir
miş olduklan delillerin başında İsiilm hukukundaki veraset usillü gelmekte idi. Zira onlar hiliifeti 
Resulullah(sav)'in terekesi olarak kabul etmişlerdi. Kendileri Nebi(sav)'in amcası Abbas'ın soyundan 
geldikleri, Ş il İmamlar ise Nebi(sav) 'in kızı Fatıma 'nın soyundan geldikleri için ve amcanın mirasta kız 
çocuğundan önce gelmesinden dolayı, hilafette onlardan çok daha hak sahibi olduklannı savunmuşlardır. 
Abbasiler bu görüşlerini tüm ülkeye yaymışlar ve kendilerine şairlerden, ediplerden propagandacılar 
bulmuşlardı. Bkz. Abbiidi, Ahmed Muhtiir, Fi't-Tarflıi'l-Abbiisf ve'l-Endelııs, Beyrut ız. 20-21 

8 bkz. Öz, Şaban, Hz. Peygamber'in Siretiyle İlgili Mevzıl Haberlerin Tarihi Değeri, Basılınarınş 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1999, 128-133, 136-141 

9 Bkz. Onat, Hasan, Emevfler Devri Şif Hareketleri ve Günümüz Şifliği, TDV Yay., Ankara 1993, 71-72 

~L.--. 
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leseler dahi, sonuç itibariyle KerbeHi olayı yüzyıllar boyunca sürecek olan bir kaos 

ortamımn miladı lO konumundadır. Öyle ki, Ş!a'da münferit bir Harid tarafından öl

dürülen Hz. Ali'nin kanından daha ziyade, Hüseyin'in kam tesirli olmuştur.ll Hala 

canlı bir şekilde yact edilmesi de,l2 hil.disenin Ş!a'daki yerini göstermesi bakımından 

ayrıca kayda değerdir. 

Bu elim vil.kıadan sonra kiminin, Şiilik adına siyasi bir temayül olarak efidr-ı 

umurniye oluşturmak,l3 kiminin ise, yardım noktasında düşülen başarısızlıktan do

ğan pişmanlık duygusundan dolayı kefarete kalkışmal4 olarak değerlendirdiği Tev

vabiin (Tövbekarlar) Hareketi cereyan etmiştir. İbn Sa' d bu eylemin hareket nokta

sını, " .. el-Hüseyin b. Ali'ye Kufe'ye gelmesi için mektup yazanlar, o gelince, ondan 

uzak durdular. Onunla beraber savaşmadılar. Onların şek ve geri durmaları çok

tu ... Hüseyin'i yalmz bırakanlar, onunla savaşmayanlar pişman oldular ... "15 şeklin

de, psikolojik nedenlerle açıklamaktadır. Amaçları ve gerekçeleri ne olursa olsun, 

onların kalkıştıkları eylem, dönemleri için etkin olmasa bile sonraki yıllarda, Şi! pro

pagandasında önemli bir yer edinecekti. Hz. Hüseyin'in kam üzerine yapılan bu pro

pagandarun etkinliğini artırmak içiiı Şi! nakilliteratürünün de azaınl gayret gösterdi

ği anlaşılıyor.l6 Sonuçta Kerbela vakası oluşu itibariyle, pek alakası olmasa da, so

nuç itibariyle bir mezhebe şekil verıniş, onun tarih sahnesinden yok olup gitmesini 

engelleyen bir güç kaynağı olmakla kalrnarruş, aym zamanda oluşumunda da ciddi 

anlamda etkili olmuştur. 

Karşı cephede duran Bınevlierin böyle bir niyetleri yoktu belki ama, Şiliere göz 

10 Kutluay bunu, "fttne kapısının açılması" olarak değerlendirmektedir. Bkz. Kutluay, Yaşar, İslam ve 
Yahudi Mezhep/eri, Ankara 1965,77 

ll bkz. Strotlımann, R., "Şi'a", İA, İstanbull970, XI, 502-513,503 

12 Ali Şeriatİ, alimierin göğüslerin yumruklanması veya kırbaçlanması, yüzlere, başiara vurulması 
şeklinde tezahür eden bu yad etmeye karşı olduklarını, ancak hül,.iimet gücünün ve onların siyasal 
mas lahatlarının böylesi törenleri alimiere zorla yüklendiğini, onların da açık ve ciddi bir şekilde karşı 
koymaya çekindiklerini iddia etmektedir. Bkz. Şeriati, Ali Şi ası Safevi Şi ası, çev: Feyzullah Artinli, 
Yöneliş Yay., II. Bsk., İstanbull990, 172 

13 bkz. Fığlalı, E. Ruhi, İmiimiyye Şfası, İstanbul 1984, 105 

14 Hodgson, Marshall G. S., İsliim'm Serüveni, I-lli, çev: Komisyon, İstanbull993, I, 166 

15 İbn Sa'd, IV, 293 

16 Kerbelii Şehitlerine ağlamaya, onların kabirierini ziyaret etmeye teşvik edici boİ miktardaki malzeme 
için bkz. Tuffaha, Alımed Zeki, Ff Rihiibi Sevreti'l-Hiiseyin, Beyrut 1990, 15-16. Kerbelii Şehitleri 
kabri başında dökülen ve samimi olduğuna inandığımız gözyaşlarının temelinde de muhtemelen, 
oluşturulan bu literatür yatmaktadır. 
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dağı niteliğindeki bu hadise, onların zihninde oldukça tesirli olmuş, siyasi anlamda 

Şla'yı daha uzun yıllar yer altına itmiştir. Bu elim hadisenin neticesinde inancım giz

leme, olduğundan farklı görünme ve gizli olarak hayatını idame ettirrne (takiyye) 

Şla'nın vazgeçilmezleri arasına giriyordu. ı 7 Gerek bu olay ve gerekse de Emevl dö

neminde uygulanan baskı ve yıldırma politikaları, 18 Şla' da gizlilik esasının inanç ha

line gelmesinde büyük katkısı olmuştur.J9 

Takiyyeye ilk başvuranların Hariciler olduğu söylenmiştir.20 Her ne kadar bu gö

rüş doğru ise de, Ahmed Eınln'in de belirttiği gibi,21 Hancilerin savaşı zahiri idi ve 

takiyye Şla'daki gibi iltifata mazhar olmamıştı. Şla, mücadelesini daha çok gizli yü

rütmek eğilimde idi. Bilhassa sonraki gelişmeler paralelinde her iki mezhepte de ta

kiyyenin konumu incelendiğinde, bir tarafta takiyyenin dinden sayılınasıP diğer ta

rafta caiz görülmemiş veya kısınl cevaz verildiği23 görülecektir ki, iki mezhep ara

sındaki takiyye algılamasını değerlendirme açısından dikkate şayandır. Takiyyenin 

doğuşu hususunda ileri sürülen ve genel olarak kabul görmüş olan, "Takiyyenin kay

nağının Şla'nın çekmiş olduğu sıkıntılar olduğu"24 tezine bir itirazımızın olmadığı

nı belirtelim. Aynca Şit müelliflerin de bu görüşe katılrmş olmalan bu tezi güçlen-

17 Şia'da takiyye inancının önemi konusunda bkz. Kuleyni, Ebu Cafer Muhammed b. Ya'ki\b b. 
İshilk(329/940), Usill-i Kliji, şrh: H. Seyyid Ceviid Mustafa, Şiraz tz. III, 307-320; Kuınıni, 127-128 

18 Bkz. Ahmed Emin, Fecru'l-İsliim, Beyrut 1975,274 
19 bkz. Muzaffer, M. Rıza, Akiiidu'l-İmlimiyye, Daru'I-İrşiidi'1-İsliimi, Beyrut 1988, 109; Kiişifu'I-Öıtii, 

Muhammed Hüseyin, Aslıı'ş-Şfa ve Usılluhli, Müessesetu'I-A'Iemi'l-Matbı1at, Beyrut 1993, 155; 
Ahmed Emin, 275 ' 

20 bkz. Hitti, Pihilip K., İslam Tarihi, I-II, çev: Salih Tuğ, İstanbul 1989, I, 678; İlhan, Avni, "Takiyye, 
Doğuşu ve Gelişmesi", Dokuz Ey/ii/ İ lafıiyat Fak. Dergisi, II(I985), 161 

21 Ahmed Emin, 274 
22 Kuleyni, III, 307, 3 14 
23 Ezarike takiyyenin gerek kavlen gerekse fiilen caiz olmadığillı savunmuştur. Bkz. Şehristilııl, Ebu'I-Feth 

Muhammed b. Abdilkecim (548/1 153), el-Mi/e/ ve'n-Nilıal, I-II, thk: Muhammed Abdulkadir el-Fiidill, 
ei-Mektebetu'I-Asriyye, Beyrut 2002, I, 97; Fığlalı, E. Ruhi, İbtidiyenin Doğuşu ve Göriişleri, Ankara 
1983, 125; Abdulhamid, İrfan, İsi/im'da İtiklidf Mezhepler ve Akliid Esasları, çev: M. Saim Yeprem, 
İstanbul 1981, 90; Kutluay, Yaşar, İslamiyet'te İtikadi Mez)ıeplerin Doğuşu, Ank. 1959, 56; İlhan, 160; 
Sufriyye, takiyyeyi arnelde değil ancak sözde caiz görürken(bkz. Kutluay, İsi/im Mez)ıepleri, 96; 
Abdulhamld, 90) Necediit ve İbiidiye ise takiyyeyi caiz görmektedir. Bkz. İlhan, 160; Kutluay, İslam 
Mez)ıepleri, 91; Abdulhamid, 90; Fığlalı, İblidiyye, 125. Ne ilginçtir ki, Niifi' b. Erzak(65/694) huruç 
hareketine taraflarlannın tamarnının kaulımını sağlamak için, harbe gitmeyip oturanlan(kaade) tektir 
etme yoluna gitmiş(bkz. İlhan, 160) başka bir tabirle tarihi şartlar onu bu fetvaya icbar etmiştir. 

24 bkz. Kiişifu'I-Öıta, 155; Muzaffer, Akliid, 108-110; Hasenl, Abdurrezzilk, Ta'rifu'ş-Şfa, Suriye 1933, 
53-54; Fazlurrahman, İslam, çev: M. Dağ, M. Aydın, Ankara 1992, 241; Fığlalı, İmlimiyye, 225; 
İnayet, Hamid, Çağdaş İsliimf Siyasi Diişiince, çev: Y. Ziya, İstanbul 1988, 47; İlhan, 162-163 
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dirrnektedir. Tarihlerinin büyük bir kısmında, muhalif yönetimlerin idaresi altında 

yaşamak durumdan kalan Şlller için, takip edilebilecek-en akıllıca yol, inançlarını 

açıkça ifade etme ve yayma faaliyetleri sonucunda karşılaşabilecekleri yok olına teh

likesinden sakınınaktı ve öyle de yapmışlardı.25 

Abbas! döneminde, onları iktidara taşıyan en büyük güç öbeğini oluşturan Şlller 

inkisar-ı hayala uğramışlardı. Abbasller, Erneviierin Ş!a'ya karşı uyguladıkları bas

kı ve yıldırma politikasını aynen devam ettirrne konusunda herhangi bir çekince duy

mamışlardı.26 İktidara geldikten sonra Abbasllerin, Ş!a karşıtı politik değişimlerinin 

sebebini anlamak oldukça güçtür. Muhtemelen onlar da, Bıneviler gibi Ş!a'yı kendi

lerine rakip olarak görüyorlar, saltanadarının pekişınesini Ş!a'nın baskı altında tutul

masına bağlıyorlardı. 

Şilierin Abbasller karşısında yaşamış oldukları bu büyük hayal kırıklığının siya

sı sonuçlarının yanı sıra dini sonuçları da olacaktı. Bundan sonra Şiilik daha da faz

la, kendi apayn istikametinde gelişecek ve kendi inanç biçimlerini üretecekti. Siyası 

Ş!a'nın itikad! bir boyut kazandığı Abbasller zamanında da, Emevller dönemindeki 

baskı ve zulürnlerin devamı, takiyyenin Ş!a'nın inanç esasları arasında beklenildiğin

den daha büyük bir yer edinmesine ve önem kazanmasına neden olınuştur. Netice de 

Şu düşünce, tarilll tecrübeleri doğrultusunda oluşumunu tamanılıyor, nihai şeklini 

alıyordu. Burada şunu hatıriatmakta fayda vardı ki, Ş!a'nın baskıcı yönetinılere kar

şı gizlenmesinin, can, mal ve düşüncesini korumak için böyle bir yola tevessül etme

sinin ayıplanacak, kınanacak bir tarafı yoktur. Ancak, tarilll olayların ve sosyo-poli

tik şartların neticesinde başvurulan takiyyenin, her zaman yapılınası gereken bir azi

met şeklinde algılanarak şer'i bir temele oturtmak için Hz. Ali'nin kullanılması ve 

kamu adına imal edilen apokratif tarih anlatırnlarının buna delil olarak sunulmasıru 

da, kabul etmemiz mümkün değildir. 

Takiyye inancının doğuşunda etkili olan bir diğer husus ise, yine tarilll bir reali

te olarak karşımızda duran Hz. Ali'nin ilk üç halifeye, Hasan'ın da Muaviye'ye bi

atıdır. Ş!a'ya göre masum olan imarnların, gasıp ilan edilen halifelere beyat etmele

rinin izahı gerekli idi ve bu inanç, ilıtiyaç duyulan açıklamayı yapmaktaydı. 

25 bkz. İnayet, 316 
26 bkz. Hudfui, M. Bek, ed-Devletıı'l-Emeviyye, Beyrut 1995, I, 165 
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Şiflerin tarihl süreçte yaşadıklan sıkıntıların, şekillenmesinde etkin olduğu bir di

ğer inanç ise, Ricat İnancıdır. Ricat düşüncesi, Allah'ın bir takını insanlan ölümle

rinden sonra, dünyaya, önceki hallerinde döndüreceği ve böylece bir topluluğu aziz, 

diğer topluluğu da rezil edeceği inancıdır. Beklenen Mehdi'nin zuhurunda olacağına 

inarulan bu hadiseye göre, geri dönenler imanda ve fesatta zirveye ulaşan insanlar 

olacaktır. Bu görüşe delil olarak ise, ".Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa di

rilttin"27 ayeti gösterilmektedir. İmfuniyye'nin büyük bir kısmı bu görüşte olmakla 

beraber, bir kısmı bu inancı, bazı ölülerin ve ileri gelenlerin geri dönmesi olarak de

ğil de, Mehdi'nin gelişi ile beraber, idarenin AI-i Beyt'e geçeceği şeklinde tevil et

rnişlerdir.28 Dehlevi, burada "imanda ve fesatta zirveye ulaşan insanlardan" kastedi

lenin Resulullah'ın vasisi, torunlan, Şii imarnlar ile, onlann düşmanlan yani ilk üç 

halife, Muaviye, Yezid, Mervan, İbn Ziyad gibileri olduğunu söyler .29 Kaşifu '1-Öıta 

bu inancın Yahudilik kanalıyla Şia'ya geçti$1 yolundaki görüşe30 itiraz ederken, 

"Şayet Ricat, Şia'nın usulünden ve erkanından biri olsaydı ve Yahudilerle bu konu

da ittifak etmiş olsaydı, acaba bu Yahudiliğin Ş1a'da tezahürü anlamına mı gelirdi? 

Aynca, 'Allah insanlan ölümlerinden sonra diriltecektir' demenin neresi garip ve şa

şılacak nesi var? Kur'an'ın nassıyla sabit olan bu şeyi inkar ettiren n? ... "31 demektir. 

Kaşifu'l-Öıta'mn kendi içinde tezada düşmesi veya Kur'an nassı ile sabit olan bir 

şeyi Ş1a'mn esaslarından saymaması "şaşılacak nesi var?" sorusuna da cevap niteli

ği taşımaktadır. Ancak biz Şii düşüneeye cevap makarınnda almadığımız için, hiidi

senin temellendirilmesi konusunda getirilen, daha doğrusu getirilmeye çalışılan ve 

hatalı olduğu öncüllerinden anlaşılan mantıkl çıkannılarla ilgilenmeyeceğiz. Bura-
' da sadece, Mehdi inancında olduğu gibi, psikolojik rahatlamaya matuf olan bu inan-

cın, sadece Yahudilikle veya Ş1a ile sınırlandınlmaıtıası gerektiğini ifade etmekle ye

tiniyoruz. Zira, her düşünce veya dini akını müntesiplerine, mutlu bir gelecek vaat 
1 

etmek durumundadır ki, bu inancın başka bir şekilde izahı da mümkün görünmemek-

tedir. 

27 40/Mümin, ll 

28 Bu konuda bkz. Muzaffer, Akiiid, 104. Burada şunu belirtelim ki, Şii düşünce, bu görüşün dinin 
asıllanndan biri olarak kabul edilmediğini ifade etmiştir. Bkz. Muzaffer, Akiiid, 108; Kfişifu '1-Öıtll., 36 

29 bkz. Dehlevi, Ebu Alıdilaziz Ahmed b. Abdirrahlm(l 176/1762), Muhtasar et-Tulıfeti'l-İsnii Aşeriyya, 
Arp. çev: Muhammed ö. Muhyiddin b. Ömer el-Eslemi, thk: Muhibbuddin el-Hatib, Mısır 1373,222 

30 Ahmed Emin, 276; Zahir, İhsan İlll.hi, Şia'mn Kur'an İmamet ve Takiyye Anlayışı, çev: S. Hizmetli, 
H. Onat, Ankara 1984, 56; Neccll.r, Abdulvehhab, el-Hulefiiu'r-Riişidl'in, Beyrut 1990,285 

31 Kaşifu ·ı-öıtıı., 36-37 
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Şia'nın, diğer İtikadi İslfun ekolleri tarafından şiddetle eleştirilen ve aradaki fark

lılıklan -günümüz de dahil olmak üzere- koruyan, bir diğer görüşü ise, sahabeyi ta'n 

konusundaki tavırlandır. Hatta İmfuniye Şia'sı ile diğer fırkalar arasıridaki ihtilafın te

mel sebebinin hilafet değil de, onlann Raşid Halifetere karşı tutumlan ve onlan kötü

lemeleri olduğu bile.iddia edilıniştir.32 Böyle bir görüşe, hilafet meselesinin aslıaba 
' . 

karşı menfi tutumu doğurmuş olması gerçeğinden dolayı katılınarnakla beraber, en 

önemli sebeplerden biri olarak kabul ettiğimizi de belirtelim. 

Şia -yine de gulat kısmına atfetmeyi tercih ediyoruz- çok sayıda sahabeye seb

betmekle33 kalmamış, işi küfür ithamına kadar vardırrnıştır.34 Bunun karşısında Sun

ni cephe ise, bir taraftan bu tutumlanndan dolayı kendilerine Hıristiyan ve Yahudi 

benzetmelerinde bulunurken,35 diğer taraftan da özellikle ilk üç halife şahsında asha

bın faziletini ispata kalkışmıştır _36 

Şia, sahabenin irtidadı konusunda değişik deliller sunmuştur.37 Şia'nın bu konu

daki delillerinin geçerliliği, daha doğrusu hadiseye yaklaşımlannın temeli konusun

da bir bakış açısı vermesi hasebiyle, iki çağdaş araştırmacının görüşlerine yer ver

menin faydalı olacağı kanısındayız. Ashabın irtidatına ayetten delil getirmeye çalı

şan el-Muzaffer, "Kur' an-ı Kerim, 'Muhammed ancak bir Peygamber' dir. Ölür ve

ya öldürülürse geriye mi döneceksiniz .. .'38 demektedir. Şüphesiz ki Nebi(sav) vefat 

etmiştir. Ve Kur'an'ın bu işaretine göre Müslümanlar gerisin geriye dönmüşlerdir. 

Şayet bu ayetin Ebu Bekr zamanında olan Ridde Savaşlannı kastettiği iddia edilirse 

bu ihtimal çok zayıftır. Çünkü ayet geri dönmenin ResuluHalı 'ın ölümünden hemen 

sonra olduğunu söylemektedir. Aynca hitap bütün Müslümanları şamildir"39 der. el

Antili de, aynı ayetten hareketle, "Şayet bu "dönme"nin Medine dışındakiler için 

32 bkz. Musavi, Musa, Şia ve Şiflik Miiciidelesi, çev: K. Hoca, Sebil Yay., I. Bsk., İstanbul1995, 13 
33 bkz. İbn Kesfr, Ebu'I-Fida İsmail b. Ömer(774/1372), el-Bidtiye ve'n-Nilıtiye, I-XIV, Kahire tz., VII, 

246 
34 bkz. Zahir, 42 
35 bkz. İbnü"l Arabi, Kadı Ebu Bekr(543/1148), el-Avtisım mine '1-Kavtisım, thk: Muhibbuddfn ei-Hatfb. 

Kahire 1371, 185; İbn Teymiyye, Ebu'I-Abbas Ahmed b. Abdilhalim(728/1328), Minhticu's-Siinne fi 
Nakdi Keltimi'ş-Şia ve'l-Kaderiyye, I-IV, Bulak 1321, III, 58 

36 bkz. İbn Arabi, 187; İbn Teymiyye, III, 58-59 
37 bkz. Kummi, Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. Babeveyh, Ristiletu'l-İ'tikadtiti'l-İmtimiyye(Şif 

İmtimiyye'nin İnanç Esasları, çev: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1978, 122-123 
38 3/A1-i İmran, 144 
39 Muzaffer, M. Rıza, es-Sakfje, Beyrut 1993, 18-19 
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olduğu söylenecek olursa, gelecek için, " L.JJ:J90 " yani mustakbel sığası zikredilir

di. Fakat," ;.!,'.J9i\ "mazi lafzından, hemen Resulullah'ın vefatından sonra o an Me

dine'de olan insanların kastedildiği anlaşılır. Biz Mulıil.cir ve Ensar'ın hilafeti istila 

etmek için, koşuştuklarını, Resulullah'ın Hz. Ali'ye hilafeti bıraktığını kulakları ile 

işitip, gözleriyle gördükleri halde zulmen ve cebren, Sak1fe günü bunun için müna

kaşa ettiklerini görüyoruz."40 der. Oldukça şaşırtıcı olan bu ifadelerden sonra, sanı

rız söz konusu inancın nasıl bir temel(sizliğ)e dayandığı ortaya çıkmıştır. İster Sün

ıll olsun, ister Şii hiç kimsenin inançlarını ispat için Kur'fuı'ı bu şekil~e kullanma

ya hakkı olmadığını -en azındanKur'fuı'ın inzal amacına binil.en- söylemek duru

mundayız. Kur'an'ın anlamıru tahrif ederek, "Muhammed ancak bir Peygamber' dir. 

Ondan öncede Peygamberler geçmiştir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksi

niz" şeklindeki ayet metnini, "Muhammed ancak bir Peygamber' dir. Ondan önce de 

Peygamberler geçmiştir. Ölür veya öldürülürse hepiniz geri döneceksiniz ... " şekli

ne çevirerek, sahabenin bütün mücadelesini, Resulullah'ın ölümü ile sınırlandırmak, 

bütün arnellerinin boşa gittiğini söylemek ve bunu tarihi şartların doğurduğu bir 

inancı desteklemek için yapmak, sanırız Sünıll olsun, Şii olsun akl-ı selim sahibi 

hiçbir Müslüman zihniyetinin onaylaması mümkün olmayan teşebbüslerdir. Ali 

Şeriat!, Ş!a'nın bu konudaki tavrını Safevi Ş!a'sıria hamlederek; "Peygamber'in as

habınayöneltilen sövgüler, namussuzluk iftiraları, şirk ve küfür töhmeti vb. Safevi 

Şia'sı mantığıdır"41 demek suretiyle, bu eylemin sorumluluğunu üzerinden atmaya 

çalışır. Ancak bu görüşü dile getiren Şeriati'nin Ebu Bekr için, " ... maslahatçı, top

lumu kınayan, pişkin bir adam"42 ifadelerini kullanması da büyük bir fikir adamın

dan beklenıııeyecek kadar tutarsızlık ömeğidir. 

ŞYa'nın Hz. Ebu Bekr hakkındaki ta'nlarına dikkat edilecek olursa, kendi imarnet 

anlayışlarındaki Halife/İmam şablonuna Ebu Bekr'in layık olmadİğı düşüncesinin 

yattığı ve bunu ispatlama gayreti içinde oldukları görülür. Bundan dolayıdır ki onun 

faziletine taalluk eden, hicrette Resulullah'ın yol arkadaşı olması hususunda ona 

40 Antfiki, Muhammed Mer'i el-Emin, Limaza Alıtarlll Mez/ıebe'ş-Şfa, Müessesetu'l-A'leıni'l-MatbiHit, 
Beyrut tz., 258. Şiiler içinde bu tekfır hadisesini o kadar ileri götürenler olmuştur ki, Hz. Ali (ra) da 
bundan nasibini almış, kendi hakkım aramadığı için bazı fırkalar tarafından küfürle itharn edilmiştir. 
bkz. Debievi, 1 1 

4 I Şeriati, 256 

42 Şeriati, 35 · 
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"hainlik"43 itharnında bulunulmuş, namaz imamlığının sabit olmadı üzerinde durul

muştur.44 

Hz. Ömer için de bir çok hakaretlerde bulunulmuştur.45 ŞYa'nın Hz. Ebu Bekr'e 

bu şekilde sebbi, onun ilk halife olması hasebiyle bir derece aniaşılsa dahi, Hz. Ömer 

için bunu anlamak güçtür. Ömer (ra), '.'Ebu Bekr'in hatalarından bir hata"46 olarak 

algılanmakla yetinilmenıiş, bir gasıb muamelesinden çok daha büyük tepkilere 

maruz kalmıştır. Bu tepkilerin sebebi ile ilgili olarak Hz. Ömer'in, Hz. Ebu Bekr'i 

öne sürmüş ve Hz. Ali 'nin hakkını gasbetme hususunda, onu aldatmış olması şeklin

deki bir izah mantıklı görünse dahi, bunlar Hz. Ömer'e yapılan bu kadar saldırıyı 

açıklamaya kafi değildir. Çünkü bu yorumun doğru kabul edilmesi halinde bile Hz. 

Ömer, en nihayet Ebu Bekr'in yardımcısı ve Ali'nin hakkını gasbetmek için gizli 

planlar yapan üç kişiden sadece birisi olmuş olacaktı. 

Kanaatinıizce Hz. Ömer'e, Ebu Bekr'e oranla daha fazla hücum edilmesinin 

nedeni hususunda, ŞYa'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynayan yabancı unsur

lar, özellikle de Fars unsuru devreye girmiştir. Malum olduğu üzere, Farslıların en 

şaşalı dönemlerini yaşamış oldukları Sasan! İmparatorluğu, Hz. Ömer zamanında 

kesin olarak ortadan kaldırılmıştı. Zındıklık hareketinin öncüleri olan eski im

paratorluk müntesipleri, Emev! idaresine karşı mücadele etmekte olan Şi! görüşe 

sızmışlar ve ileride kemale erecek olan, siyasi-din! Şia'nın şekillenmesinde hiç de 

azımsanmayacak derecede etkin olmuşlardır. Bu arada ŞYa'nın imarnet doktrini 

neticesinde ortaya çıkan, aslıaba -özellikle de maziden gelen bir ilgi ile, Hz. 

Ömer'e- sebb konusu ile yakından alakadar olmuşlar ve kısa bir zaman içerisinde 

Ömer'e sövgü külliyatı oluşturmayı başaımışlardır. Bundan dolayıdır ki, Hz. 

Ömer' e yapılan saldırılar kenıiyet ve keyfiyet olarak Ebu Bekr' e yapılanlardan daha 

hacimli olmuştur. 

Tarihi hiidiselerin zuhuruna neden olduğu bir diğer inanç/görüş ise, Şii mezhep

ler arasında zikredilen Zeydiyye'de görülmektedir. Malum olduğu üzere, Şi! teoris-

43 bkz. Tavli, Muhammed Eınln Galib, Tarilw'l-Alevviyyfn-nakd ve ta!..Tfz-, Lazkiye 1924,53 
44 bkz. Amidi, Seyfuddin(631/1233), e/-İmametumi11 Ebkari'l-Efkar fi Ustili'd-Dfn, thk: Muhammed 

Zübeydi, Beyrut 1992, 237; Hz. Ebu Bekr'e yapılan ithamlar için aynca bkz. 234--ı40 
45 bkz. Muhibbuddin ei-Hatib, "İslam Mezhep ve Fırkalannın Birbirine Yaklaştınlması Konusu", 

AÜİFD, çev: M. Hayri Kırbaşoğlu, XXX(1988), 302-303; Abbas Kumınl, Mefatilıu'l-Cinan, tnz: A. 
Efşiir Zenciini, yer ve tarih yok, 349; Amidi, el-İmame, 264-273; Antaki, 261; Zahir, 28-29 

46 Şeriati, 107 
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yenler, imamın, içinde bulunduğu asnnın şecaat, cömertlik, iffet, doğruluk, adalet, 

tedbir, akıl, hikmet ve ahlak gibi özelliklerde dönem insanlannın en efdali olması 

gerektiği görüşündedirler.47 Ancak Zeydiyye, tarilli realiteye daha uygun olan ve 

daha uzlaşmacı bir görüş belirtmiş, bazı maslahatlardan dolayı, mefdulun hilafetine 

cevaz vermiştir. Bu nazariyeye göre, Hz. Ali daha efdal idi ancak ilk üç halifenin de 

bilafeti sahihti.48 

Değinmek istediğimiz son husus, imametle nassın gerekliliği konusundaki Şii 

inancının da tarilli kökeniere sahip olduğudur. Ehl-i Sünnet, Mutezile, Havaric, Nec

cariye, Zeydiye'nin Süleymaniye ve Betriyye kolları, hilafetin ümmetin ihtiyarı ile 

subfitunu kabul ederken, Şii taifelerin geriye kalanı, imarnın ancak Allah tarafından 

Resulullah'ın diliyle izhar edeceği bir nassla sabit olacağı görüşünü kabul etmişler

dir.49 Şia'nın bu nass fıkri, önce Hz. Peygamber tarafından vasiyet edildiği iddiası 

ile başlamış, zamanla imarnın en üstün kişi olması gerektiği, imarnın masumiyeti gibi 

anlayışlarla olguulaşarak bu günkü şeklini almıştır. Hiç şüphe yok ki, Şia'yı nass fık

rine götüren ve bu konuda ısrarının devamını sağlayan, Hz. Ali'den önceki veya son

raki halifelerin birilerinin tercihi ile gelmiş olmasıdır. Şia'nın bu tercihi kabul et

meyerek, kendi yolunu çizmesi de, en temel nokta olarak görülen bu mesele ile baş

ladığı açıktır. 

Netice itibariyle diyebiliriz ki; tarih hiçbir zaman sırf tarih olarak -yaşanınış, bit

miş- kalmamakta, sonuçlarını gerek inanç, gerekse de düşünce bazında asırlar 

boyunca devam ettirmektedir. Yaşayan Tarih veya Süregelen Tarih diyebileceğimiz . 
bu durum, medeniyetlerin, dinlerin, inançların, ulusların veya kurumların oluşum-

larında, şekiilenmelerinde veya yok olmalarında etkinliğini hissettirmiş ve hissettir-

47 Muzaffer,Akôid, 91. Diğer mezheplerin bu konuda tam bir göıüş birliği içerisinde olduklarını söyle
mek zordur. Bir kısmı hilafette bu şartı ileri sürerken[bkz. Bağdiidi, Ebu Mansur Abdulkiihir b. Tahir 
et-Temimi(429!1037), Usıllu'd-Dfn, İstanbul1928, 293-294; Amidi, Seyfuddin(63111233), Gayetu'l
Meramjf İ/mi Kelam, thk: M. Mahmud Abdullatif, Kahire 1971, 391] bir kısmı da bunun gerekli bir 
şart olmadığını söyleıniştir[bkz. Dehlevi, 135] 

48 bkz. Nevbahti, Ebu Muhammed Hasan b. Musii(300/912), Fıraku'ş-Şfa, İstanbul 1931, 8; Şehristiini, 
I, 125; Fığlalı, E. Ruhi, Çağımızda irikadi İ s lam Mez/ıepleri, Ankara 1991, 123, 127; Kutluay, İslam 
ve Yahudi Mez/ıepleri, 103 

49 bkz. Nevbahti, 8; Eşari, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail(324/936), Makaliitu'l-İslamiyyfn ve İlıtilafiı'l
Musallfn, İstanbul 1928, 64; Bakıllani, Ebu Bekr Muhammed b. et-Tayylb(403!1012),et-Temlıfdft'r
Reddi ala'l-Miillıideti'l-Muattıla ve'r-Rafiza ve'l-Havaric ve'l-Mu'tezile, tik: M. el-Hudeyri, M. 
Abdulhadi, Kahire 1974, 178-179; Bağdadi, 279-280; Aınidi, el-İmame, 87-88 
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meye de devam etmektedir. Ancak işin en ilginç yani, tarihin bu rolünün genellikle 

inkar edilmeye çalışılmış olmasıdır. Şi! inanç dünyası özelinde de gördüğümüz gibi, 

tarilll tecrübelerin kazandırdığı inançlar, temellendirilirken tarilll tecrübeler ya gör

mezden gelinmiş, ya da daha kuts1, daha beşerüstü olan olgulara atıflar yapılına ih

tiyacı duyulıııuştur. Bunu da tarihe karşı bir nankörlük olarak değerlendirme lüksüne 

sahip değiliz. Zira, hiçbir inanç mensubundan, inançlarını atalarırun eylemlerinin 

veya hatalarının belirlediğini kabul etmesi veya böyle bir hoşgörü içerisinde yer al

ması, mezhebinin idamesini sağlama hususundaki muhtemel hassasiyete binaen, 

beklenemez. 
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