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Tebliğ 1Paper

ŞİA'DA USULÜ'D-DiN
Doç. Dr. _Avni İLHAN

Pek çok Şii gruplar içinde herşeyden önce inançla ilgili görüşlerini arzetmeye çalıştığımız mıltedil şillerdir. Diğerlerinin birbirinden de çok farklı
görüşleri olduğu için herbirini ayn ayn değerlendirmek gerekecektir ve kanaatımızca yeri burası değildir.
Tevhid, Adi, Nübüvvet, İmamet ve Mead olmak üzere Şia inanç esaslarını beş temel noktada toplanır. Bu beşli taksim bir bakıma, çok yakın
görüş benzerliği bulunan, Mutezile'nin beş aslına alternatiftir veya en
azından Usulü'd-din'in beşli bir taksimle anlatılması Mutezile'nin beşli
taksiminden etkilenmişe benzemektedir.
ı-TEVHİD:
Allah'ın varlığı

ve birliği bütün İslam ilimlerinin üzerinde en çok durbir konudur. Bu cümleden olmak üzere Şia ilimleri de tevhide
büyük önem vermişlerdir. Allah'ın varlığını isbat konusundakullanılan deliller ve takibedilen metotta Şia ilimleri ile diğerleri arasında fark yoktur.
Allah'ın sıfatları konusu alimierin farklı izahlarına imkan verir. Şia'nın
sıfatlar konusunda çizgisi hemen hemen Mutezile ile aynıdır. Bununla beraber Mutezile'de olduğu gibi kendi ilimleri arasında da sıfatıarın tasnifi
ve ele alınışında bazı ayrılıklar da vardır. Nitekim İbn Babeveyh (3811991)
Allah'ın sıfatıarını zatl ve fiili olmak üzere ikiye ayırarak incelerken, daha
sonrakilerden İbn Mutalıhar el-Hılli (726/1326) sübuti ve selbi olmak üzere
bir ayrıma gitmiştir. Fakat izah sırasında bu tasniflerin ciddi bir ayrılığa
götürmediği görülür. el-Kümmi zatl sıfatlar olarak: "Allah'ın daima Semi',
Basir, Alim, Hakim, Kaadir, Aziz, Hayy, Kayyılm, Vahid, Kadim, olduğunu
söyleriz" (1) demektedir. İbn Mutahhar da sübutl sıfatlar olarak isimlendiriliği bu sıfatları sayarken; Allah'ın, Kaadir ve Muhtar, Alim, Hayy,
Mürid ve Kahir, Müdrik, Kadim, Mütekellim, fuı.dık olduğunu bildirmekte
(2) ve böylece O'nun sekiz sübuti sıfatından söz etmektedir. Halbuki elKummi bu sıfatıardan Mürid ve Mütekellim oluşu ile ilgili olan ikisini fiili
sıfatlar içinde saymaktadır. Diğer taraftan Müdrik ve Sadık oluşunu elKummi zikretınemektedir. Bu farklılıkları daha da çoğaltınak mümkündür.
dukları
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Yalmz sıfatlar konusunda Şia alimlerinin sıfatlan sayarken mesela Ebl-i
Sünnet alimlerinde görüldüğü gibi ilim, Kudret, Hayat v.b.ifadeler yerine
Allah'ın zatmdan ayrı bir sıfat anlayışına götüriDesin diye Allah'ın Kaadir,
Alim, Hayy v.b. olduğu şeklindeki ifadeleri dikkat çekicidir ve bu konuda
Miltezile ile tamamen aynı anlayışı paylaşmaktadırlar. Bir taraftan
Kur'an'da ve sabih hadislerde Allah'ın isimlendiriliş ve bildirilen sıfatıarını
kabul etme; diğer yandan da tevhid akldesine halel getirecek bir anlayıştan kaçınmak şeklinde özetleyebileceğimiz bu anlayış Mutezile ve
Şia'nm sıfatıara bakış açısını göstermektedir.
Aynen Ebl-i Sünnet'te ve Mutezile'de olduğu gibi Şia alimleri d~
ulühiyete nisbet edilmesi mümkün olmayan acz, eksiklik ve yaratılmışlık
v.b. kavramlarm Allah Teala'ya yakıştırılmasmdan şiddetle kaçınmışlar ve
selbi sıfatlarla bu hususu ortaya koymuşlardır. Yani bu türlü kavramlarm
zattan uzaklaştırılması süretiyle O'nu nitelendirmişlerdir.
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda bir diğer önemli nokta teşbih ve
tecsimdir. Şia'nm tecsim ve teşbihi benimsediği iddiasının doğru olmadığı,
bu konudaki ittihamiann onlara yapılan iftiralardan biri olduğu alimleri
tarafından açıklıkla ortaya konmaktadır (3). Gerçekten itikadi konularm
pek çoğunda Mutezile'nin düşünce sistemi ile yakın benzerliği vardır. Nitekim Allah'ın görülmesi, Kur'an'ın malılük olması gibi konularda Mutezile
ile aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Bununla beraber Şia alimleri
görüşlerinde Mutezile'nin bir fikası gibi anlaşılmasının yanlış ve haksız
olduğunu belirtirler. Akli metodu benimseyen ekoller arasmda elbette benzerlikler olacaktır. Bu onların aynı olduğunu göstermez. En çok görüş benzerlikleri olan konularda bile farklılıklar vardır, derler (4). Bilindiği gibi
sıfatlar konusundaki temel" göiü.Şleri doğrultusunda MÜtezile'nin en çok
üzerinde durduğu ve bilhassa Ebl-i Sünnet'le münazara ettiği konular
içinde Allah'ın görülmesi ve Kelamullah en ön sıralardadır. Zahiri manalan
tecsim ve teşbih ifade eden ayetlerin te'viline erken çağda başlamış olduklarını müşahede ediyoruz. Bu hükmümüzün İsna Aşerller ve Zeydller'le
· İsmailiye'den büyük bir grup için geçerli olduğunu söylemeliyiz. Tabiatıyla
Gali Şii fı.rkalar için bu tesbit doğru değildir. Çünkü onların aşırılık noktalan genellikle zaten tecsim ve teşbih anlayışlarmdadır. Her halde Şia'nm
tecsim ve teşbih ile ittihamı da muhalifleri tarafından bu aşm fı.rkalara
bakılarak, yanlış olarak, ortaya atılmıştır. İmarolarına ve diğer din
büyüklerine aşm bir kudsiyet atfetmeleri de böyle bir iddiaya sebep olmuş
olabilir.
Şia alimlerin:i.ıl tevhidi, zatta tevhid, sıfatıarda tevhid, fiilde tevhid ve
ibadette tevhid gibi tasnifl~ri olmakla beraber bunların hepsini zat konusunda tevhid ve ibadette tevhid olmak üzere iki kısımda özetlemek
mümkündür. Onlann bu tasniflerinde, bilhassa ibadette tevhid bahsine,
imarolarına atfettikleri kudsiyetten dolayı kendilerinin yanlış
anlaşılınasını önlemek için önem verdikleri farkedilir. Bu konulan açıklama
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ihtiyacı

hissetmeleri net bir şekilde görülür. Nitekini M. Rıza el-Muzaffeı
ibadette tevhldi anlatırken ibadetin biçbir türünde Allah'tan başkasına
kulluk edilemiyeceğini, bunun müşriklik olduğunu belirtir. Hatta ibadetinde mürailik edenin putlara tapanlarla aym olduğunu dile getirdikten
sonra kabirieri ziyaret ve matem merasimleri gibi hususların İmamiye'ye
ta'n edenlerin zannettikleri gibi Allah'tan başkasına takarrüb olmadığını
bilhassa belirtmek ve açıklamak ihtiyacını hisseder (5).
Durum ne olursa olsun mutedil Şii :fırkaların Allah'ın zatı ve sıfatları
konusunda tecslın ve teşbih anlayışına götürecek bir tutumdan diğer mezhebierden daha fazla kaçındıkları ortadadır. Nitekim çağdaş Şia
alimlerinden Muhammed Rıza el-Muzaffer, kim Allah için el, yüz, göz gibi
uzuvlar tasavvur etmek gibi malılllkatına benzer iddialarda bUlunursa o
Allah'ı inkar etmiş mesabesindedir ve noksanlardan mÜnezzeh Yaratıcı'nın
hakikatini bilememektedir. Aynı şeklide kim Allah'ın Kıyamet gününde
mahlUkatın:a görüneceğini söylerse o kafir sayılır. İsterse bu kişi: "Allah'ı
cisme benzemekten münezzehtir", desin. Çünkü o bunu sadece diliyle
söylemektedir (6) diyerek Şia'nın bu konudaki tutumuna tercüman olmaktadır.

Sıfatlar konusunda Şia'ya has görüşlerden birisi olan Beda'dan da söz
etmeliyiz. him, İrade ve Tekvin sıfatlarında değişmeler meydana gelebileceğini ifade eden beda "Allah'ın belli bir şekilde vuku bulacağını haber
verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi" şeklinde
tarif edilebilir{ genellikle kabul edildiğine göre beda fikrini ilk defa Muhtar
es-Sekafi, kendisinin önce Harici iken sonra Zübemsonra da Şii-Keysam
oluşu ve boyuna parti değiştirişini izah edebilmek için, ortaya atmıştır (7).
Başka bir görüşe göre ise Allah tarafından vahye mazhar olduğunu iddia
eden Muhtar, Mus'ab b. Zübeyr'e karşı gönderdiği ordusuna vahye
müstenid olarak zafer vadetmiş, bu ordu hezimete uğrayınca kurtulabilen
askerine "Allah bana zafer vadetmişti, fakat O'nun için başka zuhfu oldu"
diyerek bed~ortaya atmış ve "Allah diledigım siler,_dilediğ:ini
sabit kılar" (8) ayetiyle delil getirmiştir (8)..\
Fakat galiba bu fikrin mutedil Şiiler tarafından bile kabul edilmesi
Ca'fer es-Sadık'ın oğlu İsmail'in imametini bildirmesine rağmen onun kendisinden önce ölmesinin izahı ihtiyacı ile olmuştur. İmamların masftmiyeti
anlayışındaki tıkanıklığın giderilmesi zarfuetinden ileri gelmiştir.
Eş' ari'nin bildirdiğine göre bir kısım Şiiler beda'yı kabul etmezken, bir
kısmı neshe yakın bir manada izah etmektedir. Bir kısmı ise Allah'ın İlim
ve İrade'sinde değişikliği caiz görürler. Bir ksımı, jJ.abl İlim'de eksikliğin bulunduğunu ifade edecek nitelikte bir beda fikri kabul eder (9) ki bunlar
Sebeilerdir (10).
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İlim, İrade

ve Yaratma sıfatlannda vuk:G.' bulduğu iddia edilen ve aşın

şekliyle Galiyye fırkalannca benimsenen beda telakkİsini ispat için bir çok

nakli delil serdedilmiştir. GaJi fırkalann bedaile ilgili bu aşın idialannda
İslam'ın temel prensibi olan ulühiyet anlayışının tahribi hedeflenmiştir
(ll). Beda anlayışının bu şekliyle İmamiyye'ye mal edilmesi haksızlıktır.
Çünkü İmamiyye Şiası bedayı biri makbUl olmayan, diğeri makbUl olan olmak üzere ikiye ayırır. Onlara göre "sonradan elde edilen bir bilgi sebebiyle
önceden verilmiş bir karann değiştirilmesi" manasındaki beda Allah'a nisbet edilemez. Makbul olanı hakkında da alimler arasında farklı anlayışlar
vardır. Mesela bu konuda Şeyh Müfid "beda bana göre müslümanların
tamamının nesh ve benzeri hakkında düşündükleridir. Bu konuda benimle
müslümaniann tamamının görüşleri arasında bir fark yoktur ve bu anlayış
İmamiyye'nin tamamının anlayışıdır" (12) demektedir. Mutedil anlayışa
göre beda insanlar tarafından vukuu beklenmeyen bir olayı Allah'ın yaratması, şer'i hükümlerde geçerli olan neshin alternatifi olarak Tekvin'de
değişikliğin cari olması, yani İrade'nin henüz kesin olarak taallUk etmediği
birbirine zıt iki hükümden birinin elverişli şartlar ve en uygun menfeatler
dikkate alınarak tercih edilmesinden ibarettir.
~Şii alimler az çok farklı şekilde tarif etmekle beraber bedayı kabul etmektedirler ve beda Ehl-i Beyt'e ait sırlardan ve gizli ilimlerdendir. Zira
Allah'ın ilmi ikiye ayrılır. 1- Meleklerin, peygamberlerin ve velilerinôe muttali' olduğu ilim (ilm-i mahtUın), 2- Sadece zatına mahsus olan gizli ilim
(ilm-i mahzı1n). İşte
. beua vuk:G.u beklenen olayın ikinci nevi ilme göre zahir
olmasıdır (13). Imamiyye Kur'an'da beda kelimesinin geçtiği ayetleri
(Züp:ıer, 39/47, 48; el-Casiye, 45/33) bu manada anl;:ır~
Oyle anlaşılıyor ki,-'"yukarda-da söylediğimiz gibi- İmainiyye'nin beda
telakkisini benimsemesi, ğayba ait haberleri bildiklerine inanılan
imamiarın, vuku bulacağını önceden haber verdikleri olayların sonradan
başka türlü gerçekleşmesi üzerine inandırıcı bir izah bulmak suretiyle
etrafındaki gruplann dağılmasını önleme zarfuetinden doğmuştur. Çağdaş
bazı Şii alimierin bedaya "meydana geleceğine önceden işaret edilen bir
olayın gerçekleşeceğille inanıp da sonradan buna aykın bir hadisenin vuku
bulması" manasını vermeleri de (14) bu tesbiti doğrulamaktadır.
~

~

2-ADL:
Şla'nın inanç esasları balamından özelliğini ortaya koyan hususlardan
biri de adi anlayışlarıdır. Şüphesiz onlar bu konuda da Mutezile ile aynı
paraleldedirler. Yalnız onlar bu konuyu hem peygamberlik hem de imarnet
müessesesi için akli delil olarak kullanmaları ve bu iki hususta oldukça
çok durmaları ile dikkat çekerler.(Adaletten murad Allah teala'nın çirkin
fiiliere nisbet edilmesinden tenzihidir. Bir şeyin güzel veya çikinliği kendi
zatındandır ve akılla bilinir. Buradan hareketle kulların kend;i fiillerini, ihtiyarları ile kendilerinin yaptıkları neticesine varırlar. Aksi takdirde dam-
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dan düşen adamla, yavaş yavaş arzusu ile inen adam arasında fark olmaz. Diğer taraftan aksi düşünüldüğünde isyan etme imkan vekudretimiz
olmayan bir şeyin bize teklifi gerekir ki bu takdirde -haşa- Allah teala, kuIrma zulmetmiş olur. Halbuki O Adil-i Mutlak'tır. Ayrıca kötü ve çirkin fiilIerin Allah'a izafe edilmesi gibi çirkin bir hüküm verilmiş olur. İşte bütün
bunlardan dolayıdır ki Allah teala kulları için gerekli olan ve onları hesaba
çekebileceği bir ortamı onlar için yaratmalıdır. Çünkü kullar için teklifin
başka türlü izahı yapılamaz. Kulların fiilierini dilediklerince yapabilme
imkan ve kumetleri kalmaz. Fiilierini serbestçe yapamazlarsa, sorumlu tutulmaları zulüm olur. İşte bu sebeblerden dolayı Allah'a kulları için en iyi
olanı yaratmak vaciptir:')Lutılf O'na vaciptir. Yalnız gerek nübüvvet gerek
imarnet konusunda fevkalade önemli mesnedlerden birisi olan "aslah" konusu elbette bu kadarcık ele alınmamıştır. Onun üzerinde farklı görüşleri
olan alimler vardır. Nitekim Tılsi ve İbn Mutahhar el-Hılli asialı olanı yaratmanın bazı hallerde Allah'a vacip olduğu bazı hallerde de vacip olmadığı
görüşünü benimsemişlerdir (15).
Allah insanlara iyiyi de kötüyü de seçebilecek ve işieyebilecek irade, kudret ve güc vermiştir. Kul fiilierinde tam bir irade hürriyetine sahibtir. Kul
için cebr ve tefvlzJ!:lavale) yoktur. Bununla beraber Şia'da kaza ve kaderin
Allah'ın sırrı olduğu, dolayısiyle bu konuda tartışılamıyacağı hatırlatılır.
3- NÜBÜVVET:
"Peygamber hiçbir beşer tavassutu olmaksızın Allah Teala'dan haber
veren insandır" (16). Şia'da nübüvvet, adi anlayışının bir devamı olarak ele
alımr. Asialı anlayışlarımn bir gereğidir. Peygamberlik bizatili güzel
olduğu gibi (Brahmanlar'a karşı olarak) hikmet yönünden de vaciptir.
Çünkü insan nevinin muhafazası bakımından insanların bir arada yaşama
zarılreti vardır. Bir araya gelen insanlar arasında da kişinin kendini sevmesi ve menfaatım önce düşünmesi ellietiyle nizaların ortaya çıkması mukadder olmaktadır. Bu da nev'in fesadına ve yok olmasına yol açacaktır.
Hikmetin gereği odur ki insanlar arasında adalet hüküm sürsün. Bu da ancak şeriatla mümkün olur. Bu şeriat da şüphesiz doğruluğu bir takım delil
ve mucizelerle ortaya çıkan ve böylece de emir ve nehyi yerine getirilen bir
kişi tarafından bildirilmiş olmalıdır. Bu dünyevi zarılretin yanında kişinin
uhrevi saadetini temin edecek arnelierin zikir ve ibadetlerin bildirilmesi
yönünden de bir peygambere mutlak manada gerek ve ihtiyac vardır. Bu
sebeble İmamiyye alimleri her devirde peygamber göndermenin vacip
olduğu görüşündedirler. Çünkü yukardaki izaha göre bir peygamberin
şeriatından hall bir zaman düşünülemez (1 7). Hülasa peygamber
göndermek güzeldir (18). Güzelin yaratılması da vaciptir. Böylece peygamberlerin gönderilmesinin ispatından sonra bizim Peygamberimizin
gönderilmesinin de ayın gerekçe ile ispatı yapılır. Neshin caiz olmadığı dolayısiyle daha önceki peygamberlerin şeriatımn hala yürürlükte olduğu iti-
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razına

da neshin caiz oluşu isbat edilmek suretiyle cevap verilir (19). Peygamber olduğunu iddia eden bir kimsenin peygamberliğini isbatı mucize ile
olur. Mucize, benzerini getirmekten ümmetin aciz olması; Allalı katından
verilmesi; teklif zamanında olması; peygamberliğini iddia edişinin hemen
akabinde meydana gelmesi ve harikülade olması gibi şartları taşımalıdır
(20).
Peygamberliğini iddia eden kişinin elbette belli vasıfları olmalıdır. Bu
sıfatıarın başında masUm oluşu gelir ve peygamberlerin masUm oluşu konusunda Şia diğer mezhebierden daha muhafazakardır. Peygamberler için
İsmet sıfatının gerekliliği ve ismetin bir lütuf oluşu savunularak peygamberlerin, kasden veya unutarak yapılacak, her türlü günahtan korunmalarını vacip saymaktadırlar. Yine Şii alimiere göre peygamberler
doğumlarından ölümlerine kadar, yani, peygamberliklerinden önce de sonra
da her ~ürlü günahtan korunmuşturlar (21). Aksi takdirde daha önce
battıkları çeşitli günahlardan ötürü gönüller onlara meyletmezdi. Ayrıca
peygamber kendisine imtisa.I edilen zattır. Günah işlediği farz edilirse
günahta ona tabi olmak gerekir ki bu tenakuzdur. Diğer taraftan peygamber bir kötülük işlerse kötülüğün menedilmesi vacipdir. Bu işte peygamberin incidilmesi vardır. Bu da yasaklanmıştır (22).
Ayrıca peygamberler kendi zamanlarının en üstünü olmalıdırlar.
Aksinin daha az üstün olanın kendinden üstün olana takdimi gibi bir
çirkinlik ortaya çıkaracağı açıktır. Bu da Allah'a kötü· fiilierin yaratılmasının isnadı manasma gelecetir ki muha.Idir.
Anne-babası ve soyunun da çeşitli alçaklık ve yüz kızartıcı vasillardan
ben olması lazımdır.
·
_
Şüphesiz bu sıfatıarın yanında zeka, fetanet; emanet gibi üstün
vasıfların peygamberlerde bulunmasına dair diğer mezheplerin görüşleri
Şia tarafından da paylaşılmaktadır (23).
Bütün peygamberler için geçerli bu sıfatıarın belirtilmesinden sonra sıra
. Muhammed (A.S.)ın peygamberliğinin isbatına gelmektedir. Kur'an gibi
onun ellııde zuhftr ettiği tevatür yoluyla bilinen ve mislinin getirilmesinden
insanlığın ?Ciz kaldığı bir kelam onun en büyük ve devam eden mucizesidir.
Ayrıca ayın bölünmesi, parmaklarından su kaynayıp akması, azıcık bir yemekten büyük bir kalabalığın doyması ve daha sayılamayacak kadar çok
mucizeler zuhur etmesi ve peygamberlik iddia etmesiyle Muhammed
(A.S.)ın doğruluğu, peygamber olduğu ortaya çıkmıştır (24).
Onun peygamberliği, diğer peygamberlerden farklı olarak bütün
a.Iemedir. Bu husus sem'i delillerle (Kur'an ve Hadis) sabittir. O meleklerden de efda.Idir (25).
Nübüvvet roadesi içinde mütelaa edilen kitaplara iman konusunda
Şia'ya atfedilen, elde mevcud bulunan Kur'an'da eksiklik olduğu, Kur'an'ın
tam olan nüshasının bu olmadığı yolundaki idialara karşı da, bilhassa
çağdaş mutedil şil alimler çok sert tepki göstermektedirler ve "bu, Şia'ya
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yapılan

iftiralar cümlesindendir", demektedirler (26). Ayrıca bu gün
mevcud Mushafa dayandığı da ortadadır. Şia'nın muhalifleri tarafından öne sürülen bu ·husus Şia'nın en muteber kaynaklanndan olan Küleyni'nin el-Kafi'sindeki Ali eviadında bulunduğu öne
sürülen el-Cami, Hz. Fatıma'nın Mushafı. v.b. ile ilgili rivayetlerden ileri gelmiştir. Küleyni'nin bir taraftan bu günkü mevcud Mushafı. kabul ederken,
diğer yandan bu anlayışla çelişen nakillerinin tam bir izahını yapabilmek
güçtür. Yalnız Küleyni'nin: "Kur'an Hz. Muhammed'e onyedi bin ayet olarak indirildiği halde elimizde sadece 6263 ayet vardır, <Jiğerleri de Hz.
Ali'iıin cemettiği şeklide Ehl-i Beyt'in yanında sakhdı:c" tarzında ifade
ettiği hususun Şeyh Sadük tarafından, bu. onyedi bin ayet meselesi,
açıklığa kavuşturulmuş gibidir. Ona göre: "Hz. Peygamber'e öyle çok _valıiy
inmiştir ki bunların hepsi Kur'an değildir. Eğer Kur'an olsalardı, mutlaka
Mushafı.n içinde olurlardı, dışında değil .. " (27) Kanaatımızca Küleyni'deki,
mevcud Mushafın dışında Kur'an'da daha başka kısımlar ve ayetlerin de
olduğunu anlatan benzer rivayetler aynı şeklide muhtemelen eksik ve
yanlış nakledilmiştir. Bu rivayetlerin, Kur'an'ın sadece Hz. Ali tarafından
cem edildiği iddiasını destekleyen yanını da dikkate ılarsak neden makbul
rivayetler arasında yeraldığı aıılaşılır. Ayrıca Şeyh Müfid'in Evailü'lMakalat'ındaki şu ifadeler de konuya açıklık getirmektedir: "Kur'an'dan ne
bir kelime, ne bir harf, ne de bir sfue eksilmiştir. Ancak Ali (A.S.) ın Mushafında bulunan Kur'an te'vili ve indirildiği şekilde gerçek manasını tefsir
eden kısımlarından hazfedileııler olmuştur. Bunlar da, her ne kadar Kur'an
değilseler de, Alla.h Teala tarafından indirilmiştir ve bu bakımdan
Kur'an'ın te'viline de Kur'an denilmiştir" (28).
İmılıniyye Şia'sımn

4-İMAMET:
Şia'nın diğer mezheplerden en farklı yanı imarnet anlayışıdır. Çünkü gerek tevhld gerek nübüvvet gerekse adi konusundaki farklılıklar asılda değil
meselenin teferruatındadır. Hatta füruu'd-dindeki farklılıklar da alışılmışın
dışındaki ihtilaflar sayılmazlar. Fakat imarnet konusu öyle değildir. Esasen, Şia'nın imarnet konusunu usUlü'd-dinden saymasını hatırlamamız bile
bu konuya diğer mezheplerden çok fazla önem verdiklerini anlamamıza yeter.
Bu tabirle neyin kastedildiğini, öncelikle yapılan tarifierin en
geliştirilmişlerinden olan Hılli'ninkini vererek anlamaya çalışalım.
"İmarnet, din ve dünya işleri ile ilgili olarak her hangi bir şahsın Hz. Peygamber'e niyabetle umUıni başkanlığıdır". Bu manada bir başkanın bulunması aklen vaciptir. İsmailiyye bu noktada Kur'an ve Sünnet'in
açıklanmaya muhtaç olduğunu; dini naslann açık, (=anlaşılır) ve (=gizli),
batın olmak üzere iki manasının bulunduğunu; ammenin açık olanı kolaylıkla anladığını, batını ise ancak İn!ilmların anlayabildiğini; imamlar olmazsa asıl olan bu mananın unutulup gideceğini; bu bakımdan imamların
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bulunmasına zararet olduğunu ileri sürerler (29). Bu vacip oluş Allah
üzerinedir. Çünkü imarnet lutufdur. Her lütuf Allah'a vacip olduğuna göre
imarnet de Allah'a vaciptir (30). İnsanların başına imam tayin etmek nasıl
vacipse aynı şeklide cinler için de aynı gerekçelerle imam tayin edilmesi
vaciptir (31). Konu ile ilgilenen Şia a.Iimleri imametin neden lütuf olduğuna
dair uzun uzun izahlarda bulunmaktadırlar (32):<_Özet olarak söyliyecek
olursak peygamberliğin vacip oluşuna delalet eden her delil imametin
vacip oluşuna da delalet eder. Çünkü imfunet, vasıtasız olarak vahy almanın dışında her vasfı ile peygamberlik makamına hilafet etmektir. Peygamberlik makamının sahibinin bulunması hikmet yönünden nasıl Allah'a
vacipse bu da aynen öyledir (33). Allah Teala Hz. Peygamber'den sonra
gelecek imaınıarı tayin etmiş ve bu hususu ümmete bildirmesi için Peygamberine emretmiştir. Bu hususu tebliğ etmenin peygamberlik vazifesi
olduğunu bildirmiştir: "Ey Peygamber Rabinden sana indirileni tebliğ et!
Eğer bunu yapmazsan Rabbinin elçiliği vazifesini yerine getirmiş olmazsın.
İnsanlardan seni koruyacak olan Allah'tır" (Maide 5/67) Hz. Peygamber de
muhtelif vesilelerle bu vazifesini tebliğ etmiş ve imfunların isimleri ve
sıfatıarım bildirmiştir. Fakat ümmet bunları değiştirmiş, heva ve hevesine
tabi olmuştur)(34).
Bilindiği gibi Ehl-i Sünnet alimleri ile Mutezile a.Iimlerinin çok büyük
çoğunluğu imametin kullar üzerine vacip oluşunu savunmaktadırlar. Şia
a.Iimleri bu görüşü imfunların tayini konusunda, insanlar arasında ihtilaf
olacağı, bunun da imfunetin zararı defetmek, insanların iyiliğine olan hususları sağlamak gibi kendi varlık sebebine ters düşmesinden dolayı
şiddetle tenkid etmektedirler .(35).
Yine, imamların ismeti konusunda da, Şia diğerlerinden çok farklı bir
görüşe sahibtir. Esasen imametin Allah'a vacip oluşu görüşünün içinde
imfunların masüm olması, imfunların Allah tarafından tayin edilmesinin
gerekliliği bulunmaktadır. imarnın masum oluşunun gerekçesi zalimin
zulmünü önlemek, mazluma adalet ve insaf etmektir. Eğer imam masiyet
işlerse insanların kalbierindeki yeri kaybolur ve nasbının faydası kalmaz.
Masüm olan bir başkasına ihtiyac hasıl olur (36). Çünkü imam peygamber
makamında oturduğu için şeriatın koruyucusudur. Masum olmaiıdır ki
şeriata şu veya bu sebeble ziyade ve noksan yapmasından emin olunsun.
Böylelikle zulme sebeb olmasın. Nitekim Allah Teala: "Ahdim za.Iimlere ermez" (2/124) buyurmuştur (37). Binaenaleyh nebinin masüm olmasının gerekliliği ve bununla ilgili deliller ve iddialar imam için de geçerlidir (38).
Ayrıca anne-babasının ve soyunun her türlü alçaklık ve soysuzluktan beri
olması gereklidir (39)'.
Mastirniyet şartı İsna Aşeriyye ve İsmailiyye tarafından ileri
sürülmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere imametin Allah'a vacip olması hükmü imarnın masum olmasımn yanında, imarnın Allah tarafından
tayin edileceğini yani hakkında nas olması gerekliliğini de ifade etmekte-
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dir. Çünkü isınet öyle bir sıfattır ki sahibini ancak Allalı bilir. Dolayısiyle
ismeti iddia edilenin ya doğruluğuna elinden bir mucize zuhur ederek
delalet eder veya hakkında nas olur; yani mesela peygamber gibi masüm
olduğu bilinen biri tarafından tayini bize bildirilmiş olur (40). İm.amın nasla ve vasiyetle (41) tayini de isna Aşeriye ve ismailiyye tarafından iddia
edilmektedir. Şia'dan Zeydller imarnın masumieti ve nassla tayini
görüşünü kabul etmemektedirler. isna Aşeriyye ve ismailiyye'ye göre
imarnın efdal olması da gereklidir. Daha az faziletlinin öne geçirilmesinin
kötülüğü bilinmektedir (42). Eşit olandan birini tercih sebebi de yoktur. Bu
konuda Zeydllerin delillerine karşı deliller serdetmektedirler (43).
· İm.amm nasla tayin edileceği belirlenince sıra nasla tayin edilenin kim
olduğu sorusunun cevabına gelir. Şüphesiz Resülullalı'tan sonra araya hiç
fasıla girmeksizin imam Ali (A.S.) dir. Çünkü imamda bulunması gereken
en önemli vasıf olan masümiyet ve nasla tayin kendi zamanında sadece Ali
(A.S.) için sözkonusudur (44). Peygamber'den bu konuda varid olan
mütevatir haberler vardır. Ali (A.S.) kendi zamanınıri en faziletiisi idi. Şia
alimleri verdikleri bu hükme dair de gerçekten çok deliller ortaya koyarlar.
Mübahele ayetinde (45) Hz. Ali, Hz. Peygamber'le eşit olarak zikredilmiştir. Hz. Peygamber efdaldir. Efdal ile eşit olan da efdaldir, derler (46).
Onun imanda takaddümünü, elinden mucizeler zuhürunu, bütün muharebelere iştirakini, ilmini v.b. sayarlar(47). Onun geçmiş peygamberlerle eşit
fazilette olduğunu ileri sürerler. Dolayisiyle sahabeden üstünlüğü zarürl olarak ortaya çıkar derler (48). imarnın masüm olmasını göz önünde tuttuğumuzda da, kendi zamanında Ali'den başka imarnet iddiasında bulunan bir masum yoktur. Ayrıca Ali, kültürlü, olaylarda ve meselelerde
sahabenin kendisine müracaat ettiği bir kimsedir. Fakat onun kimseye
müracaata ihtiyaç hissetınediği bilinmektedir. Her türlü kazai konularda
müracaat mercü olan bir kişidir. Kaza ilimi gerektirir. O ilim bakımından
herkesten üstündür. Öyle ki bütün mezhep imamları ilimlerinde netice itibariyle Ali'ye rücü' ederler (49).
Ali (A.S.)ın imameti hususundaki deliller sayılamayacak kadar çoktur.
Şia alimleri bu konuda müstakil eserler yazmışlardır. Hicri dördüncü. asır
alimlerinden Şeyh Müfid (413/1022), Ebu Ca'fer Rüstem et-Taberi (400/
1009 ve ismaili daller dansi Hamidüddin el-Kirmam (411/1020) bunlardandır, imarnet balısinin kitaplarında müstakil olarak ele alınışı ise daha
erken dönemlerde, aşağı yukarı adı geçen alimlerden bir asır öneeye kadar
gider (50).
<J3u konudaki delillerin çokluğuna öylesine inanmaktadırlar ki İbn Mutahhar el-Hılli'nin kitabının ismi bile ~'el-!!lfeyn" dir yani Ali b. Ebi Talib'in
imametine dair ikibin delil bulunduğunu daha kitabJu ismi.Dde anons etmektedir yazarı. Kur'an'daki pek çok ayeti bu konuda delil olarak sevketmektedirler.)Bu ayetlerden bazıları şunlardır: "Peygamber size neyi verirse
onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun... " (52). Bu ayetin konuyla
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ilgili tefs:irinin şöyle yapıldığını görüyoruz: madem ki Peygamber'in her verdiğini almak mecbüriyetindeyiz o halde Ali'nin (A.S.) Hz. Peygamber nezdinde peygamberlikten sonra en yüce mertebe olan imarnet makamının
gerçek sahibi olduğu, Hz. Peygamber'in "Ali'nin benim yanımda yeri
Harfuı'un Musa'nın yanındaki yeri gibidir, ancak benden sonra peygamber
yoktur" (53) hadisi ile açıkca ortaya çıkmaktadır (54). Bir diğer ayet de
şudur: "Mü'minlerin, Peygamber'i kendi nefislerinden çok sevrneleri gerekir... " (55). Hz. Peygamber Gadir-i Hum'da mü'minlerden "Ben size nefislerinizden daha sevimli değil miyim?" diye sorarak, evet, ikr8.rını aldıktan
sonra, onlara Ali b. Ebi Talib'in kendisinden sonra halife olacağını vasiyet
ettiği bilinmektedir (56). Bu ayetlerden bir diğeri de: "Sizin doztunuz ancak
Allah, O'nun Peygamberi ve namaz kılan, zekat veren ve ruku eden
mü'minlerdir" ayet-i kerimesidir.(57) Bu ayette geçen (vehüm riliün)
ifadesini cümlede hal olarak alan şii alimler rükü halinde zekatVerenler
gibi bir mana sunmaktadırlar. Bu süretle rükuda iken sadaka veren sahabeden Ali b. Ebu Talib'ten başka kimse olmadığına göre ayet Ali b. Ebi Talib'in imametinin en açık delilidir, hükmüne varmaktadıdar (58). "O iki taraf arasında bir yerde ve burçlar üzerinde (el-a'raf) her iki tarafı da
simalarından tanıyan adamlar vardır" (2/228) ayetiyle ilgili olarak da
Küleyni'nin Ali b. Ebi Talib'den yaptığı bir rivayet şöyledir: "burçlar
üzerinde olanlar bizleriz, ensarımızı simalarından tanırız ve Allah'ın marifetinin yolu ancak bizi tanımakla olur". Bu :Konuda daha da tafsilat veren
Küleyni'nin yanında (59) diğer Şii alimleri özellikle müfessirleri de Araftaki
her iki tarafı da tanıyan adamların, imamian olduğunu kaydediyorlar (60).
"Ey insanlar! Allah'a itaat e4lı:ı,_Peygambet'e ve sizdenlLl!~ sahibi olanlara itaat edin" (61) -§..yefl.D.de geçen buyruk sahibi (ülü'l-emr)nin imamlar
olduğu Şia ilimlerince nakledilmektedir (62). Şu ayet de Hz. Ali'nin
imametine en kat'i delillerdendir: "İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın
nzasını almak için kendini feda eder... " (63). Şia tefsirleri bu ayette hicret
gecesi Hz. Peygamber'in boş yatağına müşrikleri yanıltınak için Hz. Ali'nin
tehlikeden çekinmeden yattığına telmih vardır demektedirler (64). Sadece
misal olarak sunduğumuz bu ayetlerden başka daha pek çokları, Hz.
Ali'nin ve soyunun imametine delil olarak serdedilmektedir.
Hadisiere gelince: bunların bir kısmı İmfuniyye'den mütevatir derecesinde nakledilenlerdir. Diğer bir kısmım da başkalan da son derecede
yaygın olarak nakletmişlerdir. Hz. Peygamber'den mütevatiren nakledilen,
Haccetü'l-Veda dönüşü Gadir-i Hum'da "Ben kimin mevlası isem Ali de
onun mevlasıdır ... " sözüdür. Şia alimleri bu sözün muhalifler tarafından
da nakledildiği için mütevatir olduğunu ve mevla sözünün başka manalara
geldiğini idia eden muhasımlarlnın delillerinin de doğru olmadığım uzun
uzun ifade etmişlerdir (65). Yinemütevatiren nakledilen bir diğer hadis de,
Hz. Musa'ya nisbetle Hz. Harun hangi mevkide ise Hz. Peygamber'e nisbetle Hz. Ali de, peygamberlik haric, ayın mevkidedir, mealindedir. Esasen
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Hz. Ali'nin Hz. Peygamber tarafından vasi ve halife olarak ilfuıı vahyin
başlangıç yıllanna kadar gider. Bu ilan İnzar ayeti (66)nin nazil olmasından hemen sonra gerçekleşmiştir.
Medine'de Muhacirler ile Ensar arasında Hz. Peygamber tarafından kurulan kardeşlik sırasında Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi kardeş olarak
seçmesi, kızı Fatıma ile evlendirmesi, hicretin dokuzuncu yılında
müşriklere Hz. Peygamber adına bildirilecek ültimatom vazifesini gören
Tevbe Süresindeki ayetlerin okunınası için Hz. Ali'yi göndermesi, Hayher'in
fethinde Hz. Peygamber'in bayrağı Hz. Ali'ye verirken söyledikleri gibi daha
yüzlerce rivayet Hz. Ali'nin imametine delildir (67). Ayrıca o imarnet iddiasında bulunmuş ve elinden mucize zuhür etmiştir. Kimin durumu böyle
ise o davasıri.da doğrudur.
Hz. Ali'nin imameti için nass nasıl olur da gizli kalır. Bilhassa Öadir
Hadisi gibi yüzbin sahabenin huzürunda söylenen niçin gizlenmiştir? sorusuna da şii alimler şu dört noktayı hatırlatarak cevap verirler:
a) Sahabe arasında münafıklar vardı. Hz. Peygamber'in onlardan
şikayeti; bu husustaki ayetler, sahabe arasında münafıkların olduğuna delildir. Gizli düşmanın açık düşmandan daha tehlikeli olduğu aşikardır.
b) Kureyş'inHz. Ali'ye hasedi ve kızgınlığı vardı.
c) Bilhassa elde edlien ganimetler v.s. ile zenginleşen müslümanlardan
bir kısmı dünya malı ile meşguliyetleri ve dünya lezzetleri ile za'fa
uğramışlardı. Aralarına za'f girmişti.
d) Hz. Peygamber zamanında bile müslümanlar arasında ihtilallar
başlamıştı. Kırtas Olayı v.s. gibi. İşte bütün bunlar Hz. Ali hakkındaki
nassın gizlenmesini açıklayan sebeblerdir (68).
Hz. Ali'nin imametiyle ilgili isbat genellikle iki yönden yapılır. Birincisi
doğrudan doğruya Hz. Ali'nin halifeliğine delalet eden nasslarla aküdeliller
serdetınektir. İkincisi de, Hz. Ali zamanındaki başka halife adaylarının halife olamıyacakları isbat edilmek süretiyle, bu işe en elverişli kişinin Hz. Ali
olarak ortaya çıkartılması süretiyle yapılan isbattır. Bu yoldan yapılan
isbatı da bir kaç misaile açıklıyalım: Bilindiği gibi : Hz. Pelgamber
müslümanların en basit meselelerine varıncaya kadar nas irad buyurduğuna göre imarnet meselesi için denass irad buyurmuştur. Hakkında
nas iddiası olan iki kişi vardır. Ebu Bekir hakkındaki nass idiası batıl
olduğuna göre Ali hakkındaki doğrudur. Hz. Ali'den başkası imamete uygun değildir. Çünkü onlar müslüman olmazdan önce kafir idiler. "Ahdim
zalimlere ermez" (69) ayetinden anlaşıldığına göre de imarnet ahdine
zalimler layık değildirler.
Ayrıca Ebu Bekir'le ilgili olarak, onun Resulullah'ın mirasından Hz.
Fatıma'yı mahrUm etınek süretiyle Allah'ın kitabına muhalefet ettiği; bizzat Hz. Ebu Bekir'in kendi· sözünden, onun ümmetin en hayırlısı olmadığı
ve benzeri sözleri ile imamete tayininin oldu bittiye getirildiği; bu
bakımdan da meşruiyetinin olamıyacağı yine kendi sözlerinden
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anlaşılelığına

göre onun imamete hak sahibi

olduğundan

kendisinin de

şüphe ettiği; Peygamber'in hiçbir işe koşmadığı Hz. Ömer'i istihlaf etmek
süretiyle Hz. Peygamber'e muhalefet ettiği; Üsfune Ordusu'nda asker ola-

rak vazifelendirildiği; Tev:b? Süresini Hz. Peygamber adına okunmasına
müsaade edilmediği; dini hükümler hakkıda bilgi sahibi olmadığı; Hz.
Fatıma da dahil. olmak üzere içinde Haşimoğulları'ndan pek çok kimse
olduğu halde Hz. Ali'nin evinin ateşe verilmesi emrini vermesi ve benzeri
işlerinden dolayı Hz.Ebu Bekir'in halifeliğe layık olmadığı ortaya çıkar (70).
Hz. Ömer hakkında da, onun, dilli hükümleri tatbikteki hatalarından
Hz. Ali tarafından korunmuş olması ve bizzat kendisipin herkes Ömer'den
daha bilgili sözleriyle bilgisizliğini kabul etmesi; Hz. Peygamber'in
ölümünden şüphe etmesi; humustan Hz. Peygamber'in zevcelerine hisse
verip, Ehl-i Beyt'i bundan mahrfrm etmesi; dini hükümleri bilmediği için
yanlış uygulamalarda bulunması gibi bir çok hususlardan ötürü imamete
layık olmadığını- iddia ederler. Yine Hz. Osman hakkında da onun
müslümanların işini fasıklığı bilinen kişilere vermesi; mal dağıtımında akrabalarını kayırması; kendisi için koruluk tahsis edişi; sahabeden Hz. A.b .
. Mes'üd, Hz. Arnmar ve Hz. Ebu Zer'e hoşlanılmayacak davranışlarda bulunması; şahsi hevasına uyarak İlın Ömer'e ve Velid'e gerekli cezaları tatbik etmeyişi; sahabenin onu küçültmesi ve öldürmesi; Bedir'e, Uhud'a ve
Bey'atü'r-rıdvan'a iştirak etmeyişinden dolayı sahabenin onu ayıplaması
gibi hususları ileri sürerek imamete gerçek manada liyakatinin olmadığını
söylerler (71).
Hz. Ali ve soyundan gelecek imamları isbat sadedinde serdedilen
Kur' an, Hadis ve diğer delillerin- yanında İsmaili~alimlı_rr_den imfunların
isbatı ile ilgili akll, felsefi-ve batını te'villerden oluşan deliller ileri sürenler
vardır. Buna göre misk ceylanı, bal yapan işçi arı ve erkek bal ansı bile
imfuna delalet etmektedir (72). Tavaf, say, şeytan taşlama, ilirama girme
gibi hac menasikinden yapılması ve yine hac esnasında cinsi münasebet ve
güzel koku sürünme gibi yapılmaması gerekli fiiller de imametin isbat)na
delalet eden sembollerdir (73). Yıldızlar, hayvanlar, bitkiler v.b. varlıkların
imfuna delaleti yönlerini tafsilatı ile ele alan ve bu konuda müstakil bir
eser yaz~ İsmaili alim Ahmed b. İbrahim en-Nisabüri imarnet ve imamlar
konusunda bilinen Kur'an ayetlerini ve Hz. Peygamber'den nakledilen
hadisleri delil göstererek kitap yazanların çok olduğunu, evvelki alimierin
. yaptıklarına yen bir şey ilave edilemiyeceğini, bu bak:ııridan kendisinin dış
ve iç dünyamızdan, siyasetten, akıl ve zarüret yolundan, fıtrat ve cibiliyetten bütün milletierin ittifak ettikleri noktalardan, filozoflardan ye matematikçilerden faydalanarak delil getirme ve ictihad yoluyla, yine farzların ve
sünnetierin tertibinden şahid göstererek yepyeni bir metodla eserini
yazdığım belirtmektedir (74).
Hz. Ali'den sonra imarnet onun soyundan babadan oğula intikal eder.
Bunun birtek istisnası vardır. O da Hz. Hasan'dan kardeşi Hz. Hüseyin'e
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bundan sonra "imamet ne iki kardeş, ne amca yeğen, ne de
intikal etmez (75). Aynı zamanda imarnet hiçbir
süretle Hz. Ali'nin soyundan dışan çıkmaz. Bakara sılresi 124. ayette bu
açıkca ifade edilmiştir. Bu şahıslar kendilerinden önceki imamlann nassı
(ki İsna Aşeriyye'ye göre her imamm kendinden sonrakini belirlediği nasslar mütevatiren sabittir) ve yukarda geçen delillerle imamdırlar. Bu konuda
İsna Aşerllerin içinde Oniki İmam'ın şahıslarının tek tek sayıldığı
rivayetleri de vardır ki bu cümleden olmak üzere Cabir b. Abdullah elEnsilıi'den rivayet edileni meşhurdur.
Ayrıca imamlann masum olduğu bilindiğine göre On iki İmam'ın her birinin zamanında kendilerinden başka masümiyet iddiasında bulunan yoktur. İmam et iddiasında bulunan bu masumların her "birinin elinden
mucizeler de zuhür etmiştir. Yukarda geçtiği gibi elinden mucizeler zuhür
edenin doğruluğu ortadadır (76).
imarnet makamına tayin işinin ve bu makamın sahibi kişinin belirlenmesi Allah'a ait olunca bunun tabii neticesi olarak imam masümdur. Allah
Teala'nın kendisine itaatı farz kıldığı ülü'l-emr'dir. Binaenaleyh imarnın
bütün fiilieri ve sözleri müslümanlar için huccettir bağlayıcıdır. Allah'ın ilminin hazinesi, vahyinin açıklayıcısı ve tevhldinin rükünleridir. İlahl
hükümlere, ilahl marifete, bütün bilgilere sahib olması, Peygamber yahut
kendisinden önceki imam vasıtasıyla olduğu gibi yeni şeyler hakkında da
Allah'ın lütfu ile bilgisi olur. O şeyi tam manası ile bilir. Ona göre
hükmeder. Bir şeyi bilmek isterse onu bilir, yanılmaz. Bu hususta akll delillere ve belieterrlerin belietmesine ihtiyacı yoktur. Netice itibariyle "onlann
buyruklan, Allah Teala'nın buyruklandır; nehiyleri de O'nun nehiyleridir;
onlara itaat Allah'a itaattır; onlara isyan Allah'a isyandır. Yeryüzü açık
veya gizli ve belirsiz de olsa, bir imamdan mahrUm olmaz ve hill kalmaz
(77). Halbuki peygambersiz geçen zaman olur (78). İmamlar cinlerle de irtibatlıdır ve onlann cinlerden hizmetçileri vardır (79).
Görüldüğü üzere imamm fonksiyonu peygamberden farksız gibidir. Bununla beraber nebi, herhangi bir beşer vasıtası olmadan Allah'tan mesaj
getiren kimsedir. Diğer taraftan her nebiye yaratılmışlann işlerinin tedbiri
ile uğraşmak, düşmanlarla harbetmek vacip değildir. Onların; yaratılmışlara tebliğ etme vazifeleri vardır. Halbuki imam devlet işlerini tedbir ve benzeri vazifelerle yükümldüür. Bu sebebtendir ki Kur'an'dan
öğrendiğimize göre İsrailoğullannın Davud ve Süleyman (A.S.)ın dışındaki
nebilerinin yanında aynı zamanda birer de melikleri vardı (80).
Bu noktada bir hususa açıklık getirmekte fayda vardır. İmamlar kendiliklerinden gaybı bilmezler. Gaybı bilmek sadece Allah'a mahsustur. Onlann gerek din işleri, gerek diğer işlere dair bildirdikleri, gelecek zamanda
olacak şeyleri vuküundan çok seneler önce haber vermeleri Allah'ın Peygamberine vahyetmesi yolundan edinilen bilgilerdir. Peygamber de imamlara bildirmiştir. Ayrıca ilham yoluyla da bu bilgilere ulaşmış olabilirler.
intikali.
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Çünkü, ilham sadece peygamberlere mahsus değildir (81). Şeyh Müfid,
kalbierinden geçeni, olacak olanı daha önceden
bildiklerini söylemektedir. Fakat bu onların imfurletleri için gerekli olan
sıfatlarından değildir. Ancak, Allah teala'nın onlara lütfudur. Bu aklen
vacip değil, semi' yoluyla vacip olan bir husustur, diye ilave etmektedir
(82). Rasftl ile imfurl arasındaki ana fark imfunın bir kitap getirmemesidir.
Hatta imarnın da meleği görmeden vahy aldığı bildirilmektedir (83).
İın8.:mlar taraftarlarının büyük ve küçük günahları için şefaatçı olurlar.
Ancak günahlarından tevbe etmişlerin zaten şefaata ihtiyaçları yoktur (84).
Netice itibariyle imfurletin isbatı aynı zamanda peygamberliğin de
isbatı sayılır. İmfunı ikrar eden peygamberi de ikrar etmiş olur (85).
Değişmeyen, başkalaşmayan şeriata; peygamber'e ve onun menzilesine ancak imfurl ile ulaşılır (86). Muhammed Abdülkerim Utum'un haklı olarak
işaret ettiği gibi bazı ileri gelen a.Iimleri imfunet makamının peygamberlik
makamından bile önde geldiğini telınih etmektedirler (87).
İsna Aşeriyye'ye göre On ikinci İmfurl hayattadır, mevcuddur. Gizlenmesi hikmete mebmdir. İnsanların masum bir imfundan hali olamıyacakları
bilindiğine göre o, şu anda çıkması beklenen gaib masum imamdır.
Çıkacak ve adaleti yayacaktır. O yeryüzünün tamamını fethedecektir (88),
Mehdi'dir.
·

im8.:mların bazı insanların

Mehdi:
İmfunet konusund~ üzerinde durmamız gereken konulardan birisi de
mehdlliktir. Mehdi sözü Arapça (hed.,& doğru yolu bulmak, yol göstermek
mastanndan ism-i mefftldür. Istılah manasma ve bir inanç ifade etmesine
göre mehdi: "Kendisinden- önce· zulüm ve hıiksızii:Kla:nn-alıp yürüdüğü
yeryüzünü, adaletle dolduracak kurtarıcıdır".
Bütün şii fırkalarda Mehdi'nin çıkacağına inanılır. Mehdiliğine inandıkları imamlarının ölmediği, kaybolduğu veya ölümünün zahirde
olduğu, yakında rücu' edip düşmanlaı-ından intikam alacağı fıkri ileri
sürülür. Şii isyan ve hareketlerinin hemen hemen her defasında, kısa
ömürlü olan bir kaç tanesi hariç, başarısızlığa uğrayıp devlet kuvvetleri tarafından .tenkil edilmeleri sırasında liderlerinin ölümü ile bir kısmı bu
ölümü emr-i vaki kabul edip ·kendilerine yeni bir imfurl arayıp tarih salıne
sinden çekilirlerken, bir kısmı ölümün gerçekliğini red ve imfunlarını
yakı:rida rücuu ümidi ile intizara başlıyordu (89). İsmailllerin mehdi anlayışı ve iddiaları bunlardan kısmen farklıdır. çünkü onlar İsna Aşerller'in
mehdilerinin çıkacağını bekledikleri bir sırada bütün Şii grublarının hepsine hitabedeek beklenen mehdi'nin çıktığını söylediler ve. böylece mehdi
bekleyen her grubun kendilerine destek vermesini azuladılar. Bu sebebten
Mehdi'nin çıktığını ilan ettikleri ilk sıralarda ismini zikretmemeye özen
gösterdiler. Çünkü Mehdi el-Müntezar her Şii fırkaya göre ayrı ayrı
şahıslardır. Onlar siyasi hesaplarını buna göre yaptılar.
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Esasen Mehdi'yi bekleme inancının oluşmasmda siyasi olaylar birinci
derecede rol oynamıştır. Emeviler'in siyasi iktidarlarının geçici olduğunu,
idarenin sonunda mutlaka Ehl-i Beyt'e döneceğini propoganda etmek
süretiyle ortaya çıkan bu anlayış Abbasiler devrinde daha da güçlenerek
devam etti. Aleviler'in bu propagandasına Emeviler ve Abbasiler uyguladıları baskı politikasıyla yardımcı oldular. llk Şiiler Mehdi'yi ilerde gelece
bir şu hükümetin sembolü olarak kullanırken sonrakiler bunu mükemmel
bir şahsın imameti ve kurtarıcılığı şeklinde anladılar ve Mehdi'ye bir çok
vasıflar verildi. Onun hakkında bir çok rivayetler uyduruldu (90). Aıusi'nin
de dediği gibi İınamiyye'den bir grup, hükümetin tekrar kendilerine geçeceği
şeklindeki söylenenleri, şahıslarm geri dönmesi ve ölülerin dirilmesi yolunda te'vil ettiler (91).
Zuhuru beklenen Mehdi bir imamdır. Dolayısiyle diğer imamlar gibi
masılmiyet, elinden mucizeler zuhur etmesi gibi üstün vasıfları vardır.
bütün bunlardan başka yeryüzünde huzılr ve adaleti sağlama, iktidarım
hakim kılma, bütün mazlumları kurtarma gibi vasıfları ile nihayet, İsna
Aşerller'in Mehdi'sinde olduğu gibi, bin seneyi aşkın ömür sürmesiyle o,
diğer imamlarda ve hatta Hz. Ali'de bile bulunmayan üstün vasıflarm sahibi bir imamdır. Hatta o, İmam Humeyni'nin de işaret ettiği gibi, şartlarm
güçlüğü sebebiyle Hz. Peygamber ve imamlarm tamamlayamadığı
dünyanın fethi ve İslamı yürüyüşü hedefine vardıracak liderdir (92). Mehdi
geçmiş peygamberlerden bir çoğunun özelliklerini taşır. Mesela: Nuh
(A.S.)m ömrünün uzun oluşu, İbrahim Peygamber'in doğumunun gizli oluşu
ve insanlardan ayrı uzlette oluşu, Musa Peygamber'in korku ve gaybeti, İsa
Peygamber'in hakkında insanlarm ihtilaf etmeleri, Eyyı1b Peygamber'in
türlü dertlerden sonra feraha kavuşması ve Muhammed (A.S.)m kılıcı ile
çıkıp halkı hidayete, doğru yola sevketmesi ve kendi yolunda yürümesi,
Mehdi'nin üzerinde taşıdığı suatlardandır.
Mehdi'nin vasıfları, boyu, posu, çıkacağı zaman v.b. ile ilgili de Şu kaynaklarda pek çok teferruat yer almaktadır. Şia Kur'an ve Hadis'ten ve Hz.
Ali'nin sözlerinden Mehdi için deliller buldular. Hatta mehdilik ile ilgili
Sünni hadis kitaplarmdaki.rivayetleri de kasdederek Mehdi konusundaki
hadislerin mütevatir olduğunu söylediler (93).
Bu üç esas delilden başka Şilierin diğer imamlarmdan da Mehdi'ye dair
rivayetler naklettiklerini görüyoruz.
Şii fırkalarm herbirinin mehdisi içinde şüphesiz en meşhılru ve tesiriisi
İsna Aşerller'in mehdisidir. Bin ikiyüz seneden daha fazla bir zamandır
Şia'mn en büyük topluluğunda zuhılru beklenilen Onikinci İmam ~u
hammed b. Hasen el-Askeri Şu kaynaklarm bildirdiğine göre 255 Hicrl. de
doğdu. Olağanüstü bir gelişme gösterdi. Beş yaşmda iken babası öldü ve
Allah teala ona iyiyi kötüyü ayırma gücü verdi, hikmet bahşetti. Onu
alemiere ibret kıldı. Yahya (A.S.)'ı kıldığı gibi. Yine İsa (A.S.)a beşikte peygamberlik verildiği gibi ona da çocuk yaşmda imamlık verilmiştir (94). O,
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imftmlar içinde kılıç sabibidir. Yani silahlı güçle işleri düzeltecektir. Ortaya
çıkacaktır. Beklenen gerçek iman devletini kuracaktır. Kıyamından önce iki
gaybeti vardır. Esasen onun gaybeti ve devleti ile ilgili haber o daha
doğmadan verilmiştir (95). Bu iki gaybetinden ilki ve- küçük olam altı
yaşında iken vukua gelmiştir. Bu küçük kayboluş altmışdokuz sene
sürmüş ve onunla taraftarları arasında dört sefir iş görmüştür. Bu sırada o
has adamları ile bir arada gözüktü, toplantılar yaptı. Bu sefirlerin en som:ıncusu 329 Hicrlde ölünce küçük gaybet bitti. İkinci ve büyük gaybet
başladı. Allah teaiii'nın çıkışına izin vereceği zamana kadar sürecek ve halen devam etmete olan bu gaybeti sırasında o ancak hasın da hası
sayılabilecek yaranı ile görüşecektir (96). Mehdi'nin hurücundan önceki
alametlerden pek çoğu bugün vuku bulmuştur. Ümmetin onun çıkışına gayret göstermesi; onun çıkışına zemin hazırlaması ve bu doğrultuda
kötülüklerle mücadele etmesi gerekir. Onun gizli kalmasının mes'Uliyeti
ümmetin omuzlarındadır.
Asırlar boyu bu inanç Şia'nın büyük ekseriyetini oluşturan grubunda
bütün canlılığı ile yaşamış ve bu topluluğun yaşayışının her yönüiıe aksetmiştir. Bu bakımdan Mehdi'nin çıkacağına dair delillerden, Mehdi'nin pek
çok vasıflarım bildiren malümattan tutun da kıyamında irad edeceği hutbeye varıncaya kadar Mehdi ile ilgili kitaplarda pek çok şeye yer verilmiştir
(97). Günümüz Şii yazarlarından bazılarının Mehdi'nin zuhürunu inkar
edenlerin kafir sayılacağım ilan etmelerinin yanında (98), günlük hayatın
her safhasında, dualarında, konuşinalarında yazılarında, atasözlerinde,
hulasa'~her yerde ve vesile ile Şitler Mehdi ile dopdoludurlar. İran'da
Hümeyni'nin sağlığında sokaklardaki duvar-yazilaJ:! ve dualar, sloganlar
arasın$].a: "Ya rabbil Hümeyni'yi Mehdi'nin çıkışına ·kaôa:r-yaşat!" duası
vardı. Bu dua bugün: "Ya Rabb! Hümeyni'nin prensiplerini Mehdi'nin
çıkışına kadar yaşat!" şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü gibi değişıniyen
Mehdi inancının canlılığıdır.
5-~:

Mead, dönüş zamanı ve yeri demektir. Şia'mn Zeydiyye ve İsna Aşeriyye
gibi ltiütedil ftrkalarına göre cisiinlerin ölüinierinden ve bedenlerinden ruhların ayrılmalarından sonra tekrar iadeleri ve ikinci defa var oluşları (ba's)
haktır. Bunun pek çok delilleri vardır. Bir kerre bu konuda bütün
müslUnıanların icmaları vardır ve bu icma sağlam bir delildir. İkinci olarak, eğer mead olinasa teklif kabili olurdu. T~klifte bulunan Allah teaiii'ya
kubh'un izafesi caiz değildir. Diğer taraftan cisinilerin haşn mümkünJfu..
Iİaberi doğru olan Peygamber d€' btinu bildirdiğıne göre o gerÇektir· (99).
Kur'an ve sahih hadisler bunun olacağına delalet etmektedir (100). Aynca
hakkı geçenlerin haklarını alabilmeleri gereği bakımından diriltilmeleri aklen gereklidir. Diğerlerininki de naklen. Yani Kur'an'ın ve mütevatir haberlerin delaleti ile sabittir. Çünkü Peygamber'imizin peygamberliği ve ismeti
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ve gelecekten haber

verdiği herşey

doğrudur. Bu cümleden ahiret alemi ile ilgili olarak Hz. Peygamber'in bildirdiği herşeyi ikrılr

etmek de vaciptir. Kabir Suali, Kabir

Azabı,

Hesap,

Sırat, Mizan, azaların konuşacak olmaları, kıyamet halleri v.b. benzer hususların hepsinin ikran vaciptir (101). Bu konularda Şia ile diğer mez-

. hepler arasında ancak teferruatta bazı farklar vardır. Kabir Suali'nde
Münker-Neklr'in ölüye Rabbin kim? Peygamberin kimdir? Dillin nedir? gibi
sorulara ilave olarak imamm kimdir? sorusunu da sormaları gibi.
Ahirette kullara verilecek sevap ve cezalar bunlarla ilgili Hz. Peygamber'den nakledilen tafsilatın hepsini tasdik etmek gereklidir. Sevabm gerekliliğinin bilinmesi akılla olur. Şia bu konuda Mutezile'nin Basra kolu ile
aynı görüştedir

(102).

Büyük günah işleyen kimse: 1- Eğer Allah'ın affına mazhar olamazsa; 2Peygamber'in (a.s) şefaatına nail olmazsa ceza görecektir. Ayrıca büyük
günah işleyen (sahibü'l-kebire) mü'mindir. Çünkü o Allah'ı ve Rasül'ünü
tasdik etmektedir. İman da zaten tasdiktir. Bu bakımdan büyük günah
işleyen mü'minler ebedl olarak Cehennem'de azaba uğramazlar (103).
Salih arneller imanın bir cüzü değildir. Peygamber istiğfarla emrolununca
i sm etinden dolayı onu yerine getirir. Onun ümmeti için istiğfarı da
makbUldür.
İmamlar da Şia'nın günahkarları için şefaatçıdırlar (104).
Ric'at:
(.Şia'nın

usUlüddln ile ilgili diğe mezheplerden ayrıldıkları hususlardan
birisi de ric'ata inanmalarıdır. Ric'at konusu imametle de yakından ilgilidir. Bu bakımdan imarnet konusu ile birlikte ele alınması da
düşünülebilirdi. Biz mead konusu ile ilgisinin daha fazla olduğu kanaatında olduğumuz için bu kısımda incelerneyi uygun bulduk. )
Şia'nın Ehl-i Beyt'ten edindiklerini iddia ettikleri bu telakkiye göre Allah
Teala ölmüş olan bir grub insanı, Mehdi'nin çıkışı sırasında, eski sfuet ve
şekilleri ile dünyaya döndürecektir.-onlardan bir kısmını yüceltecek, bir
klsmını da alçaitaca:ırtll'. Rıc'at edecekler imanda derecesı çok yüksek olanlarla, bozgıİncufiikta, kötülükte ileri dereceye ulaşmış olaniardir. Rıc'B:Piiı
vıiiruundan sonra bürilar ecelleri gelinceye kadar yaşayacaklar&. İV
lar
seva veıece ve o arı yücelterek gerçek devletin kurulduğupu
gôsterecek ve sevindirecektir. Kötüleri de rezil rüsvay edecek, onlara azab
edeeek ve mfi'minler onlara karşı zafer kazanacaklardır. Ecelleri ile
öldükten sonra tekrar diriltilmeleri bütün insapların diril~eleri (!:Wşur)
sırasında olacak ve hak ettikleri sevap ve cezaya kavuşacaklardır.
'
Bu inançla ilgili olarak Şia'nın öne sürdüğü deliller: Mü'min sfuesi ll.
ayet ile Yasin 79. ayeti gibi Kur'an'dan ve masftm imamlardan nakledilen
doğru haberlerden oluşmaktadır. İmamiyye'nin büyük bir kesimi ric'at
inancının hak olduğuna inanmaktadırlar. Ancak çok azınlıkta kalan bir
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grubu ric'atle ilgili bu haberlerin, devletin tekrar kendilerine rücuuna
işaret olarak tevil etmişlerdir.
ÇRic'at'ın tenasühten ibaret olduğu

yolundaki hücuınlara şii alimler sert
tepki göstermektedirler. Çünkü ric'at cismam mead ve ba's cinsindendir.
Aralarındaki fark, ric'atin dünyada geçici bir süre kalmaya delalet eden bir
ba's oluşudur. Ba'sın delili, ric'atin de delilidir. Tenasüh ile hiçbir alakasi
yoktur. Ehl-i Beyt'ten ric'atle ilgili gelen haberler tevatür derecesine
ulaşmıştır (105). Şia'da -İmamiye içinde bile- ric'at akldesinin dinin aslına
teallük eden esaslardan olmadığı belirtilmektedir. Çünkü bu hususun
zarüreti akılla ortaya konulamadığı gibi konu ile ilgili haberlerin farklı
manada yorumlandığı da olmuştur. Bununla beraber çok büyük bir ekseriyyet eskiden beri ric'ate inanmaktadııjC106).
Takıyye:

Arapça vikaye (korunmak) kökünden gelen takıyyenin ıstılah manasını
"açık veya muhtemel tehlikeden korunmak maksadıyla inancın saklanması
ve gizlenmesi" şeklinde özetiemerniz mümkündür. Can tehlikesi söz konusu olduğu zaman kişinin derunundaki imanını, inancını gizliyebileceğine
ruhsat verildiği hemen her mezhepte kabul edilmiştir. Söz konusu bu ruhsatın delili de Arnmar b. Yasir'in davranışını Hz. Peygamber'in tasvip etmesidir. Bu manada bir baskı ve tehlike karşısında inancın gizlenmesinde
ayıplanacak bir taraf olmadığı açıktır ve esiisen buna itiraz eden de yoktur.
Şia ile diğer mezhepler arasında bu konuda fark da yoktur. Şia'nın
takıyyeyi diğer mezheplerden farklı ve önemli bir prensip olarak alması, bir
ruhsat olmaktan öte bir azlınet olarak telakkisi-muhalif mezhep mensupları ve bazı müsteŞ:f:iflerce-klya~ıya teııkid edilmişfu-:-Bu özelliklerinden
dolayı onlar, yalancılıkla, şecaat ve şahsiyyetten yoksunlukla ittiham edilmişlerdir (107).
Bilindiği üzere Şiiler tarih boyunca gerçekten takibe, baskıya en çok maruz kalan topluluk olmuştur. Bu bakımdan diğer topluluklardan çok Şiiler
takıyyeyi benimsemişler ve önemli prensiplerinden biri haline getirmişlerdir. Bilhassa İsmailiyye'de takıyye'nin en aşırı tarzda bir prensip olarak kullanıldığını görüyoruz. Takıyye sayesinde, gizlilik devrinde,
teşkilatlarını fevkalade disiplinli bir şekilde gizlilikle yürütüp Fatımı Devleti'ni kurduktan sonra takıyyeyi, Batını Mezhebi'ni bütün müslümanlara
yayabilmek ve bütün İslam dünyasına hakim olabilmek için vazgeçilriıez
bir prensip olarak daha da geliştirdiler. Başlangıçta takıyye can korkusundan, tamamen insani bir kaygı neticesinde meşru görülmüş ve öylece ortaya çıkmıştı. Batınıler ise siyasi iktidarlarını, mezheplerini her yere yayabilmek için ilidas ettikleri beşinci kol faaliyetlerinin dini meşruiyetini
takıyye prensibi ile zihinlere yerleştirdiler, mezhep mensublarına benimsettiler. Bu konuda o derece aşırı davrandılar ki Gazall bunlar hakkında:
"Mürteddin tevbesinin kabülü gereklidir. Batıniyye'nin ve küfrünü gizleyen
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ve takıyyeyi din olarak kabul eden bütün zındıklann tevbesine gelince: bu
konuda alimler arasında ihtilaf vardır" hükmüne vardı (108).
Uzun asırlar Şia'nın kendi içinde takıyye konusunda farklı anlayışiann
olduğunu tekrar hatırlatarak muhasım fuka mensuplarının takıyye ile ilgili
hücumlarında bütün Şiileri aynı kefeye koymanın uygun olmadığı
görüşündeyiz. Nitekim çağdaş yazarlardan Abbas Ali el-Musevi bu konudaki haksız hücumları dile getirirken takıyye'nin dinin fer'i meselelerinden
olduğuna bilhassa dikkat çekmektedir (109). Yine "Takıyye mü'minle
müşrikler arasında olur, Müslümanla Müslüman arasında olmaz.
Müslümanın Müslümandan takıyyesine kat'! olarak yol aranmaz" diyen
Şerif el-Radıyy (406/1015): "takıye bir ruhsattır, efdal olan bu ruhsatın kullanılmamasıdır. Kişinin ölünceye kadar İslamda sehat etmesi, ruhsatı kullanarak İslam'dan çıkmak sılretiyle kurtulmasından daha faziletlidir" gibi
sözleriyle ne kadar mıltedil bir anlayışı savunmaktadır (110).
Son devir alimlerinden Abdülbılki Gölpınarlı da aşağı yukarı aym
mutedil görüşü bildirmiştir (lll). Takıyyellin yıkıcılık için gizli bir cemiyet
kurma manasında kullanılamayacağım Şeyh M. Rıza el-Muzaffer de belirtmektedir (112). Bununla beraber her Şii ı1lim esas itibariyle takıyyenin
kendilerince benimsendiğini ifade ederek şöyle demektedirler: "Biz
imam.Iarımıza bağlıyız. Onlar bize bunu emretmişler ve ihtiyac anında uygulamayı farz kılımşlardır" Takıyye onlara göre dindir. Nitekim Ca'fer esSadık (A.S.): "Takiyyesi olmayanın dini de yoktur" buyurmuştur. Diğer
yandan takıyyenin meşruiyeti doğrudan doğruya Kur'andan
anlaşılmaktadır. Nitekim Arnmar (r.) hakkındanazil olan Nahl, 106. ve
Mü'min, 28. ayetler bunu açıkça ifade etmektedir" (113).
Diğer yandan Ş'ia'nın büyük ı1lim ve imamları, taraftarlanna, doğru davramşı telkin sadedinde bazı tavsiyelerde bulumnuşlardır. Bu tavsiyeler zamanla "takıyye" prensibinin iyice yerleşmesine sebeb olmuştur. Küleyni
'deki bir rivayet bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Taraftarlarını kendilerine yapılan baskı, zulüm sebebiyle taşkınlıklardan ve fevrl hareketlerden sakındınp sükfınete, itidılle ve İslı1ml davramşa teşvik eden C.a'fer
es-Sadık: "Bize leke getirecek bir iş işlernekten sakının. Çünkü kötü çocuk
yaptığı işle babasım utantırır, ayıplatır. Alılkayı kestiğiniz kimselerin
kötülüklerini ortaya çıkarıcı, onları yerici değil; öğücü, ayıplarını örtücü
olunt_Muhaliflerinizin cemaat namazianna katılın. Onlann hastalarım ziyaret edin. Cenazelerinde hazır bulunun. Yapılacak her hayırda onları
geçin. Çünkü siz hayır yapmaya onlardan daha layıksımz. Valiahi bana
göre Allah'a "hab" ile yapılan ibadetten daha sevimli bir şey yoktur. Ravi
diyor ki: "hab" nedir? dedim. "takıyye" diye cevap verdi" (114) demektedir.}
Esasen takıyye de, beda, ric'at ve mehdilik anlayışı gibi imarnet ile
doğrudan irtibatlıdır. Masum olan imamın, görünüşteki, izah edilemiyen
davramşım takıyye ile açıklamak tatmin edici olmuştur. Yoksa Hz. Ali'nin
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imametin ameli yönünü Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a bırakmasını ve
Hz. Hasan'ın idareyi devredişini başka türlü izah mümkün müdür? (115).
Sonuç olarak, muhasıınlarının hücumları ve Şii alimierin verdikleri cevapların anaforuna kapılmadan konuya imkan ölçüsünde dışardan
baktığımızda takıyye asırlar boyu gerek alimleri gerek halk kitleleri olarak
Şia'nın benimsediği, pratikde her zaman tatbik ettiği bir anlayış olmuştur.
Sadece haskılara marılı kaldıklarında değil, en güçlü siyasi iktidarlara sahib oldukları (Fatımller ve Safaviler) devirlerinde de takıyye vazgeçmedikleri bir anlayış olmuştur.
Muhalifleri Tektir Meselesi:
Şia alimleri Hz. Ali ile harb edenlerin kafir olduklarını ileri sürerler.
Nitekim Şeyh Müfid, onların küfründe İmfuniyye, Zeydiyye ve Havaric'in
müttefik olduklarını bildirir (116). Bu görüşlerine delil olarak da Hz. Peygamber'den naklettikleri "Ya Ali, seninle harbetmek beninile harb~tmek
demektir" rivayetini ileri sürmekte ve Hz .. Peygamber'le harbedenin kafir
oluşunda şüphe olmadığı gibi Ali (a.s.) ile harbedenin de küfründen şüphe
edilmez, demektedirler. Hz. Ali'ye imfunet konusunda muhalefet edenler
hakkında Şia alimleri farklı görüşler ortaya atmışlardır. Bir kısım alimler
onların küfrünü ileri sürdüler. Çünkü dinde bilinmesi zarfui olan ve
hakkında açık nass bulunan bir hususu inkar etmektedirler. Mesela Şeyh
Tusi İtikadatının baş tarafında imanın rüknünün beş; bunu bilenlerin
mü'min; bilmeyenlerin· kafir olduğunu söyldikten sonra bu beş. rüknü
tevhld, adl, nübüvvet, imfunet ve mead olarak sıralamaktadır (ll 7). Daha
kuvvetli olan diğer bir görüş~göre. jse onlar:-fasur-<i~undadırlar: Bu
görüşte olanları da uÇ ·grupta incelemek mümkündür~Birinci grubun
görüşüne göre bunlar, Cehennem'de ebedi kalacaklardır. Çünkü Cennet'e
girmeye hakları yoktur. İkinci gruba göre ise, onlar Cehennem'den çıkıp
Cennet'e girebileceklerdir. Üçüncüsü ise, İbn Nevbaht'ın ve bir grub allinin
görüşüdür ki bunlara göre onlar, Cehennem'den çıkarılacaklardır. Çünkü
onlarda ebedi olarak Cehennemde ·kalmayı gerektiren küfür yoktur. Fakat
onlar Cennet' e de giremiyeceklerdir. Çünkü onlarda sevaba hak kazandıran
iman da yoktur (118). İsmaili dm Ali b. Muhammed el-Velid, hakkı olmadığı halde imfunet makamını işgal eden herkesin TağUt olduğunu ileri
sürmektedir (119).
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