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. İMAMİYYE ŞİASI'NDA İMAMET KRİZİ VE GAYBET KURUMU: 
SOSYO-TARİHİ BİR BAKIŞ AÇISI' 

ÖZET 

Yazar: Said Amir Arjomand 
Çeviren: Ali A vcu·· 

İmamiyye Şiası'nın teşekkül sürecindeki en önemli aşamalardan birisi gaybet dönemidir. Bu 
makale on birind imarnın ölümüyle birlikte imami toplum içerisinde ortaya çıkan fikir ayn
lıklannı ele almaktadır. Yazar, bu dönemde yaşanan sosyal sorunlann ve tarihi sürecin 
İmilmi gaybet düşüncesinin oluşumundaki önemli etkisine işaret etmektedir. Yazara göre 
İmamiyye Şiası'nda gaybet düşüncesinin oluşum süreci, siyasi ve sosyal olayiann 
itikadileştirilmesinin güzel bir örneğini oluşturmaktadır. 
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THE CRİSİS OF THE IMAMATE AND THE INSTİTUTİON OF OCCULTATİON İN 
TWELVER SHİ'İSM: A SOCİOHİSTORİCAL PERSPECTİVE 

ABSTRACT 
One of the most important stages of formative period of Imami Shi'ism is the period of 
occultation. This artide examines the conflicts that arisen in the Imami community with the 
death of eleventh Imam. The Author emphasizes the important effect of social problems 
and histarical period .on the instjtution of the idea of Imami occultation. According to the 
author, the formative period of the theology of occuitation In Imami Shi'ism constitutes a 
good example of religization of politics and social developments. 
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GİRİŞ 
İmfuniyye Şlası'nın VITI. yüzyılın ortalarından X. yüzyılın ortalarına ka
darki gelişme dönemi pek çok bakımdan karanlık kalmaktadır. Bu çalış
ma, dönem hakkındaki tarihl bilgiyi ana sorun çerçevesinde düzenleme 
girişirnidir: İmametin doğası ve bu makama veraset etme ile ilgili çifte 
kriz. imarnet krizi ve krizi çözmek için gösterilen çabalar, sosyo-tarihi 
açıdan bu iki teşekkül asrına dair kavramsal olarak tutarlı bir bakış açısı 
oluşturmanın odak noktasını teşkil eder. Bu bakış açısı, İmfuniyye Şla
sı'nda sağlam bir otorite sistemi yaratmaya yönelik çabaların Abbasilerin 
erken dönemlerinin sosyal değişim ve siyaset bağlamında millahaza 
edilmesini gerekli kılar: Ali oğulları-Abbas! ilişkileri, İranlıların kitlesel 
olarak İslam' a ihtida etmeleri ve Şlllikle diğer çağdaş dini ve entelektüel 
cereyanlar ve hareketler arasındaki diyalog ve rekabet. Bizim yaklaşımı
mız İmfuniyye Şiası'nın erken dönem tarihini dönemsel olarak yeni bir 
tasnife tabi tutmayı önermektedir. 

DEVRİMCİ MEHDiLİK DÖNEMİ ESNASlNDA iMAMİYYE 
ŞİASI'NDA OTORİTE VE ORGANizASYON (744-818) 
Beşinci ve altıncı imamlar Muhammed el-Bakır (v. 733) ve Cafer es

Sadık (v. 765)'ın İmfuniyye mezhebi içerisindeki çeşitli Ali taraftarı grup
ları etkileyici bir şekilde birleştirme başarısı siyasi aktiviteden uzak kal
masıyla açıklandı. Cafer es-Sadık' ın, Nisan 744'te II. Velid'in öldürülmesi 
ile başlayan devrimci dönem esnasında siyasete kanşmaktan kaçınması 
dikkat çekicidir. Bu yıl içerisinde Haşirnl ileri gelenleri Mekke yakınla
rındaki Ebva da bir lider seçmek için toplandılar ve Ta.Iib Oğulları'ndan 
Abdullah b. Muaviye "Muhammed ailesinden razı olunan birisi" adına 
Haşirnl devrimini başlattı.ı Cafer, Haşirnl toplantısında genç amcaoğlu 
Muhammed b. Abdullah b. Hasan'ı Peygamber ailesinin Mehdisi olarak 
kabul etmeyi reddeden tek karşıt görüşlü kişiydi. Toplantıda katılan di
ğer bir Haşirnl olan İbrahim b. Muhammed el-Abbas!, babasının Bora
san' daki gizli hareketini yönetiyordu. İbrahim'in oğlu Muhammed Cafer 

Yazann notu: Bu makalenin ilk müsveddesi hakkındaki değerlendirmelerinden dolayı 
Prof. Dr. Wilferd Madelung' a minnettarım. 
Hainz Halm, Die Schia, Dramstadt, 1988, 27-30; P. Crone, "On the Meaning of the 
'Abbasid Call to al-Rida, The İslamic World (Essays on Honor of Bemard Lewis), Ed. C. 
E. Bosworth-C. Issawi-R. Savory-A. L. Udovitch, Princeton, 1989,98-99. 
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es-Sadık ile birlikte çalışh ve ondan hadis rivayet etti.2 Pek çok rivayete 
göre Cafer, muhtemelen Abbas Oğulları'ndan İbrahim el-İmam'ın ölümü 
üzerine, KUfeli devrimci lider Ebu Selerne tarafından devrimci hareketin 
liderliğini üzerine alması için davet edilmişti, fakat o bu göreve gelmeyi 
reddetti.3 

Abbasiler, Haşiml devrimi içerisinde galip taraf olarak ortaya çı
kınca Cafer yeni rejime karşı herhangi bir muhalif tavır içine girmedi ve 
n. Halife olan Ebu Cafer Abdullah b. Muhammed el-Mansfu (754-775)'u 
Irak'ta ziyaret etti. Ebva toplanhsının kahlımcıları arasında olduğu riva
yet edilen ve Abdullah b. Muaviye'ye hizmet ehniş olan tecrübeli dev
rimci Mansfu, Ali oğullarına karşı şiddete başvurma konusunda genellik
le acımasızdı. Bununla birlikte, onun Cafer es-Sadık ile ilişkileri iyiydi. O, 
Cafer'in fıkhl görüşlerini aldı verivayete göre onun isteği üzerine Ali'nin 
Necef'teki türbesini onardı.4 Üstelik Mansfu, Cafer'in önemli adamlarının 
bazılarını kendi hizmetinde çalıştırdı; böylece Abbas! devleti içerisinde 
İmfuni memur aristokrasisi için kalıcı bir mevki tesis etti. 

Bu İmam! memur ailelerinin kaynağı, Ümeyyeliler' e karşı Alevi
Abbas! devrimci koalisyonuna dayandırılabilir. Esed Oğulları'nın İranlı 
kölesi Yaktin b. Mftsa (v. 801) taraftar kazanmak için oldukça yetenekli 
bir devrimci idi. O, n. Mervan döneminde KUfe' deki yer allı faal:tyetlerini 
sürdürürken Abbas! birini değil de "Ehl-i Beyt'ten razı olunan" bir 
Taliboğlu'nu tercih etmek zorundaydı ve Ebu Selerne'ye yakın idi. Ebu 
Müslim tarafından Yek Dtn olarak adlandırılmasına rağmen hilafetinin 
başlangıcındaki iktidar mücadelesi esnasında Mansfu'un yakın adamı 
olarak tekrar saf değiştirdi ve Halife el-Mehdi döneminde seçkin birisi 
olarak kaldı.5 Yaktin'in oğlu Ali de halife el-Mehd!'nin hizmetinde göze 

İbrahim ile Cafer es-Sadık arasındaki mektuplaşma XI. Yüzyılda hala vardı . .Ahined b. 
Ali en-Necaşi, Riciilü'n-Neciişl, Qumm, 1986-87, ss. 355-356. 
S. Husain M. Jafry, Origins and Early Development ofShi'a İslam, London and New York, 
1979,273. 
Muhammed b. 'Umer el-Keşşi, Riciil, Muhammed b. Hasan et-Tusi tarafından İhtiyilru 
Ma'rifeti'r-Riciil adı altında özetlendi, Ed. H. Mustafavi, Meşhed, 1970, 245; Muham
med b. Muhammed b. Nu'man eş-Şeyh el-Müfid, el-İrşild, Quınm, Trz., 12-13; İngilizce 
çevirisi, I. H. A. Howard, Kitilbu'l-İrshtld; The Book of Guidence, London, 1981, 6; İbn 
Şehraşfıb, MenilkiiJU Ali Ebi Tillib, Necef, 1956, III, 378-379. Farklı bir yaklaşım için bkz., 
Halm, Die Schia, 34-35. 
Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarih, III, 103; İngilizce çevirisi The History of al-Tabari, 
VoL XXVIII, Abbasid Authority Affirmed, Trans., J. D. McAuliffe, Albany, 1995, 24. Ayn
ca McAuliffe'nin dipnotta alıntı yaptığı kaynaklar için (23, n. 117), özellikle "Ahbtlru'd
Devle", 231 ve Necaşl, Riciil, 273'e bakıruz. Yaqtin (balkabağı anlamında) yeni 
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çarph. Y aktin ailesi aynı zamanda İmfuni idi ve Cafer es-Sadık' ın taraftar
lanydı. Ali b. Yaktin (v. 798) yedinci imam Musa el-Kazım' ın hayır duası 
ile Abbasi rejimine hizmet etti ve öldüğü zaman baş veliaht Muhammed 
el-Emin cenaze namazını kıldırdı.6 Muhammed b. İsmail b. Bezi' -ki onun 
bütün ailesi halife el-Mansfu'un mevlası idi- de benzer şekilde sekizinci 
imam Ali b. Musa'nın hayır duasıyla Abbasi devletinin yüksek bir me
muru olarak hizmet etti.7 Belirtilmesi gereken son önemli imaını aile 
Nevbaht Oğullan'dır. Nevbahtiler, saray münecciınleri olarak hizmet 
etı:rp.ş ve ileri bir yaşta hcilife Mansfu'un eliyle İslam' a girerek onun 
mevlası olmuş Mecusi müneccim Nevbaht'ın soyundan gelmiş olan İran
lı aristokrat bir ailedir.s 

Hayalının son yıllarında Cafer es-Sadık, pek çok taraftarını 

cezbetmiş olan Hasan Oğullan'ndan Mehdi Muhammed b. Abdullah'ın 
ayaklanmasından uzak durdu.9 Ebu'l-Ferec el-Isfaharn'ye göre Cafer'in 
iki oğlu Abdullah ve Musa da bu taraftariara dahildi.ıo Cafer daima halife 
el-Mansfır'u vasiyetinin uygulayıcısı olarak adlandı:rdı.ıı Böylece Cafer 

muhtedinin samimi ve saf monofeizınini ispatlam ak için seçilmiş olanYak Din (Bir di
ne 'iman') şeklindeki EbU Müslim'in lakaplandırmasının Arapçalaştınlması olmalıdır. 
W. Madelung, "A Treatise of the Sharif al-Murtada on the Legality of Working for 
Gowemment" (el-Meseletü fi'l-Amel mea's-Sultan), Bıılleton of the School of Oriental and 
African Stııdies, Vol. XUII, I, 1980, 18. 
7. İmam "Allah dostlarını onlardan korumak için" Allah dostları arasında yer alan bi
risi olarak zalimlerle görev yapan Ali b. Yaktin'i övdü. (Keşşi, Rical, 433). Sekizinci 
imam da benzer şekilde "arkadaşlarını onlardan korusun, onlar sayesinde Allah Müs
lümanların işlerini ilerietsin ve kötülüğe karşı inananların sığınağı olsunlar diye" za
limlerin kapısında çalışmış olan Muhammed b. İsmail b. Bezi'e saygı gösterdi. Necaşi, 
Ricıil, 331. 
Ailenin ilk mıihtedi üyesi, telaffuz edilemeyen İranlı isimler zinciri yüzünden halifeyi 
güldüren ve onu Ebıl Sehl (kolaylığın babası) diye çağırdığı oğlu olabilir. ('A. İkbai, 
Handan-ı Nevbahtl, Tahran, 1932, 11). Gerçek şu ki, onlar başlangıçta bu yakın ilişkiye 
sahip olmasalar bile Ebıl Sehl'in oğlu Fadl, İmami literatürde yer alan Ali er-Rıza' nın 
atanma saatinin uğıırsuzluğuyla ilgili olarak diğer müneccimlerle kişisel kanaat farkını 
aktarır. Necaşi, Ricıil, 20; Muhammed b. Ali b. Babılya, 'Uyilnıı Ahbiiri'r-Rızı1, Ed. M. M. 
El-Horasani, Necef, 1970, ll, 145-147. 
Hasan b. Mılsa en-Nevbahti, Kitiibıı Fıraki'ş-Şia, Ed. H. Ritter, İstanbul, 1931, 53-54; 
Sa'd b. 'Abdullah el-Eş'ari el-Kummi, Kitiibıı'l-Makaliit ve'l-Fırak, Ed. M. C. Meşkılr, 
Tahran, 1963, 76. Hasan Oğulları'ndan Muhammed b. Abdullah' ı Kalm-el-Mehdi ola
rak kabul ettikleri söylenen Muhammed el-Bakır'ın Şiası, bunu beşinci imarnın ölü
münden uzun siire sonra açıkça yaph. 

10 Ebıl'l-Ferec el-Isfaharu, Makiilatü't-Tiilibiyyin, Ed. A. Şakr, Kahire, 1949,277-278. 
u Ebıl Ca'fer Muhammed b. Hasan et-Tılsi, Kitiibıı'l-Gaybe, Ed. Ağa Buzark et-Tahraru, 

Necef, 1965, 119, 255. 
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es-Sadık, kişisel ve ailev1 karizması ve ilmi otoritesi sayesinde devrimci 
çlönemlerde taraftarlarını disiplinli bir dini mezhep olarak bir arada tut
mayı başardı. Yine de İmam! mezhebin hiyerarşik ve idari yapısı geliş
memiş olarak kaldı. Dahası, mehd!ci (chiliastic) anlayış onun ölümünden 
hemen sonra İmamiyye Ş!ası içerisinde gedikler açmaya başladı. 

Gaybet düşüncesi mehd!ci Keysamyye mezhebi içerisinde ortaya 
çıkh. Zira bu mezhebin taraftarlan Ali'nin oğlu Muhammed b. el
Hanefiyye' yi Mehdi olarak gördillertı ve "kıyamet kopmadan önce bir 
devletin kurulacağı beklentisi içerisinde oldular .ıs 

Muhammed b. el-Hanefiyye 700 yılında öldüğünde Keysamyye 
onun Radva dağlannda gizli ya da gaybette olduğunu, Mehdi ve Kaim 
olarak geri döneceğini iddia etti. 

Muhammed'in oğlu Ebu Haşim ise 717-718 yıllannda çocuksuz 
olarak öldüğünde Keysamıer'in bazılan onun Mehdi olduğunu ve Radva 
dağlarında gaybette canlı olduğunu iddia ettiler. İmamiyye Şlası'na gir
miş olan Ric'at (ölünün geri gelmesi) ve beda (Tanrı'nın fikir değiştirme
si)'yı içeren gaybet düşüncesi Keysaru inanç kümesi içerisindeydi.t4 

Bu inancın İmamiyye Şlası'na girmesinin önemli kanallarından bi
risi, önce şiddetle Cafer es-Sadık' a saldınp sonra onun takipçisi olan 
Keysaru Seyyid el-Himyeri'nin (v. 787' den sonra) güçlü şiirleriydi.ls 

İnançlannın bir parçası olarak İmam! kaynaklardan aktarılan aşağıdaki 
dizelerdeı6 Seyyid şöyle diyor: 

ıı 

13 

15 

16 

Yönetim sahibi (Veliyyü'l-Eınr) ve Kaim olan birisi 
Onun için bir gaybet (takdir edilmiştir): O kesinlikle kaybolacak 
Ve Tanrı gaybeti gerçekleştirecek olan O'nu korusun 

W. El-Kadi, el-Keysiiniyye fi't-Tiirih ve'l-Edeb, Beyrut; 1974, 195-96; Halrn, Die Schia, 24-
26. 
J. Van Ess, "Das Kitab al-Irğa' des Hasan b. Muhammed b. Al-Hanafiyya", Arabica, 
Vol. XXI, 1974,24. 
Encyclopedia "of Islam, 2. Baskı, Leiden, 1978, 836-38, f'Kaysaniyye" maddesi (W. 
Madelung). 
Seyyid, beşinci ve altıncı imamiarca İmfunl Şüliğe kazandırılan Keysaru grubun temsil
cisi olarak görülebilir. Böyle bir grubun varlığı, Muhammed b. El-Hanefiyye ile ilgili, 
onun ölmeden önce yeğeni (dördüncü imam)nin imametini kabul ettiğini ileri süren 
ilk İmfunl rivayetlerin yatıştıncı tonundan çıkanlabilir. Ali b. Babuya, el-İmame ve't
Tebsıra mine'l-Hayriit, Ed. M. R. Hüseyni, Beyrut, 1987, 193-195. Bir rivayette beşinci 
imam, Muhammed'in imametini inkar eder ancak onun Mehdi olduğunu doğrular. 
İbn BabUya, a.g.e., 193. 
Müfid, İrşiid, 284; İngilizce çeviri, 430. 
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O bir süre bekleyecek, sonra davasım açığa çıkaracak 
Ve tüm doğu ve b ah yı adaletle dolduracakP 
Burada gaybet düşüncesinin gelecekte zuhur edecek kilim ile ilişki

lendirilerek mehdici çağrışımlar kazandığı görülebilir ki bu kaim · aynı 
zamanda kılıçla zuhur eden (el-kaim bi's-Seyj), hakkı ikame eden (el-la1im 
bi'l-hakk) ve Muhammed ailesinin hakiarım tazmin eden (kı1im Az Mu
hammed) kaim şeklinde zengin yan anlarrilara sahip bir terimdi. 

Hodgson'un doğru bir şekilde vurguladığı gibi, bazı Keysaru hay
ranları ve diğer aşırı gruplar dahil ilk Şüler'in yeniden organize olmaları 
ve Cafer es-Sadık tarafından hep birlikte bir mezhep içerisinde organize 
edilmelerine, mehdiciliğe ve silahlı isyana el ele sert tepki göstermeleri 
eşlik etti. Babası Muhammed el-Bakır gibi Cafer, kendisinin Kilim oldu
ğunu inkar etti ve Kilim'in ortaya çıkmasının yakın olmadığını vurgula
dı.1s Bununla birlikte mehdici Gulat'ın din anlayışının Cafer es-Sadık ta
rafından kesin olarak geriletildiği şeklindeki Hodgson'un önermesi yan
lış bir anlamadır. Onun ölümünün hemen ardından Navı1siyye olarak bi
linen Cafer es-Sadık'ın taraftarlarından bir grup onun ölümünü inkar 
edip kılıç sahibi (Sahibu' s-Seyf), Kaim ve Mehdi olarak yeniden ortaya 
çıkacağıru iddia edip tekrar mehdiciliğe döndüler. Onlar Cafer'in kendi
lerine şöyle demiş olduğunu ileri sürdüler: "Başımın bir dağdan size doğru 
yuvarlandığını görseniz dahi ben sizin Kılint'iniz olduğum sürece buna inannıa
yzn."19 

Mehdicilik Abbas! devrimi esnasında şiddetli ve yaygındı. Ali ta
raftgırları için bu durum, Kaim ve Muhammed ailesinin Arabistan' daki 
Mehdi'si olarak Hasan soyundan gelen Muhammed b. Abdullah en
Nefsü'z-Zekiyye'nin ayaklanmasında zirveye ulaşh. Bu ayaklanma, Hadi 
ünvanını alan kardeşi İbrahim tarafından sürdürüldü ve (İbrahim) Irak'ta 
ayaklandı. Bu ayaklanmalar pek çok Zeydi tarafından desteklendi. Cafer 
es-Sadık'ın kendisini bu uzun süreli ayaklanmadan uzak tutmasına rağ
men, oğullarının bu ayaklanmaya kahimalarım engellemesinin mümkün 
olmadığı görülüyor. işaret edildiği gibi Musa b. Cafer'in, Nefsü'z-

17 

18 

19 

Müfid, a.g.e., 284. Berüın çevirdiğim versiyon "Kemiil"de verilmiş olanlardan biraz 
farklıdır, ancak onun bazı el yazmalarında bulunan versiyonuyla aynıdir. İbn Babılya 
Muhammed b. Ali es-Sadılk, Kemiilii'd-Din ve Temiimü'n-Ni'me fi İsbiiti'l-Gaybe ve 
Keşfü'l-Hayra, Ed. A. A. Gaffan, Tahran, 1970, 35. 

M. G. S. Hodgson, "Ho w di d the Early Shi' a Eecome Seeteri an", Journal of the American 
Oriental Society, Vol. LXXV., 1955, 12. 
Nevbahti, Fırak, 57; el-Eş' eri el-Kumınl, Makiiliit, 79-80. 
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Zekiyye'nin ayaklanmasina kablanlar arasında olduğu rivayet edilir. O, 
aslında isyanda sürekli ön plana çıkan mehdi anlayışını kendisinin uzun 
vadeli hedefleri için daha ustaca kullanmayı öğrendi. 

Cafer es-Sadık'ın büyük oğlu Abdullah çoğunluk tarafından Ca
fer'in vasisi olarak kabul edildi. Ancak o, babasından sadece yetmiş gün 
sonra öldü.20 Bunun üzerine taraftarlarının çoğu daha sonra yedinci 
imam sayılan, Abdullah'ın kardeşi Mılsa'yı kabul ettiler. Gizlice de olsa, 
İmam Musa el-Kazım (v. 799) siyasi faaliyetlerinde 762'de yan yana sa
vaşhğı Zeydller'le yanşh ve gelecekte zuhur edecek Kaim olduğu iddia
sında Hasan! amcaoğlunun örneğini takip etti.21 Aynı zamanda o, Şüler'i 
kendi bölgelerinde denetlernek için vekiller atayarak İmam! mezhebin il
kel düzeydeki davet sistemini iyice sağlamlaştırdı. O, en nihayetinde tu
tuklanana kadar, bu vekiller aracılığıyla imarnın Medine'deki hazinesine 
gönderilen bağışların toplanması uygulamasını geleneksel hale getirdiP 

Musa'nın diğer Hasan! amca çocuklarının Fahh (786), Mağrib (789) 
ve Deylem (792)' deki ayaklanmalarının ardından Harun er-Reş!d Mu
sa'yı 793 yılında tutukladı. O serbest bırakıldı, sonra ikinci kez tutuklan
dı. Musa el-Kazım' ın iki tutukluluk dönemi, taraftarları aracılığıyla yayı
lan, Kaim'in iki gaybetinin olduğu, kısa gaybeti imarnın ortaya çıkışının 
geciktiği uzun gaybetin takip ettiği düşüncesinin dağınasına sebebiyet 
verdi.23 Bunun en kolay açıklaması Musa'nın Kaim olarak mehdilik iddi-

20 

21 

22 

23 

Nevbahti, Fırak, 65-67; el-Eş'ari el-Kummi, Makiiliit, 87-89. Cafer'in mirasçısı olarak 
atanmış olan oğlu İsmail ondan önce ölmüştü. 
Musa'nın ölümü duyurulduğunda taraftarları arasındaki bir grup, "Kiiim ve Mehdi 
olduğuna işaret eden pek çok rivayet" ten c!olayı onun canlı mı, ölü mü olduğuna karar 
veremedi. (Nevbahti, Fırak, 69; el-Eş 'ari ei-Kummi, Makiiliit, 91). Örneğin Musa'nın, 
kendisinin Kiiim (Kaim bi'l-Hakk) olduğunu iddi~ ettiği rivayet "ancak yeryüzünü 
Tanrı'nın düşmanlarından temizleyecek ve adaletle dolduracak olan Kaim, büyük 
gaybeti gerçekleştirecek olan torunlarıının beşincisi.dir'' ibaresi ilave edilerek değişti
rildi. İbn Babuya, Kemiil, 391. Ayrıca bkz., Ali ibn Babuya, İmiime, 147. 
Modarressi, Crisis and Consolidation in the Formative Period af Slıi'lte Islam, Princeton, 
1993, 10-14. 
Modarressi,· a.g.e., 87; Müfid, İrşiid, 303; İngilizce çeviri, 456, Musa el-Kazım ile ilişki 
içerisindeki Viikıfa tarafından beşinci imama atfedilen "Kaim" rivayetine göre "Bu işin 
sahibi için dört sünnet vardır: Musa'nın sünneti, Yusuf'un sünneti, İsa'nın sünneti ve 
Muhammed'in sünneti. Musa'nınki korku ve uyanıklık, Yusufunki hapis, İsa'nınki 
onun öldüğünün söylenınesi ancak ölmernesi, Muhanuned'inki hükürndarlıktır.(Ali b. 
Babı1ya, İmiime, 234-35; İbn Babuya, Kemiil, 152-53. 'ilavede bulun un') Sonraki varyant, 
altıncı imarnın Yusuf ve İsa'nın sünnetlerini değiştireceği ve Kaim'in Siihibu Zaman'ın 
yerine geçeceği iddiasını ilave eder. (İbn Babı1ya, Kemiil, 28; S. A. Arjornand, "The 
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asıdır. Aynı iddia, onun 799' daki ölümiliıün yaygın inkfumı ve Mfuıa'nın 
yakın gelecekte ortaya çıkıp ayaklanacağı beklentisini açıklayabifu.24 

Onun hapiste ölmediğini iddia edenlerin bazılan, Navüsiyye tarafından 
tedaville çıkarılmış olan rivayeti Cafer es-Sadık'ın, oğlu Musa lehinde 
kullandığı bir karota dönüştürdüler: 

O, kaun el-mehdidir. Eğer [sen], onun başının dağdan sana doğru 
yuvarlandığını [görsen] buna inanma. Çünkü o, senin efendin (sahib) Ka
im'dir.ıs 

Mfuıa'run ölümünden sonra, taraftarlarının çoğu onun canlı olup, 
Kaun ve Mehdi olarak gaybette olduğıınu düşündüler. Üstelik onlar böy
lece imametin onunla son bulduğıınu iddia ettiler. Bu hareket Vakıfa ola
rak bilinir oldu ve Vakıfa'nın İmamiyye Şiası'na Keysaruyye'den mehdici 
fikirlerin direk olarak girmesinde çok büyük bir katkısı oldu. Vakıfiler ta
rafından yazılan gaybet hakkındaki kitaplar (tekili, Kitabu'l-Gaybe) Kaim 
el-Mehdi'nin geri dönüşü hakkında pek çok apokaliptik rivayet üretmek 
için oldukça önemliydi. Çünkü hareketin önde gelen şahsiyetleri daha 
sonra sekizinci imam döneminde İmami cemaate yeniden katıldılar.ı6 

Bununla birlikte Mfuıa el-Kazım'ın oluşturduğu hiyerarşik yapı 
onun [İmami cemaatin] ayakta kalmasını sağladı. Başlangıçta taraftarıa
nnın çoğu Vakıfi pozisyon aldılar ve ondan sonra imam olmadığını dü
şündüler. Bazı vekilieri imarnın tutukluluğu esnasında biriktirmiş olduk
lan paralan iç etmek için onun ölümünün yaygın bir şekilde inkar edil
mesinin avantajından yararlandılarP Bununla birlikte diğer bir rivayete 

Cansolation of Theology: The Shi'ite Doctrine of Occultation and the Transition from 
Chiliasm to Law", Journal ofReligion, Vol., LXXVI, 4, 1996,31 numaralı İngilizce çeviri. 

24 Bunu önlemek için halife, Mı1sa el-Kazım" ın ölü vücudunu kadılar, Haşimller ve baş
kentin ordu komutanlarının şahitliğinde ümitsizce teşhis ve teşhir ettirmişti. (Ahmed 
b. Vazılı el-Ya'kı1bt Tılrih, Ed. M. Th. Huzme, Leiden, 1883, II, 499.) Taraftarlarından 
yaklaşık elli ile yetmiş kişi arasında kişinin onun cesedini teşhis edenler arasmda ol
duğu rivayet edildi (İbn Babuya, Kemıll, 38-39). Ebt1'1-Ferec el-Isfahlinl, Mekatil, 504-
5'te cesedin Bağdad'taki bir köprünün üzerinde de halka sergilendiğini rivayet eder. 
Yine de Musa'nın kutsallığını iddia eden Vlik:ıfa arasındaki bazı aşırılar onun Kliirn ol
duğuna inanmaya devam ettiler. Muhammed b. BeŞır adında birisi Kairn'le göriiştü
ğünü dahi iddia etti ve rivayete göre onun önde gelen taraftarlarına, Mı1sa şeklinde 
bedenleşıniş, iyi giyimli birisinin (ya da heykelin) görüşlerini arz etti. (el-Eş'ari el
Kummi, Makalılt, 62-63; Keşşi, Ricıll, 477-78). 

25 Nevbahti, Fırak, 68; el-Eş' ari el-Kuınıni, Makalılt, 89-90. 
26 Halm, Die Schia, 38-39. 
27 Modarressi, Crises, 62. Aktanlın rivayetler arasında özellikll'! bkz. Keşşi, Ricıll, 405, 467; 

Necaşi, Ricıll, 300. 
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göre Musa'nın ölümünden elli gün sonra onun kardeşlerinden ikisi ile 
diğer iki tanık Mfrsa'run, oğlu Ali'yi Vas!' si ve mirasÇJSı olarak atadığına 
Kadı'dan önce şahitlik ettiler. Daha da önemlisi Ali b. Yakt!n, Ali'nin 
atamasının ölmüş olan imam tarafından yapıldığını iddia etti.ıs Ali b. 
Mfrsa'nın vekiller hiyerarşisinin kontrolünü aşama aşama ele geçirdiği29 

ve Vakıfiler'in çoğunun pozisyon değiştirerek yeniden onun 
İmfuniyye'sine katıldıklan görülüyor. Bununla birlikte Ali'nin imameti 
ile ilgili ciddi şüpheler rivayet edilmiştir. Çünkü onun kırk yaşının sonla
rına kadar çocuğu olmaınıştır.3o 

Harun er-Reşid'in imparatorluğunun bölünüp çökınesini hazırla
yan iki oğlu arasındaki iç savaşlar, Zeydiler'İl) yanında pek çok 
İmfu:ı:ünin de katıldığı son Alevi ayaklanmalarını içerir. Bu ayaklanma
lar, Bağdad'ın doğu yakasının komutasını üslenen Hasan b. Hars tarafın
dan ordudan uzaklaştırılıruş birtakım askerler ve kabile mensuplannın 
öncülüğünde Eınln'in öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmeden 814 
yazında başlatıldı. Hasan b. Hars "Muhammed ailesinden razı olunan (er
Rızii) birisi" sloganına başvurarak Üıneyyeliler' e karşı gizli Haşiınl dev
rimci koalisyon formülünü yeniden canlandırdı. 815 yılı ocağında aynı 
razı olunana çağrı diğer bir ordudan uzaklaştırılmış komutan tarafından 
yapıldı. Ebu' s-Seraya, İbn Tabataba olarak bilinen Hasan! Muhammed b. 
İbrahim'in sözde liderliği altında büyük bir isyan çıkardı.aı Sözde yüce 
liderlik, İbn Tabataba'run ölümü üzerine kısa bir süre sonra diğer bir 
Hasan! Muhammed b. Muhammed'e geçti. Mfrsa el-Kazım'ın çocukla
rından ikisi Ebu' s-Saraya' nın isyanı sırasında devrimci liderlik konusun
da anahtar rol oynadılar. Zeyd b. Mfrsa, Basra' daki Abbasi taraftarlarını 
canlı canlı yaktığı ve evlerini ateşe verdiği için "Ateş Zeyd" (Zeyd en-Nar) 
diye lakaplandırıldı. O, Ebu' s-Saraya'1un isyanı bastırıldıktan sonra orta
dan kayboldu ve ertesi yıl, kendisinin (imrunet) hakkıyla ilgili Basra' da 
patlak veren isyanda ortaya çıktı.32 Kardeşi İbrahim b. Mfrsa, Alevi ayak
lanması için Yemen'in desteğini aldı.33 Hicaz, Caferes-Sadık'ın son oğlu 

28 İbn Babı1ya, 'Uyıln, I, 17-18. 
29 Keşşi, Ricill, 465-67, 498-99, 506-8. 
3o Keşşi, Ricill, 464,553. 
31 Taberi, Tiirlh, III, 976; İngilizce çeviri, The History of al-Taban", CoL, XXXII, The 

Reunification of the 'Abbasid Caliphate, Trans., C. E. Bosworth, Albany, 1978, 9, 12; 
Isfaharu, Mekatil, 523; F. Gabrieli, Al-Ma'mım e Gli 'Alidi, Leipzig, 1929, 5, 15-16. 

32 Taberi, Tiirfh, m, 976; İngilizce çeviri, XXXII, 226-27, 44. 
33 Taberi, Tarih, m, 987-88; İngilizce çeviri, XXXII, 28-30; H. Kennedy, The Early Abbasid 

- Caliphate, London, 1981, 209. 
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Muhammed b. Cafer ed-Dibac'ı halife olarak seçmiş olan diğer Ali taraf
tarlarının kışkırtmalarıyla isyana katıldı. İsyanın mehd!ci beklentilerinin 
kendisine açıkça isnat edildiği kişi, Mftsa el-Kazırn'm münzevi bir hayat 
yaşayan bu öz kardeşidir. O, Mürninlerin Erniri ünvanını aldr ve onun, 
kendisinin Mehdi/Krurn olduğunu urnduğunu söylediği rivayet edilir.34 

Me'mun tarafından ona gönderilen bir mektup gerçekten ona "Mehdf, 
Muhammed b. Ciifer et-Tfilibf" olarak hitap etti.35815'teki bu isyanlar sıra
smda sekizinci imam Ali b. Musa sonunda bir çocuk sahibi oldu ve 
İmam! hiyerarşinin sıkı kontrolünde olmalıydı. Büyük b·abasının siyasi 
olmayan geleneğini takip eden Ali b. Musa, ailesinin pek çok üyesinin 
dikkat çeken rolüne rağmen bu isyanlardan uzak durdu. Amcası Mu
hammed b. Cafer ed-Dibac'm onun arabuluculuğunu istediği görülür ve 
onu Abbas! hükümeti ile barış yapmayı istemesi için Mekke'ye gönder
diği rivayet edilir.36 Muhammed b. Cafer ed-Dibac'm yenilgisinden sorıra 
Ali b. Mftsa'nm kardeşi İbrahim b. Mftsa da Me'mun'un güçleri tarafm
dan Yemen dışına sürüldü. Bununla birlikte İbrahim Mekke'yi ele geçirdi 
ve Me'mun'un, Ali b. Mftsa ile anlaşmaya vardığı 817 yılmda barışçıl bir 
şekilde teslim oldu ve bu, kendisine resmen Yemen valiliğinin verildiği 
Ali b. Musa'nın arabuluculuğu sayesinde olmuş olmalıydı.37 

Ali taraftarlarının isyanlarının bastırılmasından sorıra halife el
Me'mun, Ebu' s-Saraya' nın son "Razı olunanını (Rıza) ve halife karşıtı Ta
lib! Mehdi'yi Irak ve Arabistan' dan sırayla kendi yanına, Merv' e getir
mişti. Ali b. Mftsa' dan da Medl:ne' den ayrılması, Şil merkezleri olan Kı1fe 
ve Kurnrn' dan kaçmarak halifenin Merv' deki sarayına yol alması istendi. 
Daha sorıra 817 Mart'ında Me'mun, Peygamber Ailesi'nin Abbas! ve 
Haşim! kollarının bir kez daha tarihi birlikteliğini sağlayacak bir hareket
le mağlup isyancının formülasyonunu kendine mal etti. O .bu hareketi 
"ikinci davet" (ed-Davetü's-Saruye)38 olarak ilan ederek bu yolla -
birincisinde Muhammed Ailesi'nden Razı Olunan Birisi'ne davet olduğu 
için- Abbas! devrimine üstü kapalı bir atıfta bulunmaktaydı. O, kendi
sinden razı olunanın ismini ellili yaşlarmda olan Ali b. Musa olarak açık-

34 

35 

36 

37 

38 

Isfaharu, Mekfitil, 539. Muhmmed'in kardeşi Ali b. Cafer'in Mekke' de onı,ınla kavga et-
tiği söylenir. Isfaharu, Mekfitil, 540. · 
Madelung, "New Documents Canceming al-Ma'mun, al-Fadi b. Sahl and 'Ali al-Rida", 
Studia Arabica-İslamica, Beyrı1t, 1981, 337. 
Isfaharu, Mekfitil, 540. 
Ya'kil.b!, Tiirfh, 545-46. 
Madelung, "New Documents", 338. 
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ladı ve onu Abbas! hanedanlığmın üyelerine tercih ederek tahta mirasçı 
yaptı.39 Veziri Fadl b. Sehl'in tavsiyesine karşı Me'mun'un bu şaşırtıcı ka
rarı almasındaki nedenlerıo pek çok sonuçsuz tartışmanın konusu oldu. 
Yerinde düşünceler arasına sadece Ali b. Mfisa'nın yaşını değil, onun 
dindar ilim adamlığını ve Muhammed el-Bakır ile Cafer es-Sadık' ın siya
si olmayan duruşlarına geri dönmesini de dahil etıneliyiz.4I Dahası 

Me'mun imaını mezhebin düzenli yapıSından etkilenmiş ve bunu Irak'ta 
yaşamaya devam eden Emin tarafını tutan yandaşlara karşı, dağınık Şü 
gruplardan toplu destek sağlamak için önemli bir vasıta olarak düşün
müş olmalıdır. Son fakat aynı derecede önemlisi, Me'mun'un zilini Ab
bas! hilafetinin sonuna dair apokaliptik beklentilerle de meşguldü. 

Ebu Cafer'in mehdici bir unvan olan Mansfu ismini alması ve oğ
luyla tarunu için Mehdi ve Hadl unvanıarını kullanması, en
Nefsüzzekiyye isyanının Mehdici yönüne hilafetin bir yanıtı olarak dü
şünülebilir. Bununla birlikte Mansur'un bu cevabı, apokaliptik özlemiere 
Caferes-Sadık'ın verdiğinden daha fazla bir son vermeıniştir. Abdullah 
el-Me'mun, "örtünün kalkması" ve "Kfiim!Mehdf'nin zuhuru"ndan önce 
Abbasi hanedanlığmın yönetimdeki son üyesi olması gerektiği yönünde
ki yaygın beklenti arasında Abbasi ve Alevi ailelerini birleştirmek için ani 
girişimini başlattı.42 Madelung'un gün yüzüne çıkarttığı Me'mun'un 
mektubu, halifenin kendisinin bu beklenti içerisinde olduğunu, çünkü 
ona "atalarının otoritesi ve Abbas'ın torunlarının yedincisinden sonra 
Abbas Oğulları'ndan ayakta hiçbir önemli kişinin kalmayacağı hakkında 
Devrim Kitabı'nda (Kitabu'd-Devle) ve diğerlerinde buldukları"nın ba
bası tarafından oİıa söylenmiş olduğunu kanıtlar.43 

Müsa el-Kazım'ın ailesinin Hasanller'le birlikte SIS'teki isyana ka
tılması şaşırtıcıdır. Bu isyan, Muhammed ailesinden razı olunan birisinin 
adı etrafında birlik olma çağrısı ile gerçekleşen Haşim! isyanının son hal-

39 Gabrieli, Ma'mun, 32-45. 
40 Madelung, "New Documents", 338. 
41 S. A. Arjoıriand, The Shadow of God and the Hidden İmam, Chicago, 1984, 58. Ya'kiibi' den 

alınan bir rivayet için bkz., Ya'kubi, Tfirih, II, 500 .. 
42 Bu ifadeler Me'mun'un Bağdad'taki asilere karşı mektubunda kullanılır. (Madelung, 

'New Documents', 345). Mehdi'nin zuhurunun 200/815 yılında olması beklendi. Daha 
sonra Nuaym b. Hammad'ın Kitfibu'l-Fiten'inden alınan gelecekle ilgili bir rivayete gö
re Abbas Oğulları'nın sonuncusu Abdullah olarak isimlendirildi "ve o, onlar arasında
ki gözün son sahibidir.:.: O, cehenneme ve musibet kılıcına kilit olacak. 
(Madelung' dan naklen, "New Documents", 345). 

43 Madelung, "New Documents", 343. 
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kası olarak not edilir. Me'mun'un Ali b. Milsa'yı kendisinden razı olunan 
kişi (er-Rıza) olarak ataması bir çağı ve VIII. yüzyılın ortasında başlamış 
olan devrimci mehdicilik dönemini kapadı. Dahası 815'teki büyük isyan 
İmamiyye'yi Zeydiyye'den ayıran mezhebi çizginin inceliğini gösterir. 
Göreceğimiz gibi yarım yüzyıl sonra -İmami ulemanın oluşmakta olan 
hiyerarşisi tarafından daha katı hale getirilen mezhebi çizgiyle ve 
Me'mun'un tarihi hareketinin çağrışımı içerisinde kendisinden razı olu
nanın oğlu olarak adlandırılmış olan sonraki imamlarla, Zeydller'in ken
disinden razı olunan kişi için yenilenmiş çağrıları İmamller arasında ta
mamen duymazdan gelindi. 

Merv' e giderken sekizinci imam Nişabur' daki44 Şll tolum tarafın
dan coşkulu bir şekilde karşılan dı ve onun gerçekleşmiş pek çok tartışma 
ve konferansa başkanlık ettiği rivayet edilen başkent Merv' de iki yıl kalı
şı, Horasan'daki İmamiŞiiliğin yayılışına muazzam destek sağladı.4s Bazı 
taraftarlarının, Abbas! halifesiyle tarihi uzlaşmayı onaylarnamasına rağ
men Ali b. Musa er-Rıza'nın halifenin mirasçısı olarak atanması otorite
sini büyük oranda artırdı; rakip ve dağınık Şll gruplar arasında taraftar
larının sayısı arttı.46 Bununla birlikte o 818 Eylülünde aniden öldü ve 
Tus'taki Harun er-Reşid'in kabrinin yanma defnedildi. Şeyh el-Müfid'in 
onun ölümüyle ilgili rivayetleri "ölümüne en ustaca yapılmış zehirlerin 
neden olduğunu belirtir."47 Durum böyle olsa bile Alier-Rıza'nın yerine, 
evlatlık olduğu ve gerçek oğlu olmadığı söylenen yedi yaşındaki bir ço
cuk geçti.4B Böylece imarnet krizi başladı. Halife Me'mun'un, daha sonra 
damadı olan genç imaını desteklemesine rağmen49 imaını yapının etkin 
kontrolü toplumun bilgili kişilerine geçmiş olmalıdır. 

46 

47 

48 

49 

İbn Babı1ya, 'Uyıln, 36-37. bölümler. Onun Nişabur yakınlanndaki bir köydeki "ko
naklama istasyonu" haccın popüler bir yeridir. 
Çünkü İbn Babı1ya'nın Uyun'unun pek çok sayfasında bu iki yıl Ali er-Rıza'nın kariye
rinin bakiyesi olarak ayrılır. O, Hicaz'da hadis ve şeriat hacası olarak bilirimesine rağ
men onun yasal öğretisinin çoğu halife himayesirideki döneme aittir. Ömeğirı önemli 
bir kısım ('Uyun, 34-35. bölümler) muhtemelen Nişabur' daki imama gençlik döne
mirlde takdim edilen Fadl b. Şadan tarafından nakledilmiştir. 'Uyun, II, 119. 
Muhtemelen başarısız ayaklanmalar da dahil, pek çok Zeydi bunlar arasındaydı. 
Nevbahti, Fırak, 73; el-Eş' ari el-Kurnmi, Makiiltit, 94. 
Müfid, İrştid, 316; İngilizce çeviri, 478. 
Modarressi, Crisis, 63. 
Ya'kı1bi, Tari/ı, II, 552-53; Nevbahti, Fırak, 27; el-Eş' ari el-Kummi, Makiiltit, 93. 
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İMAMET KRİZİ, ŞİİLİGİN GELİŞMESİ VE ULEMANIN 
ORTAYA ÇIKIŞI: 818-874 
İmfuniyye Şiası, imarnın ölümü üzerine tekrar ortaya çıkan miras 

krizine alışıkh. Bir mirasçının açık bir şekilde atanması beşinci ve altıncı 
imamlar döneminde kurumsallaşh, ancak bu, uygulamada her zaman iyi 
işlemedi. Altıncı imarnın atadığı mirasçı, onuncu imarnın atadığı mirasçı 
gibi kendisinden önce öldü. Ancak Şia'nın varlığına yönelik daha ciddi 
bir tehdit imarnet krizinin kendisiydi. Bu kanaatin açıklanması gerek
mektedir. 

İlim, vın. yüzyılın ortalarında Cafer es-Sadık' ın ders halkasında 
özenle geliştirilmiş olduğu için imarnet öğretisinin köşe taşı yapılmışh. 
Muhammed el-Bakır ve Cafer es-Sadık Kur' an ve şeriatın talimini ima
metin temel fonksiyonları yapmışlardı. Cafer es-Sadık' ın öğrencisi Hişam 
b. Hakem buna ilave olarak imarnın masumluğunu (ismet) tarhşmışh.50 

Önceki imam tarafından ilaru olarak yapılan atamanın dışında imamlar 
otoritelerini bilgilerinden aldılar ve bu dönemde ''bilgili" (' Alim)51 ya da 
mükemmel bir hukukçu (Fakih)52 olarak gösterildiler. Sekizinci imarnın 
öğrencisi Ali b. Maziyar tarafından aktarılan bir rivayete göre beşinci ve 
altıncı imamların her ikisi de onaylamışlardı ki: 

Adem'le inen ilim kaldırılmamışhr. Miras olarak alınmış ilim ... Ali 
toplumun gerçek bir a.J.imiydi ve ondan sonra aramızdaki hiçbir alim, 
kendisinden sonrası için kendi ilminin aynısını bilen bir mirasçı bırak
madan ölmez.s3 

İmametin vazgeçilmez koşulu olarak ilmin gerekliliği, IX. yüzyıl
daki imarnet kriziyle yakından alakalıydı. 765'te Abdullah b. Cafer'in 
yetmiş günlük imameti esnasında (Cafer ve Mftsa'nın imametleri arasın
da) taraftarlarının çoğunun, onu zorunlu ilmi ister halde buldukları için 
onun imametini tanımadıkları rivayet edilir.54 Dokuzuncu yüzyılın ilk on 
yılı esnasında çocuğu olmayan sekizinci imam Ali b. Mftsa'nın imameti 
ile ilgili olarak endişelenmek için Şüler arasında iyi bir neden vardı. Zira 

50 

51 

52 

53 

54 

Encyclopedia of Islam, II. Baskı, "!sına" maddesi. (W. Madelımg) 
E. Kohlberg, "Imam and Comunity in Pre-Ghayba Period", Authority and Politics 
Culture in Shiism, Ed. S. A. Aıjomand, Albany, 1988, 25; Modarressi, Crisis, 29-31. 
Örneğin bkz. Tı1si, Ghayba, 228. 
İbn Babı1ya, Kemiil, 223. Aynı ravi tarafından diğer bir rivayet (bımımla ilgili gelecek 
dipnota bak) altıncı imarrım şöyle dediğini aktarır: "İzin verilen ve insanlarm ihtiyaç 
duyduğu her şeyi bilen ancak onım insanlara ihtiyaç duymadığı alim birisi olmasa 
dünya var olmaz." Benzer rivayetler için bkz., İbn Babı1ya, Kemiil, 223, 224. 
Nevbahn, Fırak, 65; el-Eş' an el-Kuınıni, Makiiliit, 87. 

Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Olt: XIV, Sayı: 2 



548 • Dr. Ali Avcu 

reşit olmayanların mirası devralmasının neden olduğu sorun imarnet 
doktrininin merkezine yerleşti. Sekizinci imam öldüğü zaman İmfuni top
lumdaki pek çok seçkin şahsiyet yedi yaşında bir çocuk olan yeni imarnın 
nasıl Kur' an' ın ve şeriatın yetkili öğreticisi rolünü üstlenebildiğirii sordu. 
Gerçekte yedi yaşındaki imarnın ilmi sorunu, her grubun kendi çözümü
nü sunması ile İmfun1 toplumun pek çok ·gruba bölündüğü bir konu ol
du.ss 

Dokuzuncu imam 835' te yirmili yaşlarında ölüp ardından, atan
ması bir hizmetçi tarafından rivayet edilen, ancak sonraki imam yatağın
da öldüğü esnada orada hazır bulunan ileri gelen bir tanığın karşı çıkhğı 
7 yaşındaki oğlu yerine geçtiğinde, reşit olmayan imarnın ilmi hakkında
ki aynı endişe bir kez daha ortaya çıkmış olmalıdır.56 Bununla birlikte bu 
dönem toplumun sorunlarını çözmeye alışık olan İmam! yapının önde 
gelen üyeleri tarafından derhal sona erdirildi ve pragmatik bir karara va
rıldı. Tanık itirazını geri çekti ve çocuk olan Ali b. Muhammed, selefi ta
rafından ataiunasının yasal olarak belgelenmesi üzerine imam kabul 
edildi. İlk kez miras krizinden kaçınıldı ve İmfuni Şiller imarnın ölümün
den sonra bölünmediler.57 Gerçek şu ki, imarnın reşit olmamasından kay
naklanan ciddi entelektüel krizlerin, dokuzuncu imarnın ölümünden 
sonra İmam! toplumda herhangi önemli bir bölünmeyle sonuçlanmaması 
yarım yüzyıl önce Musa el-Kazım tarafından oluşturulan hiyerarşik ya
pının sağlamlığını gösterir. Artık onun etkin kontrolü, gelişmekte olan 
bağımsız bir gruba, toplumun eğitimli kişileri olan ulemaya geçti. 

Bu dönemde Şillik tarihinin ihmal edilmiş sosyal bağlamı, Abbas! 
imparatorluğunun nüfusunun kitleler halinde İslam' a geçişidir.ss 

İmfuniyye Şiası'nın diğer davette bulunan gruplarla rekabete girdiği dö
nüşüm dalgası imamların taraftarları için yeni bir alan ortaya çıkardı-ve 
bu, Ebu' s-Seraya gibi iç savaş döneminin Ali taraftan kabileci komutanı
nın iddiasından oldukça farklıydı. Cafer es-Sadık'ın büyük bir hadisçi 
olduğu ve enerjisinin çoğunu çok sayıdaki taraftarlarının, hadis rivayeti 

55 

56 

57 

58 

Nevbahti, Fırak, 74-76; el-Eş' ari el-Kummi, Makfiliit, 95-99. 
Muhammed b. Ya'kub el-Kuleyni er-Razi, UsUlü'l-Kiifi, Ed. Cevad Mustafavi, Tahran, 
II, 110-112; Modarressi, Crisis, 64. 
Bu, bölünmenin rivayet edilmediği bir imarnın başa geçmesinin tek ömeğidir. Sadece 
birkaç İmam!' nin rahmetli imarnın daha genç oğluna da teklif ettiği, ancak kısa bir sü
re sonra cemaate geri döndüğü rivayet edilir. Nevbahti, Fırak, 77; el-Eş' ari el-Kummi, 
Makfiliit, 99-100. 
R W. Bulliet, "Conversation to Islam and the Emergence of a Muslim Society in Iran", 
Canversion to Islam, Ed. N. Levtzion, New Yırk and London, 1979, 30-51. 
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ve Şü hukuku alanlarmda yetişmesi noktasında harcamış olduğu düşü
nülür. Bununla birlikte o, Şiiliğin propagandası için taraftarlarınca ger
çekleştirilen teolojik tartışmaları da destekledi. Vurgulanması gereken 
nokta, akldenin imarnet krizinin nihai çözümünde etkin rol oynaması idi. 
Şu da vurgulanabilir ki, kendi kuşağının önde gelen beş din adamından 
dördü Arap olmayan Kı1feli Mevali idi, yalnızca birisi Araph.s9 Biz doku
zuncu yüzyılda, Alier-Rıza'nın ilk destekçisi, gizli taraftarı ve vekili (ve
kil) Yunus b. Abdurrahman ve sonraki imaının rivayetlerini aktaran ve 
sonraki iki imaının vekili olan Ali b. Maziyar gibi sekizinci, dokuzuncu 
ve onuncu imamların bazı vekilieri tarafından ortaya konulan bağımsız 
yasal ilmi fark ehneye başlıyorİ.ız.60 İmamların bu her iki vekilideMevali 
idi. İmfuniyye Şiası'nın yayıldığı bir bölge olan Ehvaz' dan olan Ali b. 
Maziyar Hıristiyanlıktan dönme idi. Davet faaliyetinin diğer bir merkezi 
Kumm'dan61 olan Abdurrahman'ın oğlu Yunus (dinden dönen biri için 
tipik bir isim) İranlı vezir Ali b. Yaktın'in Mevlası idi. Yunus, akll din an
layışına karşı çıkanlarca ve Yunus ondan ayrıldıktan sonra bizzat seki
zinci imam tarafından sık sık Maniheist (Zındık) olarak adlandırıldı. Yu
nus b. Abdurrahman'ın bazı taraftarlarının isimleri daha belirgin bir İran 
tarzını içerir: Yunus b. Behman ve Nişaburlu Şadan b~ Halil, ki onun oğlu 
Fadl b. Şadan gelecek dönemin en ünlü din adamı oldu. Fadl, Horasan'ın 
Tahiri yöneticisini kazanmak istemiş olan aktif bir muhtedl olarak 
Nişabur' daki İmfuni toplum içerisinde önemli bir figür olmasına rağ
men,62 onun sonraki imamların vekili olarak hareket ehnediği ve gerçekte -
on birinci imaının otoritesine meydan okuduğu anlaşılıyor.63 

Vekillerin gelişmekte olan hiyerarşileri sekizinci ve dokuzuncu 
imamların miras krizini canlı tuttu ve imaının kutsal yönünün (en
Nahiyetü'l-Mukaddese) kontrolü gedkti. Dokuzuncu ve onuncu imamla-

59 İkbal, Hiindiin, 77-81. İmihnller için Mevali'nin ı-\raplara oranı aynı dönemde Sünni 
hul<ukçular ve din adamları için muhtemelen bundan farklı değildir. 

60 Nedişi, Rica/, 253-54, 446-48. Yunus, "şer! kanaat belirtme (fetva} konusunda kendisi
ne talimat vermiş olan" İmam Ali er-Rıza'nın vekili olarak düzenli şen fetvalar vermiş 
"görünüyor. (Necaşi, Rica/ 446}. O, Ali_ er-Rıza' nın, ,Me' m un' un sarayına gitme kararına 
şiddetle karşı çıktı ve bu noktada imaını çileden çıkarmış olmalıdır. Ona daha sonra 
dokuzuncu imam tarafından eski hakları iade edildi. Keşşi, Rica/, 483-88, 493, 496-99. 

61 Mecılsi ana ateş tapınağı Kurnın yakınlarına yerleştirildi. Üstelik şehir Deylem ve 
Taberistan'a yakındı ve imaını Şiiler tarafından bu bölgelerdeki davet faaliyeti için ka
rakol olarak kullanıldı. A. A. Fac[ıhi, Tarih-i Medhabl-yi Kumm, Kuının, Trz., 15, 63-65. 

6ı Keşşi, Rica/, 539-41. · 
63 Modarressi, Crisis, 66. 
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rm imametlerinin elli yılı boyunca yeni profesyonel ulema sınıfının oluş
turduğu hiyerarşik yönetim idareyi devralırken, yedinci imamdan beri 
süregelen mehdici siyasi yönelim dağıldı. Bu hiyerarşik yönetim, sürekli 
İslam' a giriş dalgasının olduğu esnada imanlı toplumu öteden ben bü
yütmekteydi. 

Vakitsiz öldüğü 835 yılında dokuzuncu imam Muhammed b. Ali 
el-Cevad'ın son uygulamalarından birisi humusun düzenli olarak top
lanmasını emretmekti.64 Onun oğlu onuncu imam Ali b. Muhammed 
(daha sonra el-Had!) rüştüne erdikten sonra Irak ile İran'da gelişen 
İmfun1 toplumun etkili bir lideri ve teşkilatçısı oldu. İmam adına velayet 
işini etkin bir şekilde yürüten Osman b. Sa'J:d el-' Amri, imam adına hu
musun toplanmasını bir düzene sokarak şen ve fıkhi konularda çeşitli 
İmam! topluluklarla düzenli olarak görüştü. Artık humus "onların ser
vetlerinin şeriata uygunluğunu, temizliğini ve Allah'ın onların canlarını 
korumasını garanti eden Allah' a bir itaat" olarak inananlardan zorla 
alındı.65 

Onuncu imam tarafından 232 (847-48) tarihli iki eş zamanlı atama 
mektubu, Ali b. Hüseyin b. Abd Rabbih (Ali, Hüseyin'in oğlu, o da efen
disinin kölesinin oğlu-bir muhtedinin oğlu için bundan daha güzel bir 
isim bulunabilir miydi?) adında birisinin muhtemelen genişlemiş davet 
bölgesini, iki yeni vekil arasında paylaştırdı. Bu atama karamameleri, hi
yerarşik otoriteyi sağlam bir hukuk! temel üzerine inşa etmek amacıyla 
özenle kaleme alınmıştır. Onun cu imam tarafından gönderilen bir diğer 
fermanda, iki vekile yetki kullanımlarını kendi faaliyet bölgeleriyle sınırlı 
tutmaları ve Bağdad, Medarn ya da kendilerine ait olmayan başka bir 
bölgeden bağış kabul etmemeleri emredifu.66 . 

Dokuzuncu yüzyılın ortalarında Şilliğin yayılması hallfe Mütevek
kil'in zulmünü harekete geçirdi. 848'de O, İmam Ali el-Hadi'nin göz 
hapsinde tutulabilmesi için başkente getirilmesini emretti. İmaının vela
yet makamı da Medine'den Irak'taki Samarra'ya taşındı. Gelecek çeyrek 
yüzyılda imamlar, uzaktaki Arabistan' dan ziyade Samarra' da ikamet et
tiler. Samarra, İran'daki Ehvaz, Kurnın ve Nişabur'a daha yakındı ve bu 
durum vekillere, imaını toplulukların kök salması için söz konusu bölge
lere daha kolay ulaşmalarını sağladı. Irak' ın eski Şiilik merkezi olan 

64 

65 

66 

Modarressi, Crisis, 12. 
Keşşl, Rica!, 514'ten naklen Modarressi, Crisis, 14. 
Keşşl, Riciil, 513-14. 
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Kille'nin gerilemesi on ya da yirmi yıl sonra başlarken, İmam! Şiiliğin 
sosyolojik cazibe merkezinde daha doğu ya doğru bir kayma vardı. 

Mütevekkil, kendisini 861' de öldüren Türk köle muhafızlar vasıta
sıyla tahta geçmişti. Sonraki imamlarm hayatiarına dair Şii şehadet ania
yışma göre düzenlenmiş rivayet,67 sonraki Abbas! haüfelerinin, özel mu
hafız birliğini oluşturan Türk köleler karşısında kendilerinin militan ol
mayan Alevi amca çocukları olan sonraki imamların rekabeti konusunda 
endişe duymayacak kadar zayıf olup Zeyd! ve Zenc isyanlarıyla meşgu
liyet içerisinde oldukları gerçeğini göz ardı eder. Komutan Sa.Iih b. Vasif, 
halife el-Muhtedi (869-70)'nin68 kısa yönetimi esnasında on birinci imam 
Hasan el-Askeri'yi hapsetti; ancak buna rağmen imam, bu karışık on yıl
da Türk muhafızıarın ellerinde Muhtedi ve diğer halifelere göre daha iyi 
sayılırdı. Diğer bir deyişle Mütevekkil' den sonra İmam! toplumun gör
düğü zulüm azaldı. Zeyd! bir Alevi olan Yahya b. Ömer tarafından 
Kille'de 864'te "Muhammed ailesinden razı olunan birisi"ne69 davetle 
başlatılan başarısız bir isyan ve aynı yıl içerisinde bunu takip eden 
Taberistan' da çıkan başarılı bir Zeyd! ayaklanma, Ab b asi halifelerinin İbn 
Rıza diye isimlendirilen, ki bu Me'mun'un Abbasi-Alevi ittifakını çağrış
tıran bir isimdi; onuncu ve on birinci imarnlara yakınlaşmaları için bir 
neden teşkil etmekteydi. 868' de on uncu imam Ali b. Muhammed el
Hadi'nin cenaze töreninde halife el-Mu' tez'in kardeşi onun adına namazı 
kıldırdı.7o On birinci imam saygın Alevi amcaoğlu olarak hilafet sarayına 
sık sık gitti. Hasan b. Ali el-Askeri 874'te öldüğü zaman halife 
Mu'temid'in kardeşi cenaze namazını kıldırdı.n 

Diğer yandan imamlar, İmam! toplum içerisinde dahili sonınlarla 
karşılaştılar. Mezhebi dini disiplinin sürdürülmesi kolay olmamış olabi
lir. İşaret edildiği gibi dönem, Zerdüşti ve Mazdeki kaynakların etkisiyle 

67 

68 

69 
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71 

Rivayet A. A. Sacheclina tarafından incelenmeksizin kabul edilir. Sacheclina, İslamic 
Messianism: The İdea of the Mahdi in Twelver Shi'ism, Albany, 1981,28--29. 
Müfid, İrşiid, 344; İngilizce Çeviri, 521-22. 
Isfahaııi, Mekfitil, 639. On birinci imanun ölümünden sonra imametle ilgili agnostik ta
vır takınan bölünmüş Vakıfi gruplardan birisi, Tann'nın yeni delilinin (huccet) tezahür 
etmesi esnasında Şia arasında ortaya çıkan farklilıkların "Muhammed ailesinden razı 
olunan birisi" ne işaret etmesi gerektiğini düşündüklerini not etmek de ilginçtir. 
Ya'kıThl, Tiirlh, IT, 625-26. 
Nevbahtl, Fırak, 79; el-Eş'ari el-Kuıruni, Mak/illit, 102. Musa el-Kil.zıın'ın durumunda 
olduğu gibi Alevi ve Abbasi önde gelenler, ordu komutanları, hakimler ve hukukçular 
vücuda bakhlar ve onun doğal bir ölümle öldüğüne sıkıntılı birer tanık oldular. İbn 
Babı1ya, Kemiil, 43; İkbal, Hiindiin, 107. 
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mehdiciliğin güçlenmiş olduğu İran' da Şllliğin yayılması yönünden orta
ya konuldu. Müslüman zaferinden sonra Mehdki Mecfısi inançlar, kurta
rıcı kral Vehram'ın ve Kandiz kalesinden Viştap'ın oğlu Peshyotan'ın 
[Mehdi)] geri dönüşünü farklı şekillerde önceden haber veren birtakım 
rivayetler içerisinde keskin siyasi yapıya dönüştürüldü.n İranlı kitlelere, 
Haricilik, Mürcillik ve Abbas! Şllliği gibi çeşitli İslami hareketlere ait da
vetçilerce davet edilmiş ve İslam' a kazandırılmış olan MevaJ.i tarafından 
yol gösterildi.73 Neo-Mazdekl ve mehdici inançlara eğilimli olan bu yeni 
muhtediların çoğu Abbas! devrimi esnasında Ebu Müslim'in takipçileri 
ve taraftarları oldular ve onun 755'te ölümünden sonra isyan ettiler. On
lar sekizinci yüzyılın ikinci yarısıyla dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında İs
lami-Neo-Mazdekl dini-siyasi hareketlerin ev salıipliğini yaptılar.74 Ebu 
Müslim'i takip etmiş olan çeşitli gruplar, onun Mazdek ve Mehdi ile bir
likte bakırdan yapılmış bir kalede ikamet etmekte olduğu ve onların 
üçünün birlikte ortaya çıkacağı iddiasını sürdürerek ölümünü inkar etti
ler. Bu gruplar daha sonra Ebu Müslim'in kızı tarafından torunu 
Fatıma'nın Mehdi (Mehdi b. F"ırftz, eğitilmiş çocuk [Kudak-e Dana]) ol
duğıına inanmaya başladılar.75 Dokuzuncu yüzyılda İmami Şlıliğin 
Nişabur, Kazvin ve Rey' de yayılmasının bu gruplardan kitlesel asker 
alımından kaynaklandığı farz edilebilir. Dokuzuncu yüzyılın daha son
raki dönemlerinde pek çok Neo-Mazdekl bölgeler, doğmakta olan İsmaili 
Şllliğin yayılma bölgeleri oldular.76 Yeni muhtediler, Cafer es-Sadık' ın to
runu Muhammed b. İsmail'in Kaim ve Mehdi olarak yakın gelecekte or
taya çıkması konusundaki inanç vasıtasıyla İsmaili Şlılikte tatmin ettikle
ri mehdici eğilimlerini ortaya koydular .n Diğer yandan İmam! Şlılik yeni 
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H. G. Kippenberg, "Die Geschichte der mittelpersischen apokalyptischen Traditionen", 
Studia Iranica, 7, 1978, 64-80. 
W. Madelung, "Religious Tirend in Early Islamic Tirend", Bibliotheca Persica, n. Bölüm, 
5. 
Gh. H. Sadikhi, Les Mouvements Religieux İraııiens au lle et au ll/e siec/e de I'hegire, Paris, 
1938. Ebu Müslimiyye'nin İmfurıi muhalifler tarafından Hürremiyye ile bir tutulması 
önemlidir. Nevbahô, Fırak, 41-42; el-Eş'ari el-Kumml, Makfi/fit, 64. Onların 

"Mazdekilik'in üçüncü aşaması" olduğunu düşünen Yarshater tarafından bu hareket
lerin Neo-Mazdekl yapısı vurgulanır. E. Yarshater, "Mazdakizm", Cambridge Hıstory of 
Iran içerisinde, Ed. E. Yarshater, Vol. ID, Kısım. n, 1983, 1001-1006. 
Bu yerel inançlar, Ebu Müslimiyye ile İsınaililer'in inançlarını birlikte ele almaya arzu
lu olan Nizfurıü'l-Millk tarafından kayda alınır. Bkz. Ebu Ali Hasan et-Tusi Nizamü'l
Millk, Siyerii'l-Miilk, Ed. H. D arke, Tahran, 1976, ss. 280, 312, 320. 
Yarshater, "Mazdakizm", 1014-15. 
F. Daftary, The Isma'ilis: Tlıeir History and Doctriııe, Cambridge, 1990, 140. 

Cumhuriyet Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt: XIV, Sayı: 2 



İmamiyye Şiası'nda imarnet Krizi ve Gaybet Kurumu • 553 

ni.uhtedllerin mehdi anlayışlarını uzlaşhrmak ve içermek zorundaydı. 
İranlı İmam! ulema, Kilim'in gelecekteki iktidarı konusunda üretilmiş 
pek çok rivayeti aktararak bu mehdlci anlayışın yüceltilmesinde önemli 
bir rol oynadı. Mehdl/Kaim'in ashabının imarnlara yapılan zulümlerin 
öcünü almak için Araplarla savaşacak Arap olmayan (Acem) kişiler ola
cağı kehanetinde bulunarak, Abbas! devrimi esnasında ve sonrasındaki 
İranlı yeni muhtedilerin arzularını yansıtan bir dizi rivayet böylece 
İmam! literatürde ortaya çıkh.78 Daha genel bir ifade ile IX. yüzyıl 
İran'ındaki hadisçiler, mehd!ci rivayetlerin İmaını killiiyat içerisinde ka
bul görmesinde anahtar rol oynadılar.79 Örneğin dikkate değer figürler 
olan İranlı Meval! il.limler Ali b. Mahziyar ve Fadl b. Şadan gelecekle ilgili 
rivayetlerin önemli figürleridir. "Zamanın sonu (melahim) Kitabı" ve "Kaim 
Kitabi" birincisine atfedilir; "Gaybet Kitabı" da sonrakine atfedilir.B0 İmaını 
Şüliğe kazandırılan bir Zeyd! olan Abbad b. Ya'kCıb el-'Usffır! (v. 864), 
uyumsuzluğuna rağmen, İmam! öğreti içerisinde dört yüz asıl (usUl-ü 
erba'u mie) arasında yer edinen bir rivayet aktardı. 'Usffirl tarafından 
"asıl"ında delil olarak alınan rivayete göre sonuncusunun Kilim olduğu 
on bir imam -onların isimleri yoktur-olacakhr.sı 

Onuncu imamla bazı İranlı vekilieri arasındaki ciddi sorun Ali el
Had!'nin imametinin sonuna doğru patlak verdL Faris b. Hatim b. 
Mil.huya el-KazvW, Deylem ve Taberistan yakınlarındaki dini davet sını
rı olan Kazvin' de faaldi ve Balı İran (Ciba.I)' dan hum us ve bağışlan top
lamakla yükümlüydü. 862' de Sarnarra' daki baş mall vekil oldu.sı Bunun
la birlikte iki yıl sonra onuncu imam Ali el-Had! ona lanet etti: Fil.ris, Ali 
el-Hadi' den uzaklaşh ve kendine ait bölünmüş bir grup olarak kontrol et
tiği belli topluluklardan bağış almaya devam etti. İmam kızgındı ve ona 
suikast yapmak için görülmedik bir adım atlı. Kriz, imaının mitasçısı ola
rak atadığı ilk oğlu Muhammed'in ölümü ile şiddetlendi.83 İmam Ali el
Hadi, 868' de öldüğünde velayete hatalı bir kararla başvekili Osman b. 

78 M. A. Amir-Moezzi, Le Guide Divin Dans Le Slıi'isme Original, Paris, 1992, 44-45. Refe
ranslan Nu'maru'nin Kitiibu'l-Gaybe'sinden alır. Bu eğilim gelecek nesil için İbn Babuya 
tarafından ıslah edildi. Amir-Moezzi, Le Guide, 46. Bu çalışına şu anda İngilizce olarak 
"Tlıe Dvine Gıtide in Early Islam, Albany, 1955" adı altmda mevcuttur. 

79 Ortodoks olmayan diğer raviler için bkz., Modarressi, Crisis, 22. 
80 Amir-Moezzi, Le Guide, 251. 
81 Amir-Moezzi, Le Guide, 250. 
82 Keşşi, Riciil, 520-28; Modarressi, Crisis, 71-72. Onun ismi, babasının din değiştirerek İs

lam' a girdiğini gösterir. 
83 Modarressi, Crisis, 43, 71-75. 
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Sa'id el-Amri'yi brrakh. İmaının atadığı mirasçısı ölüydü ve Faris'in gru
bu bu esnada kız kardeşinin güçlü liderliği altmda Ali'nin genç oğlu Ca
fer' i imamları olarak seçrnişti.84 Grup, merhum atanmış mirasçı Muham
med'in, Cafer'e imametin gizli mallan ve özel eşyalannı göndermiş ol
duğıınu iddia etti. Gizli malları götürdüğü söylenen vekil bir havuzda 
boğulmuş olarak bulundu,85 ancak ona ne olduğu anlaşılamadı. 'Amri ve 
onun imaını yapıdaki destekçileri son imarnın ortanca oğlu Hasan ile ye
tinınek zorunda kaldılar. El-Askeri unvarılı yeni imam Hasan b. Ali, hali
fenin özel olarak üzerine titrediği yirmisinde bir saray mensubuydu.s6 
Onun yaşam tarzı ahlaki karakteri hakkında şüphe uyandrrdı. Üstelik o, 
şeri ve dini ilim konusunda bazı imaını ulema ile fazla sayıdaki samimi 
eleştirmenlerden birisi olan Nişabur'un meşhur Şiilideri Fadl b. Şadan 
tarafından yetersiz bulunmuştu. Onuncu imaının büyük oğlu ve atanmış 
mirasçı Muhammed öldüğü zaman ulemanın bir kısmının Hasan'ı ima
mete aday olar* denediği ve onu zorunlu ilim konusunda yetersiz bula
rak, Hasan'ın imametini kabul ehnek için hazrrlanan gruba "Himariyye" 
adını verip, onun genç kardeşi Cafer' e yöneldikleri rivayet edilir.87 

Yine de Osman b. Sa'id, imama velayet ehne makamındaki yasal 
danışmanlık hizmetini daha fazla profesyonelleştirmekle imarnın ilgi ek
sikliği konusunda en doğrusunu yaparak pek çok kişinin bağlılığını sağ
ladı. Bu dönemde hukukçular, imaının kutsal yönü hakkındaki rivayetle
ri düzenleme konusunda açıkça görevlendirildiler. Dahası İmam Hasan 
el-Askeri'nin kararlarının içeriğini gösteren el kitabı yürürlüğe kondu: 
Daha sonra onun başka bir hukukçunun çalışması olduğu ortaya konul
du. Aynı zamanda dini vergiler toplanmaya ve biriktirilmeye devam 
edildi. ss Bunların hepsi imametin fonksiyorılarını im amın kahlımı olmak
sızın velayet makamından uzaklaşhrmak için iyi bir hazrrlıkh. 

Müderrisi, imametin doğası hakkında Şii bakış açılarının kutup
laşmasına taruk olduğu imarnet krizi dönemini tarhşrr. Taraftarları 

Müfevvida olarak bilinen aşın duruş, imamları Tannnın orılara yaratma 
ve eınretme güçlerini taşrrmış olduğu (fevveda) doğaüstü varlıklar olarak 

84 

85 

86 

87 

88 

İkbal, Hılndıln, 109. 
Modarressi, Crisis, 73-75. 
Modarressi, Crisis, 68. 
'Abdullah es-Sallfun es-Samarrru, el-Guluvv ve'l-Fıraku'l-Gılliyye fi Hadılrati'l-İslılmiyye, 
Bağdad, 1972, 291-293 künyeli eser içerisinde ek olarak yayına hazırlanmış ve basılmış 
Ebu Hatim er-Razi'nin Kitılbu'z-Zina'sı; Muhammed b. Abdilikerim eş-Şehristaru, el
Milel ve'n-Nihal, Ed. A. A. Muhanna-A. H. Fa"fu, Beyrut, 1990, I, 200. 
Keşşi, Ricıll, 577-81; Modarressi, Crisis, 70. 
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düşündüler. Orta duruş imamların din ve hukuk konusunda otorite sa-
. hibi birer hoca oldukları, ancak görülmeyenin bilgisine sahip olmadıklan 
şeklinde karşılık verdi ve pek çok orta yolcu, imarnın yanılmazlığı resmi 
ilkesini asla kabul etmedi.89 Örneğin Nişabur'da iki grup birbirini tekfu 
eçliyordu.9o İmamın gaybı yaıulıİı.aksızın bilmesi fikrini zayıflatan ve bazı 
İmfurıil.er'i, Caferes-Sadık'ın atanmış mirasçısı kendisinden önce öldüğü 
zaman bir yüzyıl önce Keysaruyye' den borç aldıkları, Tanrının beklen
medik fikir değiştirmesi (beda)91 düşüncesini bir kez daha kullanmaya 
zorlayan iki eğilimin fikir ayrılığı, atanmış mirasçı Ali el-Hadi'nin ölü
müyle şiddetlendi.92 İmamet krizi ve onuncu imarnın ölümünden sonra 
velayet makamından kontrolün gitmesi, Ali b. Hasaka, Kasım b. Yakôn 
ve amacı ölmüş olan imaını ilahlaştırmak olan Muhammed b. Baba tara
fından temsil edilen Kumm'lu bir grubun önderlik ettiği aşın mehdicili
ğin (Guluvv) patlak vermesiyle sonuçlandı.93 

On birinci imamdan rivayet edilen, iman yönünden atalanndan hiç 
birisinden kendisi kadar şüphelenilınemiş olduğu şikayeti94 beş yıl sekiz 
aylık görev süresinin sonunda imarnet krizinin ulaşhğı noktayı özetler. 
Hasan b. Aliel-Askeri'nin sorunlu imameti 1 Ocak 874 Cuma günü ölme
si ile sona erdi. O, kendinden sonra bir mirasçı (halef) [ya da temiz kişi 
(ethar)] bırakmadan öldü. Çünkü aşikar bir çocuğu bilinmiyordu, onun 
mirası kardeşi Cafer ile annesi arasında paylaşıldı.9s İlk kaynaklanmızda 
geçen Hasan'ın çocuksuz öldüğü şeklindeki bu açık ifade, herhangi bir 
çocuğa işaret etmeksizin mülkünü annesine miras olarak bırakhğı vasi
yetnamesi tarafından da desteklenir.96 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Modarressi, Crisis, II. Bölüm. Bu rakip itikad'i eğilimlerin taraftarlannın sosyal ve etnik 
bileşimiyle ilgili karışık konu henüz ciddi olarak cıraştırılmaıruştır. 
Modarressi, Crisis, 38. . 
İbn Kıbbe er-Razi'nin Nakdu Kitabi'l-İşhiid li Ebf Zeyd el-Alevf'si Modarressi, Crisis, 
181'de yeniden ele alınmıştır. İngilizci çeviri, 216. Bmmnla birlikte İbn Kıbbe bu fikri 
şiddetle reddetti ve onu kil.firlerirı ileri siirdüğünü düşündü. 
Madelung, "Bada", Encyçlopedia lranica, III, 354-55. 
Keşşl, Riciil, 516-20. 
İbn Babı1ya, Kemiil, 222; Modarressi, Crisis, 65. 
"Halef" el-Eş' ari el-Kummi, Mnkılliit, 102' de; "Ethar, Nevbahti, Fırak, 79' da. Diğer yan
dan iki kaynakta da üslup aynıdır. 
Miras, kadı ve hükümet tarafından on birirıci imarnın arınesi adına kayda geçirildi ve 
onun mirasının taksimi içirı yedi yıl sert bir dava siirdü. (İbn Babı1ya, Kemiil, 43; Tı1si, 
Gaybe, 75, 138; İkbal, Hiindan, 108.) On birirıci iınamın, daha sonra Grub imama alt ol
duğu iddia edilen mirasının taksimi, Muhammed'irı gaybette olduğunu düşünmüş 
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TARİHİ İMAMETiN KESiLMESiNDEN SONRA DİNI 
OTORİTE VE NEVBAHTİLER'İN EGEMENLİGİ: 874-941 
Tarihi imametin kesilmesinden sonra İmam! toplumun liderliğinin 

iki gruba intikal ettiği fark edilebilir: Ulemanın olgunlaşmamış hiyerarşi
si ve imarnet makamına sadık vekillerle hilafet devletinin hizmetindeki 
politik olarak güçlü İmfuni aileler. Özellikle el-Muktedir (903-932) ve er
Radi (934-941)'nin hilafetleri döneminde bu sınıflara fırsat doğmasıyla 
kurumsallaşan dini otorite içerisindeki ciddi zorlukları düzene koyan 
hakim aristokrasinin etkisinin yemden egemen olması şaşırhcı değildir. 
Bu dönemde Nevbahti ailesinin ve diğer İmfuni Şüler'in üyeleri vergi gö
revlisi, memur ve daha küçük vezirler olarak hizmet ederken Fırat ailesi
nin Şü vezirleri hilafet bürokrasisini zaman zaman kontrol ettiler. İma
mm ortadan kaybolmasıyla bu aileler, özellikle Nevbahtiler, şaşkın vazi
yetteki İmfuni hiyerarşi ve toplum üzerinde ağır basan etkilerini devreye 
soktular.97 

On birinci imam Hasan b. Ali'nin 874'te ölümünden sonra taraftar
ları yaklaşık on dört gruba ayrıldı. Onuncu ve on birinci imamların yöne
ticiliğini yapmış olan baba ve oğul' Amrl ailesi pek çok vekil üzerindeki 
kontrollerini sürdürdü. Pek çok İmfuni'nin aksine98 onlar, Hasan'ın rakip 
kardeşi Cafer'in imametini kabul etmeyi reddettiler ve onun yerine 
gaybette olduğu söylenen merhum imarnın sözde küçük oğlunda karar 
kıldılar.99 On birinci imarnın cenazesini kaldıran baba Osman b .. 
Sa'id'looin ondan çok da uzun yaşamadığı ve bu dönemde velayet maka
mının rutin işlerinde dahi yetkisini oğlu Muhammed' e devrettiği anla
şılmaktadır. Ebu Ca'fer Muhammed b. Osman İbnü'l-Amri imarnın baş
vekili olarak babasının kendisini yerine geçirmesine karşı önemli bir baş
kaldırının üstesinden geldil01 ve 917' de ölene kadar kırk yıldan fazla bir 
süre velayet makamının kontrolünün onun elinde kaldığı anlaşılıyor. IX. 
yüzyılın sonunda halife tarafından Samarra'nın boşallılmasından sonraki 
dönemde o, kutsal makamı ve imarnın yöneticiliğini de Bağdad' a taşıdı. 

olan Seyyid el-Himyen üzerinde güçlü bir etki bırakmış olan Muhammed b. El
Hanefiyye'nin mirasının paylaşımını yansıttı. İbn Babuya, Kemiil, 35. 

97 V. Klemm, "Die Vier Sufara' Des Zwölfen Imam Zur Formativen Periode Der 
Zwölfersi'a", Die Welt Des Orients, XV, 1984,132-34. 

98 Razı, Kitiibu'z-Zina, 290-93. 
99 Gilib imaının ismi, lanetierne cezasıyla gizli tutuldu. Nevbaht:l, Fırak, 91; el-Eş' ari el

Kummi, Makiiliit, 104-105. 
ıoo Tusi, Gaybe, 216. 
ıoı Tusi, Gaybe, 245-46. 
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İbnü'l-Amr!, on birinci imarnın ölümünden soma bir imarnın varlığıyla 
ilgili öne sürülen şüpheleri düşünerek, on birinci imarnın lehine onun 
ölümünden soma da kendi babasının lehine sonuçlanacak bir meşruiyet 
sağlamak istedi.ıoı 860'larda ve 870'lerin başlarında onuncu ve on birinci 
imamların kararname ve mektuplan MUhammed b. Osman el-' Amri'nin 
el yazısıyla çeşitli İmfuni topluluklara gönderilmişti. On birinci imarnın 
ölümünden soma yirmi yıldan fazla bir süre toplum liderleri aynı el ya
zısı ile (yani Muhammed b. Osman'ınki) gam imarnın makamından mek
tup ve kararnameler almaya devam ettiler.ıo3 Bu el yazısı mektubun, sa
raydaki halifeye alternatif olarak kimliği çağın efendisi ya da grub imam 
şeklinde tespit edilmiş olandan geldiği düşünüldü.I04 890'ların ortalarına 
rastlayan dönemde grub imamdan kararname ve mektup yayınlanması 
durdu ve onun adına humus toplanmasından vazgeçildi.ıos İbnü'l
' Amri'nin eliyle 895 civarında yayınlanan muhtemelen son fermanda ön
ceki imamların halifelere beyatlarından dolayı onlara karşı isyan edeme
yecekleri yönünde öneınli bir itirafla karşılaşmaktayız, bununla birlikte 
bu itirafa gaib imarnın beyat borcunun bulunmadığı hüküm.dara karşı çı
kacağı vaadi de eşlik etmekteydi. Tebliğ daha soma grub imaını bulutla
rın arkasında gizlenen güneşe benzetir, böylece gelecekteki Şii gaybet öğ
retisinin ilk merkezi öğesini verir-Yani insanlığın süregelen ilahl. rehber
liği olarak imametin faydalan imarnın yokluğuna rağmen devam eder.ıo6 

Gilib imarnın makamından gelen kararname ve mektuplar 
890'larda kesilmesine rağmen İmfuni dini liderliğin X. yüzyılın ilk on yı
lında Kum civarındaki bölgede, birisi Kum diğeri Rey'i temsil eden 
Ahmed b. İshak ve Muhammed b. Cafer el-Esedi vasıtasıyla toplumla 
bağulı sürdürdüğü görülüyor.107 İmfuni yapının birliğini ve otoritesini 
sağlamak için İbnü'l-Amr! ve Nevbantller Kum'un önde gelen İmfuni 
aiimlerine teşvik ziyaretleri de gerçekleştirmiş olabilirler. "Kumluların 
Şeyhi" Abdullah b. Cafer el-Himyer! el-Kummi Kfıfe'deki İmfuni Şla'ya 
vaaz etmek için 903 yılı civarında Irak' a geldi. Onun çalışmaları arasında 
(günümüze kadar gelmeyen) "Gaybet ve Zihni Kanşıklık Kitabı", onuncu 

102 Tusi, Gaybe, 216-17. 
ıoJ Tusi, Gaybe, 219-23; Modarressi, Crisis, 93. 
1o4 İbn Babuya, Kemal, 483; Tusi, Gaybe, 176. 
105 Bkz. Said Amir Aıjomand, "Imam Absconditus ant the Beginnings of a Theology of 

Occultation: Imami Shi'ism Araund 900/280-290", Journal of the American Oriental 
Sodety, 1997, I, 117. 

ıo6 Tebliğ ve şerhin çevirisi için bkz., Aıjomand, "Imam Absconditus" I, 117. 
101 Tusi, Gaybe, 257-58. 
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imamla aJ.imlerin yazışması hakkındaki eser ile sekizinci ve dokuzuncu 
imamlardan gelen hadislerin aktanldığı kitaplar vardır. Bunları Mu
hammed b. Osman el-Amrl tarafından kaleme alınan "Ebu Muhammed 
el-Hasan'ın (on birinci imam) cevapladığı sorular", "Ebu Muhammed"in 
Cevap ve Kararnameleri" ve "Yönetim Sahibinden (Sahibü'l-Emr) Hadis
lerin Aktarılması Kitabı" -Yönetim sahibi grub imamdır- adlı risaleler ta
kip eder. Bu çalışmalar gaybet dönemiyle tarihi imarnet arasındaki hiye
rarşinin öğretisi ve otoritesindeki süreklilik duygusunu açıkça pekiştirir. 
Büyük hadisçi Muhammed b. Ya'küb el-Kuleyni (v. 941) de Nevbalıiller 
döneminde bir süre Rey' den Bağdad' a taşındı. 

Onuncu yüzyılın başında Nevbahti ailesinin önderi, meşhur ve 
aydın bürokrat Ebu Sehl İsmail b. Ali (v. 923)'yi Bağdad' daki İmam! 
Şla'nın lideri olarak buluruz. İmfuniyye Şlası'nın en karanlık döneminde 
Ebu Sehl en.:.Nevbahti hem politik, hem de entelektüel düzeyde kritik bir 
rol oynadı. Bir imarnın yokluğunda Şiiliğin bekasını sağlamak için ima
rnın gaybetinin İmam! hiyerarşik yapının kalıcı bir özelliği haline getiril
mesine katkıda bulundu. Üstelik o, İkbal'e göre, sistematik teolojinin ça
hsını tasarlayan ilk kişi olarak gaybeti imarnet öğretisi içerisinde merkezi 
bir unsur haline getirdi.108 Pratikte Nevbahiller, dirayetli kızı Ümmü Gül
süm'ün Nevbahtibiri ile evli olduğu İbnü'l-Amrl'ye yakındılar. Ebu Sehl 
on birinci imarnın ayrıcalıklı çevresinin yegane uzun ömürlü üyesi olarak 
İbnü'l-Amrl'nin rakipsiz dini otoritesini onayladı,109 İbnü'l-Amrl 917' de 
öldüğü zaman imarom velayet makamının yönetimi onuncu imam dö
neminde büroda aktif olduğu kesin olarak ifade edilen Nevbalı n ailesinin 
bir mensubu Hüseyin b. RUh tarafından teslim alındı. no 

Bununla birlikte Ebu Sehl en-Nevbahti'nin imarnet krizinin çözü
müne uzun vadede sağladı daha hayati· katkı entelektüel düzeydeydi. 
Ortaçağ İslam'ındaki temel akli eğilim olan Mutezili teoloji, IX. ve X. 
yüzyıl Bağdad kültüründe güçlü bir unsurdu. Nevbahti'nin herhangi bir 
Mutezili okulda öğrenim gördüğüne dair kanıt olmamasına rağmen o, bu 
grubun fikirlerini bilen birisiydi ve onların aşırı gruplara (Gulat) ve 
Karmailler'in devrimci İsmaili Şliliklerine karşı koyabilmeleri ve Sünni 

ıos İkbal, Hnndan, Bölüm: 6. 
ıo9 İbn Babfiya, Kemal, 93. Hasan el-Askeri tarafından hamile bırakıldığı iddialarını test 

etmek için iki yıldır halife tarafından gözetim altınd~ tutulan kölekadın Saykal (ya da 
Sakil) ondan sonra Nevbahti'nin evine taşındı ve yirmi yıldan fazla bir siireden beri 
Gaib İmam'ın annesi olduğu iddia edildi. İkbal, Hnndnn, 108, 245. 

no İkbal, Hnndan, 214-216. 
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ana görüşle rekabet edebilmeleri için İmaini Şilieri en ileri akılcı vasıtalar
la donatmayı arzuladı. Bu sonuca göre onun Bağdad' daki İrnfuni toplu
mun lideri olarak kendisiyle diğer noktalarda tartışmakla meşgul olduğu 
İrnfuni olmayan eski bir Mutezili İbnü'r-Ravendi'yi otuz dinara İrnfuni 
bakış açısıyla imarnet hakkında bir kitap yazması için kelamın (akli teolo
ji) uygulayıcısı olarak görevlendiren kişi olması muhtemeldir.m Bu ola
ğan dışı önlernin nedeni aşırı gelenekçi İrnfuni toplum içerisinde yetişmiş 
din adamlarının yetersiz olması olarak gözüküyor. En·sağlam gelenekçi
liğin hakim olduğu Kumm IX. yüzyılın son çeyreğinde İrnfuni öğretinin 
ana merkezi olmuştur. Sonuç olarak, Madelung'un vurguladığı gibi IX. 
yüzyılın sonunda Şillik ve Mutezililik birbirinden ayrıydı. m Bununla bir
likte manzara değişiyordu ve merkez İran' da ŞU inançlarını akılcı yollarla 
savunmak için maharetlerini kullanan Mutezile' den Şia'ya geçmiş dini 
tahsilli bireylerin iki örneğini biliyoruz.ııs Bu noktada Ebu Sehl en
Nevbahti'nin kendisi ve yeğeni Hasan b. Mftsa (v. 912-922 arası) İrnfuni 
Şillikteki itikadm önde gelen savunucuları oldular. 

Ebu Sehl en-Nevbahti ve önceki Mutezililer tarafından seçilen stra
teji, mevcut geleneklerden ziyade akli delilleri kullanarak imarnet ve 
gaybet sorunlarına teolojik bir çözüm bulmakh. Herhangi bir teolojik de
lilin manhğı gaybetin oluşumunu ve imametin doğasını birleşt:i.nneye ve 
bu münasebetle gaybetin zorunluluğunu yerleştirmeye meyilliydi. 
Nevbahti'nin politik yönelimi ve dini ilgi alanlan ise, gaybet düşüncesi
nin mehdici konumundan çıkanlmasını gerektirdi. Entelektüel ilgisi ve 
Mutezile sempatisi ona, bu düşüncenin sadece gaybet teolojisinin yardı
ını ile apokaliptik olma özelliğinden kurtanlabileceğini telkin etmektey
di.ıı4 

Gaybet hakkındaki ilk teolojik risaleler imarnın gaybete girmesin
den yaklaşık otuz yıl sonra ortaya çıkmıştır; Gaib imarnın makamından 
gelen son emirde gösterilmiş olan ana fikir -Jöyle ki, bu gaybet, imarnet 

m İkbal, Hiindiin, 91-120. Ebu Sehl ve yeğeni de, İbn er-Ravendi'nin Maniheizm'den İs
lam'a geçmiş Mutezile taraftan hacası Ebu İsa el-Verrak (ö. 861)'a ait imametle ilgili 
teolojik bir risaleyi kaynak olarak kullandılar. İkbal, Hiindiin, 102-103. 

112 Madelung, "Imamism and Mu'tazilite Theology, ıe· Shi'isme Imamate, Ed. T. Fahd, Pa
ris, 1979, 13. 

113 Bunlar daha sonra dikkate alınmış olan Rey'deki İbn Kıbbe er-Riizi ve Cürcan'dan ge
lerek Isfahan'da yaşayan Muhammed b. Abdullah b. Mümellek el-Isfahiini idi. Neciişi, 
Riciil, 380-381. 

114 Şen bir teoloji gerektiren imarnın yoklugunun neden olduğu krize tutarlı bir çözüm 
"Cansolation of Theology" adlı kitabımda geliştirilir. 
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vasıtasıyla insanlığın ilahl rehberliğiniri ayrıcalıklarını engellemez- Mu
tezile ekolünden döndürülen Reyli din adamı Muhammed b. 
Abdurrahman İbn Kıbbe tarafından ele alındı ve geliştirildi. İbn Kıbbe 
imarnın gaybetinin imarnet doktrininin mantıklı bir sonucu olduğunda 
ısrar etti.m Şiiliğin sonraki gelişim seyrinde onun bazı akll delilleri red
dedilmesine rağmen, imarnet ve gaybet teorilerinin bağlanbsı kesinlik 
kazandı. 

Müderrisi'nin IX. yüzyılın son yıllarına tarihiediği üç polemik risa
lede İbn Kıbbe, imarnet teorisinin daha geniş bağlaını içerisinde Hasan b. 
Ali'nin oğlunun varlığı ve gaybeti tartışmasına ciddiyetle yer verir. İbn 
Kıbbe er-Razi çağdaş Karmailler'in ahlak. kurallarına karşı gelmesini 
reddederken, biricik imama ihtiyacın din ve şeri hukuk (hükmü' ş-şeria) 
yönetiminin kurulması için gerekli olduğunda ısrar eder.116 İmamlar din 
ve hukuk konusunda yetkili hocalar, Tanrı'nın ve insanlığa gönderdiği 
rehberinin kanıtlarıdırlar. Bu nedenle onlar var olmalıdır. ''Hasan b. 
Ali'nin oğlunun" gaybeti insanlığın ilahl rehberliğini her toplumda ve 
her çagda bir peygamberin yokluğundan daha fazla engellemez;l17 İbn 
Kıbbe, böyle birisinin halihazırda var olmasının gerekmediğini, fakat ta
mamen gaybette olabileceğini ispat etmek için kehanet içeren bir kıyasa 
başvurur. Üstelik o, Şu gaybet teolojine dahil edilmesi takdir edilmiş 
gaybette bir imarnın varlığı ile ilgili bir delil geliştirir. Gaybetteki bir 
imarnın varlığını kanıtlamak için İbn Kıbbe, imarnın tanrının delili 
(Huccetullah) olduğunu -ya da daha doğrusu insanlığın devam eden 
rehberi olduğunu, bu nedenle peygamberlerden sonra bir imam olması 
gerektiğini -savunan imarnet düşüncesi gerçeğini kabul eder. Dahası o, 
doktrindeki şarb -yani imametin önceki imarnın açık atamasıyla (nass) 
meşrulaşbrılacağı şarbnı- imarnın açıkça bir mirasçı atamaksızın ölmeye· 
ceği iddiasına çevınr.ns Bu delil daha sonra önceki imamlarda olduğu gi
bi Gaip İmaının atanmasının merkezi bir grup tarafından yapıldığı şek
lindeki bir kanıtla ve imarnın yakın arkadaşlarının onun varlığını, emirle
rini ve yasaklarını haber verdikleri gerçeğiyle desteklendi.119 

İbn Kıbbe er-Razi Rey' deki rakipleriyle tartışırken aşağı yukarı ay
m dönemde Ebu Sehl en-Nevbahti Bağdat'ta "Kitabu't-Tenbih"i kaleme 

ııs Modarressi, Crisis, 125. 
116 Nakdu Kitlibi'l-İşhild, Modarressi, Crisis içerisinde, 178; Çeviri, 212. 
117 el-Mesele fi1-İmilme, Modarressi, Crisis, 138 içerisinde; Çeviri, 143. 
11a Modarressi, Crisis, 135; Çeviri, 139. 
119 Modarressi, Crisis, 136; Çeviri, 140-141. 
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aldı. İbn Kıbbe'nin açıkça yapmış olduğu gibi Ebu Sehl'in İmarru Şiiliği 
çağdaş İsmaili Karmailler'in devrimci dindarlıklarından kesin olarak ayı
ran kişi olduğunda şüphe yoktur. 903'teki ya da 903 civarındaki bir kita
bına göre İranlı aristokratımız Şla'nın yarı Mecılsi inançları takip ettiği 
suçlamasını çürütmek için ızdırap içerisindeydi: 

"Şayet onlar bizim Meclisiler'in ve diğer aşırı grupların taraftaria
rına (Ali ile ilgili) benzer iddialara sahip olduğumuz itirazını öne sürer
lerse, aynı itirazların Peygamber'in mucizelerine de yöneltildiği şeklinde 
onlara cevap verilebilir .... Bu dönemdeki Şia'nın pozisyonu Müslüman
ların çoğunluğununki gibidir .... Doğrusu Şu gelenekler daha güçlüdür, 
çünkü ne devlet, ne askeri güç, ne gözdağı verme, ne de (gücü elde et
mek için) arzu onlarla birliktedir." 

Ebu Sehl bir imarnın yokluğu sorununun akli bir din anlayışı ile en 
iyi şekilde çözillebileceğim haklı olarak algıladı: 

"Kendi bütünlüğü içerisinde dinin önemi akıl yürütme ile bilinir. 
Biz Tanrı'yı akli kanıtlarla anlıyoruz ve onu görmüyoruz. Bize onu gören 
herhangi birisi rivayet edilmemiştir. Biz Peygamberi ve onun dünyadaki 
varlığını rivayetlerle biliyoruz ve biz onun peygamberliğini ve peygam
berliğinin gerçekliğini akıl yürütmeyle biliyoruz." 

Ebu Sehl'in delilinin kaynağı İbn Kıbbe'ninkine benzerdi. O bu id
diayı, bir peygamberin yokluğunun onun dini öğretisini ya da şen karar
larını hükümsüz kılmayacağı gibi, bir imarnın yokluğunun da dinin ya 
da şeriatın geçerliliğini azaltınadığı şeklinde sürdürdü. Sonunda Ebu 
Sehl, Gaib İmamla toplum arasındaki iletişimin kesilmesini açıklamak 
için iki gaybetin olabileceğiııo yönündeki mehdici Yeni Vakı.fi [Neo
Vaqifite] kanıyı benimser: 

"Onun için iki gaybet vardır, bunlardan birincisi yakındır, sonra 
diğeri gelecektir." 

Bizim için korunan "Tenbih"in son paragrafındaııı Ebu Sehl, ima
mm gaybetiyle ilgili İmarru Şlller'in iddialarının imaını 105 yıl önce öl
müş Vakıfa'nın iddiası kadar mantıksız 6Imamasıyla övünür. Bununla 
birlikte, gördüğümüz gibi, onyıl ya da daha sonra Ebu Sehl'in yeğeni ve 
ilahiyatçı meslektaşı, on birinci imarnın belirli bir mirasçısı olmaksızın 
ölmüş olduğunu yazdı.122 Muhtemelen Ebft Sehl, fiilen gaybette bulunan 

12o Vakıfi bakış açısı on birinci imaının ölümünden sonra yeniden canlanınıştı. Bkz. 
Aıjomancı "Imam Absconditus''. 

12ı Yukandaki pasajlarda çevrilen metin İbn Babı1ya' da korun ur. Bkz. Kemfil, 90-94. 
ııı Bkz. İbn Babı1ya, Kemiil, 96. 
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bir imamın olduğuna dair heyecan uyandırmayan bu iddiasından bu dö
nemde vazgeçti. İbn Nedlm'in şahadetine göre: 

"0, Muhammed ailesinin Kalın' i hakkında daha önce hiç kimsenin 
savunmadığı bir karoya sahipti. Bu onun öteden beri iddia ettiği şeydi: 
Ben imamın Muhammed b. Hasan olduğunu ancak onun gaybette öldü
ğünü ve gaybet esnasında onun otoritesini oğlunun üstlendiğini, böylece 
Tanrı'nın onu açığa çıkararak hükmünü tamamlamasına kadar imametin 
onun oğlunun nesiinde olacağını söylüyorum."I23 

Bu arada Ebu Sehl pek çok imama atfedilmişi24 ve üstelik "et
Tenblh"te zikrettiği rivayetlerce de desteklenmiş olan Gaib İmaını isim
lendirme konusundaki yasağı ihlal eder.ı25 "Hasan'ın oğlu" belki de 
İmam! otorite tarafından ilk defa bu dönemde, ancak sadece onun ölü
münü doğrulamak için, Muhammed olarak isimlendirildi.126 Dahası Ebu 
Sehl aklın verileriyle çelişmek istemeksizin, gaybette bir dizi imam oldu
ğu, onların yalnızca sonuncusu.ri.un kendini belli edip ortaya çıkacağı gö
rüşünü ileri sürdü. Bu tatmin edici bir çözüm değildi-ancak İmam! Şiili
ğin bekasını sağlamak için çözülmek zorunda oldan bir sorunun varlığını 
gösterir. Soruna mehdlci olmayan tatmin edici bir çözümün, mirasın ta
rihi yapısı hakkında daha büyük bir meşguliyet gerektirdiğini ve gaybet 
düşüncesinin yalnızca bir formunu oluşturabildiğini akla getirir. 

Bu nedenle Nevbahn'nin sonraki kanaatinin Şll kanunu içerisinde 
yer almaması oldukça şçışırhcıdır. Yine de onun güvenilirliğini reddet
mek için iyi bir neden yoktur.127 Onun bakış açısının Yeni-Vakıfi fikirlerin 
bir uyarlaması olduğu ve gaybet düşüncesinin gelişimini yeniden inşa
ınızla tam olarak uyum içerisinde olduğu görülüyor. Bu bakış açısıyla so
run manhksız değil ancak dini alan dışıdır. Ebu Sehl, İmam! mehdicilerin 
halihazırdaki meydan okumaları karşısında dini delillerini geliştirme ko
nusunda ümitsizliğe kapılmış ve açıkça onların kendisiyle irtibat halinde 

123 İbnü'n-Nedim, Fihrist, Ed. G. Flügel, Beyrut, 1964, 176. 
124 Kuleyni, Kafi, II, 126-127; İbn Babfıya, Kemal, 648. 
125 İbn Babfıya, Kemal, 92-93; İngilizce Çevirisi, Aıjomand, "Imam Absconditus". 
126 Muhammed oldukça egzotik bir isimdi. İmam Hasan el-Askeri'nin ölümünden sonra 

aşın gruplardan birisi Hasan'm, amcası Cafer'in korkusundan dolayı gizli olan Mu
hammed isimli yetişkin oğlunu mirasçı olarak atamış olduğuna inaridı. Kfıfe'nin 
Sevad'ındaki diğer bir aşırı grup, onun oğlunun isminin Muhammed olduğunu inkar 
etti ve onu Ali olarak adlandırdı. el-Eş' ari el-Kummi, Maktiltit, 114. 

127 İkbal (Htiııdtiıı, 10--11) bu rivayeti tam anlamıyla inkar etmez, ancak onun muhtemel 
erken döneme ait bir kanaat olduğunu düşünür. Eğer bizim analizimiz doğruysa bu, 
Ebfı Sehl'in sonraki kanaatidir. 
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olduklarını iddia ettikleri kişinin öldüğünü duyurmuş olabilir. Yine de, 
. XI. yüzyıldaki gelişıneler gösterdiği gibi, sadece teolojik delil, dini otorite 
krizine kalıcı bir çözüm getinri.ek için konuyu yeterince bağlaınından 
uzaklaştırabilirdi.tıs 

Ebu S.ehl'in gaybet hakkındaki yeni görüşü tarihi bağlam içerisin
de ınantıklıdır. Hayatının son on yılı esnasında Ebu Sehl, gaib imaının 
doğrudan temsilcileri olduklarını iddia eden İınfuni toplum içerisindeki 
aşırılarla büyük sorun yaşıyordu. 910'ların başında bir dönem büyük 
şöhrete kavuşmuş olan mistik ve ınehdici Hüseyin b. Mansfu el-Hallac, 
Saffah'ın (cömert birisi) ınehdici davranış tarzıyla Ehvaz'daki fakiriere 
para dağıtıyorduıı9 ve Şu toplurnun lideri olan Ebu Sehl' e şöyle yazarak 
meydan okudu: "Ben zamanın sahibinin (sahibü zaman) vekiliyiın."13o 

Ebu Sehl, Hallac'ı ve hareketini bastırmak için muhtemelen, Muktedir 
döneminde hilafet devletinin üst düzey memuru olarak önemli etkisini 
ve Zahiri hukuk ekolüyle -ki İmami-Şu bu 'düşünceyi sarayda kabul etti, 
çünkü kendilerine zor kullanılınıyordu- olan yakın bağlarıru kullandı.m 
Dahası 914-lS'te, Hallac'ın birinci meydan okumasından kısa süre sonra 
Bağdat'ta bir adam kendisinin, on birinci imam Hasan el-Askeri'nin 
gaybetten dönen oğlu olduğunu iddia etti.132 Halife Muktedir, hilafette 
gözü olanı parmaklıklar arkasına koymak için küçük bir b ahaneye · ihti
yaç duydu, oysa hadise Ebu Sehl'i ve İınarni hiY:erarşiyi oldukça kaygı
landırıyordu. Ebu Sehl'in, Hasan'ın oğlunun gaybette ölmüş olduğu şek
lindeki sonraki görüşünün, her ne kadar sadece bizim spekülasyonuınuz 
olabilirse de, hilafette gözü olmayla ilgili bu son hadiseye kısmi bir yanıt 
olması muhtemeldir. Daha sağlam bir farihl zeminde, hilafet iddiasında 
bulunanlarla ilgili sorunun, İbnü'l-' Aınri ve İbnü'l-Aınri'nin çalışkan kız 
kardeşi Üınınügülsüın'ün çağdaşı Ebu Sehl'i, velayet makarnının yöneti
cisinin otoritesinin kuvvetlendirilmesi gerektiğine inandırdığı hipotezini 
yürürlüğe koyuyoruz. Yeni bir düzenleme olan sefir (intermediary)'in, 
iınaınla Şiller arasındaki yegane resmi aracı olan baş temsilcinin konu
ınunu yüceltrnek için aşağı yukarı bu dönernde yürürlüğe konmuş oldu
ğu görülfu.l33 

128 Bkz. Arjomand, "Consultation of Theology". 
129 İkbal'in dikkatlice belgelend.irdiği "Hfindiin, 115-116"daki açıklamasına bakınız. 
130 Tfısi, Gaybe, 247. 
131 İkbaL Hiindiin, 113-114. Hallaç sonımda 922'de idam edildi. 
132 K!emm, "Vier Sufara", 141-142. 
133 Klemm, "Vier Sufara", 132-141. 
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İmamla yegane aracının konumlarını kurumsallaşbrma fırsah Mu
hammed b. Osman el-Amri 917' de öldüğü zaman ortaya çıkh. Bu dö
nemde Gaib İmam'ın yönetimi arhk Bağdad'daydı. Ebu'I-Kasım Hüseyin 
b. RUh en-Nevbahtll34 Gaib İmamla toplum arasındcı. resmi elçi (sefir) ola
rak tayin edildi. Ümmü Gülsüın, babasının Hüseyin b. RUh'u sefiri olarak 
atamış olduğunu ilan etti.135 Daha da önemlisi, yeni yükseltilmiş makam 
tahsisi, çeyrek asır sonra Gaib İmamla resmi iletişimi yeniden başlatmak 
için İmam! hiyerarşinin kararı idi. 9 Nisan 918' de yeni görevlendirilmiş 
sefir Hüseyin b. RUh en-Nevbahti, Gaib İmam' dan gelmiş ilk yeni karar
nameyi ilan etti.l36 İşaret etmek ilginçtir ki kararnamenin konusu İbn 
RUh'un hiyerarşinin yeni başı olarak belgelenmesiydi. Böylece Gaib 
İmam' dan gelen kararnamelerin yayınlanması (geleneği) başlatıldı. 

İbn RUh'un, velayet makamının bağlarını İran' daki yurttaşlarla 
sağlamlaştırdığı görülür. Onun, kendisini ziyaret eden İranlı bir kadınla 
Farsçanın Avah lehçesiyle konuştuğu rivayet edilir.137 İmamla Şiası ara
sındaki iletişiiDin yeniden başlaması ile İbn RUh, İran' daki imaını top
lumlarla düzenli olarak haberleşti. Kum' daki toplulukla bağlarını kuv
vetlendirmeye niyetlendiğinde şüphe olmayan İbn RUh'un döneminde 
yayınlanmış bir kararnamede Gaib İmam, hadisçi Ali b. Babuya'yı, ken
disine hayır duada bulunduğu oğlunun doğumu konusunda tebrik etti.ı3s 

SONUÇ: DİNI OTORiTE KRİZİ VE TAMAMLANMIŞ 
GA YBETİN İLANI 
Ebu Sehl, Fırat ailesinin düşmesiyle sonuçlanan sorunlu bir dö

nemde öldü. Koruyucuları Ebu'I-Hasen el-Furat ve onun oğlu Muhsin 
924'te idam edilince İbn Rfrh hapse atıldı. İbn RUh'un vekili Şalmagaru, 
Furat Oğulları'nın hilafet bürokrasisindeki diğer korunan kişisi, Musul' a 
kaçtı. Şalmagaru o zamana kadar Gaib İmam'ın yönetim merkezinde İbn 

134 Bir rivayete göre İbn RUh en-Nevbahti, nispeten daha küçük bir figür olarak, İbnü'l 
Amri'nin Bağdad'daki on temsilcisinden biriydi. Bımunla birlikte o, İmam'ın büro
sımda İbnü'l-Arnri'nin katibi olarak çalışmış olmalıdır. Çürıkü İbnü'l-Arnri'nin hasım
larından birisini lanetlernek için Gaib İmam tarafından yayınlanmış kararnamelerden 
birisi onım elinde ortaya çıkar. Ti'ısi, Gaybe, 245. 

ı3s Ti'ısi, Gaybe, 227; İkbal, Hiindiin, 215-216. Klemm'in ("Vier Sufara", 138, özellikle 63 
numara) doğru bir şekilde ileri sürdüğü gibi, Ümmügülsüm'ün erkek torımu bu dö
nemin baş kaynağıdır. 

136 Ti'ısi, Gaybe, 227-228; İkbal, Hiindiin, 216. 
137 İbn Babi'ıya, Kemiil, 504. 
ı3s İbn Babi'ıya, Kemiil, 509; Ti'ıs!, Gaybe, 195--196. 
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RUh'a hizmet etmiş ve İmam! toplumun kullanması için hukuki konular-
. la ilgili pek çok kitap yazmışh.l39 Şalmagamnin İbn RUh ile yakın İstişare 

içerisinde ve onun ricasıyla düzenlemiş olduğu ve bir hüküm hariç içeri
ği Kumm hukukçularınca onaylanmış "Yükümlülükler Kitabı" (Kita.bu't
Teklif) bunlar arasındaydı.ı4o Şalmagaru daha sonra İbn RUh ile bozuştu 
ve kendisi için Grub İmam'ın vekilliğini iddia etti. İbn RUh'un hapisten 
tepkisi, Şalınagaru'yi cemaatten ihraç eden Grub İmam' dan geldiğini bil
dirdiği bir kararnaineyi Mart 962' de yayınlamak oldu.l41 Grub İmam' a ve
layetin iç yüzünü bilen birisi olarak Şalınagaru, İbn RUh gibi, yağma için 
her şeyin hazır olduğunu bilmekteydi -ya da onun öne sürdüğü şekliyle 
"Biz bu konuda köpeklerin leş iç_in kavga ettikleri gi_bi kavga ediyor-
duk."I42 

Şalmagaru, İslam olarak kabul edilemeyecek düalist bir din yarata
rak ve Muhammed ailesinin Krum'ini Şeytanla bir tutarak, Hallaççı mu
halefeti zirveye çıkarmak için Grub İmam'ın kapısı olma iddias~ kullan
dı. Özellikle endişe veren şey Şalınagaru'nin, taraftarlarının birinin şü
rinde vurgulandığı gibi, gaybet düşüncesiyle ilişki içerisindeki İranlı 
Kurtarıcı Kral' ın geri dönüşü hakkındaki sonraki Mecfrsiliğin mehdici 
vahiylerini uyarlaması idi: 

"Doğrusu O (Tanrı) sıfatsız bir tevhittir. 
Bütün muvahhitleri birleştirendir. 
Işıkla karanlığı birbirine karıştırandır. 
Ey Başini.' in ailesini (Muhammed' in Ailesi) arayan! 
Ve Büsrev'in ailesini inkar eden. 
Arap soyundan olmayan, gerçekten gaybette olan O' dur. 
İranlılar nezdinde iyi bir değeri vardır. 
Bir zamanlar Araplar arasında Luay'ın çıkhğı gibi.I43 
Şalmagaru'nin panteist mehdiciliğe yönelmiş bu hukukçu taraftar-

ları "Hasan' ın sözde oğlu" ile ilgili tüm rivayetleri görmezden gelirler ve 

139 Şalmagfuıi'nin mezhepten ayrılmasından sonra İbn Rfu'ı.'a Şia'run onun kitaplarını ne 
yapması gerektiği soruldu, "çünkü bizim evlerimiz onlarla doludur." (Tı1si, Gaybe, 
239.) Şerif Murtaza'run cevaplandırdığı bir sorudan hareketle bir asır sonra 
Şalmagamnin yasal el yazmalarının hala kullariımda olduğunu anlıyoruz. Rasailü'ş
Şerif el-Murtaza, Kumm, 198?, I, 279. 

14o Tı1si, Gaybe, 239; İkbal, Handan, 230-234. 
141 Tı1si, Gaybe, 218: 
142 Tı1si, Gaybe, 241' den naklen, Arjomand, Shadow of God, 43. 
143 Tı1si, Gaybe, 250. Daha sonraki Mecı1si siyasi içerikli vahiyler hakkırıda bkz. 

Kippenberg, "Mittelpersischen Traditionen", 64-70. 

Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt: XIV, Sayı: 2 



566 • Dr. Ali Avcu 

pek çok İranlı muhted1 gibi İranlı kral ailesinden bir kurtaneının 
gaybetten dönmesini umarlar. 

929' da hapisten salıverilmesi üzerine Hüseyin b. RUh Musul' daki 
vekille anlaşh ve velayet makamının kontrolü sayesinde bölgenin mail 
yönetimini yeniden ele geçirdi.144 Üstelik o, siyası güce geri dönmesini ve 
934'te halife olmuş er-Radl'nin olumlu idaresini, ondan önce 
Şalmagaru'niri teşviki ile Ebu Sehl'in Hallac'a yapmış olduğu gibi, meh
dki düşmanı Şalmagaru'yi yok etmek için kullandı. şaımagaru tutuklan
dı, taraftarlarıyla birlikte yargılandı ve sonunda Kasım 935'te idam edil
di,145 

imarnet krizinin yetmiş yılı ve imarnın yokluğu esnasında kadınla
rın Şu toplumda belirgin bir rol aynaması kayda değerdir. Suikasta uğ
ramasından sonraFaris el-Kazvinl'nin kız kardeşi, kardeşinin taraftarla
rını Cafer lehine, on birinci imarnın da aleyhine örgütleyerek onların li
deri oldu. On birinci imarnın annesi, Faris'in kız kardeşinin karşı cephe
sinde Cafer' e karşı çıkarak ve merhum Hasan el-Askerl'nin geride hamile 
bir cariye bıraklığını iddia ederek imarnın ölümünden sonra önemli bir 
rol oynadı. On birinci imarnın halası ve kız kardeşi de bu tartışmaların 
içine çekildi.H6 Sonunda Muhamıned b. Osman el-Amri'nin kızı Ümmü 
Gülsüm, kocasının akrabası İbn RUh en-Nevbahn'nin mirasmı kendi ba-'
basına bağlamada ve böylece sefirliğin kurumsallaşmasını sağlamada 
önemli bir rol oynadı. Üstelik o, mehdlliğe ve Şalmagaru'ye karşı yapılan 
tartışmalarda İbn RUh'u destekledi.147 

İbn RUh düşmanlarından daha uzun yaşamadı. O, Haziran 938'de 
öldü. Kronolojik bir yanlışla Amriler'i sefir olarak gören resmi Şu tarihine 
göre İbn RUh Gaib İmam'ın üçüncü sefiri idi; dördüncü ve son sefir ola
rak Ali b. Muhamıned es-Samarr1 tarafından takip edildi. Tarihi bir figür 
olarak Samarr1 gerçekten siliktir. O, tek bir görevi yerine getirmek için ri
vayetlerde zorunlu olarak yer alır: Zamanın sonuna kadar sürecek olan 
tam gaybetin ilanıyla sefirliğin kısa süreli kurumsallaşmasının ortadan 
kaldırılması. İbn RUh'un Gaib İmamlayeniden iletişim kurulduğu iddia
sının rahatsız edici meşru bablar (kapılar) karşı iddiasını ürehniş olması 
gibi, Samarrl'yi de sefirliğin yapısındaki merkezi dilli otoriteyi kurumsal
laşhrma konusundaki başarısız bir projenin şifresi olarak görmek man-

144 Tusi, Gaybe, 147-150. 
145 TUsl, Gaybe, 220-221; Klemm, "Vier Sufara", 133. 
146 Modarressi, Crisis, 78-79, 82-83. 
147 Tusi, Gaybe, 227, 248-250; İkbal, Hiindan, 215, 232-234. 
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tıksız değildir. 941' de ölümünden alh gün önce Samard rivayete göre 
· Gaib İmam' dan gelen bir kararname ortaya çıkardı: 

Ralıman ve rahlm olan Allah'ın adıyla. Ey Ali b. Muhammed es
Samarr1!.. Sen alh gün içerisinde öleceksin. İşierini hallet ve ölümünden 
sonra yerini dolduracak herhangi birinin lehine tanıklık yapmadan ayrıl. 
Doğrusu ikinci [başka bir rivayette tam (tarnrne)] gaybet gerçekleşti ve 
Tanrı'nın izniyle olmasından başka ricat olmayacakhr.ı4s · 

Kararname Nevbahtller'in yüz yüze kaldıklarına benzer sorunu 
önceden görerek devarn eder: 

Yakında Şlam arasında beni gördüğünü iddia eden kişiler olacak. 
Doğrusu Süfyaru ve evrensel savaş çığlığı (sayha) ortaya çıkmadan önce 
beni gördüğünü iddia eden kimse iftiracı bir yalancıdır. 

Bu bildiri, Samard'nin ölümünden sonra ortaya çıkan diğer hak 
iddia edenleri, İbnü'l-Arnd'nin yeğeni dahil, kapıcılıktan [Gizli İmam'ın 
bablığı] caydıramadı.149 ilivayete göre ona alh giin sonra bir mirasçı ata
yıp atamayacağı sorulduğu zaman Samard şöyle cevap verdi: "İş Al
lah'ındır. O, bunu tarnaınlayacakm."ıso Samard arkasında mirasçı ve 
gaybet doktrini bırakmadan ayrılarak bu iddialarla öldü. 

Gaib İmam'ın· kapısı olma yönündeki aşırı iddia sahiplerinin ço
ğalrnası ve imarnın velayet makarnıyla Şli toplum arasındaki lletişirnin 
ikinci kez kesilrnesi151 bu zihni karışıklık (hayra) döneminde mihne duy
gusunu derinleştirdi ve pek çok İmam1, imaını Şilliği yok olma tehdidiyle 
yüz yüze bırakarak cemaatten ayrıldı.ısı Kısa vadede Nevbahti ve İbn 
Kıbbe er-Razi tarafından imarnet krizine getirilen teorik çözüm, din! oto
rite krizine pratik çözüm olarak yeterli gelınedi ve Şli toplurnun morali 
üzerinde anlık küçük bir etki bırakh. Bununla birlikte uzun dönernde ka-

ı4s İbn Babfrya, Kemal, 516. Editör "tfunme" (ccmplete) kullanımmın elyazmasınm bazı 
kopyalarında bulımduğunu not eder (Not: 1 ). Sonraki kullanım ilk olarak Tfrsi' de veri
lir. Tfrsi, Gaybe, 243. 

ı49 Tfrsi, Gaybe, 254-256. 
ı5o İbn Babfrya, Kemfil, 516; Tfrsi, Gaybe, 243. 
ı5ı İbn Babfrya, Kemaı, 3. 
ı5ı· E. Kohlberg, "From İmamiyye to Ithna 'Ashariyya':, Bulleton of the School of Oriental and 

African Studies, XXXIX, 1976; Modarressi, Crisis, 97-98. Kuleynı"'nin "Kafi"sindeki (1, 
117-120) yurdım sahibi (Sahibu'd-Dar) ve gaybet hakkındaki kısa bölümler şüphe 
Uyandırır ve daha eski tarihli bir rivayette Kuleyni dönemin başlangıcı olarak gaybet 
(Gaybe) yerine kanşıklık (Perplexity;hayra) kavrammı kullarur (II, 470). Aynı şekilde 
kutsal makamdaki yönetim tarafından İbn Ebi Ganim'e kesin cevap olarak yayınlanan 
buyruk, inananların "otorite içerisindeki bu kimselerle ilgili şüphe ve zihni karışıklı-
ğmdan" bahseder. (Tfrsi, Gaybe, 173.) · 
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lıcı çözüm, İbn Babuya tarafından X. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı 
gibi, bu öncü teolojik cümleleri yeniden ele almayı gerektirdi.153 İmarru 
Şiılik üzerinde maksimum Mutezili etkinin olduğu bir dönem ol!ffi Xl. 
yüzyıl esnasında mehdici bağlarnından çıkarılan gaybet düşüncesi bu 
ifadelerin ileri sürdüğü temeller üzerinde gelişti. Daha sonra Xl. yüzyıl 
İmam! önderleri, son imarnın gaybeti doktrinini kendi akl1 teolojileri çer
çevesinde uyarladılar. Gaybet düşüncesi yeniden apokaliptik bir temele 
oturtuldu ve Şll fenafillah anlayışının ve itikadının sabit unsurlarına dö
nüştürüldü. Aynı zamanda dini otorite, şer! gaybet düşüncesiyle tutarlı 
bir şekilde kurumsallaşmış oldu.154 

153 İbn Babfrya, Kemiil, 87-93. 
154 Arjomand, Cansolation of Theology". 
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