
--. Gaybet-i Suğra As n nda 
Şia; Süreklilik ve Değişim 

Hasan Hüseyinzade Şaneçi 

Giriş 

O nikinci İmam Hz. Mehdi'in gaybeti, Şia toplumunda, kültürel ve i.l..ml alanlarda 
birtakım değişimlere yolaçan yeni bir d~u ortaya çıkardı: Bu değişim, en 
önemlisi Şilierin .ilml merceiyyetindeki değişiklik olan çeşitli kültürel boyut

larda meydana gelciL Diğer boyutlar arasında ise yeni ilmi mekteplerin ortaya çıkışma ve 
Şilierin ilmi kaynak ve kitaplannın tedvin ve telifinde yaşanan gelişmeye işaret edilebi
lir. Gaybet-i Suğra asrının ilmi dwumunu incelemek, bu asnn, Şia toplumunda sabit bir 
durumdan başka bir sabit dı.uuma geçiş dönemi olması balamından büyük öneme salıip
tir. Asluida İmam'ın hazır bulunduğu çağdan Gaybet-i Kübra asnna bağlanılan Gaybet-i 
Suğra, İmam'ın (as) uzun gaybetinin kabullenilmesi için gerekli zeminlerin oluşması ve 
hazırlık dönemi sayılmış ve bu çağda ortaya çıkan i.lml gelişmeler, Şia'nın i.lml ve kültü
rel bakımdan parlaması için ilk adım olmuşnır. 

Onbirinci İmam'ın hicri 260 (Miladi 873) yılındaki şehadeti sırasında Hazret'in ve
killeri ve Şiileri arasındaki havastan çok az sayıda insan kendisinin bir oğlu olduğundan, 
yani Onikinci İmam'dan haberdardı. Abbasi halifesinin, Onbirinci İmam'ın oğlunu ve ha
lifesini bulmak için kapsamlı girişimlerde bulunduğu ve uzun süre İmam'ın evini ve ai
lesini takip ettirdiği zamanlardı. 1 İmam Askeri (as), nhletinden önce has vekillerinden 
ve yararnndan Osman b. Said Anıiii'yi Onikinci İmam'ın naibi olarak ashabına tanıtımşn. 
Am.irl, İmam (a.s) için defin merasimi düzenledikten sonra Samarra'dan Bağdat'a gitti ve 
oraya yerleşti. Onun vekaleti dönemindeki olaylara dair elde pek fazla bilgi yoknır. Tek 
bildiğimiz, İmam'ın (a.s) bazı talimatnamelerinin 2 onun araolığıyla Şiliere ulaşnğıdır. 3 

Vefat tarihinin hicri 267'den sonra olduğu anlaşılmaktadır. 

1 Fazi b. Hasan Tabersi, A'lamu'/-Verii, Alu'l-Beyt, Kum, 1417, c. 2, s. ıso. 
2 Metinde "tevki" (Çev.) 
3 Muhammed b. Hasan Tilsi, Kitabu'l-Gaybe, Müessesetu'l-Meartfi'l-İslamiyye, Kum, biai 1411, s. 127. 
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Osman, İmamMehdi'nin (a.f) emriyle oğlu Muhammed'i vekili olarak tayin etti. Mu
hammed b .. osman'ın veka.leti dönemi, büyük güçlükleele geçen uzun bir devreydi. Ab
basiler tarafından uygulan baskılar ve boğucu ortam, dinl ve mezhebi sapkınlıklar, çeşitli 
şüphelerin ortaya atılması, Zeydiyye ve İsmailiyye gibi başka Şü fı.rkalann artmasına yol 
açan hareketler onun karşı karşıya kaldığı önemli sorunlarclı. Muhammed b. Osman, hicri 
305 senesinde vefat etti. 

Muhammed'den sonra Hüseyin b. Ruh Nevbahti naipliğe atandı. Uzun süre ikinci na
ibin yardımcılığını yapan Nevbahti, idarecilik ve zekasıyla krizin zirvede olduğu bir sı
rada Şia toplumu için uygun ortamlar hazırlamayı ve i.mkfuı ölçüsünce hükümet l:a!afın
dan gelen baskıları hafi.fletmeyi başardı.. Dini siyaseti, Şiller aleyhinde hiçbir gerilim ve 
istenmeyen tepkinin ortaya çıkmamasını sağladı.. Bu metodu sayesinde sarayda ve Sünni 
aJ.imler nezdinde özel bir yer edinınesi mümkün oldu. 4 

Hicri 326'da Nevbahti'nin vefatıyla birlikte Muhammed b. Ali Samarri dördüncü naip 
olarak tanıtıldı. Samarri hicri 329'da vefat etti. Ölümünden altı gün önce eline geçen son 
feımanda kendisinden sonra hiçklınseyi İmam'ın naibi olarak tayin etmemesi emredilmişti. 5 

Bu emir, aslında Gaybet-i Kübra'nın başladığının ilan edilmesi demektL 

Gaybet asrındaki temel sorunlardan biri, çoğu sapkınlık üreten ve bazı şüphelere ne
den olan ve Şü toplumu için ciddi tehlike sayılan naiplik iddiasındaki. bazı kimselerin 
ortaya çı.kmasıydı..: Saplan hareketi nispeten yaygınlık kazanan bu iddia sahiplerinin en _ 
önemlisi, haklanda zem ve lanet talimatı ·sadır olmuş Muhammed b. Ali Şelmegant idi. . 
Bu tevki metninde, aralannda Ahmed b. Hilal Ebertay1, Muhammed b. Nusayr Numeyıi; _. 

4 Ag.e., s. 237. 
5 Ahmed b.· Ali Thbersi, el-İhticac .. · 

N~ru·ı-ii~iıidii; Meşhed, hicri İ403, c. 2, s. ıŞı .. 
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Muhammed b: Ali b. Bilal'in de bulunduğu başka birkaç isim daha zikredilmiştir. s Ama 
Şiileİin ~n Önemli sorunu, devlet tarafından onlara karşı oluşturulmuş baskıcı ve bağucu 
annosferdL Bununla birlikte hicri üçüncü yüzyılın sonlanndan itibaren Şiiler için daha iyi _ 
siyasi şartıann oluşmasıyla sözkonusu baskıcı ve bağucu ortam hafifledi. Hilafet meka
nizmasının zayıflaması ve çözülmesi, emirler ve saraylılann daha fazla güç elde ennek 
için çatışması Şilierin saraya nüfuzu için uygun zemirı yarattı. Muktedir'in halifeliği dö
neminden (hicri 295-320) itibaren Şü mezhebinden Furatoğullan sülalesinin hilafet aygı
tına nüfuz ermesiyle birlikte Şilierin siyasi konumunda yeni bir süreç başlamış oldu. Bi
rinci İbn Furat adıyla bilinenAli b. Muhammed b. Furat ve İkinci İbn Furat adıyla bilinen 
Fadl b. Cafer uzun yıllar vezirlik makamını elinde tuttu. 7 İmam'ın üçüncü naibi Hüse
yin b. Ruh Nevbabil'nin siyasi konumu da iyiydi. 8 Hiç kuşku yok bahsi geçen siyasi ko
numlar, Şilierin toplumsal konumları, doğal olarak da kültürel durumlan üzerinde hatın 
sayılır bir etkiye sahip olmuştur. 

Yumuşak ve sakin bir süreç izleyen siyasi gelişmelerin yanısıra, Şilierin Gaybet-i Suğra 
asrındaki ilml faaliyetleri de ileriye doğru seyir izliyor ve çeşitli boyutlarda yeni gelişmeler 

6 Tiisl, el-Gaybe, s. 232. 
7 Bkz: Zambaur, Nesebnôme-i Hulefa ve Şehryôrôn, tercüme: Meşkfir, Neşr-i Hayyam, Tehran, 1368, 's. 6. 
8 Bkz: Casim Hüseyin, Tarih-i Siyasi-yi Gaybet-i İmam-i Devtizdehom, tercüme: Ayen.ıllahi, Emir Kebir, 

Tehran, 1367; s. 3oo: -··. · 
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Makdisi'nin verdiği bilgilere göre Şiiler Gurgan ve Taberistan, Ahvaz, Fars ve 
/rak'm kuzeyindeki bw şehirlerde, aralarmda Taberiyye, Nablus ve Amman'm 

bf!.~Unduğu Şam'da ve M1s1r'm iskenderiye bölgesinde yaştyordu. Bu 
bölgelerde imam'm vekilierinin varl1ğ1 da bu meselenin şahididir. Aym 

zamanda imam'm vekilierinin Kazvin, Hemedan, K.irmanşah, Azerbaycan vs. 
gibi başka şehirlerde de bulunduğu bildirilmişür . 

kaydediyordu. Şilierin i.lml durumunu incelerken nüfustaki dağınıklığın hesaba katılması, 
Şia'nın i.lml faaliyet havzalannı tanımak bakırnından öneme haizdir. Coğrafya kaynaklan 
ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler, Şilierin İslam ülkelerinin çeşitli bölgelerinde 
farklı nüfus yoğunluklanyla yaşadıklannı ortaya koymaktadır. 

Kum şehri Şü mezhebinin en önemli şehriydi ve dördüncü yiizyJlın coğrafya yazarla
nnın eserlerinde bu özelliğiyle t.aruruyordu. Belhi, el-Mesalik ve'l-Memalik'te, "Kum hal
kının tamamı Şia mezhebindendi." demiştir. 9 Yıne Kum ve oradaki Şilier haklanda İmam
lardan çok sayıda rivayet nakledilmiştir. 1° Kufe her ne kadar tarihi geçmişi bakırnından 
Şü temayüllere sahip ilk şehir ise de nüfus yoğunluğu açısından ikinci sırada yeralmak
tadır. Makdisi, Kufe'de nüfus üstünlüğünün -Künnase mahallesi hariç- Şiilerde olduğunu 
vurgular. u Bağdat'ta Şilier, şehir nüfusunun büyük bölümünü oluşturuyordu. u Kerh ve 
Babu't-Tak mahalleleri onlara aitti. 13 Horasan'da Nişabur ve Beyhak şehirleri Şilierin ya
şadığı merkezlerdi. 14 Bu bölgelerde Onikinci İmam'ın çok sayıda vekilinin bulunması, 
bu durumun delilidir. ıs 

Makdisi'nin verdiği bilgilere göre Şilier Gurgan ve Taberistan 16, Alıvaz 17, Fars 18 ve 
Irak'ın kuzeYindeki bazı şehirlerde 19, aralarında Taberiyye, Nablus ve Arnman'ın bulun
duğu Şam'da20 ve Mısır'ın İskenderiye bölgesinde yaşıyordu. 21 Bu bölgelerde İmam'ın 
vekilierinin varlığı da bu meselenin şahididir. 22 Aynı zamanda İmam'ın vekilierinin Kazvin, 
Hemedan, Kirmanşah, Azerbaycan vs. gibi başka şehirlerde de bulunduğu bildirilmiştir. 23 

9 Ahmed b. Sehl Bellıi, el-Mesôlik ve'/-Memô/ik, Leiden, Bıill, tarihsiz, s. 35. 
10 Bkz: Abbas Kuınıı:ıl, Se{inenı'l-Bihar, İntişfuat-i Abidi, Tehran, tarihsiz, c. 2, s. 447; c. 1, 55. 
u Muhammed b. Ahmed Makdisi, Ahsenut-Tekôsim, Bıill, Leiden, 1932, s. UO. 
12 A.g.e. 
13 Bkz: Resul Ca'feriyan, Coğrafya-yi Tarihf ve İnsanf..yi Şia der Cihan, Ensartyan, 1369, s. 54. 
14 Makdisi, Ahsenut-Tekôsim, s. 323. 
ıs Bkz: Muhammed b. Ali b. Babeveyh Saduk, Kemalu'd-Din ve Tamamu'n-Ni'me, Müessesetu'n-Neşıi'l-

İslami, Kum, hicıi 1390, s. 504. 
16 Makdisi, s. 365. 
17 A.g.e., s. 415. 
18 A.g.e., s. 439. 
19 A.g.e., s. 141. 
20 A.g.e., s. 179. 
21 A.g.e., s. 200. 
22 Tiisi, Kicabu'l-Gaybe, s. 211, 415, 430 vs. 
23 Ahmed b. Ali Necaşi, e/-Rica/u'n-Necaşf, Müessesetu'n-Neşıi'l-İslaınl, Kum, hicıi 1407, s. 243; Tiisi, el

Gaybe, s. 210. 
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Bu asırda Şilierin yaşadığı önemli şehirler arasında, 
halki Şia'Dl.İı güçlü malumatını yansıtan Şehr-i Rey_ 
de vai-dı: Bu çağda büyük Şü muhaddisler ve fakili
ler yetişti. 

Şilierin çeşitli şehir ve bölgelere dağılmasının Şia 
akaidi ve ilimlerinin yayılınasında ve çok sayıda ilim 
havzalarının ortaya çıkmasında dikkat çekid etkisi ol
duğu açıktır. Şilierin nüfus üstünlüğünün bulunduğu 
şehirlerde ilml faaliyetler daha fazla gelişti. İmam'ın 
(a.s) gaybeti, ilml faaliyetlerin zaruretini öncesinden 
daha fazla vurgulayan bir ortamın oluşmasına yolaçu. 
Şia arasında ilml merceiyyetin temellerinde değişikliğe 
sebep olan bu konum, Şilierin ilim ve düşünce siste
minde göze çarpan dönüşümün kaynağı oldu. Bu dö
nüşümün ilk şekillenmesi ve oluşumu Gaybet-i Suğra 
asrında gerçekleşmiş, nihai ürünleri Gaybet-i Suğra'dan 
birkaç on yıl sonra ortaya çılanış ve Şia'nın yeniden 
kültürel parlama dönemini irışa etmiştir. Gaybet asrınırı 
ilml ortamını incelerken -diğer asırlar gibi- asli belirti- -
leri şu şekilde ele almak gerekir: İl.ınl merceiyyet, ilml 
ekoller, havzalar, ürünler, alimler ve düşünürler .. 

ilmi Merceiyyet 

İmamların (a.s) hazır bulunduğu dönemde Şilierin 
ilml mesel el erde asli ve ilk mercü, Masum İmamlardı. 
Ş iller doğrudan onlarla temas ve irtibat halindeydi. İh
tiyaç duydukları şeyleri onlardan öğreniyor ve başka
larına aktanyordu. Bu şekilde Ehl-i Beyt'in ilimleri 
İslam beldelerine yayılıyordu. Raviler ve muhaddis
ler İmam'ı ziyaretleri kolay olmayan ilml mercilerdi. 
Vekalet sistemirıirı oluşmasıyla irısanlar uzak ve yakın 
şehirlerden İmam'ın vekilierine müracaat etmeye baş
ladı. Aslında halkla İmam arasındaki bağ idiler ve ara
daki mesafeyi kısaltıyorlardı. 

Şia'nın temel direği ve Şilierin ilml meselelerde 
dayanağı olan İmam'ın (a.s) artık aralarında bulunma
ması ve gaybetin başlaması, Şia mezhebinde ilml ve 
kültürel boyutta bir kriz olarak algılanabilir. Bu krizle 
yüzleşilmesinin beraberinde oldukça çetin olaylar ve 
zorluklar getirmesi doğaldı .. Bu yüzden bu dönemde 
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naiplik mekanizmasının tesis edilmesi, aslında, ondan kaynaklanan darbeleri azaltına yö
nünde bir bareketti. İmamlann ashabından ve seçkin a.Iimlerden olan ve yıllarca onlarla 
irtibat halinde bulunan İmam'ın has naipleri şimdi en muteber i.lrnl başvuru kaynağı sa-

, _ yılıyorlardı. Çünkü gaip İmamla tek irtibat yolu idiler. 
irnamla ba~ tamamen Önemli görevlerinden biri de Şilierin ilmi müşküllerini 

uk 
ve yeni ortaya çıkan meseleleri halletmekti. Onlar, Ma-

kop olmadı~ sum İmam'a (a.s) ulaşmanın herkes için kolay olmadığı 
hesaba katılması büyük bir asırda kelam ve akaid meselelerinde bakla belir

leme ve inhirafı önlemenin mercü idiler. Bunun, ~zel-
önem taşımaktadır. likle de çeşitli fırka ve mezheple.rin akaidlerine karşılık 

Bu ba;, yazışmalar ve vennede büyük önemi varciL Mesela Şiiler, ikinci naip 
Muhammed b. OsmanAı:ni.ıi'ye, Mufawaza fırkasını ve 

mektuplar yoluyla Ve inançlanru sordu. Soruyu cevaplarken Mufawaza'run 

naipler aracılı!J.yla yaratma ve rızık vermeyi imarnlara (a.s) nispet etme-
sini reddetmiş ve bu fiilierin Allah'ın zat-ı mukaddesi-

kurulrnuştu. Pek çok nin şanından olduğunu belirtmiştir. 24 

dururnda Şia ulernası Özel naiplerin İmamla irtibat halinde oldukları ve 
i ' ( ) ktup bu yolla Şilierin ilmi ve itikadl sorunlanru ve mesele-
marn a a.s me lerini çözüme kavuşturabildikleri gözönünde bulundu-

!Öndererek karşılaştıJdan rulduğunda Şiiler için onların sözlerini şüphe ve tered-

ilmi ll d düt duymaksızın kabul etmeyi mümkün kılan bir tür 
• A mese e eri soruyor u. kesinlik ve güven basıl oluyordu. Şiilerden biri Hüse-

Bu mektuplar özel naipler yin b. Ruh'a, düşmanıann imam Hüseyin' e ·ca.s) galip 
gelmesi hakkında sorduğunda ayrıntılı ve ikna edici bir 

yoluyla imam' a (a.s) cevap vermiştir. Ravi şöyle anlatır: 
ulaşıyor Ve Cevaplan Bu cevapları kendi tarafından verdiğinden tereddüde düş-

Veriliyordu. Bunun bariz tüm. Fakat ben bir şey söylemeden o bana döndü ve dedi 
ki: Gök başıma düşse veya fırtınalar yüzüme esse kendi 

örne;i, dört mektubuna rey Ve görüşümle dini konularda SÖZ söylememden daha 

verilen cevabın ~:.~u meseleleri asıldan, yani Allah'ın Hücceti'nden 

nakledildi;i Muhammed 
b. Abdullah Hirnyeô'nin 

yazışrnalandır. 

Bu güven ve kesinlik, yaşanan krizin yoğunluğunu 
azaltan bir sükfuıet meydana getiriyordu. İmam tarafın
dan Şiliere ulaşan bazı mektuplarda naiplerin güvenilirliği 
ve korunmuşluğu vurgulanmaktaydL İshak b. Yakub'un 
meselelerine cevap verilmiş bir mektupta, ikinci naip 

Muhammed b. Osman'ın güvenilir olduğu, onun mektup ve cevaplarının Hazret'in mek
tup ve cevabı hükmünde sayıldığı geçmektedir. 26 

24 Ag.e., s. 178. 
25 Kemalu'd-Din, Saduk, Tamamu'n-Ni'me, s. 507. 
26 Thbi!CSI, lhticac, c. 2, s. 281. 
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Bazı deliliere göre, özel naiplerin, Şilierin ilmi faaliyetleri, rivayetleri nakil ve ki
tap tclifi konulannda bir tür gözetim ve nezaret yürüttüğü anlaşılmaktadır. Mesela imam 
Mehcll'rİin ( a.s) Şeimegani hakkında zem ve lanet içeren bir tevki yayınlamasından sonra . 
ravilerin karşılaştığı meselelerden biri de onun naklettiği rivayetlerdi. Hüseyin b. Ruh, 
İmamlann (a.s) sözüne istinat ederek bu müşkülü şöyle halletti: 

Size vereceğim cevap şudur ki, İmam Asgen'ye Beni Faddal'ın yazdıklan konusunda ne 
yapacaklanru, çünkü evlerinin o rivayerlerle dolu olduğunu soranlara Hazret şöyle buyurdu: 
Ne rivayet ettilerse alın ve ne görüş bildirdilerse bırakın. 27 

Yıne nakledildiğine göre, Şelmegani -itikadında sapma olmadan önce- "et-Teklif' ki
tabını yazdığında Hüseyin b. Ruh kitabı ondan istedi, dikkatlice inceledi ve onda uygun
suz bir bahis görmedi. 28 Başka bir yerde şöyle geçer: "el-Te'dib" isimli bir kitabı, sahih 
mi, zayıf mı olduğu konusunda görüş bildirmeleri için Kum ulemasına gönderdi. 29 Ya
zılmış kitaplann ilın1 incelemesine verilen önemi gösteren NevbaM'nin bu girişimlerini, 
aslında Kum'un ve o diyardaki aiirnlerin i.l.ı:nl konumunu değerlendirme yönünde bir gi
rişim olarak görmek de mümkündür. Çünkü hiç kuşku yok, İmam'ın naibi ve İmam'la 
(a.s) doğrudan irtibatlı olan onun için sözkonusu kitaptaki mevzulann doğruluk ve yan
lışlığını teşhis etmek oldukça kolaydı. 

Özel naipler, yaygın i.lml faaliyete rağmen kitap veya risale yazmaya girişmediler. 
Bu konuda elimize herhangi bir haber ulaşmış değildir. Bu konuda nakledilen tek ha
ber, birinci naip Osman b. Said'in, Onbirinci İmam'dan öğrendiği bazımeseleve hü
kümleri, Onikinci İmam'dan aldığı meselelerle birlikte bir mecmuada biraraya getirdiği 
ve ikinci n~be teslim ettiğidir. Kızının naklettiğine göre bu mecmua-i mesail, ikinci na
ibin vefatından sonra Hüseyin b. Ruh Nevbahti'ye ulaştı ve bala da ondaydı. 30 B_elki 
de naiplerin kitap telif etmeye yönelmemesi takiyye nedeniyle idi. O sırada karşı kar
şıya bulundukları tehlike, dini ve i.lı:ıll konularda merci olduklarını reddetmelerini ge
rektirecek boyuttaydı. 

Şilierin gaip İmamla bağının tamamen kopuk olmadığının hesaba katılması büyük 
önem taşımaktadır. Bu bağ, yazışmalar ve mektııplar yoluyla ve naipler aracılığıyla ku
rulmuştu. Pek çok durumda Şia uleması İmam'a (a.s) mektııp göndererek karşılaştık
lan i.l.ı:nl meseleleri soruyordu. Bu mektııplar özel naipler yoluyla İmam'a (a.s) ulaşıyor 
ve cevapları veriliyordu. Bunun bariz örneği, dört mektııbuna verilen cevabın nakledil
diği Muhammed b. Abdullah Himyen'nin yazışmalarıdır. Bu cevabi mektııplarda çok sa
yıda soruya cevap verilmiştir. 31 Yıne İmam'ın vekillerinden Esedi'nin meselelerine veril
miş cevaba değinilebilir. 32 

27 TfisT, el-Gaybe, s. 239. 
28 A.g.e. 
29 A.g.e .. , s. 240. 
30 A.g.e., s. 221. 
31 Taberst, İhticac, c. 2, s. 301, 303 vs. 
32 A.g.e., s. 297. 
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------------ ---- ----, 
"Karşdaştı!Jna olay[trda badisterimizi 
rivayet edenlere başvurun. Onlar benim 
hüccetim sayıbrlar. Ben de Allah'ın 
hüccetiyim." 

özel naipler bir yana, İmam'ın muhtelif şe
hirlerdeki. veki.lleri de Şilierin o bölgelerdeki 
başvuru mercileriydi. Gaybet asrmda vekaıet 
sistemi çalışmasun sürdürdü. Şilierin yaşadığı 
tüm bölgelere veki.ller tayin edilmişti. Onlar, 
insanlarm naiplerle arasındaki. bağ idiler. Bu 
veki.llerden çoğunun adı nakledilen haberlerde 
zikredilmiştir. 33 

______ _ _____________ , Gaybet asnnda Şilierin üçüncü ilmi mer-

ı 
Jl , 

cii, fakihler ve muhaddislerdi. Aslma bakılırsa 
bu kesimin başvuru mercii oluşu, bu dönemde gerçekleşmiş ve yerini sağlamlaştırmış bir 
şeydir. Her ne kadar İmamların ( a.s) bulunduğu zamanda bazen fakihler ve muhaddis
ler onlar tarafından Şilierin ilmi mercii olarak tarutılmışsa da 34 bizat imamm hazır bu
lunması onların konumunu gölgede bırakıyordu. Gaybet döneminin şartları, bu konunun 
nisbi kesinlik kazanmasun sağladı. Özellikle de Onikinci İmam (a.s) faki.h ve muhaddis
lerin ilmi merci oluşu meselesini vurgulayıp buna dikkat çeki.nce. İshak b. Yakub'un nak
lettiğine göre İmam (a.s), ikind naip kanalıyla eline ulaşmış bir soruya cevap verirken 
şöyle buyurmuştu: 

"Karşılaştığınız olaylarda badisterimizi rivayet edenlere başvurun. Onlar benim hüccetim 
sayılırlar. Ben de Allah'ın hüccetiyim." 35 

Şia fakihlerinin esas itibariyle işte bu raviler ve muhaddisler olduğuna dikkat edilme
lidir. Şü ulemasına fakih adı verilmesi Gaybet-i Suğra dönemine kadar pek rastlanan bir 
şey değildi. Böylelikle faki.hlerin ilmi merceiyyeti, Gaybet-i Suğra asrunn sonuna doğru 
Şia toplumunda tamamen kökleşmiş oldu. 

İlmi EkoUer 

Gaybet asrındaki ilmi konumları gözönünde bulundumlduğunda ana iki ilmi ekolün 
Şilierin ilim merkezlerinde yaygınlık kazandığı söylenebilir: Her biri zamana tesir eden 
etken ve unsurlarm etkisi altmda kalmış kelam ekolü ve hadis ekolü. Bu ikisine ilaveten 
bu asırda, İmamların hazır bulunduğu zamana has önceki fıkıh ekolünden ve ondan son
raki -beşinci yüzyılın başları- fıkıh ekolünden farklı bir fıkıh ekoli.ini.in daha varlığına işaret 
edilebilir. Aslmda bu ekolü, başka bir dönemden intikal telakki. etmek de mümkündür. 

KelamEkolü 

Her ne kadar kelam balıisierinin ortaya atılması -ikind yüzyıldan itibaren yaygmlaşmaya 
başlayan ıstılahi manasıyla- İmamların (a.s) konuşmalarında, özellikle Emirulmürninin'in 

33 Bkz: Saduk, Kemalu'd-Din, s. 438 ve devam. 
34 Ebu Aınr Keşt, Kitabu 'r-Rical, Necef baskısı, tarilis iz, s. 594. 
35 Kemalu'd-Din, Saduk, s. 484. 
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sözünde bellibir geçmişi varsa da Şü kela
IDIDID Öluşmasi İmam Sadık (as) dönemi 
ve Hazret'in talebeleriyle ilişkilendirile
bilir. Şü kelamcılann birinci tabakasını 
Altıncı v~ Yedinci İmam'ın parlak tale
beleri oluşttın.ıyordu. Hişam b: Hakem, 
Hişam b. Salim, Muhammed b. Nu'man, 
Mü'min Tak ve diğerleri. Şü kelamının 
ortaya çıknğı merkez, bu isimlerin ekse
risinin yaşadığı Kufe şehriydi. 

Gaybet-i Suğra asn, Şü kelamcıla
nn ikinci tabakasının zuhur dönemiydi. 

.•· ·· •••••••· •· ···••··•• ··•· ·••• ·•··•• ··•··••·· •··• ·• ·· •··· 
. . -

Gaybet asnndaki ilmi konumlan . 
!Özönünde bulundunıldu!onda ana iki 

ilmi ekolün Şiiterin ilim merkezlerinde 
yay!Jnlık kazandı!J söylenebilir: Her biri 

zamana tesir eden etken ve unsurlann 
etkisi alhnda kalmış ketarn ekolü ve hadis 

ekolü. 

Sürekli Basra Mu tezile mel<tebiyle karşı • ••• ••••••••••• ••••••••••••••••• ••• •••• ••.••••••• •••••••• •• 
karşıya gelen Kufe, bu zamana kadar Şü 
kelam mektebinin merkezi olma rolünü korudu. Fakat Bağdat şehrinin ortaya çıkışı ve 
seçkin ilml konumu nedeniyle Kufe şehrinin önemi büyük ölçüde azaldı ve bu asırda Şii 
kelam mektebinin merkezi Bağdat'a taşındı. Hiç kuşku yok, Şü kelam ekolünün şekillen
mesi ve Gaybet-i Suğra asnnda oluşmasında Mutezililerin kelam görüşleriyle mücadele
nin ve o sırada Bağdat'ta bolca bulunan İslami ve gayri İslami muhtelif fırka ve akımla
rm fikirleriyle karşılaşmanın etkisi yok değildir. Şii uleması, bu asırda daha ziyade kelam 
ve İtizal eğilimleri taşıyan muhaliflerm şüphe ve hamlelerine cevap verebilmek için on
lann metod ve üslubunu kullanmaya mecbur kaldı. Ama bu durum, Şii kelamının ve Şii 
kelamolarının Mutezile ekolünden etkilendiği ve fikirlerini ödünç aldığının -birçok banlı 
ve Müslüman bilimadamının inandığı gibi- delili olmadığına dikkat edilmelidir. Hakikatte 
Şii kelamının prensipleri Mutezile kclamından köklü biçimde farklıdır. 

Bu asırda Bağdat ve diğer şehirlerde ve Şia'nın ilim havzalannda büyük kelamcılar 
zuhur etti. Bunlann en önemlisi Nevbahô ailesiydi. Bağdat Şilierinin riyasetini üstlenen 
Ebu Sehl İsmail b. Ali Nevbahô (vefatı hicri 311), bu ailenin en seçkin ismiydi. Şeyh TU.st 
onun yüksek seviyeli ünvaniarını ve lakaplannı zikretmiştir. 36 Ondan sonra Hasan b. Musa 
Nevbahô (vefatı hicri 310) Şia'nın Bağdat'taki büyük kelamcısı ve filozofuydu. 37 

Kelam ekolünün yaygınlık kazandığı diğer Şü havzalanndan biri de Şehr-i Rey idi. 
Bu şehirde, Kum'un hadis ekolünden yoğun etkisine rağmen Şü kelarnı kendine has bi-: 
çimde ortaya çıktı. Bu durum daha çok Şii alimlerinin Rey' deki Mu tezililer ve Zeydilerle 
karşılaşmasının sonucuydu. 38 Horasan'da en fazlakelam akımı Nişabur şehrinde vardı. 
Nişabur'un İbn Abdek Cürcani gibi Şü kelamcılan, Bağdat'ın kelam ekolünün ve kelam
cılannırı etkisi altındaydılar. 39 

36 Muhammed b. Hasan Tı1si, Fihrisnı Kütiibi'ş-Şia ve Usiilühum, Mektebetu'l-Muhakkik el-Tabaıaba!, Kum, 
hicıi 1402, s. 31. 

37 Ag.e., s. 121. 
38 Kemalu'd-Din, Saduk, s. 51 ve s. 94. 
39 Tilsi, Fihrist, s. 548. 
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Şia'nın hadis ekolü, 
hayatına islam'ın zu
huruyla başlamtş ol
dukça eski ve öz
gün bir ekoldür. 
Masumların hadis
leri daima Şiiterin 
bilgi kaynağa olmuş 
ve ihtilafli mesele
lerde son söz anla
mana gelmiştir. Gay
bet asrında imam'a 
(a.s) doğrudan ulaşt
Iamamasma rağmen 
Şiiler, uzun ytllar bo
yunca toplanmtş el
lerindeki ço~ sayıda 
hadis sayesinde 
ayırtedici bir ilmi 
kaynaktan ·yararlan-t
yordu. Muhaddisler, .. 
kelamla · ilgilenmeyi-
ve :pole!iliğ!;Yasak.!~ 
layan bazt hadişlere-. 
-dayanarak ketatlı ili ; 
min~e yÖnetine ~~ '.'~··· 

- :'1: · onğpn ıarar.lanmayı 

.~z-ary_r~ i~rmQypr~t:t~ ... 
·. - ~: ]~ _,, ' - . 

Kelam ekolünün Gaybet-i Suğra asnnda 
yaygınlaşmasıyla Şia akaidinin açıklanması 
ve ispatlanması ve muhaliflerin görüşleri
nin reddedilmesine ilişkin çok sayıda ke
lam kitabı telif edildi. Bu kitapların büyük 
bölümünün telifi Bağdat'ta gerçekleşti. Bu 
kitapların yazılmasında büyük pay sahibi 
de Ebu Sehl Nevbahn idi. Şeyh Tus!, ona 
ait otuzdan fazla kitabın adını zikretmiştir. 40 

Fakat eserlerinden hiçbiri mevcut değildir. 
Çok sayıda tasnifi bulunan Hasan b. Musa 
Nevbabnde el-Ara ve'd-Diyanat adında ta
mamlamayı başaramadığı bir kelam mec
muası yazmışn. 41 İbn Kubbe R.az.l, imarnet 
konusunda, Horasanlı kelamcı Ebu'I-Kasım 
Belhl'nin kitaplarına reddiye olarakel-İnsaf 
ve el-Müstesbit adında iki kitap yazdı. 42 Ne 
yazık ki bu döneme ait kelam. teliflerinden 
geriye hiç iz kalınamışnr. Bazı şahitlere ba
kıldığında Ebu İshak İbrahim b. Nevbabıl'nin 
yazdığı el-YakUt kitabı da bicri altıncı yüz

yılın teliflerindendir. 43 

Hulasa bu asnn kelam ekolünün, Gaybet-i 
Kübra'nın başlangıcında Şii kelam.ın gelişi

mine zemin hazırlamış çok kıymetli ürün
leri vardı. Başında Şeyh Müfid'in yeraldığı 
Şii kelamcıların üçüncü tabakası, bu ke
lam ekolünün, kelaınl görüşleri ıslah edip 
arındıran talebeleriydi. Başta Şeyh Müfid 
olmak üzere onların eserleri arasında bü
yük ölçüde Gaybet-i Suğra asrındaki ke
lamcılann görüşlerini bulmak mümkündür. 
Şeyh Müfid, el-Makaliit kitabının başlarında 
Nevbahtllerin görüşlerinden bir kısmını ten
kide koyulmuştur. 44 

40 A.g.e., s. 31. 
41 A.g.e., s. 121. 
42 Nec§şi, el-Rica/, s. 265. 
43 Bkz: Ebu İshak b. İbrahim Nevbahô, el-Ydkiit, tah

kil<: Ali Ekber Ziyayi, hioi 1378, kirabın mukad
ctimesi. 

44 Bkz: Muhammed b. Nu'man Müfid, Evôyi/u'I
Makdlôt, Dfuıişgah-i Meşhed, s. 90 ve 124. 
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HadisEkolü 

Şia'nın hailis ekolü, hayatına İslam'ın zuhuruyla başlamış oldukça eski ve özgün bir 
ekoldttr. Masumlaniı hadisleri daima Şilierin bilgi kaynağı olmuş ve ihtilaflı meselelerde 
son söz anlamına gelmiştir. Gaybet asruıda İmam'a (a.s) doğrudan ulaşılamamasına rağ
men Şiiler, uzun yıllar boywıca toplanmış ellerindeki çok sayıda hadis sayesinde ayır
tedici bir i.lı:ıll kaynaktan yararlanıyordu. Muhaddisler, kelamla ilgilenmeyi ve polemiği 45 

yasaklayan bazı hadisiere dayanarak kelam ilmine yönelme ve ondan yararlanmayı za
ruri görmüyordu. Hatta ondan kaçıruyorlardı bile. Bu asrın hadis ekolünün yetiştirdiği 
en seçkin isim olan Şeyh Saduk, bu hadislerin bir bölümünü et-Tevhid kitabının sonunda 
zikretmiştir. 46 Muhaddislerin inancına göre, bablar, usül, füru vs. hepsini kapsayan ha
dislerin mevzularındaki çeşitlilik, i.lı:ıll meseleve müşküllere cevap verınede onlara yar
dıma olabiliyordu. 

Şü fakibierin de aralarından çı.knğı hadis ravileri, Şilierin yaşadığı bütün şehirlerde bu
lunuyordu. Bununla birlikte hiçbir kelam alaınının görülınediği Kum şehrini bu asırda Şü 
hadis ekolünün merkezi kabul etmek mümkündür. Bu durumun, Kum ulemasırun hadis 
ekolüne bağlılığından, Kum'un Şü halkının tekparça oluşundan, diğer fırka ve mezhep sa
hiplerinin bu şehirde bulunmamasından kaynaklandığıru belirtmek gerekir. 47 Şü muhaddis
lerin büyük lasmı, ifrat ve tefrite kaçan haberlerden ve fukaalıktan uzak Kum' da biraraya 
gelmişti. Onların arasından Eş'ariler, Al-i Buveyh ve Berki ailesine işaret edilebilir. 

Şehr-i Rey, Kum'a komşu olması bakımından Kum'un hadisekolünden en çok etkile
nen yerdi. Bu asırdaki muhaddislerin önde gelen ismi Muhammed b. Yakub Kuleyni gibi 
büyük muhaddislerin bu şehirden çıkmış olması bu gerçeğin şahididir. Kufe ve Bağdat'ta 
da hadis ekolünün takipçileri mevcuttu. Ama bu iki şehirdeki hadis ekolü, Kum'un hadis 
ekolünden farklıydı. Kumlu muhaddisler, Kufeli ravilerin çoğunu aşınya kaçmak ve rnü
balağa etmekle suçluyordu. 48 Tabü ki bu bir yere kadar doğruydu49 ve Kufe'nin dini at
mosferinden, oradaki ifrat ve tefrit düşüncelerin varlığından ve Kumlu muhaddislerin ra
vilere ve onların aşırılık 50 meselesindeki akidelerine muamelede izledikleri kendine has 
metoddan kaynaklanıyordu. sı 

Bu asrın hadis ekolü çok laymetli eserler bırakn. Hepsinden önemlisi, bir hadis ansik
lopedisi olan el-Kafi' dir. Özel bir düzen ve tertiple kaleme alınmış bu telif; usül, füru, ah
lak, siret, adap ve sünnetlelin muhtelif bablarında 16199 hadis içeren bir mecmuadır. el
Kô{i'ye ilaveten bu asırda başka hadis telifleri de gerçekleştirilmiştir. 

45 Metinde "dda!" (Çev.) 
46 Muhammed b. Ali Babeveyh Saduk, el-Tevhid, Müessesetu'l-lslaml, Kum, hicri 1398, son bölüm. 
47 Resul Ca'feriyan, Tarih-i Teşe,Y.YU' der İran, saıman-i Tebligat-i İslami, Kurn, 1371, c. ı, s. 209; Prof. 

Madelung'un Keyhan-i Endişe'deki makalesinden nakil, sayı 52, s. 152. 
48 Bkz: Muhammed b. Mustafa,Tefreşi, Nakdu'r-Rical, Alu'l-Beyt, hiai 1418, c. 1, s. 155. 
49 Bkz: Neclşi, Rica/, 332. 
50 Metinde "ğuluv" (Çev.) 
sı Abdullah Mamlikaru, Tenlahu'l-Makôl, Matbuanı'l-Murtazaviyye, Necef, hiai 1352, c. 3, s. 88. 
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Şii/erin ilmi faaliyetleri eğitim ve telif olmak üzere iki 

,_ genel formda gerçekleşiyordu. Her şehir ve bölgede Şii 

ôlim ve düşünürlerin bulunması, her biri kendi şartlarına 
uygun ilmi faaliyetler yürüten aktif ilmi havzaları 

meydana getirmişti. Bunların arasında Şii nüfusun yoğun 

olduğu ve daha fazla ôlimin bulunduğu şehirler haliyle 

daha önemli hale gelmişti. 

Fılah Ekolü 

Ahkfunın teşri kaynaklan arasında sünnet, aniann en önemli ve en temeli sayılmak
tadır. İınamlann (a.s) bulunduğu zamanlarda Şiiler ahkfun hadislerini doğrudan İmamlar
dan öğreniyor ve onunla amel ediyordu. Aslında Ehl-i Beyt fıklurun taşıyıcısı olan ha
dis ravileri, bu hadisleri naklediyor ve onlara dayanıyorlardı. Zamanla, aynı zamanda 
filah ahkfunı da olan sözkonusu hadisler, "Asl" adındaki kitaplarda biraraya getiıüdi. Bir 
süre sonra da, belli fı.khl mevzularla ilişkili sözkonusu hadisleri içeren fıkıh kitaplan ka
leme alınmaya başladı. Üçüncü yüzyılın sonlanna kadar fıkıh kitaplan "Asl", "Cfuni", 
<'Nevadir'', Mesai!" vs. gibi başlıklar alnnda Şü muhaddisler tarafından yazıldı. Bazılan 
tatsilatlı ve kapsamlı, bir kısmı da özet idi. Bu kitaplann tamamında rivayetler, sonunda 
İmam'a (a~s) var~ sened zincirleriyle birlikte zi.l<redilmemişti. Fukaha bu rivayetleri sa
dece zikretmekle yetinerek onlar üzerinde araştırma yapmaya ve yorumda bulunmaya ih-
tiyaç görmüyordu. 52 · 

Ama üçüncü yüzyılın sonlarında, yani Gaybet-i Suğra döneminde yeni bir gelişme ya
şandı ve fakihler, fıkıh metodunu değiştirip fı.khl kaynakları derlernede yeni bir yöntem 
izlemeye başladı. Bu metodda fukaha, her meselede yalnızca rivayetleri zikretmek yerine, 
rivayet ve hadislerin arasından şer'i ahkamı çıkarmaya yöneldi. Böylelikle fakihlerin her 
babtaki şer'i fetvaları, rivayet ve hadisleri beyan etmenin yerini almış oldu. 53 Onlar, fı.khl 
hadisleri insanlara nakletmek yerine, bunların arasından ahkfunı istinbat etmeye ve şer'i 
fetvalar olan neticesini açıklamaya odaklandılar. Bu metod, hem fakihlerin fı.khl istinbat 
gücünü takviye ediyor, hem de ilmi malumattan ve yüksek fıkbl idrakten nasibi olmayan 
halkın geneli için faydalı oluyordu. Fıklı-ı mensus veya Ayetullah Burucerdl'nin tabiriyle 
el-mesailu'l-mutellikat şeklinde adlandırılabilecek yeni fı.khl ekol 54

, ilk olarak Kum şeh
rinin büyük muhaddisi İbn Babeveyh (vefan hicri 329) tarafından ortaya kondu. O, fetva
Jarını, oğlu Şeyh Sadtık için yazdığı risalede açıkladı. Şeyh Sadtık da onların birçoğunu, 
52 Bkz: Muhammed b. Hasan Tı1sl, Resai/u'l-Aşr, Müessese-i Neşr-i İslami, Kum, hiai 1406, s. 45 ve 46. 
53 A.g.e., s. 46. 
54 A.g,e., s. 47. 
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Men La Yahduruhu'l-Fakih, el-Mukni' ve el-Hidaye gibi fıkıh kitaplannda zikrederek ba
basından sonra ·aynı metodu takip etmiştir. ss 

Ye'ni ekoli.in oluşmasının başlangıcında fakihler, kendi fetvalanru açıklamada ihti

yata riayet ederek ilgili hadislerin lafzıru aynen naklediyordu. Aslında sözkonusu fetva
lar, İmam'a nispeıi ve senedi zikredilmeıniş rivayetlerdi. Bu asırda oluşan fıkıh ekolü 
Gaybet-i Kulıra'nın başlannda evrim geçirdi . .Abkfunın teşriinde kullanılan dört kaynağa 
ilaveten fıloh usülü ilmine dayanan ve Şeyh Tılsi aracılığıyla kemale erdirilip ziıveye ta
şınan yeni bir fıkıh ekoli.inü ortaya çıkardı. 

Havzalar 

Şilierin ilmi faaliyetleri eğitim ve telif olİnak üzere iki genel formda gerçekleşiyordu. 
Her şehir ve bölgede Şü aJ.iın ve düşünürlerin bulunması, her biri kendi şartlarına uygun 
ilmi faaliyetler yürüten aktif ilmi havzaları meydana getirmişti. Bunlann arasında Şü nü
fusun yoğun olduğu ve daha fazla aJ..iı:nlıı bulunduğu şehirler haliyle daha önemli hale 
gelmişti. 

Kum 

Şillik Kum şehrinde, Kufe Eş'arilerinden bir grubun bu şehre göçetmesiyle ya
yıldı. Eş'ariler, Kufe'nin taınınmıŞ Şü ailelerindendi Şia'nın Kum'da yayılmasıyla Şi
llerin İnıamlarla (a.s) münasebeti gelişti ve bu şehir, çok erken bir zamanda Şia'nın 
asli merkezlerinden ve ilim kutuplanndan birine dönüştü, Ehl-i Beyt ilimleri geniş bi
çimde orada revaç buldu. Kum ulemasının dini koruma ve yayma konusundaki esaslı 
rolü üzerine birtakım rivayetler nakledilmiştir. 56 Gaybet-i Suğra döneminin başında 
Kum, Şü ilimler ve .muhaddislerin toplandığı yerdi ve çok sayıda Şü al.imiııe ilave
ten birkaç seçkin ilim ailesi de bu şehirde yaşıyordu. Bu ailelerin en önemlisi, çok 
eski zamandan beri Kum'un i.lml ve din1 idaresirıi üstlenmiş Eş'arilerdi. Gaybet asrı
nın başlarında büyük muhaddis Ahmed b. Muhammed b. İsa Eş' an, bu görevi üstlen
mişti. O, imamların çoğunun rivayetlerini nakletti, Kur'an ilimleri ve akaid üzerine 
telifler kaleme aldı. 57 Kum'un diğer büyük muhaddislerinden olan Muhammed b. Ah
med Eş' an, 23 fıkıh kitabını içeren NevQdiru'l-Hikem ansiklopedisirıi yazdı. 58 Aynı ai
leden Sa'd b. Abdullah'a da işaret edilebilir. O da Kitabu'r-Rahme adında başka bir fı
kıh ansiklopedisi telif etti. 59 

Babeveyh ailesi de Kum'un pek çok aiim yetiştirmiş meşhur ailelerindendi. Bu aile
nin Gaybet-i Suğra döneminde öne çıkan siması, yeni bir fıkıh ekolünün temellerini atan 

ss Ag.e. 
56 Bkz: Ca'feriyan, Tarih-i Teşe.Y.YU' der !ran, c. ı, s. 52. 
57 Tüsl, Fihrist, s. 61. 
58 Nec.lşl, Rica/, s. 245. 
59 Bkz: Ho!, Ebu'l-Kasım, Mu'cemu Ricali'l-Hadis, Matbaanı'l-Adab, Necef, c. 9, s. 80. 
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i Ali b. Hüseyin Ba.beveyh (vefan hicri 329) idi. Fıkıh ve akaid alarunda çok sayıda telif 
lı • 60 !![ vermiştir. el-Imam ve't-Tebsire mine'l-Hayra isimli değerli kitabı elimizdedir. 

Ahmed b. Muhammed b. Halid Berkl de Kum'un büyük muhaddislerindendi. Şeyh Tı1s1, 
fıkıh ve Kur'atı'a dair muhtelif mevzularda ona ait yüze yakın kitabın adını saymıştır. 61 

Kum havzasının diğer aJ.imlerinden İbn Kuleveyh, Muhammed b. Hasan el-Saffar (ve
fan hicri 290), Abdullah b. Cafer Himyen (vefan hicri 298) ve Ali b. İbrahim Kumı:nl'ye 
de işaret edilmelidir. Her birinin çok sayıda telili vardır ve bunların bazılan günümüze 
kalmıştır. Kum aJ.imleri hadisekolünün takipçisiyili ve Kum'un ilim atmosferi tamamen 
bu ekolden etkilenmişti. O kadar ki, orada kelam düşüncelerinden eser yoktu. Kum. llle
ması akaiddeki sapkınlıklar ve aşırılıkların her türlü tezalıürüne karşı şiddetle mücadele 
ediyordu. Zayıf rivayetlerin ve içinde aşırılık olan hadislerin nakledilmesine engel olu
yor, aşırılık ve itikadl sapkınlıkla itharn edilen ravileri şehirden çıkarıyorlardı. 62 Kum ilim 
havzasına hakim hava, i.l.ml meselelerio halledilmesinin mercii olabilecek sabit ve mak
bul bir ilim ortamının oluşmasını sağladı. Mesela -daha önce değinildiği gibi- Hüseyin b. 
Ruh Nevbahô, mevzulannın sahih olup olmadığının incelenmesi için bir kitabı Kum llle-
masına göndermişti. 63 · 

60 Bkz: İbn BabeveyhAli b. Hüseyin, el-İmame vet-Tebsire mine'l-Hayra, Alu'l-Beyt, hicri 1407, s. 142. 
61 TGst, Fihrisr, s. sı. 
62 Tefreşl, Nakdu'r-Rical, c. 1, s. 155. 
63 Tfist, el-Gaybe, s. 240. 
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Kufe 

Kl}fe. şehri, Şü eğilimlerin yaygın biçimde ortaya çıkoğı ilk şehirdi Kufe Şiilerinin 
İmarolara (a.s), iına'm Sadık (a.s) zamanında ziıveye ulaşan bağlılık ve mubabbeti Kufe'nin 
ilim ortamına özel bir hal bahşetti. İmamların (a.s) birçok ashabı bu şehirde ikamet edi
yordu. Kufe havzasında kelam ve hadis ekallerinin takipçisiydi. Şü kelamcılar ve mu
haddisler bu şehirde aktifti. Gaybet asrında bu şehir ilmi konumunu koruı:İıuşsa da es
kisi gibi değildi. Çünkü Kum şeluinin, Şii hadis ekoliinün merkezi olarak ortaya çıkışı 
ve yavaş yavaş Bağdat havzasının oluşmaya başlaması, Kufe ilim havzasının zayıflama
sına ortam hazırlamıştı. 

Kufe'nin en büyük Şü ailelerinden Al-i A'yen bu asırda şehrin ilmi idaresini elinde 
tutuyordu. Bu ailenin alimlerinden Ali b. Siileymarı 64, Ali b. Yahya Züran65 ve Muham
med b. Süleymarı'a66 değinmek yerinde olur. 

Bu şehrin diğer ilim ailelerinden biri de Al-i Nuhi.k idi. Nec§şi oruardarı övgüyle 
bahsetmiştir. 67 

Kufe ilim havzasının ayncalıklanndarı biri, Kufeli alimlerin, Şia'nın yazılı fıkhının te
melini oluşturarı Usill-i Erbaa Mie'ye ulaşabilmesiydi. Bu UsUl'ün çoğu Kufeli muhad
dis ve ravilerin elindeydi ve onları rivayet ediyorlardı. Ali b. Muhamı:.ned Zübeyr (ve
fatı hicri 248) ve Ahmet b. Muhammed b. Ammar (vefatı hicri 346), bu ilkelerin çoğunu 
elinde bulundurarı ki.mselerdi. 68 

Bağdat 

Bağdat ilim havzası, Kum'un hadis ekolü ve Kufe'nin kelam ekolürıün etkisi alonda 
yeni oluşmuş bir havzaydı. Üçüncü yüzyılın başlanndan itibaren Şü fakili ve alimlerin pu 
şehre göçetmesi Bağdat havzasının oluşmasına zemin hazırladı. Birinci naibin Samarra'dan 
Bağdat'a muhacereti ve dört naibin bu şehre yerleşmesi Bağdat'a bir şekilde i..lml mer
kez olma özelliği kazandırdı. Bağdat' a göçedenler arasında Kufe, Basra, Kum, Rey, hatta 
Sernerkarıd'dan pek çok muhaddis ve alim göze çaıpıyordu. 69 Böylece Bağdat havzası, 
hadis ve kelam ekallerinin etkisi altında biçimlenmiş oldu. Ama bununla birlikte kelam 
akımlan ve akıla. bahisler bu havzaya galebe çaldı. Bu durum, Kufe kelam ekolüne komşu 
olmaktart ve Bağdat şehrinin kendine has kiiltürel çevresinden kaynaklanıyordu. 

Bağdat'ta büyük kelamalar yetişti. Bunların en ünlüsü, haklarında çokça söz söylen
miş Ebu Sehl Nevbalıli ve Hasarı b. Musa Nevbalıli idi. Ama fıJoh alarıında pek çok telifi 
bulunan Bağdat'ın büyük fakillierinden İbn Cüneyd İskafi'ye de değinmek gerekir. Fakat 
Şeyh TGs!' nin belirttiğine göre kıyasın hüccet olduğunu kabul etmesi gerekçe gösterilerek 

64 Ebu Ga.J.ib Ziirful, Risale Ebi Gôlibi'z-Zürôn~ Alu'l-Beyt, Kum, hioi 1405, s. 128. 
65 A.g.e., s. 219. 
66 A.g.e., s. 226. 
67 Necişi, Rica!, s. 430. 
68 Muhammed b. Hasan Tüsi, Ricalut-Tüsi, Matbaanı'l-Haydariyye Necef, hicri 1380, s. 430. 
69 A.g.e., s. 433. 
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kitaplan reddedilip terkedilınişti. el-Muhtasaru'l-Ahmedf fi'l-Fıkhi'l-Muhammedf ve 20 
ciltlik Tehzibu'ş-Şia li-Ahkami'ş-Şeria isminde iki fıloh ansiklopedisi kaleme aldı. 70 

Rey 

Rey ilim havzası da Bağdat havzası gibi yeni kurulmuştu ve Kum havzası ile onun 
hadis ekolünün yoğun etkisi alondaydı. Ehl-i Beyt hadislerinin ravileri ve muhaddisler, 
kimisi Onbirinci İmam'ın ashabı, diğer bazısı da Kum havzasının talebelerinden olarak 
Rey'de ilmin ilk adımlarını attılar. 71 Rey havzası Kum havzasının yoğun etkisi alonda ol
masına rağmen kelam ilmi bu havzanın bazı alimlerinin ilgisini ve dikkatini çekti. Kelanıl 
eğilimler Rey'de oldukça kuvvetliydi ve orada büyük kelamcılar yaşıyordu. Daha önce 
Rey' de bulunan büyük kelamcı. İbn Ku be Razi'nin adından bahsetmiştik 72 Ama Rey ilim 
havzasının mümtaz şabsiyeti, Kum hadis ekolünün yetiştirdiği ve ömrünün son yıllarını 
Bağdat'ta geçirmiş büyük muhaddis ve el-Kafi'nin yazan Muhammed b. Yakub Kuleylli 
(vefan hicri 329) idi. 13 

Horasan ve Maveraünnehir 

Daha önce de değinildiği gibi, Horasan'da Nişabur ve Sebzvar şehirlerinde, Maveraün
nehir ve Semerkand'da Şü mezhebi daha fazla görülüyordu. Nişabur, gaybet asrının baş
larında Fadl b. Şazan gibi meşhur alimlerin yaşadığı ilimperver bir şehirdi. Fadl, Onuncu 
70 Tüst, Fihrist, 392. 
71 Necişi, s. 414. 
72 Tüsi, Fihrisc, s. 414. 
73 Bkz: Muhammed b. Yakub Kuleynl, el-Kafi, şerh ve terciiıne: Mustafavi, tarihsiz. 
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ve Onbirinci İmam'ın ashabından(iı. Talebeleri de ondan sonra Nişabur havzasını oluş
turaıilardı. Kaynaklarda Kuleyrıl'rıin rivayet şeyhleri olan Ali b. Şazan, Muhammed b. 
Şazan -Fazl'ın kardeşl~ridir-, Ali b. Kuteybe Nişabuıi ve Muhammed b. İsmail Berkl gibi 
bazılarının .isimleri zikredilmiştir. 74 Şia'nın büyük kelamcılarından İbn Abdek Cürcarıl · 
Nişabur'daydı. Bağdat kelamcılarının metoduyla amel ediyordu ve birkaç telifi vardı. 75 

Semerkand şehri bu asırda Şilierin ilim merkezlerinden biri sayılıyordu. Bu şehrin ilim 
ortamı, Muhammed b. MesudAyyaş1'nin faaliyetlerine borçlu kabul edilmelidir. O, bu böl
gedeki Şü alimlerinin büyüklerindendi. Üstadları ve şeybleri, bir grup Kum, Kufe ve Bağ
dat muhaddisleriydi. Ayyaşt kendi evinde sıkça ders ve tamşma meclisleri düzenler, ehl-i 
ilim ve bilgi talipiiieri sürekli orada hazır bulunur, kitaplardan nüsha çoğaltma, okuma, 
tashih ve mukabele ile meşgul olurlardı. Ayyaş1'rıin talebelen arasında rical sahibi Ebu 
Ömer ve Keş1, Muhammed b. Naim Semerkandl'ye işaret edilebilir. 76 Semerkand hav
zasının diğer simalarından biri de Onbirinci İmam'ın ashabından Kum havzasında yetiş
miş Hüseyin b. Eşkib Semerkandl idi. Kelama bir fakihti. Muhaliflere ve Zeydilere red
diye kitapları yazdı. 77 Ayyaş! ve İbn Eşkib tarafından şekillendirilen Semerkand havzası, 
Gaybet-i Suğra dönemi boyunca, bu ikisinin talebeleri aracılığıyla idare edildi. Bunların 
öne çıkanı Haydar b. Muhammed b. Naim'di. Şia'nın bütün musannıfat ve ilkelerini Kum 
meşayihinden rivayet ediyordu. Yıne musannıfatının tamamı Ayyaş! idi. 78 

Telifler ve Thsnifler 

Gaybet-i Suğra zamanında Şia ulemasının telifleri dikkat çekici biçimde artmış, insicam 
ve yoğunluk kazanmıştı. İmam'ın ( a.s) gaybetinden önce de Şia uleması ve büyükleri tara
fından çok sayıda kitap yazllıyordu. Nitekim bunların en bariz örneği "U sill-i Erbaa Mie" 
idi. Bununla birlikte gaybet asrının şartları, bu işin daha fazla gelişip yayılarak devam et
mesini gerektiriyordu. Şiilerin, ilim ve kültür merkezlerine doğrudan erişmeyi zorlaştİran 
coğrafi dağınıklığı, iln:ıl meseleve müşkülleri halletmede ilk merci olan İmam'ın bulW1ID.a
ması ve gaybetin yanısıra bu konudaki temel etkenlerden sayılıyordu. Ehl-i Beyt'in ilimle
rini öğrenmenin ardına düşenler veya dinlerinin alıkarn ve meselelerinde güçlük çekenler, 
onların ihtiyaanı karşılayacak ehliyet sahibi merciye muhtaçtı. İmam'a ulaşma iinkfuunın 
bulW1ID.aması bu zorluğu ikiye katlıyordu. Özel naiplerin zaman ve mekan kısıtları, siyasi 
zorluklar ve devlet aygıtından gelen baskılar bu müşkülatı arttırıyordu. 

Bu yüzden Ehl-i Beyt (a.s) ilimlerirıin, meselelere cevap vermek ve zorlukları gidermek 
üzere müdewen ve yazılı biçimde ve insanların kullanabileceği şekilde düzenlenip derien
ınesi zorunluluk haline gelmişti. Aynı zamanda böyle kitapların kaleme alınması yönünde 
halktan ve ilim talipiiierinden gelen talep yüksekti. Esasen bu asırda yazılmış bazı muteber 
kitaplar bu ihtiyaçlara cevap vermek amacındaydı. Bu eserlerin önde geleni -işaret edildiği 

74 Ali Devam, Me(ahir-i İslam, Emir Kebir, Tehıan, c. ı, s. 161. 
75 Tüsi, Fihrist, s. 411. 
76 NecaşT, s. 354. 
77 TefreşT, Nakdu'r-Rica/, c. 2, s. 79. 
78 TiisT, Rica/, s. 463. 
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~ ıkıh ansiklopedileriyle eşzamanlı 
\....- // olarak, mevzuları sadece ahkam ve 

fıkıh olmayan, bilakis itikad, tarih, 
adap, gelenekler gibi bahisleri de 
içeren ve bazen kelam bahislerine 
de yer veren başka ansiklopedik 
kitaplar da kaleme alındı. Bu 
kitaplardan biri, Muhammed b. 
Ahmed b. Yahya Kummi'nin yazdığı 
Nevadiru'I-Hikme kitabıdır. 

gibi- Kuleyn!'nin el-Kôfi'siydi. Kendi 
tüıünde bu asırcia telif edilmiş en önemli 
kitaptır. Kuleyn!, kitabının mukaddime
sinde, bu kitabı, rivayetlerin hakikatini, 
onlann sebep ve illetlerini idrak etmede 
acziyet belirten, ona ve iman kardeşlerine 
yol gösterecek bir kitap isteyen kimse
nin talebi üzerine yazdığım açıklamıştır. 79 

Kuleyn!'nin sözünden, eğitimli aJiı:nlere 
ulaşılamaması ve rivayetler ve fıkhl gö
rüşlerin çokluğunun insanlar için me
seleleri aniayıp idrak etmeyi zorlaştır
dığı anlaşılmaktadır. 

Hakikatte bu, Şilierin çoğu bölgelerde 
karşılaşnğı genel bir sorundu. Büyük mubaddis ve fakihlerin bulunduğu Kum, Kufe ve 
Bağdat gibi ilim merkezlerinde bu sorun çözülebiliyordu. Fakat diğer bölgelerde bu mesele 
yerinde duruyordu. O kadar ki, Şeyh Saduk, Gaybet-i Suğra'dan birkaç on yıl sonra bile 
Maveraünnehir'de aynı sorunla karşı karşıya geldi. Men La Yahduruhu'l-Fakih kitabının 
başında, Maveraünnehir' de Şü seyyidlerden birine rastlarlığını ve kendisinden, güveneceği 
ve başvuracağı bir kitap yazmasını istediğini anlatmışnr. 80 Bu ortamın idrak edilmesi, Şü 
aJ.imleri, kapsamlı biçimde birtalam mevzular üzerine kitaplar telif etmeye yöneltti. 

Gaybet meselesi Şilieri meşgul eden bir inanç sorunuydu. Şia uleması uzun müddet, 
gaip İnıamın varlığına inanan diğer Şü fı.rkalann -İsmailiyye, Eftahiyye, Vak:ı.fiyye gibi
takipçileriyle çanşma halinde oldu ve şimdi kendileri bunu ikrar ediyordu. Bu mesele o 
kadar hassas ve tehlikeliydi ki, gaybet zamanındaki teli.flerin ağırlıklı kısmı bu konuya 
mahsus olarak kaleme alındı. Kitaplann çoğu gaybet meselesinin açıklanması, onun etra
fındaki şüphelerin giderilmesi ve diğer fı.rkalann görüşlerinin reddedilmesi alanında ya
ZJldı. Bu kitaplann büyük bölümü "Kitabu'l-Gaybe" veya "el-Gaybe ve'l-Hayra" ya da 
buna benzer başlıklar altında telif ediliyordu. Bu da, bu asırdaki Şilierin içinde bulunduk
ları duruma işaret etmektedir. 

İbn Babeveyh Ku.mınl'nin telifi. oları el-İmam vet-Tebsira mine'l-Hayra kitabı bu ki
taplann en iyi örneklerinden biridir. Kitabının başında bir grup Şünin gaybet asnndaki 
hayret ve şaşkınlığından sözederek bu kitabı yazmaktaki hedefini, konuyla ilgili haber ve 
rivayetleri biraraya toplamak olduğunu belirtir. Böylece onlann hayretini hertaraf edecek 
ve üzüntülerini giderecektir. 81 Bu sözlerin benzerini Şeyh Saduk Gaybet-i Külıra'nın baş
langıcında, Kemalu'd-Din ve Tamamu'n-Ni'me kitabının mukaddimesinde ifade etmiştir. 82 

Hasılı bu asırda gaybet mevzuunda çok sayıda kitap kaleme alınmışnr. İbn Babeveylı'in 

79 Bkz: KuleyıU, Usü/-i Kiifi, c. 1, müellifin mukaddimesi. 
80 Bkz: Muhammed b. Ali b. Babeveyh Saduk, Men La Yahduruhu'l-Fakih, Müessesetu'n-Neşıi'l-İslami, 

Kum, müellifin mukaddi.mesi. 
81 Bkz: İbn Babeveyh, el-İmam vet-Tebsire mine'I-Hayra, mukaddime. 
82 Saduk, Kema/u'd-Din, s. 2. 
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kitabından başka Himyen'nin yazdığı el-Gaybe ve'l-Hayra, Selarne b. Muhammed 
Ezfull'nin yazdığı el-Gaybe ve Keşfu'l-Hayra ve Şelemgam'nin yazdığı el-Gaybe kitap
larına 'da· işaret edilebilir. 

Gaybet asonda Şia'nın telifler verdiği süreçte ortaya çıkan yeni gelişme, ansiklopedi 
teliflerinin artınasıydı. Bu zamana kadar yazılmış çoğu kitap bir tek bakışaçısının üıü
nüydü. Her kitap fıloh, akaid, tarih vs. gibi belli bir mevzuda yazılıyordu. Bu kabil kitap
lar· arasında, her biri bir fılah babının başlığı altında yazılmış bol miktarda fıloh kitabına 
veya maktellere ve savaşlan konu alan tarih kitaplarına değinilebilir. Bütürı mevzularda 
birtakım kitaplar bu yöntemle telif edilmişti. Bu bakış tarzı gaybet asonda da yaygındı ve 
yazılan kitapların büyük kısmı bu metodla kaleme alınmıştı. Ama ansiklopedi telili dik
kat çekici biçimde artmaya başladı. Bu üslupta, bir tek bakışaçısıyla telif tarzının aksine 
kitabın konulan bir başlık, genel bir mevzu ve çeşitli babisieri muhtelif bablarda ele alma 
şeklin~e yazılıyordu. Bu tarzın bu asırda yazılmış ilk örnekleri fıloh ansiklopedileriydi .. 
Bunun da ilki, Sa' d b. Abdullah Kumı.nl'nin el-Rahme kitabıdır. Bu kitap taharet, namaz, 
zekat, oruç ve hac gibi birkaç fıkıh babını içeriyordu. 83 Şeyh Saduk'un söylediğine göre, 
muteber ve başvuru kaynağı fılah kitaplan, bu asrın fakihlerine aitti. 84 

Muhammed b. Ali b. Mahbub Eş'ari' Kuı:nınl'nin yazdığı el-Cômi' kitabı da, el-Rahme 
kitabı gibi aynı fıloh bablanıu kapsamaktaydı. O, el-Ziya ve'n-NOr adında, nikah, talak, 
rida, hudud, diyet vs. ile ilgili başka bir kitap daha yazmıştı. 85 Bu asırda kaleme alınmış 
en büyük ve en kapsamlı fıkıh ansiklopedileri İbn Cüneyd İskafi Bağdaeli'nin kitapları
dır. İbn Cüneyd'in iki büyük ansiklopedisi vardı. Bunların ilki, Tehzibu'ş-Şia li-Ahkami'ş
Şeria kitabıydı. Kitap yaklaşık 20 ciltti ve bütürı fıkıh bablarını kapsıyordu. Diğer kitap 
ise el-Muhtasaru'l-Ahmedf Wl-Fzkhi'l-Muhammedf idi. O da fıkıh babları esasına göre 
tertip edilmişti. 86 

Fıkıh ansiklopedileriyle eşzamarılı olarak, mevzuları sadece alıkarn ve fıloh olmayan, 
bilakis itikad, tarih, §dap, gelenekler gibi balıisieri de içeren ve bazen kelam balıisierine 
de yer veren başka ansiklopedik kitaplar da kaleme alındı. Bu kitaplardan biri, Muham
med b. Ahmed b. Yahya KUilliili'nin yazdığı Nevôdiru'l-Hikme kitabıdır. Bu kitap, fıloh 
bablarına ilaveten tevhid, tarih, enbiya ve menakıb bablarına da sahipti ve toplam 23 bab 
içeriyordu. 87 Bu çerçevede Berkl'nin, §dap ve gelenekiere dair muhtelif ahlak bablannın 
yeraldığı el-Mehôsin kitabına da değinilmelidir. 88 Kaynaklarda, genel ve benzer ad altında 
(el-Nevadir) çok sayıda ansiklopedik kitaptan bahsedilmiştir. 89 

Bu tüıün örneği olan kitapların en kamili, belki de sonuncusu Kuleyıll'nin; usül, iti
kad, fıloh babları, adap, sünneder, ahlak vs. balıisierini içeren el-Kôfi'sidir. 

83 Tı1si, Fihrist, s. 215. 
84 Bkz: Saduk, Men La Yahduruhu'l-Fakih, mukaddime. 
85 Tiisi, Fihrist, s. 411. 
86 Ag.e., s. 392. 
87 Ag.e., s. 409. 
88 Bkz: Aluned b. Muhammed b. Halid el-Berkl, el-Mehiisin, Mektebenı'l-Mer'eşi, Kum, 1407. 
89 Bkz: Tı1si, Fihrist, s. 62, 64, 70, 409 vs. 
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