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I mamet, Kur'an'ın en fazla önem verdiği konulardan olup Kur'aıılbeyana göre Rab
bimizin insanlan terbiye edip geliştirmek için devreye koyduğu en yüce yöntemle
. rindendi.r. Allah her zaman kullarını hidayet etmek ve onlan kendisine yönlendirmek 

için birtakım insanlar seçer. Seçtiği bu insanlan halis kılar, şeytanların tuzaklarını onlardan 
savar, kendi katından onlara ilim öğretir, onlara vahyeder, akıllarının derinliğinde onlara 
fısıldar ve onların elleriyle birtakım kerametler ortaya çıkarır. Bunlardan bazılan peygam
berler, bazılan vasller ve imamlard.ır. Bazılan da Allah'ın hüccetleri ve evliya kulland.ır. 
Onlar bu makama birtakım zor imtihanlar ve bu imtihanlan başanyla tamamlamalarının 
ardından gelirler. Allah onlan bu imtihanların tümünde kalplerini takva ile imtihan edip 
kurtardıktan sonra bu dereceye ulaşırlar. 

Tüm bunlar Kur'an ve hadislerde açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla biz yakinen şunu 
söylüyoruz: İmam et, yönetim ve hükümet değildir. Aksine velayet ve ilahi bir ahittir. Onun 
için imam, sırat-ı müstakimdi.r; onu tanımaksadoğru yolu tanımaktır. Ona dair cehl/bil
gisizlik ise -her ne kadar görünüşte din olsa da aslında - cahiliyettir. Bu yüzden imala
rın yetenekleri ve özellikleri ile bilgi ve kapasitelerinin alanı haklanda araştırma yapmak 
ve bilgi edinmek gerekir. Çünkü onlan tanıma hakkında birçoklan saplanlığa düşmüş
tür; bazılan işi guluv boyutuna taşımış ve sadece Yüce Allah'a isnat edilmesi gereken iş
leri onlara isnat etmiş, bazılan ise taksire düşerek onlan sıradan yöneticiler, hakimler ve 
§limlerin seviyesine indi.rmiştir. 

Bunların tamamı ise Kur'an ayetleri ile Peygamber (s.a.a) ve imamlardan (a.s) gelen 
hadisler üzerinde düşünmemekten kaynaklanmıştrr. Dolayısıyla bu iki kaynak üzerinde 
düşünmek ve Allah'a yakanşla vasat yolu bulmak mümkündür. Bu bağlamda Kur'an ve 
sünnetten istifade edilen gerçeği şu şekilde sunabiliriz: 

Biz Ehlibeyt ekolü takipçileri ile Ehli's-Sünneti ve'l-Ceınaat ismiyle meşhur olan Hilafet 
ekolü arasındaki en önemli ihtilaf konusu hiç kuşkusuz imarnet meselesi; onun tanımı, şart
lan ve mısdaklan haklandadır. Diğer konulardaki ihtilaflanmız ise genellikle fer -i ve içtihadi 
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farklılıklar olup Ehlisünnet'in dört mez
hebi arasında ve Ehlibeyt ekolü takip
çilerinden olan müçtehitler arasında da 
mevcuttur. Bu yüzden imarnet meselesi 
ve onunla ilgili konulara yoğunlaşmak 
daha yerinde ve uygun bir yaklaşımdır. 

Daha önce Kur'an-ı Kerim'de ima
metin kıstaslarına dair bahsederken ima
rnın iki temel özelliğe sahip olması gerek
tiğini ifade etmiştik. Bunlardan biriAllah 
katından bahşedilmiş olan ve içeriğinde 
en ufak bir hatanın bulunmadığı ledünni 
ilimdir. Rabbimiz onların sahip olduğu bu 
ilmi şu sözü ile muteber saymıştır: 

"Allah, onların nitelendinnelerin
den münezzehtir. Allah'ın ibiaslı 
kullan müstesnadır. (Onlar Allab'ı 
niteleyebilirler)." ın 

Ayete göre Allah'ın ihlaslı kullarının 
ilmi en müşkill ve en üstün ilimlerde dahi 
hüccet kabul edileliğine göre daha alt sevi
yedeld konularda hayli hayli delil olarak 
kabul edilebilir.Yüce Allah evliya kulla
una ilişkin bu haki.kate Hızır'ı ~ar
ken şu şeldlde işaret etmiştir: 

"(Orada) lrullarımızdan bir kul bul
dular ki, ona katıınızdan bir rahmet 
vermiştik ve tarafıııuzdan bir ilim 
öğrebniştik." 173 

172 Saffat 159-160. 
173 Kehf 65. 
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Ayete baktığımızda üç hasletten söz edildiğini göıiiyoruz: Kulluk, Allah katından rah
met ve ledünni ilim. İsmet (masumiyet) ise muhles (ihlasa erdirilmiş) kullann özelliğidir. 
Nitekim şeytan onlan saptıramayacağını açıkça şu şekilde ilan etmiştir: 

.. ' ) 

(~ı~ !15~ '1~ 0-.,~t ~-f"') 

"Onlann tümünü yoldan çıkaracağım; sadece içlerinden muhlesfıblaslı kullann 
müstesna." 174 

Yüce Allah da bu ihlaslı kullar hakkında şöyle buyurmuştur: 

( ;)~ r-t:le J.ıJ ~ '-H~ 0~) 

"Kullanma karşı (ey şeytan) senin bir egemenliğin yoktur." 175 

İlahi seçim onlann ibiasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Yüce Allah, buna ilişkin 
şöyle buyurmuşnır: 

(~~~ı 0:~6 .a~ iı ~ u~ ~!.' ~ı.üı ~j~ }.aJ~ r-A'~ ai.;.y ~t) 

"Biz onları katışıksız bir özellikle, o yıırdu anma özelliği ile arınd.ırdık. Kuşkusuz on
lar, bizim katımızda seçkin ve iyi kimselerdendirler." 176 

Bu konuya Meryem'le ilgili kelamında da şöyle işaret etmiştir: 

( ~wı ~~ J;- .;ıillı..;, ıJ .;l~J .;ıillı..;,ı aiıı 0~ f.f" ~) 
"Ey Meryem! Allah seni seçti, arındırdı ve seni alemierin kadınlarından seçkin/üs
tün loldı." 177 

Bu sadece Meryem' e has bir durum değildir. Aksine Yüce Allah'ın bazı kullanİll diğerler 
insanlan hidayet edebilmeleri için seçtiği hususundaki sünnetinin anlanınıdır. Ehlisünnet'in 
ismeti i.nkar konusundaki ısran ise Allah'ın kitabında geçen kelamını anlamadaki yeter
sizliği, donukluğu ve din hususundaki taassuplanndan kaynaklanmaktadır. Onlar şu ger
çekten gaflet ediyorlar: Eğer günahtan annmak iınkfuısız olursa bu, günahın insanın zati 
özelliklerinden olması anlamına gelir. İnsanın zati olan bir yönü konusunda neyh edil
mesi çirkin ve kötüdür; Allah ise kötü bir işle iştigal etmekten münezzehtir. Eğer günah 
işlernek insan için zati bir özellik değil dersek - ki gerçek olan da budur - şu halde ne
den "peygamberler ve imamlar - günah işleme in:ıkanına sahip olduklan halde- masum
durlar ve Allah'ın kendilerine verdiği emidere asla asi olmazlar" dediğimizde buna şaşın
yorlar. Oysaki i.mkfuı ihtiyar sahibi olmanın şartıdır. Eğer onlann günah işlemesi muhaldir 

174 Sad 82-83; buna yalan bir ifade Hicr suresinin 3~. ayetlerinde de vardır. 
175 Hicr42. 
176 Sad 46-47. 
177 Ali İıman 42. 

165 



166 

Misbalı ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Sonbahar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

denilirse bu durumda ihtiyar .inkar edilmiş olur ki bu da banldır. Eğer "günah, insandan 
ayniamayan onun zati bir özelliğidir" denilirse o zaman insanı kendisinden aynşmayan 
zati bir özelliğinden nehy etmek çirkin olur; çirkin bir işin Allah'a isnat edilmesi ise mu
haldir. Şu halde tek bir seçenek kalıyor. O da şudur: Günah, insana bulaşması mümkün 
olan arızi özelliklerdendir; insandan sadır olabileceği gibi, insan ondan tamamen uzak da 
kalabilir. Nitekim tüm arızi Özellikler böyledir. Dolayısıyla birisi derin bilgi sahibi olması, 
nefsi ile cihadı, ihlası ve Rabbinin onu arındırması neticesinde günahtan tamamen masum 
olabilir. Bu, aynı zamanda - daha önce ifade edilen - insanları hidayet etmek üzere seçi
len kişide bulunması gerekli iki temel özellikten ikincisidir. 

Burada evliya hakkında başka hususlardan da söz edilebilir. Ezcümle; bazı gaybi ko
nuları bilmeleri, insanların kalbinden geçen gizli duygularını bilmeleri, bazı olağanüstü 
işlerekadir olmaları, dualarının müstecab olması, ism-i azaını bilmeleri, tayyü'l-arz ve's
s~a (bir anda birkaç yerde olabilİne), hastalara şifa vermeleri, ölüleri diriltmeleri, ölü
münü istedikleri kimseyi öldürmeleri vb. keramet veya mucize diye adlandırılan işler ... 
Acaba Allah'ın evli ya kulları gerçekten bu tür işleri yapabilir mi yapamaz mı? 

Muhaliflerimiz bu konuda çoğu zaman bize muhalefette ısrar etmekle birlikte içlerinde 
evliyadan bazı kerametierin görülebileceği konusunu ilcrar edenler de vardır. Nitekim Ebu 
Hanife'nin Fıkh-ı Ekber kitabında ve diğer Ehlisünnet kaynaklarında bunu görmek müm
kündür. Ancak onlardaki meşhur görüş, bizim bu alanda imamlarımız hakkında söyledik
lerimizi guluv olarak değerlendirmiştir. Aynı şekilde onlardan bazıları biziİp imamların 
ismeti hakkındaki görüşümüzü guluv olarak nitelemiştir. Onlardan bazıları gibi bizden ba
zıları da- Şeyh Sadtık ve Ahmed b. Muhamed b. İsa Eş' ari Kummi gibi- saydığımız iş
lerden birçoğunu guluvla itharn edilmekten kaçınmak için .inkar yoluna gitmişlerdir. Şeyh 
Sadtık ve Ahmed b. Muhammed, imam veya peygamberin hata yapmadığına veya gaybı 
bildiğine inanan kimseyi guluv etmek ve aşırıya gitmekle itharn etmişlerdir. Aynı şekilde 
Ahmed b. Muhammed b. Halid, Muhammed b. Sinan diğerlerine de aynı isnatta buluna
rak onların düşüncelerini şiddetle .inkar etmişlerdir. Dolayısıyla burada neyin hak, neyin 
banl olduğunu ortaya koymak için şu hususları incelemek gerekir: 

1. Guluv ve taksirden nehy eden bazı hadislerin incelenmesi: 

2. Guluv sözcüğünün lügat ve ıstılahiterminolojik manası, tanımı, sınırları ve mısdak-
laönın belirlenmesi. · 

; 

3. Peygamber (s.aa) ve imamlardan (as) guluvvu .inkar ~en bazı hadislerin incelenmesi. 

4. Taksirin nefyi ve reddedilmesi, evliya ve imamlar hakkında Yüce Allah'ın izni doğ
rultusunda vasat yol ve gerçek bakış açısının l:ielirlenmesi. 

1. Guluv ve Thksirden Nehyeden Hadisler 

1. Hadis: 
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Resulullcih (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Beni haklarnın üstüne yükseltmeyin; zira Yüce 
Allah beni peygamber olarak seçmeden önce kul olarak kabul etmiştir." 178 

2. Hadis: 

ı:r-...U I c.} JIS. J w .J-S' \.~ ıJlkL ~~ ~t;; ':J ıJtA.:...,.:, :J t; .ıj':} r' ) 1 If <SJJ 

u Li ':J .J ~~ _r-i; 4:.A J)A 

Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "ili gruba benim şefaatim 
ulaşmaz; zalim ve acımasız hükümdar, dinde guluv ederek ondan çıkan ve bundan tövbe 
edip vazgeçıneyen." 179 

Hadiste geçen "ğaşum" sözcüğü zalim anlamına gelir. Bu kelimede tam olarak gece
leyin odun topladığı için yaşla kuruyu ayırt edemeyen, bu yüzden her önüne geleni ke
sen birine benzetme vardır. Gaşum hükümdar, insanlara zulmeder ve onun için cezayı hak 

edenle etmeyen arasında biçbir fark yoktur. "Marik/J ) .a" sözcüğü ise dinden çılmıış an

lamına gelir. ''Nazi!t}\.;" sözcüğü ise "taib/~~" için tefsir mahiyetinde bir anftır. ''Nazif 

t)Li", kendisini guluvdan söken ve batıl düşüncelerinden dolayıAllah'a tövbe eden kimse 

demektir. Ancak bazı nüshalar~ "nazi!t)\.;" kelimesinin yerine ilirnde üstünlük sağlaya

mamış cahil manasında "bari!e;>4" kelimesi gelmiştir. 

3. Hadis: 

~..;J.il i.J ö~l ,~':11 c.}~~ ':J u=-al rJ' <) tA:...,.:, :J~ 

Yıne Peygamber'imiz şöyle buyuruyor: "Ümrnetimden iki grubun İslam'da nasibi yok
tur: Gulat (Aşırıya gidenler) ve Kaderiye (Kaderciler)." 180 

4. Hadis: 

J cJ.f-oy 49) :J} ~j\S 4A} J_?l t!..r" &! ~ ~~ ~ u=-al c.}~ ı.P 4 
~ı~~ J 0~':11 If I~_;J ~Ip 49) J .)~1 ~J OJ.)l; 49) J cJj>..;l~l ~ 

49} J ıJ _,s"L!Jl ~ J .S JJ.;. 49} J ıJ .f-o rJI ~ J ~ 49 _,4j : J} ~j\S s:;, J _,::A::.... 
.SJ J.;. J ~ ~ J ~ J ı.P ~ ~~ c.} ~ı J cJJ..b-~1 ~J .$-:}fo 

J I:Jl c.} ulWI.J 

"Ey Ali senin ümmetim içinde misalin Meryem oğlu İsa Mesih'in durumuna benzer. 
Onun kavmi üç fı.rkaya bölündü: Bir fırka havacilerden ibaret olan müminlerdir. Bir fırka 
ona düşmanlık eden Yahudilerdir. Bir fırka ise onun hakkında guluv edip aşırıya giderek 
imandan çıkanlardır. Çok yakında benim ümmetim de senin hakkında üç fırkaya bölüne
cek: Bir fırka senin Şiandır/takipçilerindir ki onlar müminlerdir. Bir fırka düşmanlarındır ki 

178 Kutbu'd-Din Ravendi, Kitabu'n-Nevadir, s.l25; Allame Meclisi de bu hadisi Biharul Envar kitabının 25. 
cildinin 265. sayfasmda 5. hadis olarak getinniştir. 

179 Kurb'ul-Esnad 641204; Allame Muhammed Balar Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.269, h.l3. 
180 Allame Mulıammed Balar Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.270, h.14. 
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onlar şek etmektedirler. Bir fırka ise sende guluv edip aşın.ya gidenlerdir. Onlar inkfucılardır. 

Sen - Ey Ali - Şian/takipçilerin ve Şianı sevenler cennettedir. Senin düşmanın ve guluv 
eden kimse cehennemdedir." 181 

S. Hadis: 

ı_,J:. }Ü i.} ~ı t-!f 0-ı ı.s-.:"' J!.S tö\' ı oh ı.}~ ı).;~ : ~\ Jy.;'.) JL; 
:d'"")\ Jp :JL; 4.} 1_,1-jü i_; ~I.J 4.} 

ıaıı:_ı.J~ .c... S:.._; ı.;ı ~ t-!f ı:r.l ~rf' W .J :~W .U ..,_iı 

Resulullah (s.a.a) Ali'ye (a.s) şöyle buyurdu: ''Ey Ali! Senin bu iimmet içindeki misalin 
Meryem oğiu İsa'nın misali gibidir. Bir grup onu sevdi ve bu sevgide aşın gitti, bir grup 
da ona buğz etti ve düşmanlıkta aşınya gitti. Bunun üzerine Yüce Allah şu vahyi indirdi: 

Meryem oğlu örnek verilince, kavmin hemen bundan ötürü sevinip çığlık attılar." 183 

6. Hadis: 

~L; ~~~ı 0-" ~\_,1. J~ ı)\ ~\ ıJı \')o~~ <.S.ili.J :~ J~ . ~ . 
~ 0-" ~ı _;.11\.J..i>\ \' 1 U"' l:JI 0-" r-~ _j4.i \' \' lA..ı ~ i~\ ı.:..W ~.._,.o 0-ı 1 ı.} <.S.; W ı 
~ ı .~ -s:.:... 1.;\ -~ ı).<'~ ı)\ ..s:...- . <'1 <\)ı)~ & . 1 ..:.• .S::.....l.9 .) .J ~ ..r .J ı..r" ~ • ı.Y" .J • ~ ..J-P .J ı.r- .J -

Resulullah'ın (s.a.a)Ali'ye şöyle buyurduğu nakledilmişti.r: "Canımı elinde bulunduran 
(Allah)a yemin olsun ki eğer Nasara'nın Meryem oğlu hakkında söyledikleri şeyleri üm
metimden bazı gruplann senin hakkında söylemesinden endişe etmeseydim bugün senin 
hakkında öyle bir söz söylerdim ki insanlardan hangi grubun yanından geçsen ayaklannın 
altındaki toprağı alır ve abdestinden artan suda şifa ararlardı. Ancak sana şu kadarı yeter 
ki sen bendensin ve ben sendeniın; sen benden miras alırsın ve ben senden miras alınm." 184 

7. Hadis: 

J:, _;.,. ~ .J J:, _;.,. ~ ı)l:J\ & ~ :~ JL; 

Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ''Benim haklarnda iki kişi helaı{ olmuştur: Sevgide aşın 
giden ve düşmanlıkta aşın giden." 185 · 

İmam Ali'den (a.s) şöyle buyurduğı,ı nakledilmiştir: ''Benim haldamda iki kişi belale 
olacak: Biri bana sevgide aşın giderek bende olmayan şeyle beni öven kişi, diğeri ise bana 
buğzeden kimsedir ki bana duyduğu öfkesi oı~u bana iftira etmeye itmektedir." 186 

181 Aynı kaynak, s.264, h.4. 
182 Zuluuf 57. 
183 Aynı kaynak. s.284, h.34,Arunet b. Hanbel de bu badisi el-Mllbteda'da, Ebu'5-Seadat ise Feıail'ul-İtre ki-

tabında rivayet etmiştir. • 
184 Aynı kaynak. c.25, 5.284, h.35; buna y~ bir manadaki hadisi İbn-i .Ebi'l-Hadid de nakl etmiş, Şerh-i Neh

cill Belaga, c.2, s.6. 
185 Muhammed b. Ali b. Babaveyh Kummi es-Saduk, Uyun-u Ahbar'ir-Rııa (a.s), c.2, s.201, h.l. 
186 Allame Muhammed Bakır Meclisi, Biharul Envar, c.25, 5.285, h.37. 
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. ~eyh Tusi El-Amali ~tabında Imam cafer Sadık'ın (a.s) şöyle :~ 
~uyurdugtınu nakletmi.ştir: ''Gençlerin,izi ~la~~~ uzak tutun \ "'~ 

__;, ~ onları bozmasınlar. Zıra ~tat, Allah ın en k~tü mahlukatıdır. !J 
Onlar Allah'ın azametini küçültüyorlar ve Allah'ın kullarına Rablik 

isnadında bulunuyorlar. Allah' a yemin o~un ~ ~lat Yahudiler' den, Nasara' dan, 
Mecusiler' den ve müşriklerden daha kötüdür." 

Yme o Hazretten şöyle nakledilmiştir: ''Benim hakkımda iki kişi helak olmuştur; beni 
sevip hakkımda ileri giden ve sevmeyip aleybimde konuşan." 187 

Buna yakın mazmunda ve benzer şekilde rivayetler vardır. Konuyu fazla uzatinamak 
için onlan nakletmekten sarfı. nazar ediyoruz. 

Ali (a.s) şöyle buywmuştur: "Alla!ı'ım! Meryem oğlu İsa, Nasara'dan beri olduğu gibi 
ben de gulattan beriyim. Allah'ım! onlandaima yüzüstü bırak (hayal kırıklığına uğrat), 

onlardan hiçbirine yardım etme (başan verme)." 188 

Yme şöyle buyurmuştur: "Bizim hakkımızda guluv etmekten (ileri gitmekten) kaçının. 
Bizim, terbiye edilen kullar olduğumuzu deyin ve baklomızda istediğiniz fazileti söyleyin." 189 

İmam Ali'den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ''Bizi kulluğun ötesine geçirme
yin; sonra hakkımızda istediğiniz şeyi (fazileti) söyleyin, asla (gerçek faziletimizin beya
nm~) ulaşamazsıruz. Nasara'nm guluv ettiği gibi guluwa düşmekten sakının; zira ben gu
luv edenlerden beriyi.m/uzağım." 190 

Şeyh 1\ısi El-Amali kitabında İmam Cafer Saclık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu naklet
miştir: "Gençlerinizi gulattan uzak tutun ki onlan bozmasınlar. Zira gulat, Allah'ın en kötü 
mahlukatıdır. Onlar Allah'ın azametini küçültüyorlar ve Allah'ın kullanna Rablik isnadında 
bulunuyorlar. Allah'a yemin olsun ki gulat Yahudiler' den, Nasara'dan, Mecusiler'den ve 
müşriklerden daha kötüdür." 

İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: "Guluv eden bize ıücu eder ve biz onu 
kabul etmeyiz. Mukassir/.i.hı:nalkar bize koşulduğunda ise onu kabul ederiz. Bunun üze
rine İmam'a sordular: Nasıl böyle bir şey olabilir ey Resulullah'ın evladı? 

İmam buyurdu: Çünkü guluv eden kimse namazı, zekatı, orucu ve haccı bırakınayı 
alışkanlık edinmiş olduğu için alışkanlığını terk etmeye ve Allah'a itaate geri dönmeye 
güç yetiremez; mukassir/ihmalkar ise marifete erince amel eder ve itaatte bulunur." 191 

187 Nehcül Belaga 469. Söz. 
188 Meclisi, Bibar, c.25, s.284, h.32, Muhammed b. Hasan 1\ısi, El-Emali, s.54. 
189 Muhammed b. Babaveyh Kumıni Es-Saduk, el-Hısal, s.614, h.lO. 
190 Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.274, h.20. 
191 Şeyh'ut-Taife Muhammed b. Hasan Tus~ El-Emali, s.650, h.1349. 
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İmam Rıza'dan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ''Teşbih ve cebre inanan kafirdir, 
müşriktir ve biz ondan dünya ve ahirette beriyiz. Ey Halid'in oğlu! Teşbih ve cebr hak
kındaki hadisleri Allah'ın azametini küçülten gulat, bizim adımıza uydurmuşlardır. Onlan 
seven bize buğz etmiştir, onlara buğz eden bizi sevmiştir. Onlara dost olan bize düşman 
olmuştur ve onlara düşman olan bize dost olmuştur. Onlarla bağ kuran bizden bağını ko
paımıştır ve onlardan bağını koparan bizimle bağ kurmuştur. Onlara cefa eden bize iyi
lik etmiştir ve onlara iyilik eden bize cefa etmiştir. Onlara saygı gösteren bizi küçümse
miştir ve onlan küçümseyen bize saygı göstermiştir. Onlan kabul eden bizi reddetmiştir 
ve onlan reddeden bizi kabul etmiştir. Onlara iyilik eden bize kötülük etmiştir ve onlara 
kötülük eden bize iyilik etmiştir. Onlan tasdik eden bizi tekzip etmiştir ve onlan tekzip 
eden bizi tasdik etmiştir. Onlara veren (bağışta bulunan) bizi mahrum bırakınıştır ve on
lan mahrum bırakan bize vermiştir (bağışta bulunmuştur). Ey Halid'in oğlu! Her kim bi
zim Şiamızdan ise asla onlardan biriİli dost ve yardımcı edinmesin." 192 

İmam Rıza'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Kim tenasuha (reenkamasyona) inanırsa 
kafirdir. Sonra şöyle buyurdu: Allah gulata lanet etsin; onlar ne Yahudi oldular, ne Me
cusi oldular, ne Nasara oldular, ne Kaderiye oldular, ne Mürcie oldular, ne Haruriye ol
dular. Daha sonra şöyle buyurdu: Onlarla otuımayın, onlarla arkadaşlık etmeyin ve on
lardan uzaklaşın, Allah onlardan uzaktır." 193 

İmam'ın "onlar ne Yahudi oldular, ne Mecusi. .. "sözünün manası şudur: Onlar bu fır
kalardan daha kötüdürler. Allah dünya ve ahirette bizi btinlardan korusun. 

Rivayet olunan hadislerden şu hususlar anlaşılmaktadır: Ehlibeyt'in tümü veya bazısı 
hakkında guluv eden bir grup insan vardır. Onlar Ehlibeyt'in tümü veya bazılan hakkında 
birtakım sözler söyledikleri için guluv etmiş sayllmaktadır. Ehlibeyt bu tür insanlardan 
şiddetle heraat etmiş, onlan şiddetle reddeıiniş, onlan lanetlemiş; Yahudilerden, Nasara
dan, Mecusilerden ve müşriklerden daha kötü saymıştır. İnsanlan onlardan sakındınmş, 
onlarla arkadaşlık ve irtibat kurmayı yasaklamıştır. Onlar aynen Nasibiler (Ehlibeyt düş
manlan) gibi bütün malılukatın en kötlisüdürler. 

Bu rivayetler tevatür haddine ulaşmış ve hatta tevatür haddini bile aşmıştır. Dolayısıyla · 
bu rivayetlere itimat etme noktasında senetleri üzerinde bahsetmeye ve tartışmaya hiç ge
rek yoktur. Zira tevatür tek başına ilim sağlamaktadır. İliın ve yakinin hücciyeti ise zatidir, 
taabbudi (sebebi bilinmediği halde teslim olunması gereken konu) değil. 

Ancak burada guluvvun tammını yapıp sınırlanni belirlemek, onun kıstas ve şartlan 
ile aşına olmak gerekmektedir. Böylece hiç kimse birbirini guluv veya taksirle itharn ede
mez. Zira herkes Ehlibeyt'i sevdiğini iddia edj.yor. Bu meyanda gulatın Ehlibeyt'i sev
diklerini iddia ettiklerini gördüğümüz gibi mukassirlerin de Ehlibeyt'i sevdiklerini, ancak 
onlar hakkında keramet ye mucizelere inanan kimseleri guluvla itharn ettiklerini görmek
teyiz. Dolayısıyla bu bölümde ayetler ve rivayetlere dayanarak guluvvun lügat ve ıstılah 
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manasını sunacağız. 

192 Muhammed b. Ali b. Babaveyh Kumıni, U"yun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), s.Sl ve 82; Muhammed Balor Mec
lisi, Biharul Envar, c.25, s.266, h.S. 

193 Es-Saduk, Uyun-u Ahbar'ir-Rıza (a.s), s.325; Meclisi, Bihar, c.25, s.273, h.l8. 
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2. Lügat ve lstılahta Guluv 

Guluv lügatta herhangi bir işte haddi aşmaktır. Nitekim lügat ve kaımıs kitaplannda 

açıkça buna tasrihte bulunmuş! ardır. "Gela yeğlu/ _,lı.: 'YJ;.", "n es ere yensuru/ ~ .,.,...a.i" 

vezninde olup ".)lj/arttı ve ~)/yükseldi" manasma gelir. "Gela fi emrihi" "haddi geçti" 
manasma gelir. Bitkinin boy atıp yükselerek birbirine sarınmasını ifade ederken "ğela'n
nebtu" ifadesi kullanılır. Okun yükselerek gidip alanı geçmesini anlatırken "ğela's-sehrnu" 
denir. Oku elinde yükselterek onu gidebileceği en uzak noktaya göndermek istediğinde 
"ğela bi's-sehrni" ifadesi kullanılır. Birinin bir konuda veya dinde sertleşip kabalaştığı, 
haddi aşarak ifrata düştüğÜ ifade edilirken "ğela fülanun fi'l-emr ve' d-din" denilir. Ke
lamda guluv, mübalağa etmek ve haddi geçmek manasma gelir. Tefaül babından "teğali" 
de sülasiyi mücerredde olduğu gibi ifrat ve mübalağa anlamına gelir. Bir şeyin fiyatı eğer 
haddinin üzerinde olduğu bu sözcükleifade edilir. İf'al babından "iğla" şeklinde geldi
ğinde de mücerred haliyle ifade ettiği manayı yansıtır. Sıcaklık hususunda kullanıldığında 
kaynama ve fokordama manası verir. Su ısırup kaynama derecesine vardığında "galeyana 
geldi" denilir. 194 

Guluv lügat manasından anlaşılclığı gibi bir işte, inançta, değerde, anlatımda, övg9.de 
veya yergide haddi aşmak demektir. Belirli ve ideal sınırı olan bir şeyde aşırıya gitmek 
ve haddin ötesine geçmektir. Dolayısıyla ancak haddi muayyen ve sınırları belli olan bir 
şeyde guluv olup olmadığı idrak edilebilir. Zira haddi muayyen bir şeyde haddin aşılması 
gulüv sayıldığı gibi hadde ulaşılmama durumu ise taksir ve tefrit addedilir. Şu halde bi
rinin inandığı şeyin veya muamelesinin ya da ahlaki değerinin haddini bilmeden onu gu
lüv edid olarak nitelernek caiz değildir. Çünkü gulüv haddi aşmak demektir ve biz bir şe
yin .haddini bilmeden onun aşılıp aşılmadığına hükmedemeyiz. Bir malın rayiç değerini 
bilmeden onun pahalı olup olmadığına hükmedilemez. Mesela satıcı, ''ben falan şeyi yüz 
liraya satıyorum" dediğinde onun pahalı olduğuna hükmedebilmemiz için rayiç fiyatının 
elli lira olduğunu bilmemiz gerekir. Yoksa rayiç fiyatı yüz lira ise "pahalıdır" demek yan
lış olur. Hatta eğer rayiç fiyatı yüz elli lira ise satıcı onu ucuza satmaktadır ve bu da "pa
halı" anlamında kullanılan "ğali" sözcüğünün zıddıdır. 

Buradan da anlaşıldığı gibi birini evliya haklandaki inancından dolayı gulüvle itham 
etmeden önce muhakkak evliyanın akıl ve şeriat temelinde değeri ve makamının haddini 
açıklayıp tanımlamamız gerekmektedir. Ayrıca açık ayetler ve mütevatir hadisler veya 
sahih olup muarızı bulunmayan ahad hadislerden bu konuda istifade etmemiz gerekir. 
Önemli olan evliyanın konumu, makamı ve değerinin haddinilsınırını belirlemektir. Böy
lece imarnlara isnat edilen kerametler, makamlar, işler ve özellikler onlar için muayyen 
olan hududa tatbik edilir. 

Şimdi evliyanın hududunun belirlenmesine dair Kur' am bir konuyu açıklamaya ça
lışacağız, öyleki bu sınırın aşılması haline gulüv ve aşağısına ise taksir diyebilelim. Biz 
194 Şu kaynaklara müracaat edebilirsiniz: El-Meani el-Cami, Muhtar'us-Sihah, El-Mucem'ul-Yesi~ El-Lugat'ul

Arebiyyet'ul-Muasır, Er-Raid, Lisanu'l-Arab İbn-i Menzur, El-Ayn Halil b. Ahem el-Ferahidi, el-Kamus 
el-Lugat FiruzAhadi, Tacu'l-Lugat, Sihah'ul-Lugat, Tacu'l-Arus ve diğer lügat kitaplan. 
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yanımızdaki en sağlam deliilere istinaden ve Allah'ın yardımıyla hadde bağlı kalıp hakka 
inanma kararlılığındayız. 

Istılahta Gulüv ve Kur'an'daki Ölçüsü 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

lıııı.,4ı jJI~! ı;;.~ b ~ o il J~J p..Y c:;.ı b ~ o il~ lııı 0~ ı)~ &-Jlı ~.W) 
4 .~T es ;. .~ 'a • , ' •"' "' c: • • ' .J ' l.,aj 0-! &.dllalJ ~j :,l!.!ı ~ljl4j ~ı~ illi f? .ili~~ .!l~ ~~ı ~.Jj J; 

"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler, gerçektenkatir oldular. Halbuki Mesih, 
"Ey İsrailoğullan!" demişti, ''B~nim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olanAllah'a iba
det edin. Kim Allah' a ortak koş arsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır, 
omin bannağı ateştir ve zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur." 195 

"Meryem oğlu Mesih, sadece bir peygamberdi; ondan önce de peygamberler gelip 
geçmiştir. Annesi de dosdoğru bir kadındı. Her ikisi de yemek yerierdi Bak, nasıl 
ayetleri onlara açıklıyo~; sonra bak, nasıl (haktan) uzakJ.aştırılıyorlar." 196 

"De ki: Allah dışında size bir yarar sağlamaya ve bir zarar dokundumıaya malik ol
mayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz?! Halbuki Allah işitendir ve bilendir." 197 

"De ki: ''Ey kitap ehli! Haksız yere dininizde aşın \gitmeyin. Önceden sapmış olan, bir
çoklarını da saptıran ve doğru yoldan çılmıış olan bir topluluğun isteklerine uymayuı." 198 

195 Maide 72. 
196 Maide 75. 
197 Maide 76. 
198 Maide 77. 
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"Emre karşı geldikleri ve hakkı çiğnedikleri için İsrailoğullan'ndan küfre sapanlar, 
Dawd ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir." 199 

Ayetlerden istifade edildiğille göre İsrailoğullarından birçoğunun küfre düşmesinin se
bebi, Meryem oğlu Mesih'in Allah olduğuna inanmalarıdır. Bu inanç, kıyamet günü on
lara cennetin haram ve banuaklarının cehennem ateşi olmasına yol açmıştır. Onlar bu batıl 
inançları yüzünden zalim olmuşlardır. lleride yardıma ihtiyaç duyacakları günde de on
lara yardım edecek kimse bulunmayacakor. 

Daha sonra zilcredilen ayette; Mesih'in de diğer peygamberler gibi bir elçi olduğu, an
nesinin Sıddıka Meryem olduğu, her ikisinin de yemek yediği, yemek yemenin muhtaç
lığa delil olduğu, muhtaçlığın ise ilahlık ve rablikle uyuşmadığı, aksine ilahlığın mutlak 
zenginlik, bağımsızW<. ve bir şeye ihtiyaç duymamayı gerektirdiği; oysaki Mesih ve anne
sinin kulluğun gereksinimi olan ihtiyaçla kuşatılmış oldukları ve bu yüzden de başkaları 
için birer rab olmadıkları ve insanlar için ilah olamayacakları ifade edilmiştir. 

Bir sonraki ayette yaratılmışlara ait özelliklerden ve onların gerekliliğinden bir diğe
rine işaret etmiştir. 76. ayette onların başkalanna zarar ve yarar verme gücüne sahip ol
madıklarına i.nkar manasındaki istifhcillııa şöyle dikkat çekilmiştir: 

"Allah dışında size bir yarar sağlamaya ve bir zarar dairundurmaya malik olmayan 
şeylere mi ibadet ediyorsunuz?!" 

Burada yarar sağlamaya malik olmaktan maksat müstakil olarak insanlardan zararı de
fedebilme gücüdür. Ayru şekilde yarara malik olmaktan maksat müstakil olarak insanlara 
yarar ulaştırma gücüdür. Ayetten nasıl bu mana çıkanlabilir? diye sorulacak olursa şu ce
vabı verebiliriz: Malikiyetın manası budur. Çünkü başkasından ödünç alınarak birine ile
tilen şey hakkmda malikiyet tabiri kullanılmaz. Aynca şunu net olarak söyleyebiliriz: Bu 
manada (müstakil olarak) hiçbir insan başkasına yarar ve zarar vermeye malik değildir. 
Oysaki biz sürekli insanların birbirlerine yar~ ettiklerini, birbirieririden birtakım zarar
ları savdıklarını ve birbirlerine yararlar ulaştırdıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla maliki
yetten kastedilen şey bu işleri müstakil olarak yapabilme gücüdür. Ayette nefyedilen de 
müstakil güçtür. İnsanlar arasında sabit olan birbirlerine yönelik zarar ve yarar mecazi an
lamdadır; çünkü onlar Yüce Allah'tan aldıkları güç ile bunu yapmaktadırlar. Dolayısıyla 
burada iki konu arasında çelişki yoktur. Zira konunun farklı olması durumunda inkarla 
ispat birbiriyle çakışmaz. Ayın şekilde Rabbimiz bu ayette insanların Allah'tan başka hiç
bir şeye, hiçbir şahsa, hatta Mesih ve annesine ibadet etmesine müsamaha göstermemiş
tir, böyle bir ibadeti reddetmiştir. 

Daha sonra Rabbimiz aynı surenin 77. ayetinde dinde gulüv etmeyi yasaklamış, gu
lüvvu batıl addetmiş ve onu doğru yoldan sapmış olan bir grubun nefsani arnılarına uy
mak saymıştır. Bu ayetlerden anlaşılan şudur: Nehyedilmiş olan gulüv;Meryern oğlu 
Mesih'i Allah olduğuna inanmak, Allah'ı bırakıp ona ve annesine ibadet etmektir. Bu da 

199 Maide 78. 
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doğru yoldan çılaştır, küfürdür, lanetlenmelerine ve Allah'ın rahmetinden uzaklaşmala
rına, cehennem ateşine girmelerine ve cennetin kendilerine haram kılınınasma sebeptir. 

Allah'ın evli ya kullarından birinde görülecek mucize ve kerametiere gelince; gulüvvu 
yasaklayan ayetleri zikrettikten sonra bunlan sunacağız ve bunlan kabul etmenin gulüv 
olmadığını göreceğiz. Nitekiıi:ı Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de gulüvvu yasaklarken Mer
yem oğlu İsa ve onun dışındaki diğer peygamberler ve evliya haklanda birçok büyük mu
cizeleri ispat etmiştir. Burada ispat edilen şey i.rıkfu' edilen şeyden farklı olduğu için bir 
çelişki söz konusu değildir. İleride evliyarlan biri için keramet ve mucizeler ispat etmenin 
onun hakkıi:ida gulüv manasma gelmediğini de arz edeceğiz. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Ey kitap ehli! D ininizde aşın gitmeyin ve Allah hakionda hak ötesinde bir şey deme
yin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın peygamberi, Meryem'e salıverdiği bir 
kelimesi ve O'nwı tarafından (gönderilen) bir ruhtur. O Jıalde Allah'a ve peygam
berlerine iman edin ve "(Allah) üç taıiedir." demeyin. Vazgeçin. Bu sizin için daha 
iyidir. Allah, sadece tek bir ilahur; çoruğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne varsa 
ve yerde ne varsa O'nwıdur. Vekil (yönetici) olarak Allah (insana) yeter. Ne Mesih ve 
ne de mukarreb melekler, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a iba
det etmekten kaçınır ve büyüklük taslarsa, Allah onların tümünü kendi huzurunda 
bir araya toplayacaktır." ıoo 

.Bu iki ayet Yüce Allah'ın gulüvviı haram kıldığı ve onun ölçiisünü beyan ettiği en 
öne çıkan sözüdür. Zira birinci ayette Yüce Allah ki~p ebiini gulüvden ve Meryem oğlu 
İsa hakkında batın inançtan men etmiştir; onun Allah'ın elçisi ve kelimesi olduğunu bu
yurmuştur. Onun bir ilah olmadığı halde Allah'ın elçisi, keli.İnesi ve ruhu olduğunun al
tını çizmiştir. Şu halde Allah'ın ilahımız, rabbimiz ve sahibimiz olduğuna inanmak va_çip 
olduğu gibi onun elçilerine de Allah'ın kullan, O'na doğru hidayet eden ve yol göste
ren rehberler olarak inanmamız vaciptir. Allah üç değildir ve üç tanenin üçüncüsü değil
dir, aksine O tek ilahtır, evlat sahibi olmak gibi yaratılmışlara ait bir özellikle ni~elendi
rilmekten münezzehtir. Bilakis göklerpe ve yerde ne varsa O'nundur. O her şeyin Rabbi, 
vekili ve ihtiyar sahibidir. 

200 Nisa 171-172. 
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Sonraki ayette ise Mesih'in Allah'a kulluktan asla çekinmediği, aksine Allah'a halis 
bjr kul olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda meleklerin hepsininAllah'ın kullan olduğu 
belirt:i1miştir; onlar Allah'a kulluk konusunda asla büyüklük taslamazlar ve onların hepsi 
Allah'ın huzurunda bir araya toplanacaklardır. 

İ1d ayetten elde edilen sonuç şudur: Dinde gulüv etmek haramdır. Gulüv ise - ister in
san olsun ister mukarreb melek olsun- Allah'ın kullarından birinin ilah ve rab olduğuna 
inanmaknr. Mesih ve melekler Allah'ın kullandır, birer rab ve ilah değildirler. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

~_,s &-! J ı;~ ı)} ~l!.ıJ J ~ p ~ ~IJ ~IJ ~~~ ~ı ~~ c:ıt .f:J 0lS' lR ) 
"' • , .1 ;. .. , , • , _, • " ~ .J .~ "' J , • 

ı_,~ c:>t fS'.?~ ':lj c:>~jx p l4..) ~~ı c)~ p ~~~..)ı.,; _,s- MJJ !-lll 
( : • . ~ , • -!. • !:t 11:w !t--iL. ~~~u tlJ ·t & • ~~~, ~iJı 

..., .r-;--~ , . ..r--' ; 1 :ro - . .J ~~ _, , 

"Allah'ın kitap, hilanet ve peygamberlik verdiği hiçbir insan, "Allah'ı bırakıp bana 
ibadet edin" deme haklana sahip· değildir. Ama (o şöyle der): "Kitabı öğrettiğiniz ve 

olruduğwıuza göre Rabhani kişiler (Allah' ı tanıyan ve O'na yönelen din aJ.imleri) olun." 

O, ·melekleri ve peygamberleri rab edinmenizi emretmez. Allah'ın emirlerine boYun 

eğmenizden (ve hakka teslim olmanı.ıdan) sonra size kafir olmayı mı emredecek?!"201 

Burada Yüce Allah, Hristiyanl.ık't.a bulunan bazı batıl inançlara işaret ettikten sonra 
onlan reddetmiştir. Bu batıl inançlardan biri, Mesihllerin Meıyem oğlu İsa'ya isnat ettik
leri ilahlık vasfıdır ki tamamen kendi kuruntulan ve uydurmalandır. Mesih asla bu iddi
ada bulunmarmşnr. Aynı şekilde Mesih' e isnat edilen şeyi peygamberlerin hiçbiri iddia et
memiştir. Zira Yüce Allah'ın insanlanAllah'a çağırmakla gönderdiği bir elçinin insanlan 
Allah'a değil de kendisine kulluk etmeye çağırması mümkün müdür?! Aksine böyle bir 
elçi insanlara Rabhaniler olmalannı emreder. "Rabbanl'' "Rabbe mensup olan" manasma 
gelir; yani ilim ve arnelle halis olarak kendisini Rabbine adamış kfuııil insan demektir. 202 

Rabhani "Rab" konusunda ilmi açıdan mümkün olabilecek en doruk noktaya ulaşmış, 
arnelinde de zamanının çoğunu O'nun için harcayan, ömrünü O'nun nzasını elde etmek, 
mukarreblerin mertebesine nail olmak için geçiren kimsedir. Bu da muhlisler veya muh
leslerin mertebesidir. 

Aynca peygamberlerden hiçbirinin insanlara, melekler ve peygamberleri "rab" edinme
leri yönünde bir emir vermesinin mümkün olmadığını şu sözüyle alnnı çizmiştir: "Allah' m 
emirlerine boyun eğmenizden (ve hakka teslim olmanızdan) sonra size kafir olmayı mı 
emredecek?!" Yani böyle bir şeyin i.mkfuıslZ olduğunda hiç kuşku yoktur. 

201 Ali İmran 79-80. 
202 Allame Molla Muhammed Bakır Meclis, Biharul Envar c.25, s.262. 
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1 

/rJ/i iff :; e ~ ~ f&J~ •1~-~ ji: . ·~~ 
IT~ f.v.f=·•. ·tt"~~ '' tr -~ ~~~ı\ ~~- ~ rKııı'~";tleri: anlaşılan şudur: Pey~aınberler, evliyalar ve melehlerden l,. l 
~1 rinin ilahlı~na inanmak dinde ~lüvdur {aşmya ~trnektir), küfre ve şirke düş-

. ~~ rnektir. Bu aynı zamanda evliyalann haddinin heyanında konulmuş sınırla-
. nn biridir. Yani Vahid'ui-Kahhar olan Allah'ı hıra~p onlardan birini rab ve ilah 
~ edinrnek rnüsta~l olarak yarar ve zarar ulaştırmaya kadir ~önnek caiz de~ldir. l 
~ ~~ ) 

p ~~.~0,~ 
== If/ If/ 

Ayetlerden hasıl olan sonuç şudw: Dinde yasaklaruruş olan gulüv, peygamberlerden, 
evliyadan ve meleklerden birini rab ve ilah edinip ona ibadette bulunmak; .onlardan her
hangi birini mukadderatın, kendilerine yarar ve zararın maliki olduğunu düşünmektir. Bu 

küfürdür ve peygamberler. böyle bir şeyden şiddetle heraat etmiş, uzak durmuştur. Dola
yısıyla bir müminin, nefsani arzu ve şeytani hedefleri olanların uydurduğu bu tür batıl iti
katlara inanarak dininde gulüv etmesi doğru değildir. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

, "" , , ' , " " ' '" :u o , , • \. 
.!1;~ Jı.; ;ııı ~J~ ~ ~t ~b ~,.,~ı ı.r-'1!11 ..:..ı; ~n f.Y z;,ı ~ ~ :ıııı Jı.; ~~ , 

·Lo !l~l 'i · ~~ ·Lo !1:.H::ıe . .lli ~L.:.JS ~1 :. ı ··1 Lo JJt ~t ı~ t--~ Lo c.!- 1 J~c./- . ("""""'" , -~ ~c,)"":" ..T ~ .Y'! 

"' , " o .. , 't ' , '" .. • ' /t , o , . , 
~ ~j ~jj ~.J aııiiJ~I ~t ~ ı.,f,Y Lo 'Jt ~ ~ Lo y #1 f~ ~ ~t ~ 

, , . 
( .,. , , "'" , ., , 't ,. ' , , .. J , , 

~ ~~ ıf ıP- ~ıj r-t:ıe ~jll ~ c.;s ~:; lill r§j c.;~ Lo~~ 

Hani Allah şöyle dedi: "Ey Meryem Oğlu İsa! Sen mi insanlara, "Allah yerine beni 
ve annemi iki ilah edinin" dedin? O, "Seni her eksiklikten uzak bilirim, haklom.ol
mayan bir şeyi demek bana yaraşmaz. Eğer söylediysem, kuşkusuz sen onu bilirsin. 

İçimde olan her şeyi sen bilirsin; ama ben .senin içinde (zatında) olanı bilmem. Ger-
çekten sen gaipleri (gizlileri) çok iyi bilensin." -

"Onlara ancak bana emrettiğin şeyi söyledim; 'Rabbim ve Rabbiniz olan !\)lah'a 
ibadet edin' dedim. Aralannda bulunduğum sürece onlara şahit (gözetici) idim. Beni 

' (aralarından) aldığında kendin onları koUayıa oldun ve sen her şeye şahitsin." 203 

203 Maide 11&-117. 
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Bu iki ayetin ışığında şunu anlıyoruz: Mesihiyet iddiasında bulunanlardan bazılaruun, 
Mesih ve annesini iki ilah edinmiş olmalan yasaklanmışnr. Yüce Allah ileride Mesih'e 
şöyle soracak "Sen mi insanlara, "Allah yerine beni ve annemi iki ilah edinin" dedin?" 
Mesih de ancak Rabbinin ona buyurduğu şeyi emrettiğini; yani Mesih'in ve tüm insan
ların Rabbi olan Allah'a kulluğu emrettiğini, dolayısıyla kendisine ibadet edilmesine yö
nelik bir çağnda bulunmadığını söyleyecek. Yüce Allah Mesih hakkında tüm bunlan bil
mektedir. Onun için buradaki soru istifham ve istilam manasında değildir. Zira Yüce Allah 
her şeyin hakil{atini bildiği gibi Mesih'in de insanlara böyle bir şeyi emretmediğini bil
mektedir. Buradaki soru insanlara yönelik bir nevi kınamadır. Yüce Allah bu soruyla on
lara şunu söylemek istiyor: Sizler nasıl olur da Mesih'i rab edinirsiniz?! Oysaki Mesih 
size böyle bir emir vermemiştir. Dolayısıyla Hı.ristiyanlıktaki gulüv, Mesih'i rab ve ilah 
edinmek, ona ibadet etmek, onun Allah'ın oğlu olduğuna inanmak ve onu üç ilahtan biri 
saymakor ki bunlar, dünya genelindeki Hristiyanlann iddiasıdır. 

Kur'an ayetlerinden anlaşılan şudur: Peygamberler, evliyalar ve meleklerden biri
nin ilahlığına inanmak dinde gulüvdur (aşınya gitmektir), küfre ve şirke düşmektir. Bu 
aynı zamanda evliyalann haddirlin beyanında konulmuş sırurlann biridir. Yani Vahid'ul
Kahhar olan Allah'ı bırakıp onlardan.bili:ni rab ve ilah edinmek, müstakil olarak yarar ve 
zarar ulaştırmaya kadir görmek caiz değildir. (Müstakil olarak zarar veya yarar ulaştır
mayakadir olmadıklan manasını "malikiyet" kavramından anlıyoruz. Yoksa insaniann ve 
hatta hayvanların birbirlerine zarar ve yarar ulaştırdıklan hepimizin kabulü olan bir ger
çektir. Ancak malikiyet mutlak manada zarar ve yarar ulaştırmak anlamına gelmez; zira 
bu herkes için söz konusudur. Bilakis malikiyet birinin Allah'ın izni ve gücü olmaksızın, 

başka bir ifadeyle Allah'tan bağımsız olarak yarar ve zarar menşei olmasıdır ki böyle bir 
şey mümkün değildir.) 

Buraya kadar arz ettiklerimiz gulüvvun yukan yöndeki sınındır. 

Gulüvvun bir de aşağı yönde sının vardır. Onu da tayin etmek için araştırma yapmak 
gerekir. Kur'an'ın açık ayetlıill.nden şunu anladık ki Allah'ın yarattıklarından birinin rab 
ve ilah olduğunu iddia etmek gulüvdur ve haddi aşmakor, küfre düşmektir, tartışmasız ola
rak haramdır. Allah'tan başkasına ibadet etmek caiz değildir. Meselenin bu yönünde nere
deyse hiç tartışma yoktur. Ancak geriye bir şey kalıyor, o da şudur: Kullar için caiz olan 
sınır nedir? Evliya, enbiya, imamlar ve meleklerin hangi özelliklerle nitelenmesi caizdir? 
Acaba onların birinden mucizeler, kerametler ve olağanüstü işler görülmesi mümkün mü
dür? Yoksa olağanüstü denilen herhangi bir işin onlara isnat edilmesi caiz değil midir? Bu 
tür işlerin sadece hiçbir ortağı bulurunayan ve tek olan Allah'tan mı sadır olması gerekir? 
Dolayısıyla burada peygamberlerin mucizelerinden bazılan istisna edilebilir; zira insanla
rın onların sözlerine güverımesi, çağrılarına uyması ve hidayet görevinin tahakkuku için 
buna ihtiyaç olmuştur. Geri kalan olağanüstü işlerin evliyalara ve imarnlara isnat edilmesi 
·de gulüv olup onların rab ve ilah olduğuna inanmanın farklı bir türü müdür? Yoksa ev
liyalar ve imamların hastalara şifa vermesi, kalpleri hidayet etmesi, tayyü'l-arz yapması, 
müşkülleri halletmesi ve ölüleri diriltmesine inanmak; neticede onlardan bunlan isternek 
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ve onları Allah'a doğru vesile lalmak da onlara ibadet etmek midir? Yoksa bu işler sa
dece Allah'ın kannda mıdır ve O'ndan başka hiç kimseden bu tür işler sadır olmaz mı? 

Dolayısıyla Allah'ın kullarından birine bunları isnat etmek caiz değil midir? Buna da
yalı olarak birinin "Ya Ali, Ya Hüseyin, Ya Resulallah veya Ya Bakiyyetellah, şöyle böyle 
yap" diye istekte bulunması gulüv mudur, şirk midir ve onları birer ilah ve rab edinme 
midir? Dolayısıyla bu tarz istekler Allah'ı bırakıp onlara ibadet etmek olduğu için yasak 
mıdır? Haram mıdır? Küfür müdür? Zındıklık mıdır? 

Burada vereceğimiz ilk cevap Kur'an'dan olacaknr: Zira o, Yüce Rabbimizin kelarnı
dır. Şimdi.sunacağımız ayetler konuyu açıklamaya kifay~t edecektir. 

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Onu İsrailoğulları'na bir elçi olarak gönderir ve o (İsrailoğullan'na) şöyle der: ''Ben, 
Rabbiniz tarafından size açık bir işaret ile geldim. Ben çamurdan kuş sureti yapı

yor, sonra ona üflüyorum ve o Allah'ın izniyle kuş oluyor. Allah'ın izniyle anneden 
doğma körleri ve alacalılan iyileştiriyorum, ölüleri dirilôyorum. Evlerinizde ne ye
diğinizi ve ne biriktirdiğinizi size bildiriyorum. İman etmişseniz, bunda (benim pey
ganiberliğim hususunda) sizin için bir işaret vardır." 204 

"Kuşkusuz, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. 
İşte budur doğru yol." · 

~İsa onlarda i.okarcılığı hissedince şöyle dedi: "~ yoluıİda bana yardımcı olacak

lar kimlerdir?" Havariler, ''Biz Allah'ın ( dininin) yardımcılanyız; Allah' a iman ettik; 
sen de bizim (O'na) boyun eğdiğimize (Müslüman olduğumuza) tanıklık et." dedi.Jer. 205 

YüceAllah Kur'an'ın bir diğer yerinde şöyle buyurmuştur: 

.Wı 'aJ~T1l.:itJ.lı- 1:-.- .ıı.ıe. --· · ·~11 -- ·- ~·1 ~lJ~ıJli1ı) ~ Ç.JY; " , , , .,_ r..s-.J " ~ ..r' ~y ı:r. ~*- " , 

~ 1~ ~~lj ~ı.;_;:.ııj ~~~ ~~~ ,sı!Je_ 1~ #J *Jı ı.j dlilı·~ 
204 Ali İmran 49. 
205 Ali imran sı -sı. 
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''Hani Allah şöyle dedi: Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi an. Hani 
Ruhu'I-Kudüs ile seni desteldedim de beşikte ve yetişkinlik çağında insanlarla konu
şuyordun. Sana kitabı, lıilaneti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Hani çamurdan iznimle 
kuş şeklinde bir şey yapıyor ve ona iiflüyordun, o da benim iznimle kuş oluyordu; 
anadan doğma körü ve alacalıyı iznimle iyileştiriyordun; ölüleri iznimle (diriltip ka
birden) çıkarıyordun. Hani İsrailoğulları'na apaçık deliller getirdiğinde onların sana 
zarar dokundurınalarını önledim. Onlardan küfre sapanlar, "Bu apaçık bir sihir

dir'' denıişlerdi." 206 

Kur'an'da Süleyman'ın yardımcısı ve vezirlerinden biri olan Asif b. Berbiya'nın bir 
göz açıp kapama süresi içinde Sebe melikesinin tahtını getirebileceği konusundaki sözünü 
görmekteyiz. ngili ayetlerde şöyle geÇer: 

"(Süleyman,) ''Ey ileri gelenler! Onlar teslim olarak gelmeden önce, hanginiz o ka
dının tahtını bana getirebilir?" dedi. 

Cinlerden bir ifrit şöyle dedi: "Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Ben 
bu işte güçlü ve güvenilir biriyim." 

Kitaptan bir ilmi olan kimse, "Gözünü açıp kapamadan ben o tahtı sana getiririın." 
dedi. (Süleyman,) tahtı yanında yerleşmiş olarak görünce, ''Bu, Rabbimin bir lütfu
dur; şükiir mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak istiyor. 
Kim şükrederse, gerçekten kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, 
kuşkusuz Rabbimin kimseye ihtiyacı yoktur ve kerinıdir." dedi." 207 

Kur'an'da Allah'ın izniyle ıüzgann Hz. Süleyman için ram olduğuna işaret edilmiştir. 
Öyle ki sabah vakti rüzgarla bir aylık yol gidebiliyor ve akşam rüzgarının esrnesiyle de bir 
aylık yolu dönüyordu. Yani o, ordusuyla birlikte bir serginin üzerine oturuyor ve bir yol
cunun piyade olarak iki ayda yapacağı yolculuğu ıüzgann etkisiyle bir günde yapıyordu. 

206 Maide 110. 
207 Neml38-39-40. 
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Kuşlar ve cinler onun hizmetindeydi ve ona türlü türlü hizmetler yapıyorlard.L O, kuş
ların dilini biliyordu ve onlarla konuşuyordu. Kur'an'da Hz. Musa'nın eliyle gerçekle
şen bazı mucizelere değinilmiştir. Asayı luzla hareket eden bir yılana dönüştürmesi, asayı 
taşa vurmasıyla birlikte taşın bağrından on iki prnarın fişkırması ve her topluluğun kendi 
su içeceği yeri bilmesi, asayı denize vurmasıyla birlikte denizin ortasında İsrailoğullan
nın geçebileceği kuru yolların ortaya çıkması ve onları takip ederı Firavun hanedanının 
boğulması bunlardan bazılarıdır. Peygamberlerin eliyle tahakkuk eden mucizelerden ba
zıları da şunlardır: Hz. Yunus'un balığın karnında yaşaması ve oradan kurtuluşu, taşla
rm arasındaki bir dağın bağrından Salih için bir deve çıkarmak, Hz. Yakul:>'un gözl~ 
Hz. Yusuf'un gömleğine değmesi ile şifa bulması, Peygamberimizin (s.a.a) bir işareti ile 
ayın iki bölünmesi ve güneşin onun için geriye dönmesi, Peygamberimizin (s.a.a) Bedir 
gününde düşmana taraf attığı çakılların Müslümanların zaferini sağlaması ki Yüce Allah 
aye~e bu atışı kendisine isnat ederek şöyle buyurmuştur: 

"Attığın zaman sen atmadın, gerçekte Allah attı." 208 

Nitekim Resulullah'a itaati kendisine itaat olarak saymış, şöyle buyurmuştur: 

( .uıl tl11..W J_,..... )1 &-ır} 

"Klın Peygamber' e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." 209 

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere birinden sa dır olan fiil, büyük veya küçük olması 
yönüyle ölçülüp değerlendirilmez; "büyük fiiller Allah'a has ve küçük fiiller ise kullara 
özgüdür" denilemez. Aksine büyüğü ve küçüğü ile tüm fiiller eğer Allah'ın izniyle kul
lardan birindensadır olursaAllah'a isİıat edilir; zira gerçekte bu fiilAllah'ın fiilidir. Aynı 
zamanda kula isnat edilir; zira Allah'ın izniyle onun elinden sadır olmuştur. Dolayısıyla 
burada merkezde olan şey fiilin türü değildir; bilakis merkezde ol~ şey tevhit ve·şirk ger
çeğidir. Eğer fallin müstakil olduğuna.; Allah'ınizni olmaksızın bir iş yapnğına inanırsa 
- yapılan iş gerçekten çok basit olsa da - bu düpedüz küfürdür, şirktir. Fakat eğer şuna 
inanılırsa ki: Allah, kullanndan birine- Meryem oğlu İsa gibi- ölüleri diriltme, hastalara 
şifa verme, kuş yaratma ve gaybı bilme gibi konularda izin ~ermiş. Peygamberimizi riıi
raç olayı ile üstün kılmış, çakıl onun elinde Allah'ı tespih etmiş, Allah'ın izniyle Hz. Ali 
b. Ebutalib, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve diğer· imamların eliyle birçok keramet gerçek
leşmiş ... Bunların olanaksız olduğu düşünülmemeli, bu kerametiere inanmak onlar hak
kında gulüv sayılmamalıdır. Hatta yaratmak, nzık vermek, öldürmek, diriltmek, tayyü'l-arz 
ve's-sema, yağmur indirmek gibi önemli işler dahi eğer Allah'ın izniyle O'nun kıılların
dan biri tarafından gerçekleştirifuse bunları birinin yapıp diğerinin yapamadığı işler olarak 

208 Enfall7. 
209 Nisa 80. 
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gönneyiz. Aksine bunlan, ilmi ve kudreti her şeyi kuşatmış olan Yüce Allah'ın kullann
dan dilediğine verdiği birer fazilet olarak değerlendiririz. 

Evet, geriye bir şey kalıyor, o da şudur: Eğer birisi çıkıp derse ki: Tüm bunlar Allah'ın 
izniyle mümkündür. Lakin birisinin çıkıp da yalan yere bu ti,ir işleri kendisi veya başka 
birisi haklanda iddia etmesi de mümkündür ki bu durumda gulüv etmiş olur. Biz de di
yoruz ki: Evet, iddida yalan mümkündür. Fakat yalan ile gulüv birbirinden farklı iki şey
dir. Eğer biri çıkıp da falan şahıs bu mertebelere sahiptir diye bir iddiada bulunursa ve id
diasında sadık değilse ona yalancı denilir, galilgulüv eden denilmez. Her konunun kendi 
hükmü vardır. Gulüv eden kimse yalancıdır ama her yalancı gulüvcu değildir. Zikri ge
çen bu mertebe ve makamlar eğer Allah'ın izni koşuluyla biri haklanda kabul edilirse asla 
gulüv olmaz. Çünkü gulüv, Allah'ın kullarından birine ilahlık ve rablik isoadında bulun
mak, tek olan Allah' ı bırakıp ona ibadet etmektir. Şunu da ifade etmemiz gerekir ki her 
türlü saygı ve taz.im ibadet değildir. Hatta İslam dininde Allah'tan başkasına yapılması ha
ram sayılan secde dahi eğer Allah'tan başkasının karşısında ona saygı ve taz.im için yapı
lırsa ibadet değildir. Ancak secde eden, secde edilenin ilah ve rab olduğuna inanarak bunu 
yaparsa o başkadır. Nasıl ki Allah'a inanmadığı halde O'na secde ve rükii eden kimseyi 
Allah'a ibadet ediyor saymayız; çünkU onun inanç ve niyetinin olmaması sebebiyle yap
nğı işin şekli her ne kadar namaza ve ibadete benzese de banldır. 

Kur'an ayetleri üzerinde yapılan açıklamaların tümünden özet olarak şu sonuç or
taya çılanaktadır: Ayetlerde Allah'ın kullanndan birine atfedilen makamlar gulüv değil
dir. Çünkü Yüce Allah'ın bir taraftan Yahudiler ve Hıristiyanlara; dinlerinde gulüv etme
lerini yasaklarken; bunun küfür, zulüm ve banl bir inanç olduğunu, cennetten mahrumiyet 
ve cehenneme giriş sebebi olduğunu beyan ederken diğer taraftan Meryem oğlu İsa için 
birtakım makamlardan, keramet ve mucizelerden söz ettiğini görüyoruz. Onun yaratma, 
öldürme, hastalara şifa verme ve gizli bilgilerden haber verme gibi özelliklerin açıklıyor. 
Demek ki yasaklanan şeyle ispatlanan şey birbirinden farklıdır. Dolayısıyla Allah'ın kul
larında biri haklanda bu tür makam ve mucizelere inanmak gulüv değil, aksine Allah'ın 
fazlını, rabmetini, iznini ve onu Ruh'ul-Kudus'la desteklediğine itiraftır. Yüce Allah'ın bu 
fazl ve inayelini diğer kullan haklanda da- Meryem oğlu İsa'daki özellikleri onda gör
mesi halinde - tekrarlamasına bir engel var mıdır? 

Nitekim biz Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a), ondan sonra gelen Ehlibeyt imam
lan (a.s) ve alemdeki kadınların hanımefendisi olan Hz. Fanma Zelıra (s.a) haklanda daha 
önce geçmiş olan Allah dostlan ve peygamberler haklanda söylenmiş olanlan söylemek
teyiz. Onların da Ruh'ul-Kudus'la destektenmiş olduklarını, Allah'ın verdiği keramet
lerle yüceltilmiş olduklarını ve Allah'ın izniyle diğerlerinin yapmaktan aciz kaldığı işleri 
yapabildiklerini söylüyoruz. Ancak onlarla aynı potada yürüyenler bu tür işler yapabilir. 
Şunu da unutmamak gerekir ki insan Allah'a doğru yolculuğunda öyle bir makama ula
şabilir ki onun işi Allah'ın fiili sayılır; Allah'ın gözüyle nazar eder, Allah'ın kulağıyla işi
tir, Allah'ın eliyle tutar. Nitekim bu konuya Şia ve Ehlisünnet'in sılılıalinde ittifak ettiği 
Kurb'un-Nevafil Hadisi olarak bilinen rivayet de delalet etmektedir. Böyle bir makamda 
kulun fiili Allah' a ve Allah' ın fiili kula isnat edilebilir. Bununla birlikte ne ona Allah denilir 
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ne de Allah odur denilir. Burada hululden (re
enkamasyon) söz eclilrnez. Aksine irfan ve 

süluk ehlinin dediği gibi vusulden ve 
ittisalden, yakınlıktan, fena fi.llahtan 

(Allah'ta fani olmaktan) ve beka 
billahtan (Allah ile baki olmak
tan) SÖZ edilir. 

olan Pey~amberimiz (s.aa} ~örüldügü ~bi kendisini 
"Rab" diye nitelendiren adamılanetliyor ve normal şart

larda bir müminin kusurlarını ve ayıplarını likretmek asla caiz 
olmadı~ halde onun kusurlarını zikrediyor. Pey~amber'in böyle 

bir tep~ ~östermesinin tek sebebi vardır, o da şudur: Pey
~amber bu adamın Hı lsa' nın kavmi arasında olduğu 

DolayısıylaAllah'ın kullann
I dan birinde bazı Rabharıl isim 

ve sıfatların tezahür etmesi mu
hal ve uzak bir olasılık değildir. 
Bilakis bu insan kemalinin ni
hai noktası ve ilalll dinlerin en 
ulvi amacıdır. Evet, dünya ile 
meşgul olup gafl.ete dalmak in
sanı bu büyük makama nail ol

maktan engellese de bizAllah'tan 
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~bi Islam ümmeti içinde sap~nlık ve fitne çıkar-
masından korkınuştur. ~ . i~ 

Sünnette Gulüvvun Ölçüsü 

fazlı, inayeti ve rahmetiile hak
kımızda hak ettiğimizle değil, kendi
s~e yakışan şekilde bize muamelede 
bulunmasını Iliyaz ediyoruz . .Amin ya 

Rabbel-Aıemin. 

Buraya kadar anlaolanlardan gulüvvun insanlar, cinler veya meleklerden bazıları hak
kında rablik ve ilahlık iddiasında bulunmak ve onlara ibadet etmek olduğu; evliyalar hak
kındaki birtalom keramet ve mucizeterin ise gulüvve yol açmadığı açık şekilde anlaşılmış 
oldu. Kur'an ayetleri bu konuda en güzel delildir. Bu hususta bazı rivayetlere de islidial 
etmekte fayda vardır. Böylece Kur' an, sünnet ve itrelin hepsinin de en doğru yola hida
yet ettiğini, bunların asla birbiriyle çelişmediğini görmüş olacağız. Eğer ihtilaf varsa orada 
k~sinlikle gulüv ve taksir ehli hainlerin uydurı:ıiaları işe karışmıştır. Şimdi sünnette gulüv
vun ölçüsünü ifade eden bazı rivayetleri getiriyoruz: 

\ 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: · 

"Bizim haklamızda gulüv etmekten kaçının. Bizim terbiye edilmiş kullar olduğumuzu 
söyleyin ve bizim faziletimiz haklanda istediğinizi söyleyin." 210 

İmam Ali'den (a.s) şöyle nakledilmiştir: 

"Bizi ubudiyetten/kulluktan öteye geçirmeyin; sonra istediğinizi (fazileti) söyleyin, 
asla ulaşamayacaksıruz. Nasaranın yapnğı gibi gulüv yapmaktan kaçının; zira ben gulüv 
edenlerden beriyim."211 ·, 

210 Muhammed b. Ali b. Babaveyh Es-Saduk, El-H.isal, s.614, h. lO. 
ıu Muhammed Balor Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.274, h.20. 
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İmam All'nin (a.s) "istediğinizi (fazileti) söyleyin, asla ulCI§amayacaksınız" sözü üze
rinde düşünmek gerekir. Bu sözden anlaşılan o ki: Ehlibeyt'in sahip olduğu makamlar in
sanlann tasavvur ettiğinin çok üstündedir ve akıllar oraya ulaşamaz. 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuşnır: "Bir adam Resulull~'ın (s.a.a) huzuruna gelip 
"Selam sana ey Rabbim" dedi. Bunun üzerine Resuluilah şöyle buyurdu: Sana ne oluyor, 
Allah sana lanet etsin? Benim de rabbim, senin de rabbin Allah'nr. Şunu iyi bil; Allah'a 
yemin olsun ki seni hep savaşta korkak ve banşta alçak biri olarak tarumışımdır." 2u 

Rabbi tarafından "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" diye ahlakı övülmüş olan 
Peygamberimiz (s.a.a) görüldüğü gibi kendisini "Rab" diye nitelendiren adamı lanediyor 
ve normal şartlarda bir müminin kusurlarını ve ayıplarını zikretmek asla caiz olmadığı 
halde onun kusurlanm zikrediyor. Peygamber'in böyle bir tepki göstermesinin tek sebebi 
vardır, o da şudur: Peygamber bu adarnın Hz. İsa'nın kavmi arasında olduğu gibi İslam 
ümmeti içinde sapkınlık ve fitne çıkarmasından korlmıuşnır. 

İmam Sadık'tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: "Allah'tan sakının ve sakın herhangi bir in
san sizi kandırmasın, sakın herhangi bir insan sizi yalana düşürmesin. Muhakkak ki be
nim dinim tek dindir, o da Allah'ın razı olduğu Adem'in dinidir. Şüphesiz ben yaratılmış 
bir kulum. Kendi nefsimiçin Allah'ın dilemesi dışında hiçbir yarar ve hiçbir zarara ma
lik değilim. Ben ancakAllah'ın istediği şeyi isterim." 213 

Yıne o Hazretin Kamil Temmar'a şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ey Kamil! Bi
zim katına döneceğimiz bir Rab olduğuna karar verdikten sonra hakkımızda istediğinizi 
(fazileti) söyleyin." 214 

Ebu Basir' den şöyle nakl edilmiştir: 

İmam Sadık (a.s) bana şöyle buyurdu: Ey Eba Muhammed! Ben, bizim rabler ol
duğumuzu zanneden kimseden beriyim. Dedim: Allah ondan beri olsun. Bunun üzerine 
İmam buyurdu: Ben, bizim peygamberler olduğumuzu zanneden kimseden beriyim. De
dim: Allah ondan beri olsun. 215 

Cafer b. Beşir El-Hazzaz, İsmail b. Abdulaziz'den şöyle nakletmiştir: 

İmam Sadık (a.s) buyurdu: Ey İsmail! Benim için tuvalete su bırak. İsmail diyor: Bu
nun üzerine ayağa kalknm ve onun için su braktını. Hazret içeri girdiğinde ben kendi ken
dime şöyle dedim: Ben onun hakkında şunu, bunu söylüyorum; oysaki o tuvalete giriyor 
ve abdest alıyor. İsmail diyor: Ben böyle düşünürken çok geçmeden dışan çıkn ve şöyle 
buyurdu: Ey İsmail! Binayı taşıyacağı gücün· üzerinde yükseltme, sonra çöküverir! Bizi 
yaratılmış malılüklar olarak kabul edin ve hakkımızda istediğinizi (fazileti) söyleyin, asla 
(gerçek faziletimize) ulaşamayacaksınız. 216 

ıu Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.297, h.Gl. 
213 Ahmed b. Muhammed b. Halid Bergi, El-Mehasiıı, c. ı, 5.245/453. 
214 Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.283, h.30. 
215 Aynı kaynak, 5.297, h. GO. 
216 Allame Muhammed Balar Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.279, h.22. 
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İmam Rıza (as) şöyle buyurmuştur: 

Kim Emiru1muminin'i (a.s) ubudiyetinlkulluğun ötesine geçiriise muhakkak ki o, ken
disine gazap olunmuş kimselerden ve sapkınlardandır. 217 

İmam Mehdi (af), Mub~ed b. Ali b. Hilal El-Kerehi'ye şöyle buyurdu: 

Ey Muhammed b. Ali! Allah insaniann nitelediği vasillardan yücedir ve her türlü övgü 
onadır. Bizler 'O'nun ilminin ve kudretinin ortaklan değiliz. Aksine gaybı O'ndan başkası 
bilmez. Nitekim şam yüce Allah kitabında şöyle buyurmuştur: 

De ki: "Allah' tan başka gökte ve yerde kimse gaybı (gizli olanı) bilmez ve onlar ne 
~an dirileceklerinden de haberdar değiller." 218 

Ben ve benim günlerime vanncaya, asnmın sonuna dek daha önce gelmiş ilk babala
nm, Ad em, Nuh, İbrahim, Musa ve diğer peygamberler ve sonraki babalanın Allah'ın re
sulü Muhammed, Ali b. Ebutalib, Hasan, Hüseyin ve onlardan başka geçmiş diğer imam
lar hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah şöyle _buyurur: 

"Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için zor bir hayat vardır ve lay am et günü 

onu kör olarak haşrederi.z." 

''Rabbim! Gören biri olduğum ~aJ.de niçin beni kör olarak haşrettin?" der .. 

(Allah,) "İşte böyledir. Bizim ayetlerimiz sana geldi, ancak s en onları unuttun. Bu-
gün de sen unutulacaksın" der. 219 · 

· Ey Muhammed b. Ali! Şianın cahilleri ve ahmakları ile din.i sivrisineğin kanadından 
daha hafif olan kimseler bize eziyet etmişlerdir. Ben 'kendisinden başka ilah bulunmayan, 
buna şahit olarak kendisinin yettiğiAllah'ı, Resulü Muhammed' i, meleklerini, peygamber
lerini, veli kullarını. seni ve bu yazımı duyac~ olan herkesi şahit tutarak diyorum ki: Ben 
"bizim gaybı bildiğimize, Allah ile onun mülküne ortak olduğumuza ya da Allah'ın bizi 
yerleşti.rdiği (ve bizim için razı olduğu) ve bizim onun için yaratıldığımız yerden başka bir 
yerde olduğumuza inanan veyahut bizim hakkımızda yazıının başında sana açıkladıkları
mm ötesine geçen kimseden Allah'a ve resulüne doğru beriyim. Sizi şahit tutarak diyorum 

217 Aynı kaynak, s.274, h.20. 
218 Nem.IGS. 
219 Taha U4-126. 
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ki: Bizim tebeıri ettiğimiz kimseden Allah, melekleri, peygamberleri ve veli kullan da be
raat eoniş, uzaklaşmıştır. Bu yazıda geçen nıtanak senin boynunda ve onu işiten herkesin 
boynunda, dostlanmızdan ve şialanmızdan gizlernemesi yönünde bir emanettir; böylece 
bu tutanak tüm dostlanmıza aşikar olmalıdır. Umulur ki bu vesileyle Allah onlan düzel
tir ve Allah'ın hak dinine dönerek sonucunu bilmedikleri ve nihayetine varamayacaklan 
şeyden vazgeçerler. Benim yazımı anladığı halde emrettiğim ve yasakladığım şeye dön
meyen kimseye Allah'ın laneti ve zikrettiğim salih kullannın laneti olsun. 

Elbette burada bir nükteyi dikkate almamız gerekir, o da şudur: Bu yüce tevkide red
dedilen gaybi ilim, gulatın iddia ettiği Allah'tan bağımsız olarak imamların gaybı bildik
leri yönündeki iddialandır. Nitekim bununla ilgili açıklama onların diğer kerametleri ko
nusunda daha önce ifade edildi. Kur'an'da onların gaybı bildikleri konusuna şu ayette 
işaret edilmiştir: 

O, görülmeyenleri (gaybı) bilir; gaybından kimseyi haberdar kılmaz. Fakat razı olduğu 
peygamberler bunun dışındadır. 220 . 

Dolayısıyla gayb ilminin onlar için sabit olduğunda hiç şüphe yoktur. Zira peygam
berler ve vasilerin mucizelerinin en temel konusu gayba dair verdikleri haberler olmuş
tur. Burada nefyedilen şey ilham ve ilahivahiy olmaksızın müstakil şekilde gaybı bilmek, 
ispat olunan şeyse onlara Yüce Allah'tan gelen ilham ve vahiy vasıtasıyla gaybı bilmele
ridir. Şu halde sakın gaflete düşüp bu tür rivayetlerle onlan cahil insanlar durumuna dü
şürmeye çalışan kimselerin sözüne kanmayın. Hayır, onlar Allah'ın mukarreb kullan ve 
kendilerinden razı olarak gaybı bildirdiği insanların en kfunil mısdaklandır; insanlardan 
hiç kimse onlarla mukayese edilmez. Allah'ın salat-u selamlan hepsinin üzerine olsun. 

Getirdiğimiz tüm ayet ve rivayetlerden anlaşılelığına göre şirk ve küfürden daha çir
kin sayılmış olan gulüvvun ölçü ve kıstası şudur: Melekler, insanlar veya cinlerden biri 
hakkında onun Allah, rab, mabud ve ilah olduğuna inanmak veya onu Allah'ın kudret ve 
ilmine ortak saymaktır veyahut Allah'tan başkasına ibadet etmeyi - hangi delil ve tasav
vura dayandınlırsa fark etmez - caiz saymaktır. Fakat kullarından birine Allah katından 
şefaat konusunda izin verilmişse veya Yüce Allah ona vahiyde bulunmak suretiyle bazı 
ilimleri açıklamışsa ya da ona belli ölçüde kudret vermişse; dolayısıyla O'nun izni dahi
linde Allah'ın şanınalayık olan bazı konulan biliyorsa ve bazı işleri yapıyorsa bunda her
hangi bir beis yoktur, bunun gulüvle de hiçbir alakası yoktur. Nitekim peygamberler, me
lekler ve evliyalarda durum bu şekildedir. 

Şu halde Yüce Allah'ın bazısıfatlan ve isimlerinin O'nun iradesi ile Tur-i Sina gibi bir 
yerdeki bir ağaç üzerinde zahir olması ve Musa'nın ondan Allah'ın şu sözünü duyması: 
"Muhakkak ki ben Allah'ım, şu halde çanğını çıkar ... " veya Meıyem oğlu İsa'nın nete
sindeki etki veya Hz. Muhammed'in (s.aa) eliyle gerçekleşen işler veya onun vasisi Hz. 

22° Cin 26-27. 
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Ali'nin (a.s) veyahut diğer peygamberler, imamlar ve evliyalann eliyle gerçekleşen işler; 
hatta ne peygamber ne de vasi olmayan Asif b. Berhiya'nın Allah'ın fazlı, izni ve here
ketiyle yapnğı şey asla gulüv değildir. Onların hepsi de Allah'a kulluklannı i.krar etmiş, 
O'na itaat konusunda sonuna kadar direnmiş ve Allah'ın düşmanlarından tebeni etmiş
lerdir. Bunu kabul etmekle bunlardan birinin rab, ilah ve mabud olduğunu kabul etmek 
arasında çok derin bir fark vardır. Mesela Meıyem oğlu İsa veya Uzeyr ya da Ali hak
kında bu iddiada bulunulmuşnır. Bu gulüvdur ama birinci sözde gulüv yoktur. Masumi
yeti kabul etmek guüv değildir. Çünkü masumiyete Yüce Allah'ın şu sözüyle Kur'an'da 
işaret edilmiştir: 

''İşte böyle ondan kötülük ve rezil.liği uzaklaştırmak istedik. O bizim ibiasa eriştiril
miş kullanmızdandır." 221 

All~'ın kullanndan birinin Allah'ın fazlı, ilisanı ve ikramı ile gayba dair bazı konu
lan bildiğine inanmak da gulüv değildir. Onun Ruh'ul-Kudus'la desteldendiği ve Rabbi
nin burharum gördüğü için hata ve yanlış yapmaması veya Allah'ın izni ve bereketi ile 
hastalara şifa vermesi veyahut Allah'ın izni ve ruhsan ile Allah kannda şefaat etmesine 
inanmak gulüv değildir. Aksine bunlar caizdir ve vuku bulmuş hakikatlerdir. 

Dolayısıyla Şeyh Saduk'un ezanda üçüncü şahadete ilişkin sözü veya Peygamber'in 
hata yapmarlığına inanan ya da imamlar hakkında mucize ve kerametiere ~anan kimse
nin gulüv ettiği yönündeki sözü baol olup gulüv kelimesinin lügat ve ısolahta ne anlama 
geldiğini düşünmemesinden kaynaklanmışnr. Çünkü imam, peygamber ve velinin had
dini belirlemeden önce birine imam veya peygamber ya da veli hakkında haddi aşnğı is
nadında bulunmak doğru değildir. Biz Kur' an ayetleri ve hadisler ışığında haddi belirle
dik. Dolayısıyla söylediklerirnizde en ufak bir şüphe yoktur. Dolayısıyla bunlan anlayıp 
ganimet saymak gerekir. 

3. Guluv Konusunda Ehlibeyt'in Thtumu 

Şunu iyi bilmemiz gerekir ki Ehlibeyt İmamlan (a.s) muhaliflerine, i.nkfucılarına ve 
düşmanlaıma gösterdikleri tepkiden Çok daha sert ve şiddetli bir tepkiyi gulüv konusunda 
ortaya koymuştur. Her ne kadar Nasibiler ile gulat I<Şfulerden sayılrna, Yahudiler, Nasara 
ve Mecusilerden daha habis olma koniısunda ortak ols~ar da ancak imamlardan i.nl<ar, 
kötüleme ve lanetierne noktasında en şiddetli ifadeler gulat hakkında gelmiş, onlardan sa
kındırma hususunda daha çok vurguda bulunmuşlard.ır. Onların gulata gösterdikleri _şid
detli tepkiler hakkında rivayet edilenler nasibilere gösterdikleri tepkilerle mukayese edil
meyecek kadar fazladır.' Dolayısıyla bu meyarıda muhalifler söze bile gelmez. Muhalifler, 
Allah'ın Ehlibeyt'e vermiş olduğu makamı onlara vermeyen ve onlan birazcık f~etle sı
radan ilimler ve mürninler derecesiı1e indiren kimselerdir. Ancak onların sahip olduklan 
faziletin, diğerlerine tercih edilmelerini gerekli kılrnadığını düşünürler. 

221 Yusuf 24. 
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Nitekini bunu Ehlisünnet'te gör
mekteyiz. Onlar din i.lmlııde fıkhi 
olarak Ebu Hanife, Şafii, Malik ve 
İbni Hanbel'i Resulullah'ın Ehli
beyt'ine tercih etmişlerdir. Ehlisün
net bu dört imarnın vasıtasız veya 
vasıta ile İmam Sadık ( a.s) ve İmam 
Bakır'ın (a.s) öğrencileri olduklannı 
itiraf ettiği halde onlara uymuştur. Di
ğer ilimlerde de onlardan başkasını 
onların önüne geçirmişlerdir. Aynı 
şekilde hilafet konusunda da Tım 
ve Adiy kabilesini, Ümeyye oğulla
rını ve Abbasileri onların önüne ge
çiımişlerdir. Oysaki Peygamberimiz
den gelmiş olan açık nasta o Hazret 
iki değerli emanet bıraktığım, bunlar
dan birininAllah'ın kitabı, diğerininse 
itreti olarak nitelediği Ehlibeyt'i ol
duğu, bunların (Kevser) havuzunun 
başında Peygamber' e kavuşacağı güne 
kadar asla birbirinden ayrılmayacağı 
beyanı vardır. Bununla birlikte Pey-
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Allah~m kullarmdan birinin 
Allah~m (azli~ ihsam ve 

ikramt ile gayba dair baz1 
konulan bildiğine inanmak 

da gulüv değildir. Onun 
Ruh~ui-Kud~la desteklendiği 

ve Rabbinin burhanıni 
gördüğü için hata ve yanliş 

yapmamasi veya Allah~m izni 
ve bereketi ile hastalara şifa 
vermesi veyahut Allah~m izni 
ve ruhsatl ile Allah katmda 
şefaat etmesine inanmak 

gulüv değildir. Aksine bunlar 
caizdir ve vuku bulmuş 

hakikatlerdir. 

gamber Ehlibeyt'inden muhalifler hakkında müsamaha, tolerans, işi kolaya alma, onlarla 
ilişki kurma, toplumlanna ve cemaatlerine katılma, cenaze merasimlerine iştirak etme, 
hastalanrıı ziyaret etme ve onlarla kardeşçe geçinineyi vurgulayıa tavsiyeler görmekte
yiz. Al<Sine nasibiler ve gulat hakkında; lanetleyici, aşağılayıa, şerlerine, bozgunculuk
lanna ve tehlikelerine karşı uzak durmayı vurgulayıa ifadeler göriiyoruz. O halde bizim 
de gulat karşısında Peygamber Ehlibeyt'inin duruş tarzını sergilememiz, onların durduğu 
yerde durmamız gerekir. Böylece aniann İslam dünyasında bugün ortaya attıkları birta
kım vesveselerine kanmamış oluruz. Şimdi hadis kaynaklanmızda konuyla ilgili zikredil
miş olan bazı rivayetleri getiriyoruz: 

Keşşi Rica! kitabında Sad'dan, Tayalisi'den, İbn-i Ebi Neciran'dan, İbn-i Sinan'dan 
şöyle rivayet etmiştir: 

imam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Biz Ehlibeyt sadık (doğru sözlü) iriSanlar olmakla 
birlikte hiçbir zaman aleyhimizde konuşan ve yalanıyla halk nezdinde doğruluğumuzun 
düşmesine sebep olan bir yalanadan ayn olmamışız. Resulullah irısanlann en doğru ko
nuşarıı idi ve Müseyleme onun aleyhinde yalan konuşuyordu. Emirulmuminin, Allah'ın 
Resulullah'tan sonra yarattığı en doğru sözlü kişi idi. Onun aleyhinde konuşan ve hak
kındaki iftiralarıyla doğruluğunu yalanlamak için çalışan kişi Abdullah b. Sebe idi. Al
lah ona lanet etsin. Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali (a.s) Muhtar belasıyla karşılaşn. İmam 
Sadık (a.s) daha sonra Haris Şami ve Benan'dan söz ederek şöyle buyurdu: Bu ikisi, Ali 
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b. Hüseyin'in (a.s) aleyhinde yalan konuşuyordu. İmam daha sonra Muğayre b. Said, 
Buzey'a, Es-Sera, Ebu Hattab, Muammer, Beşşar Eş-Şuayri, Hamza Tirmizi 222 ve Said 
El-Hindi'nin isimlerini zikredip şöyle buyurdu: Allah bunlara lanet etsin. Biz hiçbir za
man aleyhimizde konuşan bir yalanadan veya aciz göriişlü birinden ayn olmamışız. Al
lah bütün yalanalann zahm~tine karşı bize yetsin ve onlara demirin sıcaklığını tattırsın. 223 

Keşşi, Rical'inde Muhammed b. Gavleveyh'den, Sad' dan, Muhammed b. İsa'dan ve 
Yunus'tan şöyle rivayet etmiştir: 

Teyyare 224 ehlinden bir kişininEbul Hasan Rıza'ya (a.s) Yunus b. Zebyan'dan söz et
tiğini ve onun şöyle demiş olduğunu duydum: Ben bazı geceler tavaf halinde olduğum 
sırada ansızın başıının üzerinden şu nidayı duydum: "Ey Yunus! Kuşkusuz ben Allah'ım, 
benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et ve beni anmak için namaz lal." Başımı 
kalçlırdığımda ansızın Ebul Hasan'i (İmam Rıza' yı) 225 gördüm. İmam Rıza bunu duyunca 
çok öfl.<elendi; öyle ki yerinde durarnadı ve o adama şunu söyledi: Yanundan çık dışarı 
(defol); Allah sana ve bu h.ikayeyi sana anlatana lanet etsin. Allah Yunus b. Zebyan'a da 
lanet etsin; ardından bin lanetin geldiği bin lanetle lanet etsin ona ... öyle lanet ki her biri 
seni cehennemin dibine ulaşnrsın. Ben şahitlik ederim ki onu çağıran sadece şeytandı. 
Şunu bil ki Yunus, Ebu'I-Hattab ile birlikte azabın en şiddetlisindedir. O ikisinin ashabı 
da bu şeytana v~caya kadar Firavun ve Firavun hanedanıyla birlikte en şiddetli azap
tadır. Ben (onun hakkındaki) bu haberi babamdan (a.s) duydum. Yunus rivayetin deva
mında şöyle diyor: 

Tam o sırada adam İmam'ın yanından kalktı ve kapıya doğru on adım atmıştı ki sara 
krizine girdi ve kusarak geriye doğru baygın halde yere yığıldı. Cenazesini dışarı çıkar
dıkları sırada Ebul Hasan (a.s) şöyle buyurdu: 

Bir melek elinde demirden bir sapa ile ona geldi. Kafasına öyle bir darbe indirdi ki 
o darbenin etkisiyle mesanesi tersine döndü ve bitkin halde kusarak yere yığıldı. Allah 
onun ruhunu çabucak ceherıneme gönderdi ve h.ikayesini anlattığı arkadaşına - Yunus b. 
Zebyan'a - kavuşturdu, kendisine görünen şeytanı gördü. 226 

222 Bazı araştırmacılar Tırm.izi yerine El-Yezicli şeklinde kaydetmiştir. Ancak Mamagani "El·Berberi" ismini 
seçmiştir. Nitekim Sad bi Abdullah'ın El-Makalat ve'l-Firak kitabında' ve Nubahıi'nin Firak'uş-Şia kita
bında şöyle gelmiştir. Hamza b. üroare El-Berberi de Kisaniye'dencli. O, Medine alıalisindencli. Onlar
dan aynldı ve kendisinin peygamber olduğunu, Muhammed b. Hanefiyye'nin de Allah olduğunu idclia 
etti. Ona göre Hamza imam ve peygambercli; ona gökten yecli vesile indirilmiş ki bunlarla yeryüzünü fet
lıetmiş ve ona malik olmuş. Medine ve Kufe halkından bir grup Jnsan bu idcliasında ona uydu. Ebu Cafer 
Muhammed b. Ali b. Hüseyin (İmam Balar) onu Jaıi'etlecli ve ondan heraat etti, onu tekzip etti. Şia @ on
dan heraat etti. Kufe halkından iri yapılı iki kişi bu göıüşünde ona tabi oldu. Onlardan birine Said, iliğe
rine ise Beyan b. Sem'~ deniliyordu. 

223 Rical'ul-Keşşi, s.196 ve 197. 
224 Teyyare, gulüv ehli baklanda kullanılan bir ifadedir. Yani gulüvve doğru uçan kimselerdir. Bu kelimeyi 

Allame Medisi Bibarul Envar kitabının ~· cililinin 264. sayfasında açıklamışnr. 
225 [Rivayene "C" harfi bıralanış ki Merhum Medisi bundan maksactın Cebrail olduğunu söylemiş) Bazı nüs

halarda ise "ansıwı Cebrail'i gördüm" şeklinde 
226 Ricalu Keşşi, s.232 ve 233; Bibarul Envar, c.24, s.264. 



Sonbahar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Misbalı 

Şeyh Saduk (r.a), Hemdani'den, Ali' den, babasından ve Herevi'den şöyle rivayet et
miştir: İmam Rıza'ya (a.s) dedim ki: Ey Resulullah'ın evlad.ı! İnsanlann sizden naldettiği 
bir şey var ... İmam: Nedir o? diye sordu. Dedim: Diyorlar ki; insaniann sizin kullarınız 
olduğunu iddia ediyormuşsunuz! Bunun üzerine İmam şöyle buyurdu: 

Allah'ım! Ey göklerin ve yerin yarauosı, ey gizliyi ve aşikan bilen! Asla böyle bir söz 
söylemediğime sen şahitsin. Babalanından hiçbirinin bunu söylediğini de asla duymad.ım. 
Sen bu ümmet nezdinde bize yapılan zulümleri bilensin; bu da onlardandır. 

İmam daha so~a bana dönerek şöyle buyurdu: 

Ey Abdusselam! Eğer insaniann hepsi - bizden naldettiklerine göre - bizim kulları
ıruzsa o halde biz kime sanş yapacağız?227 Dedim: Doğru buyurdunuz ey Resulullah'ın 
evladı. Sonra şöyle buyurdu: Ey Abdusselam! Yoksa sen de başkaları gibi Allah'ın bizim 
için vacip kılmış olduğu velayeti i.nkar ediyorsun? Dedim: Allah'a sığınırun. Aksine ben, 
sizin velayetinizi ikrar ediyorum. 228 

Kurbu'l-Esnad kitabında Teyalisi Fuzeyl b. Osman'dan şöyle rivayet etmiştir: İmam 
Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: Allah'tan sakının, Allah'ı ve resulünü tazim 
eeliniyücelikle anın. Hiç kimseyi Resulullah'tan (s.a.a) üstün görmeyin; zira Yüce Allah 
onu üstün kılmışur. Peygamberinizin Ehlibeyt'ini orta yollu bir sevgiyle sevin; gulüv et
meyin ve aynlığa düşmeyin. Bizim söylemediğimiz bir şeyi söylemeyin. Eğer siz bir şey 
söylerseniz ve biz bir şey söylersek siz de öleceksirıiz biz de öleceğiz. Sonra Allah sizi de 
bizi de diriltecektir. O zaman biz de siz de Allah'ın istediği yerde olacağız. 229 

Gulüvcunun Sözünü Dinlemek Dinden Çıkınaya Sebep Olur 

Şeyh Saduk Muhammed b. Ali b. Babaveyh Kummi, El-Hısal kitabında kendi isna
d.ıyla İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: 

Kişinin imandan çıkmaya en yakın olduğu durum, bir gulüvcunurı yanında oturup 
onun sözünü dinlemesi ve anlatağını tasdik etmesidir. Zira babam bana babasından, o da 
derlesinden Resulullah'ın şöyle buyurduğunu naldetti: 

Ümmetimden iki grubun İslam'da nasibi yoktur: Gulat ve Kaderiye. 230 

Şeyh Saduk yine kendi isnadıyla İmam Sadık'tan (a.s) Yüce Allah'ın şu sözü bak
kında şöyle rivayet etmiştir: 

227 Kul, köle demektir. Köleler alınır ve satılır. İmam şunu ifade ediyor: Eğer herkes bizim kö.lemiz ise o za.. 
man köle sanşı diye bir şeyin olması an.laınsızdır ... 

228 Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza, s.311; Bibarul Envar, c.25, s.268, h.lO. 
229 Şeyh Saduk, Uyun-u Ahber'i-Rıza, s.311, Bibarul Envar, c.25, s.268, h. lO. 
230 Abdullah b. Cafer Himyeıi, Kurbu'l-Esnad, s.31; Alaıne Meclisi, Bibarul Envar, c.25, s.269. 
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"Şeyta.nla.rm kime indiğini size bildireyiın mi? Her giinalıkar yaJan uydunıaıya iııerl~" 231 

İmam Sadık (a.s) buyurdu: Onlar yedi kişidir: Muğayre232, Beyan 233 (bazı nüshalarda 
Benan), Said, Hamza b. Ümare Berberi, Haris Şami, Abdullah b. Haris ve Ebu'l-Hattab. 234 

Uyun-u Ahbari'r-Rıza kitabında kendi isoadıyla İmam Rıza'nın (a.s) Gulat ve Millev
vize fırkasından olan Ebu Haşim' e verdiği cevapta şunu rivayet etmiştir: 

İmam şöyle buyurdu: Gulat k.§fudir ve Müfevvize müşriktir; onlarla oturan veya ara
larına kanşan veya onlarla (aynı sofrada) yiyip içen, onlarla ilişki kuran, onlan evlendiren 
veya onlardan evlenen, emanet konusunda onlara güvenen veya aniann güvendiği, onla
rın sözünü tasdikleyen veya bir satır kelimeyle (dahi) onlara yardım eden kimse Allah'ın, 
Peygamber'in ve biz Ehlibeyt'in velayetinden çılanış olur. 235 

·Allame Meclisi Biharul Envar kitabında kendi isoadıyla Yüce Allah'ın "Gazaba uğramış 
ve sapkın olaniann yolnna değil" sözü hakkında şu hadisi rivayet etmiştir: Eminılmuminin 
(a.s) şöyle buyurdu: Yüce Allah kullanna, ondan kendilerine nimet verilmiş olanların yolunu 
istemelerini eı:nretm.i.ştiı Nımete mazhar olanlar ise peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Saliblerdir. 
Gazaba uğramış olanların yolundan iseAllah'a sığınmalanru istemiştir. Onlar, haklanndaAllah'ın 

"~ ~ J 4111 4:.J (J-0 4111 ~ ~_,!.o ı.SJ; (J-0 A ~1 jA J.9" 236 buyurduğu Yahudilerdir. 

Sapkınların yolundan da Allah' a sığınmalarını isten:ıiştir. Onlar haklarında Allah'ın şu 
sözü olan Hıristi.yanlardır: 

J.:.i (J-0 l_,l...; ..ı.; r.} y1_,..,.1 IH 'ı J J.=-JI .;-}-~~ ~ 1_,1;; 'ı ~l::SJI JAI ~ J.9 ) 
( ~1 YI_,..... y. I.,W. J l_r.!S I_,L-.;1 .J 

De ki: "Ey kitap ehli! Haksız yeredininizde aşın gitmeyin. Önceden sapmış olan, bjr.. 
çoldannı da saptıran ve doğru yoldan çıkmış olan bir topluluğun isteklerine uymayın." 237 

231 Şuara 221-222. 
232 Muğayre, gulat arasından meşhur olan İbn-i Said'dir; onu lanetleyen birçok rivayet gelmiştir. Onlardan bir 

kısmı ileride gelecektir. 
233 Beni Temi.m kabilesinden Beyan b. Sem'an En-Nebdi Irak'ta Hicri }'\izüncü yıldan sonra ortaya çılaruş, 

· Ali'nin (as) ilah olduğuna onun ardından oğlu Muhammed b. Hanefiye'nin, ondan sonra ise Muhammed'in 
oğlu Ebu Haşim'in ilahlığına inanmış. Sonra kendisinin ilah olduğunu iddia ederek Ebu Cafer' e (imam 
Bakır'a) bir kitap gönderdiğini ve onu kendisine imana davet ettiğini söylemiştir. Onun iddiasına · göre 
İmam Bakır Beyan tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Keşşi Zürare'den şu baberi nakletmiştir: Zü
rare diyor ki: İmam Bakır'dan şöyle söylediğini duydum: Allah Benan'el-Beyan'a lanet etsin; zira Benan, 
babamın aleyhinde yalan konuşuyordu. Ben, babam Ali b. HUseyin'in salih bir kul olduğuna şahitlik ede
rim. 

234 Şeyh Saduk, El-Hısal kitabında ve Meclisi Bihar'da şöyle kaydetmiştir: Said Nebdi, İmam Sadık'ın (a.s) 
defalarca Janeılediği biridir. Hamza yalancılardan ve lanetlenmiş kimselerdendir. Aynı şekilde Haris ve 
oğlu, Ebu'I-Hattab Muhammed b. Ebu Zeyneb imamlann diliyle Janetlenmiş kimselerdir. 

235 Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza (a.s), s.326; Meclisi, Bilıar, s.25, h.273. 
236 Maide 60 "De ki: "Allah kannda miikafan bundan daha kötü olanlan size bildireyim mi? Allah'ın Janet

lediği, gazabına uğrattığı ... kimselerdir." 
237 Maide 77. 
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İmam Rıza (a.s) buyurdu: Kim Emirulınuminin'i (a.s) ubudiyetinlkulluğun ötesine ge
çirirse gazaba uğramış ve sapkın kimselerden olur. 

Daha sonra adam ona doğru ayağa kalkıp şöyle dedi: Ey Resulullah'ın evladı! Bize 
Rabbini anlat. Çünkü bizim kabul ettiğimiz kimseler haklamızda ihtilafa düştüler. Bu
nun üzerine İmam Rıza (a.s) ona cevap verdi ve Yüce Allah'ı en güzel vasfı. ile anlattı, 
onu yüceltti ve şanına yakışmayan özelliklerden tenzih etti. Meclisi bunun bir kısmını 
Bihar' da getirmiştir. 

Bunun üzerine adam şöyle dedi: Babarn ve annem sana feda olsun ey Resulullah'ın ev
ladı! Benimle birlikte sizin velayetinizi kabullenmiş olan bazı kimseler tüm bunlarıAli'nin 
özellikleri sanmakta ve onun alemierin rabbi olduğuna irıanmaktadır. 

İmam Rıza ( a.s) bu sözü duyunca bederıi titredi ve vücudundan terler akınaya başladı. 
Ardından şöyle buyurdu: 

Allah münezzehtir, Allah münezzehtir. Allah, zalimlerin ve kafirlerin söylediklerin
den üstün ve yücedir. Acaba Ali de diğer yiyen ve içenler gibi yiyip iÇIDiyor muydu? Ev
lenenler gibi evlenmiyor muydu? Konuşanlar gibi konuşmuyor muydu? Bununla birlikte 
o, Allah'ın huzurunda zelil bir halde huzu ile namaz kılardı, tüm kalbiyle ona yönelirdi. 
Acaba böyle özellikleri olan biri ilah olabilir mi? Eğer o ilah olursa sizden ilah olmayan 
tek kişi dahi kalmaz; çünkü insanların hepsi sahibinde hadis olan/ortaya çıkan bu özel
liklerde onunla ortaknr. 

Adam dedi: Ey Resulullah'ın oğlu! Onlar zannediyorlar ki Ali kendisinden Allah'tan 
başkasının güç yetiremeyeceği birtalam mucizeler göstermektedir; bu da onun ilah oldu
ğuna delildir. Onların karşısında hadis ve aciz varlıkların sıfatlarıyla zahir olduğunda ise 
bu onların aklını karıştırdı; böylece onları imtihan etti ki onu tanısınlar ve ona olan inanç
ları kendi iradeleriyle gerçekleşsin. 

Bunun üzerine İmam Rıza şöyle buyurdu: 

Onarın zaten ilk hatası bunu tersinden görmekten vazgeçmeyişleridir238• Ondan ihti
yaç ve acizlik zahir olduğunda şuna delalet eder: Söz konusu mucizeler, zayıflarla muh
taçların kendisiyle ortak olduğu sıfatıara sahip birinin kendi işi değildir. Demek ki ondan 
zahir olan mucizeler yaratılmışlara benzemeyen bir kudret sahibinin işidir, hadis ve muh
taç olan, zaafında zayıflarla ortak olan birinin işi değil. 

İmam Rıza ( a.s) sözlerirıi şöyle sürdürdü: 

Onlar sapkınlığa düşmüş kafir bir güruhtur; ancak içlerindeki cehaletleri ölçüsünde 
nasiplenmişler; kendilerine şiddetle hayranlık duymuşlar ve nefislerindeki şeyi çok bü
yütmüşlerdir. Onlar fasit görüşlerirıi tek görüş olarak öne çıkardılar, kendilerini vadp 

238 Yani ihtiyaç ve acizliği onun kulluğuna delil görmeleri yerine mucizeleri onun ilahlığına delil göıüyorlar. 
Ondan hem mucizeler göıüyorlar hem de acizlik müşahede ediyorlar. Oysaki burada hiçbir tarafın özel
liğini diğerinden öne geçirmeyi gerekli !alacak bir gerekçe yoknır. Dolayısıyla ondan görülen mucizeye 
yön vermek yerine kulluğuna delalet eden özelliklere yön vermenin hiçbir makul izahı yoknır. İlıtirnal ge
lince de istidlal baol olur. 
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yola ulaşoımayan akıllanna yetindiler. Öyle ki Allah'ın değerini küçümsediler, onun em
rini küçük saydılar, makarnının azametini basit gördüler. Çünkü onu kendi zatıyla kud
ret sahibi olup gücünü herhangi birinden almamış ve mutlak zengin olup biç kimseden 
faydalanmamış olarak görmediler. Oysaki o dilediğini fakir lolar, dilediğini zenginleşti
tir, dilediği güç sahibini güçünün ardından aciz bıralar ve dilediği zengini zenginliğinin 
ardından fakirleştirir. 

İmam daha sonra bir kralı misal getirdi. O kral memurlanndan birine diğerlerinden 
ayırt eelilmesi için birtakım dereceler ve makamlar vermiş. Kral bu memurunu bir top
luma gönderiyor. F~at o toplum kralın vermiş olduğu bu derece ve makamlan dikkate _ 
alarak o memuru kral olarak karşılıyor; krala göstermeleri gereken tevazu ve ikramı ona 
gösteriyorlar. Öyle ki kralı ve ona saygıyı tamamen bırakı.yorlar; ona göstermeleri gere
ken hak ettiği hürmeti göstermiyorlar. Burada kralın, kendi memleketinde kendisiyle ku
luriu .eşit görerek ona ihanet ve saygısızlık edip haklayla kendisine tazirnde bulunmayan 
bu top1uma öfkelenmek, onların tümünü hapsetmek ve sürekli onlara işkence edecek bi
rini başlarına musallat etmek hakladır. 

İmam daha sonra şöyle buyurdu: 

Aynı şekilde bu topluluk da Yüce Allah'ın-faziletini ortaya koymak ve hüccetini ikame 
etmek üzere- üstün loldığı Emirulmuminin'i (a.s) bir kul olarak karşılarında gördükle
rinde yaratıcılan onların nezdinde Ali gibi bir kulu olmayacak kadar küçiiJ.dü; Ali'yi de 
bir rabbi olmayacak ölçüde büyüttüler ve ona kendisin~ ait olmayan ismi verdiler. Bunun 
üzerine o, takipçileri ve Şiileri bu topluluğu böyle bir inançtan men ederek şöyle dediler: 

Ey cemaat! Ali ve evlatlan Allah'ın saygın kullandır, yaratılmışlar ve tedbir olunmak
tadırlar. Onlar ancak illemlerin Rabbi Alİalı'ın kendilerine vermiş olduğu güç ölçüsünde 
bir şeye güç yetirirler. Ancak Allah'ın malik loldığı şeye malik olabilirler; Allah'ın ver
diği güç ve takat olmazsa ne ölüme, ne hayata, ne diriltmeye, ne kapatmaya, ne açmaya, 
ne bir harekete, ne de bir sükiina kaclir olmazlar. Onların rabbi ve yaratıası, hadis olan 
varlıkların özelliklerinden yüce ve sınırlı mahlilklann niteliklerinden üstündür. Allah'ı bı
rakıp da onlan veya onlardan birini rab edinen kimse kafirlerdenclir ve kesinlikle doğru 
yoldan sapmıştır. 

\ 

Nihayetinde dik başlılık ederek azgınlıklan i~de hocalamaya devam eden, sonunda 
arzulan boşa çıkmış, istekleri hüsrana uğramış ve a~ verici bir azapta kalmış bir topluluk 
dışında herkes böyle bir inançtan kaçınmıştır. 239 

Değerli okuyucu! Gördüğün gibi İmam Rıza (a.s) kelarrıında en ufak bir saplanlık ve 
iphama yer vermeden vasat yol olan doğru yolu açıklıyor. İmam mucize ve kerametleri 
kabul ederken sonuna kadar kulluk ve ubudiyette ısrar ediyor; imamlardan birine ilahlık is
nadında bulunan kimseyi ise açık bir ifadeyle ve çekinmeden lanetliyar ve kafi.r .olduğunu 

239 Alnna asnn alimlerinden Ebu MansurAhmet b. Ali b. Ebutalib Tabersi, El-İhticac, 5.242; İmam Hasan b. 
Ali El-Askeri (a.5), kendisine isnat edilen tefsir, 5.18-21; Meclisi, Bibar, c.25, 5.273-278, ibaretlerde aı.ı
cık farkla bu rivayeti getirmiştir. 
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beyan ediyot Bu badiste evliyalar hakkında gulüv ve taksitin nefyine dair doğru yolu gös
terecek aydınlao.cı açıklamanın mevcut olduğunu kavrayabilirsin. 

Şeyh Müfi.d Em ali kitabında Hüseyin b. Hamza Alevi' den, Muhammed Him yeri' den, 
babasından, İbn-i İsa'dan, Muruk b. Ubeyd'den, Muhammed b. Zeyd Taberi'den şöyle 
rivayet etmiştir: 

Ben Horasan'da Ali b. MusaEr-Rıza'nın (a.s) yanı başında ayakta durmuştum. Onun 
huzurunda aralannda İshak b. Abbas b. Musa'nın da bulunduğu Haşim oğullanndan bir 
grup vardı. İmam ona hitaben şöyle buyurdu: 

Ey İshak! Bana ulaşan bilgiye göre sizler "insanlann bizim kullanınız olduğunu" söy
lüyormuşsunuz. Hayır, Resulullah'a olan yalanlığıma andolsun ki ben asla böyle bir söz 
söylemedim; babalamnın hiçbirinden bunu duymadım, onlardan birinin böyle bir şey söy
lemiş olduğu haberi de bana ulaşmadı. Ancak biz şunu diyoruz: İnsanlar itaatte bizim kul
laruruz ve dinde dostlanmızdır. Burada hazır olanlar (bu sözü) bulunmayanlara ulaşttrsın. 240 

Ebu Amr Keşşi, kendi ricalinde kendi isoadıyla İnıran'dan şöyle rivayet etmiştir: 

İnıran diyor ki: İmam Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini duydum: 

Allah Ebul-Hattab'a lanet etsin. Allah onunla birlikte öldürülenlere lanet etsin. Allah 
onlardan geriye kalana lanet etsin. Allah kalbinde onlara merhamet besleyen kimseye la
net etsin. 241 

Keşşi yine kendi isoadıyla Hennan b. Sudeyr'den şöyle nakletmiştir: Yüz otuz seki
zina yıldı. Ben İmam Sadık'ın (a.s) yanında otu.rmuştum. Muyesser de o Hazretin yanın
daydı. Muyesser Beyya Ez-Zatti şöyle dedi: Canım sana feda olsun! Bir grup insan beni 
çok şaşırtıyor; onlar bizimle birlikte buraya geliyorlardı. Ama şimdi izleri kaybolup git
miş ve hiçbir etkileri kalmamış. 

İmam: Onlar kim? diye sorunca dedim: Ebu'I-Hattab ve arkadaşlan. Arkaya doğru 
yaslanmış olan İmam bu sözü duyunca hemen irkilip oturdu ve parmağını göğe doğru 
kaldırarak şöyle dedi: Allah'ın laneti Ebu'l-Hattab'm üzerine olsun, tüm melekler ve in
sanlann laneti ona olsun. Allab'a şahitlik ettiğim gibi onun kafir, ffisık ve müşrik oldu
ğuna şahitlik ederim; o sabah akşam azabın en şiddetlisinde Firavun'la birliktedir. İmam 
daha sonra şöyle buyurdu: Allah'a yemin olsun ki onunla birlikte ateşe girecek cesetlere 
karşı kendimi (vaktimi) değerli görürüm. (Yani akıbeti cehennem ateşi olacak bu toplu
lukla oturup kallanam, onlarla zaman geçirmem). 242 

Yıne kendi isoadıyla Hammad b. Osman'dan, Zürare'den şöyle nakletmiştir: İmam 
Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Bana Hamza'dan haber ver! (Gulattan biri olan Hamza b. 
Ümare Berberi) Zannınca babam ona gelmiş, öyle mi? Dedim: Evet İmam buyurdu: 
Allah'a yemin olsun ki yalan söylemiştir; ona gelen, Mütekevvin'den başkası değil. İblis 

240 Şeyh Müfid Muhammed b. Numan, EI-Emali, 5.148; İbo-i Şeyh El-emali, s.14; Biharul Envar, c25, s.279. 
241 Ebu Amr Muhammed b. Ömer b. Abdulazjz El-Keşşi, Rical'ul-Keşş~ 5.191-192. 
242 Aynı kayoak, s.191. 
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ona Mütekevvin isminde bir şeytanı musallat kılmış; o insanlara istediği surette gelir- is
terse büyük surette isterse küçük surette gelebilir.-Allah'a yemin. olsun ki babamın (a.s) 
suretinde asla gelemez. 243 

Bir başka rivayettekendi isoadıyla İmam Sadık'tan (a.s) şöyle nakletmiştir: 

Allah'a yemin olsun ki İDlis şehrin ya da mescidin duvan üzerinde Ebu'l-Hattab'a gö
ründü. Sanki onu görür gibiyirn ve o şöyle diyor: Şimdi muzaffer olacaksın, şimdi mu
zaffer olacaksın. 244 

Yani Ebu'l-Hattab'ın son aniarına kadar şeytan onu teşvik ve tahrikte bulunmuş, böy
lece tövbe etmesini engellemiştir. O da k§fu olarak öldürülınüştür. Allah ona ve takipçi
lerine lanet etsin. 

Ebu Amr El-Keşşi rical kitabında kendi isoadıyla Eban b. Osman'dan şöyle rivayet 
etmiş~: İmam Sadık'ın (a.s) şöyle söylediğini duydum: 

AllahAbdullah b. Sebe'ye lanet etsin; zira o Emirulmuminin'in (a.s) Rab olduğunu iddia 
etti. Oysaki -Allah'a andolsun ki-Eminılmuminin (a.s) Allah'a itaat eden bir kuldu. Vay 
olsun aleyhimizde yalan konuşanın haline! Bir grup insan bizim hakkımızda bizim söy
lemediğimiz sözleri söylemektedir. Onlardan Allah' a sığırunz, onlardan Allah' a sığırunz. 245 

Yıne kendi isoadıyla Ebu Hamza Sumali'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Hamza diyor 
ki: Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle dedi: 

Bizim aleyhimizde yalan konuşana Allah lanet etsin. Bana Abdullah b. Sebe'den söz 
edildiğinde bedenimdeki tüylerim diken diken oldu. Zira o çok büyük bir iddiada bulun
muş; ona ne oluyor, Allah ona lanet etsin! Allah'a yemin olsun ki Ali (a.s), Allah'ın salih 
bir kulu ve Resulullah'ın (s.a.a) kardeşi idi; onun ulaştığı keramet tümüyle Allah'a ve re
sulüne itaatin sonucudur. Resuluilah (s.a.a) da hangi keramete ulaşm.ışsa sadece Allah'a 
itaatiyle ulaşmıştır. 246 

El-Keşşi kendi isoadıyla İmam Muhammed Balor'dan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: Ali 
(a.s) Basra ehli ile savaşını tamamlayınca Zet247 kabilesinden yetmiş kişi yanına gelerek 
ona selam verdi ve kendi dillerinde Hazretle konuştular. Ali (a.s) kendi dilleriyle onlara 
cevap verdi ve şöyle buyurdu: Ben s~ söylediğiniz gibi değilim. Ben Allah'ın kuluyum 
ve mahlfikum. İmam Balor (a.s) diyor: Onlar bunu kabul etıiıeyip Ali'ye (a.s) şöyle de
diler: Sen kesinlikle O'sun. 

Bunun üzerine Ali (a.s) onlara şöyle dedi: Eğer söylediğiniz sözden döomezseniz ve 
Yüce Allah' a tövbe etmezseniz kesinlikle sizi öldüreceğim. İmam B alar ( a.s) diyor: Fakat 
onlar sözlerinden dönmeye yanaşmayıp tövbe etmeyince Ali (a.s) onlar için çukurlarka
zılmasını emretti. Çukur.lar kazılınca aralarında delikler açtı ve ardından onian çukurlara 

243 Aynı kaynak, s.193-194. 
244 Aynı kaynak, s.195. . 
245 EbuAmr El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.70 ~ 71. 
246 Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.287; Keşşi'den naklen. 
247 Zet, Hind hallandan bir taifedir. 
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attırdı. En baştaki çukura su doldurdu. Sonra hiç kimsenin bulunmadığı. bir çukurda ateş 
yaktırdı. Böylece onlar üzerlerine gelen dumanın etkisiyle öldüler. 248 

Burada biri çıkıp da "Bu insanların idam edilmesi nasıl izah edilebilir; oysaki biz Yüce 
Allah'ın laıllarına merhametli olduğunu biliyoruz?!" diye itiJazda bulunması yersizdir. 
Çünkü övgüye şayan izzet sahibi Allah'ın yolundan sapma ve çılanayı engellemek, bir 
daktorun hastayı tedavi etmek için yaptığı. arneliyata benzemektedir. Amaluyatın başanya 
ulaşması bazen bedende bulunan birçok hücrenin, özellikle de hastalıklı hücrelerin imha 
edilmesini gerektirebilir. Adalet, tababet ve tedavi bazen acı olabilir ama bir zarurettir ve 
merhametle de asla çelişmez. Zira hasta hücrelere acımak hastaya zulüm olduğu gibi sap
kınlığa da acımak topluma zulümdür. Mikrobu imha etmekse kesinlikle zulüm sayılmaz. 
Aksine onu kendi haline bıralanak ve böylece ileride birilerinin onu kapıp ölmesine ge
çit vermek zulümdür. imarnın onlara tövbeyi sunarak içinde bulunduklan batıl düşünce
lerden dönme fırsatı vermesi ise onlar için en güzel mazeret ve en güzel kurtuluş olabi
lirdi. Kendisini biri kurtuluş, diğeri helak olan iki yolun karşısında bulan biri, eğer helak 
olmayı seçmişse sadece kendisini kınamalıdır. 

Yıne kendi isnadıyla İmam Zeynelabidin'in (a.s) sahabından olan Ebu Halid'den şöyle 
rivayet etmiştir: İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurdu: 

Yahudiler Uzeyr'i sevdiler; öyle ki onun hakkında söylediler söylediklerini; sonuçta ne 
Uzeyr onlardan oldu ne de onlar Uzeyr'den ... Hıristiyanlar da İsa'yı sevdiler; öyle ki onun 
hakkında söylediler söylediklerini; sonuçta ne İsa onlardan oldu ne de onlar İsa'dan ... Biz 
de bu sünnetten bir şey üzereyiz; zira Şiamızdan bir topluluk bizi sevecek; öyle ki hak
kımızda Yahudilerin Uzeyr hakkında ve Hıristiyanların Meryem oğlu İsa hakkında söy
lediklerini söyleyecekler; sonuçta ne onlar bizden olacak ne de biz onlardan olacağız. 249 

Erbili, Himyeri'nin Ed-Delail kitabından Malik Ceheni'den şöyle rivayet etmiştir: 
Şia sürgün edildiği ve fırkalara bölündüğü sırada biz Medine'de idik. Biz de Medine'den 
uzaklaşarak bir tarafa gittik. Yalnız kaldığımızda onların faziletlerini ve Şiaıun söyledik
lerini zil<retmeye başladık ve öyle bir noktaya vardık ki zihnimizden rububiyetlrablik 
geçti. Daha hiçbir şey hissetmemiştik ki ansızın Ebu Abdullah'ı (İmam Sadık'ı) bir eşe
ğin üzerinde durmuş vaziyette gördük; nereden geldiğini de bilernedik O şöyle buyurdu: 

Ey Malik ve ey Halid! Ne zaman size rububiyet hakkında bir söz söyledim? Biz: "Şu 
an gelinceye kadar hiç zihnimizden geçmemişti" diye cevap verince İmam şöyle buyurdu: 
Şunu iyi bilin ki bizi, gece-gündüz gözeten bir rabbimiz var ve biz ona laılluk ediyoruz. 
Ey Malik ve ey Halid! Bizi malılUklar olarak görün ve hakkımızda istediğinizi (fazileti) 
söyleyin. İmam eşeğin üzerinde olduğu halde bu sözü defalarca tekrarladı. 250 

Ebu Amr El-Keşşi kendi isnadıyla şöyle rivayet etmiştir: 
248 Ebu Arnr EI-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.72; Meclis~ Biharul Envar, c.25, s.287. 
249 Ayru kaynak, s.79, Biharul Envar, Meclisi, c.25, s.288. 
250 Babanddin Ebu'I-Hasan Ali b. İsa Erbili (ö:692), KeşfU'l-Cumme li Maıifet'il-Eimme, s.237; Meclisi, Bi

har, c.25, s,289. 

195 



196 

Misbalı ı Oinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Sonbah4r 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

Bir gün İmam Sadık (a.s) ashabına şöyle buyurdu: Allah Muğayre b. Said' e lanet etsin, 
Allah o Yahudi kadına lanet etsin ki Muğayre hep onun yanına gider, kendisinden büyü, 
sihirbazlık ve yalanalık öğreoirdi. Muğayre babamın (s.a) aleyhinde yalan konuştu; Al
lah da ondan imam aldı. Şimdi de bir topluluk benim aleyhimde yalan konuşmuştur. On
lara ne oluyor?! Allah onlara demirin sıcaklığını tattırsın. Allah'a yemin olsun ki biz, bizi 
yaratan ve seçen Allah'ın kullarından başka bir şey değiliz. Kendi yanımızdan ne bir za
rar ne de bir yarara gücümüz yoktur. Eğer rabmete mazhar olursak O'nun rahmetiyledir 
ve eğer cezalandınlırsak günahlarımızın sebebiyledir. Allah'a andolsun ki bizim Allab'a 
karşı bir hüccetimiz ~lmadığı gibi yanımızda Allah'tan bir berat da yoktur. Biz öleceğiz, 
kabre konulacağız, yeniden diriltileceğiz, hasrolunacağız, (ilahi divanda) durdurulacağız 
ve sorgulanacağız. 

Vay onların haline! Ne oluyor onlara?! Allah lanet etsin onlara! Onlar Allab'ı incittiler 
ve kabrinde Resulullah'ı (s.a.a) indttiler; Emirulmuminin'i, Fatıma'yı, Hasan' ı, Hüseyin' i, 
Ali b. Hüseyin'i ve Muhammed b. Ali'yi (hepsine Allah'ın salat-u selamları olsun) indt
tiler. İşte ben önünüzde durmaktayım; bu Resulullah'ın (s.a.a) eti ve derisidir. Diğerleri 
kendini güvende hissederken ben korku, endişe ve kaygı içinde yatağıma yanyorum; ya
taklarında yatanların en tedirgin olaruyım; geceyi korkarak tedirgin halde uyumadan geçi
riyorum; dağlarda ve ov~arda dolaşıp duruyorum. Benim hakkımda Beni Esed'in kölesi 
Ecdem Berrad Ebu'l-Hattab'm söylediklerinden Allab'a sığınırım. Allah ona lanet etsin. 

Valiabi eğer bizimle imtihan olsalardı ve biz onlara bunu emretseydik kabul etmeme
leri gerekirdi. Bununla birlikte onlar beni korkulu ve tedirgin bir halde kendilerini Allab'a 
çağırdığımı, onlardanAllah'a sığındığıını görüyorlar, nasıl böyle yapıyorlar?! Sizleri şahit 
tutarak diyorum ki ben Resulullab'ın (s.a.a) soyundan gelen bir kişiyim; yanımdaAllah'tan 
bir berat yoktur; eğer O'na itaat edersem bana rahmetiyle muamele eder ve eğer O'na asi 
olursam şiddetli bir azapla veya azabın en şiddetiisiyle beni cezalandınr. 252 

El-Keşşi ricalinde kendi isoadıyla İbn-i Ebu Umeyr'den şöyle rivayet etmiştir: Arka
daşlanmızdan biri bize hadis naklederek dedi ki: Ebu Abdullah'a (İmam Sadık'a) dedim 
ki: Ebu Harun El-Mekfuf253 sizin ona şöyle dediğinizi ~ediyor: Eğer Kadim'i (Allah'ı) 
arıyorsan işte karşındadır; onu kimse idrak edemez ve eğer Y.aranlıp nzıklandırılao birini 
arİyorsan o Muhammed b. Ali' dir. İmam Sadık (a.s) bu sözü duyunca şöyle buyurdu: Be
nim aleyhimde yalan konuşmuştur, Allah ona lanet ~tsin; tek bir yarancı vardır, o da hiç
bir ortağı bulunmayan tek olan Allalı'nr. Bize ölümü tattirması Allah'a haknr; ölmeyecek 
tek zat ise malılUkann ve varlıkların yara n cısı. olan Allah'nr. 254 

251 Ecde, uzw kesik anlamına gelir. Burnu, kulağı, eli veya dudağı kesik kimse demektir. Bazı nüshalarda 
"dm" harfi yerine noktalı "ha" harfi ile gelmiştir. Bu durumda ahmak veya aldatan manasma gelir. Ber
rad ise suban işçisi manasma gelir; burada onun mesleğine işaret edilmiştir. 

252 Ebu Amr El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.147; Bibarul Envar, c.25, s.290. 
253 Şeyh 1\ısi, İmam Sadık'ın (as) Asbabı kitabında Musa b. Umeyr Ebu Harun El-Mekfuf'u Cade b. Hu

beyre hanedanının azat ettiği bir köle olarak saymıştır. 
254 Aynı kaynak, s.l45. 
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Yıne kendi isoadıyla Ebu Abbas Begbag'dan şöyle rivayet etmiştir: İbn-i Ebu Yafur 
ile Mualla b. Huneys tarnşıyordu. İbn-i Ebu Yafur diyordu ki: Vasller a:J.imdirler, iyidir
ler ve takva ehli kimselerdirler. İbn-i Huneys ise şöyle diyordu: Vasller peygamberdirler. 
Daha sonra İmam Sadık'ın (a.s) yanına girdiler. Henüz tartışmaları bitmemişti ki İmam 
Sadık (a.s) onlardan önce söze başlayarak şöyle buyurdu: Ey Abdullah! Bizim peygam
berler olduğumuzu söyleyenden beriyim. 255 

Mualla b. Huneys, bu sözü belki de ömrünün bir döneminde gulüv ettiği sırada söy
lemiştir. Çünkü biz onun Allah sevgisi yolunda, Resulullah ve Ehlibeyt mubabbeti yo
lunda şehit. olduğunu ve İmam Sadık'ın (a.s) ona ağladığını biliyoruz. Dolayısıyla onun 
gulüv üzere ölmüş olduğu zarınedilmemelidir. Zira o, Allah'ın en halis dostlarından ve 
Ehlibeyt Şialarındandı. 

Başka bir rivayettekendi isoadıyla Muaviye b. Arnmar'ın şöyle dediğini nakletmiştir: 
Bana Ebu'I-Hattab hakkında birtakım sözler ulaşn. Bunun üzerine İmam Sadık'ın (a.s) 
yanına gittim. Ben imarnın yanında iken Ebu'I-Hattab da içeri girdi. Ben mecliste onunla 
birlikte yalnız kalıncaya kadar bekledim. Sonra İmam Sadık'a dedim ki: Ebu'I-Hattab siz
den şu sözleri rivayet etti. İmam buyurdu: Yalan konuşmuş. Ben daha sonra ondan duy
duğum ve reddettiğimiz sözlerini tek tek İmama nakletmeye ve aslını sormaya başladım. 
Her defasında İmam "yalan söylemiş" diyordu. Ebu'I-Hattab yerinden sıçradı ve eliyle 
imarnın sakalına vurdu. Ben de eline vurarak: "Çek elini onun sakalından!" dedim. Bu
nun üzerine Ebu'l-Hattab: Ey Ebu'l-Kasım, kalkınıyor musun? diye sordu. (Ebu'l-Kasım 
Muaviye b. Arnmar'ın künyesidir) İmam Sadık (a.s) buyurdu: Onun işi var. Ebu'I-Hattab 
sözünü tekrarladı. İmam da sözünü tekrarladı. Her ikisi (Ebu'l-Hattab ve İmam) sözünü 
üç defa tekrarladı. 

Daha sonra İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: O sana şunu demek istedi: Bana haber 
veriyor ama senden gizliyor; o halde arkadaşlarıma şunu bunu söyle ve onlara şunu bunu 
ulaştır. Muaviye b. Arnmar diyor: Dedim ki: Ben böyle bir şeyi kaydetmedim. O yüzden 
kaydettiğimi ( duyduklarımı) söyleyeceğim. Kaydetmediğim şey konusunda ise yarıımda 
bulunanın en güzelini söyleyeceğim. İmam buyurdu: Evet, muslih/ıslah edi d yalana olmaz. 256 

El-Keşşi daha sonra Ebu'l-Hattab'ın eliyle İmaının sakalına vurmasını uzak bir olası
lık saymış ve bunun hata olduğunu veya İbn-i Arnmar'ın uydurduğunu sanmıştır. Oysaki 
durum onun uzak gördüğü gibi değildir. Çünkü İmam Sadık'tan (a.s) önce Şehitler Efen
disinin mübarek naaşı atların ayakları alnnda kalmıştır. Yani bu İslam'da kırılmış olan ilk 
saygınlık değildir. Onun uzak gördüğü şey ona göre ve bize göre uzaknr. Ama Müslü
manlar nezdinde bundan kat kat daha çirkin işler defalarca gerçekleşmiştir. Tarihe müra
caat eden herkes söylediklerimizin gerçek olduğunu görür. 

Yıne kendi isoadıyla İbn-i Muğayre'den şöyle rivayet etmiştir: İbn-i Muğayre dedi 
ki: Ben ve Yahya b. Abdullah b. Hasan İmam Rıza'nın (a.s) yanında idik. Yahya dedi ki: 
Carıım sana feda olsun! Onlar senin gaybı bildiğini zarınediyorlar. Bunun üzerine İmam 

255 Aynı kaynak, s. 160; Meclisi, Biharul Envar, c.25, 5.291. 
256 Aynı kaynak, s.I90. 
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şöyle buyurdu: Suphanallah! Elini başımın üzerine bırak; Allah'a yemin olsun ki bede
nimde ve başımda diken diken olmayan tek tüy kalmamıştır! (Yani bana nispet verdikleri 
şeyden ve onun korkusundan dolayı tüylerim diken diken oldu). İmam daha sonra şöyle 
buyurdu: Hayır, Allah'a yemin olsun ki bu ancak Resulullah'tan bir rivayetıir. 257 

Ancak burada muhataba ·göre bir hitap olduğunu dikkatten kaçumamak gerekir. Çünkü 
bizim yanımızda sabit olan bir gerçek vardır. O da şudur: Ehlibeyt imamlannın ilimleri
nin sadece dedeleri Resulullah'tan rivayet ettikleriyle sınırlı olmadığı hususu, Kur'an ve 
mütevatir rivayetler yoluyla ispatlarumş bir hakikattir. Burada belki de mubataba karşı ta
kiyye gerekmiştir veya imamların bazı kerametleriili bilmesi durumunda iman ve idralti
nin zaafından dolayı gulüwe sürüklenmesi ihtimali vardır. Nitekim halkın birçoğu böyle
dir. Dolayısıyla bu hadisle ilgili söylediklerimiz uzak bir olasılık değildir. Çünkü onların 
"biz gaybı bilmeyiz" sözü sahihtir. Ancak manası şudur: Rabbimiz bize ilham etmedikçe 
ve bU~edikçe gaybı bilmeyiz. "Biz gaybı biliriz" sözü de sahihtir. Yani Allah'ın bize 
bilelimiesi ve ilhamda bulunmasıyla gaybı biliriz. 

El-Keşşi kendi isoadıyla Musadif'ten şöyle rivayet etmiştir: İnsanlar Kufe'de "leb
beyk" dediklerinde (biyat manasında değil de "lebbeyk allahümme lebbeyk" der gibi "leb
beyk Cafer b. Muhammed lebbeyk" de~erinde) imam Sadık'ın (a.s) yanına girdim ve 
bunu ona haber verdiğimde secdeye kapandı ve göğsünü bir civciv gibi yere yapıştırdı. 
Ağlıyordu ve parmağıyla işaret ederek şöyle diyordu: Hayır, ben kulübede Allah'ın kü
çücük kuluyum! Bunu defalarca söyledi. Daha sonra başını kaldırdığında gözyaşları sa
kalından akıyordu. 

Ben ona bu haberi verdiğim içirı pişmanlık duydum ve dedim ki: Canım sana feda 
olsun! Neden bu haber seni bu kadar üzdü? Buyurdu: Ey Musadif! Eğer isa, Nasara'nın 
kendisi hakkında söyledikleri karşısında sükiit etseydi, onun kulağını sağır ve gözünü kör 
etmesi Allah'a hak olurdu. Eğer ben de Ebu'l-Hattab'ın söyledikleri karşısında sükiit et
seydim kulağıını sağır ve gözümü kör etmesi Allah'a hak olurdu. 258 

El-Keşşi, kendi isoadıyla Ebu Basir'den şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık'a (a.s) de
dim ki: Onlar diyorlar ki ... İmam buyurdu: Ne diyorlar? Dedİn1: Diyorlar ki; sen yağmu
run damlalannı, yıldızların sayısını, ağaçların yapraklarını, denizdeki. suyun ölçüsünü ve 
toprağın adedini biliyorsun. Bunun üzerine İmam elini göğe kaldınp şöyle dedi: Supha
nallah, suphanallah! Hayır, Allah'a yemin olsun ld bunları ancakAllah bilir. 259 

Yıne kendi isoadıyla ashabımızdan birinin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Cafer b. Va
kid ve Ebu'l-Hattab'ın arkadaşlarından bir gruptan söz açılmıştı ld bir şöyle dedi: Bana ge
len bilgiye göre Ebu'l-Hattab, imamlar hakkında şöyle demiş: YüceAllah'ın Kur'an'daki 
"Gökte de ilah, yerde ,de ilah O 'dur'' 260 sözüyle o ilahın imam olduğunu kastetmiştir. 
(Ebu'l-Hattab, yerdeki. ilahın imam olduğunu kastetmiştir). 

257 Aynı kaynak, s.192. , 
258 EbuAmr El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, 5.192 ve 193. 
259 Aynı kaynak, 5.193; Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.294. 
260 Zuhruf 84. 
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İmam Sadık (a.s) bunu duyunca şöyle buyurdu: Hayır, asla benive-evin tavanı üze
rinde -kendisini kastetmemiştir. Onlar Yahudilerden, Nasaradan, MeOlSilerden ve müşrik
lerden daha kötüdür. Allah'a andolsun ki onlann küçümsemeleri Allah'ın azametini asla 
küçültmemiştir. Yahudilerin sözleri Üzeyr'in sinesini azıcık meşgul etti diye ismi nübüv
vetten silindi. Allah'a andolsun ki eğer İsa, Nasara'nın söylediklerini ikrar etseydi Allah 
kıyametekadar onu sağırlaştınrdı. AndolsunAllah'a eğer Küfe halkının baklamda söyle
diklerini ikrar etseydim yeryüzü beni yutardı. Oysaki ben başkasına ait bir kulum; ne bir 
zarar ne de bir yarara kadir değilim. 261 

Başka bir hadiste Ilişam b. Hakem İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet 
etmiştir: . 

Allah Benan, Sera ve Buzeya'ya lanet etsin; şeytan tepesinden göbeğine kadar en gü
zel insan suretinde onlara gözüktü. Dedim: Benan şu ayeti tevil ediyor: 

( ~ı d' J ~ı ı.} .J ~ı ~L.....Jı ı.} <S ..U ı ~ ) 

"GÖkte de ilah, yerde de ilah O'dur" 262 

Diyor ki: Yerdeki ilah gökteki ilahtan başkadır ve gökteki ilah yerdekinden farklıdır. 
Göğün ilah yerin ilahından daha azametlidir. Yer ehli gökteki ilahın faziletini biliyorlar 
ve onu tazim ediyorlar. 

İmam buyurdu: Allah'a andolsun ki sadece tekAllah vardır ve onun hiçbir ortağı yoktur; 
göklerde de ilah odur, yerlerde de ilah odur. Benan -Allah'ın laneti üzerine olsun - yalan 
konuşmuştur. O, celal sahibi Allah'ı küçümsemiş ve Allah'ın azametini küçük saymıştır. 263 

Ilişam b. Salim İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: Gulattan söz edildiğinde 
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Onlann içinde öyle yalan konuşan var ki şeytan bile 
onun yalanına ihtiyaç duymaktadır. 264 

Hennan b. Sudeyr babasından şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık'a (a.s) dedim ki: 
Bizim cemaatimiz sizlerin ilahlar olduğunuzu sanıyorlar ve buna delil olarak da bize 
Kur'an'ın şu ayetini okuyorlar: 

( ~ ıJ).-i ~ ı.)l bJL.,., l#ı.J ~~ı Ir ı_,ıs ~ )1 ~ı ~) 

"Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Kuşkusuz, ben yapbğımz işleri 
hakkıyla bilirim." 265 

''Elçileri" imamlar olarak yorumluyorlar ve "iyi işler yapın" ifadesinden maksadın onların 
maslahat gördükleri şeyleri yaratmaları olduğunu söylüyorlar. İmam bu sözü duyunca şöyle 
261 Aynı kaynak, 5.194. 
262 Zuhruf 84. 
263 Aynı kaynak, 5.196; Meclis~ Biharul Envar, c.25, 5.295. 
264 Aynı kaynak, 5.191 ve 192. 
265 MwninwıSl. 
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buyurdu: Ey Sudeyr! Benim kulağım, 
gözüm, saçım, derim, etim ve kanım 

onlardan beridir. Allah ve Resulü 
onlardan beridir. Onlar benim 
ve babalanmın dini üzere de-
ğildirler. Allah kendilerine ga
zap lı olduğu halde beni ve 
onlarla kıyamet günü bir 
araya getirecektir. 

Bı.ırıun üzeı:ine benİmama 
sordum: Canım sana feda 
olsun, o halde siz nesiniz? 

Buyurdu: 

Allah'ın ilminin hazinedar
·~ ları ve Allah'ın vahyinin tercü

manlanyız. Biz masum bir toplu
luğuz; Allah bize itaati emretmiş ve 

bize baş kaldınhnasından men etmiştir. 
Bizler göğün alunda ve yerin üstündekilere 

Allah'ın ulaşan hüccetiy:iz. 266 

Rivayet edUdiğine göre Mufazzal b. Ömer, Benan ve 
Ömer Nebati şu iddiada bulunmuşlar: İmam Cafer Sadık'ın (a.s) onlara imaını tanımanın 
oruç ve namazın yerine kifayet ettiğini buyurmuş ve buna benzer fitneye sebep olacak di
ğer yalanlan buyurmuş. Bu sözün ip~ için imamlarm siyretinde/yaşamında oruç ve na
mazın ne kadar önemli bir yeri olduğunu, onlann şiddetle Allah'tan korktuklan ve sergi
ledikleri üstün takvayı ve bu azıcık habis güruh hakkında kendilerinden rivayet edilmiş 
lanet ve teberrayı dikkate almak yeterlidir. Arnk bunlan tekrarlamıyoruz. 

. Halid El-Cevvan' dan şöyle rivayet edilmiştir: Ben, Mufazzal b. Ömer ve dostlaruruzdan 
bir grup insan Medine'de i dik ve rububiyet hakkında_ konuşuyorduk. Sonra dedik ki gide
lim EbuAbdullah'ın (İmam Sadık'ın) kapısına ve konuyu ona soralım. Halid diyor: Kal
kıp doğruca o kapıya gittik. İmam Sadık (a.s) bize doğru dışan çıktı ve şu ayeti okuyordu: 

Aksine onlar, değerli lrullardır. O'ndan önce söz söylemezler ve sürekli O'DJ111 emri 
ile hareket ederler. ıöl ,, 

266 Ebu A.ınr El-Keşşi, Ricalu'l-Keşşi, 5.197 ve 198; Meclisi, Bihanıl Envar, c.25, 5.298. 
267 Rical'ul-Keşşi, s.209, Enbiya 26-27. 
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Salih b." Sehl'den şöyle rivayet edilmiştir: Ben Ebu Abdullah (İmam Sadık) haklanda 
rububiyet inancına sahiptim. Hazretin yanına girdim. Beni göıiince şöyle buyurdu: 

Ey Salih! Allah'a yemin olsun ki bizler yaranlmış kullanz; ibadet ettiğimiz bir rab var
dır. Eğer ona ibadet etmezsek bizi cezalandınr. 268 

İbn-i Ebu Umeyr'den, Ali b. Yaktin'den, Medaini'den ve İmam Sadık'tan şöyle riva
yet edilmiştir: İmam Sadık şöyle buyurdu: Ey Murazim! Beşşar kimdir? Dedim: Arpa sa
ncısıdır. Buyurdu: Allah Beşşar'a lanet etsin! Daha sonra bana şöyle buyurdu: Ey Mura
zim! Onlara de ki: Yazıklar olsun size! Allah'a tövbe edin; zira siz kafi.rve müşriksiniz. 269 

Aynı kaynakta geçen bir diğer hadiste İmam (a.s) Murazim'e, kendisinin Beşşar'ı kafi.r, 
fasık, müşrik olarak gördüğü ve Beşşar' dan beri olduğu hususundaki mesajiiU ona du
yurmasiiU emretmiştir. Murazim imarnın mesajiiU ona ulaşllrdığında ise Beşşar şöyle de
miştir: Efendim beni zikretmiş; Allah seni hayırla mükafatlandırsın ve sana hayır versin; 
o bana yönelerek benim için dua ediyor. 

Gulat., işte bu şekilde şeytanlık yapıyordu; onlar imamların kendileri haklandaki la
netleyid ve tektir edici ifadelerini şöyle yorumluyordu: Bizimle imamlar arasındaki sırlar 
açığa çıktı. İşte bu yüzden bizi lanetliyorlar ... Böylece balll kuruntularıyla Allah'ı aldat
maya çalışıyorlardı. Oysaki Allah onları aldatmaktaydı. Onlar sadece kendilerini aldan
yorlardı ve bunun şuurunda değillerdi. 

İshak b. Arnmar İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Beşşar Eş
Şeiri, şeytan oğlu şeytandır; denizden çıkmış, sonra da benim dostlarımı sapllrmlŞIJ.r. 270 

Yıne İmam Sadık'tan (a.s) Beşşar Eş-Şeiri haklanda şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

Yanımdan çık dışarı (defol), Allah sana lanet etsin. Allah'a andolsun ki asla bir evin 
tavanı senin olduğun yerde bana gölge düşürmeyecektir. O dışarı çıkınca İmam şöyle bu
yurdu: Vay olsun onun haline ki Yahudilerin söylediği sözü söyledi. Nasara'nın söylediği 
şeyi söyledi, Mecusilerin ya daSabillerin söylediği şeyi söyledi. Allah'a andolsun ki bu 
günah.kann küçümsernesi tek olan Allah' ı küçültmedi. Bu, ashabımı ve Şialanmı sapllr
mak için denizden çıkmış şeytan oğlu şeytandır; ondan uzak durun. Burada hazır olanlar 
(bu haberi) hazır olmayanlara ulaşllrSın ki ben Allah'ın kuluyum ve Allah'ın kulunun oğ
luyum, Allah'ın halis kuluyum ve bir cariyeniD oğluyum. Sülbler ve rabimler beni taşı
mışllr. Ben muhakkak öleceğim ve diriltileceğim. Sonra da (hesap için) durdurulacağım. 
Sonra sorgulanacağım. Allah'a andolsun ki bu yalanCIIUD hakkımdaki sözleri ve iddiası 
bana sorulacakllr. Vay olsun onun haline! Ne oluyor ona?! Allah onu korkutsun; o yata
ğında güven içindeyken beni dehşete düşürmüş ve endişeden uykumu kaçırmış! Biliyor 
musunuz neden bunları söylüyorum? Kabrimde rahat etmek için bunları söylüyorum. 271 

268 Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.303. 
269 Rical'ul-Keşşi, s.252. 
270 Aynı kaynak, s.253; Bilıarul Envar, c.25, s.306. 
271 Ebu Amr El-Keşşi, Ri.cal'ul-Keşş~ s253, 264; Biharul Envar, c.25, s.307. 
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İslam ümmeti içinde ortaya çıkan bu işler aslında Allah ve Resulü kanndan bir ima
rnın tayin edilmesinin zaruretine en güzel delildir. Bu tür şer odahlannın bile ve desisele
line karşı ancak böyle bir imam Allah'ın dinini koruyabilir, kullannı hidayet sahiline ulaş
ncabilir ve ilalll hükümlerin bozulmasını önleyebilir. Bunlara Allah kanndan teyit edilmiş, 
kutsi ruhla desteklenmiş ve masum lalınınış bir imamdan başkası güç yeti.remez. Eğer üm

met içinde bu konumda birileri olmasaydıAllah'ın dirıi bir insan ömründen fazla baki ka
lamazdı. Oysaki biz onun asırlardır ayakta olduğunu görmekteyiz. 

Daha sonra gulat arasında Muhammed b. Beşir isminde biri ortaya çıkn. O kendisi, 
İmam Kazım (a.s), Peygamberimiz Hz:Muhammed (s.a.a) ve Emirulmuminin (a.s) hak
kında birtakım batı! iddialarda bulundu; bunlardan bazılarının ilah olduğunu, bazılarının 
ise peygamberliğini savundu. Haramlan mubah sayıp Müslümanlan tekfir etti. Fesat ve 
ifsadında, sapkınlık ve sapnrmasında öyle şeyler iddia etti ki insarıın tüyleri diken diken 
olm'akta ve şeytan dahi bunlardan aciz kalmaktaydı. İşte tüm bunlar Allah ve resulü ta
rafından görevlendirilmiş, kutsi ruh ve ilalll rahmetle teyit edilmiş, Allah kanndan kendi
sine vehbi ilim öğretiimiş olduğu için bu sapkınlar karşısında yenilmeyecek bir imarnın 
vücuduna büyük ölçüde ihtiyaç olduğunun delilidir. Özellikle Muhammed b. Beşir'den 
sadır olan dengesizlikler; onun İmam Kazım'ın karşısında durması, ona yönelik nızak
lan, büyüsü ve gulüvvu ve kendisi haklandaki yalanlan öyle bir boyuta varİnıştı ki İmam 
Kazım (a.s), defalarca ona beddua etti ve şöyle dedi: Ey Rabbi, beni onun şerrioden ra
hatlat ve ona demirin sıcaklığını tatnr. Onun zekatı ve haccı i.nkar etmesi, livata (homo
seksüellik) gibi birçok hararnı mubah sayması, Allah'ın dininde çıkardığı bidat ve fesat
lan, imarnların oğullarının onlara intisabını töhmet alunda bıralanası. .. tüm bunlar sebep 
oldu ki İmam, ona beddua etti; Allah'tan ona demirin sıcaklığını tattırmasını ve onu en 
şiddetli azaba düçar etmesini istedi. Nitekfuı imarnın onun hakkındaki dualan gerçekleşti 
ve o, şiddetli şekilde işkence gördükten sonra öldürüldü. Bu konuda daha detaylı bilgi 
için Rical'ul-Keşşi'de nakledilmiş bilgilerin yanı sıra Biharul Envar kitabının 25. Cildi
nin 308 ile 313. sayfalan arasında gulann söz ve itikatlarındaki saçmalıklarına dair kafi 
derecede malumat mevcuttur. Allah bizi onların şerlerinden ve sapkınlıklarından korusun. 

İmamların (a.s) gulat karşısındaki duruşlarına dair gelen rivayetler çok önemli bir ger
çeği ortaya koymaktadır. İmamlar gulata karşı gösterdikleri s~ tepkiyi kafirlere, münafık
laİa ve hatta nasibilere dahi göstermemişlerdir. Bu da onlann ne kadar tehlikeli oldukla
rına delalet etmektedir. İmamlar defalarca onlan lanetlemişlerdir. İmamlar onlara beddua 
etmiş ve kanlarının dökülmesinin mubah olduğunu duyurmuşlardır. Nitekim El-Keşşi; ri
cal kitabının 297 ve 299. sayfalannda Ali b. I;Iadid Medaini'den imamların onlardan te
berri ettiğini, onlardan uzak durulmasını emrettiğini, onlarla hiçbir şekilde ilişki kurulma
sına cevaz vermedikleı:ipi; onların pis ve necis olduklarını nakletmiştir. Merhum Meclisi 
de Biharul Envar kitabının 25. Cildinin 314. sayfasında İmam Kazım'ın (as) şu sözünü 
nakletmiştir: Allah'ım! Muhammed b. Beşir'in haklarnda iddia ettiği şeyden sana sığı
nırım. Allah'ım! Beni ondan rahatlat Allab'ım! Senden beni, Muhammed b. Beşir adın
daki bu pislik ve necasetten kurtarınanı istiyorum! Annesinin rahmine düşerken şeytan 
onun babasma ortak olmuştur. 
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Bu rlucilardan sonra Ali b. Ebu 
lfamza Betaini şöyle dedi: Muhammed 
b. Beşir'den daha kötü şekilde öldü
rülmüş birini görmedim. Allah ona 
lanet etsin. 

Yıne Ebu Amr El-Keşşi kendi is
nadıyla Ahmed b. Muhammed b. İsa 
Kumrni'den şöyle rivayet etmiştir: 
Ahmed b. Muhammed b. İsa Kummi, 
İmam Hasan Askeri'ye şöyle bir mek \ 

tup yazdı: Burada bir cemaat var; birta
kım hadisler okuyor, onları size ve ba
balarıruza isnat ediyorlar. Bu sözlerde ~ : 
kalpleri tiksindirecek ifadeler var. Bun-
ları sizin babalanruzdan rivayet ettik
leri için reddetmemiz caiz olmadığı 
gibi içeriğinden dolayı da kabul etme
miz mümkün değil. Bu haberleri sizin 
dostlanmza ve Şialanruza isnat ediyor
lar. Onlardan biri Ali b. Haseke, diğeri 

-

ise Kasım Yaktini'dir. Onlann sözlerin
den biri şudur: Yüce Allah'ın "Gerçekten 
namaz, hayôsızlıktan ve beğenilmeyen işler
den alıkoyar" 272 sözünün manası bir 
adaindır; rükO. ve secde değil. Aynı {J;· 
şeki.l~e zeka~ manası da o adam- ~ -"""" 
dır; dirbemlerın sayılıp maldan ~ \ ,4;;1 
çıkanlın d ğil. Farzl .. ~ ~ u 

ası e . . . _ar, sun- \ 61! 
netler ve günahlan et:m.i.Şler, an- ~ 't,_ @jY 

~,, /1 

lattığım şekle dönüştürmüşlerdir. '\, {;/ . 
Eğe: ı:nünasip gö~eniz dostları- ~ \ tf}! _,:-; 
nız ıçın selametlik ıçerecek, onlan C>'\;\ { ;· ... 
bu sözlerden kurtaracak ve helak ol- d\('(: 
maktan çıkaracak açıklamayı yaparak ,c-:"'"~~·'<· 
bize lütufta bulunursunuz. --~::::-· . 

... "'\"_. 

İmam (a.s) ona cevabında şöyle yazdı: 
Bu bizim dinimiz değil, ondan uzaklaş. 273 

Sehl b. ZiyadAdemi Muhammed b. 
İsa'dan şöyle rivayet etmiştir: 

272 Ankebut 45. 
273 Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.314. 
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Ebu'I-Hasan Askeri El-Hadi (a.s) bana bir mektup yazdı ve onun başlangıcı şöyle 
idi: Allah Kasım Yaktini'ye lanet etsin. Allah Ali b. Haseke Kuınmi'ye lanet etsin. Şey
tan Kasım' a görünmüş ve onu aldatmak için kendisine yaldızlı sözler ilham etmektedir. 274 

Rivayete göre Sehl b. Ziyad şöyle dedi: 

Dostlarunızdan biri İmam Hasan Askeri'ye (a.s) şu mektubu yazdı: Canım sana feda 
olsun efendim! Ali b. Haseke 275 kendisinin sizin dostlanruzdan olduğunu ve sizin ilk ka
dim zat olduğunuzu iddia etmektedir. Yıne o kendisinin, sizin kapınız ve peygamberiniz 
olduğunu iddia ediyor; sizin ona bu davette bulunma~ emrettiğin.izi s~ylüyor. 

Onun zannına göre namaz, zekat, hac ve oruç gibi ibadetleri.n hepsi, sizi tanımak ve 
İbn-i Haseke gibilerinin iddia ettiği bablık ve nübüvveti tanımaktır. O kamil bir mürnin 
olduğu için oruç, namaz, hac ve diğer dini sorumlulukları yerine getirme vazifesi kendi
sinde~ kaldırılmıştır. Bunların hepsi sizin için de sabittir. Şu anda birçok insan ona tema
yili etıİiiştir. Eğer münasip görürseniz dostlanıuzı helak olmaktan kurtaracak bir cevap ve
rerek onlara lütufta bulunursunuz. 

İmam ( a.s) şu cevabı yazdı: 

İbni Haseke yalan konuşmuştur; Allah ona lanet etsin. Sana şu kadarı yeter ki ben dost
larım arasında onun söylediklerini iddia edecek birini tanımıyorum. Allah ona lanet etsin. 
Allah'a andolsun ki Allah, Muhammed' i ve ondan önceki peygamberleri ancak halis bir 
dinle; namaz, zekat, hac, oruç ve velayetle göndermiştir. Muhammed (s.a.a), (insanları) 
ancak tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah'a davet etmiştir. Aynı şekilde onun ev
latlarından olan biz vasller de Allah'ın kullarıyız; hiçbir şeyi ona ortak koşmayız. Eğer · 
ona itaat edersek bizi rahmetine mazhar eder ve eğer ona asi olursak bizi cezalandırır. Bi
zim Allah'a karşı hiçbir hüccetimiz yoktur. Aksine Allah'ın bize ve tüm mahlfikatına karşı 
hücceti vardır. Bunları söyleyen kimseden Allah'a sığınırım ve bu sözden Allah'a sığını
rım. Onlardan ayrılın; Allah onlara lanet etsin ve onları en dar yola sürün 276• Şayet onlar
dan birini tek başına bulursan başını sert bir kaya ile parçala! 277 

Ubeydi'den şöyle rivayet edilmiştir: 

İmamAskeri (a.s) bana bir mektup yazdı ve onun başlangıcı şöyle idi: 

274 El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.321. '-
275 Ali b. Haseke El-Cevvaz Kummi, Kasım Şerani El-Yakıini'nin üstadı idi. Aynı zamanda İbn-i Baba, Mu

hammed b. Musa Eş-Şwayi ve İnıamın emri ile öldüıillmüş olan Paris b. Hatem El-Kazvini'nin üstadı idi. 
İmam kendisini nehyettiği halde yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçıneyince, onu Janeıleeli ve öldürül-
mesini emretti. Allah hepsin·e ve onların yolunu takip edenlere lanet etsin. _ 

276 Meclisi, Biharul Envar kitabında "dar yola sürün" tabirinden neyin kastedileliğine dair birkaç ihtimal ver
miş: Yani onlarla tartışmada kendilerine karşı hücceti tamamlayın ve iddialarının iptali için istidlalde bu
lunun veya onlan baol söyİernlerinden vazgeçiımek için ilitar edin ve Allah'a tövbe etmeye mecbur kı
lın veyahut onlan insanlar arasmda teşhir edin; saçmalıklanıu dile getirin ki insanlar onların tuzaklanna 
düşmesin ve yalaniarına kanmasın. Bel.lq de maksat onlan öldürmek için miinasip fusan kollamaknr. Ni
tekim İnıamın sö.ziiniin devamı. da bu ihtimali desteklemektedir. Çünkü fesat ve fitne adam öldürmekten 
daha kötüdür. 

277 Ebu Amr El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.322 ve 323; Meclisi, Biharul En var, c.25, s.3~6. 
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Ben Filiri' den 278 ve Hasan b. Muhammed b. Baba Kummi' den Allah' a sığınınm. Sen 
de o ikisinden uzaklaş. Ben seni ve tüm dostlarunı o ikisinden sal<ındmyorum; ben on
ları lanetliyorum. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. O ikisi bizim ismimizi kullanarak 
insanları sömiiıiiyor. Her ikisi de fitrıeci ve eziyet edicidir. Allah o ikisine azap etsin, her 
ikisini de içinde bulundukları fitrıede baş aşağı etsin. 

Baba, zarınediyor ki ben onu peygamber olarak gönderdim ve kendisi bir kapıdır. Ya
zıklar olsun ona! Allah ona lanet etsin! Şeytan onu kendi emrine almış ve saptırmıştır. 

Allah onun bu sözünü kabul edene de lanet etsin! Ey Muhammed! Eğer onun kafasını 
taşla yarmaya gücün yetiyorsa bunu yap. Zira o beni incitmiştir. Allah ona dünyada ve 
ahirette acı çektirsin. 279 

Nasr b. Sabbah'tan şöyle rivayet edilmiştir: Bir gün Seccade Hasan b. Ali b. Osman 
bana şöyle dedi: Muhammed b. Ebu Zeynep 280 ve Muhammed b. Abdullah b. Abdıılrnut
talib hakkında ne düşünüyorsun? Hangisi daha üstündür? 

Ben de ona dedim: Sen söyle. Dedi: Muhammed b. Ebu Zeynep üstündür. Allah'ın 
Kur'an'da Muhammed b. Abdullah'ı pirçok yerde kınayıp serıeniş ettiğini görmüyor mu
sun? Oysaki Muhammed b. Ebu Zeyneb'i hiç kınamamış. Muhammed b. Abdullah'a hi
taben şöyle buyurmuş: 

Eğer sana sehat venneseydik, neredeyse onlara birazok yaslanacaktır. 281 

Bir başka ayette ona şöyle diyor: 

Eğer ortak koşarsan, kuşkusuz arnelin boşa gider ve mutlaka ziyan edenlerden olursun. 282 

278 Fihıi, kendisine Suriye'de tarunınış Nusayriye fırkasının isnat edildiği Muhammed b. Nusayr El-Fihri 
En-Nuıneyri'dir. İmamiye'nin ıical ve biyografi ilminde önde gelen alimlerinden olan Ebu Aınr El-Keşşi 
şöyle der: Bir güruh insan Muhammed b. Nusayr El-Fihıi En-Nuıneyri'nin peygamberliğine inannuştır. 
O, kendisinin Ali b. Muhammed b. Askeri El-Hadi (a.s) tarafından gönderilmiş bir peygamber ve resul ol
duğunu iddia ediyordu. El-Fihıi, Ebu'I-Hasan El-hadi (a.s) haklanda gulüv etmişti ve onun rab olduğuna 
inanıyordu. O aynı zamanda tenasuha (reeııkamasyona) inanıyordu. Malıremlerle ilişkiyi caiz göıiiyordu. 
Erkeklerin birbirini ııika!ılayıp arkadan ilişkiye girmesini helal sayıyordu. Bu iğrenç işleri de tayyibattan 
(hoş-temiz lezzetlerden) sayıyordu. Bir erkeğin böyle bir şeyden h aşlarunasının onun tabü hakkı olduğunu 
ve Allah'ın tayyibattan hiçbir şeyi hararn Jalrnadığıru söylüyordu. Nitekim tarihte kendisinin bu işi tevazu 
ve alçak gönüllülüğün bir alameti olarak saydığı rivayet edilmiştir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. 

279 Aynı kaynak, s.323; Biharul Envar, c.25, s.318. 
280 Muhammed b. Ebu Zeynep, imam Sadık (a.s) haklanda gulüv eden, o hazretin ve o hazretten sonraki 

imamların diliyle de lanetlenmiş olan yalancı Ebu'l-Hattab'dır. 
281 İsra 74. 
282 Zümer 65. 
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İmam Rıza'Ya (a.s) Gulat v e Müfevvize fı.rkaları hakkında 
sorduğumda şöyle buyurdu: 

Gulat ıtafirdir ve Müfevvize müşriktir; onlarla oturan veya 
~ k.ar:ı§an veya onlarla (aynı sofrada) yiyip içen, on
larla ilişki kuran, onlan evlendiren veya onlardan evlenen, 
emanet konusunda onlara güvenen v eya onlann güvendiği, 
onlann sözünü tasdikleyen veya bir satır kelimeyle (dahi) 
onlara yardım eden kimse Allah'ın, Peygamb er'in ve biz 
Ehlibeyt'in velayetinden ç:ıımuş olur. 

ye bu ikisi dışında başka ayetlerde de Muhammed b. Abdullah'ılanamışnr ama Mu
harrime~ b. Ebu Zeynep hakkında bwıa benzer hiçbir lanayıcı ifade gelmemiştir. 283 

Tüm bunlar onlann, okun yaydan çılaşı gibi İslam dininden çıko.klarına delalet etmek
tedir. Allah bizleri onların şerrinden ve vesveselerinden uzak etsin. 

Muhammed b. Yakub Kuleyni Ravzatu 'i-Kafi kitabında kendi isnadıyla İmam Sadık'ın 
( a.s) dostlarından birinden şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık ( a.s) öfkeli bir halde bize 
doğru dışarı çıktı ve şöyle buyurdu: 

Az önce bir iş için dışarı çılanıştı.ın. Şehirdeki zencilerden biri bana doğru şöyle ba
ğırdı: Lebbeyk Cafer b. Muhammed lebbeyk! Onwı söylediği sözden dehşete kapılarak 
hemen evime geri döndüm; namazgahımda rabbirn için secdeye kapandım ve yüzümü 
toprağa sürdüm, nefsimi onwı huzurunda zelil ettim ve o zencinin bana doğru bağıra
rak söylediği sözden rabbime sığındım. Eğer Meryem oğlu İsaAllah'ın kendisi hakkında 
buyurduğwıwı ötesine geçseydi Allah onu, asla duyamayacağı şekilde sağırlaşnrırdı, bir 
daha asla göremeyeceği şekilde onu .kör ederdi ve asla konuşamayacağı şekilde onu lal/ 
dilsiz ederdi. İmam daha sonra şöyle buyurdu: Allah Ebu'l-Hattab'a lanet etsin ve onu 
demirle öldürsün. 284 

Anbese b. Mus'ab'dan şöyle rivayet edilmiştir: İmam Sadık (a.s) bana şöyle buyurdu: 

· Ebu'l-Hattab'dan ne duydwı? Anbese dedi: Ondan duyduğuma göre siz elinizi onun 
göğsünün üzerine koyup kendisine şöyle demişsiniı: Koru ve unutma. Gaybı bildiğini.zi 
söylemişsiniz. Yıne onwı için "ilminizin sandığı ve sımnızın yeri, dirilerimiz ve ölüleri
mizin emini" demişsiniz. Bwıwı üzerine iman;ı Saclık şöyle buyurdu: Allah' a andolsun ki 
benim bedenim onwı elinden başka biçbir yerine tem.as etmemiştir. Benim gaybı bildiğim 
sözüne gelince; kendisinden başka ilah bulwımayanAllah'a yemin olsun ki ben gaybı bil
mem. Eğer bunu söyleılıi.şsem Allah bana ölülerim konusunda ecir, dirilerim konusunda 
bereket vermesin. Ravi diyor: İmaının sözü tam da buraya vardığında siyah tenli küçük 
bir cariye ona doğru geliyordu; imaını ~tetmişti. İmam buyurdu: Bu kızın annesi ile işim 
283 Aynı kaynak, s.352 ve 353; Bihanıl Envar, s.320. 
284 Muhammed b. Yakub EJ-Kuleyni, Ravzat'ul-Kafi, s.225-226. 
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vardı ve aramızda bir kalem boyu kadar mesafe vardı. Bu küçük kız geldi ve işimize en
gel oldu. Abdullah b. Hasan ile ortak bir arazimiz vardı; kura ile onu aramızda taksim et
tik. Ancak düz ve verimli olan arazi ona çıkn. Çakıllı ve dağlık arazi ise bana çıkn. Eğer 
gaybı bilmiş olsaydım böyle olmazdı. Onun "bizim ilmimizin sandığı, sırrımızın yeri, eli
rilerimiz ve ölülerimizin emini olduğu" iddiasına gelince; eğer kesinlikle bunlardan birini 
söylemişsemAllah bana ölülerimkonusunda ecir, dirilerim konusunda bereket vermesin. 285 

Ali b. Akebe'den ve babasından şöyle rivayet edilmiştir: İmam Sadık'ın (a.s) huzu
runa vardım, selam verip oturduğumda Hazret bana şöyle buyurdu: 

Senin şu oturduğun yerde Ebu'I-Hattab oturmuştu. Onunla birlikte yetmiş kişi vardı 
ki hepsi de bir şekilde ona teslim olmuştu (onun etkisi altında kalmıştı ve hepsi de on
dan bir şey öğrenmişti). Ben onlara acıdım ve şöyle dedim: Acaba size Müslümanın fa
ziletlerinden haber vermeyeyirn mi? En küçüğüne kadar hepsi dedi: Canım sana feda ol
sun, haber verin. 

Dedim: Bir Müslümanın faziletlerindendir ki hakkında şunlar söylensin: Falan şahıs 
Allah'ın kitabını okuyor, falan şahıs takvadan büyük nasip sahibidir, falan şahıs Rabbine 
kullukta çaba göstemıektedir. Bunlar bif Müslümanın faziletleridir. Size ne oluyor da baş 
olmanın peşine düşüyorsunuz? Oysaki Müslümanların hepsi tek baştı.r. Kişilerden (on
ları kutsamaktan) uzak durun; zira kişiler kişiler için helak edicidir. Ben babamın şöyle 
buyurduğunu duydum: kendisine "Mezheb" denilen bir şeytan vardır. O, peygamber ve 
peygamber vasisi dışında her surette gelebilir. Ben onun sizin şu arkadaşınıza da görün
düğüne inanıyorum; ondan uzaklaşın. Ancak bir süre sonra hepsinin de Ebu'l-Hattab'la 
birlikte öldürüldükleri baberini aldım. Böylece Allah onları rabmetinden uzaklaştırdı ve 
Allah'a karşı ancak helak olanın helak oluşuyla hezimete uğradılar. 286 

Şeyh Saduk kendi isnadıyla Ebu Haşim Caferi' den şöyle rivayet etmiştir: İmam Rlza'ya 
( a.s) Gulat ve Müfevvize tırkaları hakkında sorduğumda şöyle buyurdu: 

Gulat kati.rdir ve Müfevvize müşriktir; onlarla oturan veya aralarına kanşan veya on
larla (aynı sofrada) yiyip içen, onlarla ilişki kuran, onları evlendiren veya onlardan evle
nen, emanet konusunda onlara güvenen veya onların güvendiği, onların sözünü tasdikle
yen veya bir satır kelimeyle (dahi) onlara yardım eden kimse Allah'ın, Peygamber'irı ve 
biz Ehlibeyt'in velayetinden çıkmış olur. 287 

285 Ebu Amr El-Keşşi, Rical'ul-Keşşi, s.l88 ve 189. 
286 Ebu Amr El-Keşşi, Kitab'ur-Rical, s.l89; Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.325. Rivayetten anlaşıldığı üzere 

İmam onlara nasihatte bulundu. Fakat imaınm nasihatini dikkate almayınca hepsi de Ebu'l-Hattab'la bir
likte helak oldu. İmaının Müslümanlar "tek başor'' sözünden kastettiği şey, onlann tümünün bir kişi gibi 
olduğu, dolayısıyla baş olama peşinde olm.arun anlamsız olduğudur. Ya da maksat "Müslüınanlann bir başı 
vardır" ınanasıdır. Yani Müslümaniann başı, masum imaındır. Dolayısıyla herkesin kendisini baş etmeye 
çalışınası doğru değildir. "Allah'a karşı ancak helak olanın helak oluşu" ifadesinden kastedilen şeyse, an
cak kendi iradesiyle helak olmayı seçen kimsenin helak olduğu gerçeğidir. Nitekim Yüce Allah da ayette 
şöyle buyurmuştur: Biz onlara zulıııetınedik; fakat onlar kendilerine zulınediyordu. Ywe şöyle buyurmuş
tur: Zalim bir topluluktan başkası helak olmaz. 

287 Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza (as), s.326. 
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Hattabiye Fırkasının Akıbeti 

Tarih ve mezhep kitaplanndan nakledileliğine göre Hattabiye fırkasının önde gelen
leri Ebu'I-Hattab ile birlikte Küfe şehrindeki mescidi mesken edindiler ve kendilerini iba
dete verdiler. Onlardan her biri mescidin bir direğinin yanına yerleşmiş ve gizlice insan
lan kendi inançlanna davet -ediyordu. Çok geçmeden onlann haberi Mansur tarafından 
atanmış Küfe valisi İsa b. Musa'ya ulaştı. İsa b. Musa, onlann Küfe mescidinde toplanıp 
direkierin dibini mesken edişlerinden, birçok günahı mubah saydıklanndan ve insanlan 
Ebu'l-Hattab'ın peygamberliğine davet ettiklerinden haberdar oldu. İnsanlar da onlan iba
det ehli olarak görüyordu. İsa b. Musa, onlan tutuklayıp kendisine getirmesi için adam
lanndan birini süvari 've piyadelerden oluşan bir orduyla yanianna gönderdi. Fakat onlar 
teslim olmayıp savaştılar. Yetmiş kişiydiler. Bu savaşta hepsi öldürüldü. İçlerinden sadece 
biri vücudundaki yaralada baygın bir halde ölülerin arasına düştü ve ölmüş olduğu sanıldı. 
Geçe olup hava karardığında ise ölülerin arasından çıkarak kendisini kurtardı. O, künyesi 
Ebu Hatice olarak tanınan Ebu Selerne Salim b. Mulaim El-Cemmal idi. 

Onun bu olayın ardından tövbe ettiği ve İmam Sadık'tan (a.s) hadis rivayet edenler
den olduğu söylenmiştir. 

İki güruh arasında kamış, taş ve bıçakları.I} kullanıldığı çok şiddetli bir savaş oldu. Ebu'l
Hattab'ın adamlan mızrak yerine şeker kamışı kullanıyordu. Ebu'I-Hattab onlan savaşa 
teşvik ederek şöyle diyordu: Onlarla savaşın. Sizlerin elindeki kaını.şlar onlara mızrak ve 
diğer silahiann etkisini bırakacaktır. Onlann mızraklan, kılıçlan ve diğer silahlan size za
rar vermeyecek ve size etki etmeyecek, bedeninize işlemeyecektir. Bu şekilde onlan mo
tive ediyor ve onar kişilik gruplar halinde savaş için ileri çıkarıyordu. Onlardan yaklaşın 
otuz kişi öldürilliince Ebu'I-Hattab'a doğru şöyle bağırdılar: 

Ey Efendimiz! Bu kavmin elinden kurtulmak için bize nasıl bir çözüm göstereceksin? 
Görmüyor musun bizim kamışlar onlara karşı işe yaramıyor, hiçbir etki bırakmıyor, hepsi 
de kırıldı? Aksine onlann silahlan bize etki etti ve bizden birçok masum insan öldürüldü. 

Bunun üzerine Ebu'I-Hattab onlar şöyle dedi: 

"Ey kavmim! Sizler zor bir imtihanla sınandınız; artık öldüıülmenize ve şehit olma
nıza izin verilmiştir. Şimdi dinirıiz v~ şerefiniz için savaşın. Onlara teslim olma zill~tine 
dlişmeyin. Kaldı ki sizler her billükarda öldüı:ülrnekten kurtulamayacaksıruz. O halde hiç 
değilse yüce ve aziz insanlar olarak ölün. Sabrediri'; zira Allah sabredenlere büyük bir 
mükafat vadetmiştir. Sizler sabırlı kimselersiniz." 

Onlar da son fertleri öldürülünceye kadar savaştılar. Ebu'I-Hattab ise esir alınarak_ İsa 
b. Musa'run yanına getirilince öldürülmesini emretti. Fırat'ın kıyısında bulunan Daru'r
Rızk mevkiinde boynu ,vurularak öldürüldü. Vali onun ve yarenierinin asılması emrini 
verdi. Hepsi darağacına asıldılar; bir müddet sonra ise yakılınalan emtini verdi ve yakıl
dılar. Küfe valisi onlann başlarını M~ur'a gönderdi. Mansur'un emriyle başlar Bağdat'ta 
üç gün asılı kaldıktan sonra yakıldı. 288 

288 Sad b. Abdullah, El-Makalat ve'l-Firak, s.81; Nevbahti, Firak'uş-Şia, s.69, 70; B~ Envar, c.25, s.326. 
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Zikredilen ayetler ve rivayetler ışığında şu hususlar elde edilmiştir: 

1- Peygamberler, imamlar, evliyalar ve vasller hepsi de Allah tarafından yaratılmış, 
somadan ortaya çılanışlardır; ezeli olmadıklan için yaratılmak ve hadis olmaktan müs
tağni değillerdir. 

2- Onlann hepsi yaşcirn1annda, nzıklannda ve sıhhatlerinde Allah' a muhtaçtırlar. Ken
dileri için ne yarara, ne zarara, ne ölüme, ne hayata ne de yeniden dirilişe malik değiller
dir. Nitekim bu durum, bütün mahlilldann özelliğidir. 

3- Onlann hepsi de Allah'ın emriyle ölecek ve O'nun emriyle yeniden dirileceklerdir. 
Arnellerinin mükMatı olarak ve Rablerinin fazlı ile cennete gireceklerdir. 

4- Onlann Allah'a yakınlaşması takva, amel ve ibadetledir; Rablerine karşı günah iş
lemekten korktukları içindir. Zira onlar için günah işleme imkarn vardır. Fakat iradelerini 
iyi kullandıklan ve Rablerinin azabından korktukları için onlardan günah sadır olmaz. Do
layısıyla onlann günahlara karşı masum olmaları, günah işleme potansiyelinden yoksun 
olduklan için değildir. Aksine nefislerine karşı en güçlü şekilde cihat ettikleri için, Rable
rinden aldıklan destekle, nefislerine karşı Allah'ın yardımını alırlar; onlar Allah'ı çok zik
rettikleri için Allah da onlan zikreder. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

"Artık beni anın ki, (ben de) sizi anayım. Bana şükredin ve nankörlük etıneyin." 289 

5- Onlann hepsi muhlis/ihlaslı, bir kısmı ise muhles/ihlasa erdirilmiş kullardır ve şey
tan onlardan ümidini kesmiş, onlan saptıramayacağını ilan etmiştir. Yüce Allah da şeytana 
hitaben "senin benim kullanın üzerinde hiçbir egemenliğin yoktur'' buyurarak bu gerçeği 
ilan etmiştir. Muhles/ihlasa erdirilmiş kullar masumiyetre öyle bir dereceye ulaşmışlar ki 
ilimleri isabedidir, en ufak hata taşımaz; arnellerinde de hiçbir günah bulunmaz. Bu me
seleyi daha önce Kur'an'da imametin kriterlerini açıklarken beyan ettiğimiz için bir daha 
onlan tekrar etmiyoruz. 

6- Mucizeler ve kerametler haktır; Allah'ın veli kulları da bunlarla vasıflandırılabilir. 
Burılan Allah'ın fazlı, izni ve bereketi ile onlar hakkında kabul etmek asla gulüvve yol 
açmaz. Dolayısıyla onlann eliyle ölülerin diriltUmesi ve hastalann şifa bulması mümkün 
olduğu gibi vuku da bulmuştur. Nitekim Yusuf'un gömleği Yakub'un gözlerine değince 
görmeye başlamıştır. Hz. İsa Allah'ın izniyle ölüleri diriltmiş, çamurdan yaptığı kuşa ha
yat vermiştir. Tüm bunlar Allah'ın diğer peygamberleri ve veli kullanndan da görülebilir. 
Bunu kabul etmek gulüv değildir. 

7- Bir konuda gulüv olup olmadığını ayırt etmenin yolu, müstakil ve kendi başına 
yapma iddiasının olup olmayışıdır. Eğer yapılan iş son derece küçük dahi olsa ve Allah'tan 
bağımsız olarak yapıldığı iddia edilse gulüv olur. Fakat fül her ne kadar büyük ve olağan 
üstü olsa dahi eğer Allah'ın izniyle gerçekleştiği varsayılırsa bunda gulüv yoktur. Aksine 

289 Bakara 152. 
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Mucizeter ve kerametler hakttr; Allalrm veli kullan da 
bunlarla vast(landtnlabilir. Buntan Allah~m (azli~ izni ve 
bereketi ile o~tar hakkmda kabul etmek asla gulüwe 

yol açmaz. DolaylSlYla ontann eliyle-ölüterin dirittitmesi 
ve hastatann şifa bulmasi mümkün olduğu gibi vuku da 
bulmuştur. Nitekim Yusurun gömleği Yaku~un gözlerine 

. değince görmeye başlamtştrr. Hz. İsa Allah-'m izniyle ölüleri 
--. ,-dlriltmiş .. Çiimurdan yaptıği kuşa hayat vermiŞtiY.Tüm 

bunlar Allalrm diğer peygamberteri ve veli kullanndan da 
görülebilir. Bunu kabul etmek gıilüv değilair. 

bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir fazlıdır. O, yaptığı işten dolayı sorguya çekilmez ama 
onlar (insanlar) sorguya çekilirler. 

8- Allah'ın veli kullanndan dini veya dünyevi bir konuda yardım isternek - ister ha
yatta olsunlar ister ölmüş olsunlar- günlük alışılagelmiş hayatımızda insarİların birbi
rinden yardım istemesi gibidir, hiçbir sakıncası ve mahzuru yoktur. Çünkü Allah işlerini 
ancak sebeplerle yerine getirmektedir. Buradaki ölçü tevhit şartının dışına çıkmamaktır. 
Tevhidin dışına çıkmak ise ancak vesileyi, çözümünü istediğimiz konuda kendi başına 
(Allah'tan bağımsız şekilde) güç sahibi olarak görmeye bağlıdır. Bu şirktir. Burada yar
dım istenen konunun dini veya dünyevi olması arasında hiçbir fark yoktur. Fiilierin bü
yük veya küçük olması arasında da fark yoktur. Aynı şekilde vasıtalar- onların evliyalar 
veya gayri evliyalar olması - arasında da fark yoktur. Fakat inancımız şu olursa: Onla
rın hepsi Allah'ın kullarıdır; Allah'ın izni ve inayeti ile de birtakım işler yapmaya güçleri 
vardır. Böyle bir inançta hiçbir sakınca yoktur. Bu inançla onlardan bir şey isterken kul
lanacağımız "şu işimizi yap" gibi direkt ifade ile "Allah'tan senin hürmetine buişimizi 
yaphıasını istiyorum" ifadesi arasında hiçbir fark yoktur. çünkü biz şuna inanıyoruz ki 
onların vermesi veya engellemesi Allah'ın izni, ruhsatı ve inayetiyledir. 

9- Onlar, ancak Rablerinin kendilerine vahiy ve ilhamda bulunarak onlar için keşfettiği 
ölçüde gaybı bilirler. Bunda dahi Rablerine muhtaçtırlar. Kimi zaman en uzak beldelerde 
gerçekleşen hadiseleri bilirler. Doğuda oldukları halde b-atıda vuku bulan olaylardan na
her verirler. Kimi zaman ~e arkalarında ne olduğunu bilemezler. Yani onların gaybi ilim
leri, insanların hidayetinde ihtiyaç duyulacak ölçüde Yüce Allah'ın öğretmesine bağlıdır; 
bu miktarda gaybi ilim bile gerçekten çoktur . . , 

10- Onların din ve kitaba olan ilimleri diğer insanların ilimleriyle mukayese bile edil
mez. Çünkü onlar ilmin kaynağıdırlar. Onlar din konusunda Allah'ın ilim sandıldarıdır. 
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Tefsirini, yorumunu ve tüm batı.nl vecihlerini bilmedikleri tek bir ayet bile yoktur. Bu da 
Allah'ın onlar üzerindeki fazlındandır. Dolayısıyla onlar her zaman dolup taşan ilim der
yalan, hilanet pınarlarıdır. Diğer insanlar ise onların ilminden alan kaplar mesabesindedir; 
herkes kendi kapasitesinde ve kabiliyeti ölçüsünde onlardan feyiz alır. Kapla deniz ara
sındaki fark ise çok açıktır. Dolayısıyla dini anlama konusunda herkes onlara muhtaçtır. 

Onlar iSe sadece noksan sıfatiardan münezzeh ve şam yüce olan Rablerine muhtaçtırlar. 

11- Onlar dinin erkfuınıdandır. Onlara itaat etmek oruç ve namaz gibi dinin bir parça
sıdır ve dindendir. Hatta onların velayet ve imameti dinin tamamıdır. Çünkü velayet; oruç, 
namaz, hac ve cihat gibi tüm ibadetlerin anahtarıdır. 

12- Onların sözleri, fiilieri ve davranışları dinin arneli/pratik tefsiridir. Tüm bu alan
larda onların siyreti uyulması gereken bir hüccettir. Fakat diğerleri böyle değildir; yani 
diğerlerinin arneli veya sözü direkt olarak hüccet sayılmaz; ancak kitap ve sünnet ölçü
sünden geçirildikten sonra delil kabul edilebilir. Fakat Ehlibeyt'ten sactır olan bir fiil hiç
bir şüphe olmaksızın sünnettir ve hüccettir. 

Meclisi'nin Gulüv Haklonda Söyledikleri 

Ehlibeyt'in ilim deryasının gayretli alimiAllame Muhammed Bakır Meclisi gulüv hak
kındaki rivayetleri toplayıp beyan ettikten sonra şöyle demiştir: 

Peygamber ve imamlar hakkında gulüv; onların ilah olduklarına veya ilahlıkta, ya
ratmada ve rızık verınede Yüce Allah'ın ortakları olduklarına veya Allah'ın onlara geç
tiğine (hüliil ettiğine) veya onlarla birleştiğine ya da Allah'tan bir vahiy ve ilham olmak
sızın onların gaybı bildilderine veya imamların peygamberler olduklarına veya onlardan 
bazılarının ruhlarının bazılarına geçtiğine (tenasuh) 290 veya onları tanımanın bütün itaat
lelin yerine geçtiğine ve artık teklife ve günahlardan kaçınmaya gerek kalmarlığına inan
ınakla gerçekleşir. Bunların hepsi dinsizlik ve küfürdür, dinden çıkmaktır. Nitekim daha 
evvel geçen tüm akli deliller, ayetler ve rivayetler buna delalet etmektedir. 

İmamların bu kimselerden teberri ettiklerini, onların küfrüne hükmettikleri ve öldürül
melerini emrettiklerini anlarlığına göre eğer kulağına bu inançlardan birini çağrıştıran bir 
rivayet değerse şunu bilmelisin ki ya onun mantıklı bir tevililyorumu vardır ya da tama
men gulatın uydurduğu hadislerdendir. 

Ancak bazı kelam aJ.irnl.eri ve muhaddisler, imamların (a.s) marifeti konusunda eksik ol
dukları ve onların ahvalindeki ilginçliklerin idrakinden aciz kaldıkları için gulüv hususunda 
ifrata düşmüşlerdir. Dolayısıyla çok güvenilir raviler tarafından imamlar hakkında nakledil
miş bazı ilginç mucizeleri kabul etmemişlerdir. Hatta Şeyh Saduk gibi bazı aJ.irnl.er şöyle 
demişlerdir: ''İmamların hata yapmarlığına veya onların geçmişte olan ve gelecekte vuku 

290 Değerli okuyucu; tenasuha inanmak her ne kadar baol ve bozuk bir inanç olsa da ancak bu, gulüv sebebi 
değildir. Aksine tenasüh ilmi ve felsefi açıdan iınkfuısız olduğu için baoldır; ona dair akli ve şer' i hiçbir 
delil yoknır. Bunıınla birlikte onda gulüv söz konusu değildir. Gerçi gulüv erbabı birçok yerde tenasüh 
inanoru da savunmuştur. 
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Peygamber ve imamlar hakkmda gutüv; on/ann ilah olduk/anna 
veya ilahllkta., yaratmada ve nıtk vermeıle Yüce Allah-'m 
ortaktan otduktanna veya Allah-'m onlara geçtiğine (hütat 
ettiğine) veya onlarta birteştiğine ya da Allah-'tan bir vahiy 

ve ilham olmakstım ontann gaybı biiCtikterine veya- imamtann 
peygamberter otduktanna veya onlardan baztlannm ruhtannın 

bazttanna geçtiğine (tenasuh) veya ontan tammanm bütün 
itaatterin yerine geçtiğine ve artık teklife ve günahtardan 

kaçmmaya gerek kalmadığma inanmakta gerçekleşir. Buntann 
hepsi dinsizlik ve kü(ürdür., dinden çıkmaktır. 

c.=· 

bulanı bildilderine inanmak gulüvdandır." Oysakibirçok badiste şu ifade gelmiştir: ''Bi
zim hakkımızda "Rab" demeyin; sonra istediğinizi (fazileti) söyleyin, asla ulaşamazsınız." 

Yıne rivayette şöyle gelmiştir: ''Bizim işimiz zor ve çetindir; onu ancak mukarreb bir 
melek, gönderilmiş bir peygamber veya Allah'ın kalbini imanla imtihan enniş olduğu 
mürnin bir kul taşıyabilir." 291 Bu rivayet, aynı mazmunda farklı ibaretlerle de gelmiştir. 
Onlardan gelen bir rivayette de şöyle geçmiştir: ''Eğer Ebuzer Selman'ın kalbinde olanı 
bilseydi onu öldiirürdü." Daha önce geçmiş ve ileride gelecek bu ve benzer rivayetler gör-
mezden gelinmemelidir. -

Dolayısıyla dindar bir müminin onlann faziletleri, mucizeleri ve üstün işleri hakkında 
gelen rivayetleri direkt olarak reddetmesi doğru değildir. Ancak dinin zaruıi bir meselesine 
aylan olması veya kesin delillerle çelişınesi veya mubkem ayetlerle ters düşmesi veyahut 
mütevatir hadisiere aylan olması halinde reddedilir. Nitekim tesllıniyet babında bunlar
dan söz edildi. Allame Meclisi'nin (Allah makamiru yüceltsin) sözü burada sona ermiştir. ~2 

Allame Meclisi'nin lçıymetli sözlerine şu eleştiri yapılabilir: Gulatın bazı iddialan 
batı.l olmakla birlikte gulüv değildir. Mesela imamlann peygamberliğine inanmak veya 

' 
291 Besair'u'd-Derecat, s.27, Meani'l-Ahbar, 407; Muhammed b. Yakub Kuleyni, El-Kafi, c.l, 5.401; olla 

Muhsin Feyz Kaşani, El-Vafi, c.3, 5.317; Molla Muhammed Bakır Meclisi, Mir'at'ul-Ukul, c.4, 5.317; 
Ebu Amr El-Keşşi, Kitab'ur-Rical, 5.103; Meclisi, Biharul Envar, c.25, 5.366. 

292 Allaıne Meclisi, Biharul Envar, c.25, 5.336. 
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tenasüh inaricı ya da onlan tarumanın oruç ve namaz gibi faızlarm yerine ki.fayet edece
ğille inanmak gibi konular batıl olmakla ve gulattan sadır olmakla birlikte gulüv değildir. 
Bunlann batıl olma sebebi ise hakkında delil olmaması, hatta aksine delil olmasıdır. Do
layısıyla bunlara gulüv denilmez. Gulüv, onlara Allah'a has olan makamlarm verilmesi
dir. Buna dikkat etmek gerekir. 

4. imarnet ve Tefviz 

İmametle ilgili en önemli konulardan birinin tefviz meselesi ve bu konudaki doğru du
ruşun tespiti olduğunu bilmek gerekir. Bu konuya girmeden önce şunu bilmeliyiz ki tefvi
zin manalaımdan çoğunun gulüvle hiçbir ilgisi yoknır. Zira galinin (gulüvcunun), evliya 
ve gulüv ettiği kimse hakkında söylediği şey, onu sınırlarının dışına çıkarmı.ştır; mesela 
onlaım rab olduğuna veya ilah olduhlaıma ya da Allah'ın ortaklan olduklaıma veyahut 
Allah'ın onlara hülill ettiğine inanması gibi hususlar gulüvdur. Fakat tefvizi kabul eden 
temsilcilik ve vekalete inanmaktadır. Bu da ileride gelecek olan bir manası dışında gulüv 
gerektirmez. Bunun gulüv gerektirmediğinin delili ise şudur: Allah, mülkünde kendi em
rinin malikidir, onu dilediğine verir. Dilediğinemülkü verir, dilediğinden çekip alır. Do
layısıyla eğer kullarmdan birine tefvizde bulunacaksa kim onun iradesirıi engelleyebilir? 
Aksine o dilediğini yapar. O, yapnğı işten dolayı sorguya çekilmez ama onlar (insanlar) 
sorguya çekilirler. 

Nitekim görüyoruz ki Allah öldürme işirıi insanlar üzerine görevlendirilmiş olan ölüm 
meleğine tefviz etmiştir. Alemdeki işlerin birçoğunun tedbiri meleklere bırakılmışnr; on
lar kendilerine ernrolunanı yaparlar ve Rablerirün onlara emrettiği şeye karşı gelmezler. 
Bunun gulüvle hiçbir ilgisi yoknır. Allah, eğer bir işi kullarmdan birine tefviz etmişse (bı
rakmışsa) bize teslim olup nza göstermek ve kabul etmek düşer. Ancak burada tamşma 
bunun imkfuu üzerinde değildir. Zira tefviz birçok manasında kesinlikle mümkündür ve 
olabilir. Dolayısıyla burada söz tefvizin imkfuundan ziyade vukuu konusundadır ve bu
nun delile ihtiyacı vardır. Bi.zi.rp. ilk yapmamız gereken şey tefvizin manalaımı belirlemek
tir. Daha sonra ise her mana üzerinde durarak onun gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya 
koymalıyız. Şu halde öncelikle tefvizin manaları, olası anlamlan ve terminolojileıinin be
yanına ilişkin lasaca bahsedelim. 

Tefvizin Manalan ve Terminolojileri 

Tefviz, "fevveze- yufevvizu" fiilinin mastarıdır. Birirıi temsilci yapmak, vekil kılmak, 
kendi yerine koymak manasma gelir. Birisi "falan şahıs işi filan şahsa tefviz etti" dedi
ğinde şunu kasteder: O işte onu vekil kıldı, tasarnıfta bulunma serbestliği verdi ve işi ona 
teslim etti. 293 

Şeriat ebli nezdinde ise bu kelimenin iki ısnlahl/terminolojik manası vardır: 

293 Bkz. Lisanu'l-Arab, Ebu Manzur; Muhtaru's-Sihah ve'l-Mucemu'r-Raid ve'l-Mucem El-Lugatu'l
Arebiyyet'ul-Muasır; El-Ayn, Ferahidi; El-Kamus, Firuz Abadi; El-Muceın'ul-Meani'l-Arebiyye. 
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.\ . \ 

- -
.. 'Sizi yaratan_, sonra size nzk veren_, sonra 
sizi öldürecek olan_, sonra sizi diriltecek 

olan_, Allah.,tır. Allah_,a koştuğunuz 
ortaklannızdan bunlardan

__ herhangi birini YIJI!an var mı? 
Allah_, onlann ortak koştuklanndan 

yüce ve münezzehtir. _,_, 

1- Cebir karşJSındaki manadır. Ke).arn ilıİıinde insanın arnelinde ihtiyar sahibi olup ol
madığından bahsedildiğinde eğer dersek ki; "insan tam bir ihtiyara sahiptir, imanı veya 
küfiü Allah katından takdir edilmemiştir. Aksine bizzat kendisi hidayet yolunu seçerek 
dünyada ve ahirette saadete ermektedir veya küfür ve günah yolunu seçerek dünya ve 
ahirette bedbaht olmaktadır ... " tefvize inanmış oluruz. 

Fakat eğer şöyle dersek; "insan yaranlmadan önce onun saadet veya bedbahtlığı takdir 
edilmiştir. Dolayısıyla insan Yüce Allah'ın ilminde kendisi için takdir edilmiş olan şeyi 
seçmektedir ... " ce bre inanmış oluruz. 

Tefvizin terminolojik manalarından biri budur. Ehlisünnet'ten Mutezile fırkası bu gö
rüşü (tefvizi) kabul etmiştir. Bu konuda birind asırdan itibaren mezhepler arasında bir
takım tartışmalar ve hatta düşmanlıklar vuku bulmuştur. Bu mesele en başından itibaren 
günümüze kadar üzerinde çatışma ve anlaşmazlığın yaşandığı birind derecedeki konu
lar9andır. Her grup kendisine muhalif olaru kadercilikle itharn etmekte; birbirlerini tekfir 
edip lanetlemektedirler. Her grup, kendi yanında olan ile sevirıir. 

\ 

Ehlibeyt mektebinin bu meselede seçtiği görüş ise iki konum arasında bir konumdur. 
Biz cebri kabul etmiyoruz. Çünkü onu kabul etmek birçok rivayette de geldiği gibi küfiü 
gerekli kılar. Tefvizi de kabul etmiyoruz; çünKü gözümüzle gördüğümüz gerçeğe aylan 
oluşu malumdur. Bu konudan ileride - inşallah - kapsamlı şekilde bahsedeceğiz. 

2- Tefvizin ikind JStılahl manası, bazı ilalll işlerin genel olarak evliya kullara ve özelde 
imarnlara bırakılmış olmasıdır. Bu mana hususunda da çeşitli manalar kastedilmektedir ki 
her birinin kendine has hükmü varclir~ Şimdi bu manalan sunacağız ve ardından seçtiği
miz görüşü belirteceğiz. Bu bahis üzerinde düşünmek imamlan tanımak hususunda çok 
sağlam bir senet olabilir. 
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Tefvizin.Manalan ve Hükümleri 

Birinci Mana: Tefvizden bazen yaratma, nzık verme, terbiye etme, öldürme ve di
riltme işlerinin tefviz edilmesi kastedilir. Bir kavim şöyle dedi: Yüce Allah imamlan (a.s) 
yarattı; yaratma işini onlara tefviz etti (bıraktı). Artık onlar y~tıyor, onlar nzık veriyor, 
onlar öldürüyor ve onlar diriltiyorlar. Bu mananın iki yorumu vardır: Birincisi şudur: Bu 
manada bir tefvizi imamlar haklanda kabul ederken onlann bu işlerin tümünde bağımsız 
olduklanna inanmaktır. Şöyle ki onlar yaratma konusunda ilahibir izne ihtiyaç duymaksı
zın istedikleri şekilde hareket ederler. Hatta onlar gerçek manada kendi meşiyetleri ile bu 
işleri yapmaktadırlar. Bu apaçık bir küfür ve şirktir. Bunun iı:ııkfulsız oluşuna akli ve şer' i 
deliller delalet etmektedir. Buna inanan kimsenin küfründe şüphe etmek doğru değildir. 

Bunun iı:nkansız olduğuna delalet eden birçok rivayet vardır. Onlardan bazılan şunlardır: 

Şeyh Saduk, Uyun-uAbbar'ir-Rıza kitabında kendi isnadıyla Yasir El-Hadım' dan şöyle 
rivayet ·etmiştir: İmam Rıza'ya (a.s) sordum: Tefviz haklanda ne diyorsunuz? 

İmam buyurdu: Allah, peygamberine dininin emrini tefviz etmiş, şöyle buyurmuştur: 

''Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden saloodırdıysa ondan sakının." 294 

Fakat yaratma ve nzık vermeyi kimseye tefviz etmemiştir. İmam Rıza ( a.s) daha sonra 
şöyle buyurdu: İzzet ve celal sahibi Allah her şeyirı yaratıcısıdır. O şöyle buyurmaktadır: 

ır ~~ ır ~ ır rıs ~ ır ~ ~ r-S ~ r-S ~j.) r-S ~ ~.uı ) 
( I.J.P~ W. JW.., ~~ ~ 

"Sizi yaratan, sonra size nzk veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra sizi diriltecek 

olan, Allah'tır. Allah' a koştuğunuz ortaklamuzdao bunlardan herhangi birini yapan 
var mı? Allah, oolano ortak koştuklarıodan yüce ve münezzehtir." 295 

Yıne İmam Rıza'dan (a.s) Umeyr b. Muaviye Şami'rıin tefviz haklandaki sorusuna 
cevap olarak şu sözü rivayet edilmiştir: 

Her kim Allah'ın yaratma ve nzık verme işini hüccetlerine bıraktığını zannederse tef
vize inanmış olur. Tefvize inanan ise müşriktir. 296 

Tabersi, İhticac kitabında kendi isnadıyla Hz. Mehdi'nin (a.s) dört özel temsilcisinden 
ikincisi olan Ebu Cafer Muhammed b. Osman'dan şöyle nakletmiştir: Ebu Cafer imama 

294 Haşr 7. 
ıg;; Rum 40; hadisin kaynağı: Muhammed b. Ali b. Babaveyh Kuınıni, Uyıın-u Ahbar'ir-R.ıza, s.326. 
296 Aynı kaynak, s.70. 
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Şiarun tefviz konusundaki ihtilabna ilişkin bir soru sordu. Buna cevap olarak Hazretin 
mukaddes katından şu ibaretleri içeren yazısı geldi: 

Yüce Allah cisimleri yarattı ve rızıklan bölüştürdü. Çünkü o, cisim olmadığı gibi her
hangi bir cisme de girmiş değildir. Onun gibi hiçbir şey yoktur ve o işitip görendir. İmam
lar (a.s) Yüce Allah'tan istediklerinde yarao.r, istediklerinde nzık verir. Böylece onlann 
dualannı icabet ederek haklannı yüceltmiş olur. 197 

İkinci yorum ise şudur: Yaratma, nzık verme, terbiye etme; öldürme ve diriltme iş
leri onlara tefviz edilmiştir. Fakat onlar Allah'ın irade ettiği şeyi yaparlar. Ondan önce söz 
söylemezler ve sürekli onun emri ile hareket ederler. Nitekim bu gerçeği alemierin işle
rini tedbir eden melekler haklanda görmekteyiz. Yüce Allah'ın izni ile Peygamberler ve 
vasllerden sadır olan - ayı ikiye bölmek, güneşi geri getirmek, ölüleri diriltmek, anadan 
dağına kör olanlan ve cüzam hastalannı iyileştirmek, asarun hızla hareket eden bir yılana 
dönÜşmesi gibi - mucizeler de bu kabildendir. Ancak bu manada tefvize inanan kimse 
tefvizin ·sadece mucize gösterilen alanlara has olduğunu düşünmez. Aksine bu işler on
lann eliyle gerçkleşir. Fakat onlann meşiyetiliradesi Rablerinin meşiyetinden/iradesinden 
sapmaz. Tüm bunlan Yüce Allah'ın iradesi ve izni dahilinde yaparlar. Akıl bu manada bir 
tefvizi reddetmez; bu manada bir tefviz, küfür ve şirki de gerektirmez. 

Yani şöyle denilmesind,e biçbir sakınca yoktur: Yüce Allah imamlan yarattı, onlan ter
biye ederek kemale erdirdi ve varlık aleminin maslahatlannı onlara ilham etti. Sonra da 
alemin bazı işlerini veya tümünü onlara tefviz etti. Meleklerin Allah'ın emri ve izniyle var
lık aleminin işini tedbir etmeleri de bu şekildedir. Böyle bir tefviz anlayışı ne küfrü, ne de 
şirki gerektirmez. Fakat ispatı için kesin deliliere ihtiyaç vardır. Oysaki sabih hadisler bunu 
reddetmekte ve onların eliyle gerçekleşmiş olan açık mucizeler dışında bir tefvizi onlar
dan nefyetmektedir. Onların dualanyla ve Allah'ın icabet buyurmasıyla bu alanda kendi
lerinden görülenler sayılı şeylerdir. Dolayısıyla yaratma ve nzık vermenin onlann eliyle 
gerçekleştiğine delil yoktur. Buna inanmak batıldır. Fakat batı! olma sebebi im.k.ansız ol
duğu veya küfür ve şirk olduğu için değildir. Delili olmadığı için batıldır. Hatta bunu red
deden, olum5uzlayan ve batı! olduğuna dair toplu deliller vardır. Bu manadaki tefvizi ispat 
edici nitelikteki rivayetleri ise kendisinden daha güçlü muarızı olduğu için kabul etmiyo
ruz. Buna delalet eden rivayetler ileride gelecektir. 

İkinci Mana: Din ve şeriat konusunda tefviz. Bunun da iki şekilde olasılığı vardır: 
\ 

Birincisi: Yüce Allah Peygambere ve imarnlara-onun vahyi ve ilhamına ihtiyaç duy
maksızın-istedikleri şeyi bela! ve istedikleri şeyi haram kılabilecekleri şekilde genel tef
vizde bulunmuştur. Ya da şöyle denilsin: Allah onlara şeriatta değişiklik yapma yetkisi 
vermiştir. Dolayısıyla onlar kendi görüşlerine göre istedikleri değişikliği yapabilirler. Bazı 
hadislerin zahirinden bu mana anlaşılmaktadır. Fakat bu hadislere; - ileride de söz edileceği 
gibi - bazı dizi konularda geçerli hükümlere hamletm$ şeklinde bir yorum getirilmelidir. 
Bu hadislerden biri Erbili'nin Keşfuq-Gurnme kitabında Harezrni'nin Menakıb kitabını 
kaynak göstererek Cabir'den naklettiği şu rivayettir: Resuluilah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

297 Tabeısi, İlılicac, s.264. 
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Allah gökleri ve yeri yaratınca onlan çağırdı; ona icabet ettiler. Sonra benim nü
büvvetimi ve Ali b. Ebutalib'in velayetini onlara sundu; kabul ettiler. Sonra Allah 
mahlôkatı yarattı ve dinin eınrini bize bıraktı. Artık saadet bulan bizim sayemizde 
saadet bulmuştur ve bedbaht olan bizim yüzüroüzden bedbaht olmuştur. Bizler onun 
helalini helal ve haramını haram kılanlanz. 298 

Değerli okuyucu! Eğer "helalini ve haramını" sözcüklerindeki zamir, YüceAllah'a dön
dürülecek olursa hadisin mazmununu kabul etmekte herhangi bir sıkınn olmaz. Çünkü bu 
durumda hadisin manası şöyle olur: Biz, Allah'ın mahlUkattan neyi istediğini vahiy ve il
ham yoluyla biliriz. Bu yüzden Allah'ın haram kıldığının haram oluşuna, helal kıldığı şe
yin de helal oluşuna hükmederiz. Bu mana haktır ve onda hiçbir sıkınn yoktur. Fakat bu 
iki sözcükteki zamirler eğer dine döndürülecek olursa hadisin manası şöyle olur: Din işi 
külli olarak bize tefviz edilmiş olduğu için onda haram ve helal yasasını koymak bizim 
işimizdir. Bu durumda hadisin manasını, külli şekilde tefvizi reddeden delillerden dolayı 
tevil etmemiz gerekir. O delillerden biri şu ayettir: · 

Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde billanetmen için 

indirdik. 299 

Dolayısıyla bu manadaki tefvizin de banl olduğunda hiç şüphe yoktur. Banl olma se
bebi ise aklen muhal olması veya küfür ve şirke yol açnğı için değildir. Bilakis banl olma 
sebebi, Kuran ayetleri ve rivayetlerden oluşan kesin delillerin bunu reddediyar olmasıdır. 
Bu hususta Yüce Allah'ın şu sözü yeterlidir: 

~ F~ p c;r.~J~ ~ u1;.\J c/..J~\iı ~~h. J;z .;lJ ~wı y.J ~ 1;) 
( -;. ~ "" . 

~ · I>~J.>I: !<::aw ~ ·-ıı ı:.r...rr , ~ r-.: ~_,., 

Alemierin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer (Peygamber) bazı sözler uydurup bize 
isnat edecek olsaydı, elbette onu kuvvetle yakalardık. Sonra onun can damarını ko
parırdık. Sizin hiç biriniz de (onun cezasına) engel olamazdınız. 300 

298 Erbili, Keşfu'l-Gümme fi Marifet'il-Eimıne, s.85. 
299 Nisa 105. 
300 Hakka 43-47. 
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Gördüğünüz gibi Yüce Allah buyuruyor: ''Eğer Peygamber kendi yanından birtakım 
sözler uyduırnak suretiyle dinde olmayan bir şeyi dine sokacak olursa Allah onu aa şe
kilde cezalandırır. Onu kuvvetle yakalayıp can damamu koparır. Bu durumda insanlar
dan hiç kimse onu Allah'ın cezası ve azabından kurtarmaya güç yetiremez." Aynı konu 
imamlar hakkında hiçbir far~ bulunmaksızın hayli hayli geçerlidir. 

Yüce Allah'ın bu sözü de bu manada bir tefvizi reddennektedir: 

O arzuruna göre konuşmaınaktadır. O, ancak (kendisine) vahyedilen bir vahiydir. 

Ona çetin kuvvetiere sahip olan (Cebrail) öğretti. 301 

Ayetintercih ettiğimiz görüşe delaleti daha fazla izaha hacet bıralanayacak kadar açık
tır. Çüİikü ayette peygamberin din konusunda haber verdiği her şey, vahye dayandınlmış
tır. Onun kendi arzu ve isteklerinden hiçbir şeyin dine yön veremeyeceğinin aln çizilmiş
tir. Dolayısıyla mutlak şekilde elinin emri ona tefviz edilmemiştir. Ayet, böyle bir tefvizin 
imamlardan da nefyedilmiş olduğuna evleviyetle delalet ennektedir; bunun i.nkarı müm
kün değildir. 

Bazı ayetlerde Resulullah'ın (s.a.a) kendisine soru soran birine cevap vermek için gün

lerce vahiy beklediğine işaret edilmiştir. Bazen de Allah ona kendisirıe irıdirilecek vahiy 
tamamlanmadan önce konuşmayı yasaklamışnr. Şu ayetlerde olduğu gibi: 

Onu okumada çabuk davranmak için dilini lomıldatma (vahiy bitineeye kadar sab
ret). Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize düşer. Onu biz ()kuyunca, sen de onun 
okuyuşunu izle. Sonra şüphesiz, onun açıklaması da bize aittir. 302 

Gerçek hükümdar olan Allah, her şeyden yücedir. Kur'an'ın vahyi sana tamamlan
madan önce onu okumada acele etme ve; ''Rabbim ilmimi artır" de. 303 

Kur'an'ın ikinci vahyi tamamlanmadan önce onu okuma konusunda kendisine izin ve
rilmeyen Peygamber hakkından külli birtefviz nasıl tasavvur edilebilir? Kur' an, Kadirge
cesinde Peygamber'in (s.aa) kalbine irıdirilmiş olduğu için o Hazret bu ayetleri biliyordu. 
Daha sonra Allah, insaıilara açıklaması için tedrici olarak bu ayetleri ona indirdiğinde, 
Peygamber (s.a.a) tebliğe olan· iştiyakı yüzünden onun tarnamını dinlemeyi beklemiyor. 

301 Necm 3-5. 
302 Kıyamet 16-19. 
303 Taha 114. 



Bunun üzerine Allah ona, vahye tabi olmasını emrediyor; peygamber de en güzel şekilde 
itaat ediyor. Bu da din konusunun külli şekilde Peygamber' e tefviz edilmesinin baol oldu
ğuna apaçık bir delildir. Velhasıl irnamlann bu konudaki durumu ise evieviyede malumdur. 

İkincisi olasılıkta ise şöyle denilmektedir: Yüce Allah, peygamberini en güzel edebe 
ulaşacak şekilde terbiye edip sınadıktan sonra onu, kendisine yükleyeceği görev için ehli
yet sahibi olarak buldu. Ona; kendisini üstün derecede nuraniyet, fazilet ve hidayete ulaş
tıracak tekamül kapasitesini verdi. Nurlarını onun üzerine indirdi. Yüce Allah şu sözünde 
de bu hakikati anlatmaktadır: 

Nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini kendi nuruna iletir. Allah, insanlara bu (tür) ör

nekleri verir. Allah, her şeyi bilendir. 304 

Onu seçti ve tertemiz kıldı. Onu tüm insanlara üstün kıldı. 305 Onu katışıksız bir özel
likle, o yurdu anma özelliği ile arındırdı. Kuşkusuz onlar, bizim katınıızda seçkin ve iyi 

304 Nur 35. 
305 Meıyem hakkında iruniş olan Ali İmran suresinin 42. ayetine gönderme vardır. İlahi kural evliyalar hak

kında hep ayıu minvaldedir. "Allah'ın kuralında bir değişdnne bulamazsın. Allah'ın kuralında bir çevirme 
de bulamazsın." (Fanr 43) 
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ki.mselerdendirler. 306 Onu kendisi için yetiştirdi. 3t17 Allah'ın gözetimi altında yetiştirilmiş 308 

olduğundan hak ve doğru ile muvafık olandan başka bir şeyi seçmez. Onun zihniııi asla 
Yüce Allah'ın irade ve meşiyetine muhalefet etme şaibesi meşgul etmez. Neticede öyle 
bir dereceye ulaşır ki onun fiili Allah'ın fiili sayılır. Nitekim şam yüce Rabbimiz şöyle 
buyurmuştur: 

Atbğın zaman da (oku) sen atmadın, gerçekte Allah atb. 309 

Ona itaatAllah'a itaat sayılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

( J_,..., )1 t_\.11 .ili J.,.... )1 &- ,J'.J ) 

Kiıri Peygamber' e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. 310 

Bu, ancak Peygamber'in (s.a.a) Allah'ın emrettiğinden başka bir şeyi emretmeyece
ğini ve Allah'ın yasakladığı bir şeyden başka bir şeyi yasaklamayacağını kesin olarak bil-
memiz durumunda geçerlidir. · 

Bu mübelliğ nefsiyle cihadı ve Allah için gösterdiği ihlasıyla öyle bir makama ulaşır 
ki Allah onu seçip her türlü pislikten, rezil sıfattan ve nefsani şaibelerden arıfidınr. S oma 
da dinde bazı konuları belirleme işini ona tefviz eder. Bu mümkündür, hatta vuku bul
muştur; örnekleri oldukça fazladır. Bunun çok kıymetli bir kaidesi vardır ki bazı örnek
leri açıkladıktan soma onu sunacağız. 

Buna örnek olarak birçok rivayette gelmiş olan dört rekatlı namazlarda iki rekat ve 
akşam namazında bir rekatın eklenmesi; namazların sünnederini.n belirlenmesi, oruç ve 
derlenin mirastan pay alması, savaş esirlerini köle edinmenin cevazı ve daha birçok hü
küm ... sunulabilir. Çünkü eğer Peygamber' e tefviz edilmiş birtalom konular ve hüküm
ler olmasaydı Allah'a itaatin ardından ona itaatin emredilmesi anlamsız olurdu: Çünkü 
rabbinden ona ulaşmış olan bir şeye uyup itaat etmek, Allah'a uymak ve ona itaat etmek 
sayılır. Şu halde Yüce Allah'ın kendi kitabında Allah'a itaatin yanı başına Peygamber' e 
itaatide bırakmasının mannğı nedir? Dolayısıylıı şu anlaşılmaktadır ki içtimai konulara 
ek olarak alıkarn ve şer'i meselelerin yanı sıra Peygabıber'e ait hükümler ve şer'i konu
lar da vardır. Kimse zannetmesin ki Peygamber'e itaat, sadece onun hükümede ilgili ve 
kendi dönemindeki sosyal hayata ilişkin konulara dair emirleri ile sınırlıdır. Çünkü bunu 
kabul etmemiz durumunda Peygamber' e itaati emreden her ayetin vaktinin sona erdiğini 
ve yürürlükten kalknğını_ (neshedilmiş olduğunu) kabul etmemiz gerekir. Oysaki bunun 
306 Sad suresinin 46-47. ayetlerinden alıntı yapılınışnr. 
307 Taha suresinin 41. ayetinden alıntı yapı.in:)ışnr. 
308 Taha suresinin 39. ayetinden alıntı.. . ' 
309 Enfal ı 7. 
310 Nisa 80. 
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batıl olduğu besbelli ortadadır. O halde Peygamber'in (s.a.a) hükümleri nelerdir? Bir hük
münAllah tarafından mı yoksa Peygamber tarafından mı konulduğunu nasıl anlayacağız? 

Bunu anlamanın iki yolu vardır: Birinci yol, falan hükmün Peygamber'in (s.a.a) uy
gulamalanndan ve hükümlerinden olduğuna delalet edecek IJ!Uteber bir nassın bulunma
sıdır ki sonuçta ona uyulur. İkinci yol ise iyice düşünerek iti.mat edilebilir bir ölçü ve ka
ide bulup ona göre davranmaktır. Şimdi bu kaideyi açıklayacağız. 

Ancak bu kaidenin açıklamasına girmeden önce bilmemiz gereken bir husus vardır. 

O da şudur: Ahkfun ve şer' i meselelerde asi olan onun Yüce Allah'tan olmasıdır. Çünkü 
şari/yasa koyucu odur. Bu iki yoldan biriyle bir hükmün Peygamber'den (s.a.a) olduğunu 
veya Allah'tan olduğunu anladıysak, burada sorun yoktur. Fakat bir hükmün Allah'tan mı 
yoksa Peygamberinden mi olduğu hususunda şek edersek - dinden olduğu sabitse - doğ

rusu Allah'tan olduğuna hükmedilmesidir. 

Peygamber ve İmamlar Thrafından Vazedilmiş Hükümleri Belirlemede 
Kıymetli Bir Kaide 

İlahi hükümleri beyan eden ayetler üzerinde düşündüğümüzde onlann iki türlü olduk
larını görmekteyiz: Bazı ayetler hükümleri detayları ve ince ayrıntılanna kadar beyan et
miştir. Mesela miras ve onda konulmuş olan hisselerle ilgili hükümler; hac ahkfuııı ile 
ilgili birçok hüküm; dört şahit getirmedikçe zina isnadında bulunan kimsenin tekzip edil
mesinin lüzumuna dair hüküm; lian ve onun keyfiyeti konusundaki hüküm bu kabildendir. 

Ancak bazı ayetlerde hükmün aslı beyan edilmiş olmakla birlikte onun keyfiyeti, şart
lan ve ayrıntılan açıklanmamıştır. Namaz, zekat ve humus gibi hükümler bu kabildendir. 
Çünkü Kur'an'da namazın rükil ve secdesi dışında keyfiyeti, şartlan ve cüzlerine/parça
lanna dair bir açıklama gelmemiştir. Zekatın da masraf edileceği yerler dışında bir açık
lama yoktur. Mesela hangi şeyden zekat alınması veya ne miktarda alınması gerektiğine 
ilişkin hükümler Peygambere (s.a.a) tefviz edilmiştir. Hurnus konusunda da durum aynı
dır. Dolayısıyla dinden ve şeriattan olduğunu bildiğimiz, ancak hakkında Yüce Allah tara
fından beyan gelmemiş olan her hükmün tayini Peygambere (s.a.a) bıralolmışnr. Zekatın 
aslını Yüce Allah şu sözü ile teşri etmiştir: 

Onların mallarından kendilerini teınizleyeceğin ve antacağın bir sadaka (zekat) al 
ve onlara dua et. Kuşkusuz senin duan, onlara huzur kaynağıdır. Allah işitendir ve 
bilendir. 311 

Allah'ın yüce kitabında zekatın masraf edileceği yerler beyan edilmiş olmakla birlikte 
hangi şeyden ne ölçüde zekat alınacağı açıklanmamıştır. Önemli olmasına rağmen bu hu
susta sükiit etmiştir. Bunun zikredilmemesinin sebebi, Yüce Allah'ın unutmasından dolayı 

30 Tevbe 103. 
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değildir. Aksine onun hangi şeyden ne ölçüde alınacağının belirlenınesini Peygamber'e 
bırakmışnr. Namazın keyfiyeti, rekatları ve seedelerinin sayısı, hangi zikirlerin okuoacağı 
konusu da Peygamber' e bırakılmış nı-. Çünkü Kur' an' da bunlara dair bir açıklama gelme
miştir. Aynca Peygamber şöyle buyurmuştur: Benim ne şekilde namaz kıldığıını görüyor
sanız siz de o şekilde nam~ kılın. Dolayısıyla Peygamber'in (s.a.a) Kur'an'ın emriyle 
mürninlerden zekat alıp onu belirlenmiş yerlerde harcamakla memur olduğunu söylernek 
mümkündür. Fakat hangi tür mallardan zekat alacağı konusu Peygamber' e bırakılmışnr; 
bunları belirleyecek olan odur. Nitekim zekatın dört ürün, üç tür hayvan, altın ve gümüş

ten verilmesini belirlemiştir. Zira o günkü koşullarda insanların mal ve servetlerinin en 
önemli bölümünü bunlar teşkil etmekteydi. Belki de asırlar sonra masum imam insanla
rm servetlerinin başka şeylere dönüştüğünü görürse zekat alınacak malları değiştirerek ri
salet asrın da zekatı alınan mallardan vazgeçebilir. Elbette bu, Peygamber' deki makamın 
imam için de sabit olduğunu kabul etmemize bağlıdır. 

Bun~ delili Allah'ın hükmünün yanı sıra diğer taraftan Peygamber'e itaati emret
miş olmasıdır. Bu şunu gösteriyor ki alıkarn Allah'ın bildirdiği yasalarla sınırlı değildir; 
çünkü çok önemli olmakla birlikte birçok hüküm Kur'an'da zikredilmemiştir. Bunları 
Peygamber'den (s.a.a) almaktayız. 

Böyle bir tefviz i.ı:nkfuısız ve muhal olmamanın ötesinde, mümkündür. Hatta Peygam
ber (s.a.a) ve imamlar hakkında vuku da bulmuştur. Bu hususta birçok rivayet gelmiştir. 
Onlardan bazılarını burada getiriyoruz. 

Muhammed b. Hasan Saffar, Besair kitabında kendi isoadıyla Ebu Üsame vasıtasıyla 
Ebu Cafer'den [İmam Bakır'dan (a.s)) şöyle rivayet etmiştir: 

Allah, Muhammed'i bir kul olarak yarattı. Onu terbiye etti. Kırk yaşına vardığında ise 
ona vahyetti ve birçok şeyi ona tefviz ederek şöyle buyurdu: 

"Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden salnndırdıysa ondan salnnın." 312 

Yıne aynı kaynakta kendi isnadıylç. Zür<!Ie'den şu rivayeti getirmiştir: 

Ebu Cafer (İmam Bakır) ve Ebu Abdullah'ın (İmam Sadık'ın) şöyle buyurduklarını 
duydum: Allah, nasıl itaat ettiklerini görmek için yaraıİıklarının emrini Peygamber'ine tef
viz etmiştir. Sonra şu ayeti okudular: 

"Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden salnndırdıysa ondan salruun." 313 

312 Haşr 7 . . Muhammed b. Saffar, Besairu'd:perecat, s.lll; Allame Muhammed Balar Meclisi, Biharul En
var, c.B, s.4. 

313 Haşr 7. Muhammed b. Saffar, Besairu'd-Derecat, s.lll; Allame Muhammed Balar Meclis~ Biharul En-
var, c.B, s.4. 
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Aynı kaynakta kendi isoadıyla Zürare vasıtasıyla İmam Balar'dan (a.s) şöyle riva
yet etmiştir: 

Resuluilah (s.a.a) gözün ve bınnun diyetini belirledi. Nebizi ve her sarhoş ediciyi ha
ram kıldı. Bunu duyan bir kişi: ''Peki, Resuluilah (s.a.a) bu konuda bir şey gelmediği halde 
mi bu hükümleri koydu?'~ diye sorunca İmam buyurdu: Evet;·ta ki böylece Peygamber'e 
(s.a.a) itaat edenle ona karşı gelen malum olsun. 314 

Yıne aynı kaynakta kendi isoadıyla Muhammed b. Hasan Meysemi'den; o da babası 
vasıtasıyla İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyur
duğunu duydum: 

Allah, Peygamber'ini terbiye ederek edebini istediği kıvama getirdi. Sonra ona tef
vizde bulunarak şöyle buyurdu: 

"Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden sakındırdıysa ondan sakının." 

Allah, Peygamber'ine neyi tefviz etmişse bize de tefviz etmiştir. Benzer bir rivayeti 
Besair'ud-Derecat kitabında Muhammed b. Abdulcebbar'dan da nakletmiştir. 315 

Şeyh Saduk, El-ihtisas kitabında ve İbn-i Hasan Saffar, El-Besair kitabında kendi isnat
lanyla Somali'den şöyle rivayet etmişler: İmam Balar'ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: 

Her kime zalimlerin arnellerinden ulaşan bir şeyi helal kıldıysak bu onun için helal
dir; zira imamlar bizdendir, emir onlara tefviz edilmiştir. Onlar neyi helal ederse o helal
dir ve neyi haram edecek olurlarsa o haramdır. 316 

Bunun benzeri bir rivayet El-ihtisas kitabında Tayalesi vasıtası ile İbn-i Umeyre'den 
de nakledilmiştir. 

Saffar, Besairu'd-Derecat kitabında kendi isoadıyla Ebu İshak vasıtasıyla İmam Sadık'tan 
(a.s) şöyle nakletmiştir: İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: 

Allah, Peygamber'ini kendi muhabbeti üzere eğitmiş ve şöyle buyurmuştur: "Doğrusu 
sen yüce bir ahlak üzeresin. " 317 Sonra da emri ona tefviz edip şöyle buyurmuştur: "Pey
gamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden sakındırdıysa ondan sakının." 318 Ayrıca 

şöyle buyurmuştur: "Kim Peygamber' e itaat ederse, Allah' a itaat etmiş olur. "319 Ra vi diyor: 
İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: Peygamber de Ali'ye ve imarolarına tefvizde 
bulundu. Sizler teslim olduğunuz halde diğer insanlar bunu i.nl<ar etti. Allah'a andolsun ki 

314 Aynı kaynak. 
315 Aynı kaynak, s.ll2; bkz. Bihanıl Envar, c.B. 
316 Muhammed b. Ali b. Babaveyh Kummi Es-Sadıık, El-ihtisas, 5.330; Muhammed b. Hasan Saffar, Besair'ud-

Derecat, 5.113. 
317 Kalem 4. 
318 Haşr 7. 
319 Nisa 80. 
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biz konuştuğumuzda konuşmaruz ve biz sustuğumuzda 
susmaruz size yeter. Biz sizlerle Allah arasındaki 

vasıtalanz. Bu yüzden Allah, bizim emrimize 
aykın işte hiç kimseye bir hayır !olmamıştır. 320 

Şeyh Saduk, aynı rivayeti. El-İhtisas kita
bında İmaının (a.s) şu sözünü ekleyerek 
nakletmiştir: "Muhakkak ki bizim emri
miz, Allah'ın emıidir." 

Meclisi, ıivayette geçen İmaının (a.s) 
"kendi muhabb eti üzere eğibniş" sözü 
için muhtemel birkaç .mana zikretmiştir: 

Yani onu sevdiği ve irade ettiği şekilde 
eğitti. veya fallin hali şeklinde anlamlan
dırarak "Allab'ın ona olan muhabbeti. 
sabitti." veya rnefulün hali şeklinde 
mana vererek "peygamber Allah'ın 

muhabbetinde sabitti." Sebebiyet ma-
nası da verilebilir. Bu durumda şöyle 

mana edilir: "Allah'ın on~ olan muhabbeti.nden dolayı veya onunAllah'a olan muhabbe
ti.nden dolayı ilahi edeple eğitildi." Ya da onun Allah'ın muhabbetine götürecek şeyi bil
mesi veya Allah'ın ona olan sevgisi sayesinde ilahi edeple eğitildi. En bariz mana ise bi
rinci ihti.malde zikredilen manadır. 321 

Bu satırları karalayan asi kulun tercihi ise şundan ibarettir: Rabbimizin İbrahim, İshak 
ve Yakub'un ihlası haklanda "Biz onları -özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kullar 
kıldık" 322 sözüyle işaret ettiği gibi korku ve ahiret yurdunu harulamak müm.inlerden bir
çoğunun edebinin alt yapısını oluşturmuştur. Ancak Peygamber' imizin edebinin alt yapı
sını oluşturan şey, Allah sevgisidir. Dolayısıyla hadisteki mana şudur: Yüce Allah, sevgi
sirıi Peygamber'in içine yerleştirdi; böylece ondaki Allah sevgisi en kuvvetli sevgi oldu. 
Bu sevginin bereketi.yle nefsini eğitti; kendisiyle Allah arasındaki sevgiye aykın ne varsa 
onu amelinden, ahiakından ve iradesinden çıkardı. Allah en iyisirıi bilendir . 

. Muhammed b. Hasan Saffar, kendi isoadıyla Zekeıiyya Zeccaci'den şöyle rivayet et
miştir: Ebu Cafer'in [İmam Bakır'ın (a.s)] İmamAli'den (a.s) söz ettiğini duydum: 

O, kendisine verilen görev konusunda Süleyman b. Davud konumunda idi. Yt,ice·Al
lah onun haklanda şöyle buyurmuştur: 

320 Muhammed b. Hasan Saffar, Besairu'd-D,erecat, s.l13, benzer bir hadis Ebu İshak vasıtasıyla Ebu Cafer'den 
(as), benzer bir diğer hadisi Şeyh Saduk, El-ihtisas kiralıında rivayet etmiştir, s.330. 

321 Allame Meclisi, Biharul Envar, c.25, s.335. 
322 Sad 46. 
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"Sen onu ister dilediğine ver, ister venne, sonıl.ınazsın." 323 

Benzer rivayet Kenzu'l-Fevaid kitabında kendi isoadıyla Heccal'dan da nakledilıniş
tir. Ona da müracaat edebilirsiniz. 

Tefviz ve taksir ehlinden olan grup insan Kamil b. İbrahim Medeni'yi İmam Hasan 
Askeri'nin (a.s) yanına gönderdi. Kamil diyor: Kendi kendime dedim ki: Ona şunu sora
cağım ki benimle aynı inançta olan ve benim sözümü söyleyen herkes cennete girecek mi? 

Kamil diyor: Efendim Ebu Muhammed'in (a.s) yanına girdiğimde üzerinde beyaz 
renkte yumuşak elbiseler gördüm. Kendi kendime şöyle dedim: Allah'ın velisi ve hüc
ceti yumuşak elbiseler giyiyor; bize ise kardeşlerle paylaşmayı emrediyor ve bu tür elbi
seler giyrnekten men ediyor. 

İmam gülümseyerek buyurdu: Ey Kamil! O sırada elbisesinin koliamu yukarı doğru 
kaldırdı. Bir anda gördüm ki vücudunda siyah ve kaba bir elbise var ... Onu göstererek 
şöyle buyurdu: Bu, Allah içindir; bu ise siı.i.n içindir. Ben selam verdim ve üzerine perde 
asılmış olan kapının yanına oturdum. Q sırada bir rüzgar esti ve perdeyi kaldırdığında bir 
ay parçası kadar güzel yaklaşık dört yaşında olan bir erkek çocuğu gördüm. Bana şöyle 
buyurdu: Ey Kamil b. İbrahim! Onun bu sözüyle bedenim ürperdi ve içime şöyle demem 
ilham oldu: Lebbeyk ey efendim! Buyurdu: Sen, Allah'ın velisi, hücceti ve kapısı olan 
benim yanıma şu soruyu sormak için mi geldin: Cennete ancak seninle aynı inançta olan 
ve senin sözünü söyleyen kimse girecek? 

Dedim: Allah'a yemin olsun ki evet (bunun için geldim). Buyurdu: O zaman cennete 
girenler az olacak! Allah'a andolsun ki cennete kendilerine "Hakkiyye" denilen güruh gi
recektir. Dedim: Efendim, kimdir onlar? Buyurdu: Ali'ye olan sevgilerinden dolayı onun 
haklana yemin eden kimselerdir. Fakat onun baklanı ve faziletini bilmezler. Hazret bir 
süre sustu ve ardından şöyle buyurdu: Bir de tefviz ebiinin inancı haklanda sormak için 
gelmişsin? Onlar yalan söylüyorlar, Allah onlara lanet etsin! Bizim kalplerimiz Allah'ın 
meşiyet ve iradesinin kap larıdır. Allah istediğinde biz de isteriz. Yüce Allah şöyle buyu
ruyor: "Allah istemedikçe siz istemezsiniz." 324 

Sonra perde eski haline döndü ve ne kadar kenara çekmek istediysem yapamadırn. 
İmam Hasan Askeri (a.s) gülümseyerek bana bakıp şöyle buyurdu: Ey Kamil! Artık niye 
oturuyorsun? Benden sonraki hüccet istediğin şeyi sana bildirdi. Bunun üzerine kallap dı
şan çıktım ve bir daha da onu görmedim. 

Ebu Naim şöyle der: Ben Kamil'le karşılaşnğımda ona bu hadisi sordum, o da bunu 
bana nakletti. 325 

323 Muhammed b. Hasan Saffar, Besairu'd-Derecat, s.112; Sad 39. 
324 İnsan 30. 
325 Şeyh'ut-Taife Muhammed b. Hasan1\ısi, Kitabu'l-Caybet, s.159 ve 160; hadis aynı kitapta ilisenetle ı.ik

redilmiştir. 
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Ahkfu:nın Tefvizi Konusunda Bir Şüphe ve Cevabı 

Ayyaşi'nin, tefsirinde naklettiği bir habere göre Cabir Cufi, Ali İmran suresinin 128. 
ayetinin tefsirini anlamamaktan doğan bir şüpheyi İmam Balar'a (a.s) sormuş. Cabir di
yor ki: Ben Ebu Cafer'in (a.s) yanında Yüce Allah'ın şu sözünü okudum: 

Senin bu işte hiçbir yetkin yoktur. Ya onların tövbesini kabul eder veya onlan ceza
landmr. Onlar, şüphesiz zalimdirler. 326 

Bunun üzerine İmam buyurdu: Hayır, Allah'a andolsun ki bu işte yetkisi var, yetkisi 
var, yetkisi var. Senin zannettiğin gibi değil. Fakat ben sana bunu anlatacağım. Yüce Al
lah, .Peygamber'ine (s.a.a) Ali'nin (a.s) vetayetini aşikar kılmasım emrettiğinde o, kav
minİn 1\.li'ye olan düşmanlığı ve kendisinin onlar haklandaki bilgisi üzerinde düşündü. 
Haibuki onu tüm özellikleriyle diğerlerinden üstün kılan Allah'tı. O, Resulullah'a (s.a.a) 
ve onu elçi olarak gönderene iman eden ilk kişiydi. Allah ve Resulüne en fazla yardım 
edendi. Allah ve Resulünün düşmanlarını en çok öldürendi. Allah ve Resulüne muhalif 
olanlara öfkesi en şiddetli olan kişiydi. İlıninde ve sayısız yüce menkıbelerinde hiç kimse 
onun faziletinin seviyesinde değildi. 

Peygamber (s.a.a) bu hasletleri hususunda kavminin ona olan kin ve has~dini düşün
düğünde daralıyordu. Bunun üzerine Allah, Peygamber' e şunu bildirdi ki bu işte senin bir 
yetkin bulunmamaktadır; bu işte yetki tamamenAllah'a aittir; Ali'yi Peygamber' e vasi ve 
onun ardından emir sahibi lalacak olanAllah'tır. DolayısıylaAllah bu manayı kastetmiş
tir. Nasıl onun hiçbir yetkisi olamaz; oysaki Alla.lı şu sözü ile işi ona tefviz ederek onun 
helallaldığını helal, onun haram kıldığını da haram saymıştır: 

"Peygaıiıber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden salandırd.ıysa ondan salanın." 327 

Ayyaşi'nin rivayet ettiği bir başka .hadiste Resulullah'ın (s.aa) Ali'nin velayetini işti
yakla istediği; ancak Allah'ın tekvini iradesinde ümmeti imti.lliin etmek ve o olan farklılığa 
düşürmek için bundan başka bir şeyi ist~diği yer almıştır ki bu hadis zahiri itibanyla zikri. 
geçen hadisle muhaliftir. Ancak gerçekte aralannda ihtilaf yoktur. Çünkü Resulullah'ın 

iradesinin Allah'ın irade ettiği şeye muhalif olniası anlamsızdır. Aksine meselenin tümü 
şudur: Resulullah, Allah'ın emrine uyulmamasından korkuyordu. Nitekim Allah'ın -ki
tabında geçen birçok ayette buna işaret edilmiştir. Mesela bir ayette şöyle buyurmuştur: 

326 Ali İı:nran 128. 
327 Tefsir-i Ayyaşi. c.l, s.197. 
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Bu söze iman etmezlerse, onlann peşinden üzüntüden neredeyse kendini helak ede
ceksin. 328 

Yıne birçok ayette hidayetin Peygamber'in (s.a.a) elinde değil, Allah'ın elinde oldu
ğuna tasrih edilmiş, Peygamber'in üzerine düşen şeyin tebliğ ettnek olduğu vurgulanmışnr. 
Bunlardan biri de Ali'nin (a.s) velayetini kabul etme meselesidir. Çünkü bu Allah ve Resu
lünün istediği bir şeydi. Fakat Peygamber (s.a.a), insanların cahillikleri, nefsani duyguları 
ve şehvetlerine uyarak; onun adaletinden ve Allah yolundaki sertliğinden korkarak buna 
muhalefet etmesinden endişe ediyordu. İşte tam bu noktada Allah, Peygamber' e (s.a.a); 
"bu konuda senin bir sorumluluğun yoktur; senin üzerine düşen tebliğ etmek, bizim üze
rimize düşense hesaba çekmektir" buyurmuştur. Burada söZÜ geçen konu, Peygamber'in 
(s.a.a) "beraat ayetlerinin tebliği görevini" Ebubekir'e tefviz etmesi ve ardındanAllah'ın 
bunu engelleyerek "bu işi ancak sen veya senden olan bir kişi yerine getirmelidir'' şek
lindeki duyurmasına benzemektedir. Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) Ali'yi (a.s) onun 
peşinden göndermiş ve İbn-i Ebu Kuhafe'yi görevden almış, bu işi yerine getirme göre
vini Ali'ye tefviz etmişti. 

Yelayet konusu da aynı şekildedir: Allah onun ancak Ali'ye verilmesine razı olmuş, 
ayette de bu gerçeğe işaret etmiştir. Ben birçok belirtilerin ışığında zannediyorum ki 
Peygamber'in büyük bir iştiyakla Ali'nin velayetini istediği ama Allah'ın başka bir şeyi 
irade ettiği yönünde rivayet edilen hadis Ümeyyeoğullannın uydwrluğu sözlerdendir. Çünkü 
onlar Ali'nin (a.s) faziletlerinin tümünü tahrif etmek ve bağlaınından uzaklaşnrmak, çaıpıt
mak ve aksi yönde çıkarımlar sağlamak için sürekli çaba sarf ediyorlardı. Çünkü biz bili
yoruz ki Peygamber ümmetin bu konuda ihtilafa düşmesinden korktuğu için Ali'nin vela
yetini duyurma işini Allah' ın kendisine bir emir vereceği ana kadar geciktirmiştir. Nihayet 
Cebrail Allah'ın emrini getirmiş ve Yüce Allah'ın şu söıünü Peygamber' e ulaşnrmışnr: 

i _,All ı.S-4-! ':1 .uıll <JI dl:JI 0" ~ .uıı., 4:1L....; ~ W ~ ~ ı:>l., ) 

( tr.)ts::ll 

Eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını iletmemiş olursun (elçilik görevini yerine ge
ti.rmemiş olursun). Allah seni insanlardan korur. Kuşkusuz, Allah kafirler toplulu
ğunu hidayete erdinnez. 329 

Dolayısıyla ayetten Allah'ın Ali'nin velayetini ısrarla istediği, Peygamber'in de Allah'ın 
istediği şeye muhalif olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü böyle bir tevehhüm batıldır. Aksine 
Peygamber, konuyu Allah'ın hoşnutluğuna vesile olacak ve hakkıyla tebliğin gerçekleş
miş olabileceği en iyi yöntemi bulmaya çalışıyordu. Bu meyanda münafı.kların Allah ile 
Peygamber' i birbirinden ayırmaya çalışması yeni bir şey değildi. Aksine onlar ne zaman 
bir ateş yalanışsa Allah onu söndürmüştür, bu da onlardan biridir. 

328 Kehf6. 
329 Maide 67. 
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Burada ayetin tefsiri için farklı bir kıraat var; Ayyaşi bunu İmam 
Bakır' dan ( a.s) nakletmiştir: 

Senin bu işte hiçbir yetkin yoknır; ta ki onların tövbesini kabul edesin 
veya onlan cezalandırasın. Onlar, şüphesiz zalimdirler. 330 

Bu durumda ayetin manasında hiçbir şüphe kalmaz. Çünkü tövbe ve 
~andııma haklanda tefvizin nefyedilmesi başka konularda tefviz ol
madığına delalet eımez. Çünkü biz "tövbenin kabulü veya cezalandırma 
iradesi Peygambere tefviz edilmiştir" demiyonız. 

Üçüncü Mana: Münazaralarda, hadislerde ve mütekellimler 
nezdinde tefviz için kastedilen üçüncü mana ise şudur: İnsanla
rın siyasetleri, eğitimleri, öğretimleri ve Allah'a hidayetleri, an

laşmazlık durumunda aralarında adaletle hükmeıme, insanlar 
arasında adaleti otorite haline getirme gibi konulardaki tüm 

İslam beş temel üzerine 
kurulmuştur: Namaz~ 

zekdt~ haç oruç ve 
vetayet. Sonra da 

is.tam~aa hiçbir şeye 
vetayete davet edildiği 

gibi davet edilmediğinin 
attım çizerek vetayeti 
vurgulamıştar ve onun 

tüm ibadetterin anahtarı 

işleri tamamen onlara bırakılmışnr. İnsanlar ise on
lara Itaat eımek, buyruklarına uymak ve yasakların
dan sakınmalda görevli kılınmışnr. Bu, daha önce 
sözünü ettiğimiz "velayet" tabiri ile ifade edilen 
gerçektir. Bu manadaki tefvizden kastedilen şey 
şudur: Hakimiyet onların hakladır, tağutların ve 
zalimlerin değil. Gerçek şu ki bu manda bir tef
vl.i. mümkündür, hatta vakidir, hatta vaciptir. Bu 
İslam'ın esası ve ruhunu oluşturan eşsiz bir cev
herdir. Bu konuda imamlardan tevatür haddine 
ulaşınasa dahi çok sayıda hadis gelmiştir. İmam
lardan (as) şu hadis nakledilmiştir: 

İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Namaz, 
zekat, hac, oruç ve velayet. Sonra da İslam'da 
hiçbir şeye velayete davet edildiği gibi davet edil
mediğinin altını çizerek velayeti vurgulamışlar 
ve onun tüm ibadetlerirı anahtan olduğunu be
lirtmişlerdir. Zürare b. A'yün, İmam Bakır'dan 
şöyle rivayet etmiştir: İmam Bakır (a.s) buyurdu: 
İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Namaz, 
zekat, hac, oruç ve velayet. Zürare diyor: Ben 
''Hangisi daha faziletlidir? diye sorduğumda 
İmam buyurdu: En faziletiisi velayettir. Çünkü olduğunu belirtmişlerdir. 

330Tefsir-iAyyaşi, s.l97-198. 
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o, diğerlerini.n anahtarıdır ve vali, bunlara delalet eden kimsedir. Zürare diyor: "Fazilette 
daha sonra hangisi gelir?" diye sordum. Buyurdu: Namaz. Çünkü Resuluilah (s.a.a) şöyle 
buyurmuştur: Namaz dininizin direğidir. Ben ''Fazilette daha sonra hangisi gelir?" diye 
sordum. Buyurdu: Zekat; çünkü onu namazın yanında getinniştir; ondan önce namazla 
başlamışnr. Resuluilah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Zekat günahlan götürür. Dedim: ''Fa
zilette daha sonra hangisi gelir?" diye sordum. Buyurdu: Hac. Yüce Allah şöyle buyur
muştur: "Yoluna gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi (haccetmesi), Allah'ın insanlar üze

rindeki bir hakladır. Kim de i.ılkar ederse, (bilsin ki) Allah tüm §lemlerden müstağnidir." 331 

Resuluilah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Makbul bir hac yirmi nafile namazdan daha hayır
lıdır. Her kim şu evi tavaf eder ve yedi defa etrafında döndükten sonra iki rekat namaz 
kılarsa Allah onu bağışlar. Peygamber'in (s.a.a), Arefe gününde ve Müzdelife'de (hacan 
faziletiyle ilgili) birçok sözü vardır. Zürare diyor: "Ondan sonra hangisi gelir?" diye sor
dum. Buyurdu: Oruç. Dedim: Neden oruç bunların içinde en son sırada gelmiştir? Bu
yurdu: Resuluilah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Zürare diyor: 
İmam daha sonra şöyle buyurdu: En faziletli ibadet, yapmadığında ancak aynısını yerine 
getirerek tövbe etmen halinde telafi alanıdır. Namaz, zekat, hac ve velayet ancak eda edil
mesi halinde yerine getirilebilir ve hiçbir şey onlan telafi edemez. Ancak orucu kaçırdı
ğında veya ihmal ettiğinde veya yolculuğa çıknğında onun yerine başka günlerde oruç 
tutarak telafi edebilirsin; işleiliğin günaha karşılık herhangi bir kaza olmaksızın sadaka 
verebilirsin. Ancak diğer dördünde başka bir şey, onlara karşılık onların yerine geçemez. 

Zürare diyor: İmam Bakır (a.s) daha sonra şöyle buyurdu: Bir işin zirves~ tepesi, anah
tarı, her şeyin kapısı ve Ralıman'ın nzası imarnı tanıdıktan sonra ona itaat etmektir. Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur: 

Kim Peygamber' e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, (bil ki) 
biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. 332 

Eğer birisi gecesini kıyarnla (ibadetle) ve gündüzünü siyamla (oruçla) geçirirse, ma
lının tümünü sadaka olarak verirse ve ömrü boyunca hac yaparsa, bununla birlikte ken
disiyle dostluk kuracağı ve arnellerine delalet edecek Allah velisinin velayetini tanımazsa 
Allah karşısında arnellerine karşılık hiçbir sevabı olmaz ve o, iman ehlinden olmaz. İmam 
daha sonra şöyle buyurdu: Onlardan iyi olanıAllah fazlı ve rahmetiile cennete sokacaktır. 333 

İmam Sadık'tan (a.s) şu sözü rivayet edilmiştir: İslam'ın sacayağı üç şeydir: Namaz, 
zekat ve velayet. 

Allah'ın, Allah'a irnarıın ardından kullarına farz kıldığı en şiddetli farzın ne olduğu so
rusuna cevap olarak imamların şu sözü rivayet edilmiştir: İmaını tanıdıktan sonra ona itaat. 

331 Ali İmraıı 97. 
332 Nisa 80. 
333 Muhammed b. Yakub El-Kuleyni, Usul'ul-Kafi, c.3, Bab-u Deaimi'l-İslaın, h.S. 
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Bunların hepsi tefvizin bu manasma nazırdır. Bu aynı zamanda bizim inandığımız 
bir gerçektir. Onların genel iznine (adil bir fakihin velayeti gibi) veya özel iznine (Hz. 
Mehdi'nin atadığı özel temsilciler gibi veya Resulullah'ın İmam Ali'yi ataması gibi) da
yanmayan her hakimiyet batıldır, tağuttur, hararndır ve fasittir. Bu tür hakimlere itaat et
mek, yardımcı olmak ve onlç.rdan yardım almak caiz değildir. Bu konu, Kur' an ve riva
yetler hakkında azıcık bilgisi olan herkes için gayet açıktır. Bu aynı zamanda son derece 
önemli bir mevzudur. Allah'ın velisinin velayetinden çıkmış olan kimsenin namazı, orucu 
ve haccı bizi aldatmarnalıdır. Çünkü İblis de namaz lolar, rükU ve secde ederdi. Ama bu
nunla birlikte Adem'e secde etmedi. Zira o Adem'in velayetine karşıydı; imamının kendisi 
üzerinde bir otorite olmasına karşıydı. Azgınlığını, kendisinin Adem'den üstün olduğu; bu 
yüzden de .Adem'in onun üzerinde velayeti olmasının doğru olmayacağı gerekçesine da
yandırdı. Böylece Rabbinin emrinden çıktı ve kafi.r oldu. Namaz ve orucu terk ettiği için 
değil, bilakis Allah'ın velisinin velayetinden çıktığı için bu duruma düştü. 

Buria delalet eden rivayetlerden biri de Fazlullah b. Mahmud Farisi'nin Riyadu'l-Cinan 
kitabında ve kendi isoadıyla Muhammed b. Senan'dan naklettiği şu rivayettir: Muhammed 
b. Senan şöyle der: Ben Ebu Cafer'in [İmam Bakır'ın (a.s)] yanındaydım. Ona Şianın ihti
lafından söz ettiğimde şöyle buyurdu: Vahdaniyetinde daima tek olanAllah Muhammed'i, 
Ali'yi ve Fatıma'yı (hepsine selarn olsun) yarattı. Onların yaratılışından bin devir geçtik
ten sonra eşyayı yarattı ve onları eşyanın yaratılışına şahit laldı. Eşyayı onların itaatine 
yönlendiidi ve onlarda dilediği fazileti karar laldı. Eşyanın hükümde, tasarrufta, irşatta, 
emirde, nehiyde ve yaratılışta yetkisini onlara tefviz etti. Çünkü bunlar onların velileridir; 
emir, velayet ve hidayet onlara aittir; onlar Allah'ın kapılan, temsilcileri ve sırlandır. On
lar istedikleri şeyi helal lalar ve istedikleri şeyi haram lalar. Onlar Allah'ın istediğinden . 

başka bir şey yapmazlar. Onlar, değerli kullardır. O'ndan önce söz söylemezler ve sürekli 
O'nun emri ile hareket ederler. İşte gerçek dindarlık budur. Her kim bundan öne geçerse 
ifrat deryasında boğulur. Her kim de Allah'ın onlara vermiş olduğu bu rütbeleri onlardan 
eksiltirse tefrit deryasında yok olur ve Muhammed hanedanının bir mürnin üzerine va
cip olan marifetinin haklom yerine getirmemiş olur. İmam daha sonra şöyle buyurdu: Ey 
Muhammed bunları al; hiç şüphesiz bunlar Allah'ın ilim hazinesinden ve sırrındandır. 334 

Bunun benzeri bir hadisi Muhammed b. Yakub El-Kuleyni kendi isoadıyla Muham
med b. Senan vasıtasıyla İmam Bakır'dan (a.s) rivayet etmiştif. 

Ravinin sözünü ettiği Şianın ihtilafı.; imarnın (a.s) ~nu giderme bağlamında verdiği ce
vabın içeriğinden anlaşılacağı üzere; imamların Allah katındaki mertebe ve makamları ko
nusundadır. Rivayette geçen "Onları eşyanın yaratılışına şahit laldı" ifadesi Yüce Allah'ın 
"Göklerin ve yerin yaratılışını onlara göstermedim" 335 sözüyle çelişmez. -

Aksine ayet buna şalüttir. Çünkü ayet şeytana ve zürriyetine uymanın haram olduğu 
hakkında inmiştir. Yani şeytana ve zürriyetine uymanın yasaklalınmasına sebep olarak 
ona ve soyuna alemin yaratılışının göst~ediği hususu beyan edilmiştir. Bununla birlikte 

334 Fazlullah b. Mahmud Farisi, Riyadu'l-Cinan; Bihanıl Envar, c.ıs, s.339. 
335 Kehf sı. 
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Peygamber' e ve Ulu'l-Emre mutlak şekilde uyulması emred.ilmiştir. Buradan da anlaşılı
yor Id Allah, onlara göklerin ve yerin yaratılışını göstermiştir. Çünkü onlar, insanların ve
lileridir. Ama şeytan ve züniyeti, insanların velileri değildir. 

Dördüncü Mana: Onlara masiahat gördükleri yerlerde insanların kapasitelerine göre 
hüküm ve bilgi verme işi tefviz edilmiştir. Çünkü insanlar ilim, akıl, takva ve maksatlan 
dhetiyle eşit seviyede değildir. İmamlar ise bunların tümüne vala.f ve hepsinden haber
dardır. Dolayısıyla bazen imamların bir mesele için gelmiş olan farklı insanlara aynı me
selede çeşitli cevaplar verdiğini görüyoruz. Bu konuya Peygamber'den (s.a.a) nakledilen 
şu hadiste işaret etlilrniştir: "Biz peygamberler topluluğu insanlarla akıllan miktarında ko
nuşmakta emrolunduk." 

Buna insaniann iman, martfet ve maksat düzeyindeki farklılıklar da ekleyebilirsiniz. 
Onlar Selman gibi birine verdikleri cevabı Ebuzer' e vermezlerdi. Diğer fer'i meseleleri 
de buna mukayese edebilirsiniz. Bazı rivayetlerde "Sizin göreviniz sormaktır ama bizim 
görevimiz cevap vermek değildir" cümlesiyle işaret edilen husus da budur. Yani bizim 
cevap vermemiz vadp değildir. Ç~ masiahat sükiit veya takiye etmeyi gerektirebilir. 
Belki de Yüce Allah'ın şu sözünde buna işaret edilmiştir: 

Biz sana Kitabı, insanlar arasmda Allah'ın sana gösterdiği şekilde hülanebnen için 

indirdik. 336 

Bu manada bir tefviz anlayışı i.labl bikmetin gereği olup haktır ve sabittir; buna dela
let eden birçok rivayet vardır. Onlardan bazılarını zikredeceğiz. 

Muhammed b. Hasan Saffar Besair'ud-Derecat kitabında kendi isoadıyla Abdullah b. 
Silleyman vasıtasıyla İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir: Birisi imamdan soru sor
duğunda Yüce Allah, cevabı Silleyman'a (a.s) tefviz ettiği gibiimamada mı tefviz eder? 
İmam buyurdu: Evet, bu doğrudur. Adamın biri bir konu hakkında sorunca İmam ona ce
vap verdi Sonra başka bir adam aynı meseleyi sordu; İmam ona birinci kişiye verdiği ce
vaptan farklı bir cevap verdi. Sonra başka biri gelip aynı soruyu sorunca İmam ilk iki ki
şiye verdiği cevaptan farklı bir cevap verdi Sonra şu ayeti okudu: 

"Bu bizim hesapsız bağışımızdır; ister ihsan et, ister tut'' 337 

İmam Ali'nin (a.s) laraatinde böyle gelmiştir. 

336 Nisa 105. 
337 Sad 39. 
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Ravi diyor: Dedim ki: Allah size esenlik versin; peki, İmam onlara bu cevabı verir
ken onlan tanır mı? İmam Saclık buyurdu: Suphanallah! Yüce Allah'ın Kitabındaki şu sö
zünü duymaz mısın?: 

İşte bunda, hasiret sahipleri için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran 
bir yol üzerioded.irler. 338 

Onlar (basiret sahipleri) imamlardır; asla ondan (yoldan ve sırat-ı müstaki.ınden) çık
mazlar. İmam daha sonra şöyle buyurdu: Evet, İmam bir kişiye baktığında onu tanır ve 
rengini bilir. Eğer bir duvarın arkasından sözünü duyarsa onu tanır ve ne istediğini bilir. 
Zira Allah şöyle buyurmaktadır: 

~~~- &;d 01 ~1_,11 J ~~ ı.J')b;.IJ ~J~IJ ~1_,.-JI J.l.> .vt.J 0-"J) 

(~w.ı 

Gökleri ve yeri yaratması, dillerioizin ve renklerinizin değişik obnası da, O'nun ayet
leriodend.ir. Gerçekten. bunda aiimlerlbilenler için ayetler vardır. 339 

Onlar aiimlerdir; hiçbir dil yoktur ki işitip anlamasınlar ve sahibinin kurtulacağı veya 
helak olacağını bilmesinler. Bu yüzden kendilerine gelenlerin konuştuğu dilde onlara ce
vap verirler. 340 

"Rengini bilir" ifadesinden maksat, onwi imanının derecesini veya nifak ve küfıünü ve
yahut bunlardan başka durumunu bilip onun gerektirdiği şeye uygun olan cevabı vermesidir. 

Muhammed b. Hasan Saffar, kendi isoadıyla Musa b. Uşeym'in İmam Saclık'tan (a.s) 
şöyle naklettiğini rivayet etmiştir: Ben İmam Saclık'a (a.s) Allah'ın kitabından bir ayet 
hakkında sordum; o da bana bilgi verdi. Ben yanından aynlınadan başka bir kişi geldi ve 
aynı ayet hakkında ona. sordu; İmam bana verdiği bilgiye aylan şekilde ona cevap verdi. 
İbn,-i Uşeym diyor: Bunun üzerine içime - Allah'ın istemesiyle - öyle bir şey girdi ki 
sanki kalbirn bıçaklarla parçalanıyordu. Kendi kendime dedim: Ben Şam'da birvav harfi 
ve benzerinde dahi hata etmeyen Ebu Kutade'yi bırakıp tümüyle böyle bir hatayı yapan 
kimsenin yanma geldim! 

Ben böyle düşündüğüm sırada başka biri geldi ve aynı ayet hakkında sordu. İmam 
ona da bana ve benden önceki kişiye verdiği cevaptan farklı bir cevap verdi. Bunun üze
rine bendeki kuşku dağıldı ve bunu kasten yapnğıru anladım. Kendi kendime söylendim. 
Bunun üzerine İmam Saclık (a.s) bana yönelerek buyurdu: "Ey İbo-i Uşeym! Şunu, bunu 

338 Hicr 75-76. ' 
339 Rum22. 
340 Muhammed b. Hasan Saffar, Besair'ud-Derecat, s.l14. 
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yapma ... " S oma benim içimden geçen şeyleri bana anlatmaya başladı. Ardından şöyle bu
yurdu: Ey İbn-i Uşeym! Allah, Süleyman b. Davud'a tefvizde bulunarak şöyle buyurdu: 

"Bu bizim hesapsız bağışunızdır; ister ihsan et. ister tut'' 341 

Peygamber'ine de tefvizde bulundu ve şöyle buyurdu: 

"Peygamber size ne verdiyse onu alın ve sizi neden sakıııdırd.ıysa ondan salonın." 342 

Peygamber' e tefviz ettiğini bize de tefviz etti. Ey İbn-i Uşeym! 

~ r- IP_;. O.)...l..,.:t ~~~ı ~:r. ı.r.J r')l...~ O.)...l..,.:t c.A ~~ ~ı.uıı:. .r. ır 
Allah kimi llldayete erdirmek isterse, gönlünü İslam'a açar; kimi de saptırmak isterse 

kalbini daralnr ve sılonnlı lalar. 343 sı.kıiınrun ne olduğunu bilir misin? Dedim: Hayır. imam 
parmaklanru sılaca kapatarak "o, içinden hiçbir şey çıkamayacak ve hiçbir şey giremeye
cek kadar sıla olan şey gibidir'' buyurdu. 344 

Muhammed b. Yakub Kuleyni kendi isoadıylaAbdullah b. Senan'dan YüceAllah'ın 

"~ ı~ ~" = "Soma kirlerini gidersinler" 345 ayeti hakkında şöyle rivayet eder: 
İmam buyurdu: Yani bıyığı tutup tıraş etmek ve nrnağı tutup onu larpıııaktır. Abdullah b. 
Senan bu cevaba şaşırdı ve şöyle dedi: Oysaki Zureyh Şami, sizin bu ayetin manası hak
kında ''İmamla buluşmaktır" söylediğinizi rivayet etti. Bunun üzerine İmam ona şu sö
züyle cevap verdi: 

Zureyh doğru söylemiştir. Sen de doğru söyledin; Kur'an'ın zahiri ve batını vardır. 
Kim Zureyh'in taşıdığını taşıyabilir?346 

Buna benzer bir rivayet İmam Kazım'dan (as) YüceAllah'ın şu sözü hakkında gelmiştir: 

341 Sad 39. 
342 Haşr 7. 
343 En'am 125. 
344 Muhammed b. Hasan Saffar, Besairu'd-Derecat, s.113 ve 114; Şeyh Saduk, El-ihtisas'ta kendi isnadıyla 

El-Yaktini' den buna benzer bir rivayet getirmiştir. Besair'ud-Derecat kitabında başka bir senetle Bekkar 
b. Ebubekir ondan buna benzer bir rivayet nakleımiştir. El-ihtisas kitabının 329 ve 330. sayfalannda Ah

med b. Muhammed'den benzer rivayet nakledilmiştir. 
345 Hac 29. 
346 Muhammed b. Yakub Kuleyni, El-Kafi, c.2, I<itabu'l-Hiiccet, s.S49, h.4. 
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"De ki: Suyun uz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?" 347 

Bu ayet Hz. Kaim (a.s) haklanda inmiştir. Yani imam.ınız sizden gaip olduğu zaman 
kim size yeni bir imam getirebilir? 348 

Beşinci Mana: İnsanlar arasında hüküm verme ve bunun dayanaklannı seçme işi on
lara tefviz edilmiştir. Dolayısıyla onlar hüküm verınede şeriatın zahirine amel edip şahitler, 
deliller ve yeminlere göre davranınakla - maslahat görmeleri halinde - kendi ilimlerine 
ve Rablerinin onlara her vakada ilham ettiği şeye göre karar verrnek arasında muhayyer
dirler. Bu manada bir tefviz de haktır ve vuku bulmuştur. İbn-i Senan'ın biraz sonra ge
lecek olan rivayeti buna hamledilebilir. Aynca buna delalet eden birçok rivayet vardır. 

Besair'ud-Derecat kitabının Nevadir bölümünde Muhammed b. Senan'dan şöyle ri
vayet edilmiştir: İmam Sadık (as) buyurdu: Hayır, Allah'a andolsun ki Allah, yarattık
lann~an Peygamber (s.a.a) ve imamlardan başka hiç kimseye tefvizde bulunmamış ve 
şöyle buyurmuştur: 

Biz sana Kitabı, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için 
indird.ik. 349 o 

Bu ayet, vasller haklanda da geçerlidir. 350 

"Allah'ın sana gösterdiği şekilde" sözünden maksat, Allah'ın sana tanıttlğı, sana va
hiyde bulunduğu, sana ilham ettiği ve kalbine attlğı hükümlerdir. Bu da bir tür tefvizden 
başka bir şey değildir. 

Altına Mana: Almak ve vermekte tefvizdir. Allah yeri ve üzerindekileri onlar için ya
ratmış; enfaL fey, humus, ganimetleıiri safi olanı ve diğer şeyleri onlar için kılmıştır. Do
layısıyla onlar dilediklerini verir ve dilediklerille engel olurlar. Bu da haktır ve biz böyle 
bir tefvize inanınz. Bu manada tefvize delalet eden yeterli ölçüd~ rivayet vardır: Onlar
dan biri şudur: 

Şeyh Saduk, El-ihtisas kitabında ve Saffar, El-Besair kitabında kendi isnatlanyla İmam 
Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: . \ 

Kaim'in bir kişiye bin dirhem, sana ise bir dirhem verdiğini götürsen salan sana ağır 
gelmesin; zira bu emir ona tefviz edilmiştir. 351 -

347 Mülk 30. 
348 Esterabadi, Şerb-i Tevil'ul-Ayat'iz-Zahire, c.2, s.708- 709, lL15. 
349 Nısa 105. 
350 Muhammed b.Hasan Saffar, Besair'ud-Derecat, s.l14; benzer rivayeti Şeyh Saduk, El-ihtisas kitabında 

' Abdullah b. Senan'dan nakletmlşti.r. 
351 Muhammed b. Ali Es-Saduk, El-ihtisas, s.331 ve 332; Muhammed b. Hasan Saffar, Besairu'd-Derecat, 

s.ll3. 
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Ayetler ve rivayetlerden elde edilen netice şudur: Masumlar; mabkUkturlar, somadan 
yaranlmış ve terbiye edilmişlerdir. Ancak onlar yüceltilmiş kullardır; kendilerinde vahiy 
veya ilham yoluyla öğretilmiş, zanna dayanmayan ve hata ihtimali bulunmayan ilimler 
vardır. Allah'ın iradesi ve ilhamı ile bazı hükümlerin yürürlüğe konulması kendilerine tef
viz edilmiştir ki burada Yüce Allah'ın sınırlarından en ufak bir şey ihlal edilmez. Onlar 
Allah'ın izniyle kainatta mucize ve keramet dediğimiz birtakım olağanüstü tasarruflarda 
bulunabilirler. Nitekim Kur'an'da bazı peygamberlere bu tür işler isnat edilmiştir. Bununla 
birlil<te onların Allah katında sayılamayacak kadar çok makama sahip olduklarına inanı
nz. Onların kendileri de bu gerçeğe şu sözleri ile işaret etmişlerdir: Bizim, kendisine yö
neldiğimiz bir Rab olduğunu bilin; soma hakkımızda istediğinizi (fazileti) söyleyin, asla 
ulaşamazsınız. Bir diğer sözlerinde ise şu ifade geçmiştir: 

Bizim işimiz zor ve çetindir; (veya hadisimiz zor ve çetindir) onu ancak mukarreb bir 
melek, gönderilmiş bir peygamber veyaAllah'ın kalbini imanla imtihan etmiş olduğu mü
min bir kul taşıyabilir." Bunların hepsi de haktır ve vuku bulmuştur; bunlarda en ufak bir 
gulüv yoktur. Gulüv, onlara ilahlık ve rablik isoadında bulunmak veya onların kadim ol
duğunu savunmak ve malılük olmadıklarını söylemektir. Kamatta yaratma ve rızık verme 
konusunda mutlak manada teMze inanmak da gulüvdur. Elbette onların Allah'ın izniyle 
Hz. İsa'nın kuş yaratması gibi yaratmaya güçleri olduğuna inanmak ile yaratıcı ve nzık ve
rici olduklarına inanmak arasında açık bir fark vardır. Bunlardan birincisi sahih ama ikin
cisi batıldır. Aynı şekilde imamların sehiv/hata yaptıklarına inanarak onları gerçek makam 
ve mertebelerinden aşağı indiren; onların birçok dini hükmü bilmediğini, şer'i hüküm
lerde zanna dayalı görüşleriyle hareket ettiklerini savunan taksir e1ılinin inancı da batıldır. 
Nitekim Ebu Cafer Muhammed b. Hasan b. Velid (Şeyh Saduk) böyle bir düşünceyi sa
vunarak şöyle demiştir: Gulüvvun ilk derecesi sehvi reddetmektir. Bu sözün çüıi.ik oluşu 
ortadadır. Bununla birlil<te Şeyh Saduk gibi büyük §limlere taksir isnadında bulunmak da 
yanlıştır. Şeyh Saduk, sehiv yapmalarının caiz olduğunu söylese de imamların makamla
rının birçağuna ariftir. Sadece sehiv meselesinde sehve düşmüştür. Dolayısıyla mürnin bir 
insan hakkında ihtiyat asla terk edilmemelidir. Allah en iyi bilendir. 

İmamlar hakkındaki sahih inanç şudur: Onlar Ruh'ul-Kudus'la teyit edilmişlerdir. Hatta 
onlar, Ruhu'l-Kudus'la Meryem oğlu İsa'yı (a.s) teyit edenAllah tarafından teyit edilmiş
lerdir. Meryem oğlu İsa'nın yaptığı mucizeler ise ortadadır. Dolayısıyla eğer bir Müslü
man, Peygamber ve vasilerinden; İbrahim, Musa, İsa, Süleyman, Davud, Yahya, Hızır, 
Salih gibi önceki peygamberler ve Asif b. Berhiya gibi Allah dostları hakkında sabit olan 
mucize ve kerametleri nefyedecek olursa, İslam dini ve onun yüce Peygamber' ini, onlar
dan ve onların dininden daha düşük ve eksik görmüş olur. Hillbuki. kfunil bir dinden ek
sik bir dine yönelmek doğru değildir. Bu durumda böyle bir Müslümanın İslam' ı bırakıp 
daha üstün ve kfunil gördüğü bu dinlerden birine yönelmesi gerekir. Oysa bunun batıl ve 
çürük olduğu üzerinde ittifak edilmiştir. O halde Müslüman için tek bir seçenek kalıyor; o 
da Peygamberimiz ve onun vasileri için önceki peygamberler ve vasilerin makamının üs
tünde bir makamı ispat etmektir. Resulullah'ın (s.a.a) hanedarundan olan imamlar dışında 
hiç kimse doğru olarak böyle bir iddiada bulunamaz. Onlar kendileri hakkında gulüvve 

235 



Misbalı ı Dinin Kemali ve Gadir-i Hum Olayı ı Sonbahar 2017, Yıl: 6, Sayı: 13 

düşülmesinden salo.nd.ıımışlar ve kendilerinin Allah'ın değerli kulları olduklanru, O'ndan 
önce söz söylemeeliklerini ve sürekli O'nun emıi ile hareket ettiklerini vurgulamışlardır. 

Şunu da bilmeniz gerekir ki Yüce Allah, Kitabında dini havzalarda bulunan üç tai
feye işaret etmiştir; onların tümünün işi, Allah'ın kitabı ve ahkfunını korumaknr. Bunlar; 
peygamberler, Rabhanller (Alliın'a yönelmiş bilginler) ve Alıbardır (Yahudi din alimleri). 
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
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Biz Tevrat'ı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Bu kitap ile ( Allalı'ın emirlerine) 
teslim olmuş peygamberler, Rablerine teslim olmuş zahitler (R.abbaniler) ve Yahudi 
din ai.imleri, Allalı'ın kitabını korumakla görevfendirilmiş ve onun doğruluğuna şa
hit olmalan sebebiyle Yahudi olanlara hillanederler ... 352 

Peygamber malumdur ve onda hiçbir ihtilaf yoktur. O, efendimiz Ebu'l-Kasım El-Mustafa 
Muhammed b. Abdullah'or (s.aa). Alıbar da malurndur. Onlar sahabeler ve tabiinden baş
layarak günümüze kadar uzanan İslam aJ.imleri, yazarları, müdenisleri ve müfessirleridir. 
Onların İslam'a ve Müslünianlara birçok hizmetleri olmuştur. Allah, Müslümanlardan ta
raf onları hayıda mükafatlandırsın. Burada geriye İslam ümmeti içindeki "Rabbanilerin" 
kimler ve konurnlarının ne olduğu sorusu kalıyor? Birçok meselede olduğu gibi burada 
da Ehlisünner nezdinde bu grubun mısdaklannın tayini hususunda hiçbir cevap bulunma
maktadır. Fakat bizler, Resulullah'ın (s.a.a) emıi ile Sakaleyne uyduğumuz için onları ta
nıyor, kendilerini tabi oluyoruz ve makamİcinnı biliyoruz. 

Allah'a şükrediyoruz ki bizi onların marifetine, sözlerini tutmaya ve yoUarım sürdür
meye hidayet etmiştir. Ona layık olacak ve hoşnut Iolacak bir şükürle şükrediyoruz. 

352 Maide 44. 
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