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Giriş
imarnın hata ve günahtan masunıluğu doktıini, insanın doğal
yaı-atılışına aykın göıünüyor. İnsan, tabiatı gereği, her zaman olmasa
bile, ömıünde en az bir defa hata yapmaya meyillidir. İnıanun
masuıniyeti Şiiliğin

temel doktünleıinden biridir ve bu Sünni çoğunluğun
bir alanı oluşturuyor. Fakat Şia, görüşlerini
desteklemek için Kur'ani nakli delilden yoksun değildir. Bu görüş
aynlığı, sadece İslam itikadına özgü değildir. Hııistiyan mezhepleıi
arasında Doğu Ortodoks Kilisesi, papanın masuın olmadığı, ancak
Kilise'nin masum olabileceği görüşüne sahiptir. Bu görüş farklılığı,
1054'te Doğu Oıtodoks Kilisesi'ni diğer bir Hıristiyan Kilisesi olan
Roma Katolik Kilisesi'nden ayıran temel nedeılierinden biriydi.
ınııvafakat

etmediği

Allah'ın birliğine iman (tevhfd), peygamberlik (nübüvvet), imamete
inanına, diriliş (medd)lamret ve adalet Şiiliğin temel doktıinleridir.ı Şiilik
kısaca şuna inanıı·:

Müslüman

topluına

lider veya halife olarak Hz.

x Bu makale The Islamic Quarterly wolume XLIV Number I First Quarter 142112000
s. 343-357'de "A Critique of the Shia's Doctrine of the Infallibility (Ma'sum) of the
Imamate" adıyla yayımlanmıştır.
* i.ü. ilahiyat Fakültesi KelamAnabilim Dalı Öğretim Üyesi
ı Muhammed Rıza el- Muzaffer, 17ıe Fait/ı of Shi'a Islam, Gt. Britain: Mubammadi
Trust, 198, s. 2: Ayrıca bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, Hanıid Dabaşi ve Seyyid Veli
Rıza Nasr, Expectatimı oft/ıe Millenium: S/ıi'ism in History, USA: State University
of New York Press, 1989, s. 96.
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Peygamber' e varis olına, kızı Fatrma ile evlenen yeğeni ve damadı Ali b.
Ebi Talib ve Hz. Peygamber'in torunlan Hasan ve Hüseyin yoluyla elıl-i
beyte varmalıdır. Öte yandan Sünniler genel olarak şuna inanırlar: Halife,
Hz. Muhammed'in kabilesi olan Kureyş'ten olmalıdır; Hz. Peygamber'in
ailesinden alınası zorunlu değildir. Süııni düşünürler, imarm dinin
kurallarını uygulan~akla görevli, icma yoluyla seçime ya da ehlü'l-hall
ve'l-akd tarafından onaylaınmş bir kurulun atamasına tabi üımnetin başı
olarak kabul ederler. 2
Bu makale, Şii bakış açısmdaı~ imamet doktrini ile özellikle
imam'ın masum olduğu fikriyle ilgili olacaktır. Ayrıca bu makale, çeşitli
imfun taı~ımlarını tetkik edecek, kısaca imfunet doktıinine göz atacak,
imamla ilgili masumiyet kavr= doğuşunu araştn·acak ve bu göıüşü
desteklemek için Şii alillller tarafmdan ileri sürülen delili takdim
edecektir. Son olaı·ak, Kur'an ve Hadis'te imaının masumiyeüne karşı
olan delillerin sıınunm, bu doktrinin bir eleştiıi si de yapılacalctır. Fakat
ilk önce, Şii bakış açısından imfu~~ tanımına ve imfuııet kavraımna kısaca
bakalım.

imarnın Tamını

İmam, Arapça' da "lideı" veya "önder" aıılaımna gelir. Istılalıi
alınayan kullanışta

imam, bir

tophnnnı~ lideıine

veya ilim

alanında baş

otoıiteye işaı·et eder. Encyclopedia of Religion'a göre, teoloji deve İslfun
Hukuku'nda tekııik bir terim olaı·alc imam, İslam toplumumun yasal en

yiiksek liderine ve namaz kıldırana işaı·et eder. 3
Şia'nın imarnet Doktrini
İınfuııet doktıini imfuıı Cafer es-Sadık (148 h.) zarnaımıa kadar
şekillendirihneınişti. Ve o, bir rivayete göre ekseriyetle Hişfun b. elHakem'in eseridir. Esasen o, bir devletin politik organizasyonu için açık
imalar olmaksızın teolojik inançlaı·ın bir ifadesidir 4

2

Ann K. Lambton, "Political Tlıeory and Practice", Expectatimı oj the Millenium:

3

M. Eliade (ed.) : Encyclopedia of Religia, US: Mac Millan Publuslıing Co., 1987,
s.ll4.
Aıın K. Lambton, "Political Theory and Practice", s. 97.

Shiism in History, s. 98.

4
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Şiilikte, Hz. Peygamber'in vefatından soma İslam'ın yasal liderlik

yetkisi, Hz. Peygamber'in damadı ve yeğeni Ali ile başlayarak
Peygamber Hz. Muhammed ailesine tevarüs etmiştir. Şia inıitmlarınnı
çoğu (Zeydiyye arasındakiler dışında) politik güce sahip değildir. Şia'nın
çoğunluğu, üç halife yi hak salıibi Hz. Ali' den hilafeti alan illegal
gaspçılar olarak kabul eder. Hz. Peygamber'in varis olarak Hz. Ali'nin
adını söylediği ileri süıi.Uen lüh./632 ın. yılında Gadir Hum' da meydana
gelen meşhur, fakat ihtilaflı olay, ilk üç gaspçının Hz. Peygamber'in
damadından Ililafeti kaçn·dıklarmın delili olarak ileıi sürülür. Bu hususu
desteklemek ıçın başka bir delil dalm sunulmaktadır ki, Hz.
Peygamber'in m. 632'de vefat ettiği sırada, sayılan binlere ulaşan
müslüman toplumunu yönetmek için Hz. Ali'yi seçtiğini ortaya koyan
başka deliller de sunulmaktadır.
Hz. Peygamber'in Kur'an'm IX. suresinin (Berae Suresi) mesajını
Mekke' den aynlnuş olan Hz. Peygamber adma insanlara iletınesi için
Ebu Bekir'i değil de Hz. Ali'yi tercih etmesi, bu delillerdendir 5 Gadir
Hum olayı, sadece Şii alimler tarafından değil, ayın zamanda onu
kaydeden Sümıi otoriteler tarafnıdan da anlatılır. Bmılardan, Hz.
Peygamber' in aile efradnn şerefi endiren ve onlann ffiziletleıinden
bahseden biri, İmfun Nevevi'nin koleksiyonlarnıda (Bab: 43, no: 346)
bulunur6 İmfun Nevevi 6311123-676/1278 arasında yaşadı. Bu
5

S.H.M. J afri, "Conceptual Foundation", The Origins and Early Development of
Islam, UK; Logman Group Ltd., 1981, s. lS
Mekke ile Medine arasındaki bir su kuyusu olan Hum' da (Gadir Hum)
Peygamber'in Zeyd b. Erkarn'ın aktardığına göre şöyle söylediği rivayet edilmiştir:
"Dinleyiniz ey İnsanlar! Ben (sizin gibi) sadece bir insanım ve yakında
Y ardımcın1' ın elçisi gelecektir ve ben onun emrine itaat etmek zorundayrm
Arkamda iki önemli şey bırakacağım: birincisi, Kur'ını-ı Kerim, Allah'ın kitabıdır;
bu kitap, emirler ve sizler için rehberlik içermektedir ve onun nuru vardır. Bu kitaba
sıkıca sarılınız ve onu takip ediniz. Bıraktığım ikinci şey ise, Elıl-i Beyt veya kendi
ailemin üyeleridir. Allah adına, sizlerden beniuı aile üyelerime (bunlar eşleri hariç,
Hz. Ali, Hz. Akil, Hz. Abbas, Hz. Cafer'in torunlarıdır) saygı göstermenizi
istiyorum." S. 213 İmam Zekeriya Yahya b. Şerif en-Nevevi (ter. S. M. Maclni
Abbasi), Riyazu 's-Sali/ıfn, S. Arabistan: International Publishing House, c. I;
MUslim'in rivayet ettiği bu hadiste Hz. Ali tam olarak "halef' diye isimlendirilmiş
alınasa bile, Hz. Ali'nin peygamberin halefi olduğunu ima edilmektedir. Bu durum,
daha sonra peygamberin Hz. Ali'yi Mevla-i O adir Hum diye seçmesi olgusuyla teyit
Slıi'a

6
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aJ.im/ilahiyatçı, hadisleri İınfun Buhari ve İınfun Müslim'iıı hacimli
koleksiyonlanndan iki cilt halinde özetledi. 346 numaralı (hadis) İmfun
Müslim'iıı koleksiyonundan alınmıştn·.
İmfun Alnned b.

Hanbel gibi diğerleri onu "Müsnetf'in de
Tirmizi, Nesa!, EbU Davüd ve hemen hemen diğer bütün
sünen yazarları, İbnu'l-Esir "Üsdü'l-Gdbe"sinde, İbn Abdi'I-Ben
"İst'idb"ında,
İbn Abd Rabbih "Ikdu'l-Feritf'inde ve Cilhız
"Osmaniyye"siııde ayın şekilde nakletnıiştir 7 Elbette, Hz. Peygamber'in
halefi olarak Hz. Ali hakkında kullandığı "mevld" kelimesinin asli
anlamıyla (ve onun yeğeniııi bu şekilde yoruınlamaya sebebiyet veren
olaylar) ilgili tartışına bugün de devam etınektedir. Şia "mevld"
kelimesini lider, amir, önder anlarmna alır ve bu yüzden Hz. Peygamber,
Hz. Ali'nin "mevld"sı olduğunu söylediği zanıan, onu halefi olarak
isimlendi1Tlliştir. Sünnller, bu kelimenin arkadaş, yakın akraba, dost ve
ashabnn, yeğeni ve kız= kocasına yüksek saygı ve hünnet duymaya
çağıran bir davet olduğunu ileri sürerler. Bu davet, aynı zamanda Hz.
Ali'ye karşı Yemen seferi gaııiınetleıiniıı dağıtumnda sözde sert ve
lilkayt ınuanıele ettiğine ilişkin oluşan sfi.-i zanlan giderme anlannna
gelir.
nakletmiştir.

Şia,

Gadir Hum olayından başka, Hz. Peygamber' in kendi vaTisi
için Hz. Ali' yi tayin ettiğini kamtlaınak üzere Maide Suı·esi 55.
ayeti delil getirir. 8 Nfi.r suresi 35. ayetiıı yamsıra, Milide Suresi 65. ayet
başka bir delildir. 9 Bn makale, imfunm masumiyeti konusuyla ilgili
alınası

edilmiştir.

7

9

"Mevla" terimi, sadece halefe değil, aynı zamanda dosta da işaret eder.
"Mevla" terimi ve onun taın olarak neye işaret ettiği konusundaki tartışma, Sünni ve
Şii bilginleri arasında halen sürmektedir.
S.H.M. Jafri, "Coceptual Foundation", The Origins and Early Development of Shi'a
Islam, s. 19-20.
"Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki
Allah'm emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekliiı verirler." (Mfude, 5:55).
Klasik Şii müfessir et-Tabersl'ye göre, bu iiyel nazil olduğu zaman Peygamber Hz.
Ali'yi halefi olarak tayin etmiştir. et-Tabersl, bu hususu kanıtlamak için birkaç ri'ivl
zikreder.
"Ey Resı?l! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer -bunu yapmazsan O'nun
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah,
kiifirler topluluğuna rehberlik etmez." (Mihde, 5:67).Peygamberin tebliğ etmesi
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olduğu
Şii

için, burada Gadir Hum olayının sıbhatiııin lehinde ve aleyhinde
ve Süınıi gruplar tarafından karşılıklı olarak ileri süı·ülen deliller ele

alınmayacaktır.

Ş1a taraftarlarının büyük çoğuuluğunu oluşturan İsnaaşeriyye
Ş1a'sı, "İmameti sürekli ila!ıi bir rehber, masum önder ve din öğreticisi
ihtiyacına dayandırır.

Bu ihtiyaç, valıiyden çok iıısan aklı yoluyla bilinir.
Muhannı~ed ile peygamberlik sona erince, bu mükemmel rehber !iderler,
Hz. Muhammed'in yeğeni ve dan~adı Hz. Ali ile başlayan imamlardı." 10
İmamlar, Kur' an'ııı son olması sebebiyle yeni bir ilahi kitap
getirıneseler

de, peygamberler gibi günal~ ve hatada korııııınuşlardır ve
fonksiyon ve otoriteyi paylaşmaktadırlar. Şiiler, imamlardan birine
itaatsizliğin veya birini tanımanın Hz. Peygamber' i tanımamaya veya ona
itaatsizliğe eşit derecede küfür işiemek olduğııııu söy!erler. İsnaaşeri yy e
(on iki imfuna iııananlar), imfunet makammın, Hz. Ali' den başlayarak
iHlhi tayin yoluyla (Hz. Ali'nin soyunda baki kalmak şartıyla) nesilden
nesil e geçtiğille iııarur. Buna göre Hasan ve Hüseyin' den soma iman~et
Hüseyin'in çocukları arasında babadan oğula geçecektiL
ayın

İmaının İsmetinin Ortaya Çıkışı: Ne Zaman, Nasıl Başladı?
Şia'yı imitmlarına ve onların masumiyetleriııe büyük dini otorite
veya önem atfetmelerine sevkeden husus 11 Hz. Ali'nin trajik ölümüyle

gereken mesaj, Hz. Ali'nin

insanların

velisi

olduğudur.

et-Tabersl'nin tefsirine göre

"Cevami"de, İbn Abbas ve Cilbir b. Abdillah, Allah'ın Peygamber'e Hz. Ali'yi
insaniann önüne geçirmesini ve onun

onların

vellsi

olduğunu

onlara bildirmesini

emrettiğini

söylediler. Fakat Peygamber bunu hoş görmeyecek olan bir grup
ashabından korktu. Bu iiyet bunun üzeriue nazil oldu. Ertesi gün Peygamber nazikçe
Hz. Ali'nin elini tutarak "Ben kimin koruyucusu (mevliisı) isem, Hz. Ali de onların
koruyucusudur." dedi. O zaman o, bu ayeti tebliğ etmiş oldu. Bkz. "Qur'anic
Exegesis", Helmut Gatje, 11ıe Qur'ii.n and its Exegesis, SelectedTexts witlı Classical
and Modern Muslim Interpretations içinde, UK: One World Publications, 1996, s.
240.
10

11

E. Eliade (ed.), Encyclopedia of Religimı, US: MacMillan Publishing Co., 1987, s.
116.
Wilfred Madelung, Encyclopedia of Religion, s. 116'daki imametle ilgili
makalesinde.
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1

karşılaşmadan

önce kısa bir müddet halife olduğu zaman hariç, oniki
imfundan hiçbirinin politik gücü elinde bulundurmaması gerçeğidir.
İmfunm ınasurniyeti veya ismet doktrini, ne Kur' mı' da ne de sahih

Sünni hadis koleksiyonlanııda bulunmaz. Ş!a'mn kısmen kendi
görüşlerini ispat etmek için ileri sürdükleıi Ahzab Süresi 33. ayet de bile
bu doktrin kesin ve açık bir şekilde yer almanıaktadır. Bu terinı, ilk
olarak, iınfuıını masınıı/günahtan konımnuş olması gerektiğini ileri süren
İmfuniyye tarafından masumiyet teriıninin bilinen ilk kullanınn Hicri'
2./Miladl 8. yüzyıldır. Donaldson'nn belirttiği gibi bu doktıin, Silimi
halife iddiasma karşılık, Şla'nın iınfun iddiasım oluşturma teşebbüsfuıfuı
bir sonucudurY Bu doktrin, İbn Babeveyh es-Sadftk (413/1022)
tarafından "Risdletü'l-İ'tikaddti'l İmdmiyye"de dalıada geliştirilıniştir. O,
şnnları söyler:
"Bizim nebiler, resuller, imamlar ve melekler hakkındaki inancmnz
şudur: Onlar masuındurlar; bütün kirlerden teınizleurnişlerdir. Onlar,
küçük olsun büyük olsun herhangi bir gfuıah işlemezler. Onlar,
eıın·edildikleri şey hususunda Allah' a itaatsizlik etmezler; O'nıııı
emirlerine göre hareket ederler. Onların statüsü ile ilgili herhangi biT
konuda onların masumiyetini inkar eden kimse, onları tanımıyor
deınektiT; böyle bir kimse ise kdfirdir."
"Bizim onlar

hakkındaki inancnnız şudur: Oıılaı-

masumdurlar ve
sonuna kadaı- mükeınınellik, kemal ve bilgelik
sıfatlanna sahiptirler. Onlara eksiklik (naks), itaatsizlik (isyan) ve
fiilierinin herhangi birini bilıneıne (cehl) atfedilenıez." 13
hayatlaı-ımn başından

Nakli Delil ve Şia'mn İmaının Masuıniyeti İle İlgili Delilleri
Şiiler, imaınnı

günah ve hatadan konıınnuş
desteklemek için Ahzab Süresi 33. ayete isnat ederler:

12

13

olduğu görüşlerini

Ann K. Lambton, "Political Theory and Practice", Expectation of Millenium, Shi 'ism
in History, s. 99.
Ann K. Lambton, s. 99.
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gidermek ve sizi

";.5-fik;T erii-çoğul zam:i:r yani "sizi tertemiz yapmak:' (eri! zamir ;J-,
sadece Hz. Peygamber'in eşierine değil, aym zamanda Hz. Ali, Fatnna ve
onlann çocuklan dahil bütün ailesine işaret eder), dişil çoğul adıla işaret
etmek için ;jfij,;:, yerine (;.5- yerine dişi! kip J) kullanılır_ (Hz.
Peygamber'in ailesine bütün gerekli saygıyla beraber) Bu erkek
üstüulüğü doğmdan,
zorunlu olarak Allah'ın iradesini erkeğin
gerçekleştireceğine işaret etmez. Çünkü, Hz. Peygamber'in ve eşlerinin
Hz. Ali ile ilgili hikayeleri dahil, tarihte ve genelde insanlık
araştırmalannda, insan varlıklarının hatalardan korumnadığına delillet
eden ömekler vardır_ (Bu durnın, gelecek başlıkta dalıa fazla
tartışılacaktır.) İnsanoğlu, her zaman yapmayı irade ettiği şeyi yeıine
getiımek için mutlak özgür iradeye sahip değilse de, yapmaya niyet ettiği
şeyi yapmak için özgür iradeye sahiptir_
Şii: düşünürler, imaının

masumiyeti hususunda birkaç delil ileri
sürerleL Şii'liğe göre imfunet, Allalı tarafından tanzim edilmiş bir
zorunluluktur. Bu yüzden imam, biı· grup kişi tarafındau seçin~e veya
atamaya maıuz bırakılamaz. Şi'a' ya göre insana ğ]u, ilam olarak eğitilmiş,
günahsız biı· lidere ve yetkili bir din öğreticisine daima ihtiyaç duyar.
İnıfunetin fasılasız devauıı, Allah üzerine zoıunludur ve dünya, halk
tarafındau bilinen olsun, birkaç tarafıara sahip olsun veya gaybet halinde
olsun asla bir in~funda malırum olamaz. İmfun Hz. Peygamber'in vasisidilve bütün fiillerinde ve sözleriııde günalısızdır. Şi'a, güçlü bir şekilde
Hz.Muhaunned'in Hz. Ali'yi vasisi ve halifesi olaı·ak nass ile tayin ettiği
görüşüne sahiptir.
Başka bir Şii: düşünür İbnu'l-Mutalıhaı· el-Hilll (648-726/12501325) Faı·ab1 ve İhvfuı-ı Safa'mn siyaset felsefesinden istidlhl yapmak
suretiyle iınfuı1111 günalısızlığına ve kusursuzluğuna delil getirir. O,
insaııın sosyal bir hayvan olduğunu söyler. O, il~tiyaçlarının çok olması
14

Çeviri, Abdullah Yusuf Ali, 17ıe Meaning of the Glorious Qur'an, USA: Amana
Publications, s. 1066-1067'dan ilyetin Arapça'sından yapılmıştır.
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ve onlan toplum

dışında gerçekleştinne yeteneği olmayışı

nedeniyle tek
başına yaşayaınaz. O, başkalannın iş birliğine ihtiyaç du ysa da, bencillik
ve taınah düıtüsüyle başkalaı·ınm sahip olduğu şeye göz diker, onlara
hükmetıneye ve esir etmeye çalışır. Onlar arasında hüküın verecek,
hüküınleıinde ve eylernlerinde bütün kusur ve hatalaı-dan koıunmuş bir
imam bulunmadıkça ihtilaf sürekli olacaktır. "Sadece bu şekilde, biriniıı
diğerine karşı haklan etkili biı· biçiınde savunulıır, ilahi hııkukıııı meşıu
cezaları uygulanabilir ve toplııınıııı barış ve düzeni temin edilebilir."
İbnu'l-Mutahhar (imanım isınetinin sebeplerini detaylı olmak açıkladığı
kitabı) "el-Elfeyn"de, şeriatnı yorumlanması ve korunması için,
insanların birbiı·ine saldında bulıınmasnıı önlemek için, ziilirnleri
engellemek, mazluınları koruınak için bir lidere ihtiyaç bulunduğiuıu
tekrar tekrar vurgular. Ahkilmı/şeriatm hi.ikiirnleıini açıklanıak için Allalı
tarafından tayin edilmiş hata ve günahtan koıumnuş bir imdmın
bulunması zorunludm. Söz konusu imdm, otoıiteyi kadılara, ordu
komutaıılanna ve idarecilere dağıtınayı biı· zorunluluk sayacaktır. Bu
yüzden imdm, iyiyi emrettiği ve kötüyü yasakladığı için günalısız olmak
zonı:ndadır. 15
İmdmm gi.inahsızlığı göıüşüııü destekleyen başka bir delil "mistik

spekülasyon" teoıisidir. Yazar Ann K. Lambton' a (Political The01y and
Practice) göre bu teoıi, doğu Helenistİk dünyasından almmış ve
metafizik fikirler ve kader doktrini ile destekleıırniştir. Zeydiyye
dışındaki Şia buna inanır. Bu teoıiye göre, Adeın'iı1 yaratılışından önce
nur-u Muhammedf denilen ililhlışık, her bir nesilde seçilmiş biı· kişinin
cevherine geçmektedir. Bu durum Hz. Ali' de de onun soyundan gelen
imamlarda da var olagelmiştir. Bu ililhlışık sebebiyle, imilma gizli bilgi
(hikmet) verildiğine ve ona günalıtan koruma balışedildiğine inanılır.
Sadece o (imam), iliilli sn·laı-ın bilgisinin gizli kaynağına sahiptir. Söz
konusu sıı·lm, İnıilmlar vasıtasıyla bu nııra katılırlaı·; iınamlar Hz.
Peygamber' den soma gelen ve iliilli bilgiyi araştnınada Allalı ile insan
arasında vasıta olan kimselerdir. İmfunlaı·m ruhlaı-ma taşınmış olan bu

15

Ann K. Lambton, s. 102.
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semavi ışığın cevheri, çok muhtemelen ille olarak altnıcı İmfun Cafer esS §dık (148/765) döneminde açık bir şekilde ifade edihniştir. 16
Diğer taraftan Zeydiyye (bu grup isınini, Hüseyin'in iki tomnundan
olan Zeyd' den almıştır. Diğeri, oniki imfun silsilesini dev an~ ettiren
Muhannrıed el- Bakır' dıı·), diğer taraftan imfunlara günalısızlık atfetmez
ve imfunlar silsi!esinin verasetini kabul etınez. Zeydiler'e göre imfunet,
Hz. Peygamber tamfından tayin edilıniş olan Hz. Ali ve iki oğlundan
soma, gayr-ı meşru idarecilere karşı çıkan Hasan ve Hüseyiıı'in nitelikli
herhangi bir torununa aittir. Bununla beraber, Sünnilerde olduğu gibi,
Zeydiler' e göre de imam yasal kararları icra etınek içiıı diııdar illim,
nanmslu, cesur ve ehliyetli olmalıdır.

biıi

İsmailiyye olaı·ak

isimlendirilen başka bir Şi1 fırka, ilillıi hidayete
masum bir lider ve öğreticiye sürekli bir ihtiyaç bulunduğu
iııancını vurgular. Bununla birlikte onlaı·, bundan "doğru diıı tarilıiııiıı
döngüsel görüşü"nü geliştirdiler. (İsmaill terimi altıncı imfun Cafer esSadık'ın oğullarmdan biı·i olan İsmail'in ismiııden almnııştır. Diğer oğlu
(oniki imam silsilesini devam ettiren) Musa el-Kazım (183 h.)dır.
salıip,

Kur'an ve Hadis'ten Atıftarla İmamette İsınet Dolctriniu
Eleştirisi

Hz. Peygamber' den yapılmı bir rivayette o şöyle der: "Benim
diııimin temeli akıldır." Ş1a'mn imdmııı isnıeti doktrini, hata ve
kusurlardmı
beri olmaymı insanoğhnıun doğal yaratılışına ters
düşmektedir. Hz. Peygaırıber'den nakledilen başka bir hadiste o şöyle
der: "Benim ünrırıetiın hata üzere icma etmez." 17 Başka bir deyişle, İslaın
üunrıetinin fikir birliği veya icma'ı hata üzere olırıayacaktır. Çıkarsaırıa
yoluyla, bir insmı hata işleyebiliı· veya ymıılgılara maruz kalabilir. Ancak
inanaıılaı· topluluğu özellikle yasal bir karaı· aradığı zaırıan hatada
birleşmeyecektir.
Hz.
Peygamber' iıı hatalardmı korunmadığnn
kanıtlamak içiıı Kur' aıı' dan birkaç öıııek zikredilebilir. O, İslam'ı
anlattığı esnada kör bir adaını önemsememesinden dolayı Kur'an'da
Allalı taı-afından azaı·lanırııştır. Bu özel olay esnasında Hz. Peygamber,
16

17

A.g.e., s. 93.
Bazı yazarlar bunun uydumıa hadis olduğunu söylüyor.
Sayı:

8,
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kendi tarafına kazanınaktan
gelenine İslfun'ı anlatıyordu.

endişeli olduğu ınüşıik

Abese Suresi'nin (80: 1-11) bu olayı gösteren

bir

Kureyş

ileri

ayetleıi şöyledir:

"(Peygamber), yüzünü ekşitti ve geri döndü. Anıanın kendisine
gelmesinden ötürü Belki o tenıizlenecek, Yahut öğüt alacak da o öğüt
ona fayda verecek. Kendini (sana) muhtaç görnıeye1ıe gelince, Sen ona
yöneliyorsun, Oysa ki onun tenıizlenip arınmasından sen sorumlu
değilsin. Fakat koşarak sana gelen, Ve (Allah'tan) korkarak gelenle, Sen
onunla ilgilennıiyorsun. Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür."
Bu olay Allah'ın mesajının sadece yetkili, zengin, prestijli, güçlü
ve etkili kimselere değil, herkese yayılmasının gerekli olduğunu gösterir.
Allah'ın kelfumndan anlaşıldığına göre, hiç kimse zengin-fakir ya da
güçlü-güçsüz arasında ayırım yapamaz. Kuşkusuz genel olarak her
şeyden önce bir insan olan Hz. Peyganıber'in yüksek ve mükemmel
karakteıi hiila devam etmektedir. Burada bir karar yanılgısı vardır. O
hatalanyla ilgili bu ayetler vahyedildiği ve bugünkü bildiğimiz Kur'fuı
şeklinde indiği zaman bunları ashabına söylemekten korkmayan dürüst
bir kimse idi. O, samiıni ve dürüst olmasaydı, kolay ve rahat bir şekilde
bu ayetleri göımezden gelebilir ve kendine saklayabilirdi. Fakat Hz.
Peygamber bunu yapmadı. Bununla birlikte bu ayet, Hz. Peygamber'in
İslam'ın mesaj1111 herkese, sosyal durumunu dikkate almaksızın
ulaştırmadığı şeklinde yanlış yorumlaınnmnalıdır. Küçük bir olay, onun
İslfun' daki konumını veya peygaınberliğin tmnm kapsayacak şekilde
genelleştirilmemelidir.

Hadislerde olduğu gibi Kur'fuı'da da zikredilen başka bir olay
Hz. Peygmnber' e Allah kendisine meşru kılmışken niçin
kendisine harmn kıldığını sorduğu zamanki durumunu anlatır. O, bal
almaktmı sakınımştı. Bazı lıanınıları, Aişe, Hafse, Sevde ve Safiye Hz.
Peygmnber yanlarına geldiği zaman, bal kokusu hakkında kendisini
uyannak için aralannda mılaştıklaı"Inda, O, bal yemeyi ken~isine
yasaklarnıştı. Bu özel koku, Hz. Peygaınber tarafından alınan ve
kendisini diğer bir eşi Zeynep bint Cahş taı·afından verilen baldan
geliyordu. Açıkca Aişe, Hz. Peygamber Zeynep bint Cahş uzun süre
Allah'ın
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birlikte kaldığında, onu kıskanıyordu ve bu yüzden
işbirliği yapmaya zorluyordu. 18
Talıı·im

Suresi 66/1. ayeti

diğerlerini

kendisiyle

şöyledir:

"Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah 'ın sana he ldl
niçin kendine haranı ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok
esirgeyendir."
kıldığı şeyi

Açıkça

bu ayet, Hz. Peygamber bal yememek için yenlin ettiği
zamaıı nil.zil olmuştur. Burada anıatılmak istenen diğer bir husus şudur:
O, doğru karar verdiğini düşünse bile, bu doğıu değildi ve Allalı bu
ayetle onu düzeltnıiştir. Başka bir mesele de şudur: Peygamberler gibi
imamlaı1 da masum gören Şia'mn aksine, Hz. Peygaınber Allalı katmda
hatadaıı beıi değildir.

Başka bir peygaınberin de yaıılış yaptığı rivayet edilir. Kur' aıı
birkaç ayette Musa Peygamber'in bir Mısıı-lı'yı öldürdüğünü anlatır.
Musa Peygaınber Mısırlı'nın "bir İsralli'yi dövdüğünü ve cezasını
çekmediğini gördü. Musa kardeşçe bir yakınlık lıissetti ve Mısırlı'ya
vmdu." Muhtemelen onu öldüınıek niyetinde değildi. Fakat o bundaıı
pişmaıılık duydu ve Allah'taıı bağışlamasını istedi. Bu olayla ilgili birkaç
Km' aıı ayetlerinden önıekler şunlardır:

"Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden
iyiye denemeden geçirdik." (Tahii, 20:40).

kurtardık.

Seni iyiden

"Onların

bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni
öldürmelerinden korkuyorum." (Şu' ara, 26: 14)
"Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin!
Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım."
(Şu' aı·a, 26: 19-20)
"Musa: Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım).
Beni bağışla dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok
esirgeyici olan ancak O'dur." (Kasas, 28: 16) 19
18

Abdullah Yusuf Ali tarafından 66. sure 1. ayetin tefsirinde (s. 1490) nakledilen bu
hikaye, Buhari, Müslinı, Nesei, Ebü Davüd vb. hadis koleksiyonlarında rivayet
edilmektedir.
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Bu bağlamda, müslümaulann kabul ettikleri bir hadis daha vardu.
Söz konusu hadiste, Hz. Peygamber'in Medinelilere hurma ağaçlaı1lll
budaınalanyla ilgili bazı nasihatlerde bulunduğu rivayet edilmiştir. Hz.
Peygaınber onlara "Ağaçlaı·ı bndaıııazsauız belki de daha iyi oluı»
demiştir. Fakat sonuç umulaıun taın tersi olmuştur. Bunun üzerine Hz.
Peygaınber hemen kendisinin sadece bir beşer olduğunu ve hata
yapabileceğine dikkat çekmiştir. O'nun şu sözleıi, hatayı itiraf edişini
tasvir etmektedir: "Ben sadece bir beşerim. Size dini görevleriniz
hakkında bir şey enırettiğimde, onu yerine getirmek zorundasınız. Fakat
size şahsi görüşünıle ilgili bir konuda bir şey söylersem, bu sadece bir
öneridir ve ben de sadece bir beşerinı. Belki de siz dünya işlerinizi
benden daha iyi bilirsiniz. " 20
Km' fuı da insaunı zayıf olarak yaı·atıldığmı söyler: "Allah sizden
(yükünüzü) hqfifletnıek ister; çünkü insan zayif yaratılmıştır." (Nisa,
4:28); "Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüziiigün ardından kuvvet veren ve
sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır." (Ruın:
30:54). İnsau aceleci olduğu için yanlış kaı·aı1ar verıneye ve hata
yapmaya meyilli dir: " .. .İnsan pek acelecidir!" (İsra, 17: ll); "İnsan,
aceleci yaratılmıştır." (Enbiya, 21:37).
İnıamın Şii geleneğine göre ınasmn olması, her zaınau gerçeğe
uygun düşmez. İınam Ali b. Tiilib'in durumrum ele alalnn. Genellikle,

kadar adil ve merhametli olduğu
konusımda
tartışına
yoktm. "Birbirine naıııuslu haber aıılataıı
kadınlarla" 21 ilgili Silimi hadis koleksiyonunda İınam Buhiiri tarafındau
yapılan bir rivayet, farklı bir açılım sağlayabiliT. Hikaye, kendisi ile ilgili
"Nanıuslu, kötülüklerden habersiz mürnin kadınlara zina isnadında
bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlennıişlerdir. Onlar için çok büyük bir
azap vardır." (Nfır, 24:22) iiyeti niizil oluncaya kadaı·, hakkında yayılnnş
onun ilahi bilgi ye

19

salıip

Ayetlerin çevirileri
Qur'iln'dandır. Ayrıca

onlardan birini
20

21

olduğu

Abdullah Yusuf Ali, T7ıe Mecıning of the Glorious
bak 28. sure 33. ayet şöyledir: "Musa dedi ki: Rabbim! Ben

öldürmüş tüm,

beni öldürmelerinden korkuyorum."

Müslim, Salıih, VII, s. 95; Dr. Said Ramazan, lslanıic Law: !ts Scope and Equity,
1970'de zikredildiği gibi.
Dr. Muhammed Muhsin Han (çev.), T7ıe Translations and Meanings of the
Sunımarised Salıi/ı al-Bukhari, Suudi Arabistan, 1996, s. 552-559.
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Bu vabiyden evvel Ali'nin tamamen dürüstçe olsa da, yine de bir
dereceye kadar Aişe'yi darıltrmş olan bazı imaları olduğu rivayet edilir.
Elbette Ali, ona karşı iftira edenlerden biri değildi. Onun şöyle dediği
rivayet edilir: "Ey Allah'ın Resulü! Allah sana bir sınırlama getirmedi,

ondan başka kadınlar var. Sana doğruyu söyleyecek bir kadın
isteyebilirsin." Bunun, Ali halife olduğunda, Aişe ve diğer iki kişinin
karşı karşıya geldiği

Cemel Savaşı'mn muhtemel sebeplerinden biri
olması imkansız değildir. Ali bu linalan yaptığı zaman çok gençti. O, Hz.
Peygamber vefat ettiği zaman 33 yaşındaydı.
İnıilm Hüseyin ve ailesinin Kerbela' da öldüıiihnesi, ölüler arasmda

emzikli çocukların da bulumnası sebebiyle çok derin bir hüzün uyandırdı.
Olaya bir bütüıı olmak bakan ve değerlendiren taıihçi veya savumna
stratejisi uzmanı, İınfuıı'ın Mekke'den Kufe'ye hareket etme ve ailesini
de beraberinde götürıııe karanııda haklı olup olmadığım sorgulayabilir.
Kuşkusuz o, kendisinden sonra hayatta olan muhaliflerinden kaçıyar ve
kendisini halife olarak kabııl etmek isteyen sakinierin bıılmıduğu Küfe' ye
doğru yöneliyordu. Eğer İmilm Hüseyin, o zamaıı hakim halife olaıı
Yez!d' e sadakate söz verseydi, muhtemelen Kerbela olayı bertaraf
edilmiş olacaktı, fakat bunu yapmadı. Şayet yapsaydı, halk nazarında
Yezid'in geniş çapta kabul edilemez ve İslami olınayaıı davramşını
açıkça beğemneyen peyganıber tonınu olarak tarilıe geçemezdi. Bu
reddedişin mümkün sebeplerinden biri kolayca anlaşılabilecekti.
Ayrıca Hüseyin Yezid'i destekleseydi, Yezid'in uygulaınası
sonraki müslümanlar için standaıt bir uygulama olacaktı. Bmıll11la
birlikte başka bir açıdan inıilmnı Küfe yolculuğuna devam etme kaı·an
yanlış bir hesaptı. Çüııkü çok sayıda insan onu tehlikeye karşı uyarıyor ve
"h·aklılaım kalplerinin kendisiyle, kılıçlanmn ise Emevilerle birlikte
olduğunu" 22 söylüyordu. Aynı zaıııaııda onlar, Küfelilerin zor zanıaıınıda
babasma ve kardeşine ihaııet ettiklerini anlatıyordu. (Taberi Taı·ihi'nde
zikredilir). Yine İınfun, bazı ileri gelen Küfeli Şiilerle birlikte Tiriınme b.
22

Taberi, II, s. 242, 277; S.H.M. Jafri, Origins and Early Development of Shi'a Islam,
200' de zikredilir.
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vazgeçmeye zorlayarak onu koıuınayı ve
daha sonra uygun zaman geldiğinde
isyan etmeyi önerdiğinde, bu önemli teklifi reddetınişti. Fakat imilin bu
23
öneıiyi reddetti.
O, teklifi kabul etseydi, ailesinin ve taraftarlarının
hayatrın korumuş olacaktı. Açıkça İmfun, daha önce Hicaz'da iken
yapması gereken, silahlı asker organizesinde ve desteğinde başarısız
oldu. Yine o Hicaz'dan Küfe'ye gitmek niyetinde olduğunu halka
bildimliş, böylece muhaliflerinin kendisini takip etmeye davetiye
çıkarmıştır. Savunına stratejisi uzmanının bakış açısından bunlar, Kerbela
katliamına yol açan olayi ardır.
Addettai'nin

planından

dağlarda sığınaklarda saklanınayı,

Hz. Hüseyin'i mazur gösteıme gayesiyle olaya farklı bakan bazı
bilginierin bu tavıma aykırı olarak, son tahilde insan hatadan beri
değildir. "Onun (Hüseyin) bütün eylenıleri göstermektedir ki, o, askeri
güç yoluyla kazanılan zaferin geçici olduğunun farkında idi. Çüııkü
zamanla daha güçlü başka bir kuvvet, onu harap edebilir. Fakat acı ve
ıstırapla elde edilen zafer kalıcı olm ve insanm şunıunda sürekli bir etki
bırakır" Bu, S.H.M. Jafri'nin The Origins and Early Devolepment of
Shi' ah Islam isimli eseıinde şöyle açıklarm: "Hüseyin, Km' an'ın
kuralları ve Hz. Muhaımned'in süımetiyle açıkça alay eden Yezfd'in
yönetin1İ altmda yaşayan müslümanların dini şuurunda tam bir devrim
pliinlıyordu."

Diğer

imiimiann hayatlan çok trajikti. Çüııkü Ş!a'nın söylediği
şekliyle ilah! enıirle 329/939'ta gaybet eden ve Allah iriide ettiği sürece
devaın edecek olan onikinci irnfun dışında hepsi, ya katiedilerek ya da
hapsedilerek öldüler. Bir hadiste Hz. Peygaınber şöyle dedi: "Şayet
düııyanın sonuna bir kalsa, Allalı o günü uzatır da; dünyaya benim
üımnetinıden ve benim aileınden biıisini gönderir. İsmi benim isn1inıle
aynı olacak bu kişi, kendisinden önce haksızlık ve zülnın ile doldurulan
24
düııyayı, eşitlik ve adii!et ile doldurur."

23
24

Taber1, II, s. 304; S.H.M. Jafri'nin kitabından naklen.
Allilme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai, Slıi'a, çev.: Seyyid Hüseyin Nasr,
İran: Ansariyan Publications, 1989'da zikredilen bu haclis, Abdullah b. Mes'ud'dan,
el-FusUlu'l-Miihimme, s. 271 'de geçer.

i.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi

ŞiA'NIN iMAMETTE İSMET OOKTRiNiNiN ELEŞTiRiSi

245

Onlar, o zaman idarede olan kendilerini Hz. Peygamber'in
tomnlannm tehdit ettiğini hisseden Emevi ve Abbasi halifelerinin
korkusu ve zulmü altında yaşadılar. Çünkü onların gücünü ve halifeliğini
tehdit daima yakındı. Bu yüzden onların hayatlanın daimi tehdit, bu
imfunların halkın gözünden uzak bir yaşam sümıelerini zoıunlu
kılıyordu. Bunun bir sonucu olarak ilk üç iınfun ve altıncı iınil.m Cafer esSadık dışında, onların hayatlan ve aktiviteleri hakkında bilinenler çok
azdır 25
Kuşkusuz

Kur' an' da bunu destekleyen bir ayet vardır: "Andolsun
ki, Resulullah, sizin için, Allah 'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve
Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir." (Ahziib, 33:21). Fakat bu
daha önce zikı"edilen olaylaı"la ilgili bir m-aştırma, Hz. Peygamber'in de
yanlışlaı· yapabileceğini, onun yaııılma ve hatalaı-dan beri olmadığını,
ortaya koynıaktadır. Eğer Hz. PeygaıTıber hata yapabiliyorsa, İmfun Ali
ve İmam Hüseyin'in dalıil olduğu olaylara analiz yoluyla detaylı olarak
26
bakıldığında, onun diğer torunlaıı. da hatadan korunınuş değildir
Son

in1amın

gaybeti

esnasında

imfunın

günal1sızlığı

kavranıı

hakkında dahi biı· belirsizliğin olduğu göıiilür. Önıeğin, bu dönemde
Şiiliğin hakiın olduğu İran' da gaybet halinde olan imiimm masumiyeti
nasıl işleyecektir. İmfunm rolü uleına grubuna veya bütün alaılimda

millete rehberlik etınek fonksi yonu olan din bilgiııleıine devrediliı·se,
İran'da hakim dumm (özellikle ekonomik durum) milletin doğı-u yolda
devam ettiğinin delili olabiliı· mi?
İmamet doktrini, ayrıca monmşik eğilinıler sergiler. Bu makale,
öncelikli konusu olmadığı için imfu11etin bu yönünü inceleyecek değildir.
Hakim inanç sadece oniki in1fuııın masum olduğudur. İmaınlm
güııahsızlığı kavral"J11, sadece insanın doğal yapısınm hata işlemesine
aykm görünmüyor; aynı zamanda iınfu1ılara bazı ilahi sıfatları atfetıne
eğilimini ortaya koyuyor. Sadece yüce Allah masum olabilir, O'nun

25

Araştrrın.ı:'lnıızın amacı açısınciını burada sadece

imam

Hüseyin'in katledilmesi

değerlendirilecektir.
26

Hz. Ali"nin dnruınu ve Kerbela olayı. İstaın tarihinde genişçe anlatıldıldarı gibi
eşsizdirler.
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yaratıkları değil. İnsanoğlu, İlısan-ı kilmil olmaya çalışabilir; fakat kişi
doğal

olarak hayatta bazı hatalar yapmaya meyillidir.

Sonuç
Muhtemelen Peygamber ailesine yüksek saygı ve itibar ve
imamların hayatlarının trajik sonuna, özellikle Kerbela katliamına
duyulan derin şefkat, Şia'nnı onları ismetle vasıflandınnalanna neden
olmuştur. Bir kimse aşırı hayranlık duyulan veya kendisine hümıet borcu
hissedilen biı' figür veya kişi konuımnıda ise, ona sadece oluııılu vasıflar
altetmek ve kötü yönünü göımezlikten gehnek insanda doğal biı'
eği!İl'ndir. Tıpkı bazı fertlere diğerlerinden daha çok zeka balışedildiği
gibi, imfunlara da bazı özel ilahi bilgiler verilmesini uygun görmekle
birlikte, yukarıdaki kanıtiann ışığmda yazarnı görüşü şudm ki, esasen
iıısan tabiatı hatadan azilde değildiı'. Bunuııla birlikte son talılilde,
ağırlıklı olarak kabul edilebi!iı· ki, Allalı' a akıllannda ve kalplerinde sıkı
yakınlık içiııde yer veren akıllı ve özel ilahi bilgi ile donatılıınş erkekler
veya kadnılar, hayatlarmda İlısanların (bizlerin) çoğuııluğundan dalıa az
hata yapmaya meyillidir!er.

i.ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi

