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SUNUŞ  

Gerçek ile doğ ru arasında fark vard ır. Olaylar kendisine göre 
vuku bulan şeye gerçek denir. O, olaylara de ğ il, olaylar ona tabi 
olur. Yüce Allah ın koyduğu fiziki ve sosyal kanunlar gerçektir. Olay-
lar o kanunlara göre meydana gelirler. 

Doğru ise, zihindeki bir fikir ve kavram ın d ış  dünyadaki olay-
lara ve nesnelere uygun olmas ıd ır. Maçta elma olduğu dü şünüldüğü 
zaman , ağaçta elma varsa, bu dü şünce doğrudur. 

Fikirler ve inançlar hem doğ ruluk ve hem gerçeklik yönünden 
ele alınıp incelenebilirler. 

Bazı  fikirlerin doğ ruluğu apaç ık olur. 

Bazı  fikirlerin yanl ış lığı  apaçık olur. 

Bazı  fikirler de ilk anda do ğru ve yanlış  olabilme durumunda 
gözükür. Bunlar incelenme ğe muhtaçt ı r. 

Fikirler, ya kendi özleri aç ı sından veya bağ lı  oldukları  siste-
min tümüne göre doğ ru olurlar. Bu eser, içinde mevcut olan fikir ve 
inançlann kendi özleri ve hem de ba ğ lı  oldukları  sistemin ölçüleri 
aç ı sından doğ ru veya doğ ruya yak ın olup olmadıklarının anla şı l-
masına yard ımcı  olacak bir yöntemle kaleme al ınmış tır. Fikir ve 
inançları!' mukayesesi, doğ ruluklarının ortaya ç ıkmasına vesile olur. 

Müsveddeleri ve tashihleri ile me şgul olan Araş tı rma görevlisi 
Hasan Onat'a, eme ğ i geçen üniversite matbaas ı  ilgililerine ve fa-
kültenin yönetim kuruluna te şekkür etmeyi görev sayar ım. 

Yüce Allah ba şarı lar versin. 

Prof. Dr. Hüseyin Atay 

22/ 6/ 1983 
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Gİ RİŞ  

1-- Mezhepler Tarihi : 

Ele alaca ğı mız bu eser, İslâmda fikir ve dü şünce tarihinin bir 
kolu olan Mezhepler Tarihinden bir kı sı m sayı labilir. Türkçemizde 
Mezhepler Tarihi ad ı  ile anı lan bu bilim koluna eski müslümanlar 
yazdı kları  eserlerin adlar ı  ile birbirine yak ın adlar koymu ş lard ı . 
Son zamanlarda Muhammed Ebu Zehra da bu hususta yazd ığı  esere 
"el—Mezahib el—İslâmiye" ad ı n ı  veriyor ve bunun da siyasi, itikadi ve 
fı khi mezhepleri içerdi ğini anlatıyor. Bu konuda yaz ılmış  eserler, 
fikir tarihi olmaktan uzak görünümdedirler. Çünkü fikirlerini anlat-
tıkları  kimselerin tarihlerini vermemektedirler. Sadece fikirleri ve 
sahiplerinin kimler oldukları nı  ortaya koyarlar. Anca k, şah ısların fikir-
lerini kimlerden ald ıkları nı  ve fikirlerinde kime uyduklar ın ı  veya ben-
zediklerini de anlatmakta olduklar ından, bu fikir sahiplerinin, ça ğdaş  
veya daha önceki nesilden olduğu anlaşı labilir. Ne var ki, ayr ı  eser-
lere ba ş vurularak tarihleri tesbit edilebilmektedir. Biz bu eserde im-
kâmmız nisbetinde tarih lere yer verdik ve böylece olaylar ı  ve fikir-
leri tarihe yani zamana ve mekana ba ğ lamaya çal ış tık. 

Mezhepler Tarihinin yeni bir ad olduğunu söyledik. Eskiden 
"Makalae" ad ı  altında, sonraları  "Milel—Nihal" 2  daha sonralar ı  
"Fırak" 3  ad ı  altı nda yaz ı lan eserler bugün F ırkalar Tarihi "Tarih 

Ebul Hasan Ali b. İ smail Eşari, (Ö. 324 H. 935 M) "Makalât el-IsIamiyyin adl ı  
eseri, Sa'd b. Abdullah Ebul Halef Eşarı  el-Kummi (3o ı  H. 913 M) nin "Kitab el-Makalat 
vel-Fırak" adlı  eseri. 

2 Ebu Muhammed Ali b. Ham (456  H. 1063 M) in "el-Fasl (f ısal değ il) fil-Mile] 
vel-Ehvai yen-Nihal" adl ı  eseri ile, Ebul Feth Muhammed b. Abdulkerim Ş ehristani (537 H. 
1142 M) nin "el-Milel yel-Nihal" adlı  eseri. 

3 Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed Bağdadi (429 H. ı o37 M) nin "el-Fark bey-
nel Fırak" adl ı  kitab ı , Ebu Muzaffer Isferayini (47 ı  H. ı  o78 M) "et-Tabsir fiddin ve Temyiz 
el-fırka el-Naciye Anil-F ırak el-Hâlikin", Albert Nasr Nadir'in "Ehemmu-el-F ırak el-
İ slamiyye" (çağdaş ) adl ı  eserler; Ebu Muhammed b. Musa (3 ı  o H. 922 M) nin "F ı rak'uş -
Ş ia" adlı  eseri eski bir eserdir. 



ul—Fıra k" denen ilim konusu alt ı nda i şlenmekedir. Eskiden "firka" 
kelimesi fikir ve inanç ayr ı lı klarından doğan gruplara verilirdi. 
Fırka deyince de akla itikadi ayr ı lıklar gelirdi ve arapçada bu gelenek 
gene devam etmektedir. 

2— Fı rka Kelimesi : 

Ş imdi "firka" kelimesinin anlam ına bir göz atal ım. "FRK" 
kökü arapçada iki şey aras ını  ay ırmak, birinin diğerinden ayr ı  oldu-
ğunu ortaya koymak, her birinin ayr ı  ayrı  özellikleri ve meziyetleri, 
imtiyazları  bulunduğunu belirtmektir. Ayr ı lmak, ayrı lıp gitmek an-
lamında gecenin gündüzden ayr ı lıp gitmesi, sabah ın gece ile gündüzü 
ay ı rmasına dendiğ i gibi hak ile bat ı lı  ayıran Kur'ana da bu kökten 
gelen "Furkan" denmi ş tir. 4  

Kuran ı  Kerim'de çe şitli şekil ve türeyi şleri kullanı lan bu keli-
menin bizi burada ilgilendiren anlam ı  "Hep birlike Allahın dininç 
sarı lın, ayrı  ayrı  olmaym" 5  ayetinde zikredilen "velâ teferrekf ı " 
ifadesidir. "Teferruk"un anlam ı , kendine çekerek ayr ılmak, fırka 
kurmak ve ayrıcal ık yapmak, bölünmek ve bölüklere ayr ı lmak de-
mektir. İş te Kuran ı  Kerim, müslümanlar ın, böyle bölüklere, fır-
kalara ayrı larak, birbirinden s ıyrılmalarını  ve ayrı  düşmelerini ya-
saklamış tır. Müslümanları  ayrılıklara dü şüren inançlar ı  ve küt-
lele şmelere ön ayak olan fikirleri yermek ve kötülemek için, bu i şleri 
yapanlara, Kuran ı  Kerimden al ı nan firka adı  verilmiştir. Onun için 
"Fırka" İslam Kültüründe sevilmeyen bir ad olmu ş tur. Müslümanla-
rın genellikle üzerinde birle ş tikleri bir prensip de şudur: itikat ve 
inanç hususunda ihtilaf ın olmamasıd ır. Nerde ise her mezhep (fırka) 
fikir ayrı lığı na kar şı  çıkmaktad ır. Pek cüz'i, tesir etmeyecek ve ayr ı-
lık sayılmayacak derecede küçük bir anlay ış a ve fikir fark ına bile 
yer veren bulunmamaktad ır. ttikatta fikir ve inanç ayr ı lığı na musama-
ha göstermeyenler ve sert davrananlar f ıkıhta ve insanın bedeni ve 
fiziki davran ış  ve hareketlerine dair verilecek hiikümlerde ih;tilafi 
kabul etmi ş ler ve değ işik hükümlerin ortaya atı lmasını  meşru say-
m ış lard ır. Elbette ki bu ihtilafin kendine göre ve onu ileri süren ta-
raflarca me şru bir yönü bulunacakt ır. Demek ki hangi mezhepten 
olursa olsun, müslümanlar, itikat konular ında ihtilaf etmeye kar şı  
ç ıktıkları  halde fıkıhta buna oldukça ve daha da fazlas ı  ile mü-
samaha göstermektedirler. 

4 Ahmed b. Faris, Mu'eem Mekayis-11-Luga, 4i 493-4. 
5 Al-İmran io3. 
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3- Fikir ihtilafı nda tutulacak yol: 

Burada şu müşahedemi zikretmeden geçmeyece ğ im. Bir müddet 
önce bir İslam memleketinden döndüm. Orada yeni bir inanç ak ımı  
peşinde olan bir âlimle görü ş tüm. Kelâm konusunda, ki itikat ile 
uğ ra şan bir alimdir, ileri sürmü ş  olduğu inançla ilgili bazı  âyeti 
kelimelere kendi anlayışı na göre verdiğ i mana ile kar şı sına 
çıktığı nı  iddia ettiğ i mana aras ında büyük bir fark göremedim. 
Ayeti Kerimeye arapça bir kelime kullanarak kendisi bir ma-
na, karşı  taraf ise gene arapça bir kelime kullanarak ba şka 
bir mana veriyor. Bu iki arapça kelimeyi kullanma.ktan neyi kas-
dettiklerini de aç ıklıyorlar. Ama kendisi ile görü ş tüğüm âlim ken-
disinin kullandığı  kelimenin ve manas ının doğ ru, ötekinin yanl ış  
olduğunda çok ısrar ediyor ve ötekinin düzeltilmesi gerekti ğ ini yoksa 
sapık sayı lacağı nı  iddia ediyor. Bence ikisinin aras ında mana bakı-
mından küçük bir fark varsa da kas ı t bakımından bir fark yoktur. 
Bunu, bu alime anlatmaya imkan olmad ığı nı  gördüm. 

Ş imdi okuyucularıma duyurmak ve bildirinek isterim ki, dün 
olduğu gibi bugün de, Türkiyede olduğu gibi d ış arda da, fark olma-
yan yerde fark ın olduğunu iddia edip ortaya ç ıkanlar vard ır; fikir 
ve mana ihtilaf' olmad ığı  halde, mutlaka arada büyük bir fark ın ve 
ayrı lığı n bulunduğunu iddia edenler vard ır. Böylece ayr ı lık ve fır-
kacılık olmayan yerden bile medet umarak ayr ı lık ve fı rkacı lık ya-
panların bulunduğunu bildim. Bu suretle ayr ı lık ve fırkacı lık yapanlar, 
sonra tutup birlik ve beraberlik bozuluyor diye yaygaray ı  da bası-
yorlar, Herkes birliğ i ve beraberliğ i kendi anlad ığı  manada, kendi 
sloganı  ve bayrağı  altında gerçekle ş tirmeğe uğ raşı yor ve daha çok 
bölünmelere ve ayr ı lıklara sebep oluyorlar. 

Benim tutumum, -alimle de öyle münakaşa ettim- ayr ı lık nokta-
ları  bulmaya çalışı p ayrılmaları  tahrik etmek değ il, birleş tirici nok-
taları  arayıp, bulup birleş tirmeğe çal ış maktır. Elbette herkesin ken-
dine has ayrı  fikri olabilir ve olacakt ır. Ama o fikirde kavşak nok-
tası  nedir onu aramahrz ve samimiyetle yanl ışı nı  gördükse söy-
lemeliyiz. Illa da yanl ış  aramaya çal ış mak ilmi zihniyete ayk ırıd ır. 
Ayrı  fikirde olanlarla beraber olmaya al ış mak gerçekten İ slamı n 
ruhunun gereğ idir. Bu eserde Ş ii fırkalarımn doğuşunu ele ald ım. 
Kasd ı m, bunlar ın içinde zaman ı mı za kadar gelen ve İslamın ikinci 
büyük mezhebini te şkil eden Câferiye ( İsnaa şeriye) nin ş ii ad ı  ile 
ortaya ç ıkan mezheplerle olan mücadelesine bir göz atmak ve sonra 
iki büyük mezhep, Ehli Sünnet ile İsnaaşeriye aras ında olan benzey- 
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likleri ortaya koyarak bu iki mezhebin aras ında fırsatç ı ları n koymak 
istediğ i fitneyi önlemeğe yard ı mcı  olmaktı r. 

Tarihte birbirine z ı t ve dü ş man fı rkalar ç ıkm ış t ı r. Ama İ slam 
devleti herşeye hâkimdi, iç i ş lerine gizli ve a ş ikar karış acak d ış  devlet 
yoktu. Kötü niyetli olanlar, d ış tan bir bak ı cı  ve koruyucu bulamad ık-
lar ı  için yenilip, eriyerek sönüp gitmi ş lerdi. Zaman ı mızda ise, İ slam 
devletlerinin dünya devletleri kar şı sında güçsüz olmaları , içlerinde 
ç ı kan her hangi ay ı rı cı  ve bölücü fikir sahiplerini yola getirmekten 
aciz kalmaları na sebep olmaktad ır. Sonra bu ay ı rı cı  ve fı rkac ı  grup-
lar da, d ış ardan yard ı m görmektedirler. Ana şı lıyor ki müslümanlar, 
tarihin her hangi bir devrinden çok bu devirde birlik ve beraberlik 
yollarını  ve yöntemlerini aramal ıd ırlar. Bu onlar ın var olup olmama 
sorunudur. 

4- Guluv-Gulat 

"Gulât" kelimesi "gâli" veya "gâliye"nin ço ğ uludur. "Galâ", 
ticaret ve al ış veri ş te fazla fiyatl ı  olan, ucuz olmayan anlam ındad ı r. 
Bitkinin çok fazla yükselme ve büyüyüp sarma şması na "ğ alâ" denir. 
Suyun vesairenin kaynamas ı  da bu kelime ile anlat ı lır. Bundan 
"g aleyân" kelimesi türer ve dilimizde de "kaynamak ve co şmak" 
manasında kullan ı lır. Bu kelimenin kök manas ı , kullanı ldığı  her 
yerde, haddi, ölçüyü a ş mak anlam ına gelir ve bu mana bütün 
türemi şlerinde hakimdir6. Lane, buna tam uygun, münasib, s ı nır ve 
ortak olan nesneyi a ş mak, ölçünün d ışı na ta şmak anlamın ı  vermek-
tedir'. 

Bu kelime hem Kuran ı  Kerim'de ve hem de hadiste geçmek-
tedir. Yüce. Allah, Yahudi ve Hristiyanlara hitap ederek: "Ey kitap-
l ı lar'. Dininizde a şı rı  gitmeyin. Allah hakk ında ancak gerçek olan ı  
söyleyin. Meryem Oğ lu İ sa Mesih ve Allah ın elçisi olmaktan ba şka 
bir ş ey değ ildir. Allah ve Peygamberlerine inan ı n. Allahın üç olduğunu 
söylemeyin, bundan vazgeçin, sizin hayr ını zad ır, Allah Tek Bir Tan-
r ıd ır. Çocuğu olmaktan munezzehtir (4 / 171). Ey kitapl ı lar'. Haks ız 
yere dininizde a şı rı  gitmeyin. Bundan önce sap ı tan ve çok kimseyi 
sapt ıran, doğru yoldan ç ıkan toplumlar ın heveslerine uymay ın" 
(5 / 77) buyurmu ş tur. Hz. Peygamber "sak ı n dinde aşı rı  gitmeyin" 
yani ölçüyü kaçı rma y ın buyurmu ş lard ır8 . 

6 İ bn Manzur, el-lisan 2/ ı o ı  I-12, Kamus Tercümesi 4/ ı  ı o8; İ bn Faris, Mu'cem 
Makayıs el-Luga 4/ 387. 

7 E. William Lane, Arabic-English Lexicon, 6/2287. 
8 İ bn Manzur, ayn ı  yer. 
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Bu Ayeti Kerimelerden ç ıkarı lacak hususlar ı  sıralamak istersek: 

a) Hitap edilenler yaln ı z kitaphlard ır, 

b) Ve onlann dini, aslı nda, din olarak kabul edilmektedir, 

c) Bu kitapl ı lar dinlerinde ölçüyü, s ın ır ı  a şmış  ve d ış arı  taşmış -
lard ır,gulve gitmi ş lerdir. 

d) Bu a şı rı lı kları , Allah ın elçisi Isa'ya Allah ı n oğ lu denıeleridir, 

e) Bununla kalmayıp Tek olan Allah' ı  üçe ç ıkarmış lard ı r, 

f) Allah hakkında gerçek olmayan nitelikleri Allaha isnad et-
miş lerdir. 

ğ ) Kendilerinden önce yoldan ç ıkmış , yolunu şaşı rmış  kimselere 
uyarak ve onları n söylediklerini söyleyerek din prensiplerini ve öl 
5ülerini a şmış lard ır, 

h) Önceki milletlerd en de filme ve akla göre hareket etmemi ş , 
sadece heves ve hevalar ı na uymu ş  olanlar, delilsiz ve senetsiz konu-
şanlar vard ı r. 

İş te bütün bunlardan dolay ı  kitapl ı lar einde a şı rı lık (guluv) yapmış  
ve dini din olmaktan ç ıkarmış lard ır. Bunun için lanetlenmi ş lerdir. 
Ki taph olmayan dinlerin, yani pu ta tapanlar ın dinlerinin din oldu ğu 
bile kabul edilmediğ inden onlara böyle bir hitap vaki olmam ış tır. Onla-
rı n dinlerinde en küçük bir gerçeklik pay ı  bulunmad ığı ndan dininizdeki 
gerçeğ i aşmaym denmemi ş , tümünden, temelinden ve esastan dine 
davet edilmeleri gerekmi şdir. Kitaphlar yani Yahudi ve H ıristiyanlar 
dinlerinde ı slahat yapmaya ve yapt ı kları  ta şkı nlıklar' (guluv) ar ık-
lamaya davet edilmi ş lerdir. "Ey kitaphlar ! Gelin, bizimle sizin ara-
nızda ortak bir sözde birle şelim: Yaln ız Allaha tapal ım, Ona hiç 
bir nesneyi e ş  koşmayahm. Allah ı  b ı rakıp birbirimizi rab cdinmeyelim" 
(3 / 64). Bu demektir ki, aram ı zda ortak bir gerçek vard ır ve onda bir-
le şebiliriz. 

İ slam dini, doğ u şundan sonra kısa bir zamanda geni ş lemış , eski 
çağı n en medeni ve kültürlü, milletlerini ve imparatorluklann ı  fet-
hederek idaresi alt ı na almış tı . Fethedilmi ş  medeniyetlerin milletleri, 
çoğunlukla İslam dinini kabul etmi ş ti. Müslümanlar • kendilerinden 
daha üstün medeniyete sahip olan milletleri idareleri alt ında b ı r 
potada eritmeye ba şlamış lard ı . Bunda, kendilerine idare felsefesi 
ile adalet sistemini öğ reten İ slam dininin, fethedilen memleketlerin 
dinlerinden daha üstün elmas' as ı l rolü oynamaktayd ı . hlâmı n Birliğ i 
oluşurken bu potada erimek istemeyenlerin ve bu birli ğ in yap ı sı nda 
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çatlaklıklar meydana getirmeye çal ış anları n kendilerini İslama karşı  
harekete iten sebeblere bir göz atal ım: 

5— İslamda ayrı lıkların (firkalaşman ın) sebepleri : 

Medeniyetlerinin ve memleketlerinin fethedilmesini hazme-
demeyenler, maddi bir kar şı  koyma imkanlar ı  olmadığı nı  anlad ıkları  
için bu fethin yegane amili olan İ slam dini hakkında bir komplo 
kurmayı  düşünmüşler ve böylece onu y ıkmayı  hedef aim ış lard ır. 
Müslüman gözükerek İ slam dinini gaye ve maksad ından uzakla ş -
tırmak üzere eski kültürlerinin tesiriyle islam'a taban tabana z ıd 
fikirlerle onu yorumlamaya ba ş lamış lard ı . 

2—Birinci maddedeki gayeyi Siziki güçle elde etmek üzere gizli 
te şkilat ve cemiyetler kurmu ş lar ve bu hususta da görünü ş te kendilerine 
yarayaca ğı nı  sand ı kları  baz ı  ayetleri, halka yanl ış  şekilde anlatmaya 
te şebbüs etmi ş lerdi. 

3—İ nsandaki hükümranl ık, tahakküm etme, mevki ve servet 
h ı rsı , onu her zaman, imkanlar ı , kanunları  ve gerçekleri zorlayarak 
kendisine üstün bir pay ç ıkarmaya ve üstün bir mevkiye yükselmek 
istemesine âmil olmu ş  ve sürüklemi ş tir. 

a) Bu h ırs, insanlar ı  doktrin ve ideolojiye karşı t bir doktrin ve 
ideoloji koymaya kadar sevkediyor. Putperestlerin Hz. Peygamber'e 
karşı  çıkmaları , maddi menfaatlerinin ve mevkilerinin ellerinden gide-
ceğ i endi şesinden ileri geldiğ i gibi, onun peygamberlik ıe elde etti ğ i 
ba şarıy ı  kıskanan diğer arap kabile reislerinin kendilerini peygamber 
ilan ederek mevkilerini ve nüfuzlar ı nı  korumay ı  amaçlamış  olma-
ları ndan d oğmuş tur. 

b) İ slam idaresine giren memleketlerin ileri gelen yüksek ka-
demedeki insanları , mevkilerini kaybetmi şlerdi. Onlar yeni bir tak ım 
oyunlar peşinde gene üst mevkilere ç ıkmaya çalışı rken halk ın içinde 
yükseklerde gözü olanlara h ırslann ı  tatmin için yeni imkanlar da 
doğmu ş tu. Onlar da yeni gruplar kurmaya koyulmu ş lar ve kendilerini 
hünerlerine göre halka benimsetme ve halk ı  kendi etraflar ına topla-
ma yolunu tutmu ş lard ı . 

c) Aynı  ideolojiye mensup olanlar ın bile, bu hırslarla birbir-
lerine kar şı  ç ı kmalarında, Sa'd b. Ubade'nin Ebu Bekir'e kar şı  
adaylığı nı  koymasıncla, Hz. Zubeyr'in, Hz. Talha'n ın Hz. Ali'ye 
karşı  Hicazdan yola' ç ıkıp Irak'a gelmelerinde, Hz. Muaviyenin Hz. 
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Ali'ye kar şı  ç ıkışı nda insanoğ lunun bu arzusunu bulmak mümkün-
dür. Ama bunlar her hangi bir imam ve ideoloji yönünden de ğ il, 
sadece idare etme ve edilme meselesinden hareket etmi ş lerdir. 

4- Fethedilmiş  memleketlerin din adamlar ı  da, İ slam dinine karşı  
kendi dinlerinin varl ığı nı  sürdürebilmek için, İ slam diniyle fikri ve 
kültürel bir mücadeleye giri şmi ş , kendi dinlerinden ç ıkıp İ slama 
girenlere engel olmaya ve kültürü yeterli olmayan müslümanlar ı  
da islâmdan ç ıkarmaya veya en az ından şüphelendirmeye önem ver-
mişlerdir. Bu hareketler fikir ayr ı lıklarına ve çe şitli yorumlamalar 
yapmaya sebeb oluyordu. 

5- İ slamda topluluk ve guruplar ı n kitleler halinde bir araya gel-
mesine siyasi olaylar sebep olmu ş tur. Cemiyetin veya devletin ba ş -
kanını n kim olması  gerekti ğ i hususunda fikir ayr ı lı kları  ani bir 
şekilde ortaya ç ıktıkdan sonra her grup kendini halka daha çok be-
ğendirmek ve benimsetmek için, dini nass'lan veya hükümleri lehle-
rine yormaya ve anlatmaya ba ş layarak ayrı lman ın, taraf tutman ı n 
fikriyatım i ş lemiş lerdir. 

6- İslamda ilk siyasi ayr ı lığı  Muaviye'nin meydana getirdi ğ i 
anla şı lıyor. Halife olan Hz Aliye biat etmemesi, İ slamda sonu gel-
meyen içten bölünmenin ve iç sava ş ları n ba ş langı ç sebebi olarak ortaya 
çıkıyor. 

7- Cemel hadisesinin de, Muaviye'nin tutumundan manevi 
bir destek görerek meydana gelmesi ikinci bir önemli hadise olarak 
tarihe mal edilmiş  olmaktad ır. Talha ve Zubeyr'in bir grup insan ı  
yanlarına alarak veya ba şlarına geçerek Kufe'de Hz. Ali ile görü şmeye 
gitmelerinin bugün için manas ın ı  anlamak zordur. Maiyetindekiler 
kendilerini zorla m ı  götürmü ş lerdir. Yoksa onlar kendileri mi top-
lanarak bir kuvvet gösterisinde bulunmak istemi ş lerdir? Bu ve benzeri 
sorunların cevapları nı  doğ ru olarak verecek vesikam ız yoktur. 

8- Önemli noktalardan biri, grup veya topluluk te şkil edenleri, da-
ima büyük kitlelerden ayr ılmak isteyenlerin vücude getirmi ş  olmalar ı -
dır. Büyük kitleye kar şı  ondan ayr ı  yeni bir adla bölücülüğe gidilmiş  ve 
yeni bir topluluk vücut bulmaya ba ş lamış tır. Bunlar savunduklar ı  hak 
uğrunda ve te şkilatlanmada gösterdikleri meharet sayesinde geni ş -
leme ve büyüme imkanı  bulmuş lard ır. Eğer savundukları  hak veya 
dava, bir zümrenin ve ailenin çerçevesini a şı yorsa o derecede devaml ı  
olmuş , bütün toplumu kucaklayacak bir hakl ı lık ve davaya dönü ş -
tüğü ölçüde büyük kitleye maledilmi ş  ve benimsetilmi ş  bir hareket 

7 



olmak suretiyle daha çok devaml ı lık sağ lamış tı r. Buna Islam tarihinde 
Ekili sünnet örnek verilebilir. 

g— Hz Ali, Hz. Peygamberin hem amcas ı nı n oğ lu, hem damad ı  
ve hem de ilk genç, müslüman olması  hast.biyle, şüphesiz genç ve ya ş lı  
müslümanlar aras ı nda sevilen ve herkesin gözünün yöneldi ği bir 
kimse idi. Ya ş lıların, onu sevimli bir genç, gençler içinde içtimai 
mevkii yüksek olmayanlar ın, onu bir önder, ve içtimai mevkii yüksek 
olanların da onu bir rakip olarak görmeleri normaldi. Onu bir önder 
olarak görenler, şüphesiz her zaman, onun, herkesin önderi, ba şı  
olmasını  içten arzu eder ve o u ğurda canlarını  da vermeyi şeref bi-
lirlerdi. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber zaman ında bile Ali'yi daha 
çok seven kimselerin bulunmas ı nın normal olması  yan ında daha az 
seven ve hiç sevmeyenlerin de bulunmas ı  mümkündür. Müslümanl ığı n 
ilk sava ş lar ı nda öldürülen kimselerin yak ı n akrabalar ı  müslüman 
olmuş  veya putperest olarak o sava ş larda yaralanan, yenik dü şen 
kimseler de müslüman olmu ş lard ı . O sava şlarda büyük kahramanl ık 
gösteren Hz. Ali'nin her halde onlar taraf ından tereddütsüz bir şekilde 
sevilmesini düşünmek biraz zordur. Hz. Peygamberin vefat ı nda Ali'yi 
seven ve titizlikle gözleyenlerin, onun halife olmas ı nı  istemeleri tabii 
idi, olmayınca da daha çok onun etrafı nda olup ve sevgileri biraz dana 
artmış  olabilir. Ve nihayet Hz. Osman' ı n öldürülmesinden önceki 
günlerde ve hadiselerde Ali'yi sevenlerin sözlerinin etrafta daha çok 
iş i tilmesi normaldir. i ş te Hz. Ali halife olsayd ı  böyle olmazd ı  diye-
rek propaganda yapmalar ı  mümkündür. Bugün de siyasi ortamda 
benzer olaylar vuku bulmaktad ır. I ş te böylece Ali'yi sevenlere Ali 
taraftar ı  anlam ında " Ş iatu Ali" denmi ş tir. Ali halife olunca art ı k 
böyle bir taraftarl ığ a hacet kalmam ış tır. Ancak ilk taraftarlar ı nı  bu 
sefer Ali'nin maiyeti olarak kabul etmek do ğ ru olur. Ş ianın ası l 
bir grup ve te şkilat olarak ortaya ç ıkışı nın, Hasan' ı n hilafeti IVIua-
viye'ye devredip bir müddet sonra ölmesi veya öldürülmesinden sonra 
vuku bulduğunu kabul etmek tarihi geli şmeye daha uygun dü şmek-
tedir. O zamana kadar, de ğindiğ imiz gibi, baz ı  kimselerin Ali'yi 
ba şkaları ndan çok sevip tutmalar ın ı n yan ında bir gurupla şmalar ı  
yoktu. Ve Ş ia ad ı  da resmiyet kazanmam ış  olduğu için bütün müslü-
manlar tek bir inanç ve ideoloji etraf ı nda olup, çoğunluğu sonra te-
şekkül eden El ı li sünnet ad ını  kullanmış , ayrılan grup Ali zaman ında 
Hârici (isyanc ı ), ve Hasan'dan sonra ayr ı lanlar da şii ad ı nı  almış tı . 



I— Şİ A VE KOLLARİ  

Tarihin derinliklerinden ve insano ğ lunun manevi değerlerinin 
temelinden günümüzün hadiselerine kadar siyasiler, idareciler, önder-
kurtar ı cı lar istedikleri zaman dini, din şuurunu ve din prensiperini 
memleketin ve milletin birle ş mesinde ve bütünle ş mesinde en etken bir 
âmil olarak kullanm ış lar ve bunda ba şarıya ulaşmış lard ır. Milat 
öncesi eski Mı sır'ı n birliğ inde din, birle ş tiriCi bir rol oynam ış  ve bu bir 
nevi tek tanri anlay ışı na kadar 'giderek dinlerdeki çok tanr ıcı lığı  da 
bire indirmeye gitmi ş ti. Roma imparatorluğu Hınstiyanlığı  kabul 
edince onu fetih öncüsü olarak ba şka devletlerin ve memleketlerin 
içine misyoher ruhu ile göndermi ş , önce dini ile oralar ı  fethetme ğ e 
ba ş lamış  ve bu tutum tarih boyunca devam ederek günümüzde de 
üzerinde titizlikle durulan bir konu olmu ş tur. Bu hususta hüküm-
ranlıklannı  yaymak ve emperyalist menfaatlar ını  gerçekle ş tirmek uğ -
runda, gözle zor görülen bir amil olmas ı  hasebiyle, büyük mebla ğ -
lar dökmektedirler. İ slam tarihinde müslüman hükümdarlar ı n, feth 
gayesiyle yabanc ı  memleketlere dini yaymak üzere din adam ı  gönderdi-
ğ ini tespit etmek biraz zordur. Yaln ız müslüman hükümdarlar, hüküm-
ranl ık sâhalann ı  geni ş letmek için bir heyet gönderip müslümanl ığ a 
davet ederler, e ğer müslüman olurlarsa, olduklar ı  gibi bırakıhrlar, 
kabul etmezlerse vergi isterler, vergi verirlerse bu yeter görülür, 
vermedikleri takdirde sava ş  aç ı l ırd ı . 

Din, her zaman birle ş tirici de ğ il, bazan ay ırı cı , parçalay ı cı  
bölücü bir amil olarak da kullan ı lmış tır ve kullan ı lmaya devam et-
mektedir. Olaylardan öyle anla şı lıyor ki iktidar olanlar dini birle ş -
tirici olarak kullanmaya yönelik olduklar ı  halde, kendinde bir hük-
metme arzu ve yetene ğ i görenler etraflar ı nda yeteri kadar kuvvet 
ve ki şi toplamak için dini ay ırı cı  ve etken bir unsur olarak kullan-
maktad ır. Ayırıcı lık şundan doğ uyor: Büyük kitleden ay ırıp yeni 
bir te şkilat ve grup kurmak gerekmektedir. İş te bu milletin durumuna 
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göre din de istismar edilerek yeni bir grup olu ş turmaya âmil olarak 
kullanı labilmektedir. Dinin bu sahadaki rolü şartlara bağ lıd ı r. 

İ slam dini, bu gibi istismarlar ı  önlemeğ i de gaye edinmi ş tir 
ve buna dair pek çok ayet indirilmi ş , kitaphlara da birbirini Rab 
yerine koymalar ından ötürü, tenkitlerini yöneltmesinde bunu kas-
tetmi ş  ve gerçek ne ise ona davet etmi ş ti. Buna rağmen insanoğ lu, 
oyun yapabilme meharetine ve oyuna gelme aptall ığı na öylesine uy-
gun bir kabiliyettedir ki, bu tür i ş lere, normal ki şinin havsalası nın 
almayaca ğı  şekilde kanmaktad ır. Eskiden de ş imdi de insanlar ı  tahrik 
veya istismar ederek idare etme ve hükmetme arzusu ve h ırsı  içinde 
boğulup kalan gerçe ğ i kabul etmeyen gene insano ğ ludur. 

a) Islam ı n Temel İ limleri 

İ slamda ana disiplinleri dörde irca etmek doğru olur. İ slam Hu-
kuk Felsefesi (usulu'l—F ıkh) : Bu disiplin bugün Hukuk Felsefesi de-
nen ilinaden daha şümüllü prensipler ortaya koymakta olup F ıkh ın 
temelini ve prensiplerini münaka şa eder ve sonuca götürür. F ıkıh, 
bugün Islam Hukuku denen konudan daha geni ş  kapsamlıd ır, içine 
ibadet esaslar ı nı  ve teferruat ı nı  ald ığı  gibi ahlaki hükümleri de ihtiva 
eder. İkincisi Felsefedir. Buna ço ğu kez İ slam Felsefesi 
denmeye temayül görülüyorsa da gerçekte, buna " İ slamda Felsefe" 
demek en isabetli yoldur. Bunun , anlam ı  ş udur: İ slam memleketlerinde 
genel felsefe yap ı lmış tır. Bu da dünya felsefeleri ıı in ve diğer deyimle 
eski çağ  felsefesinin çal ış malarının devamı  ve bu felsefenin gelene ğ inde 
İ slam memleketlerinde ya şayan müslüman olan ve olmayan dü şü-
nürlerin mü ş terek olarak ortaya koyduklar ı  felsefe sistemi ve disip-
linleridir. Bu felsefe çal ış malar ında müslümanlar ba ş rolü oynamış  ol-
duklarından bu ad ı  almış tır. Islamı n Felsefeye bu yard ımı nı n konu, Ime- • 
tod ve gayede oldu ğunu söylemek mümkündür. Ne yaz ık ki henüz siste-
matik bir islam Felsefesi yaz ı lmamış  ve böyle bir ders de fakültelerde 
okutulmamaktad ır. Hem İ slam felsefesi deyip hem de onu okutmay ıp, 
sadece İ slamda felsefe yapanlar okutulmakta, bu da felsefe tarihin-
den ba şka bir ş ey sayı lmamaktad ır ; okutulan, filozoflar ı n felsefi 
sistemleridir. 

Üçüncü disiplin olarak tasavvuf ve felsefesini zikretmek ge-
rekmektedir. Bu da felsefe disiplini olarak genel felsefe gibi dünya 
mistik anlayış larına yer verecek şekilde insanoğ lunun duyu ve hisse 
dayanarak verdi ğ i hükümler ve elde etti ğ i verileri felsefenin yard ı - 
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mıyla prensiple ş tirmeğe gidip yeni sonuçlara varmay ı  gaye edinir. 
İ slamda fiil ve aksiyon olan zühd ve takvay ı  nazarile ş tirir ve onlar ın 
felsefesini yapar. 

Dördüncü disiplin Kelam ilmidir. Aslı nda buna Islam felsefesi 
demek laz ı md ır. Çünkü Islam' ı n felsefesini yapan sadece bu ilimdir. 
Doğuda ve bat ıda Kelam Ilmi, Islam' ın doğ u ş undan sonra ba ş la-
mış tır, ilim halini almasını  ve felsefe disiplini haline gelmesini İ slama 
borçludur. Yahudi ve Hristiyanlarda bu hususta disipline edilme-
mi ş  eserlere rastlamak mümkündür. Ancak bunlar Islam' ın ilk iki 
asrı nda Kelam İ lmi doğmadan önce yap ı lmış  olan çalış malardan 
farkl ı  bir şey değ ildir. Yahudi filozofu Philo bu i şe ba ş lar gibi görünü-
yorsa da onun eserlerinin tam olmamas ı  ve sonradan gelenlerin onun 
yolunu takip etmemeleri, yüzünden bu filmin disiplin ve felsefe ha-
line gelmesi Islam ı n doğması na kadar gecikmi ş tir. Hıristiyanl ıkta St. 
Augustin'in eserleri ile St. Thomas' ın eserleri aras ı nda mevcut fark, 
Islam Kelam ı nın eseridir. Ş üphesiz Kelam ilmi de geli şmiş  ve Fah-
reddin Razi'den sonra felsefele ş miş tir. Ş una dikkat etmek gerekir 
ki, Kuran ı  Kerim bir "Kelam İ lmi" gibi, din konular ı nı  ele alıp iş le-
mekte, onlar ın felsefl ve akli münaka şas ı nı  yapmaktad ır. Kuram 
Kerim'deki felsefl münâka şalar ne Tevrat'ta ve ne de İ ncil'de vard ır. 
Kuran' ı  Kerim de bu görü ş le incelendiğ i takdirde, Islam' ın hem 
Kutsal kitab ı  ve hem de ilk Kelam kitab ı  sayı labilir. 

Islamı n felsefesini yapan ve Islam' ın da gelmesiyle vücut bu-
lan, dini dü şüncenin doğ ması na sebeb oldu ğu için Kelam İ lmi hakiki 
İ slam felsefesi say ı lmal ı  ve "Islam Felsefesi" denince de bu ilim anlar 
şı lmalıd ı r. 

Kelam ilmi Islam disiplinleri içinde ancak İ slam Hukuk Felsefesi 
ile karşı la ş tınlabilir ve asl ında bu iki disiplin Islam' ı n ana disiplini 
sayı lır ve İ slam dü şüncesini, fikir hareketlerini, inanç sistemini, 
ve iç hareketlerini Kelam İ lmi formüle eder. İ slam Hukuk Fel-
sefesi (Usul ul—F ıkh) de insan ın davran ış  ve fiillerinin istikamet 
ve ilkelerini çizerek insan ı n d ış  hareketlerini förnıule eder. Islarnla 
ilgili diğer bütün bu iki ana disipline yard ımcıdır. Mesela 
mezhepler tarihi sadece ortaya at ı lmış  fikirlerin tarihini yapar ve 
onlar ı  tasvir eder, fikirleri sahiplerine irca eder ve tarihlerini tesbit 
eder, ama o fikirlerin İslama olan yakınlı k ve uzakl ıklarını , İ slama olan 
aidiyetlerini, Islam' ın malı  say ı lıp sayılmayacaklanm inceleyen tek 
ilim disiplini Kelam İ lmidir. Kelam İ lminin konusu bir kimsenin ha-
kiki ve gerçek müslüman olmas ı  için gereken dini prensipleri ince- 
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lemek, tart ış mak ve din yönünden bir kimsenin müslüman olmas ı nı n 
ilk kademesinde') ba ş layarak en yüksek kademesine kadar gerekecek 
inanç ve davran ış lar ı  öğ retmektir. Bir kimsenin müslümanl ıkla inanç 
yönünden ne dereceye kadar ili şkisi olduğunu tayin ve tesbit etme 
görevi Kelarn İ lmine verilmi ş tir. İ nsanı n inançları  ile hareketlerinin, 
sözleri ile hareketlerinin, sözleri ile fiillerinin uyumlu ğu meselesi de 
gene Kelam İ lmi'nin konusu içine girer. Bilinmesinde çok yarar gör-
düğümüz Kelam İ lminin önemli bir kural ın' burada zikretmekten 
geçemiyeceğ im. Bir kimse hakk ı nda nas ıl ve neye dayan ı larak bir 
hüküm verilir. Bir kimse hakk ında verilecek hükmün gerçekli ğ i o 
hükmün dayand ığı  kaynağa bağ lıd ır. Bir kimse hakk ında en do ğ ru 
bilgiye sahip olan Yüce Allah't ır. Onun ilmi insan ın hem iç ve 
hem d ış  dünyas ı nı , hem gizli ve hem a ş ikar sebeblerini ku şattığı  
içindir ki, Yüce Allah' ın hükmü en doğ rusudur. Bundan sonra ki ş i 
hakk ında en doğ ru bilgiyi kendisi verebilir. İ nsan kendisini ba şka-
sından iyi bilir. Onun hakk ında ba şkasının vereceğ i hükmün üç 
dayanağı  olabilir. 

a) Ki ş inin kendi itiraffı  ve ifadesi, bir kimse kendisini nas ı l an-
latıyorsa onu öyle kabul etmek gerekir. 

b) Ki şinin söylediğ i ve yazd ığı  fikirlerle inanc ın ı n ve tutumu-
nun ne olduğunu ortaya koymak mümkündür. 

c) Bir kimsenin davran ışı , hareketleri onun mezhebini, inanc ı nı  
da ortaya koymkata yararlan ı lan kaynaklardand ı r. 

Bunların birine dayanı larak verilecek hüküm tamamen gerçe ğ e 
uymayabilir. Bir kimse kendisini olmad ığı  şekilde anlatabilir ve kendi-
sini tam anlatm ıyacak ş ekilde hareket edebilir. Böyle ihtimalleri müm-
kün olduğu kadar bertaraf edip ki ş iyi gerçe ğ e en yak ın şekilde anlaya-
bilmek için onun bu üç şı ktaki kaynaklar ı  birlikte mutalaa edip 
aralarında uyum tesbit edildiğ i takdirde veya uyumsuzluk halinde o 
kiş i hakkı nda verilecek hüküm gerçe ğ e en yakın hüküm olarak ortaya 
ç ıkacakt ır. İ nsan kendi ş uuralt ı n ı  bilemiyeceğ i için kasıt olmadan 
yanlış  bilgi verebilir ve fark ına varmadan kendisini anlatmakta ya-
nı labilir. Bunun içindir ki, insan ı n gizli ve a ş ikar nesnelerini bilen Yüce 
Allah en doğ ru hükmü verir, diyoruz. 

İş te böyle ilmi bir noktadan hareket ederek herhangi bir kim-
se veya grup ve mezhep hakk ı nda bilgi vermek için onlar ı n sözlerine 
davran ış larına veya kitaplar ı na dayanmak gerekmektedir. Yahut 
da muar ızlarımn yazd ığı  eserlere ba şvurulur ki, bu her nekadar sak ı n- 
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calı  ise de, kar şı  tarafın cevaplarma maruz kalaca ğı  için bu eserlerin 
yazarlar ını n, büsbütün yalanc ı  olma veya yanl ış  yapma durumuna 
düşürülmek ve itham edilmek korkusundan, oldukça titiz davran-
maya önem vereceklerini dü şünmek yerinde bir kanaat olarak kabul 
edilmelidir. 

b) Mezhepcilik 

Mezheplerin tasnifi zor bir konudur. Bunlar ı  tasnif ederken üç 
yolun takip edildiğ i göze çarpmaktad ır. Biri, bir fikri esas al ıp onun 
etrafında birle şen mezheplerin mü ş terek anafikirlerini tesbit eder ve 
sonra ayrı ld ıkları  fikirleri de ortaya koyarak mezhepleri anlat ı r. 
Bu suretle önce fikir ele al ınır, onda birleşen ve birle şmeyenler 
ortaya konur. Buna sistematik mezhepler tarihi denebilir 9. 

Mezheplerin tasnifinde, di ğer deyimle mezhepler tarihi yaz ılır-
ken takip edilen ikinci yol, mezhep kurmu ş  olan ve mezheplere ad-
lar ı nı  veren ş ahı slar ele al ınarak kendi fikirleri ve dolay ı sıyle kur-
dukları  mezheplerin inançlar ı  ve görüş leri anlatı lı r'". 

Üçüncü bir tasnif veya mezhepleri yazma metodu ise, kronolo-
jik olarak mezhepleri kurulu ş  tarihlerine göre ele al ıp yazmakt ır. 
Bu üç metodun kendine göre zorluklar ı  vard ır. Aslında bu üç metod 
ile verilen bilgi ayn ıd ır. Ancak göz önünde bulundurulan ve öne al ı-
nan husus de ğ i şmektedir. Kronolojik metod, biyolojik bir yöntem 
gibidir. Bu yöntemde tarihi kronolojik sanki biyolojik doğurmay ı  
veya çoğ almayı  and ırmaktad ır. Hangi mezhebin hangisinden sonra 
ve hangi ortam ve ş artlarda doğduğunu ve kimden doğduğunu, 
kimi doğurduğunu kolayca gösterebilir". 

Okuyucunun dikkati ne tarafa çekilmek isteniyorsa, o yönden 
baş lanmış  olur. Okuyucunun ihtiyaç ve arzusuna cevap vermek de 
gözönün' de bulundurulmuş  olur. Bu üç tür yolda yaz ı lan mezhepler 
tarihinin her biri ayn ı  okuyucunun de ğ işik zamanlardaki de ğ iş ik 
ihtiyacına ayrı  cevap verir. 

Biz bu eserde mezheplerin ç ıkış  ve doğ uş  sebeplerini göz önünde 
bulundurmaya gayret ederek hareket edece ğ iz. Yani üçüncü yolu, 
kronolojik Metodu takip edece ğ iz. Bu hususta öne ç ıkan ilk zorluk, 
tekrar meselesidir. Mesela Bir kaynak eser, Hz. Ali'nin ölümünde 

g Abdulkahir Ba ğdadrnin "Usulü'd-Din" eseri buna misal verilebilir. 
ı  o Buna, Abdulkahır Bağdâdi'nin "El-Fark Beyne'l-F ırak" ı  ve Ibn Hazm' ın 

Fark" ı ; Ş erhistanrnin "El-Milel ve'n-Nihal" ı  misal verilebilir. 
I I Kummrnin ve Neybahti'nin eserleri buna misal olabilir. 
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ortaya ç ıkan mezhepleri say ıyor ve anlat ıyor. Fakat Hz. Hüseyin'in 
ölümünde de ayn ı  mezheplerin az bir de ğ i şiklikle ortaya ç ıktığı nı  
ve benzer mezheplerin Muhammed b. Hanefiyye'nin ölümünde de 
ortaya ç ıktığı nı  söylüyor. Bu, hangi yönden olursa olsun, mez-
heplerin tasnifini ve kronolojik s ıraya konmas ı n ı  zorla ş t ırıyor veya 
imkans ı z hale getiriyor. 

Sa'd b. Abdillah Kummi (3o ı  H. 913 M.) "Makalat" adl ı  ese-
rinde Hz. Peygamber'in ölümünde Sia'n ın, üç fırkaya ayr ı ld ığı -
nı" ve Hz. Ali'nin ölümünde halifeli ğ ini kabul edenlerin üç fır-
kaya ayr ıldığı nı " ve bunların içinde Muhammed b. Hanefiyye'ye 
(Hz. Ali'nin Havle'den o ğ lu) inanan bir fırkan ı n bulunduğunu" ve 
Hz. Hüseyin'in ölümünde, ş iası nı n üç fı rkaya ayr ı ld ığı nı " zikrediyor. 

Nevbahti (3 ı  o H. 92 2 M.) 16  Kummi'nin muasırı  olup, 'ikiside 
şiî uleması ndan ve şii fırkalarına dair yazd ıkları  eserlerinde bir-
birlerinin kopyas ı  denecek ş ekilde, pek cüzi uslilp ve ibare farklar ı nın 
d ışı nda ayn ı  bilgiyi vermektedirler. 

Ebu'l—Hasan E ş 'ari (324 H. 935 M.) sünni mezhebin kurucula-
rı ndand ır. El—Makalat adl ı  eserinde " ş ia"n ın üç s ı n ıfa ayr ı ld ığı nı , 
birinci sınıfın "gâliye" olduğunu ve onbe ş  fırkaya ayr ı ld ıkları m", 
ikinci s ı nıfın imamiye (rafize) oldu ğunu ve yirmidört fırkaya ayr ı l-
d ıklarını"., üçüncü s ınıfı n zeydiyye olduğunu" ve bunlar ı n da alt ı  fı r-
kaya ayr ıld ıkları nı  beyan ediyor2°. 

Mezheplerin ortaya ç ıkışı nın iki ana men şei olduğ u görülüyor. 
Biri, herhangibir alimin veya önderin ileri sürdü ğü yepyeni bir fikir 
ve onun sistemle ş mesini sağ layan yard ı mcı  ve tutral ı  fikir ve sözleri 
bir mezhep ve ideolojinin doğmasın ın ana kayna ğı  oluyor. İkincisi de 

12 Sa'd b. Abdillah Kummi, Kitâbu'l-Makalat ve'l-F ırak, 15. Tahran 1963, Tetkik 
Dr. M. Cevad Meşkûr. 

is a.g.e. 19. 
14 a.g.e. 21, 

15 a,g,e, 25. 
16 Ebu Muhammed Hasan b. Musa Nevbahti 31 o H. 922 M. civar ında öldüğü zik-

redildiğ i gibi; Dr. M. Cevad Me şkur, Kummi'nin Makalat ı 'nın mukaddimesi, Ömer 
Rıza Kahhale, Mu'cemü'l-Müellifin, 3/ 298, Fakat el-Bidaye Veln-Nihaye, C. i I / 347. 
sayfada 32o H.'de doğduğ u ve 402 H.'de öldüğü kaydediliyor. 

17 Ebu'l-Hasan Ali b. İ smail E ş 'ari, Makalatü'l- İ slâmiyyin ve İ htilafnl-Mtislim ı n, 
56,66. 

18 a.g.e. 87,88. 
19 a.g.e. 129. 
20 a.g.e. 132. 

14 



genellikle bir siyasi önderin ölmesi, yeni birtak ım ayrı lmalara, bö-
lümrıelere ve bu bölünenlerin, bölünmelerini me şru göstererek, halka 
doğ ruluğunu gösterip taraf toplamak için yeni fikirlerin, kurallar ın 
ve sözlerin ortaya at ı lmasına sebeb oluyor. Böylece de mezhepler 
te şekkül ediyor. Bu şekilde ortaya ç ıkan mezhepler, kendilerini 
içinde bulundukları  topluma benimsetmek ve be ğendirmek, özel-
likle halkı n gönlünde sars ılmaz bir yer i şgal edebilmek için, dine sar ı l-
maları , fikirlerini dini esaslara dayand ırmaları  gereğ ini duymak-
tad ı rlar. 

İ slam tarihinde mezheplerin ortaya ç ıkışı  böyle bu iki ana men şee 
dayanı r. Ancak bu iki ana men şein olu şmas ı , âni ve birdenbire mey-
dana gelmez. Onlar ın içinde bulunduklar ı  ortamın birtak ım ilmi, si-
yasi, ş ahsi, idari, sosyal ve aileyi, ekonomik, ideolojik sebeplerin hep-
si veya bir k ısmı  kitlele şmenin bir nüve olarak itici gücünü ve var 
oluş  şeklini meydana getirin Sosyal bir olay ve sosyal.bir yap ı  olarak 
mezhebin ortaya ç ıkışı  ve vücut bulu şu, bir ayrılma ve bölünmedir. 
Mezhep ve fırka kelimesinin bu manay ı  ifade etti ğ inde şüphe yok-
tur. Günümüzde bile büyük alim olmayan kimselerin ortaya att ıkla-
rı  fikirler, basit de olsa bir mezhep görüntüsünü verdi ğ i halde, ta-
raflarlar ı  asla yeni bir mezhep olmad ıklarını  hararetle iddia ederler. 

Bu kimselerin, çoğu kez bilmeden yapt ıklar ı  bu iddia ile o büyük 
kitleden bölünüp ayr ı lan anlamda anla şı lacağı nı  düşündükleri için, 
mezhep olman ın aleyhinde bulunurlar. Ama faaliyetleri ile daima ayr ı -
lık yaparlar ve kendi taraftarlar ını  iyi tan ı r ve onlara herkesten ayr ı  
muamele ederek tam bir mezhep ve ayr ı  fırka te şkil ederler. 

Batı lı  modern sosyologlar da bu manay ı  böyle ifade ederler. 
Mezhepler, genellikle büyük topluma kar şı  dini protesto hareket-
leridirler. Kendilerini, dini inanç, davran ış  ve müesseseler aç ısından 
dinin diğer mensuplar ından ayı rırlar; hayatlar ının diğer birçok 
kı sı mlarında onlara kar şı  ayrı lık gösterirler. Doğ ru ve kurallara ba ğ lı  
(Ortodox) dini önderlerin nüfuzlar ını  (authority) reddederler". 
"ortodox" kelimesini, burada ald ığı mız manayı  kasdetmi ş  olacak 
ki, S. Huseyin Nasr, Ş iaya ve Ehl—i Sünnet'e iki orthodox mezhebi 
demiş tir. (ileride metnini verece ğ iz). 

Fikir ayr ı lığı  ve ihtilâf İ slam dü şüncesine göre rahmettir, hayat-
tır. Mezhep, ay ı r ı cı lık olarak ortaya ç ıktığı na göre, fikirde ihtilâf 
olmadan mezhep de olamayaca ğı na göre, fikir ayr ı lığı = hayatiyet 

21 B. Wilson, Religiuos Sects:, 7, New York, Toronto, 1973, World. Universitiy Lib. 
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belirtisi ve rahmet olmas ının nası l anla şı lması  gerekti ğ i üzerinde 
durmak laz ımd ır. Ay ırı cı  olmadan yani mezhep ve mezhepci ol-
madan fikir ayr ı lığı  'c e ihtilaf nas ı l olacakt ı r. Di ğ er bir ifadeyle nas ı l 
bir görü ş  ayrı lığı  ve fikir ihtilafı  olsun ki, mezhepçili ğe ve ay ırıc ı lığ a 
götürmesin? 

Bu sorunun cevab ı nı  vermek çok zordur. Kur'an— ı  Kerim'de 
mezhepçilik tenkid edilmi ş tir. Çünkü dedi ğ imiz giki, ay ırı cı lığ a ve 
daha kötüsü pe şin fikirli olmaya götürüyor. Oysa Kur'an— ı  Kerim, 
hem ayırıcılığı  ve hem de pe şin fikiriili ğ i sevmez ve onlar ı  tenkit eder. 

c) Ş ii Kelimesi 

"Putperestlik gibi, dinlerini ayr ı  ayrı  yap ıp taraf tutarak kendi 
fikri ile övünen mezheplerden olmay ınız"22. 

Bu ayeti kerimenin asl ında kullan ılan kelime "tefrik"tir. Yani 
ayırmak, fırka fırka yapmakt ır "Taraf taraf" olarak çevirdi ğ imiz 
kelimenin asl ı  da "şiyean" ş ialar, taraflar demektir. Ayr ı ca bu ayet—i 
kerimedeki son cümle önemlidir. Bundan bir ipucu elde edip mez-
hepçi olmadan ayr ı  görüşlü ve muhalif fikir sahibi olman ın nas ı l 
olabileceğ ine bir çözüm getirmek mümkündür. 

"Taraf taraf olup kendi fikirini beğ enen" veya onunla ferahl ık 
duyan, onunla iktifa eden olmak, pe şin fikirli olma anlam ını  verir. 
Burada şöyle bir soru akla gelir. Eğer kendi fikrini be ğenmezse, fi-
kir sahibi olamaz. Kendi fikrini be ğenmesi tenkid edilirse, ba şkası -
nı n fikrini beğenmek zorunda b ırakılmıyor mu? Ayeti kerimenin, bu 
sorulara cevap verecek şekilde aç ık bir mana ta şı d ığı na kaniyiz. 
Önce şunu ifade edelim ki, ayeti kerimede fikir ve görü ş  ayrı lığı na 
aç ıkça ve müsbet yönden cevaz verildi ğ i söylenemez. Ayeti kerimede 
açık olan cihet şudur: Fikir ayr ı lığı  olsun veya olmasın bir fikri ve 
inanc ı  ayırıp kendine mal ederek etrafında kütlele şmek ve bir fikrin 
doğ ruluğuna pe şin bir hükümle sar ı lmak tenkit edilmektedir. Buna 
göre insan fikir sahibi olabilir, ama bunu ay ırı cı  ve bölücü bir unsur 
ve esas olarak kullanamaz. İ nsanların beyinlerini ona göre y ıkaya-
maz. Bunu yaparsa ayetin tenkidinin içine girer, yoksa gerçe ğ i ara-
mak kastiyle ayr ı  bir fikirde olmas ı  tenkit edilmemektedir. Ba şka 
fikirlere gözlerini kapatamaz. Belki ba şkalarında daha çok doğ ruluk 
ve gerçeklik pay ı  vard ır. O halde insan fikir sahibi olmakla her zaman 
fikrini kontrol etmek için ba şkalarımnkine aç ık olmal ıd ır ki, gerçek 
onlarda ise alm ış  olsun ve gerçek zayi olmasın. 

22 Rum Suresi, 31-32. 
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Bu eser ş ii firkalarma yer verdiğ i için, " ş ia" kelimesi hakkında da 
bir özet vermemiz yerinde olacakt ır. " Ş ia" kelimesi arapçada, mi-
safiri uğurlamak, pe şinden gitmek, te şyi etmek, taraftar olmak an-
lamı nda olan "te şyi", "mü ş ayaa" dan gelince "te şayu" da ayr ı lmak, 
fırkala ş mak, manasında kullan ı lır. Kuran ı  Kerimde " şia" keli-
mesi firka, taraftar, parti anlam ı nda kullan ı lmış  ve tenkit edilmi ş tir. 

"Ey Muhammed, firka firka ( ş ia) olup dinlerini ay ıranlarla se-
nin bir ı liş iğ in olmaz" 23  Ba şka bir ayette Hz. Musa'n ı n, yanda şı . 
aş ireti anlam ında,24  fırkalar, gruplar ve milletler anlam ı nda25  ve Hz. 
İbrahim'in, Hz. Nuhun yolunda, taraftar ı  ve grubu26  anlam ı nda 
da kullanı lmış tır. 

"Ş ia" kelimesi kutsal bir mana ta şı mamaktad ır. Daha doğ rusu 
şia kelimesi izâfi manas ı  olan bir kelimedir. Taraftar olan, ba şka-
sına uyan anlam ını  ta şı r. Buna göre,kime nisbet edilirse ondan hak-
lı lık veya bat ı llık, yani doğ ruluktan yana veya şerden yana anlam ı nı  
verir. İyi doğ ru adam ın taraftar ının iyi olduğu san ı lır. Buradaki 
doğrultik, mutlak bir doğ ruluk olmayıp, tabi olunan ş ahsın doğ ru-
luğu nisbetinde ondan doğ ruluk payı  alınır Kötü bir ki şinin taraf-
tarı  da o kötü ki şiye nisbetle kötülük yapma yolunda olaca ğı  için kötü 
olur. Bunun için " şia" kelimesi mutlak surette iyilik taraftar ı  manasını  
taşı maz. 

Kelimenin kök manas ında ayr ı lma ve taraf tutma bulundu ğ u 
için, bir bütünün içinde bir bölük ifade eder. Ş ii'ler Hz. Ali gibi iyi 
bir ki şiye uymakla iftihar ederler. Bunu yaparken ve Hz. Ali'yi 
önder seçmekle de bir ki şinin etrafinda bir grup te şkil ediyorlar ve 
grupla ş maktan da övünerek bahsediyorlar. Asl ında her mezhep ve 
grup, mensup olduğu mezheple iftihar etmezse, o mezhepten olmaz. 
Bunun için mezhepçili ğ in felsefesinde ve ruhunda kendi mezhebi 
ile övünme vard ır. 

Ş ii alimleri " şia" nın Hz. Peygamber zaman ı nda da olduğ unu 
kabul etmekte ittifak halinde görünüyorlar. 27  Ancak baz ı ları  ş iiliğ i 
devrelere ay ırıyor, manevi (rühi) ş iilik ve siyasi ş iilik diyor. Hz. Pey-
gamberin zaman ındaki şiiliğe manevi ş iilik deniyor. Bu rtıbi (manevi) 

23 En'am Suresi, 159. 
Kasas Suresi, 15. 

25 Hut, ı  o, Kasas, 4, Meryem, 69. 
26 Saffat, 83. 

27 Dr. Abdullah Feyyaz, Tarihul-imamiye ue Eslafuhum Mine ş -Ş ia, 35, Beyrut, 

1 975• 
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şiilikten kastedilen mana, hilâfetin Allah taraf ı ndan Ali'ye veril-
mi ş  olması d ı r. Allah' ı n emri ve peygamberin vasiyetiyle hilâfetin 
Ali'nin hakk ı  olduğuna inanman ı n farz olduğuna inamrlar." 

Siyasi ş iiliğ in de Sakife günü yani Hz. Ebu Bekr'in halife seçil-
diğ i gün ba şlad ığı nı  ve Hz. Ali'nin halife olmas ıyla kuvvet kesbet-
tiğ ini ve ortaya ç ıktığı n ı  kabul ediyorlar." Sakife günü Hz. Ali'nin 
halife olmas ı nı  arzu edenlerin, hilâfetin ona Allah tarafından veril-
mi ş  bir hak olduğ unu ileri sürmemi ş lerdir, ancak onun daha layik 
olduğu fikrine sahip idiler." 

Bu sonuncu fikir sünnilerin görü ş üdür. 

Muhammed Bak ır Sad ır, Dr. Abdullah Feyyaz' ı n eserine yazd ığı  
önsözünde, Feyyaz' ı n bu manevi ve siyasi şiilik terimine muvafakat 
etmedi ğ ini, her iki türün de ayn ı  zamanda mevcut oldu ğunu ileri 
sürüyor". 

Muhammed Bak ır Sadr, ayn ı  yaz ı sında, Halife Ebu Bekr'in 
Ömer b. Hattab' ı  yerine halife olarak tayin etmesinin endi şesinde 
ve Halife Ömer'in yerine geçecek ş ahsın tayini ı çin alt ı  kiş iden biri-
nin olmasını  tavsiye etmesindeki endi şesinde mevcut olan sebep ve 
gerekçeler, ayn ı  şekilde Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine 
geçecek olan kimsenin tayinini de gerekli k ı lacak derecede mevcut 
olduğ unu ileri sürerek, Hz. Peygamber de, müslümanlar ı n gelece-
ğ inden endi şe içinde olması ndan dolayı , Ali'yi yerine geçmek üzere 
tayin etti ğ ini iddia ediyor 32 . 

Burada atlan ılan ve gözden kaçmamas ı  gereken bir hususa de-
ğ inmek gerekiyor. Ebu Bekr ve Ömer, kendilerinden sonra gelenlerin 
seçilmesini tesbit ederken, herkese ilan etmi ş lerdir. Hz. Peygamber 
Ali'yi yerine geçmek üzere tayin etmi ş  ve ilan etmi ş  olsa, bütün 
sahabe onu bilecekti. Ebu Bekr, S'ad b. Ubade ve Ömer, Osman 
halife olmak için Hz. Peygamberin sözüne ayk ı rı  hareket etmezlerdi 
ve isteseler de edemezlerdi. Çünkü bütün sahabe onlara kar şı  çı -

' kard ı . Böyle bir şey vuku bulmamış tı r. 
Ş ii alimleri Hz. Ali'nin, yüce Allah' ı n emri ve Hz. Peygamberin 

vasiyeti ile halife tayin edilmi ş  olduğuna inanman ı n farziyetini iddia 

a.g.e. S. 44. 
29 a.g.y. 

3o a.g.y. 

gi A.g.e. 23-24., M. Bak ır Sadr' ın Kitab ı  ş unuşu. 
32 Bak a.g.e. 9,10—i ı ,i6. 
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ede ı  ler. Bu hususta ş iiler ve di ğ er mezhepler aras ı nda tarih boyunca 
çok eser yaz ı lagelmi ş , hâlâ da yaz ı lmaktad ır. Biz de bu sat ırlar ı  kara-
hyoruz. Bu vasiyet hakk ında bizim burada hat ırlataca ğı mız husus 
ş udur. Bu vasiyet, Hz. Ali'ye gizli mi, â ş ikâr m ı  verildi? A ş ikâr veril-
diyse, bütün müslümanlar ı n onu bilmesi gerekirdi ve kimse de ona 
karşı  ç ıkamazd ı . Madem bunu ço ğunluk bilmiyor, o halde öyle 
bir vasiyet olmamal ıd ır. Eğer gizli verildiyse, i ş te herkesi inand ır-
manı n zorluğundan, ancak birkaç ki ş i şahsi bir inanç olarak kabul 
etmi ş tir. O halde inanmayan sorumlu tutulamaz. 

Bizim burada i ş i tefrikac ı lığ a dökme niyetimiz yoktur. Ş ii olsun, 
sünni olsun, her iki taraf da müslümand ır. Sünniler, vasiyete ve ma-
sum bir imamı n varlığı na inanmad ı klar ı  için, islâm dininin bir esa-
stili inkar etmi ş  say ı lmazlar. Ş iiler de vasiyete ve masum imama 
nanmaları  ile islam dininden ç ı kmış  olmazlar. 

Aslında şii müslümanlar, illa da ş iiliğ in bir grup olduğunu ve 
Hz. Ali nin taraftar ı  olarak ba şkalar ından ayr ı lmak iddiasını  yürü-
tüyorlar. Bizim burada iddiam ız odur ki, yukar ıda değ indiğ iniz 
gibi, fikir ihtilafin ın me ş ruluğunu kabul ettikten sonra, hep islam 
namına konuşman ın doğ ru ve birle ş tirici olaca ğı  ve her hangi bir 
fikrin, tarihi de olsa etrafı nda kitlele şerek müslümanlar aras ında ku-
tupla ş malara ve ayn ı  kitapta, peygambere inanan ve ayn ı  yöne (kıb-
leye) yönelen insanlar aras ına soğukluk ve dü ş manlık sokmak islâma 
ayk ırı  kabul edilmeli ve ona göre de davran ı lmalıd ır. Kötü niyetli 
ve görünü ş te samimi, gerçekte ise görünmez sebeplerin tesiri ile ortaya 
atı lan fikirlerin etrafında kitlele şmek, hem tarihte müslümanlara za-
rar vermi ş tir, hem de bugün müslümanlar ı , geleneksel tarihi mez-
hepleri olsa bile, parçalamakta ve müslümanlar ı  zayıflatmaktad ır. 

Tekrar ederek diyoruz ki, bu eseri günümüze kadar kendi için-
den çıkan sap ık mezhepleri reddedip, Yok ederek ve eriterek gelen 
isnâaşeriyye (caferiyy.  e, şii imamiye) mezhebinin, tarihi gayretini 
göstermeğe çalış acağı z ve Ehli Sünnetle yalunl ığı nı  gösterece ğ iz. 

Ehli Sünnet ile Ş ii fırkalar ı  aras ında ilk ve son ana ihtilâf konusu 
hilafet yani Devlet ba şkanı nın tayini veya seçimi meselesidir. Bu 
bugünkü deyimiyle devletin nas ı l bir rejimle idare edilece ğ inin tesbi-
tidir. Kelâm ilmi ve mezhepler tarihi aç ısından bunun terimle ş miş  
ifadesi inıamlık (halifelik) müessesesidir. 

Ş ii fırkalarının ç ıkış  sebeplerine göre ele al ınacak bu eserde, 
takip edilecek yola yukar ıda değ inilmi ş tir. Bu yol yepyeni bir yol 
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olmayıp, daha önce de bu tür eserler yaz ılmış tır. Hz. Peygamberin 
ölümünden baş layarak, şii alim veya imamları nı n, daha genel anla-
mıyla önderlerinin ölümleri esas al ınarak onlar ın ölümlerinde meydana 
gelen fikir ayr ı lıklan ve bu fikir ayr ı lıkları nın te şkil ettikleri mezhep 
ler ana hatlanyla gösterilme ğe çalışı lacaktır. 

d) Islam'da İ lk Ihtilaf 

Hz. Peygamber ı  o H. 631 M y ılında 63 ya şı nda iken vefat et-
mi ş ti, 23 sene peygamberli ğ i sürmüş tü. Hz. Peygamberin ölümünde 
müslümanlar hilafet meselesinde, ş ii alimlerine göre üç, sünni alinı -
lerine göre iki gruba ayr ı lmış lard ı . 

ı — Ensar yani Medine'li müslümanlar, Sa'd b. Ubade'nin" 
halife yani devlet ba şkan ı  olmasını  istemiş ti. Bu hususta epeyce mü-
nakaşa geçmi ş ti'''. Fakat bu fırka fikrini kabul ettiremedi ve Sa'd b. 
Ubade halife seçilemedi. Ancak bunlar ın görü ş  ayrı lığı  devam etmedi. 

2— Ebu Bekr'in halife olmas ını  isteyenler; bu fikirde olanlar Hz. 
Ebu Bekr'in halife olmas ı nı  sağ lamış lard ır. Böylece hilafet meselesin-
deki ihtilaf son bulmu ş  oldu. Bütün müslümanlar yekvücut tek bir 
halifenin idaresinde Hz. Osman' ın ölümüne kadar büyük geli şme gös-
termi ş  ve fetihler yapm ış lard ı 's. 

Hz. Ebu Bekr'e ilk anda biat etmeyen Hz. Ali, Zubeyr sonradan 
biat ettiler. Hz. Ali'nin biat etmekte geçikmesinde çe ş itli sebepler 
ileri sürülüyor. Halife olmakta o'nun da hakk ı  olduğu, kendine da-
nışı lmad ığı , Hz. Fat ı ma'nı n sağ lığı nda biat etmek istemedi ğ i, Kuran 
Kerimi bir araya toplamadan evden ç ıkmad ığı ", Hz. Ali'nin, Hz. 
Fatı manın ölümüne kadar biat ı  geciktirdiğ i de rivayet ediliyor". 
Zubeyr'in biat ı  geciktirmesinin sebebini kendisine soran Ebu 
Bekr'in sözünden, o'nun da halife olmay ı  umduğu anla şı lı yor. 
Ebu Bekr, Zubeyir'e Hz. Peygamberin halasm ı n oğ lu ve onun ha - 
varisi olduğun için halife olma hakk ın olduğunu mu iddia ediyorsun, 

33 Medinede en büyük kabile olan Hazrec'in ba şkanıydı . Kerem ve cömertlilde me ş . 
hurdu. Ş am' ı  Havranda veya Halepte Huvvareyn'de (Belâzuri'de böyledir) hicretin 
Miladın 63g. yı lında vefat etti. (Ahmet b. Yahya Belânri, Ensabul E şref, Y. 589, M, 
Hamidullah tahkiki, M ısır 1959), ibn İmad, şezerat, ı  /28. 

34 Kumml, Makalat, 3. Nevbahti, E ırakuşş ia, 3. Ebul Hasan E şari, Makalat, 39-40. 
Mısır, 195o. M. Muhyiddin Neş ri. A. Baki Bağdadi, El-Fark, 15. M. Muhyiddin neşri, 
3. Eşari, Makalat, 4o-41. Bağdadi, El-Fark, ı  5. Ebul Muzaffer İ sferayini, Et-Tabsir Fid-Din, 

ı  I. M1S1r, I 94o. 
35 Kummi, Makalat, 3. 
36 Ahmed b. Yahya Belazuri, Ensabul E şraf, Y. 585-587, Tahkik, M. Hamidullah 

Mısır, Darul Maarif, 1959. 
37 a.g.e. Y.586. 
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( 
deyince, Zubeyir de, uzat elini biat edeyim diyerek biat etmi ş ti". 
Halid b. Said b. As, Hz. Peygamberin vefat ı nda Yemen'de olup, 
geldiğ i , zaman Ali ve Osmana, ha lifeli ğ i Ebu Bekr'e b ırzktıkları  için 
çıkış tı , altı  veya iki ay sonra biat etti ğ i kaydedi ıiyor". Bu ehli sün-
netin görü şüdür. 

3— Ş iilere gelince, Hz. Peygamberin ölümünde bu iki görü ş ten 
ayr ı  olarak bir de Ali b. Ebi Talib'in halife olmas ı n ı  isteyen bir gru-
bun mevcut oldu ğunu iddia ederler. Bunlar ı n ilk ş ia olduklarını  ileri 
sürerler." 

Ş iilerin böyle bir iddias ını n fiilen vuku bulduğunu isbat etmek 
imkansı z gibidir. Sa'd b. Ubade'nin halifelik iddias ı  tarihen sabittir. 
Ama Hz. Ali'nin böyle bir kanaati oldu ğu bilinmekle beraber, 
taraftarlar ını n böyle bir dava ile ortaya ç ıkıp, grup te şkil ettiklerini 
iddia etmek çok zordur. Asl ı nda müslümanlar aras ında bir fırka ve 
grup olmad ığı  bilinmektedir. Hepsi tek ve yek vücut müslüman olarak 
hareket etmi ş  ve davranmış lard ır. 

Ancak müslümanlar ın ferdi olarak fikir ihtilaflar ı  ve görü ş  
ayrı lıklar' bulunduğunu kabul etmek şarttır ve bu tarihçe apaç ık 
ortadad ır. Ancak bu ihtilafl ı  fikirler kitlele ş melere önayak olmam ış tı . 
Bunun yan ında bir toplumda önde olan kimselerin taraftar ı , seven-
leri olduğu gibi, sevmeyenleri de bulunabilir. Bu normaldir. Hz. 
Peygamber zaman ında Ebu Bekr'i, Ömeri, Osma.m, Aliyi sevenlerin 
bulunmasını , şart ne olursa olsun, kabul etmek do ğ rudur. Müslüman-
lar, yüce Allah' ı n buyru ğunun gereğ i, birbirini müslüman olma bak ı-
mı ndan sevmek mecburiyetindedir. Bu sevgiden ayr ı  olarak, insanlar, 
birbirlerine olan yakınlıkları , dostluklar ı  ve yard ı mları  dolayı syle bir-
birlerini daha çok severler. Sevmeleri de toplumun tabiat ı  icab ıd ır. 
Bu yönden Hz. Ali'yi de sevenlerin, sempatizanlarmm bulunmas ı  
tabiidir. Bu gün de toplumlarda, hatta fertlerin içlerinde herkesin 
birbirlerine kar şı  olan sevgileri de ğ işik ve derecelidir. 

e) Hz. Osman ı n Ş ehadeti 

Hz. Osman' ı n sen yı llarında baz ı  id arecilerin idaresizli ğ i yüzünden 
baz ı  yila,yetlerde huzursuzluklar ba şlamış tı . İ daresizlikleri istismar 
eden ve memleketin düzenini bozmak isteyen gruplar te şekkül etmi ş ti. 
Doğ rusu, memleketin bozuk düzeninin düzelmesini isteyenlerle hu- 

38 a.g.e. Y.585. 
39 a.g.e. Y.588. 
4o Kummi, Makalat, 3, Nevbahti, F ırak, 3, Dr. Abdullah Feyyaz, Tarihul İ mamiye, 

35-36. 
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zursuz kimseler de bilerek veya bilmeyerek bozguncularla birle şmiş -
lerdi 4t. 

Toplum büyük bir kar ışı klık içine sürüklendi ve sonunda Hz. 
Osman hicri 35, milâdi 656 y ı lı nda şehit edildi 42. 

Hazreti Osman' ı n şehit edilmesiyle ortaya ç ıkan problemler: 

ı — Hz. Ali hicri 35, milâdi 656 y ı lında halife seçildi. Hz. Ali'nin 
halife seçilmesi de Hz. Ebu Bekr'in halife seçilmesi gibi ihtilâfh oldu. 
Ancak Ebu Bekr'in halife seçilmesi ile ihtilâf ortadan kalkt ı  ve müs-
lümanlar firkalara ayr ı lmad ı lar, yek vücut olarak varl ıklarını  devam 
ettirdiler. Hz. Ali çok büyük bir hadise olan Hz. Osman' ı n, üçüncü 
Halifenin şehit edilmesinden sonra halife seçildi. Ço ğunluk Hz. Ali'nin 
halife seçihnesinin isabetli ve o makama lay ık olduğuna vicdanen i-
nannu ş lard ı . Daha ilk anda ona "biat" etmekte tereddüd eden 43  veya 
hiç biat etmeyenler, Hz. Ali'nin liyâkat ve ehliyetine olan şüphelerin-
den değ il, şahsi menfaatlar ından olduğu anla şı lmaktad 11'44. 

2— Hz. Ali'nin halife olmas ı na karşı  olanlar. Bunlar ı n herbirinin 
şahsi menfaat ı—demek zorunda kal ıyoruz; çünkü bundan ba şka Hz. 
Ali'nin h ı lafetine kar şı  gelmeleri için me şru bir mazeretleri bilin-
memektedir— gere ğ i Hz. Ali'nin halifeli ğ ini kabul etmeyenlerin mey-
dana getirdi ğ i karşı  bir grup doğmuş tu. Bunları n birle ş tikleri nokta 
Hz. Ali'ye kar şı  gelme hususdur. Ama herbirinin menfaati, kendisi-
nin ayr ı lık sebebi idi. Ş ii alimleri Kummi ve Nevbahti Talha b. 
Abdullah, Zubeyr b. Avvam ve Hz. Ai şe'yi Hz. Ali'ye kar şı  gelip 
halifeli ğ ini tan ı mayanlar aras ında zikrederler. Bunlar, Hz. Osman' ın 
ölümünde müslümanlar ı  üç fı rkaya aryı rır. Hz. Ali'yi halife tan ıyanlar, 
halifeliğ ini kabul ettikten sonra itizâl edenler yani sava ş larına kat ı l-
mayanlar ve üçüncüsü de Hz. Ali'ye muhalefet edenler ki, bunlar 
Talha, Zubeyr ve Hz. Ai şe'nin ba şı nda bulunduklar ı  firkalard ır. Bun-
lar Cemel'de yenilince taraftarlar ı  Ş am'daki ınuaviyeye katı lmış t ır45. 

4 1  Hasan İ brahim Hasan, Tarih ve'l-Islam, I / 359-363. 

42  H.I.H, age. I / 363. 
43 Sa'd b. Ebi Vakkas ve Abdullah b. Ömer, H.I.H., Tarihul—Islâm I / 267 
44 Hz. Ali'ye biat etmeyenler içinde Hassan b. Sabit, Ka'b b. Malik, Mesleme b. 

Muhalled, Ebu Said Hudri, Muhammed b. Mesleme, Numan b. Be ş ir, Zeyd b. Sabit, 
Raif'b. Hadic, Fudala b. Ubeyd ve Ka'b b. Azre vard ı . (Taberi Tarihi 3 / 452, M ıs ır 1939). 

Ş ama kaçanlar aras ında K.B. Mazun, A.b. Sellam, M.b. Ş ube de bulunuyordu. Zubeyrin 

biat etmedi ğ ine dair bir söz de vard ır (bak. agy) 
45 Taberi Tarihi, 31 452. 
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Isteyerek veya istemiyerek Hz. Ali'ye biat etmi ş lerdi", yani onun 
halifeliğ ini sözle tasdik etmi ş lerdi. Zubeyr' ı n Irak valiliğ ini ve Talha'- 
nı n da Yemen valili ğ ini arzu ettikleri halde, Hz. Ali'nin kendilerine 
valilik ver ıniyeceğ ini anlayı nca, Hz. Ali'ye öfkelendiler ve biat git-
tiklerine pi ş man oldular47 . Sonradan Hz. Ali'ye kar şı  gelerek Bas-
raya gitmesine ve Cemel sava şı nı n vuku bulmas ına sebep olmu ş lardı . 
Her ikisi de bu sava ş ta ş ehit dü ş tü". 

Burada bir noktaya i şaret etmek gerekmektedir. Ş ii alimleri 
Zubeyr'in "Ebu Bekir'e biat etmekten çekindi ğ i ve kı lıcım sı yırıp, 
Ali'ye biat edilmedikçe bu k ı lı c ı  kı nına koymayaca ğı m" dediğ ini 
nakleden Taberi'nin rivayetini 4' delil getirerek, Ebu Bekir'e biat 
etmeyenleri zikretmekedirler." Bunun yan ında Ehli Sünnet ve Ş ii 
eserlerinde Cemel sava şı na sebep olanlar ın içinde Zubeyr'in Hz. 
Ali'ye halife olduğ u halde kar şı  ç ıktığı  da zikredilmektedir. Ona bu 
karşı  çı kışı , halifeliğ ine olan tasdikini geri ald ığı nı  ortaya koymamış  
mıd ır? 

O halde soru şudur. Ebu Bekr Zübeyir'in kay ınpederi olduğu 
halde, ona biat etmeyip de Ali'ye biat edilmesini istemesi, ş iilerin 
dediğ i gibi, Ali'nin halifeliğ ini arzu etmesi, Hz. Peygamberin vasi-
yetine dayan ıyorsa, Hz. Ali fiilen halife olunca, bu vasiyeti ıı  niçin 
değeri kalm ıyor? Zubeyir daha önce varl ığı  iddia edilen vasiyete 
göre, Ali'nin halife olmas ı nı  istememiş ti denilse,bu demek olur ki, 
o zaman Ali'de umduğu bir şey vard ı  ve onun için onu halife görmek 
istiyordu. Sonra halife olup da o umdu ğu ş eyin tahakkuk etmedi ğ ini 
görünce, biat etmi ş  olduğu halde, kar şı  ç ıkmış tır. Sonuç olarak Zu-
beyir de Ali'nin halifeliğ ine dair Hz. Peygamberin bir vasiyeti 
olduğunu bilmemektedir. Ali'nin en samimi bir adam ı  olan Zubeyir 
onun halife olmas ı nı  gerektirecek Hz. Peygamberin bir vasiyeti ol-
duğunu bilmiyorsa, öyle bir vasiyet yok demektir. Ali'nin bir zamanlar 
taraftan olmas ı nın sebebi, dini bir tavsiye gere ğ i olmay ıp dünyevi 
bir şeyle ilgili olması  aç ıklık kazan ıyor. Nas ı l ki, Hz. Ebu Bekir'in 
halifeli ğ ine Ehli Sünnet uzaktan ve gerekli olmayan münasebetler 
kurarak delil getiriyorlarsa, ş iiler de ayni şekilde uzaktan ve yak ından 
münasebeti bulunmayan ifaclelerden Hz. Ali'nin Yüce Allah' ın emri 

,46 agy• 

47 H. İ brahim Hasan, Tarih, I / 365. 

48  A.b. Imad, Ş ezeratüz—Zeheb, i / 4 2 . 
49 Taberi, Tarih, i / 444, Kahire,  1939. 
5o Dr. Abdullah Feyyaz, Tarihu'l- İmamiye, 36. 
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ve Hz. Peygamberin tavsiyesiyle Allah tarafı ndan tayin edilen bir 
halife oldu ğuna delil getirmekle me şgul oluyorlar. 

Öyle bir vasiyet olsayd ı , biat'a ne gerek vard ı ? Yukar ıda Bela-
zurrde Zubeyr'in halife olma temayülünün sezildi ğ ine dair ifade 
geçmi ş ti. 

3— Hz. Ali'nin hilâfeti devrinde üçüncü bir grup ortaya ç ı k- 
mış tır. Bunlar hiâfet meselesiyle yak ı ndan ilgili görülmemektedirler. 
Varl ıklar ı nı n sebebi rejimle ilgili olmay ıp, sadece pratikle ilgili fikir 
ve görü ş  ayrılığı d ır. Bunlar Hz. Ali'ye biat ettikleri halde; yani onun 
hilafetini tasvip etmi ş  olduklar ı  halde, sava ş ta onunla beraber olma- 
d ılar. Aleyhine de hareket etmediler, onun kar şı sı na geçip onunla 
sava ş mad ı lar. Sava şmaktan itizal ettiler, sava şa katı lmaktadan çe- 
kindiler. Bundan dolay ı  bunlara Mu'tezile = Çekimser denildi. 

İ lk Mu'tezile kavram ı  böylece do ğdu. Bunları n gayesi, iki müslü 
man gruptan her hangi birinden yana olunursa olunsun, sava ş ta taraf 
tutmamaktı , çünkü her iki taraftan akacak kan da müslüman kan ı  idi. 
Müslüman kan ı nın akı tı lması na sebep olmak veya ak ı tmak büyük gü- 

1 naht ı . Bu, Hz. Ebu Bekir'in, mürtedlerle olan sava şı na benzemezdi. 
Orada Ebu Bekir'in hakl ı  olduğu yüzde yüz kesindi. Çünkü dinin 
esasları  inkâr ediliyordu. Burada iki taraftan birinin, dinin esaslar ı nı  
inkâr eden bir durumu bulunmuyordu. Bunun için ş üpheye dü ş mü ş -
lerdi. Böylece çekimser kalarak Mu'tezile ad ı nı  ald ı lar. 

İ lk Mu'tezile grubunu te şkil edenler şunlard ır: 

Sa'd b. Ebi Vakkas, Cennetle müjdelenmi ş  on sahabeden 
' biridir, Irak' ı  fethetmi ş tir. Hz. Ömer ve Hz. Osman' ı n ilk y ı lları nda 
Irak valisiydi. Hicretin 55. Milâdi 674 y ı lında 78 ya şı nda vefat 
etmi ş tir. Cemel ve S ıffin sava ş larma katı lmad ı 51 . 

2—Abdullah b. Ömer b. Hattab. Hicri 73, 1VIilâdi 692, y ı lında 
Mekkede 83 ya şı nda en son ölen sahabedir 52 . 

3—Muhammed b. Mesleme. Hz. Peygamber zaman ı nda Me-
dine'ye vali tayin edilmi ş  olup, Cemel ve Sıffin sava şlarma katı l-
mad ı , hicri 43, miladi 663 yı lı nda Medine'de vefat etmi ş tir". 

5 1  Ibn Imıd, Ş ezerat, ı  / 45, 61, Kummi, 4, Nevbahti, 5, Dr. Cevad Me şkur, Kummi'-
nin Makalat kitab ına talikat, I25. 

52 Agy., Ş ezarat ı  / 81. 
53 Agy. Ş ezarat, i / 53. 
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4- Usame b. Zeyd. Yirmi ya şı na varmadan Hz. Peygamber ta-
rafından, Ebu Bekr, Ömer gibi büyük sahabenin kat ıldığı  orduya 
kumandan tayin edilmi ş tir. Hicri 54, Miladi 673 Yılı nda vefat etmi ş -
tir, Cemel ve S ıffin sava ş ları na katı lmad ı '''. 

Müslümanları n sava şması nı  göze alam ıyan ve bunu tasvib 
etmeyen bu zatlara Mu'tezile denmi ş tir. Ancak sonradan Vas ıl b. 
Ata tarafından ortaya at ı larak Kelâm'da bir felsefi inanc ı n yönününü 
belirten Mutezile mezhebi ile bunlar ın alakası  'sadece itizal kelimesi-
nin sözlük anlam ındad ır. Nasıl ki, ilk mutezile ad ını  alan zevat 
kiminle ve kimin yan ı nda sava ş manı n gerekti ğ ini kestirememi şse, 
Vas ı l b. Ata'n ın kurucusu say ı ldığı  Mutezile Okulu'da, büyük gün-
ah i ş leyenin mümin olarak kal ıp kalmamas ı nda şüpheye dü şmü ş  
ve bir karara varamam ış tır. Kafir oldu da diyememi ş tir. Bu duru-
ma, çekimser anlam ında itizal denmi ş tir. 

Hz. Ali'ye isyan ederek "Havariç" f ırkasını  te şkil edenlerden 
bahsetmeyece ğ iz. Bunlar Hz. Ali'nin taraftar ı  iken ona isyan et-
miş lerdir. Havariç zaten bu manada kullan ı lmaktad ır. Halifenin 
sözünden d ış ar ı  çıkanlar, anlam ında kendilerine havariç denmi ş  
bulunmaktad ır. H. 4o ve M. 66o y ı lında Hz. Ali Ş ehit edilmış tır55. 

f) Hz. Ali hakk ı nda ş ii firkalarmı n görüşü , 

Ş ia fı rkalar ının doğ u şunu elimizde mevcut sünni ve şii kay-
naklar ına dayanarak ve yan kaynaklardan da faydalanarak anlat-
may.: ba ş lıyal ı m. 

Ali hakkında fikir beyan eden yani " Ş iat Ali" üç fırkaya ay-
ı  ı lrinş tı . 

ı - Birincilere göre Ali'nin halife olarak Hz. Peygamberin yerine 
geçmesi farzd ır ve herkesin ona itaat etmek mecburiyeti vard ır. Ona 
dü şman olan kâfir, ondan ba şka dost edinen sap ık, putperesttir. 
Bunlar Ali'nin kırk bir hicri yı lında 63 ya şı nda ölümüne kadar böyle 
kald ı lar. 

2— İ kinci fırkaya göre, Ali'nin, her nekadar Hz. Peygamberden 
sonra en faziletli kimse olarak peygamberin yerine geçmesi gerekirse 
de, Ebu Bekir ve Ömer'in hiolafetlerine Ali de raz ı  olduğu için onlar ın 

54 Agy. Ş ezarat, i / 59, M. Cevad Me şkur, Tabakat, 126. 
55 Kummi, 5. 
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hilafeti de caizdir. Bu fırkadan bir yan- fırka doğmuş tur. Buna göre 
Ali, Hz. Peygambere olan yak ınlığı ndan ötürü Ashab ın en fazilet-
lisi ise de, insanlar istediklerini ba ş larına reis yapabilirler. İ nsanların 
reis yapt ıkları  kimse ister Ali, ister ba şkası  olsun, Kurey ş ten ve Ha şim 
oğulları ndan hiç kimsenin ona muhalefet etmesi caiz de ğ ildir. Sevse 
de sevmese de, seçilen halifeye muhafet etmek küfür ve sap ı klık-
tı r. 

3— Cârtidiye denilen fırka, Hz. Ali'den ba şkasımn ba şa geç-
mesinin küfür ve sap ıklık olduğuna ve böylece Ali'ye biat etmemekle 
ümmetin küfre girdiğ ine inan ırla,r. Ali'den sonra oğ lu Hasan'ın ve 
sonra Hüseyin'in imam olmas ı n ı  ve onlardan sonra Hasan ve Hüse-
yin'in oğulları  arasından seçimle ( şura) imam ın tâyin edilmesini şart 
koş muş lard ı . Bundan sonra "Zeydiye" fı rkası  doğmu ş tur. 

g) Hz. Ali'nin ölümünden sonra ş ii &kalan 

Ali öldürüldüğü zaman, onun imam (halife) olmas ı nda ısrarlı  
olanlar üç fırkaya ayr ı ld ı lar: 

ı — Hz. Ali ölünce, onun taraftar ı  olan insanlar ile Talha, Zubeyir 
ve Hz. Ai şe'nin taraftarlar ı  ki zaten bunlar Cemel sava şı nda dağı lmış , 
Muaviye tarafına geçmi şlerdi ve Muaviye taraftar ı  olanlar bir-
leş ip bütün İ slam toplumunu meydana getirmi ş lerdi. Bu, Hz. Hasan' ın, 
imamlığı  Muaviye'ye terketti ğ i zaman tamamen ve daha aç ıkça 
gerçekle ş miş ti 56. Ancak Hz. Ali'ye isyan eden Hariciler (Havariç) 
ayrı  isyankâr bir grup olarak devam ettiler. Onlar halifeli ğ in (im-
amlık) Hz. Ali'ye Yüce Allah' ı n emri ve Hz. Peygamberin vasi-
yetiyle verilmi ş  olmadığı na inamrlard ı . 

2— Hz. Ali'ye, soyuna ba ğ lı  kalanlar pek azd ı . Bunlar, halifeli ğin 
Ali'ye Allah tarafından verilmi ş  olduğuna inananlard ı  ki, kendi ara-
larında üç fırkaya ayr ı lmış lard ı". 

3) Sebeiyye: 

Aslında bu fırka, ilk defa Hz. Peygamberden sonra çekimser 
kalan ve ilk defa İ slamda a şı rı  giden (guluv yapan), Abdullah b. 
Sebe'nin kurdu ğu Sebeiyye fırkasıdır. Abdullah b. Sebe, Ali'nin 
kendisine Ebu Bekir, Ömer, Osman ve sahabenin aleyhine konu şmay ı  
ve onlardan yaka silkmeyi (teberri) emretti ğ ini iddia etmi ş , bunun 

56 Kummi, tg, Nevbahti, 22'de Hz. Ali'nin ölümünde Ş ianın üç f ırkaya ayr ı ldığı nı  
zikrederler. Fakat kar ışı k bilgi verirler. E.H. El-E şari daha disiplinle mezhepleri ele al ır. 

57 Agy•, Kummi, 19. 
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üzerine Ali önce onun öldürülmesini emretmi ş  ise de sonra Medain'e 
sürmü ş tü'''. 

Ali'nin öldürülmesinden önce, itikadi ve fikri ayr ı lıklar, Ali 
taraftar ı  gözükenler içinde ortaya ç ıkmaya ba ş lamış tı . Burada ilk 
rolü oynayan Abdullah. b. Sebe ad ı nda müslüman olmu ş  bir Yahudi 
eski ve yeni kaynaklarda. söz konusu edilmektedir. Müste ş rikler, 
Abdullah b. Sebe'nin Ali'ye "Allah" demesini ve onun müslümanlar 
arasında ayrı lık ve dü şmanlık tohumlar ını  ekmesini sonraki müslü-
manları n uydurduğu hikayeler olarak reddederler. Do ğ rusu ilk müs-
lüman kaynakları , ister ş ii, ister sünni olsun, Abdullah b. Sebe'nin 
Ali'yi tanrı la ş tırd ığı nı  bize nakletmemi ş lerdir. Dördüncü ve be ş inci 
hicri as ırlardan sonraki müelliflerde Ibn Sebe'in Ali'yi tanr ı la ş tırd ığı  
rivayetini görmekteyiz": Ancak E ş 'ari, "Makalat" ında Abdullah b. 
Sebe'in Ali'ye "sen sen" 6° dediğ ini nakletmekte ve Seyyid Ş erif (ö. 
8 16 / 4 ı  3), Tarifat ında bunu "Sen gerçekten Tanr ı sın" şeklinde 
rivayet etmektedir. Görüldü ğü gibi, eski kaynaklarda İ bn Seben'in 
Ali'ye tanr ı  dediğ i aç ıkça ifade edilmemektedir. Ancak ilk kaynak-
lardan sayı lan İbn Kuteybe'nin "el—Maarif" adl ı  eserinde, Abdul-
lah b. Seben'in ilk küfre girenlerden oldu ğu, Ali'ye Alemlerin Rabb ı  
dediğ i ve Ali'nin de onu ve arkada ş lar ını  ate ş te yakt ığı  rivayet edili-
yorsa da, bizce incelenme ğe muhtaç görünmektedir 6°. 

Benim kanaatı m odur ki, eğer-  Ali'ye böyle bir hitapta bulunsayd ı , 
Ali onu hemen öldürürdü. Bu, Nevbahti'nin e şağı da anlatışı ndan an-
anlaşı lacaktır. Yaln ız burada "sen sen" demesini Türlçe'ye mal 
olmuş  bir Yahudi slogan ı  ile anlamak daha kolayd ır. Birinci dünya 
sava şı nda bir Yahudinin "Ya şası n yaşasin" dediğ i zaman, "kim ya-
şasin? sorusuna "henüz belli de ğ il" demek suretiyle kurnaz bir ifade 
kulland ığı  anlat ı l ır durur. İş te İ bn Sebe'nin de "sen sen" demek 

58 Sa'd b. Abdullah Ebu Halef E ş 'ari el-Kummi (301 H., 913 M.) K. El-Makalat 
ve'l-Fırak, s. 20 Ebul Hasan Ali b. İ smaili Eşari (324•H, 935 M) Makalat el- İ slamiyyin 
ve ihtilaful-Musallin ı  / 85. Ebu Muhammed el-Hasan b. Musa el-Nevbahti, Fırakuş -Ş ia, 

21-22. Bu üç müellif fırkalara dair yaz ı  yazan en eski zatlar olup, her üçü de büyük ilim 
otoritesi ve kelamc ı  kabul edilmektedir. Kummi ve Nevbahti ş ii, imamı ; E. Hasan E ş 'ari 
ise sünni olup Eş ariye Kelam Mezhebinin kurucusudur. Bak Formative Period of İ slamic 

Thotıglı t, W.M. Watt, Edinburgh 1973, p• 274-276. • 
59 A. Bağdadi, (429 H-1 o37 M) EL-Fark 143, 145, 1978. Usul El-Din, 332, 1928. 

İ st. İ sferayini, El-Tebsir, 71, Dr. M. Cabir Abdullah, El-Hareket Ş ia el-Mutetarrifin, t 9-2 a, 

32, Mısır, 1954. 
6o E.H. Eş 'ari, Makalat, ı  / 85. 
61 İ bn Kuteybe, (213-276 H; 828-889 M), el-Maarif, 622. 
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suretiyle istedi ğ i veya istenilen bir manaya gelecek kurnazca bir ifade 
kulland ığı  tesbit edilmi ş  oluyor. Bu ifade "sen i ş te sen tanr ı sın, sen 
yokmusun sen! sen i ş te öyle bir yi ğ itsin, i ş ler hep senin sayende böyle 
olur" gibi manalara gelebilir. Ali'nin yüzüne kar şı  böyle söyleyip 
arkasından da aç ıklamasın ı  yapmış  olabilir. Ne var ki Sebeiyye fır-
kas ının Ali'ye tanr ı lık izafe etti ğ inde sonraki kaynaklar ittifak ha-
linde görünüyor. Şuras ını  dikkatten kaç ırmamalıd ır ki, Ali halife 
olduktan sonra maiyetindeki sözü geçenlerden biri de Abdullah b. 
Sebe'dir. Taberi'de, Cemel lıadiseleri esnas ında Ali'nin ister kar şı  
tarafla, ister kendi aralar ında olsun, "sebeiy e" —Ibn Sebe, İbn 
Sevda ş öyle dedi ve şöyle cevap verdi, ifadeleri yer almaktad ı r. 
Bundan, Osman' ı  öldüren grubun içinde Sebeiyye diye bir asi ve k ış -
kı rtı cı  grubun bulunduğu ortaya ç ı kıyor. Osman' ın intikam ı ndan 
bahsedilirken, Sebeiyyeden de intikam almaktan söz edilmekedir 62 . 
Sonra Ebu Bekir'in oğ lu Muhammed'in, Muaviye taraftar ı  olan 
Muşviye b. Hudic'e dokumac ı  Yahudi Kar ı n ın oğ lu! diye63  küfretmesi 
de üzerinde durulacak bir noktad ır. 

Dr. Muhammed Cabir, İ bn Sebe'nin aslen Yahudi olduğ unu ve 
yahudilerle müslümanlar aras ı nda Medine'de vuku bulan hadiselerin 
intikamını  almay ı  akl ına koyarak, Osman' ın devrindeki içtimai hadi-
seleri istismalarla, müslüman toplumunda huzursuzluk ç ıkard ığı n ı  
ve Ali'nin zaman ı nda müslümanlar ı  birbirine k ırd ırmaya daha elve-
riş li olan ortam ı  gayesine ula şmak için birer araç olarak kulland ığı nı  
söyler". Nevbahti, Abdullah b. Sebe'nin ilk defa islamda "guluv", a şı -
rı lık fikrini ortaya attığı nı , Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Sahebeye dil 
uzattığı nı  ve onlardan yaka silkti ğ ini anlatt ıktan sonra, Ali'nin onu 
sorguya çekip, itiraf etti ğ ini görünce öldürülmesini emretti ğ ini ve 
insanların, baz ı  kaynklara göre, İ bn Abbas' ı n, araya girmesiyle Me-
dain'e sürmekle yetindi ğ ini kaydediyor65 . Bizim buradan vard ığı mız 
netice, bu gördü ğ ümüz fikirlerden dolay ı , A.b. Sebe'nin öldürülme-
sini, Ali'nin caiz görüp öldürülmesine emir vermi ş  olabileceğ idir. 

Sebeiyye fı rkası , Aliye Allah der, onun ölmedi ğ ine, bir gün 
gelip dünyay ı  adaletle dolduraca ğı na inan ırlar. Aliye önce peygam-
ber, sonra tanr ı  dedikleri rivayet edilir ki, "guluv" da bir propa-
ganda metodu takip ettikleri görülüyor 66 . 

62 Ebu Cerir, Taberi, Tarih, 3 / 47 2, 508, 544. 
63 Taberi, Tarih, 4. 79. 
64 Hareket El-Ş ia, 21-22, Ibn Hazm, El-Milel, 2/ 115, 1317, Mısır. 
65 Ebu Muhammed, Hasan b. Musa el-Nevbahti, F ı rak-el ş -Ş ia, ı g. 
66 Bağdad ı , el-Fark, 143, Isferayini, el-Tahsir, 71. 
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Zamanı mı zın baz ı  ara ş tırı c ı lar ı , Abdullah b. Sebe'nin Ammar Ibn 
Yasir'in müstar ad ı  olarak kullanıldığı nı  ileri sürmektedirler. Ammar 
b. Yasir' ı n ad ı nı  kullanmaktan sak ınmış lar, ona Abdullah b. Sebe ad ı -
n ı  vermişlerdir. Bu ara ş tırıcı lar A.b. Sebe'e atfedilen s ıfatlarla Ammar 
b. Yasir' ın sıfat ve faaliyetleri aras ında benzerlikler bulmaktad ır. 
Ancak A.b. Sebe'e atfedilen islâma ayk ırı  olan sıfatlar bu benzerli ğ in 
d ışı nda tutulmakta olduğuna i şaret etmek gerekmektedir. Ş una da 
dikkat çekmek gerekir ki, bir benzerli ğ i bulmaya çal ış makla, aslında 
Ammar b. Yasir'in k ıymetini dü şürmeyi gaye edinmi ş  değ illerdir. 
Gayeleri, ş iilerin vasiyet, rac'a gibi baz ı  inançlar ının A.b. Sebe ta-
rafı ndan ş iiliğe sokulmu ş  olduğunu göstermektir. İ mamiyeye muha-
lif olan mezhepler, bu gibi inançlar ın Islâmda olmad ığı nı , bu in-
ançlarm aslen yahudi olan A.b. Sebe tarafindan ortaya at ıldığı nı  
iddia ederek, ş iilerin bu inançlar ını  çürütmek isterler. Böylece ş iiliğ in 
yahudiliğ in tesirinde kald ığı nı  daha kolayca anlat ırlar. Yeni ş ii alim-
leri A.b. Sebenin tarihen sabit bir şahsiyet olmad ığı nı , bu olsa olsa 
ayn ı  i ş leri yapan Ammar b. Yasir olabilece ğ ini ileri sürerek, ş ii in-
ançlar ını n yahudilikten gelmeyip, Islami olduğunu ortaya koymaya 
çalışı rlar. Bu benzetmede hakl ı  göründükleri taraflar bulunmakla 
beraber, baz ı  yorumlarda da biraz ileri gittikleri gözden kaçmamak-
tad ın A.b. Sebe k ı ssası nın uydurulmas ında ileri sürdükleri delil-
lerden biri de Hz. Osman'a özellikle son y ı llardaki tasarrufunun, 
Ebu Zer, Ammar ve diğer birçok müslümanlarca tenkit edilmesinin 
haksızlığı nı  göstermektir. Bu tenkitlerin men ş ei A.b. Sebe'e isnad 
edilerek saf müslümanlar ı  kand ırıp, kış kırtarak Hz. Osman' ın ba şı na 
felaketler getirdi ğ i, aslında idaresinin hiç tenkit edilecek tarafı  bulun-. 
mad ığı  anlat ılmak istenmi ş tir. Bunu ileri sütmekte bir hakikat pay ı  
bulunduğu kabul edilebilir. Ancak bu A.b. Sebe'nin k ıssasını  doğ ru 
kabul edenler bile, Hz. Osman' ın son yı llarındaki i şlerini Hz. Ebu 
Bekir ve Omer'in zaman ındaki gibi Islami açıdan doğru gitmediğ ini 
kabul etmektedirler. Burada Hz. Osman ın valilerini tezkiye etmeye 
çok az bir pay ç ıkabilir. 

İkinci husus, Ammarın Hz. Ali'den yana olmas ı , Hz. Ali'nin 
zahit olması , dünya mal ı na önem vermemesi, zühtü, üstün müslü-
manların süsü saymasına dayanmaktad ır67. Bu fikir doğrudur. 

Ammar, gibi sahabenin en büyük bu husustaki dayanakları , Hz. 
Ali'nin davran ış nda, alçak gönüllülüğünde, ya şça kendilerine en yak ın 
olnlıası na ve Hz. Peygambere yak ı nlığı  dolayı sıyle de Hz. Aliyi bütün 

67 Dr. K.M. Ş eyhi, As-S ılat beyne't-Tasavvut ve't -Teşanru) 44, Mısır, İ kinci bsk. 
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hayatlar ında bir ilticagah bulmalar ında aramak gerekir. Her top-
lumda bu böyledir. Ancak Dr. Kamil M. Ş eybi'nin şu ifadesi buna 
çeli şik dü şmektedir, bir zorlama oldu ğu intiba ını  vermektedir. 

Ammar b. Yasir'in Osman'a isyan etmesinin sebebi, onun İ slâm ı  
adi' kal ıbına çevirmek ve inand ığı  peygamberin vasiyetine göre hali-
feliğ i Hz. Ali'ye verdirmek hususundaki emelini gerçekle ş tirmeye 
çalış maktı68. 

Burada dikkati çeken nokta, \ asiyetin varl ığı nı  ve onu gerçek-
leş tirmek için isyan etti ğ ini ifade etmesidir Ama İ slâmı  safiyetine 
çevirme herkesçe kabul edilece ğ i için, bu cümlenin pe şinden hemen 
vasiyeti araya s ıkış tırmak tarafgirlik olarak göze çarpmaktad ır. 

Ş iinin fırkalar ı  kendi aralar ı nda ve diğer mezhepler aras ı nda bu 
"vasiyet" meselesi ihtilafl ı  meselelerden biridir. Öyle zannediyorum 
ki, genel anlamda bir vasiyet kabul edilse, daha isabetli olur. Ama 
bu genel anlamdaki vasiyetten biri ç ıkıp, özel bir meseleye istidla I 
edebilir ve ba şka biri de o istidlali kabul etmeyebilir. Böylece i ş , 
hüküm istinbatı na ve içtihada kal ır, herkes kendi içtihad ına göre 
amel eder. Ama di ğerini de günaha nisbet etmez. Hz. Ebu Bekr'i 
namaz kı ldırmaya vekil tayin etmekten, halife olaca ğı na vekil tayin 
edilmi ş  olabileceğini anlamak gibi69 . 

Abdullah b. Sebe ile Ammar b. Yasir aras ında benzerliklerin 
bulunmasını  savunanlar, Ammar' ı  kötülemek değ il, İbn Sebe'nid 
varlığı nı  reddetmek isterler. Bununla beraber, kitaplara sebebiye f ır-
kası  olarak ad ı  geçen fırkamn inançlar ını  \ e A.b. Sebe'yi, hakiki bir 
şahsiyet kabul edildi ğ i taktirde, eski ve yeni ş ii isnaaşeriyye (ima-
miye) mezhebi red ve lanetlgr". 

Hz. Hasan' ın imamlığı na uyanlar. Hz. Ali ölünce, ona tabi 
olan müslümanlar, büyük oğ lu Hasan'a uymaya devam etmi ş lerdir. 
Ancak küçük bir grup uymayarak ondan ayr ı lmış tır7° Hz. Hasan 
halifeliğ inden altı  ay sonra 41 Hicri 661 miladi y ı lında halifelikten 

68 age. 43. 
69 Ammar b. Yasir ile Abdullah b. Sebe'nin ayn ı  ş ah ıs olduğ unu delilleriyle ortaya 

koymaya çal ış anların fikirlerini şuralardan takip etmek mümkündür. Ali el-Verdi, Vuaaz 
as-Salat, 151, Bağdat 1954. Dr. K.M. Ş eyhi, Es-S ı la Beyne't-Tasavvuf ve't-Te şayyu, 39-45. 
Dr. Abdullah Feyyaz, Tarihul- İ mamiyye, 92-1 IQ, Beyrut 1975. 

7o Dr. Abdullah Feyyaz, age. ı  ı o. 
Kummi, 23. Nevbahti, 24. 
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vazgeçti ve halifeli ğ i Muaviyeye bıraktı , Muaviyeden sonra müslü-
manlar arasında ş iıraya yani seçime ba şvurmak şart koşulmuş tu72. 

Hasan' ın taraftar ı  olanlar pek az ı  hariç ona kızd ılar ve ondan 
ayrı larak Muaviye tarafına kat ı ld ı lar. Hasan ölene kadar pek küçük 
bir grup ona ba ğ lı  kald ı . Hicri 47, miladi 667'de öldüğü zaman 45 
veya 48 yaşı ndayd ı . 

Hasan imamlığı  Muaviye'ye devrettikten sonra, Ehli Sünnete 
göre imamlığı  sona ermi ş ti. Ş iilerin bir kısmı  ve pek az ı  imamlığı mn 
ölümüne kadar devam etti ğ ine inanmış tı  Hasan' ın ölümünde yerine 
kardeşi Hüseyin geçmi ş ti. Hasan'a bağ lı  kalanlar Hüse,yin'e ba ğ lı-
lıkları nı  devam ettirmi şlerdi. imaml ığı  altı  yı l beş  ay sürdü". 

Hüseyin 61 Hicri, 68o Mila,di yı lında 56 yaşı nda iken Kerbela'da 
şehit edildikten sonra, ona bağ lıolanlar şu firkalara ayr ılarak şiilik 
tekrar bölünmü ş tü : Ş iilere göre imamlığı  14 yıl sürmü ş tü". 

HZ. HÜSEY İ N'in ÖLÜMÜNDEN (61 H.-68oM) SONRA 
Şİİ LERDEKİ  BÖLÜNMELER 

İ mamlığı n Ali'den oğ lu Hasan'a ve ondan Karde ş i Hüseyin'e 
geçtiğ ine inananlar Hüseyin'in ölümünden sonra fırkalara ayr ı l-
mış lard ır : 

ı - Ali b. Hüseyin'e uyanlar: İ mamlık Hüseyin Oğ lu Ali'ye 
(38-94 H., 658-7 ı 2. M.) geçmi ş tir. Ebu Muhammed ve Ebu Bekir 
künyeleri varsa da en çok kullan ı lan "Ebu Bekr" künye ş idir. Medine'-
de H. 94, M. 712 y ı lında 55 ya şı nda vefat etmi ş tir. Hasta oldu-
ğundan Kerbela'da bulunamad ı , o zaman 22 yaşı ndayd ı . Annesi 
Iran Ş ah' 3. Yezdegird'in k ı zı  "Sülefa" olup, İ ranın fethinde Ali b. 
Ebu Talip tarafından esirler içinden diyeti verilerek al ınmış  ve oğ lu 
Hüseyinle evlendirilmi ş ti. Ali Zeynel Abidin lakab ı  me şh ıı rdur. 33 
yı l imamlığı  sürmü ş tür". 

2- Ali, Hasan ve Hüseyin'in imaml ığı na uyanlar: İmamlık üç 
inıama miiıı hasır olup, Hz. Peygamber tarafından adları  ile belir- 

72 H.I.H. Tarihul-Islam, ı  / 276. 
73 Kummi, 24, Ölüm tarihindeki ihtilaf için bak: Ebul Hasan E ş ari, Makalat, M. 

Muyidclin Abdullahamid'in notu, 82. 
74 Nevbahti, 23. 
75 Kummi, 7o, Nevbahti, 77, Ilin Hallikan, 3 / 267, Ş . Ez-Zeheb, x / to5. 
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tilmiş lerdi. Bu üç imam: Ali, Hasan ve Hüseyin'dir. Bunlardan 
sonra kimseyi imam tammam ış lard ı". Hüseyin öldüğü zaman adam-
larından bir grup, ne yapca ğı nı  şa şı rmış , Hasan ve Hüseyin'in i ş leri 
bizi şa şı rttı  demi şlerdi. Hasan' ın taraftar ı  çok olduğu halde, Mua-
viye'ye teslim oldu, halbuki olmamas ı  gerekirdi. Hüseyin'in taraftar ı  
az olduğu için, Yezid'e kar şı  sava ş  açmamas ı  gerekirdi. Her ikisi de 
yanlış  yaptı . Onların imanl ıkları ndan şüpheye dü ş tüler. Böylece 
ş iilikten ayr ı larak, çoğunluk olan Muaviye tarafına geçtiler". Bu da 
şiilikteki imamlığı n Hz. Peygamberden gelen bir vasiyete dayanma-
d ığı na delil olabilir. 

3- Carudiye: Bir k ı sı m insanlar da Hüseyin'in ölümünden 
sonra, Hasan ve Hüseyin'in soyundan her hangibir kimse kalk ıp, 
kendisinin imam olduğunu ilan ederse, imaml ığı n onun hakkı  ol-
duğunu ve herkesin ona itaat, etmek zorunda bulundu ğ unu onun 
imamlığı na inanmanm, Ali b. Ebi Talib'in, Allah taraf ından imam 
taryin edildi ğ ine inanmak derecesinde farz oldu ğu görüşünü be-
nimserler". Herhangi bir kimse itaat etmezse, o kafir ve mü şrik sayı -
lır. Ama herhangi biri de imaml ığı nı  ilan , eder ve gidip perdelerini 
indirir evinde oturursa, o da kafir ve mü şrik bir imam olur ve 
ona uyanlar ı n hepsi de ayn ı  durumda sap ık sayı lırlar. 

Bu fırkaya Serhubiye ve Carudiyye ad ı  verilmi ş  olup, Zeydiyye 
fırkalar ından sayı lır". 

Eş 'ari, Zeydiyye fırkalann ı  altı  olarak sayarken Mesudi onlar ı  
sekize ç ıkarmaktad ır. Bunlar da as ırlar uzad ıkça çoğalmaktad ır-
lar. 

A) Bu fırkayı  kuran ya Ebul Carud Ziyad b. Ebu Ziyad veya 
Munz ır ( ı 50-6o J.  767-776) olup İ mam Muhammed Bak ır buna Ser-
hub" ad ını  vermiş tir ğ '. Ebul Carud Zeydiyye alimlerinden say ı lırd ı . 
Caferi Sad ık, fikirlerinden dolay ı  onu lanetlemiş  ve Ebul Carud'un 
gözü ve kalbi kördür demi ş tin. Bu ad, Caferi Sad ıktan nakledilmi ş tir. 
Bu fırka Zeydiyyenin Galiyye firkalarmdan olup, Ebu Bekr ve Ömer'e 
küfreder, insanlar ın Hz. Peygamberden sonra Ali'yi imam seçme- 

76 Nevbahti, 54, Kummi, 7 ı . 
77 Nevbahti, 25-26, Kummi, 25 •  
78 Nevbahti, 54. 
79 Kummi, 71, Eşari, Makalat, 2/ 31, Nevbahti 54 vd. 
8o Serhub: Denizde ya şayan kör y ı lan (Tac el-Aruş  3/ 56 Kuveyt). 
81 Taç ayn ı  yer el-Kummi 7/ ı . 

32 



mekle küfredip sap ı ttıklarm ı  iddia ederler". Bu hususta İ mam Zeyd' 
den ayrı l ırlar". Carudiyye f ırkas ı  ş u kollaya ayr ı lır: 

a) Hz. Ali'nin imamlığı n ın vasfen olduğ una inananlar. Hz. 
Peygamber Ali'nin imaml ığı nı  vasf ile bildirmi ş , ad ile bildirmemiş -
tir. Yani Hz. Peygamber, nitelikler koymu ş , onlar kimde varsa imam 
odur. Falancad ır diye ad söylememi ş tir. Ali, Hasan ve Hüseyinden 
sonra, imamlık Hasan ve H üseyin'in soyundan ş ûra ile seçilir. İ mam-
lı k ş artları  da ş unlard ır: Bunlar içinden k ı lıç çeken, dine davet eden, 
bilgili ve muttaki olan kimse imam olur". Kufe'li olan Ebul Carud'- 
dan hadis rivayet eden varsa da Ahmed b. Hanbel'in o ğ lu Abdullah 
babası ndan Ebul Carud'un hadis uydurduğunu ve çok zay ıf olduğunu 
nakleder. Ebu Hatim b. H ıbban8 5  da onun sahabe aleyhinde hadis 
uyduran bir rafı zi olduğunu ve galiye mezhebine ba ğ lı  olduğ unu söy-
ler. Buhari onu ı 5o ile ı 6o H. y ı lları  arası nda ölenler aras ı nda zik-
reder86 . 

b) Hz. Ali'nin imamlığı nın vasiyetle oldu ğuna inananlar: 
Bir k ı s ım da İ mamlığı n Hz. Peygamberin vasiyetiyle Ali'den sonra 
Hasan'a ve yine Peygamberin vasiyetiyle Hüseyin'e geçti ğ ini iddia 
ederler". Hz. Hüseyinden sonra İmamlık Hasan ve Hüseyinin soyun-
dan seçimle olur. Hasan ve Hüseyinin soyundan birisi üzerinde 
ittifak edilirse, o kimse de k ı lıç çekerse, o imam olur. Ancak 
bir anda imaml ık, iddias ında bulunan birkaç kişi çıkabilir. Bu, 
Hz. Peygamberin yerine geçerek, bütün memlekette hükümlerin 
kendisine ait olduğu bir imam olur. Ancak hepsinin onu 'seçmesi 
ve ona raz ı  olması  ve onun imaml ığı na ittifak etmesi şartt ı r". 

a ve b fırkalarnun imaml ık için koydukları  şartlardan da anla-
şı lacağı  üzere, bunlarda bir imam ın ölmemesi söz konusu olmad ığı  
gibi, beklenilen bir mehdi nazariyesi de mevcut de ğ ildir. 

Carudiyenin bir kolu, beklenilen bir imam olmay ı p k ı lıç ku şa-
nan ve dine davet eden Hasan ve Hüseyinin soyundan herhangi bir 
kimsenin imam olduğunu söylerler 89 . 

82 el-Kummi, 18, 71, 200, 2o ı . not Nevbahti, ı  9, 48-9, Eş ari, Makalat 	/33, İ bn 
Nedim, el-Fihrist 267, el-Fark 3o—t. 

83 Ş ehristani, el-Milel, ı  / 212. 

84 isferayini, el-Tebsir, 16, E şari, t / 134, el-Fark, 3o, nşr M. Muhyiddin. 
85 El-Mecruhin ı  / 306. 
86 m. Muhyiddin, el—Fark' ın 3o. sayfas ındaki not. 
87 Kummi, tg, Nevbahti, 21. 

88 Kummi, ı g. 
8g el-Fark, 3t. 
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c) Muhammed Nefsu'z—Zekiyye'yi bekleyenler: Hz. Hasan ın 
soyundan Abdullah b. Muhammed N. Zekiyye'yi bekleyenler (ölümü 
151 H., 768M) onun ölümünü tasdik etmezler, beklenen mehdi oldu-
ğunu ileri sürerler". 

d) Kasım oğ lu Muhammed'i bekleyenler: Hz. Hüseyinin so-
yundan Ömer oğ lu Ali oğ lu Kasım oğ lu Muhammed ki, alim, zahi, 
dindar bir kimse olup adalet ve tevhide kaildi. Mutas ım zamanında 
Talakan'da isyan etmi ş  ve sonra Samerra da hapisten 219 H. 834 
yı lı nda kaçmış t ır. Bunun ölmediğ ine, diri olduğuna, gelip dünyayı  
adaletle dolduraca ğı na inan ırlar91 . 

e) Ömer oğ lu Yahya'y ı  bekleyenler: İ mam Zeyd'in torunlar ın-
dan, Ömer oğ lu Yahya Ebul Hasan (25o H., 864M), ki Kufede ayak-
lanmasından sonra öldürülmü ş tür. Ölmediğ inc ve tekrar ortaya 
çı kacağı na inan ırlar92 . 

Sonuç: Carudiye'nin ortak itikad ı  ve tutumu, sahabenin Ali'yi 
imam yapmamas ı ndan dolayı  küfre girdiklerini iddia etmeleri ile "gul-
uvva” sapmış  olmalarıdı r. Müslümanlar ın öncülerini (sahabeyi)müs1ü-
saymamakta yoldan ç ıkmış lard ır. Müslüman olan ı  müslüman sayma-
yanın, müslüman say ılamayacağı  kaidesi kendilerine uyguland ığı  
zaman kendilerinin müslüman olmad ığı  ortaya ç ıkacakt ır. 

Muhammed b. Hanefiyyenin imaml ığı na inananlar. Muham-
med Hz. Ali'nin Havla'dan olan o ğ ludur. Medinede hicri 81, miladi 
70o yı lında vefaat etmi ş tir. Öldüğünde 65 ya şı ndayd ı ". 

Muhammed b. Hanefiyyenin hayat ında imamlığı na inananlar ı  
iki fırka halinde mütaala etmek doğ ru olur. 

A) Muhtariye: Bunlar Muhtar b. Ebu Ubeyd Sakafiye'ye u-
yanlard ır94. Muhtar' ın hicri 66, miladi 685 y ı lı nda siyasete at ı lmış  
olduğunu görüyoruz. Çok muhteris bir ki şi idi. Birtakım gruplar 
arasında kendisine bir yer arad ı . Abdullah b. Zubeyir ile temasa geçti 
ve onun naibi olmak istedi ise de, Abdullah ona güvenmedi. Çünkü 
daha önce Emevi taraftar ı  idi", Haricilerden oldu". Sonra Kufeye 

go el-fark 31, E şari, i / 134, İ sferayini, 16. 
91 el-Fark, 31, Eşari, / ı 34, İ sferayini, 17. 
92 Eşari, x / 135, el-Fark 32, İ sferayini 17, M.M.A. Notu ve M.M.A.H. not ıı . 
93 Nevbahti, 27. 
94 Bağdadi, el-Fark, 38. 
95 H.I.H. Tarihul islâm, i / 402. 
96 M.E. Zehra, El—Mezahibul İ slamiyye, 67. 
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gidip ş iilere iltihak etmiş tir. Ş iilerin, Hz. Hüseyine yapt ıkları  ihanet-
lerinden pi şmanl ı k duymalarını  istismar ederek, onlar ı n başı na geçip 
Abdullah b. Zübeyire ve EmeVilere kar şı  Hz. Hüseyinin intikam ını  
almaya çal ış tı". Kilfeye Muhammed b. Hanafiye tarafından gönderil-
diğ ini iddia eder. "Mehdi Vasi" beni size vezir olarak gönderdi ve 
dinsizleri öldürmeyi bana emretti, ailesinin intikam ını  almay ı  istedi 
demi ş ti". 

Tarihi yakaya uygun olarak Muhtar' ı n ortaya ç ıkışı  ve mezhe-
binin doğuşu Hz. Hüseyin'in ölümünden sonrad ır. Ancak Kumminin 
ve Nevbahtinin Muhtariye ve gelecek olan Keysaniyye mezheplerinin 
Hz. Ali'nin ölümünden sonra ortaya ç ı ktığı n ı  anlatmalar ı 99  yanlış  
bir rivayete istir ıad etmektedir. Ayn ı  müellifler Hz. Hüseyinin ölü-
münden sonra da "Halis Muhatariye"nin ortaya ç ıktığı m"' ifade edi-
yor. Bu iki doğuş  sebebi birbirine z ı t dü şmektedir. Müellifler iki asra 
yakın bir süre sonra eserlerini yazd ıkları  için, rivaYetleri de ğerlen-
dirmede gayret göstermedikleri anla şı l ıyor. 

Burada bütün ideolojiler ve mezheplere şamil olacak bir kaideyi 
hatırlatmak yerinde olacakt ı r. Pürüzlü birçok iddiay ı  çözüme götür-
mek üzere vazedilmi ş tir. 

Bir mezhep sonradan do ğ sa da, daha önce do ğmu ş  olduğuna, 
veya daha önce bulunan ve me şruiyet kazanan fikirlere dayand ığı na, 
kökünün kuvvetli olduğuna dair birtak ım deliller ve iddialar ileri 
sürülür. Muhtariyenin tak ı nd ığı  tavır da budur. 41 hicri y ı lında ölen 
Hz. Ali'den tam 25 sene sonra ortaya ç ıkmış tır. 

Muhtariye, Muhammed b. Hanefiyeye babas ı  Hz. Ali tarafından 
vasiyet edildiğ ini ve onun imamı  ve mehdi olduğunu iddia eder. Aile-
sinden hibirisi kendisine muhalefet edemiyece ğ ini ve onun imamh, 
ğı ndan d ış arı  çıkmayacağı m ve onun izni olmadan k ı lıç çekmiyece ğ ini 
söylerler. Hasan' ı n Muaviye ile sava şa ve Hüseyin'in Yezid ile sava şa 
gitmelerinde ondan izin alm ış  olduklarını  iddia etmi ş lerdim. 

Bu ifadeler sonradan ortaya at ı lan fikirler olduklar ı  halde, daha 
önceki olaylara te şmil edilerek mezhebin doğ ruluğunu isbatlamak 

97 H.I.H. Tarihul İ slam, t/ 402. 
98 M.E. Zehra, age. 68. Kumrni, 26, 21. Nevbahti, 23. 
99 Kummi, 21, Nevbahti, 23. 

roo Kummi, 26, Nevbahti, 27. 
lot Nevbahti, 26, Kummi, 26. 
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istemi ş tir. Ayrı ca Muhammed b. Hanefiye'nin imam olmas ına, babas ı  
nı n Cemel sava şı nda bayra ğı  ona vermesini de delil getiriyorlarl". 

Muhtar ( ıı -67 H. 622-86M) Taifli olup, babas ı  ile Medineye 
gelmi ş , babas ı  Iraka giderek "Cisir" sava şı nda ölmüş ; Muhtar Me-
dinede Beni Ha ş ime ba ğ l ı  kalmış , Hz. Ali'den sonra Basrada yerle ş -
miş , Hz. Hüseyin 61 Hicri yı lı nda öldürlünce, Basra valisi Ziyad 
ve oğ lu Ubeycl!" tarafı ndan hapsedilmi ş  ama k ı zkarde şinin kocas ı  
olan Abdullah b. omer'in tavassutu ile Taife sürülmü ş tür. Yezid 
ölünce Iraka gelip Muhammed b. Hanefiyenin imaml ığı na halkı  
davet etmi ş  ve Hz. Hüseyinin katillerinden intikam ı nı  almış tı rm4. 

Muhtar hakkında iki türlü fikre rastlamaktay ı z : 

a) Muhtar, yalanc ı , kendisine vahyin geldiğ ine inanan ve Allah'a 
"beda" s ı fatı nı  isnad eden bir kimsedirm. 

Bağdadi (Abdulkahir), Muhtar, vahyin kendisine geldi ğ ini iddia 
ederek Kur'a'na nazire yazd ığı nı n nakledildiğ ini söyler, örneklerini" 
zikreder. Bu haberin Muhammed b. Hanefiyeye ula ş ması  üZerine 
ondan teberri etti ğ ini nakleder. Ba ğdadi devam ederek, Sebeiyyenin 
Muhtar ı  aldatt ığı nı  ve ona peygamberlik davas ı nı  telkin etti ğ ini 
sonra Muhtar da özel adamlar ı  yanı nda peygamberlik iddia etti ğ ini 
ve seci halinde söz söyledi ğ ini anlatırw7. • 

Bağdadi "beda" s ıfatını  Allaha isnad etmesini de ş öyle anlatır: 
Muhtarin, kendisine vahy geldiğ ini iddiası , kumandan ı  İ brahim 
b. E ş tere ula şı nca, İ brahim Muhtarı  desteklemekten vazgeçer. Bunu 
fırsat bilerek Abdullah b. Zübeyir karde şi Musab ı  Muhtarm üze-
rine gönderir. Muhtar, kumandan olan Ahmet b. Şumayt' ı  Musabla 
sava şa gönderirken, kendisine gelen vahye göre galip gelece ğ ini Şu-
mayt'a söz verir. Şumayt mağ lup olur ve öldürürlür. Geri dönen asker 
Muhtara, niye bize söz verdin diye ç ıluşı nca, Muhtar onlara cevap 
vermek için, Allah bana söz verdi ama sonra fikrini de ğ iş tirdi demi ş -
tirm. 

Muhtar'a nisbet edilen, islâma z ı t olan bu fikirleri en aç ık şe-
kilde Muhtar'a isnad edenin Abdulkahir Ba ğdadi ve sonra ona uyan 

ı oz İsferayini, Tebsir, 18. 
ı o3 Ubeydin annesi Mercane oldu ğu için bazan ibn Mercane olarak an ı lmaktadır. 
ı o4 M.C.M. Kummi'nin Makalatındaki taliki, 165. 
ı o5 İ bin İ mad, Ş ezerat, 1/ 74. 
ı o6 el-Fark, 46. 
o7 el-Fark, 47. Misallerini 47, 48 de bak. 

ı o8 El-Fark, 50-2. 
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İ sferayinim ile ellı a sonra Şehristanim olduğu görülüyor. Böylece bir 
gelenek veya okul te şekkül etmi ş  oluyor. Aslında Ebu Hasan E şari 
sadece, Muhtar, Hüseyin b. Ali'nin intikam ını  almak üzere ortaya 
ç ıktı  ve Muhammed b. Hanafiyeye davet etti demektedirm. 

Burada şuna dikkat etmek gerekir: Eski kaynaklar Muhtar 
ile Keysan ı  bir saymaktad ırlar". Bazan ayr ı  olduğunu da i şaretetmeyi 
ihmal etmemektedir. İ kisi arası nda bir tercih yapmad ıkları  için 
Muhtar ile Keysan ı n fikirleri birbirine kar ış tırı lmış tır. Günümüzün 
araş tırı cı ları  rivayetleri ve ifadeleri titizlikle de ğerlendirmeye önem 
vererek ba şka sonuçlara ula ş maktad ı rlar. Muhtar ile Keysan ayr ı  
rer şahıs olup, her ikisinin mezhebi de ayr ıd ı r. Bağdadi" 3  İ sferayini" 4 

 ve Ş erhistani" 5, Muhtarı , Keysaniyenin mensubu olarak göstermekte-
dirler. Hatta Ş ehristaninin ifadesi, Muhtar ın Keysaniye mezhebin 
girdiğ ini"6  ve onun fikrini benimsediğ ini ifade etmektedir. Buna 
göre de Muhtar bir mezhep kurucusu olmuyor. Buna ra ğmen Ş ehris-
tani, Keysaniyeyi ve Muhtariyeyi ayr ı  mezhepler olarak zikretmek-
tedir" 7 . 

b) Muhtar ı n iyi bir müslüman olduğunu savunan zaman ı mız ı n 
Ş ii alimleri bulunmaktad ır. İ slâma ayk ırı  olarak ona isnad edilen 
inanç ve fikirlerin iftira oldu ğ u, düşmanları  tarafı ndan ileri sürül-
düğü iddia edilmektedir. Muhtar ın Ali Zeynelabidin b. Hüseyin 
tarafı ndan övüldüğü, İ mam Bak ı r' ın ona te şekkür edip i ş lerini ve 
kendisini methetti ğ i zikredilmektedir. İ snaa şeriyye İ mamiyenin, 
tercümei hal kitaplannda, tarih ve hadis kitaplannda anlatild ığı na 
göre, Muhtarın akidesinin doğ ru ve sahih olduğu ittifakla kabul 
edilmi ş , durumdad ı r. Ş iilerden onun hakikati halini bilmeyen pekaz 
kimse ona dil uzatm ış tır. Keysaniyenin sözlerinden her hangi birini 
söylediğ inin asla sahih olmad ığı nı  zikretmektedirlerm. 

Dr. M. Cabir, Muhtar ın adamları nın Arap ve Mevali olmak 
üzere iki gruptan meydana geldi ğ ini, görünü ş te birlik, içinde olduk- 

1°9 el-Tebsir, 18,19,2o. 
el-Milel, 2/ 198. 

ı  i i Makalat, ı  / 89. 
ıı 2 Eş ari, Makalat, I/ 89-go, Nnybaht ı , 23,27, kummi, 21,26. 
113 el-Fark, 43,52• 

ı  4 Tebsir, 18,19. 
ı  15 el-Milel, il 197• 
116 agy. 
ı  17 age, ı  / 196, 197• 
118 S.M. Sadık, Ali Bahril Ulum, Neybalni, F ı rakuşş ia, sondaki talik 23, 
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ları  halde gerçekte birbirlerine dü ş man oldukları nı  ifade etmektedir. 
Becile kabilesinin mevalisi Ebu Amra Keysan, mevalilere, kumanda 
etmekteydi. İş te bunlar Keysaniye mezhebini kurmu ş lard ı n9. 

Keysaniye mezhebini i ş lerken bu noktaya biraz daha aç ıklık 
getireceğ iz. Burada Muhtar, hakk ında birşeye i şaret etmek istiyoruz. 
Muhtar aç ıkça bir küfrü gerektirecek fikre sahip olmad ığı  kabul 
edilse bile, emeline ula şmak için, şiilerin dini inançlar ını  istismar 
ettiğ i ve belki de onlara menfaatine uygun bir şekilde mana verdi ğ i 
kabul edilecektir. Abdulkahir Ba ğdadinin, Muhtara isnat etti ğ i 
Kurana nazire yapmas ın ı n doğ ru olam ıyaca ğı nı  Dr.M. Cabir, de-
delilleriyle anlatmaya çal ış maktad ır12° Mezhepler tarihinin ele ald ığı  
bu konular, eski kaynaklar ı n kaybolmas ı  ve bulunanların da ilmi 
bir şekilde bası lmış  olmad ıkları ndan dolayı , tam bir aç ıklığ a kavu ş tu-
rulamamaktad ı r. İ slam tarihinde bu kadar kar ışı klık meydana ge-
tiren ve bunca insan ı n kanını  döken bu gibi hareketlerin getirdikleri 
ve götürdükleri nelerdir, fikir ve taktik hatalar ı  nelerdir gibi soru-
lara cevap bulmak gelecek için faydal ı  olaca ğı nda şüphe yoktur. Bu 
gibi ara ş tırmalar bize bir gerçe ğ i öğ retiyor, yani insan oğ lunu. İş te 
insanoğ lu tarih boyunca budur. Bugünkü Türkiyemizde ve bütün 
dünyada tarihte gördü ğümüzden farkl ı  değ ildir. İ nsan oğ lunun tah-
min ettiğ i bir menfaatinin kendisine yapt ıramıyacağı  i ş  yoktur, 
hükmüne varmak gerekiyor. Hiçbir şeyin gizli kalmad ığı nı  kabul 
etmemize de bu tarihi ara ş tırmalar yard ım ediyor. O halde insano ğ -
luna dü şen, en önemli görev bir grubun bir an ho ş una gidecek bir şey 
yapmaktan sevinmemek ve avunmamak, her zaman ve herkesin tes-
lim etmek zorunda kalaca ğı  doğru ve hakikati aray ıp, bir an hoşa 
gitmese bile. onun pe şinden gitmelidir. islâm dininin getirdiğ i hakikat 
aray ışı n ı n felsefe ve ruhu bizce budur. 

B) Keysaniye Mezhebi: Önce bu ad ın verilmesine sebeb olan • 
Keysau' ı n ,kim olduğunu tesbit etmek do ğ ru olur. Bu hususta üç 
türlü bir izaha rastlan ıyor. Keysan Arapça "Keyyis" zeki anlam ında 
olan kelimeden çok zeki manas ında, Muhtara dendi ğ i görülüyor'n. 

119 Dr. M.C. Abdullah, Harekatü şş ia el-Mutetarrifin, 15,1954, M ısır. Dr. M.C.H.T.W. 
ın Tarihul İ slam el-Siyasi nin i / 435-7 sayfalar ındaki notta Muhtariye ve Keysaniye f ır-
kası n ın ayrı  olduğunu metinlere dayanarak gösterdi ğ ini ifade etmekte ise de, bizde olan 
Tarihul İ slam Es-Siyasi'de bu notu bulamad ık, ayrı ca "elFatimiyyun fi M ısır" adl ı  ese-
inde de konuyu tekrar i şlediğ ini zikretmektedir. 

ı 2o Dr. M. Cabir, age. 7o-71. 
121 Kummi, 26, Nevbahti 27. M.C. Meskunun talik ı , 164. 
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Bunun bazen tahlil edilmeden Muhtar' ın lakabı  olduğu ileri sürülü-
yor122 .  

Bunu kabul edenler, Muhtariye'nin Keysaniye ile ayn ı  mezhep 
olduğunu kabule dayan ırlar. Ikinci bir görü ş  ise, Keysan' ı n Hz. Ali'-
nin kölesi (mevlas ı ) olduğunu ortaya at ıyor° 23 . 

Muhtar'a Keysan denmesi Hz. Ali'nin Keysan ad ındaki mev-
lasmın teşvikiyle Hz. Hüseyin'in ihtikam ın ı  almaya koyulmasına bağ -
lamaktad ırlar° 24. 

Üçüncü fikre göre de Keysan Becile kabilesinin mevlas ı  ve Muh-
tar' ı n polis komiseriydi 125 . 

Görüldüğü gibi, Keysaniyye mezhebinin kurucusunun nas ı l 
bir şah ıs ve kim olduğu tarihçe tesbit edilmi ş  değ ildir. Hz. Ali'nin 
veya Becile'nin mevlas ı  olması  her ikisinin de ad ının keysan olarak 
tayin edilmesi, zeki bir kimse olmas ı  karekterini hakim kı lmaktad ır. 

Eski kaynaklardan olan Kummi ve Nevbahti, Muhtar' ın polis 
komiseri, Keysan' ın Ebu Amra olduğunu zila.ediyor' 26. Ancak Kummi 
de Ebu Amra, Keysa.n b İmran olduğu kaydediliyor127, ki, böylece 
Keysan' ı n, İmran' ın oğ lu olduğu ortaya ç ıkıyor. Fakat bu İmran ad ı  
da bir şüphe uyanmas ına yol açabilir. Ebu Amra 67H, de el---Mezar 
hadisesinde ölmüş tür128. Bu suretle Keysan hakkk ında biraz daha bil-
gi sahibi oluyoruz. Ş imdi bu ki ş iye nisbet edilen Keysaniyenin inanç-
larına temas etmeliyiz. 

Keysan'ın, Muhtar' ı n, Muhammed b. Hanefiyenin vasisi ve ku- • 
mandanı  olduğu söylenir. Halife olmakta Ali'den önce. ğelenleri 
Cemel ve S ıffin sava şı na i ş tirak edenleri tekfir ederdi. Oysa .  Muhtar 
Ali'den önce geçenleri tekfir etmezdi. Ama Cemel ve S ıffın'de sava-
şanIarı  tekfir ederdi. Keysan, ayr ıca Cibrilin Allah kat ından Mııh-
tar'a vahy getirdi ğ ini iddia ederdim. 

122 Kummi 21, el-Fark 38, Nevbahti, 23. E ş ari, Makalat 1 / go. 
12.3 Eşari agy. Kummi 22, el-Fark, 38. Nevbahti 23. 
124 Kummi 22, 

125 Dr. M. Cabir, age. 15, 23, so. M. Muhyiddin, E şarinin Makalatul İ slamiyyin 
ı  fgo daki ifadesini yanl ış  anlamış  ve Muhammed b. Hanefiyeye Keysan dedi ğ ini iddia 
etmiş tir. Bak. Bagdadi, el-Fark, 38, not I. Oysa orada Keysan Muhtar' ın lakab ıdır. Key-
safin, Muhammed b. Hanefiyenin talebesi oldu ğu zikrediliyor. Ş erhistani, 1 / 196. , 

126 Kummi 21. Nevbahti, 23. 
127 Kummi 22. 

M.C. Meşhur, Kumminin el-Makt ına olan , talikı  
129 Kummi, 22. Nevbahti 23. 
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Bağdadi'ye - göre, Keysaniye f ırkasın ın ayr ı lmış  olduğu bütün 
firkalar ın birle ş tikleri iki temel inanç olup, di ğerlerinde ayr ı lırlar. 

Biri, Muhammed b. Hanefiye'nin imam olduğuna inanmak, 
ikincisi de Allaha "beda" y ı , yani fikrini veya iradesini de ğ iş tirmeyi 
isnat etmektir. Allah'a beday ı  isnat edenlerin küfrüne hükmedilir"°. 

Muhtariye ve Keysaniye fı rkalar ı  Muhammed b. Hanefiyenin 
hayat ında ortaya ç ıkmış tı . Ancak. Keysaniyenin onbir fırkaya ka-
dar ayrı ld ığı nı n ifadesi olarak, Muhammed b. Hanefiyenin ölü-
münden sonra gittikçe ço ğalan ayr ı lmalar ın ortaya ç ıktığı nı  kabul 
etmek daha doğ ru görülmektedir. 

Sebeiyye fı rkas ı  nas ı l mechullere bürünmü ş  ise, Keysaniye fır-
kasını n ba ş langı cı  da öyledir. Her ikisinin ortak noktas ı  İ slâmda bat ı l 
fı rkalarm ve galiye fı rkalar ı nın kaynağı  olmalarıd ır. Ş ii ve Sünni 
alimleri, ittifak halinde, bunlar ı  tslâmdaki fırkalardan saymamakta-
d ırlar. Ancak bat ı l fı rkalar yaln ız bu iki kayna ğa münhasır değ ildir. 

Muhammed b. Hanefiyyeniıı , H 8 ı , M. 70o yı lında 65 ya şı nda 
vefat ı ndan sonra, ortaya ç ıkan fı rkalar şunlard ır: Nevbahti'ye göre 
bunlar üç fırkad ır"'. 

a) Kerbiyye fı rkası . Bunlar Ebu Kerb Dark (kör)'in adamlar ı -
d ır. Onlara göre Muhammed ölmemi ş tir, ölmez de. Gizlenmi ş tir 
(gaib olmuş ), nerede oldu ğ u bilinemez, gelip yeryüzüne hakim ola-
cakt ır. O döneme kadar ba şka imam olmayacakt ır"2. 

Ebul Hasan. Eşari ise, Ke'rbiyye fırkası nın Muhammed b. Ha-
nefiyye'nin Medine civar ında "Radva" denilen dağda sağ  olduğuna, 
sağı nda arslan, solunda kaplan ı n onu koruduğuna, akşam sabah ye-
meğ inin geldi ğ ine ve dönene kadar böyle davam edece ğ ine inan-
d ıkları nı  zikrederw. 

Böylece arada bir çeli şiklik görülür. Nevbahtiye göre nerede oldu 
ğu bilinmediğ i halde, E şari'de "Radva" da ğı nda olduğu zikrediliyor. 

130 El-Fark 38-g. Ş erhistani, "beda" y ı  üç şekilde aç ı kl ı yor. İ limde "beda", bildiğ i 
bir şeyin sonradan bildiğ i gibi olmad ığı nın ortaya ç ı kışı ; iradede, önceden vermi ş  olduğu 
hükmün, karar ı n sonradan yanl ış  olduğ unun ortaya ç ı kmas ı ; buyruk ve emirde "beda", 
önce vermi ş  olduğu emirden sonra ona z ı t bir emir vermek anlamlar ında kullanı lıyor. 

El-Milel, ı  / 198. 
131 Fı rakuş -Ş ia, 27. 
132 Nevbahti, F ırak, 27. Kummi, 27. 
133 Makalat, ı  / go. Nevbahti 29'da bu inançta olanlar ın fırkası  belirtilmemiş tir. 
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Ancak Kummi'ye göre bu Kerbiyyenin bir k ısmı , Muhammed b. 
Hanefiyyenin oğ lu Abdullaha babas ının ruhunun girdiğ ine gitmi ş tir, 
onun ölmeyip "radva" da ğı nda olan Muhammedin o ğ lu Abdullah ın 
olduğuna inan ırlar 134. 

Mehdi nazariyesinin Keysaniye ve bundan kaynaklanan f ır-
kalardan doğduğu anla şı lıyor. Asl ında imamın gizlenmesi ve ha-
yatta olduğuna inan ı lması , mehdilik nazariyesiyle dönü ş 'ün (rac'a) 
bir sonucu ve gereğ idir. Madem o gelip dünyay ı  düzeltecektir, o 
halde hayatta olmas ı  ş artt ır. Sebeiyyenin de Hz. Alinin ölmedi ğ ini 
iddia etmesi, birbirlerini tesir alt ında b ırakmış tır'". 

Bu fı rkaya mensub Hamza b. Ammara ad ında biri, kendisinin pey-
gamber ve Muhammed b. Hanefiyyenin Allah oldu ğunu iddia etti. 
Medine ve Küfe halk ı ndan ona uyanlar oldu. Ebu Cafer Muhammed. 
Bak ı r b. Ali b. Hüseyin onu lanetlemi ş  ve ondan yakas ını  sıyırmış tır 
ve ş iiler de ondan ayr ı lmış t ır. Bu Hamza b. Am ırı are kendi k ı zıyla ni-
kahlanmış  ve bütün haramlar ı  helal yapmış t ı r ve İ mamı  kabul eden 
istediğ ini yapsın demi ş tir. Irak valisi Halid b. Abdullah Kasri Onu 
yakalay ıp on be ş  adam ı  ile birlikte Küfe Camisinde yakm ış tır"6 . 

Muhammed b. Hanefiyye ölmemi ş , "Radva" da ğı nda ya şa-
maktad ı r. Hz. Peygamber onun beklenen mehdi oldu ğunu müjde-
lemi ş  gelip dünyay ı  adaletle dolduracakt ır137 . Bu fırkan ı n ad ı  yoktur. 
Kerbiyeden ayr ı ld ığı  iki husus vard ır. Muhammed İ bn Hanefiye, 
Kerbiyye göre Hz. Ali tarafindan vasi ve mehdi tayin edilmi şken, 
bunlara göre Hz. Peygamber tarafindan mehdi olarak müjdelen-
miştir. İ kinci husus da Kerbiyyeye göre gizlendi ğ i yer belli de ğ ilken 
(Eşariye göre bellidir) bu fırkaya göre "Radva" da ğı nda sağı nda 
aslan ve solunda kaplan onu müdafa ettiklerine, geyiklerin ak şam 
sabah ona uğ ray ıp sütlerinden ve etlerinden onun g ıdası nı  sağ lad ık-
larına inanmış  olmalar ıd ı rm 

b) Haşimiyye! Muhammed ölmü ş tür. Kendinden Sonra İ mam, 
oğ lu Abdullah't ı r. Bunun künyesi Ebu Ha şim olduğundan onu imam 
tan ıyanlara Ha şimiyye ad ı  verilmi ş tirm. Ebu Ha ş im 98 H. 716 M. 

134 Kummi, 27. 
135 Bkz. Dr. A. Feyyaz, Tarihul İmamiyye, 11 o vd. gail mehdi nazariyesini ilk defa 

ortaya atan ve zihninlere yerle ş tiren Keysaniye f ı rkas ıd ı r. age. 
136 Nevbaht ı , 28. 
137 Nevbaht, 29. 
138 Nevbaht ı , 3o. 
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yı lı nda ölmü ş tür. Vas ı l b. Ata'n ı n hocaları ndan olup bitaraf (itizalde) 
bir kimse idi. Altı  hadis kitab ı nda kendisinden hadis nakledilmi ş tir 139. 

Ebu Haşim Abdullah b. Muhammed ölünce taraftarlar ı  dört 
fırkaya ayr ı ld ı . 

- — Halis Muhtariyye : Abdullah, karde ş i Ali b. Muhammed'e 
vasiyet etmi ş ti. Ali de oğ lu Hasan'a vasiyet etmi ş tir. Hasan da o ğ lu 
Aliye vasiyet etmi ş tir. Ali'nin annesi Ebu Ha ş im'in k ı z ı  "Lühane"- 
dir. Hasan, Amcas ı nı n kı z ı  ile evlenmi ş  oluyor. 

Ali (ikinci Ali, Hasan' ı n oğ lu) de, oğ lu Hasan'a vasiyet etmi ş  
olup bu Hasan' ı n annesi de Uleyye dir. Bu, Muhammed b. Hanefiy-
yenin oğ lu Ali'nin oğ lu Avn' ı n k ı z ıd ır. Görülüyor ki vasiyet Muham-
med b. Hanefiyyenin soyundan d ış arı  ç ıkmamış tır. İş te bunlar halis 
Keysaniyye ve Muhtariye 3dir 140 .  

Bunlardan bir grup insan, Hasan' ı n soyundan imaml ığı  kald ı rıp 
Hasan' ın kimseye vasiyet etmedi ğ ini iddia ederek, Muhammed b. 
Hariefiyyenin mehdi olarak dönmesini beklemektedirlerm°. 

2—Harbiyye : 

Bu farka, kindeli Abdullah İbn Amr İ bn Harb'a uyanlardan te şek 
kül eder. Ruh göçün inan ı rlar. Bunlara göre, imaml ık, Alide idi, Sonra 
Hasana geçti, sonra . Hüseyne ve sonra Muhammed İbn Hanefiyeye 
geçti. Bunun manas ı , Allah ın ruhu, Peygambere, peygamberinki. Aliye, 
Alininki Hasana ve Hasan ınki Hüseyne, Hüseyinki Muhammed İ bn 
Hanefiyeye ve onunki o ğ lu Ebu Ha şime ve Ebi Ha şimin ruhu Ab-
dullah İ bn Harbe geçmi ş tir; Muhammed İ bn Hanefiye tekrar önüp 
gelene kadar imam Abdullah İ bn Harptir* 

3—Muaviye Fırkası  

Bunlar, Ebu Ha ş im Abdullah b. Hanefiyye'nin Cafer b. Ebi Talip 
soyundan gelen oğ lu Abdullah' ın oğ lu Muaviye'nin oğ lu Abdullah'a va-
siyet etti ğ ini ileri sürerler. Bu küçük olduğu için vasiyeti, Salih b. Mud-
rikeye teslim edilmi ş , büyüyünce ona verilmi ş ti. Abdullah b. Muaviye'-
nin her şeyi bilen bir imam oldu ğundan ba ş layarak, Allah' ın nurdan 
ibaret olduğunu bu nurun Abdullah b. Muaviye'de yerle ş tiğ ini söy-
leyerek guluv'e saplanm ış lard ı . Bunların hepsi "gâliye" den olup 

139 BK, el-Fark 27, not. 

14o Nevbahtl, 27,31. Kummi, 26. *Kummi, 26-27. 

141 Nevbahti, 32, Kummi, 39. 
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"imanı ' itiraf eden kimse, her ş eyi yapmakta serbesttir" derlerdi. 
Abdullah b. Muaviye ise Küfe'de isyan etmi ş  (744) ve kendisine davet 
etmeğe ba ş lamış , Küfe'de tutunamam ış , İ rana gidip oras ını  ve İ s-
fah an ı  ele geçirmi ş , sonra orada yakalanm ış  ve Ebu Müslim tarafı ndan 
öldürülmü şü (747) 1 ¢2  Burada Abdullah b. Muaviyenin ölümü hakk ında 
Nevbahti ile E şarinin ifadelerinin de ğ iş ik olduğ u görülüyor. Abdullah 
b. Muaviye'nin adamlar ı na Muaviye fırkas ı  denir. Bunlar ruhların 
göçün, bir kimseden ötekine geçti ğ ine inanırlar. Onlara göre Allah'-  
in ruhu peygamberlere geçmi ş tir, ve peygamberler tanr ı dır. On-
ların ruhu birinden öbürüne intikal ede ede Hz. Muhammed'e 
ondan Ali'ye, ondan o ğ lu Muhammed'e, ondan o ğ lu Ebu Haş ime 
sonra Abdullah İbn Muaviyeye geçmi ş tir. Bu firka mensuplar ı , zi-
nayı  ve livatay ı  helal görürlerdi° 43 . 

Ebu Müslim'in, Abdullah b. Muaviye'yi ( 294) öldürmesi nden 
sonra taraftarlar ı  üç fırkaya ayr ı ld ı . 

a) Adamları ndan biri olan Abdullah b. Haris, taraftarlar ı nı  gu-
luv'e, ruhlar ı mgöçüne, gölgelere (ezilleh)" 4  ve devre'ye inanmaya sev-
ketm ış ti. Bunlar ı  Sahabeden olan Cabir b. Abdullah, (16 H-78 H.) 
ile Ş ia fakihlerinden ve tabiinden olan Cabir b. Yezid'e 28 H 745 m) 
isnad ederek adamlar ı n ı  aldatmış  ve bütün dini farzlar ı , şeriatı , 
sünnetleri kald ırmış t ı . Halbuki , bu iki zat onlar ın fikirlerinden uzakt ı ms. 

b) Bir fı rka da, Abdullah b. Muaviyenin kaim mehdi olduğunu, 
ölmediğ ini, İ sfehanda bir dağda ikamet etti ğ ini, Hz. Peygamberin 
onu müjdelediğ ini iddia edip onun yer yüzüne hakim olup onu ada 
letle dolduracağı n ı  söylerlerdim6 . 

c) Bu fı rkaya göre Abdullah b. Muaviye ölmü ş tür, hiç kimseye 
de vasiyet etmemi ş tir. Bu görü ş teki adamlar ı , şa şı rmış lar firkalara 
dağı lmış lard ı r. Artı k Keysân'in canl ı , hayatta bir imam ı  kalmayıp 
ölü imamları n döneceklerini zanederler. Ama Abbasi taraftar ı  olan- 

142 Sa'd b. Abdullah Ebi Halef E ş ari 	 Kitab el-Makalat vel-F ırak, 40, 1 79 
Tahran '963 E şarl, Makalat, i / '54. Montgomery Watt, Formative Period of İ slamic Tho-
ught, 53. 

143 el-K Kumnal, 42-43- 
'44 Gölgerden maksat mucerredat alemidir. Onlardaki varl ı klar gölgeler gibi var gö-

rünürler ama yokturlar (M.C. Me şhkur, el-Kum ınfnin notundan '83) 

el-Kummi, 43,  182, 183, Navbahtl, 34,35.  Kummi, 43 bu inançlara ve İ bn 
Harb' ın imamlığı na sad ı k kald ıkları n ı  kaydediyor. 

el-Kummi, 44,  .Nevbahtl  33. 
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ların imamları  vard ı r, ki onlar bugüne kadar (Nevbaht ı nı n gününe 
922 M.) devam etmektedirler 147 . 

4—Ravendilye: (Rivendiyye) 

Bunlar, Abdullah b. Muhammed Hanefiyenin, Abbas' ı n oğ lu Ab-
dullah' ı n oğ lu Ali'nin oğ lu Muhammed'e vasiyet etti ğ ini iddia ederler. 
Bunlara Rivendiye denir. Bunlara göre, İ mam Ali'nin o ğ lu Muham 
med olup Allah'tı r, o her şeyi bilir ve onu kabul eden kimse her istedi ğ ini 
yapmakta serbesttir. Muaviye'nin o ğ lu Abdullah' ı n taraftarlar ı  ile Ali'- 
nin oğ lu Muhammed'in taraftarlar ı  Ebu Ha ş im'in vasiyeti hakkı nda 
kavga etmi şler. Ebu Reyal isminde bilginlerinden birini hakem tayin 
etmi ş ler, o da vasiyetin Ali'nin o ğ lu Muhammed'e olduğunu söy-
leyı nce, Abdullah' ın adamlar ının çoğu Ali'nin oğ lu Muhammed'e 
dönmü ş  ve böylece Rivendiye kuvvetlenmi ş tirm8. 

Ebu Ha şim Abdullah b. Muhammed Hanefiye, ş iiler tarafı ndan 
sayg ı  gören bir ş ahsiyet idi. Ş am'da, Şerat denilen yerde vefat et-
tiğ i zaman (g8 H.-716 M.) o ğ lu olmad ığı  için ad ı  geçen Muhammed 
b. Ali'ye vasiyet etti ve taraftarlar ını  ona gönderdi. Bu Muhammed de 
Ş am'da ölmeden (125—H. 742M) önce o ğ lu İ brahim'i imam tayin 
etti ve İbrahim, Mervan tarafından öldürülece ğ ini anlay ı nca 
(132 H. 748M) karde ş i Ebul Abbas Abdullah'a ki Abbasi halife-
lerinin ilki olup kan dökücü anlam ı nda "Seffah" lakab ın ı  alm ış t ı r, 
vasiyet eder 149 . Emevi Halifelerinden Velid b. Abdulmelik, Abbas ı n 
oğ lu Abdullah' ı n oğ lu Ali'yi Ş am'a yak ın "Hümeyme" denilen yere , 

sürmüş  ve Abbasi devleti kurulana kadar orada kalm ış lar ve orada 
yirmi küsür erkek çocukları  doğ muş tur15° Rivendiye Horasan taraf-
larında Abbas o ğulların ı n ş iası d ı r151 . 

5—Beyaniyye : 

Ebu Ha şim'in kaim mehdi olduğ unu, geri dönüp dünyaya ha-
kim olaca ğı nı  söyler ve onun hakk ında guluv'e saparlar. Bunlara 
Beyaniye fı rkası  denir. Bu fı rka Beyan b. Seman Temimiye nisbet 
edilir. Bu hicri ikinci asr ın ba ş larında Irak'ta zuhur etmi ş  olup 
Allah' ın insan şeklinde olduğunu ve Allah' ı n yüzü hariç bütün vü- 

147 el-Kummi 44, Navbahti 36. 
148 Neybahti, 33 el-Kummi, 4o, 
149 İ bn Hallekan, Vefayet el-Ayan 3/ 147, 2/ 78, 4/ 186 vd. Ihsan Abbus ne şri. 
150 lbn Hallekan, Vefayat 3/ 278. 
151 Eşari, Makalat I / 	Meşkur, el-Kummi'nin el-Makalat ındaki not, ı 80. 
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cudunun yok olaca ğı nı  söylerdi. Vahy, önceleri, Allah' ın bir parças ı  Ali 
b. Ebi Talibe indiğ ini ve ondan oğ lu Muhammed'e geçtiğ ini ve ondan 
oğ lu Ebu Ha şim'e ve sonra da Beyan b. Seman'a geçti ğ ini ve İ slam 
şeriatının bir k ısmını  lagvettiğ ini iddia ederlerdi. Ço ğu, Ebu Ha ş im'in 
onu imam tayin etti ğ ine inanırd ı  ve peygamberli ğ ini rivayet edenler 
de vard ır. Irak valisi Halid b. Abdullah Kasri tarafından öldürül-
müş tür ( ı  H_ 737 m) ı 52 .  

C) Hurrem Diniyye° 53  : 

Elimizde Ş ia fı rkalar ı na dair en eski ş ii aliminin eserleri bu fır-
kanın, Keysaniye ve Harbiye fı rkalarının dağı lmalarından sonra 
kurulduğunu aıı latmaktad ır. Bunlar guluv'da o kadar ileri gitmi ş lerdir, 
ki, imamlar ın tanr ı  olduklarını , peygamber olduklar ını  ve melek 
olduklarını  söylemi ş ler ve gölgeler (ezille) alemine, ruhlar ın göçün 
(tenasuh) inanm ış , dönü şün bu dünyada olaca ğı na, kıyametin, ruhun 
bir bedenden ç ıkıp ötekine girmek oldu ğuna, iyiler iyi bedenlere, 
kötüler kötü bedenlere ve maskaral ı k olsun diye köpek, maymun, 
domuz, y ı lan akrep bedenlerinde azab göreceklerine, bunun böyle 
devam edip durduğunu, i ş te rac'an ın bu olduğuna inannuş lard ı r. 
Bunlara göre, bedenler çürüyüp gider, bedenler elbiseler gibi y ırtı lıp 
atı lı r ve yenisi giyildi ğ i gibi bedenler de 'eskiyince ruhlar ba şkabedene 
orer154.  Bu iki ş ii mellif, bu fı rkan ın Cafer b. Ebi Talibin'soyundan ge-
Abdullah b. Muaviye'nin adamlar ını n kurduğu bir fırka olduğunu söy-
ledikleri halde sünni müelliflerinde böyle bir nisbete rastlamad ık. 
İ bn Hazm, Abdullah b. Muaviye'nin adi ahlakl ı  (dindar), helal ve 
haramı  kald ıran (muatt ı l) ve dehriye fırkas ı  mensuplariyle arkada ş lı k 
ettiğ ini kaydediyor"5. Abdulkahir Bağdadi ve isferayini'ye göre Hurrem 
diniyye, İslam devrinde ortaya ç ıkan ibahiyeci bir mezheb olup, bunlar 
Iran hükümdarı  Enuşirvan zaman ında ç ıkan Hurremiye ki ona 
MeZdekiyye denmi ş tir, gibi mal mülk ve kaçl ında ortakl ığı  kabul 
ederlerdi ve haramlar ı  helal sayarlard ı "6. İ bn Hazm, Hurremiyenin 
Karmatiler ve İ smaililerin en kötüleri olduklar ını  kaydeder. İ s- 

152 el-Kummi, 37-38, Neybahti, 3o, Eşari, Makalat, ı  / 66-67, et-Tebsir 72, Taberi 51. 
153 Bu ad iki kelimeden türemiş tir. Hurrem farsça'da, zevkli lezzetli, ne ş eli, sevinçli, 

zevk ve ne şe verici anlamında din ise Arapça'da olduğu gibi din anlamında olup ikisi bir 
arada zevk ve ne şe dini ad ı n ı  alarak insanlar ı  bütün dini ve kanuni sorumluluklardan. 
sorumsuz tutup onlar ı  zevk ve şehvete yönelt ıneyi gaye edinen mezhep demektir (Dr. M.0 
Meşkur, el-Kummi'nin ad ı  geçen eserdeki notu 86). 

154 el-Kummi, 44 vd, 187, Nevbahti, 34. 
155 İ bn Hazm (456 H. ı  063 M.), el-Fasl 	ı 80. 
156 Muhammed b. Abdulkerim Sehristani (548 H.-) 2/ I l. 
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fahandakilere Hurremiye ve Kudiye, Rey'de olanlara Mezdekiye 
ve Sinbadiyye, Azerbaycan'da olanlara Zelda ı liye, Maveraunnehir'- 
de olanlara da Mubeyy ıda clenir' 57 . 

D) Mansuriye : 

Ebu Mansur teli, ki çölde do ğup büyüyen Küfe'de ikamet 
eden okumas ı  olmayan bir kimsedir. İ mamiyenin be şinci imamı  
Ebu Cafer Muhammed Bak ır 113 H. (713 M.) de vefat edince, Ebu 
Cafer'in kendisine imam olmak için vasiyet etti ğ ini iddia etti. Ebu 
Mansur, Allah ın kendisini göğe ç ı kard ığı nı  (mirac etti ğ ini) ve Allah ın 
ba şı nı  sıvazlay ıp" ey oğ lum! artık yere in benden tebli ğe başla" 
dediğ ini, böylece kendisinin peygamber ve Allah' ın dostu oldu ğunu 
iddia etti. Hz. Muhammed'in peygambet ve kendisinin yorumlay ıcı  
olduğunu, sonra Ali'nin oğ lu Hasan ve Hüseyin, Ali Zeynelabidin 
ve oğ lu Muhammed Bak ır' ı n peygamber oldukları  gibi kendisinin 
ve soyundan altı  oğ lunun peygamber olaca ğı m ortaya att ı . Me-
cusiler gibi ana ve.k ızla nikâhın caiz olduğunu, mahremlerin kendi 
adamlarına helal olduklarını , .cennet ve cehennemin olmad ığı nı , 
le ş , kan içme, domuz eti, içki ve kumar gibi haram olanlar ın helal ol-
duğunu yaymaya ba şladı . Ş ehristani, önceleri Ebu Mansur'un Ebu 
Cafer Muhammed Bak ır'a intisab etti ğ ini; Bak ır onu kovunca kendi-
sinin imamlığı nı  ve Bakır ölünce de imaml ığı n kendisine geçtiğ ini 
iddia ettiğ ini kaydediyor 158 . Allah'ın önce Isa'yı  ve sonra Ali'yi ya-
rattığı  için -bu ikisinin yarat ıkların en üstiı nü olduklarını , insanların 
ise ışı k ve karanhktan yarat ıldıklarını  ileri sürdü. İslam dininin farz 
kı ldığı  namaz, oruç, hac gibi buyruklar ı  iptal etmi şlerdi ve bütün 
yasak ve buyruklar ın bi'rer insan ad ı  oldukları  tarz ında yorumla 
mış tı . Haramlar (yasaklar) sak ınilması , emirlerinin dinlenmemesini 
bildiren insanlar ın adlar ı , farzlar (buyruklar) da emirlerini ve söz-
lerini tutmak gereken insanlar ın adlar ı  oldukları  şeklinde yorum-
layıp kendilerine uymayanlar ı  münafık sayıp onları  boğ may ı  teşvik 
edip malları nı  gasb ederlerdi. Irak valisi Halid b. Abdullah Kasri, 
bunu yakalayamad ı , ama gene . Irak valisi Haccac' ı n amcasını n oğ lu 
Yusuf b. Ömer Sakafi Ebu Mansur'u Yakalay ıp astı (?)"9 . 

137 el-Fark ı 6o-161, et-Tabsir, 79-80. İbn Hazm (el-Fasl ı  / 34) ile İ sferayini "Hur-
remiye"yi genel bir ad olarak kullan ıyor. Bunun zevk ve şehvete dü şkün ve onu mezheb 
ve din edinen anlam ında olduğunu söylüyor "Hurrem diniyye" yi eski makalat sahipleri 
ile Bağdadi kullanmaktadır. 

ı 38 el-Milel, 2 / 14. 

159 el-Kummi, 46-47, Nevbahti 34, -Eşari, Makalat I İ  74-75. Halid ( ı o5 H. ı 2o H.) 
yı lları  arasında vali olup yerine Yusuf getirildi 12oH. 126 H. ve 125 yı lında Halid'i işkence 
ederek öldürdü. ( İbn Halleken 2/ 229, 7/ 112, İ hsan Abbas ne şri). 
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İ sferay ini Ebu Mansur'un Yusuf b. Ömer tarafindan öldürülme-
siyle Mansuriye firka.sm ın son bulduğunu söylüyorsa dam' el-Kummi, 
Ebu Mansurun öldürülmesinden sonra adamlar ı nı n iki firkaya ay-
rı ld ıkları nı  söyler. 

a) :Birinci fırkaya göre, imamlik Ebu Mansur'dan sonra o ğ lu 
Hüseyn'e geçmi ş tir. Bir daha Ali'nin soyuna dönmiyecektir. Bun-
lara Hüseyniye fırkası  denmi ş tir. Hüseyin babas ı  gibi peygamberlik 
iddia edip, pe şine çok kimseyi takmış tı  ve Abbasi Halifesi Mehdi 
tarafindan öldürüldü. 

b) Diğer firka. Ebu Mansur'un emanetci ve sam ı t imam oldu-
ğunu Muhammed b. Ali'den sonra imam ın, natık olan Muhammed 
b. Abdullah b. Hasan olduğunu söyler° 6'. 

E) Hattabivm 

Bu fırka Ebul-Hattab Muhammed b. Ebi Zeyneb Ecda Esedi 
ad ındaki kimsenin tara.ftarlar ımn teşkil ettiğ i fırkad ır. Bunlar her 
asırda iki peygamber bulundu ğ u, biri nâtık (konu şan, sözcü) diğer sa-
mı t (susan) oldu ğu şeklindekiiddialarını  ortaya atarak Hz. Muhammed 
natık ve Ali samı t idi dedikten sonra biraz daha a şı rı  giderek Muham-
med ve Ali'nin Tanr ı  olduklarını  ileri sürdüler. Bunun üzerine Ca-
fer Sad ık onlardan yaka silkip onlar ı  lanetleyince bu sefer aralar ın 
dan Eşari be ş , Nevbahti dört, Makr ızi elli firkaya ayr ıld ıklarını  
söylüyor. Bir kaçm ı  zikrecleceğ iz° 62 . 

a) Bunlar, Cafer b. Muhammed ( İ mamiyenin alt ıncı  imamı ) Al-
lah'tır, Ebul Hattab da onun peygamberdir, dediler ve zinay ı , livatayı , 
h ı rs ızlığı , içki içmeyi ve bütün haramlar ı  mubah gördüler, namaz, 
zekât, hac, oruç gibi farzlar ı  terkettiler. Farzlarm kendilerine uyul-
ması  gereken adamlar ın adlar ı  ve yasaklar ın da (haramlar) isyan 
edip lanet edilmesi gereken kimseler olduklar ı nı  ileri sürdüler, pey-
gamber olan imam ı , itiraf eden kimse istedi ğ ini yapsın; peygamberler 
Ebu Hattab' ı n itaat ı m halka farz k ı lmış lard ır, dediler. İ mamların tanrı  
olduklarını  ve Hüseyn'in oğulları  Allah' ın oğulları  ve sevgilileri ol-
duklarını  sand ı lar. Caferi Sad ığı  ve Ali'yi tanr ı ları  Kabul etmekle 
beraber Ebu Hattab' ın onlardan daha büyük oldu ğuna inand ı lar. 
Ebu Hattab ve Ebu Ş akir Meynun b. Deysan bu gibi akı l dışı  hura- 

ı 6o Ebü Muzaffer Isferayini, et-Tabsir fi'd-Din, 73. 
161 el-Kunami 48, 187,188, Nevbahti 35, E şarl, Makalat g6. 
162 Eşari ı  / 75, el-Kummi 51, Nevbahti 37, dört firkaya ayr ıldıklarını  söylüyorlar, 

Makr ı z ı , H ı tat 2J 352 (Makalat' ın notunda 76). 
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felerle İslami içinden y ıkmaya ilk kalkış an kimselerdir 163 . Ebu Hattab, 
Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mensur'a kar şı  isyan etmi ş , Küfe valisi 
İ sa b. Musa Küfe'nin çöplüğünde onu 143 H. (76o M.)'de öldün-
mü ş tü° 64  Caferi Sad ık, bu dinsiz Ebul Hattab'tan uzak (beri) oldu ğunu 
bildirmi ş tir° 65 . 

b) Muammeriye : 

Bunlar, Ebu Hattab'tan sonra imam Muammer ad ı nda birinin 
olduğunu söyleyip EbuHattab'a tapt ıkları  gibi ona da tapt ı lar, kendi-
lerinin ölmeyeceğ ini, bedenleri ile gö ğe yükseleceklerini, ruhlar ın göç 
ettiğ ini (tenasüh) insanlar içinde kendi cesetlerine benzer cesetlerin 
bulunacağı nı  iddia ettiler. İ çkiyi, zina ve diğer haramlar ı  helal say-
d ılar, namaz gibi farzlar ı  terkettiler, k ıyameti inkâr ettiler. Bunlar 
Câferi. Sad ık'ın Allah olduğunu ve vasilerin (imam) bedenlerine giren 
bir nur olduğunu, bu nurun Cafer den ç ıkıp Ebu Hattab'a. girdiğ ini 
ve ondan ç ıkıp Muammer'e girdi ğ ini, Cafer ve Ebu Hattab melek-
lere kan ş tığı nı  ve Muammer'in Allah olduğunu iddia ettiler. İbn 
Lebban Muammer'i davet edip onun Allah oldu ğunu söyledi, ona 
namaz k ıld ı , oruç tuttu, bütün şehvet arzular ı nı  haram olsun, helal 
olsun hepsini helal sayd ı . Annelerin, kızların, kızkarde ş lerin erkek-
lerle' nikahlanmas ı nın ,zinan ın, hırs ızlığı n, içkinin, le şin ve domuz 
etinin helal olduğunu ilan etti. Kuran'da haram ve helal k ı lınan şey-
lerin sadece bir tak ım adamların adları  olduklarını  sand ı lar. Ş iilerden 
bazı ları , bunlarla mücadele edip melek olduklar ını  sand ıklar ı  Ca-
fer ile Ebu Hattab Muammer ve Bezi ğ 'den yaka silkip onlar ı n kafir 
olduklarını  ve onlara lanet ettiklerini söyleyince şöyle cevap ver-
diler: Cafer ve Ebu Hattab olarak gördü ğümüz kimseler, onlar ı n 
şekline bürünmü ş  şeytanlar olup insanlar ı  haktan menetme ğe çalış an-
lard ır, Cafer ve Ebu Hattab gök tanr ı sı  yanında iki büyük melektir. 
Muammer de yer yüzünün tanns ıd ır, gök tanr ı sı na itaat eder ve onun 
fazl ını  ve kadrini bilir. 

Ş iiler tekrar sordular : Hz. Muhammed daima kendisinin Allah' ı n 
kulu olduğunu kendi tanr ı sı  ve bütün yarat ıklarını n Tanrı sının tek 
bir tanr ı  olup, göklerin, yerin rabbi Allah oldu ğ unu ve kimsenin 
ondan ba şka tanr ı sı  olmad ığı nı  bildirdiğ i halde sizin bu sözünüz 
nası l mümkün olur? 

163 Eşarfi, Makalat ı  / 75, notta. Bk. Bustani'in Dairet el-Maarif i / 483. 
164 Eşarû, Makalat 76, not 77. 
165 Mustafa Galip, Tarih ed-davet el-isrnailiyye 16, 1965. 
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Cevap olarak Muammeriye şöyle dedi: Hz. Muhammed bunu 
dediğ i zaman kul ve peygamber idi. Onu Ebu Talip gönderdi ki, 
kendisi Abdulmuttalip'tc nur olan Allah'd ı , sonra Ebu Talibe sonra 
Muhammed'e ve sonra Ali'ye geçti bunlar ı n hepsi tanr ıd ı r. 

Tekrar sordular bu nas ı l olur. Hz. Muhammed Rabbinden Ebu 
Talibi imana ve İslâma davet etti, Ebu Talib imtina etti. Hz. 
Muhammed Rabbimden ba ğış lanmasın ı  dileyeceğ im dedi. 

Muammeriye fırkası  cevap olarak Muhammed ile Ebu. Talib 
insanlarla alay ediyorlard ı ; Ebu Talib Allahtı  o gidince ruh ç ıkı p 
Muha.mmed'e girdi ve Allah oldu, o zaman Ali Peygamber idi, 
Muhammed gidince ruh ç ıkıp Ali'ye girdi ve böylece göç ederek Mu-
ammere geldi diye inand ıklar ın ı  tekrarlad ı lar ve Muammer de Allah' ı  
b ırakt ırıp kendisine secde ettirdi'". E şari, bunlara Memturiye çle den-
diğ ini zikreder 167 . Bu Muammeriye ile Mutezileden olan ve kurucusu 
Muammer b. Abbad olan Muammeriyeyi birbrine kar ış tırmamak 
gerekir. Buna rağ men ikisi de galiyedendirl". 

c) Bezi ğ iye 
Beziğ  b. Musa'n ın kurduğu bir fırkad ı r°69. Bu fırka Beziğ 'in de , 

Ebu Hattab gibi Peygamber oldu ğunu, Caferi Sad ıkın, Ebu Hat-
tab ı , peygamber gönderdi ğ i gibi, Beziğ i de peygamber göndermi ş  
olduğunu iddia eder ve Ebu Hattab' ın peygamberliğ ini tasdik eder, 
ama Ebu Hattab ve adamlar ı  Beziğden uzak olduklar ı n ı  bildirdi-
lerm. Bunlar ak ılları na her gelen şeyin vahiy olduğ una inan ırlard ı . 
Caferi Sad ık'ın tanrı  olduğuna ve insanlar ın görmü ş  olduğu Cafer'-
in ise onun sureti olduğuna inanırlard ı . "Allah ı n izni olmadan kimse 
ölmez" (3 J.  ı 45)  âyetini Allah' ın iznini onun vahyetmesi olarak 
tevil ettiler. "Havarilere vahyetti" (5 / ı  ı  ) ayetinde ad ı  geçen hava-
rilerin kendileri olduklar ını  ölmeyeceklerini dinde son mertebeye 
çıkanı n melekut alemine yükselece ğ ini iddia ettiler ve oraya ç ı kanlan 
akşam sabah görmekte olduklar ı nı  söyledilerm. Bezi ğ  Ktıfe'de do-
kurnacı lık yapard ı m. 

166 Nevbahti, 39-41,  el-Kummi  53-54. 
167 Eşari, Makalat i / 77• 
ı 68 İ sferayini et-Tabsir, 54,74. 
16g et-T absir'de "Rebi” olarak geçer (74). 
17o Navbahtl. 38, el-Kummi 54, Eşari, Makalat 77. 
171 el-Kummi 54. 
172 el-Fark ı  5 i , et-Tabsir 74, Sebristani 2 / ı  7, Eşari Makalat i / 78. 
ı  73 Beziğ 'in adı nda çok ihtilafl ı  okunuş lar vard ır. Bezi' (sonu ay ı n ile), Rebi'(el-Kummi, 

189 not) Fahra.ddin Razi'nin nin el-Muhassal adl ı  eserinin edisyonunda şu okunuşları  tesbit 
ettim: Berme'iyye: ATE nüshalar ı , yerme'iyye: Lb. Beri'iyye: L, Bezi'iyye: NY nüshalar ı  
(el-Muhassal ı n 177 sayfas ında matbu olan nüshaya yazmalardan yap ılan ilave metinde). 
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d) Umeyriyye : 

Bunlar Umeyr b. Beyan İ cli'nin taraftar ıd ır. Bu fırka, ölmeye-
ceklerini iddia edenleri yalanlar ve öleceklerine inan ırlar. Arka-
larından imam peygamberler gelece ğ ini iddia ederlerdi. Ya ğmu-
riler Caferi Sad ık'a tapt ıkları  gibi bunlar da tapt ı  ve onun. kendi 
rableri olduğ una inand ılar. Ktıfe'nin Künase denilen• mahallesinde 
kurduklar ı  çad ırda Cafere ibadet için topland ı lar, Kûfe valisi Zeyd 
b. Ömer b. Hubeyre, Umeyr b. Beyani. bulup öldürmü ş  ve bir k ı s-
m ı n ı  hapsetmi ş tim. . 

e) Mufaddaliyye : 

Bunlar kuyumcu Mufaddal ad ında birinin taraftar ıd ır. Hat-
tabiyenin di ğer kollar ı  gibi Caferi Sad ık' ı n tanr ı lığı nı  iddia ederler. 
Peygamberliğ i kendilerine isnad ederler. Yaln ız Ebu Hattab'tan 
teberri ederler, çünkü Cafer onlardan uzak oldu ğunu ortaya koy-
muş tur". 

f) Muhammise : 

Ebu Hattab' ın adamlarından bir grup, Allah' ın Muhammed 
olduğunu ve be ş  surette göründü ğünü, Muhammed, Ali, Fatma, 
Hasan ve Hüseyin ve son dördünün hakiki ş ahsiyetleri olmad ığı ndan 
bir birlerine benzediklerini, Muhammed'in gerçek şahsiyet olduğunu, 
ilk defa çıkıp konu şanı n o olduğunu ve istediğ i surete girebileceğ ini, 
kadın, erkek, çocuk, delikanl ı  ve yaş lı  suretlerinde ortaya ç ıkabileceğ ini, 
bazan baba, bazan evlat, bazan ana suretinde gözükece ğ ini, hal-
buki kendisini ne doğmuş  ve ne de doğurmu ş  olduğunu, böyle insan 
suretinde ortaya ç ıkmasının faydas ı , yarat ıklar' ile kolayca anla ş sın, 
ünsiyet sağ lasın ve kendisinden ürkmesinler diye olduğunu iddia 
ettiler' 76. Bunlar, Muhammed'in Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa 
olarak Ara plar'da ve ba şka milletlerde daima zuhur etti ğ ini, Arap-
lar'da ba şka ve diğer milletlerde ba şka suretlerde ortaya ç ıktığı nı , 
dünyaya hükümran olan kisralar ve k ırallar suretinde-gözükenin Mu-
hammed'den ba şkası  olmad ığı nı , her devirde ve tarih boyunca ya-
rat ı kları na nur şeklinde gözüktüğünü ve birliğ ine davet ettiğ ini ama 
inkar ettiklerini, sonra peygamber olarak gözüktü ğ ünü gene inkâr 

174 Eşari, Makalat ı  / 78 el-Fark 152, İ sferayini‹ "Umeyr"e Amr demektedir (et-Tabsir 

74). 
175 Eş arı  I / 78, et-Tabsir 74, el-Fark 152. 
176 el-Kummi 56 
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ettiklerini fakat imam olarak gözükünce kabul ettiklerini ileri sür-
mü şlerdiln. 

g) Albaiye: (Alyaviyye) : • 

Bunlar, Dıra' b. Alba Esçli (Devsi)nin adamlar ı  olup, Ali'yi 
Hz. Peygamberden üstün tutar ve Hz. Peygamber'in Ali'ye davet 
için gönderildi ğ i halde kendisine davet etti ğ ini iddia eder, kimi Ali'yi 
ve kimi de Hz. Peygamber'i tanr ı lıkta öne geçirirler. Aba 'n ın alt ı nda 
bulunan be ş  kişiyi: Muhammed, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyn'i 
tanrı  sayıp hepsinin bir olduğunu ilan ettiler 178 . 

Be şş ar Şairi ( ı 8o H. 796 M.) ad ı nda biri, bu fı rkan ı n mensub 
larmdan olarak, Ali'nin Tanr ı  olduğunu ve kulu peygamberlerini 
Muhammedin suretinde gösterdi ğ ini ileri sürdü. Bunlar, M ıfhammi-
sdye dört şahıs Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin'in tanr ı lıklarında =va-
fakat edip, Hz. Muhammed'in şahsiyetini inkar edip onu tanr ı  olan 
Ali'nin kulu ve elçisi yapm ış lar ve Selman Farisiyi de Muhammed'in , 

 elçisi sayrruşlarchl". Haramlar ı  mubah kılmakta, tatil ve ruhlarm göçün-
de (tena.süh) Muham.miseye uy ınuş lard ı . Fakat'Muhammise bunlara 
Albaiyye demiş ti. Muhanı miseo Beşş ar Ş airinin, Hz. Muhammed'in 
tanillığı m inkar edip onu Ali'nin kulu yap ı nca ve Selman ın peygam-
berliğ ini inkâr edince "Alba" denen bir deniz ku şuna kalbeclildiğ ini 
iddia ettikleri için bunlara "Albaiyye" demi ş lerdil". 

h) Be ş iriyye (Bi şriyye) 

Esad oğullarnun kölelerinden Kufe'li 13'e ş ir b. Muhammed'in 
adamlarının teşkil ettiğ i fırkad ı r. Muhammed'in Tanr ı  olduğ unu ve 
kendisine intisab ı  olan herşeye girdiğ ini, doğmayıp doğurmad ığı m 
ortaya att ı lar. Sihirbaz ve gözboyay ıcı  olan Be şir oğ lu Muhammed 
kendisinin peygamber oldu ğunu iddia edip Cafer'in oğ lu Musa'n ın 
ölıneyip hapsedilmecliğ ini fakat gaib olup gizlendi ğini ve onun 
beklenen mehdi olduğunu ileri sürdü. Muhammed Albaiyye n ıez-
hebinden olup göz boyac ı lığı ndan dolayı  öldürülmü ş tü. Ebul Hasan' ın 
heykelini yapmış , ona ipek elbiseler giydirmi ş  ve bir takım hileler 
yaparak adamlar ı na Ebul Hasan yanımda benin' peygamber oldu ğumu 
görüp öğ renmek istermisiniz? der ve onlara göz boyay ı cı lıkla heykelin 

  

177 el-K.ummi ş  56. 
178 el-Kummi sg, 'go. 
179 el-Kummi 5g, ı  g . 
ı  8o el-Kummi 6o. 



• 

kendisiyle konuş tuğunu gösterirdi ve bir çok kimseyi kand ırı rd ı , 
Harun Re şid onu yakalat ıp z ınd ıkhd ığı ndan ötürü, boynunu vur-
durdu. Ebu Abdullah ve Ebul Hasan aleyhlerine dua edip Allah'tan . 

 demir sı caklığı n ı  ona tatt ı rması nı  isterlerdi. Allah ona çe şitli azab-
lar ı  tatt ı rd ı lm. 

181 el-Kummi 60,62-63, ı  91-192. Bu f ı rkayı  Mutezilenin kolu sayı lan Bişr b. Mutemir 

in kurduğu Biş riyye fı rkas ından ay ı rmak laz ı m. Ş ehristanl ı  / 81, et-Tabsir 45, 55• 
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II— İMAMLI Ğ IN ABBAS OĞ ULLARINA GEÇI Ş I 

Doksan sekiz hicri (716 rn) y ı l ı nda Emevi halifesi Abdulmelik 
oğ lu Süleyman, Hz. Ali'nin oğ lu Mumammecrin (Hanef ı yenin) 
oğ lu Abdullah Ebu Ha şim'i yan ı na davet etti, ona ikramda bulunup 
sevgi gösterdi, fakat kendisine halk ı  davet eder korkusundan onun 
öldürülmesini tertipledi, onu Ş am civar ı nda küçük bir köy olan Hu-
meymeye gönderirken yolda zehirletti. Hz. Peygamber'in amcas ı  
Abbası n soyundan gelen Abdullah' ı n oğ lu Ali'nin oğ lu Muhammed 
bu köyde göz alt ı na al ı nmış tı . Ebu Ha şim ölümünün yakla ş tığı nı  
anlayı nca, Abbas' ı n soyundan gelen Muhammed'e imaml ığı  vasiyet 
edip Haşim oğ ullar ı n ı n propaganda s ı rları n ı  ona verdi. 

Burada ilk defa tarihte Abbas o ğulları nın da imamlığ a ortak 
çı kt ı kları  görülmektedir. Ebu Ha ş im'in imamlığı  Ali soyundan Abbas 
soyuna nakletmesine şu sebebleri gösteriyorlar. 

a) Yukarda de ğ indiğ imiz gibi Ali soyundan üç ki ş inin imam-
lığı na inanı lmış  ve üç kiş inin çocuklar ına imamlık geçmek üzere 
ş ia üçe bölünmü ş tü. Hasan, Hüseyin ve Muhammed. Bu üçü de Hz. 
Ali'nin oğ lu, babaları  birdir. Hasan ve Hüseyinin anneleri Fatma 
Hz. Peygamberin k ı z ı ; Muhammed'in annesi ise, Hanefi -kabile-
sinden Cafer'in k ız ı  Havl'di ı- '". Ebu Ha şim'in imamlıktan Abbas 
oğullar ı  lehine vazgeçmesi Hasan ve Hüseyin'in soyundan gelenlerin 
yani bütün Ali soyunun imaml ı ktan vazgeçmesi anlam ını  ta şı maz. 

b) Muhammed'in oğ lu Ebu Ha ş im'in imamlıktan vazgeçmesiyle 
imamlığı n Abbasilerc geçmesi zaman ı na kadar Ali'nin ve Abbas ı n 
soylari ortak dü ş manlar ı  Emevilere kar şı  birlik, dostluk ve sevgi 
içindeydiler. Ebu Ha ş im'in Muharnrned'e imaml ığı  vasiyet etme-
sinde Ali soyundan imaml ı 'ğı n ağı r yükünü ta şı yacak kimsenin bulun-
mamas ı  sebeb olarak gösteriliyor. Bu tetkike muhtaç bir konudur. 

182 Nevbaht ı  
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c) Ebu Ha şim'in taraftarlar ı  olan Keysaniyenin inanc ı  İ mami-
yenin taraftarlarm ın inanc ından ayrı  idi. Bu inanc, Ebu Ha şim'in 
Abbas oğullar ına vasiyet etmesini intac etmi ş  olabilir'". 

Abbas okullar ı ndan Ali'nin oğ lu Muhammed uzak görü ş lü bir 
kimse olup propagandan ı n esaslar ı n ı  koymu ş tu. Adamlarından hiç 
bir ad zikretmeden "Al'i Beyte" davet edilmesini istedi. Çünkü şah ı s 
olursa kolayl ıkla ortaya ç ıkar ve Emevilerin eline geçerdi. Ve hem de 
Ali soyundan gelenlerin dü ş manlık etmelerini de önlemi ş  olurdu. Bu 
birinci esast ı . İkincisi de yer tayini idi, hiç bir f ırka ve mezhebin 
sokulmad ığı  Horasan' ı  propaganda merkezi seçti 184. Muhammed, 
Emevi Halifesi Ömer b. Abdulaziz'in zaman ında adamlar ını  seçip 
etrafa ve özellikle Horasan'a gönderdi. Abbasi Muhammed öldü ğ ü 
zaman (125 H. 742 M.) İ mamlığı  oğ lu Ibrahim'e vasiyet etmi ş ti. 
El—kummi diyor ki, Abbas oğullar ı ndan ilk defa halifelik ve imam-
lığı n sabit olduğu kimse bu İ brahim dir'". İ mam İ brahim (82-131 
H. 701-748 M.) Abbasi davetinin reisi olup Humeyme'de ikamet 
ediyordu. Ebu Müslim Horasaniyi davetin ba şı na geçirdi. ve  Hora-
sana yollad ı . İ mam İ brahim'in durumunu Son Emevi Halifesi Mervan 
b. Muhammed (132 H. 749 M.) ö ğ renince onu yakalay ıp hapse att ı  
ve orada öldürdü 186 . İ brahim'in Ebu Müslim'c yazd ığı  baz ı  mektup, 
lar Mervan' ı n eline geçmi ş ti, bunun üzerine yakaland ı . Öldürüle-
ceğ ini anlayınca karde ş i Ebul Abbas Abdullah b. Muhammed'e 
vasiyet etti ve bu vasiyet Humeyme de bulunan Ebul Abbas'a ula ş t ı  
ve hemen Küfe'ye doğ ru yola çekti; yan ında karde ş i Ebu Cafer Mansur, 
karde ş i Musa'n ın oğ lu Abdullah vard ı . 

Ebul—Abbas (104-136 H. / 722-754 M.) Küfede 132 H. ve 75oM. 
yı lı nda ilk Abbasi halifesi oldu; genç ya ş ta çiçek hastal ığı ndan öldü'''. 
Ebul Abbas, karde ş i Ebu Cafer Abdullah b. Muhammed'e (el-
Mansure) vasiyet etti (ro ı`-158 H./ 719-775 M.). Mansur'un annesi 
berberlerden Be şir'in kız ı  Sellame ad ı nda bir cariye idi. Ebul Abbas' ın 
annesi, Ubeydullah' ın kı z ı  "Rayta" idim. Bu şekilde Abbasi hilafeti 
kurulup uzun bir süre İslam alemini idare ettiler. Abbasilerin ikinci 
halifesi Ebu Cafer Mansur siyasi ve şahsi sebeb ve endi şelerden.clolay ı  

183 Hasan İ brahim Hasan, Tarih el- İ slam 2/ io, 13, Nevbahti 29, el-Kummi 65 
184 Hasan İ brahim Hasan 12. 
185 el-Kummi 65. 
ı 86 el-Kummi 196, Hasan İ brahim Hasan 18. 
187 el-Kummi 196, not Tarih Taberi 6/ t2o. 
188 el-Kummi 66, 67, Hasan İ brahim Hasan 27, Nevbahti 43. 
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Ebu Müslim Horasanryi öldürttükten sonra (137 H. 754 M.) Ebu 
ta,raftarlan 189  onun intikamm ı  almak için isyanlar tertip 

etmi ş tir. Bu arada müslümanlar ın feth ı nden beri islam'a kar şı  z ı t 
eski dinlerinin tesirinde meydana ç ıkan gizli ve a ş ikare firka ve fikir-
lerin Ebu Müslim'in öldürülmesinden sonra intikam h ı rsıyla tekrar 
ortaya ç ı ktığı nı  ve bu sefer siyasi bir sebebin de i şe kan ş tığı nı  ,görrnek-
teyiz. Abbasi taraftar ı  ( Ş ias ı ) üç fırkaya ayrı lı r. 

ı — Ebu Muslimiye 

Horasanl ı  Ebu Müslim Abdurrahman b. 	 adam- 
ları  bu fırkayı  kurmuş lar ve onun öldürülmesinden sonra (137 H. 754 
M.) onun imam olduğunu söylemi ş , ölmediğ ini, öldürülme,diğ ini ve 
diri olduğunu iddia etmi ş lerdir. Haramlar ı  mubah yap ıp bütün tarz-
ları  terkettiler ve irr ıanın sadece imam ı  bilmek olduğunu söykcli 
lerm. Allah' ın ruhunun Ebu Müslim'e girmesiyle tanr ı  olduğunu ve 
onun meleklerden faziletli oldu ğunu ortaya att ı larm. Ebu Müslim 
önceleri Keysaniyye mezhebinde olup onlar ın dâi (propagandac ı ) 
ları na mahsus olan ilimleri onlardan ö ğ renmi ş  ve bu filmlerin onlara 
mahsus olduğunu onlardan anlam ış  ve o mezhebde karar k ılmak 
istemi ş ti. Caferi Sad ık'a haber salm ış  "Ehli Beyte" davet etti ğ ini 
eğer raz ı  olursa, ona bir külfet yüklemeçlen fonun nam ına bu daveti 
yürilteceğ ini bildirmi ş  ve Caferi Sad ık'tan izin istemi ş ti. Caferi Sa-
d ık "sen benim adamlanmdan de ğ ilsin, zaman da benim zaman ı m 
değ ildir" diye ona cevap yaz ı nca İ mam Ibrahim'e gidip onun emrine 
girdiği söyleniyor 1 92 . Belhi, zamanı nda, Belh civar ında "Hurmad" 
denilen bir köyde bunlardan bir cemaat bulundu ğunu haber veri-
yorm. 

2— .Rizamiyye 

Sab ı k (veya Saik) oğ lu Rizam'm taraftarlar ı  olup Merv şehrinde 
bulunan bir topluluk idi. Ebu Müslim'e dost olmakta çok a şı rı  git-
tiler. Imamlığı n Ebu Haş inı 'den vasiyet ile Abbasiler'den Muham-
med'e ve ondan o ğ lu Ibrahim'e ve ondan karde ş i. Fbulabbas' Abdul-
lah'a ve ondan Ebu Müslirn'e geçti ğ ine ve Ebu Müslim'in öldü ğüne 

18g Hasan İ brahim Hasan Dal. 
ı go el-Kummi, 64, Nevbahtt 41,42 E ş arı  ı  I 94. 
ı g ı  el-Kummi 195 (not). 
192 Ş ehristani, Ebul abbas'a gitti ğ ini kaydediyor ı  / 207, Ibrahimle temas ı  hakkı nda 

değ iş ik rivayetler için bak H. İ . Hasan, Tarih el- İ slam 2/ 15-17, 
193 İ bn Nedim, el-fihrist 497. 
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inanırlard ı . Bunlar ı n Horasan'da Ebu Muslim'in zanun ında ortaya 
ç ı kt ı kları  ve Ebu Müslim'in bile , bu mezhepte oldu ğu söyleniyor. 
Bunlar Allah' ın ruhunun EbU Müslim'e girdiğ ini w bu rLhla Eme-
viler'i yendiğ ini iddia eder, ruhlarm göçüne inamr ıarcl ı ° 94. Rı zamiy-
ye'nin asl ı  Keysaniyye'dir' 95 . Bu fı rkan ın tesirinde' zaman zaman 
ortaya ç ı kan isya-  nc ı  fı rkalar şunlard ır: 

a) Mukannaiyye: Rizamiyye'nin önceden mensublar ı ndan olan 
Mukanna (peçeli) n ı n ad ı nı n Ata olduğu kaynaklarda zikredilmekte 
olup baz ı lar ı  babas ının ad ını n Hakim olduğunu kaydediyor. Sonra-
dan kendisinin tanr ı  olduğunu iddia etti. Sihirbazl ık öğ rendi ğ i için 
insanlar ı  sihirbazl ıkla kand ı rıyordu. Adamlarına, Allah' ın Adem 
suretine girdi ğ ini, sonra Nuh ve sonra peygamberden peygambere, 
hakimden hakime geçerek Horasanl ı  Ebu Müslim'in suretinde zuhur 
ettiğ ini iddia etti. Kad ı nları  ve mallar ı  bütün haramlar ı  adamlar ı na 
mubah k ı l ıp namaz, zekat, oruç ve haç gibi bütün farzlar ı  kald ırd ı . 
Çok çirkin k ısa boylu ve kekeme oldu ğundan yüzüne altı ndan bir 
maske takm ış tı . Ben suretten surete geçerim. Çünkü kullar ı mı n 
benim hakiki suretimi görme ğe takatlar ı  yoktur. Beni gören nurum 
ile yanar, derdi. Zekât ı , namaz ı , orucu, hacc ı  kald ırd ı . Malları  ve ka-
d ı nları  mubah yapt ı . Bir k ı sı m halk ona tapt ı  ve secde etti. 196 . ı 6 ı  H. 
777 M. y ı lı nda Abbasi halifesi Mehdi zaman ı nda isyan etmi ş  ve 163 
H. 759 M. yı lı nda kapanmış  olduğ u "Ke ş " kalesinde taraftarlar ını  
ve kendini yakmak ve zehirlemek suretiyle intihar etmi ş tir. Ebu 
Mansur'un, Abdulkahir Bagdadi on dört sene müslüman ordular ı nı  
uğ ra ş tırdığı n ı  yaz ıyorsa da tarihler 161 hicri y ı lı nda isyan etti ğ ini ve 
163 y ı lı nda da öldüğünü kaydediyor 197 . 

Herat ve Merv taraflar ında Berkukiyye diye bir grup insan 
çı kı p Allah' ın ruhunun girmesiyle Ebu Müslim'in Tanr ı  olduğuna 
diri olup ölmedi ğ ine, bir gün dönece ğ ine, el—Mansur'un öldürdü ğü 
kimsenin Ebu Müslim suretinde insanlara gözüken şeytan olduğuna 
nanmış tı i". 

194 el-Kummi 64, 195, Nevbahti 42, Eşari, Makalat t / 94el-Fark 155,  ş ehristanl 
205, Isferayini 76. 

ı g5 el-Kummi 65. Hasan Ibrahim Hasan 2/ ı o7. 
196 Hasan Ibrahim Hasan 21 106. 
197 el-fark 155, Tarih Taberi 6/ 367, 674, Ibn Hallikan, Vefayet 3/ 263-265, 2/ 155, 

Ş ezerat ez-Zeheb. t / 248. Hasan Ibiahim Hasan 2/ to6—toz Isferayini, et-Tabsir 76. Şeh-

ristani 206. 
ı g8 el-Fark 155, Hasan Ibrahim t / ı 07, el-Kummi, 195 (not). 
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b) 13âbekiyye: 

Babek Hurremi'nin kurdu ğu bir fırkad ır. Baz ı  tarihçiler Babek 
Hurrem'in Ebu Muslim'in soyundan olduğunu söylüyor. Fakat irbn 
Nedim el-Fihrist'inde Babek'in hayat ı  hakkı nda ba şka ve uzun bir 
hikaye nakleder' 99 . Bunun isyanı  Mukanna' ın isyanını n bir devam ıd ır. 
Gayesi Abbasiler'den Ebu Müslim' in intikam ını  almaktır. Ebu Hanife 
Dineveri de, el-Ahbar et-T ıval'da bize göre i ş in doğ rusu Babek'in 
Ebu Muslim'in kız ı  Fatma'n ın oğ lu Mutahhar' ın oğullarından olup 
Hurremi fı rkası n ı n Fatimiyye kolu buna mensubdur. Hz. Peygamber'in 
kızı  Fatı ma ile alakası  yoktur200. Hurremiye'nin reislerinden Cavidan 
ölünce onun kar ı sı  ile evlenip onun yerine geçti ve ruhu da bedenine 
girdi, adamlarının kendisine itaat ın ı  farz kıldı . Memun Merv'de 
iken insanları  yoldan ç ıkarmağa ba ş lamış tı . Bütün haram olanlar ı  
mubah sayarlar. İ nsanlar ı  tanrı la ş tırır, Ş ia galiyesinin fikri olan rec'a 
(dünyaya tekrar dönü ş ) ve ruhlar ın göçüne inan ırlard ı . Adamlar ı  
"Ey Babek'in ruhu sana inand ık, nitekim, Ey Cavidan' ın ruhu sana da 
inand ık " diye yalvar ırlard ı . Belhi de el-Bed' ve't-Tarih adli kitab ı nda 
Hurremiyye'nin bir çok kolu olduğ unu zikrettikten sonra her din 
sahibinin sevab umdukça ve azabdan korktukça kendilerine göre 
doğ ru olduğunu, vahyin kesilmediğ ini ve kendi mezheplerine kar şı  
hile dü şünmeyenlere hakaret etmeyip ve onlara kötü bir şey yap-
mad ıklarını , Ebu Muslim'e tazim edip Ebu Cafer Mansur'a lanet 
ettiklerini, içki ile kutsalla ş tıklarını  ve dinlerinin asl ını n karanlık ve 
ayd ınlık olduğunu, bir k ısmı nı n kad ınları  mubah sayd ığı nı  nak- 
led er201 .  

Nizamül Mülk Siyasetname'de ş öyle der: Bunlar namaz, oruç, 
hac ve zekat gibi dini tarzlar ı n hepsini red etmi ş , şarab ı  ve haram 
ş eyleri mubah k ı lmış , kad ınlar ı  ortakla şa kullanmay ı  mubah saym ış -
lard ır. İnsan, bu prensiplerin Mezdek'in prensipleri oldu ğ unu san ır. 
Bunları n bütün yapmak istedikleri şey müslümanlığı  ortadan kaldir-
makt ır. Beyt'i (Hz. Ali'nin soyunu) insanlar ı  kendilerine çekmek 
için vas ı ta yaptı kları  halde onlara kar şı  her hangi bir merhamet hissi 
duymamış lard ır ; propagandalar ı  İ slam inançlar ını  yıkmakt ır. Hurre- 

c 
mıye ve Batiniye e ş ittir202. Babek'in sonu hakk ında Mesudi, Muruc el- 
Zeheb'de tafsilat verir: ı  92 H. 807 M. yı lında Harun Re ş id zamanında 

199 •el-Fihrist 494-496. 

20o Hasan İbrahim Hasan 2 / 

201 Hasan İ brahim Hasan 2 / i I°. 

202 H. İ brahim Hasan 2 / i I o. 
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Azerbaycan bölgesinde isyan etmi ş  ve otuz y ı l İslam ordular ı nı  uğ -
ra ş tırd ıktan sonra 223 H.-837 de Afşin tarafı ndan yakalan ıp Samer-
ra'da Mu'tas ı m zaman ı nda öldürülmü ş tür2". Hanna Fahuri, Babek'in 
müslümanlığ a ve araplara kar şı  olmadığı nı  savunmak istiyorsa da 
"Iran'da ortakç ı lığ a dayanan bir Cumhuriyet kuracakt ı  ve az kald ı  
halifeliğ i yıkacakt ı " demesi bununla çeli şki te şkil etmektedir"4. 

c) Maziyariye : 

Babekiye ile Maziyariye fı rkalar ına Muhammere (K ız ıl fı rka : 
Kı z ı llar) da denmesi kırmı z ı  elbise giymelerindendir2" 

Maziyar b. Kar ı n İ ran'l ı ların ileri gelenlerinden olup Memun'un 
güvenini sa ğ lamış  ve Tabaristan taraflar ında Ş ervin dağ ları  emrine ve-
rilmi ş ti. Memun ölünce Maziyar' ın isyanc ı  emelleri ortaya ç ıkmış , 
gizliden Babek ve Afşin ile mektupla şı rlard ı . Afşin Hayzar b. Kavus" 6 

 Babek'in işini bitirdikten sonra Maziyar ile mektupla şarak onu Ho-
rosan valisi Abdullah b. Tahir'e kar şı  isyana te şvik etmek ve Abdul-
lah' ın ba şarı sı zlığı  sonucu Mutası m' ın Abdullah' ı  azledip yerine 
kendisini (Afşin) tayin ettirmeyi hedef alarak, Horasan' ı  ele geçir-
dikten sonra Maziyar ile eski dinlerin' ihya edecek ve İ slam dinini 
ve imparatorlu ğunu y ıkacaklard ı . Afş in'in bütün elde etti ğ i serveti 
memleketi A şrusene'ye gönderdiğ ini Abdullah b. Tahir tesbit etmi ş  
%e Böylece Mutas ım'e onu ihbar etmi ş , Mutası m de ihtiyatlı  dav-
ranarak dehas ı  ile Maziyar ı  esir ettirip yan ı na getirdikten sonra Af-
ş in'in kendisini isyana te şvik etti ğ ini itiraf etmi ş , zaten bir k ı sım 
mektuplar ve şahitler Afşin'in durumunu ortaya koymu ş tu207. Afşin 
yapılan ithamlar ı  kabul etmi ş  fakat onlar ı  kendince tevil ederek 
ithamlardan kurtulmak istemi ş tir. 

Afş in'in evinde taptığı  putlar bulundu ğu tesbit edilmi ş 208, z ı nd ık-
lığ a ait kitaplar içinde Allah' ı  inkar eden alt ın süslü yaz ı lar bulun-
muş tur. Boğulmuş  hayvan eti yer ve müslümanlar ın kesti ğ i şe-
kilde hayvanı  kesmez, koyunu ortadan ikiye bölerdi. Adamlar ına 
mektup yazd ığı  zaman "tanr ıların tanr ı sından kulu falan'a" diye 
mektubuna ba ş lardı"9. Maziyar'a yazm ış  olduğu mektuplarda müslü- 

203 Mesudi, Murfic 2/ 350-5', H. İ .H. 2 / 455, Tarih Taberi 4/ 5 24, 7/ 260 vd. 

204 el-Felsefe el-Arabiyye i / 1g3-94• 
205 el- Fark 161 (not). 
2o6 İ bn Hallekan 5/ 123. 
207 Tarih Taberi 7/ 303, 304, 3 05, 
208 Taberi 7/ 306, 31i, Hasan İ brahim Hasan 2/ 113, 
209 Taberi 7/ 306, 307, Hasan İ brahim Hasan 2/ 113, 
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man gözüktüğ ünü ve küfrü gönlünde tuttu ğunu: Mecus ve Seneviye 
mezheplerinden bir din üzerinde anla şı p birle ş tiklerini yazm ış tı m.. 
Bu dini benden, senden ve Babekten ba şkası  kurtaramaz. Babek 
aptallığı nın cezas ın ı  çekti ve kendini ölüme sürükledi, çok kurtarmak 
istedim, aptallığı  mani oldu2".Maziyar i 25 IL 839 M. y ı lında öldürül-
dti212. Abdulkahir Ba ğdadi Maziyariye fı rkasının Curcun bölgesinde 
kalıntı lar ı  bulunduğunu, onlar ı n müslüman gözüktükleri ve onun z ıd-
din ı  içlerinde saklad ıklarını  söy 

Muir, "el—Hilafet" adl ı  eserinde Afş in'in muhakemesi hususun-
da der ki : Abbasi devletinin do ğu vilayetlerinin halk ı nın putperestlik 
dinlerine s ıkı  bağ l ı  olduklar ı  aç ıkça ortaya ç ıkmış tır. Onlar devletin 
merkezinden uzakta olup din kalblerine yer etmemi ş ti. Ve İ ran'- 
lı ların bir kı smı  ancak d ış  görünü ş te müslüman olup eski mecusi 
dinlerinin esaslar ına ba ğ lı  idiler. F ı rsat kollay ıp Müslümanlıktan 
dönüp kendi dinlerine dönmeye çalışı yorlard ı . Bu isyanlarm teme-
linde bu gaye vard ı 214. Fakat Afş in'in sonu Babek'in sonu gibi olmay ıp 
hapiste zehirlenerek öldü (226 H. 84o M.) ve cesedi as ı lmış  ve sonra 
evinde bulunan putlarla birlikte yak ı lmış tı 2". 

d) Hureyriyye 

Bu fı rkaya Hureyriyye denmektedir. Ravendli Ebu Hureyre'nin 
adamları nın te şkil ettiğ i bır fırkad ır. Taberi'nin ifadesine göre 
bunlar Ebu Müslim'in fikrinde , olup ruhlar ı n göçüne inand ıklarını  
ve Ebu Cafer Mansur'un kendilerini yediren ve içiren rableri oldu-
ğunu iddia ederlerdi. Ebu Cafer'in kö şkün gelip etrafını  tavaf ederek 
bu rabbimizin kö ş küdür, der dönerlerdi. Mansur ba şkanlarına ha-
ber gönderip iki yüz ki ş i hapsetmi ş  ve sonra onlar ın hakkından gel-
mişdi (141 H. 758 M) 216. Ebu Cafer'e tapt ılar ve onun yapt ırd ığı  
kubbeye ç ı kıp kendilerini uçar gibi att ı lar. Bir kısmı  halkın aras ına 
çıkıp Ebu Cafer'e "sen sen" yani sen Allah's ın, diye bağı rıyorlard ı . 
Ebu Cafer din ve devlet nam ına bunlarla sava şmak zorunda kald ı , 
onlar ı  Ebu Müslim gibi siyasi düş manları  saymış tı . Her nekadar qn-
ları  fena ş ekilde öldürmü ş se de kökleri kurumam ış , sonraki isyanlarda 

21 o Hasan İ brahim Hasan 2/ 113. 

211 Taberi 7/ 307, 

212 Taberi 7/ 303. İ sferayini, Maz ıyar'a Mazibar demektedir 80. 
213 el-Fark 115. 

214 Hasan İ brahim Hasan 2/ 11 4. 
215 ayn ı  yer. 

216 Taberi 6/ 147, 1 49• 

ler213 .  
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ba şka adlarla ortaya ç ıkmış lard ım. Abdulkahir Ba ğdadi'ye göre bunlar, 
insanların ruhlarının değ il, tanrının ruhunun göç etti ğ ini (tenasuh) 
iddia etmi ş lerdim. 

Nevbahtî ve el—Kummi'nin ifadelerine göre bunlar halis muhlis 
Abbasilerin taraftar ı  (Ş iası ) olup imamlığı n Hz. Peygamber'in amcas ı  
Abbas' ın hakkı  olduğuna inan ırlar; seleflerinin küfre girdi ğ ini söy 
lemekten çekinirler bunun yan ı nda Ebu Muslim'i dost edinerek onu 
yüceltirlerdi, fakat Abbas ve soyu hakk ında a şı rı  (guluv) giderlerdi 219. 
Siyasi ve dini bir fırka olan bu Ravendiye'nin kurucusu Ravendi Ebu 
Hureyre ile önce mutezili olan ve sonra dini inkar eden Ebul Huseyn 
b. Yahya Ravendiş 'yi birbirinden ay ırmak laz ı md ır. Bu sonuncusu 
siyasi emelleri olmad ığı  halde felsefi fikirlerini yay ıyordu22°. 

Burada Abbasiler'in verâset ve vasiyet yoluyla halife olmala-
rı nın me şruluğuna yeni bir istikamet verilmi ş  olduğunu zikretmekte 
fayda vard ır. Bu hususta rol oynayan şu üç meseleyi gözden kaç ır-
mamak gerekmektedir. 

Araplarda kabile devrinde kabile ba şkanlığı  veraset ile baba-
dan oğ ula geçmezdi. Kuran' ı  Kerim'in bu konuda ş ürâyı  tavsiye et-
mesi, ilk dört halifenin seçili ş  ve tayinlerinde zaman ı n şartlar ına göre 
Kuran—ı  Kerim'in uygulanmas ını  sağ lamış tır. Bu uygulamada Arap 
geleneğ inin faydas ı  görülmü ş tür. Hz. Peygamber'in daha cenazesi 
ortada iken müslümanlar ın toplanıp birini seçmeye te şebbüs etme-
leri, Hz. Peygamber'in sözlerinde de ş ürâya aykırı  bir hükmün ol-
mad ığı nı  göstermeye yeterli görülmelidir. 

2— Muaviye'nin Küfe valisi Mugire b. Ş ube'yi azletmeye karar,  
verdi ğ ini (49 H. 669 M.) Mugire öğ renince, hemen Ş am'a gelip do-
laylı  yoldan oğ lu Yezid'i veliand, tayin etmesini tesbit eden haberini 
Muaviye'ye ula ş tırır ve Muaviye kendisini ça ğı rıp konu şunca "Küfe" 
halkı nı n "biat" etmelerini gerçekle ş tireceğ ini vadeder. Böylece kendi 
valiliğ ini garantiler, ama müslümanlar ın başı na ve İ slam şurasına 
ayk ırı  veraset sistemini de ilk defa teklif ve tatbike koyulur 22 t. Muaviye 

217 Hasan İ brahim Hasan 2/ 105. 
218 el-fark 163. 
219 el-Kummi 65, 196, Nevbahti 42, Fahreddin Razi, İ tikad Fırak el-Muslim'in 63, 

,Julius Wellhausen (1844-1918) ed-Devlet el-Arabiye ve sukutuha. 446. 
220 Islam Ansiklopedisi 9/ 639. Ravend isfehan bölgesinde bir köyün ad ıdır. Halk ı  

ş ii idi Rahavend de denmektedir. Tac el-Arus 8/ 126 Kuveyt bask ı s ı , Yakut, Mucem el-
Buldan 3/ 19. 

221 Hasan İ brahim Hasan I / 281 . 
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bu fikri kabul eder ve oğ luna biat ald ırır, ancak kar şı  çıkan Medine'de 
bu i ş i kı lı ç tehdidi alt ında almay ı  baş arır. Arap ve Kuran gelene ğ inde 
olmayan bu veraset yolu ile halifeli ğ in Ş am'da ve, Iran'da kolayca 
yerle şmesi, oranın halkının as ırlar boyunca o şekilde idare edilmi ş  
olmasmdand ır. Bu, dine aylar ı  da olsa, hükmedenin soyundan 
birinin yerine geçmesini istemesi, bir kimsenin çocu ğunun olmasını  
istemesi kadar tabii bir arzudur. Ömer ve Ali gibi buna kar şı  çıkan 
pek ender ki ş iler vard ır. 

3— İ slam âleminin merkezi haline gelen Suriye, M ı sır, Iran gibi 
yerlerde üç din mevcut idi. Yahudilik, H ıristiyanlık ve Mecusilik. 
Yemenli aslen yahudi olan Abdullah b. Sebe' yahudilikte mevcut 
olan " İ lyas"ı n göğ e yükselip tekrar yere geri gelece ğ i inanc ın ı  Ali'ye 
isnad ederek, bu inanc ı  ş iilerin fikrine sokmu ş tur ki bu fikir H ıristi-
yanların ilk devirlerinde vard ı . Böylece imamlar ın gizlenip tekrar 
dönerek yer yüzünü adaletle dolduracaklar ı  inancı  yerle ş miş ti222 . 

Vasiyet meselesinin de Abdullah b. Sebe taraf ından ortaya 
atı ld ığı  ve bu fikrin önceki dininde mevcut oldu ğu söyleniyor. Hz. 
Peygamber'in, kendinden sonra Ali'nin halife olmas ını  ifade eden 
bir söz söyledi ğ ine ş iiler kuvvetle bağ lanmış lar ve imaml ık nazari-
yelerini bunun üzerine kurmu ş lardır. İ ran' ın eski din ve gelene ğ in-
de kırallığı n bir ilâhi hak olduğu fikri de, i şe kuvvet vererek Ali'nin 
ve onun soyundan gelenlerin Hz. Peygamber'den sonra imam olmas ı  
ilahi bir esasa dayand ırı lmış  ve dinin esas ından say ı lmış tır. Hüseyn'-
in Kerbelâda şehit edilmesinden sonra ş iiliğ in İ ranlılar aras ında 
yayılmasında Hüseyn'in İran' ın son hükümdar ı  Yezdigirt'in kı z ı  ile 
evlenmi ş  olmasından olan nesebi yak ınlık sebebi gösterilmektedir. 
Araplardan da en üstün bir aileye mensub olmas ı  ile iki milletin 
şerefini kendinde birle ş tirmi ş tir223 . 

Vasiyet meselesinde ş ahsi görü şüm şudur: Eğer ş iilerin iddia 
etti ğ i gibi Hz. Peygamber'in bir vasiyeti olsayd ı , bunu hiç olmazsa 
ileri gelen Sahabenin bilmesi laz ı md ı . Ebu Bekir, Ömer ve di ğer büyük 
sahabenin Hz. Peygamber'in sözlerini şeriat ve din olarak kabul 
ettiklerinde ve onları  canları  pahas ına uygulay ıp yerine getirmekte 
çok titiz davrand ı klar ında ş üphe yoktur. Ali'ye vasiyet etti ğ ini bil 
dikleri halde Hz. Peygamber'in bu sözüne ayk ırı  hareket edebile-
ceklerini sanmak en ufak bir insafla ba ğda ş maz. Böyle bir vasiyeti 
Sa'd b. Ubade bilecek de Ali'nin elinden halifeli ğ i almakta ken- 

222 Ahmed Emin, Fecr el- İ slam 27o. 
223 Hasan İ brahim Hasan ı / 361, 400. 
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disini nası l savunacakt ı . Kar şı sındaki muhacirler, bu hakk ın Ali'nin 
olduğunu söylemeyerek Hz. Peygamber'in sözüniin aksine davran-
maları nı  nas ı l me ş ru gösterebileceklerdi ? 

Ayrı ca dinle ilgili olan böyle önemli bir meseleyi Hz. Peygambe-
r'in Ali'ye gizli verdi ğ ini iddia etmek de Kuran— ı  Kerim'e ayk ırı  dü ş -
mektedir. Yüce Allah Hz. Peygamber'e : "sana ne vahy olunduysa 
olduğu gibi tebliğ  et, yoksa vazifeni yapmam ış  olursun" (Maide 
67), deyip dururken gizli bir vasiyetin bütün Müslihnanlar' ı  
ilgilendiren dini yönünü ve me ş ruluğ unu kabül ettirmek nas ı l müm-
kün olacaktı . Tarihte de görüldü ğü gibi ş iiler imamlar ı n imamlığı na 
ait vasiyetler hususunda o kadar ihtilaf etmi ş lerdir ki yan ı lmaz olduğu 
söylenen imamlara dair imaml ık vasiyetlerinden herkes ş üphe eder 
olmuş  ve art ı k müslümanlar ı  bir araya getirecek bir esas olmaktan 
çıkmış tır. Bunun için olmal ı  ki, on iki imam (isnaa ş eriye) mezhebi 
art ık imamlık nazariyesinin tarih boyunca ameli bir rolü kalmad ığı nı  
görerek imaml ığı  on ikinci imamda dondurmu ş lard ır. Fakat bu inanç-
tan da tamamen vaz geçememi ş  onu, eskilerden gelen "rec'a" (dönü ş ) 
akidesine ba ğ lamış lard ı r. Bence on ikinci imam ı n gizlenmesine (26o 
H / 874) kadar, Ehli sünnet ile isnaa şeriyye aras ında sadece bir ya-
nı lmaz (masum) imaml ık ihtilaf konusuiken, ş imdi bu ihtilaf ortadan 
kalkmış  sadece "rec'a" tekrar dünya'ya dönü ş  ihtilafı  kalmış d ır. Ne 
yaz ık ki Ehli sünnet aras ında da Hz. İ sa'n ı n döneceğ ine ve Mehdi 
diye birinin gelece ğ ine inananlar bulunmaktad ır. Ehli sünnetin 
bu kolu ile isnaa şeriyye tam ittifak halinde say ı labilir. 

Altı ncı  imam Câferi Saclik'dan on ikinci imama kadar gelen imam-
l ık hakkı ndaki ihtilaftan doğ an şii fırkalarma geçmeden önce burada 
Abbasiler'in verasetine dair bir noktay ı  belirtmek, ayn ı  zamanda mez-
hepçiliğ in hukuki meselelere olan tesirini de gösterece ğ i cihetle 
faydadan hali de ğ ildir. 

Yukarda imaml ığı n Muhammed b. Hanefiye'd en oğ lu Ebu Ha-
ş im Abdullah'a ve Ebu Ha şim'den de Abbas' ın soyundan Muhammed' 
e, bu Muhammed'in o ğ lu İ mam Ibrahim'e ve ondan karde ş i Ebul 
Abbas Abdullah'a ve ondan karde ş i Ebu Cafer Abdullah Mansur'a 
ve Mansur'dan oğ lu Muhammed Mendi'ye geçti ğ ini anlatmış tık224. 
İş te bu Muhammed Mehdi bu vasiyetveraset i şinde yeni bir 
nazariye ortaya att ı . Hz. Peygamber ölünce onun varisi amcas ı  Abbas 
idi ve halifeliğe o daha layıktı . Ebu Bekir, Ömer ve Osman halifeli ğ i 

224 Mansur'dan sonra İ sa b. Musa vasiyete göre halife olacakt ı . Fakat Mansur onu 
vazgeçirtti ve oğ lu M.Mehdi'yi veliand olarak tayin etti (Hasan İ brahim Hasan 2 J  28-29). 
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gasbet ı ni ş lerdi. Onlar ı  gizlice tekfir ettilerse de bunu aç ıkça ortaya 
koyamad ı lar. Hz. Fatma amcas ı  ile beraber asabe varis olamaz 
çünkü k ı zd ı r ve karde ş i yoktur. Amcas ı  da diğer amca çocuklar ını  
mirastan meneder. Bu durumda asabe varis say ı lır ve amcan ı n varis 
olmasına mani olur. Buna göre Hz. Peygamber'in hakiki varisi k ı z ı  
Fatma'd ır.Ama gene de bu yolla Ali'ye hem sünni ve hem ş ii veraset 
kanununa göre varis olma hakk ı  yoktur. İ maml ıkta veraset aran ırsa, 
o zaman Hasar ı 'dan imaml ığ a ba ş lamak gerekir. İş te Abbasi halifesi 
Muhammed Mehdi (halifeli ğ i 158-169 H. 774-785) ehli sünnetin ve-
raset kanununa göre imaml ığı n kendilerine Ali soyundan vasiyet ile 
değ il, Hz. Peygamber'in amcas ı  kendi atalar ı  Abbas' ın varis olmas ı  
yoluyla geldiğ ini ortaya atm ış  ve önceki nazariyeyi de ğ i ş tirmi ş tir225 . 

Bu yeni nazariyeye göre imaml ık ş öyle gelmi ş tir: 

Hz. Peygamber'den sonra imaml ık. 

I— Amcas ı  Abbas'a geçmi ş tir. Bu Abbas' ın annesi Nuseyle 
(Nuteyle) bint Cennab b. Kuleyb'dir. 

2—Abbas' ı n oğ lu Abdullah, annesi Lubabe (Lübane) bint 
Hani s'dir. 

3—Abdullah'ın oğ lu Ali, annesi Zer'a bint Mesraa (Mi ş reh). 
İş bu Ali çok dindar bir zat idi. 

4—Ali'nin oğ lu Muhammed (Ö. '15 H. 742 M.) 

5—Muhammed'in oğ lu İbrahim (Ö. 131 H. 748 M.) Annesi 
cariye olup ad ı  Fatma'd ır. 

6—İ brahim'in karde şi ve Muhammed'in oğ lu Abdullah Ebulab-
bas (Saffah) (132—'36 H. 750-754 M.) Annesi Rayta bint Ubeydul-
lah idi. 

7—İbrahim'in di ğ er karde ş i Abdullah Ebu Cafer Mansur (136— 
'58 H. 754-775 M.) Annesi berberi cariye olup ad ı  "Sellame" idi 226 .  

8—Ebu Cafer Mansur'un o ğ lu Muhammed Mehdi (158-169 
H. 775-585 M.) Annesi Erva bint Mansur Himyeri idi 227. 

d) Baz ı  kimseler de be ş ikte ve kundakta olan çocu ğun ilminin 
Hz. Peygamber'in ilmi gibi olmad ığı nı  iddia edenleri kâfir ve mü şrik 

225 Nevbahti 43, el-Kummi 66. 
226 Nevbahti 43-44, el-Kummi 66-67. 
227 H.I.H. 2 / 4o. Ebu Cafer Mansur'un karde şinin oğ lu İ sa b. Musa'y ı  veliandl ıktan 

çıkarıp (147 H. 764 M.) oğ lu Muhammed Mehdi'yi veliand tayin etmesi hususunda ortaya 
ç ıkan münaka ş alar ı  öğ renmek için bak: el-Kummi 67-68, Nevbahti 44-45, H.I.H. 2/ 29 
2/ 29 vd. Tarih Taberi 6/ 271-284. 
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sayarlar. Çünkü imarnlar ı n hiç biri diğerlerinden öğ renmeğe muhtaç 
değ ildir. Allah onlar ı n kalblerinde ilmi, ya ğ murun otu bitirdiğ i gibi 
bitirir. Allah onlara lütfederek öğ retin Böyle iddia etmelerinin sebebi 
Ali'nin ve Fatma'n ın soyundan gelen herhangi birinin imaml ığı n ı  
tanıyıp ötekini tan ı mamazl ıktan gelmeye engel olmakt ı . Zira bunlara 
göre de imaml ık bu soyda herkese e ş it surette tan ı nabilir. Buna rağ -
men bunlar istifade edecekleri her hangi bir ilim naklinde bulunmazlar. 
Ellerinde sadece Ebu Cafer Muhammed Bak ır, oğ lu Ebu Abdullah 
Cafer Sad ık ve Muhammed'in karde ş i Zeyd b. Ali ve Abdullah b. 
Hasan Mehdi'den naklettikleri baz ı  sözcüklerden ba şka bir şey 
yoktur ve bunların çoğu da yaland ır. Çünkü imamlar ın her şeyi 
bildiklerini, dünya ve din i ş lerinde ümmete faydal ı  ve zararl ı  olan 
şeyleri bir kimseden ögrenmeksizin bildiklerini iddia ederlerdi 228 . 

Hüseyin'in oğ lu Ali Zeynelabidin'in (g4 H. 712 M.) y ı l ında ölü-
münde, imamlık hususunda ş iiler aras ında iki ana fırka ortaya ç ıktı . 
Bunlar Ali Zeynelabidin'in o ğ lu Muhammed Bakır'a diğeri öbür oğ lu 
ve Bakır'ın karde şi Zeyd'e tâbi oldular. Öyle görülüyor ki Zeyd, 
karde şi Muhammed Bak ır'ın zaman ı nda imaml ık için bir faaliyette 
bulunmamış , ancak ı  2 ı  H. 738 M. yı lında Emeviler'den Hi ş âm'a kar şı  
koymak zorunda kal ınca imamlığı  söz konusu olmu ş  ve Ali-Fatma 
soyundan gelip kı l ıç kuşanan ve kendine davet eden kimsenin imam 
olacağı  görü ş ü ve bu k ı lıç ku şanma şart ı  Zeyd'in ayaklanmas ından son-
ra imaml ık şartı  olarak ileri sürülmü ş tür. Tarihen sabit oldu ğu üzere 
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da öldürülmesinden sonra, Zeyd koluna ba ğ lı  
olanlar, imaml ık için kı llça ba şvurma ş artım ileri sürmüş lerdir. Ayn ı  
ş ekilde Muhammed Bak ır'a bağ lı  olanlardan da sonradan ortaya ç ıkan 
İ smail kolu imaml ığı  fiili sahaya intikal etmi ş  ve Afrika'da devletler 
kurmuş tur. Bunlara ilerde de ğ ineceğ iz. Yalnız bugün Caferiye- İ snaa-
ş eriye denilen firka imamlar ı  ve imamlar ad ına ba şkalar ı  tarafından 
siyasi ayaklanmaya giri ş ildiğ ini ve kıllça ba şvurulduğunu tarihte 
görmemekteyiz. Onlar sadece ilim ve din yolunu tutmu ş lard ır. 

Ali Zeynelabidin'in ölümünden sonra 

A) Bakıriyye ve B) Zeydiye firkalar ı  doğmuş tu. 

4-  Zeydiye 

Zeydiye'yi öne al ıyoruz çünkü bundaki imamlik silsilesi daha 
kı sa sürmüş tür. Zeydiye'ye göre imaml ık silsilesi Zeyd'e kadar ş öyle- 

228 el-Kummi 72-73, Nevbahti 5o. 
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dir: Ali imamlığı nı  ilan edip halife olduğu zaman imam olmu ş tu. 
Sonra Hüseyin de daha önce Muaviye ve Yezid'o biat etmeyip 
kı lıç kuşanıp isyan edip ölünceye kadar imam olmu ş  ve Hüseyin'den 
sonra torunu Zeyd imaml ığ a geçmi ş tir. 

Buraya kadar olan imaml ı k silsilesinde imaml ık için Zeydiy-
yenin ileri sürdükleri ş arta ba ğ lı  oldukları nı  görüyoruz. İ mam, 
Ali—Fatma soyundan olup k ı lıça ba şvurarak imaml ığı n ı  ilan etmek 
şartıyle imam say ı lır. Hz. Hasan ve Ali. Zeynelabidin k ı lıç çekip 
imamlıklarm ı  ilan etmediklerinden Zeydiyece imam say ı lmarnış -
lard ı r. Zeyd'in isyan ına dair çe şitli sebebler ileri sürülüyorsa da229  
aslında bunlar bir sebebin olu ş masına yard ım eden faktörlerdir. 
Zeyd, Ali ve Fatma soyundan gelen, fakat annesi cariye olan bir zat-
tı r. Kendisi iyi konu şan ve ikna kabiliyeti olan at ılgan bir gençti. 
Zaten dedesi Emeviler taraf ı ndan öldürülmü ş tü. Ernevilerden inti-
kam almay ı  düşünmüş  olabilir. Asl ı nda dedesi de halife olma yo-
lunda ölmemi ş miydi. Böylece halife olma arzusunun böyle bir gencin 
kafas ı ndan geçebilmesi gayet normaldi. Ayr ı ca bir de cesaret i ş iydi. 
Böyle büyük bir davaya inanan kimsenin ölümü göze almas ıyla yi-
ğ itliğ i daha da artard ı . Aileden belki kendisi gibi dü şünen vard ı  
ama kimse can ı nı  ac ı tmak niyetinde değ ildi veya daha temkinli 
idiler. Medine'de iken mal münaka şalar ı  da olduğu anla şı lıyor. Her 
halde Emevi halifesi Abdulmelik'in o ğ lu Hi şam' ı n casuslar ı  da Zey-
d'in içinden geçene muttali olmu ş lar ve onu Hi şam'a fitnelemi ş lerdi. 
Hişam da onu gitti ğ i yerdeki valilerine takip ettiriyordu. Bu arada 
şiilerin Zeyd'e gidip geldi ğ i tesbit ediliyor. Ve ş iiler Zeyd'i isyana 
teşvik ediyorlard ı . Ş iiler kendilerinin Zeyd'e bağ lı  olduklar ına dair 
kesin ve kuvvetli yeminler ediyorlar, say ı lar ı nın altmış  bine yüksel-
diğ ini bildiriyorlard ı . Buna rağmen Zeyd'in akrabas ından Ali'nin 
oğ lu Davut özellikle Zeyd'i uyar ıyor, dedesine, amcas ın ı  Hasan'a 
ve büyük dedesi Hz. Ali'ye nas ı l söz verip te sonra kaçt ıklarını  an-
latıyor. Bu uyarmalara muttali olan ve Zeyd'in ayaklanmas ını  arzu 
edenler Davud'u k ıskançl ıkla suçluyor ve bunun üzerine Zeyd ayak-
lanmaya karar veriyor ve Küfe'ye gidiyor230 .  o zaman Irak' ın valisi 
meşhur Haccac Zalim'in amcas ının oğ lu Yusuf b. Ömer'di. Hi ş am'- 
darı  gelen emirlere kendi bilgisi de eklenince Zeyd'i takibe koyuluyor 
ama bir türlü yakal ıyamıyor. Zeyd de ayaklanma için haz ı rlıkların ı  
sürdürürken Irak valisi Yusuf b. Ömer, Zeyd'in adamlar ı  içine fitne 

229 Tarih Taberi 5/ 482-492. 
23o Taberi 5/ 488. 

65 



sokuyor ve Zeyd ayaklanmadan bir gün önce ş iilerin ş u sualleriyle 
karşı la şı yor: 

Ş iilerden bir gurup, Allah seni ba ğış las ı n! Ebu Bekir ve Ömer 
hakk ı nda fikrin nedir? dediler. Zeyd—Allah ikisini de ba ğış las ı n ve on-
lara merhamet etsin. Ailemden kimsenin onlardan yaka silkti ğ ini 
(teberri etti ğ ini) duymad ı m ve onlar hakk ı nda kötü bir ş ey de demez-
lerdi. 

Ş iilerden bir grup— O halde bu ailenin intikam ı nı  nas ı l iddia 
edersin, yoksa sadece sultanl ığı  elinizden çekip ald ı lar diye mi? 

Zeyd—Anlattığı nızdan daha zorunlusunu size söyleyece ğ im. Bü-
tün insanlardan çok Hz. Peygamber'in hükümranl ık (sultanlık) hak-
kı na biz sahibiz. Bunlar bizden onu ald ı lar ve bizi geri ittiler. Ama 
onlar Kuran ve sünnetle hükmedip insanlar aras ında adalet ettikçe 
hükmün onlar ı n elinde olmas ı  bizce küfrü gerektirmez. 

Ş iiler grubu— Bunlar sana zulmetmedi, sana zulmetmeyen kim-
selefi sava şa ça ğı rman ın manas ı  nedir? 

Zeyd— Bunlar bana da size de ve kendilerine de zülmeden kim-
selerdir. Biz sizi Allah' ı n kitab ı na, Peygamber'in sünnetine ve sün-
netlerin diriltil ınesine, bidatlar ın kald ırı lması na ça ğı rıyoru. 
Çağ rı mıza icabet ederseniz, mesud olursunuz, imtina ederseniz size 
karşı  sorumlu değ ilim. 

Bunun üzerine Zeyd'den ayr ı ld ı lar ve biat ı  bozdular. Halbuki 
imam vard ı  niye buna geldik dediler. Ama o imam Zeyd'in karde ş i 
Muhammed Bak ı r olup o vakit ölmüş  olduğu için hayatta olan 
Cafer'e, babas ı ndan sonra bizim imam ı mızdir ve babas ından sonra 
imamlığ a layık odur, Ali'nin oğ lu Zeyd imam de ğ ildir, dediler. 

Bunun üzerine Zeyd onlara Rafiza (reddedenler) ad ı n ı  verdi. 
Oysa bugün (Taberi'nin zaman ı ) onlar Mugire'yi reddettikleri için 
Mugire'nin kendilerine Rafiza dedi ğ ini zanederler. 

Zeyd henüz ayaklanmadan ş iilerden bir grup Cafer b. Muham-
med b. Ali'ye gidip Zeyd bizden biat al ıyor ne dersin diye sorduklar ı  
zaman Cafer "gidin ona biat edin, o bizim en iyimiz, en faziletlimiz 
ve efendimizdir" dedi ğ i halde bunu gizlediler. 

Daha sonra i ş ler yoluna girdi ve Zeyd arkada ş larıyla birlikte 
122 H. Sefer ay ının ilk çar şamba günü (74o M.) ayakland ı  ve üç 
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gün sonra cuma günü öldürüldü ve böylece Zeyd'in isyan ı  da bastırı l-
m ış  oldu. Zeyd öldüğü zaman k ırk üç ya şı nda idi 23 °. 

Zeyd ölünce Esed oğ ulları ndan biri Zeyd'in oğ lu Yahya'ya "Hora-
san'da ş ian ız (taraftar) var, gizlen ve oraya git" dedi. Bir gece Yahya'y ı  
evinde saklayıp ertesi gün Abdulmelik b. Bi şr b. Mervan'a giderek. 
Zeyd senin akraband ır ve akrabal ık hakk ı n ı  yerine getirmek vaciptir, 
dedi. Abdulmelik evet affetmek takvaya yara ş an ş eydir, dedi. Adam 
Zeyd öldü ama o ğ lu delikanl ının hiç bir suçu yoktur, e ğer Yusuf b. 
Ömer (Irak valisi) yerini ö ğ renirse onu öldürür, sen (Yahya'y ı ) 
yan ı na al gizle" dedi. Abdulmelik " ş erefle ba ş  üstüne" dedi. 
Abdulmelik " şerefle ba ş  üstüne" cevab ını  verince, adam Yahya'y ı  
getirip ona teslim etti ve Abdulmelik onu saklad ı . Yusuf'a ihbar edildi 
ve o da Abdulmelik'e Yahya'n ın senin yan ı nda olduğunu öğ rendim. 
Allah'a söz veririm ki onu bana getirmezsen senin hakk ı nda halifeye 
yazaca ğı m, diye haber gönderdi. Ama, Abdulmelik ş öyle cevap 
verdi. Sana yalan ve uy durma bir haber getirdiler. Ben idareme kar şı  
benimle mücadele ve benden daha çok hakk ı  olduğunu iddia eden, 
adamı  nas ı l saklarim. Aleyhimde olan bu gibi sözleri kabul edece-
ğ inden korkmazd ım. Yusuf b. Ömer Bi şr'in oğ lu vallahi doğ ru söy-
ledi, böyle bir kimseyi saklayamaz, diyerek Yahya'y ı  takipten vazgeçti. 
Yahya da kendisini aramadan vaz geçildi ğ i bir zamanda bir k ı sı m 
Zeydîlerle Horasan'a geçti232 .  

Burada önemli bir noktaya daha dikkati çekmek istiyorum. 
Yahya Horasan'a gidince gene gizlenmiye devam ediyordu. Irak 
valisi Yusuf b. Ömer Horasan valisi Nasr b. Seyyar'a yazarak Yahya'y ı  
yakalamas ın ı  istemi ş  ve hatta kald ığı  evi bile bildirmi ş ti. Nasr, ev 
sahibi olan Hari ş  b. Amr' ı  çağı rarak Yahya'n ın teslimini istemi ş  adam 
vermeyince alt ıyüz sopa vurdurmu ş  ve nihayet Hari ş 'in oğ lu Kureyş , 
babam ı  öldürme, ben yerini söyleyece ğ im diyerek Yahya'y ı  Nasr'a 
teslim ettirmi ş tir. Nasr, Yusuf b. Ömer'e o da halife Velid b. Yezid'e 
yazmış , Velid, Nas ır'a "Yahya'ya eman ver onu ve adamlar ını  sal ı -
ver" diye yaz ınca Nasr Yahya'y ı  çağı rarak fitne ç ıkarmamas ını  
tenbihleyerek halife Velid b. Yezid'e gitmesini söyledi ve kendisine 
bir miktar para verdi ve Yahya adamlar ı  ile yola ç ıktı . Fakat Nasr 
geçeceğ i yollar üzerinde bulunan devlet idarecilerinden Yahya'y ı  
s ıkı  kontrol alt ına almalarını  ve hepsi bir birine teslim etmesini ve 

231 Taberi 5/ 498-499, 504-505, Zeyd için bak İ bn el- İ mad, Ş ezerat i / 158, H. İ .H. 
Tarih 1/ 4o6, İ bn Hallikan 5/ 120, 122, 6/ ı  ı o, i '1,7/ 105, ı  06, el-Kummi 74. 

232 Taberi 5/ 505-506. 
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bir yerde fazla durmamalarm ı  emretmi ş ti. Yahya Irak valisi Yusuf 
b. Ömer tarafından bir suikasde kurban gitmekden korkuyordu. 
Fakat Bayhak'a gelince Nasr, Serehs valisi Abdullah b. Kays ve Te-
mini kabilesi ba şkanı  Hasan b. Zeyd'e, Ebre ş ehir valisi Amr b. Zura-
re'ye gidip, Amr' ın başkanlığı nda Yahya ile sava ş malarını  emrediyor 
ve on bin ki ş i ile Yahya'ya hücum ediyorlar. Amr ölüyor ama netice 
de Nasr, Salim b. Ehvez'i gönderiyor Yahya yeniliyor aln ı ndan bir 
okla vurulup, ba şı  kesilerek Velid'e götürülüyor, vücudu orada as ı lıyor 
(yak ı ld ı  ve külü havaya uçuruldu, ( 25 H. 743 M.) 233 . Taberi'nin bura-
da anlatt ığı na göre Yahya isyan etmemi ş  ansız ı n kendisine hücum eden 
kuvvetlere kar şı  koymu ş tur. Oysa ba şka kaynaklar Yahya'n ın zuhur 
etti ğ ini yani ortaya ç ı kıp isyan etti ğ ini ifade ediyorlar234. el—Kummi'nin 
ifadesine göre Yahya'n ı n karde ş i İ sa b. Zeyd imam oldu2". Bu İ sa hak- 
kı nda istedi ğ imiz fazla bilgiyi bulmak mümkün olmad ı  ise de bula-
bildiğ imizin özetini vermekte fayda var. 

Abbasi Hallfesi Mehdi, Ş air Ebul—Atahiyye'yi ş iir söylemekten 
vazgeçti ğ i için hapse attığı  zaman ş air orada ad ı  mechul, say ı lmayan 
ad ı  geçmeyen iyi giyini ş li ya ş lı  bir zatla kar şı laş tığı n ı  ve İ sa b. Zeyd'i 
ele vermedi ğ i için hapse at ı ld ığı nı  ve İ sa'nın adamlarından olduğunu 
anlatmakta, sonra ikisi beraber Mehdi'nin (158-169 H.775-785 
M. karşı sı nda getirildiklerini, adam ın gene İ sa'n ın yerini bilmedi-
ğ ini söylemem esi gerekçesiyle boynu vuruldu ğunu ve bunun üzerine 
kendine ş iir söyleyip söylemeyeceğ i sorulunca söyleyece ğ ine söz ver-
diğ i için serbest b ırakı ld ığı nı  belirtmektedir 2". 

Mehdi 775 ile 785 arası nda halife oldu ğuna göre bu hadise bu 
süre içinde vuku bulmu ş  olmal ıd ır, ama el—Kummi ve Nevbahti 
Yahya'dan sonra imaml ığı n önce karde ş i İ sa b. Zeyd'e, sonra da Mu-
hammed b. Abdullah b. Hasan b. Hasan'a geçti ğ ini söylemektedirler327. 
Buna göre İ sa önce, Muhammed sonrad ır ve tarihler de Muhammed'-
in (145 H. 762 M) y ı lında öldüğünü bildirdiğ ine28  göre İ sa'nın da en 
az ından ondan bir kaç gün önce ölmesi gerekiyor ki kendinden sonra 
Muhammed'in imaml ığı  sabit olabilsin. Yoksa bir zamanda iki ima-
mın varlığı n ı  kabul etmek gerekecektir ki bunu söyleyene henüz 

233 Taberi, 5/ 536-538, Hasan İ brahim Hasan ı  / 406-407• 
234 Mesudi, Muruç I / 167, İ bn Hallikan, Ş ezerat 5/ 123, 6/ ı  I I. 
235 el-K ıı mmi, Fı rak 74. 
236 İ bn Hallikan 	225. 

237 el-Kummi 74, Nevbahti 51. 

238 H.I.H. 2/ 128 Taberi 6/ 222,230. 
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rastlamad ık. İ bn Hallikan' ı n İ sa hakk ında anlattığı  olay 775 ile 785 
y ılları  aras ında geçmektedir. İ bn Hallikan y ı lı  zikretmiyorsa da bu 
olay ın Mehdi'nin hilafetinin on yı llık süresi içinde belirsiz bir zamanda 
geçmesi gerekiyor. 

" Şezerat" sahibi, Ebul Atahiyye'nin k ı ssasma temas ediyor, ama 
hapiste bulunan Zeydiyyeye mensub olup İ sa'n ın yüzünden hapsedi-
len adamı  zikretmiyor, fakat bu arada Ebul Atahiyye'nin Zeydiyye 
taraftar ı  olduğ unu da kaydediyor 239 . 

İ sa b. Zeyd'in Muhammed b. Abdullah b. Hasan ile 145 H. 
762 M. yı lında beraber bulundu ğunu fakat İ sa'nın reis olmad ığı nı  
Taberi'nin ifadesinden anhyoruz 240 . Ebu'l-Hasen E ş 'ari de, İ brahim b. 
Abdullah b. Hasan Basra'da ayakland ığı  zaman İ sa b. Zeyd'in onun 
maiyetinde olduğunu zikrediyor24°. Buradan anla şı lıyor ki İ sa b. Zeyd 
ba ş  rolde oynamıyor. el—Kummi ile Nevbahti'nin ifadelerinde onun 
imamlık vasfın ı  tesbit etmenin zor oldu ğu görülüyor. Zira Zeydiyye'-
ye göre imam olmak için hem imaml ığı nı  ilan edecek ve hem de k ı lı ç 
kuşanacakt ır. İ sa b. Zeyd'in her nekadar isyanlara kat ıld ığı  anla şı -
lıyorsa da imam ve reis olarak de ğ il, ba şkasının yanında diğer akraba 
isyanlara katı ldığı  gibi bir durumda oluyor. Zeyd'in şartları nı  kcy-
duğu ve başlattığı  imamlık mücadelesinin, devam ı nın tesbit edebildi-
ğ imiz kadarı  ile tarih s ı rasına göre burada zikredilmesi, pek az 
bilinen Zeydiyye fırkasından ziyade, buna, Zeydiyye hareketi demenin 
daha do ğ ru olduğunu ortaya koymaya yarar. Burada görülece ğ i gibi 
bu harekete kat ılan ve bunu sürdüren Hz. Hasan' ın soyu ile Hz. 
Hüseyin'in soyundan Zeyd'in koludur. Zeyd'in karde ş i Muhammed 
Bakır' ın kolundan tasvib edenlerden ba şka katı lanlar ancak yard ımcı  
durumdad ır. Yukarda gecti ğ i gibi Zeyd'in oğ lu Yahya 125 H. 742 
M. yı lında öldürülmü ş tü. 

145 H. 762 M. y ı lında Hz. Hasan' ın soyundan Abdullah' ın oğ lu 
Muhammed kendisini gizlice imam ilan ettikten sonra, ortaya ç ıkmış  
fakat Basra'da olan karde ş i İbrahim ile ayn ı  anda çı kmay ı  kararla ş - 

239 İ bn el- İ mad'a göre 2 / 25. Ebul-Atahiyye, Ebu İ shak İ smail b. Kas ım b. Suveyd 

ı  3o H.747 M. de doğmuş  ve 2 I I H. 826 M. de ölmü ş tür. Meş hur ş airlerden olup kendisine 

z ı nd ık (dinsiz diyenleri reddetmek için "Kelam kitaplarma son beyti zikredilen şu anlamdaki 

ş iiri söylemi ş tir: Hey! Hepimiz ş üphesiz yok olacağı z İ nsan oğ ullarından baki kalan kimdir? 

Rableri tarafından yarat ılmış lardır. Ve hepsi de Rablerine dönecektir. Ş aşı lacak şey, Tan-

rı 'ya nas ıl isyan edilir. Veya inkarc ı  onu nas ı l inkar edebilir? Her ş eyde bir şahid vardır ki 

onun Bir olduğunu gösterir ( Ş ezerat 2 / 26). 

' 24o Taberi 6 / ı  9o. 

241 Eş 'ari Makalat ı  / 1 45. 
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t ı rd ıkları  halde ba şaramad ıklar ı ndan 242  Muhammed Medine'de ancak 
iki ay on yedi gün dayanabilmi ş  ve öldürülünce de isyan bast ırı lmış -
tı r. (145 H. 762 M.) 243  Bu, Hz. Ali'nin soyundan gelenlerin Abbasi-
lere kar şı  ilk isyan ıd ır.Bu Muhammed çok dindar herkes taraf ından 
sevilen ilim, fazilet sâhibi ve cömert bir zat oldu ğundan kendisi 
Muhammed Nefsuzzekiye yani Ruhu Temiz lakab ı  ile me şhur olmu ş -
tur244. Karde ş 'i İ dris'i Kuzey Afrika'ya göndermi ş ti ki ileride onun so-
yundan gelenler Idris o ğ ullar ı, devletini kurucaklard ır. Muhammed 
Nefsuzzekiye öldü ğünde elli iki ya şı nda idi245 . İmamı  Malik, Medi-
ne'de Muhammed b. Abdullah'a yard ım etmi ş ti246. Muhammed'in 
karde ş i İ brahim İ bn Abdullah 143 H. 76o M. y ı lında Basra'ya gel-
miş  karde ş i Muhammed'in imaml ığı na davet etmeye ba ş lamış  kendi-
sine Imam' Azam Ebu Hanife gibi ilim adamlar ı  gizliden yard ım 
etmi ş lerdi. 145H. y ı lını n Ramazan ay ının ba şı nda harekete geçmi ş ti, 
karde şinin hareketi Ramazan' ın on yedisinde bast ırı ld ığı  için kendi-
sinin umudu söndü, ama harekete devam etti ve iki ay yirmi be ş  gün-
lük bir mukavemetten sonra öldürüldü ve hareketi de söndü (zilkade 
25, 145 H. 763 M) 247 . İ brahim öldüğü zaman k ırk sekiz ya şı nda idi248 . 
İbrahim büyük ba şar ı lar göstermi ş , Bahama'da yenilmeseydi, Ebu 
Cafer Mansur'u taht ından edebilirdi. İ brahim kendisine Emiru'l-
Mu'minin (müslümanların ba şkanı ) ad ı nı  vermi ş ti249. Her halde 
bu karde ş i Muhammed'in ölümünden sonra do ğmuş  olacakt ır. 
Mansur bu iki karde ş ten çok korkard ı  ve onlar ı  aldatıp yanı na getirt-
mek istedi, buna muvaffak olamad ı , ama onları  sava ş  meydanlar ı nda 
bertaraf etti. 

Burada dikkate de ğer husus Zeyd'in taraftarlar ı= bu sava ş -
larda bulunmu ş  olmalarıd ır. Bu yüzden bu hareketler Zeydiyye'nin 
hareketi say ılır. 

Hz. Hasan' ın soyundan gelen Ali oğ lu Hüseyin'in başkanlığı nda, 
Abbasi Halifesi Hadi zaman ında, 169 H. 785 M. yı lında Medine'de 
bir isyan ba ş lamış tı . Buna sebeb Medine valisinin Hz. Ali'nin soyundan 
bulunanlara kötülük etmesi oldu ğu zikrediliyor. Hüseyin Medine'yi 

242 H. İ .H. 2/ 138. 

243 Taberi 5/ 23o. 

244 Eşar, Makalat I / 145, Hasan İ brahim Hasan 2/ I24- I29. ,  

245 Ş ezerat I / 213, Mesudi kı rkbeş  ya şı nda olduğ unu söylüyor (Muruc 2/ 2 37)• 
246 Hasan İ brahim Hasan 2/ 130. 

247 Taberi 6/ 251, 262-263, Ş ezerat T / I24 , H.I.H. 2/ 136. 
248 Ş ezerat 1 / 214. 

249 el-Kummi M.C. Me şkur notu 209. 
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elde ettikten sonra adamlar ı ndan ( ş ia) halifeliğ i için biat al ıp Mekke'-
ye hareket etmi ş  ve Mekke'ye alt ı  mil mesafede (Fah denen yerde) 
Abbasi ordusu ile kar şı la şmış  ve iyi bir şekilde sava şmasına rağmen 
feci bir biçimde kendisiyle beraber bulunan akrabas ın ı n bir kı smı  
öldürülmü ş tü. Kerbelâ'dan sonra Fah'daki faciadan daha büyük 
bir facia bu ailenin ba şı na gelmemi ş ti250. Hasan' ın oğ lu Abdullah' ın 
oğ lu İ dris, ki Medine'de ölen Muhammed ve Irak'ta ölen İbrahim'in 
karde şidir, Fah'tan kurtulmaya muvaffak oldu. M ı sır'a gitti (172 
H. 788), orada posta müdürü Vad ıh isminde rafızî birisi vard ı , ona 
dokunmad ı  ve İdris'i posta ile Magrib'e (Fas'a) gönderdi. Bunu duyan 
Harun Reşid Vad ı ll'ı  astı rd ı  ve Yemâmeli Şanmah ad ında birim 
göndertip İ dris'i zehirletti (177 793 M.) 25 ı . 

tdris'in karde şi Yahya b. Abdullah Fah sava şı ndan kurtulup kaç-
mış  ve Deylem'e gelmi ş  orada kendisinin imaml ığı nı  gizlice yaymaya 
baş lamış , Harun Re şid Fadl Bermeki'yi üzerine göndermi ş , Fadl 
savaşmadan onu kand ırmış  kendisine garanti vermi ş  ve Bağdad'a 
Harun Re ş id'e teslim etmi ş , Harun Reş id ona ikramda bulund ıı ktan 
sonra hapse atmış , Zubeyr oğullarından Bekkar b. Abdullah' ın 
Yahya'n ın aleyhine Harun Re şid'e tahrikte bulunarak zehirletil-
mesine ve hapiste ölchlrülmesine sebeb olmu ş tur252 . 

Hasan soyundan Cafer o ğ lu Muhammed. Magrib'de Tâhert de-
nilen yerde ayaklanm ış  ve orasını  ele aeçirmi ş ti 253 . 

ı 99 H. 814 M. yıhnda Hz. Hasan' ın soyundan İ smail oğ lu Ib-
rahim oğ lu Tabataba denen) Muhammed, Cumadiyel ah ırin 
onunda Küfe'de isyan edip Muhammed Al'inden, raz ı  olunacak(?) 
bir adama davet etme ğ e ba ş lamış tı . Sava ş  ve te şkilat i şlerinin ba şı na 
Ebusseraya denen Seriy b. Mansur'u geçirmi ş ti. Muhammed On 
Tabataba) nin ortaya ç ıkmas ı na ait çe şitli sebebler ileri sürülüyorsa 
da aslında isyan etmeğe fırsat arayan bir inanca "Zeydiyyeye" sahip 
olduğundan basit bir sebebten ayaklanabilece ğ i gibi, bu inancta 
olduklarından vali ve halife tarafindan da rahat b ırakı lmamış lard ır. 

En kuvvetli bulduğumuz sebeb şudur: Ebusserâye, Herseme b. 
A'yun'un adamlar ından olduğ u halde kendine hakkı  verilmemiş tir. 

250 H.I.H. 2/ 138-139; E şari, Makalat I / 132,145, Yakut, Mucem el-Buldan 4/ 237, 
Taheri 6/ 410-412. 

251 •Taberi 6/ 416, H.I.H. 2/ 141-142. 

252 Taberi 6/ 450-455,  Eşari, Makalat I / 146. 
253 E şari, Makalat 1,/ 146 rahert, Afrika'n ı n kuzey bat ıs ında (Eksal—Mağ rib) bulunan 

bir şehirdir (Mu'cem el-Buldan 2/ 7). 
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Ebusseraya da Küfe'ye gidip Muhammede biat eder ve Muhammed 
de zaten böyle bir i ş e haz ırd ır, isyan eder ve Küfe'de kendisine uyan-
lar çoğ al ır, ama hükümetin gönderdi ğ i ordu ile ilk çarp ış mada Mu-
hammed galip gelmi ş tir, ald ığı  ganimetten Ebusseraya'ya vermedi-
ğ inden Ebusseraya Muhammed'i zehirlemi ş  ve Receb ay ının ilk 
perşembe günü 199. 814 M. aniden ölmü ş  ve Ebussereya Muham-
med'in yerine genç bir delikanl ı  olan Hz. Hüseyin'in soyundan. Zeyd'- 
in oğ lu Muhammed oğ lu Muhammed'i geçirmi ş , ama bütün i ş leri 
Ebusseraya kendi elinde tutmu ş tur. Abbasi veziri Hasan b. Sehl'in 
Muhammed oğ lu Abdus idaresinde gönderdi ğ i orduyu (dört bin 
ki ş i) tamamen yok etmi ş  ve geri kalan ı nı  esir almış , Küfe'de para 
bast ı rmış tı . İş in bu duruma geldi ğ ini gören Vezir Hasan b. Sehl, 
eskiden kızd ırmış  olduğu Hersemesyi Ebusseraya ile sava ş maya zorla ik 
na etmesi üzerine ve Ebusseraya ma ğ lup olmaya ba ş lamış , ama gene az-
mi k ırı lmamış  Hasan Eftas' ın oğ lu Huseyn'i Mekke'ye ve Hasan' ın to-
runlar ından Suleyman oğ lu Muhammed'i Medine'ye hacc kumandan ı  
(emiri) olarak göndermi ş , Hüseyin Arefe günü ak şamı  Mekke'ye girmi ş  
ve 199 H. 814 M. y ı lı  ç ıkana kadar "Mina'da kalm ış , Suleyman oğ lu 
Muhammed de ayn ı  yı lı  Medine'de geçirmi ş ti. 

Ebusseraya bu y ı l ı  mağ lubiyetle bitirdikten sonra 20o H (815 
M) Muharrem ayı nın on alt ı sında Küfe'de Ali soyundan olan taraf-
tarları  ile kaçt ı . Nihayet Celevla'da yakalan ıp Vezir Hasan b. Sehl'e 
getirilmi ş  ve Rebiülevvelin onunda Ebusseraya'n ın boynu vuru-
muş tu (20o H. 815 M) 254.  

Burada ş unu tesbit etmi ş  oluyoruz. İ mamlar her hususta emir ve 
ferman verirken Ebusseraya idare, kumanda ve te şkilat i ş lerini eline 
almış  ve genç olan inıamlara da emirler vererek onlar ı  sağ a sola gön-
dermi ş . Ancak "Mekâtil el—Taliniyyin'de Muhammed b. İ brahim 
öldüğü zaman Ebusseraya'ya vasiyet etti ğ i ifade ediliyor2". Halbuki 
Zeydiye mezhebine göre imam olamaz. Çünkü Fatma soyundan de ğ il-
dir. 20o H (815 M) y ı lı nda Hasan Aftas' ın oğ lu Hüseyin Mekke'de 
kalmış  ama Abbasiler'e ve halka çok zülüm etmi ş ler ve Hz. Hüseyn'in 
soyundan Cafer'i Sad ı k' ın oğ lu Muhammed'in o ğ lu Ali'de bu cina-
yetlere i ş tirak etmi ş  ve evleri bas ıp evli kad ınları  kaçırarak onlar ı  ev-
lerinde uzun zaman tutmu ş lard ır. Hasan Aftas' ın. oğ lu Hüseyin hal-
kın tutumu ve kendilerine kar şı  davran ışı nın değ iş tiğ ini görmü ş  ve 
Ebusseraya'n ın öldüğünü haber alm ış tı . Bunun üzerine İ mam ı  Caferi 

254 Taberi 7/ ı  ı  7-'23. E ş ari Makalat i / 147 vd. 
255 Eşarl Makalat' ı n notunda na ş ir Muhyiddin Abdulhamit taraf ı ndan naklen I / 147. 
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Sad ık' ın oğ lu Muhammed ahlakl ı  bir zat olduğundan halkın gözünde 
değ eri vard ı , Hüseyin ve Ebu Talibin soyundan olanlar zorla ona 
halife olmas ı n ı  kabul ettirmi ş ler, fakat ad ı  vard ı , tesiri yoktu, onun ad ı  
alt ında ahlaksızlıklar devam ediyordu. Hatta Mekke'de bu halife 
Muhammed'in oğ lu Mekke kad ı sının oğ lunu kaçırmış tı . Nihayet 
Abbasi ordusu gelip Muhammed'i esir al ıp ona hem kendi ve hem de 
Halife Memun'un eman ı nı  verdi, o da minbere ç ıkıp kendisine 
halife Memun'un öldüğünü bildirdiklerinden dolay ı  halifeli ğ i kabul 
etti ğ ini, fakat halifenin sa ğ  olduğunu duyması  üzerine ona eskiden 
olan biat ı n ı  ,yenilediğ ini, kendisi yüzü ğü parmağı ndan ç ıkard ığı  
gibi halifelikten ç ıktığı nı  halka ilan etti. İ sa b. Yezid Celudi, Caferi 
Sad ık'ın oğ lu Muhammed'i Mekke'den al ıp Irak'a götürdü, vezir 
Hasan b. Sehl'e teslim etti, o da Reca. b. Ebi Dahhâk ile Muhammed b. 
Caferi, Mervd-e olan Memun'a yollad ı  (20i H. 816 M) 256. ve Curcan'- 
da öldü (203 H. 818 M) 257. E şari Cafer'in o ğ lu bu Muhammed'in önce 
Hz. Hasan soyundan İ smail oğ lu İ brahim oğ lu Muhammed'e davet 
etti ğ ini kaydeder 258 . Aynı  ş ekilde Hasan Aftas' ı n oğ lu Hüseyin de ona 
davet etmi ş  zaten Ebusseraya'n ı n Hüseyn'i Medine'ye Muhammed 
nam ına göndermi ş ti, ölünce Hüseyin kendisine davet etmi ş ti259. Ancak 
Taberinin ifadesinden yukarda geçti ğ i gibi bu anla şı lmamaktad ır. 
Cafer'in oğ lu Muhammed'in halifeliğ ini ilan etmesinin iki şekilde 
yorumland ığı nı  görüyoruz. Biri Memun'un Ali R ıza'yı  resmen veli 
and tayin etti ğ ini bilmemesi, di ğeri de Musa Kaz ım ile karde ş i bu 
Muhammed'in arasin ı n iyi olmamas ı  ve imamlık inançlarında ara-
larında ihtilafın bulunmasıyd ı . Çünkü şiilerin bir kısmı  Cafer'in 
oğ lu Muhammed'in imaml ığ a daha lay ık olduğunu iddia etti 26°. 

Eşari bundan sonra Abbasi halifesi Mutas ım zaman ında 
Hz. Hüseyn'in torunlar ından İ sa oğ lu Muhammed oğ lu Ali'nin 
çıktığı n ı  anlatıyor2". E şari'nin Makalat ı nda vermi ş  olduğu bu fikri, 
eseri ne şreden Muhammed Muhyiddin ba şka yerde bulamad ığı nı  
fakat 1Vlutem ıd zamanı nda ayn ı  soydan gelmek üzere İ sa oğ lu Ahmed 

256 Taberi 7/ 124-127. 

57 Eşarl, Makalat I / 15o, Ş ezerat 2 / 7, H.I.H. 2/ 141-142, ı g ı . 
258 E şari ayn ı  yer. 

259 E ş ari Makalat 1 / 150. 

26o H. İ .H. 2/ 142-143. Memun 2o ı H (816 M) Ramazan ın ikisinde Cafer'in oğ lu Mu-
sa'n ın oğ lu Ali'yi veli and tayin etmi ş ti (Taberi 7/ 139) Ali R ıza 15o H. doğmuşı u ve 
203 H. 817 m. y ı lı nda öldü veya 'öldürüldü ( Ş ezerat 2/ 6. H.I.H. 2/ 185 vd. Taberi 
7/ ı 5o. 

261 Makalat 1 J 5o, 154. 
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oğ lu Muhammed oğ lu Ali'nin isyan etti ğ ini tesbit etmi ş  oluyor252 . 
Böylece tarihi yönden E ş a ı i'nin Makalat' ında bir yan ılma olduğ u 
gibi soydan da bir ad dü şmü ş  bulunuyor. Bu yanlış  belki müs-
tensihlerden ne şet etmi ş tir. Ama Muhyiddin'in de konuya fazla ışı k 
tutmad ığı  tarih kitaplar ı ndan anla şı lmaktad ı r. İ sa'nın oğ lu (Ahmed'-
in.  oğ lu) Muhammed'in oğ lu Ali, Taberi ve Hasan İ brahim Hasan'a 
göre bir takma ad olup, bu ad ı  kullanan, (255 H. 864 M.) y ı l ı nda 
Basra bölgesinde Zenç'lerin ba şı na geçerek isyan eden kimse olup 
ona Sâhib—i Zenç ad ı  verilmi ş tir. Ondört sene dört ay ve alt ı  gün 
devam eden bu isyan hareketinde bu Sahib-i Zenç denen isyanc ı -
ların ba şı  yukar ıdaki ad ı  takma ad ı  olarak kullanm ış sa da ba şka ad-
lar da—Abdurrahman oğ lu Muhammed oğ lu Ali ve Ömer oğ lu 
Yahya— kullanmış tır263 . Talkanl ı  Muhammed oğ lu Ali ad ında bir 
hanlı  bu zencilerin ba şı  idi ve Sahib el—Zenç olarak amlmış tı 2". Allah' ı n 
kendisini, Zencileri yoksulluktan kurtarmak üzere gönderdi ğ ini ve 
gaybi bildi ğ ini iddia etmi ş , peygamber oldu ğ unu ileri sürmü ştü'. 

Buradan şu neticeyi ç ıkarmak mümkündür: Hz. Ali'nin soyundan 
gelen kimseler, tarihte imaml ık için isyanlara, mezheplere ve haks ı z-
lıklara karşı  ayaklanmalara sebeb olduklar ından ve bunlar ın halk 
arasında me şhur olmalarından ötürü, kendi davas ına me şruluk 
kazand ırmak isteyen kimselerin Hz. Ali'nin soyunu istismar etmi ş  
olduğu tesbit edilmi ş  oluyor. 

Zeyd'in soy undan Hüseyin oğ lu Yahya o ğ lu Ömer oğ lu Yahya, 
Taberrnin ifadesine göre geçim s ıkı ntı sından Horasan'dan Bağdad'a 
(Medinet el—Selam) ve oradan Küfe'ye gelip isyan etmi ş  (25o H 864 m.) 
Zeydiler kendisine kat ıld ığı  gibi, her tabakadan adamlar kendi-
sine iltihak etmi ş  Kilfe'de kendisine biat edilmi ş  ve i ş i tehlike arzet-
meğ e ba şlamış  ise de tecrübesiz kimselerin sözlerine kanarak Hüseyin b. 
Ismail Kumandas ında olan ve gece istirahata çekilen halife ordusuna 
bask ın yapmış lar ama acemiliklerinden ba ş ar ı  gösterememi ş lerdir. 
Yahya'n ı n ölümüyle bu isyan da sönmü ş  oldu (25o H. 864 M) 266 . 

Yahya'n ı n isyanı  Küfe'de bast ı rı ld ıktan sonra Tahir o ğullarını n 
(Karde ş , amca çocuklar ı  olarak) durumu Taberistan taraflar ında 
kuvvetlenmi ş ti. Çünkü Yanya'‘ ı  öldüren Tahir oğ lu Abdullah oğ lu 

262 E. Makalat / 15o (not). 
263 Taberi 7/ 543-546. 
264 H. İ .H. 3/ 209. 
265 Taberi 7/ 544, 545, 8/ 144, H. İ .H. 3/ 209, 2 ı  o, Ş ezerat 2/ 155-156. 
266 Taberi 7/ 425-429, E şart 1 / 15i. 
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Muhammed olup, kendisine halife Mustain araziler (ikta) hediye 
etmi ş ti, zaten karde şinin tayin ettiğ i Süleyman b. Abdullah oralara 
âmir idi. Halka zulmetme ğe ba şlamış lar, halk bunlardan kurtulmak 
için Hz. Ali'nin soyundan Muhammed b. Ibrahim'e ba şvurarak 
ba ş lar ına geçmesini istemi ş , ama o bunu kabul etmemi ş  ve bu i şe 
daha lay ık Zeyd oğ lu Hasan' ı  (bu Zeyd, me şhur Zeyd'in amcas ı  
Hasan' ı n soyundand ı r) 267  göstermi ş  ve bu Hasan gelip onlar ın ba şı na 
geçmi ş  ve ayaklanm ış tır (250 H. 8 64 M). Bu y ı l içinde Rey ş ehri Ha-
san' ı n eline geçince orada bulunan Hz. Huseyn'in soyundan İ sa oğ lu 
Ahmed ve Hz. Hasan' ı n soyundan olan İ dris b. Musa ortaya ç ıkıyor. 
Ahmed bayram namaz ı nı  kı ld ırıyor ve Hz. Muhammed'in Al'inden, 
raz ı  olunacak bir ş ahsa daveti ilan ediyor 258 . Ancak ilk yı lda epeyce 
baş ar ı  gösteriyor ve galibiyet ve ma ğ lubiyet içinde (27o H. 883 M) 
yı lına kadar devam ediyor. O, bu y ı lda ölünce, yerine Karde şi Mu-
hammed b. Zeyd geçiyor 269. 

Bu Muharnmçd b. Zeyd de 287 H. goo M. y ı lında, Muhammed 
b. Harun'un emrindeki devlet ordusu tarafindan ma ğ lup edilerek 
öldürülmü ş  ve oğ lu Zeyd esir edilmi ş tim. 

İbn Esir'in bey an ına göre 251 H 865 M y ı lında Kazvin'de 
Hz. Hüseyn'in soyundan İ smail (üçüncü) oğ lu Ahmed oğ lu Hüseyin 
Arkat ayaklanm ış  ve Tahir oğullarının valisini Kazvin'den koymu ş -
turm. Fakat Ebul Ferec Mekatil el—Talifiiyyin adl ı  eserinde Hasan b. 
Zeyd'in bunu öldürdüğ ünü ve öldürme sebebi olarak da kendi na-
mı na imamlık istedi ğ ini yani Hasan'ı n arzusuna muhalefet etti ğ ini 
gösteriyorm. 

2 ı g H. 834 M. yı lında Hz. Hüseyin'in soyundan Ali o ğ lu Kasım 
oğ lu Muhammed, Mutası m zaman ında Horasan'da ayaklanm ış  ve Hz. 
Muhammed'in Ali'nden raz ı  olunacak birine davet etme ğe baş lamış tı . 
Tahir oğ lu Abdullah ile aralar ı nda geçen bir kaç sava ş tan sonra 
yakalanm ış  Bağdad'a Mutas ım'e getirilmi ş  ve hapsedilmi ş ti. Bayram 
gecesi kaçm ış  veya kaç ırı lmış . Sonu meçhul kalm ış  olduğundan, 
ölmediğ ine ve tekrar gelip dünyaya adaletle dolduraca ğı na inananlar 
bulunuyordu. Zeydiyye'nin Carudiyye kolunun fikirlerine mutema- 

267 Eşari Makalat I / 151. 

268 Taberi 7/ 433. 

269 Taberi 7/ 429-433,  'bn Hallikan 6/ 424- 

27o Taberi 8/ 204, Esari Makalat I / 151. 
271 İ bn Esir 7/ 58 (251 H)? 

272 Ebul Ferec, Mekatil el-Talibin? 
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yildi27 . Hz. Hüseyn'in soyundan Hamza o ğ lu Muhammed oğ lu 
Hüseyin 25 ı  H. 865 M. yı lında Abbasi halifesi Mustain zaman ı nda 
Küfe'de ayaklanm ış , kendisine kar şı  Muzah ı rn b. Hakan gönderilince 
Samerra'ya kaçm ış 274  ve Mutez halife olunca ona biat etmi ş ti. Hüseyin 
bir müddet sonra gene kaçm ış , tekrar ayaklanmaya haz ı rlan ırken yaka-
lanıp hapsedilmi ş  ve on seneden fazla hapiste kald ıktan sonra Mu-
temid tarafı ndan 268 H (881 M) de serbest b ırak ı lmış  ; Kûfe civar ında 
isyan etmi ş  çapulculuk yapm ış  olduğundan halk tarafından nefretle 
karşı lanmış  hapse at ı lmış , 27 ı  H (883 M)'de ölmü ş tüns. 

251 H M. 865 yı lı nda Mekke'de Hz. Hasan' ın soyundan İ brahim 
oğ lu Yusuf oğ lu İ smail ayaklanm ış  Mekke valisi kaçmış ,, Ismail Mek-
ke'yi yağ malamış , halkı  aç bırakmış ; Medine'ye gitmi ş  oran ı n valisi 
de kaçmış  tekrar Mekke'ye dönmü ş , Arafat'ta gece ve gündüz hac ı -
lar bulunamamış  ve halk ı  soymuş  ve nihayet 252 H (866 M.) Rebiul 
evvelin ikinci gecesi ölmü ş  ve yerine karde şi Muhammed b. Yusuf 
geçmi ş , o da Medine'ye yiyecek gidecek yolu kesmi ş , Ebus—Sac, 
üzerine gönderilmi ş  ve kaçarken yolda ölmü ş tür276 . 

Zeyd'in 	122 H 739 M.) meydana getirdiğ i hem fikri ve hem fiili 
hareket Islam tarihinde büyük kar ışı kl ıklara sebeb olmu ş , Ali—Fatma 
soyunu bir bayrak alt ında toplama amac ı nı  gütmü ş , bu soydan 
gelenlere imam (devlet ba şkanı ) olma inanc ı nı  a şı lamış tı . Kendini 
ve zaman ı  uygun bulanlar imaml ıklarını  ilan etmi ş ler, bazan da kendi 
hayat şartlar ı  ve bazan toplumun hayat ş artlar ı  kendilerini, mevcut bo-
zuk devlet idaresine ve zalim valilere kar şı  ayaklanmak zorunda b ı rak-
m ış tı . Ama hiç biri Abbasi halifeliğ ini devirip yerine geçmeğe muvaf-
fak olamam ış tı . Yukarda kısaca değ indiğ imiz tarihi olaylarda ba şar ı -
sızlık sebeblerine inmeyi gaye edinmedi ğ imizden, onlara i ş aret etmek 
de yan ı ltı cı  olabilir. Yaln ı z bundan sonra görece ğ imiz gibi aile çok 
dağı lmış , değ işik görü ş lere ayr ı lmış lar ve yabanc ı  unsurlar, 
nıâmlara halisane ve inançla yard ı mc ı  olmaktan çok, onlara 
yakla şarak nüfuzlar ını  art ırmak ve mevki sahibi olmak amac ını  
taşı mış lard ır. Bunun için de imaml ığ a fazla önem vermemi ş ler-
di. Diğer bir nokta, amca o ğullar ı  olan Abbasi ailesi de onlar-
dan her zaman endi şe duyduğu için, onlara hiç göz açt ırmama-
ya azmetmi ş lerdi. Üçüncü bir nokta Hz. Ali'nin soyunun geni ş lemesi, 

273 Taberi 7/ 223-224, E ş ari Makalat 1 / 1354,149 ve bu sayfalardaki notlar. 
274 Taberi 7/ 477- 
275 Eş ari Makalat 1 / 152 ve not. 
276 Taberi 7/ 492, 513, E şari Makalat 1 J  153 ve not. 
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her tarafa yay ılması  da aile disiplininin kurulamamasma sebeb ol-
mu ş , bir yerde her hangi bir sebebten biri ayaklanm ış sa, ba şka yer-
deki onlarla uzaktan ili şkisi olan bir aile de devlet idarecileri tarafın-
dan tedirgin edilmi ş tir. Mesela Emevi halifeli ğ inin, Hz. Ali soyunun 
gayretinden ziyade Abbas soyunun siyasi i ş leri yürütmekteki ba şarı sı  
sonucu, yık ı ld ığı nı  kabul etmek gerekmektedir. E ğer Abbas soyu i şe 
karış masayd ı , Hz. Ali'nin soyu Emevi saltanat ını  yıkabilecek miydi, 
nitekim Abbasi saltanat ın ı  yıkamad ı . Basit olarak bile olsa tarihi 
olaylar tahlil edilince yapam ıyacağı  neticesine varmak gerekiyor. 
Dediğ imiz gibi bunun yorumu uzun ve derin bir incelemeye ba ğ lıd ır. 

Ş unu ı srarla söylüyoruz, ama ne derece hakl ıy ız, onu kesin 
hükme bağ lamak zordur. Hz. Hüseyn'in soyundan olan Ali Zey-
nelabidin'in o ğ lu Zeyd, Hz. Hasan' ın soyuna da Şamil olan imaml ık 
nazariyesini ortaya atmasayd ı , acaba o soy da Hz. Ali'nin oğ lu Mu-
hammed Hanefiye gibi tarihe mi kar ış acaktı ? Kar ış rnasa bile hayat ını  
daha ziyade Zeyd'in imaml ık nazariyesine borçludur ve bundan do-
layıd ı r ki Hasan soyundan ayaklananlar daima Zeydiye'yi yanlar ında 
bulmu ş lard ır. 

Zeydiyyenin Kollar ı : 

Ş imdi de bu kadar canl ı  ve fikri bir hareket meydana getiren 
Zeyd'in etrafında kümele şerek ortaya ç ıkan fırkalar ı  görelim. Ba ş -
kalarından olduğu gibi Zeydiyye'yi de say ıca azaltan ve ço ğ altan ya-
zarlar vard ır. Bugünkü siyasi partiler bu hususta güzel bir örnek te şkil 
etmektedir. Ş ahsi garçz ve h ırslar ın insanlar ı  nası l bir şah ıs etrafında 
toplad ığı n ı  görüyoruz. Eğer parti tüzükleri ilmi bir incelemeye tabi 
tutulsa aralar ındaki farklar ı n zoraki farklar oldu ğ u gözden kaç-
maz. Aralar ında gerçekten ideolojik fark bulunan partiler, ancak bir 
kaç partiyi bir grup alt ına ald ıktan sonra ortaya ç ıkabilir. 

İş te İ slam tarihinde de siyasetle kar ışı k, daha doğ rusu siyasi 
amaçla ortaya ç ı kan mezheplerde de ayn ı  benzerliğ i ve farklar ın an-
cak baz ı  kimselerin şahsi amaçlar ına hizmet etmekte Oldu ğu görülür. 

A- Carudiyye: 

a) Ebu'l-Carüd'un adamlar ı  Hz. Peygamber'in Ali'nin imaml ı -
ğı nı  vasıfla söylemi ş  olduğuna inan ırlarm. Bu şunu ifade ediyor ki 
Hz. Peygamber Hz. Ali'nin an ını  anmam ış . O'na uygun dü şen sı -
fatlar ı  zikretmi ştir. Asl ında insan ı  en iyi anlatan ve tarif eden o'nun 

277 Ş ehristani, ı  /212; Ba ğdad ı , el-Fark, 3o. İmam Buhari, Ebu'l-Carud'un ( ı 3o-

ı 6o) aras ında öldüğünü zikretmiş tir. 
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özel ad ı dır. Bir kimseye uygun olan s ıfatlar ba şkasına da uygun 
olabilir. Böyle bir tayin insanlar ın zihnini karış tırmak olacağı  için 
Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi kasdetti ğ ini ayr ıca ispat etmek gerekir. 
Ebu'l-Carüd-Ziyad b. Munzir (Ziyad) olup, Muhammed Bak ır de-
nizde yaşayan canavar ( Ş eytan) anlam ında ona "Serhub" demi ş tir. 
Çünkü Hz. Ali'ye biat etmediler diye sahabeyi kafir saym ış lardı r. 
Hz. Ali'den sonra oğ lu Hasan ve ondan sonra Hz. Hüseyi'nin imam 
olduğunu iddia etmi ş lerdi. Ebu'l-Carüd'un rivayet etti ğ i hadisler 
zayıf olduğu için terkedilmi ş tir278 . 

b) Hz. Ali'nin vasiyetle imam olduğuna inananlar Hz. Hüseyin'-
den sonra imametin' son buldu ğuna inan ı rlar. Hz. Peygamber, Hz. 
Ali sonra Hasan ve ondan sonra Hüseyin'e isimlerini söyleyerek 
imamlığı  vasiyet etti ğ ini iddia ederler. Onlardan sonra herhangi 
bir kimsenin imamlığı n ı  ileri sürmezler 279. c) Muhammed b. Abdul-
lah b. Hasan b. Hasan b. Ali b. Ebi Talib (Nefsuz Zekiyye'yi bekle-
yenler onun öldürüldü ğüne ve öldüğüne inanmayanlar onun dönüp 
geleceğ ine inanırlar, onu beklemektedirler. Beklenilen Mehdi olup 
gelerek dünyay ı  adaletle dolduracakt ı r280. Ebu Cafer Mensur (Ab-
basi Halifesi) Muhammed Nefsuz Zekiyye üzerine İ sa b. Musa'y ı  ve 
Humeyd b. Kahtaba'y ı  gönderip onunla sava şmış lar ve neticede 
öldürülmü ş tür2". 

d) Muhammed b. Kas ım b. Ali b. Ömer'in gelmesini bekleyen-
ler de vard ır282 . "Tabkan" şehrinde isyan etti ğ i için "Tabkanl ı" 
—Sahib Tabkan— denmi ştir. Mutas ım, üzerine ordu göndermi ş  Mu-
hammed mağ lup edilerek esir edilmi ş  ve Mutas ım'a getirilmi ş  o da 
onu hapsetmi ş tir. Bundan sonra kimi kaçt ığı na ve kimi de öldüğü-
ne inanı rlar. Hayatta oldu ğuna inananlar onun tekrar gelip ç ıka-
cağı n ı  iddia ederler"'. 

B) Ebrakiyye : 

(Bunun hakk ında da bilgi elde etme imkan ı  olmad ı ) 

C) râkiibiyye : Yakub ad ında birine uyanlar ın fırkası  olup Ebu 
Bekir ve Ömer'in halifeli ğ ini kabul ederler; ancak Ebü Bekir ve Ömer'- 

278 E1-Fark' ın haş iyesi, 3o. 
Not: ı , M.M. Abdulhamid Nş r. isferayint, et-Tabsir, 16. 

279 Ebu Muhammed Hasan b. Musa, F ı raku' ş -ş ia, 54. 
28o Bağdadi, el-Fark, 31. 
281 Ebu'l-E ş 'ari, Makalat, t /145; Mesudi, Muruç, 3 /3o6-8. 
282 Bağdadi, el-Fark, 31. 
283 Ebul-Hasan Eş ari, Makalat, I /149. 
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den yaka silkenlerden (teberri) uzak, beri olduklar ı nı  söylemezler. 
Ölülerin dünyaya dönece ğ ini (rac'a) inkar ederler ve bu inanca ba ğ lı  
olanlardan uzak dururlar 284 . 

D) Nâimiyye : Nâim b. Yemen ad ı nda birinin kurdu ğ u mezheb-
dir. İ mamlığı n Ali'nin hakkı  olduğunu ve onun Hz. Peygamberden 
sonra en faziletli kimse oldu ğunu iddia ederler. Onlara göre, ümmet 
Ebu Bekir \İ e Ömer'i halife tayin etmekle günah olan bir yanl ış  değ il, 
en iyiyi yapmay ı  terketmek yanl ışı nı  yapmış tı r. Osman'dan ve Ali ile 
sava ş anlardan uzak durur ve onlara küfrü isnad ederler 2". 

E) Suleymaniyye : Geririyye : 

Cerir oğ lu Suleyman' ın adamlar ını n kurduğu mezhebdir. İ mam-
lığı n (seçim) yoluyla oldu ğuna ve iki iyi ve seçkin müslüman ın 
seçmesiyle ve biat ı  ile gerçekle ş eceğ ine inanırlar. Daha faziletli kimse 
varken daha az faziletli kimsenin imaml ığı  (devlet ba şkanlığı ) caizdir. 
Ebu Bekir ve Ömer'in halifeliklerini kabul ederler. Zurkan' ın Cerir 
oğ lu Süleyman'dan anlatt ığı na göre, Ebu Bekir ve Ömer'e biat yanl ış  
ise de bundan dolay ı  fasıklı k gerekmez. Ne varki ümmet daha lay ık 
olan ı  terketmi ş tii . Süleyman H7 .0smanWtenkit edildiğ i hadiselerind 
dolay ı  tekfir eder. Ali, ona göre sap ıklığ a dü ş mez ve onun sap ık oldu-
ğuna dair dürüst ve adil bir şahit bulunamaz. Fakat bu inceli ğ i halkın 
bilmesi gerekmez 286. Ehli sünnet, Hz. Osman' ı  tekfir etti ğ inden ötürü, 
Cerir oğ lu Suleymanı  tekfir eder 287 . Cerir oğ lu Suleyman Harun 
Re şid'in muasırı  olup Zeydiyye'nin kelamc ı larından say ıhr288. Bunlar, 
Hz.Ay şe'yi, Zubeyr ve Talha'y ı  Ali'ye kar şı  sava ş malarından dolayı  
tekfir ederler 289. Buna ra ğ men Süleymaniyye iki meseleden dolay ı  
imamiyye'yi (Keysaniyye olmal ı ) aç ık sap ıklı kta görürler. 

a) Allah' ın fikrini de ğ i ş tirmesi (Beda) meselesi yani gelecekte 
yapacaklar ını  söyledikleri bir i ş i yapamazlarsa Allah (ha şa!) fikrini 
değ i ş tirdi demek suretiyle kendilerini temize ç ıkarmalarıdır ki 
bunu ilk icad eden Muhtar Sekafi'dir ve bu aç ık bir sap ıklık-
tır. 

284 E şari, Makalat / 137, el-Fark 34. M.M. ne şri. 
285 Eşari Makalat ı  / 137, Mesudi bu f ırkaya yamaniyye deyip Küfeli Muhammed b. 

Yeman' ın adamlar ı  olduğunu kaydeder (Muruc ?). 
286 Eşari Makalat i / 135-136, İ sferayini 17, el-Kummi 7. 
287 el-Fark 32-33. 
288 M.C— Meş kıı r, el-Kummi 141 not. 
289 el—Kummi 8 (141 not). 
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b) Zalimlerin yan ında onlara ho ş  görünmek için söyledikleri 
bir sözden dolay ı  tenkit edildikleri vakit biz onu kendimizi korumak 
için (Takıyye) söyledik, derneğ i de kabul etmezler 29°. 

F) Betriyye ( Zeydiyye) : 

Bunlar, Hayy oğ lu Salih oğ lu Hasan' ın adamlar ıd ır. Butriyye den-
mesinin sebebi ş öyle izah ediliyor: Sedir diyor ki, bir gün imam Mu-
hammed Bak ır' ın yan ına, içlerinde Seleme b. Kuheyl, Ebul Hafsa ve 
Kesir Neva'n ı n da bulunduğu bir cemaatla birlikte gittim. M. Ba-
kır'ın yanında karde ş i Zeyd b. Ali de vard ı . Bu cemaat Muham-
med Bakır'a: Biz Ali'yi, Hasan' ı , ve Hüseyn'i dost kabul eder, 
dü ş manlarından uzak dururuz (teberri ederiz)? Muhammed Bak ı r 
evet dedi. Bu cemaat: Ebu Bekir ve Ömer'i dost kabul eder, 
düş manları ndan yaka silkeriz ? Zeyd onlara döndü ve Fatma'dan 
da yaka silkermisiniz? I ş imizi berbat ettiniz (betr ettiniz—kesdiniz) 
Allah sizi de berbat etsin (betr etsin—kessin) dedi, ve bundan dolay ı  
Kesir Neva'ya "Ebter" ve mezhebine de Butriyye(*) veya Ebteriyye 
denmi ş tir2". 

Baz ı larına göre de Kesir ibn ismâil en—Nevvâ'mn 292  lakabı  "Eb-
ter" olduğundan Butriyye denmi ş tir293 . Ş ehristani, Butriyye ile Salihiy-
ye'nin Hasan b. Salih b. Hayy'a nisbet edilen ayn ı  fırka olduğunu 
söylemektedir. E şari, Betriyye fırkası  Salih'in oğ lu Hasan ve Kesir Ne-
va'nın fırkası  diyor294. El—Kummi, Butriyye fırkası  Ashab—ı  Had isin 
fı rkas ı  derken bunların içinde Salih oğ lu Salim'i, Uyeyne oğ lu Ha-
kem'i, Kuheyl oğ lu Selerne'yi Ebul—M ıkdad Sabit Haddad' ı  zikredi-
yor295. El—Kummi değ iş ik sayfalarda Ş üpheciler ( Şükkak) ve Butriyye 
fırkasnım Ashab- ı  Hadis'in fırkas ı  olduğunu ifade ettikten sonra bu 
hadisciler içinde Said oğ lu Sufyan Seyri, Abdullah oğ lu Ş üreyk, İ bn 
Ebi Leyla, Muhammed ibn İ dris Ş âfii, Enes o ğ lu Malik ve benzer-
lerini zikreder296. Diğer bir yerde "Butriyye"nin Salih o ğ lu Hasan' ın 
ve onun fikrine uyanlar ı n fırkas ı  olduğunu anlat ı r297 . 

290 M. Ebu Zehre, el- İ mam Zeyd 199. 
(*) Butriyye'dir ama Hafız "Betriyye" demi ş tir. (Tacul Arus ı o /98). 

291 M.C. Meşkur, el-Kummi, not Ilo Rical el-Ke ş i'den naklen. 
292 Mizan 3 402. 
293 Eşari Makalat ı  / 136. 
294 Makalat 1 / 36. 
295 el-Kummi ı o. 
296 el-Kummi 6. 
297 el Kummi 7. 
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Bundan anla şı lıyor ki Butriyye fırkas ı nın ası l fikir yap ı sın ı  mey-
dana getiren Salih oğ lu Hasan'd ır. Ancak bu fırka kitaplar ı , genel-
likle Butriyye mezhebini Kesir Neva'ya nisbet etmektedirler 293 . But-
riyye fırkasını  önce Kesir Neva' kurmu ş  ve sonra Salih o ğ lu Hasan ve 
diğerleri bu mezhebe intisab etmi ş tir. Salih oğ lu Hasan' ı n güvenilen 
bir hadisci olduğu, Buhari ve Müslim ondan hadis nakletmeyi do ğ ru 
buldukları  nakledilir; Zeydiyye'nin de ileri gelenlerinden olmas ı  ha-
sebiyle bu mezhep ona da nisbet edilmektedir. Bunun için Butriyye'- 
den Salih oğ lu Hasan ifadesinin kullan ı lması  daha doğ ru olmalıd ı r. 

Kesir Nevi hakk ı nda fazla bilgimiz yoktur. el—Mizan'da 169 H. 
(785 M.) y ı lında vefat ettiğ i zikredilmektedir 299 . 

Aslen Hemdanl ı  Küfe'nin fıkıhçı sı  ve Zahid'i olan. Hayy o ğ lu 
Salih oğ lu Hasan hadisçi ve hadiste güvenilen, iyi zapteden bir zat 
olup Ebu Nuaym ondan daha faziletlisini görmedim demi ş tir. Ş ii 
temayüllü olup İ mam Zeyd'in o ğ lu Isa'ya k ı z ı nı  vermi ş ti ve onunla 
beraber bir yerde yedi sene gizlenmi ş tir. Abbasi halifesi Mehdi 
her ikisini arad ı  ama bulamad ı . İ sa öldükten alt ı  ay sonra da kay ı n 
pederi Hasan öldü ( oo-169 H. 718-785 M.)" 4. 

BetrilıTe' nin inançları  : 

Onlara göre Hz. Peygamber'den sonra insanlar ı n en faziletlisi ve 
imamlığ a en layı k olan ı . Hz. Ali'dir. Ama Ebu Bekir ve Ömer'in i-
maml ıkları  da geçersiz de ğ ildir. Çünkü Ali imaml ığı  onlara b ırakmış  
ve bir zorlama olmadan onlara itaat etmi ş tir"°. Butriyye hakk ında 
müstenkiftir, bir hüküm vermezler, onun ne aleyhinde e ne de le-
hinde bir şey söylemezler. Sebeb olarak lehinde ve aleyhinde olan 
delillerin kendilerini karars ız k ı lması nı  ileri sürerler 302 . Eğ er Ali, Ebu 
Bekir ve Ömer'in imaml ıklarma raz ı  olmasayd ı , onlar da yanl ış  
yolda sap ı tmış  olurlard ı , sözleri ilk Betrilerden nakledilmi ş tir" 3 . Eşari, 
Salih oğ lu Hasan' ın Hz. Osman ın tenkit edildi ğ i i ş lerden sonra on- 

298 el-Fark 33, İ sferayini 17. 

299 Zahid Kevseri notu el-Tabsir 17. 
300 Ş ezerat i / 263, İ bn Nedim, el-Fihrist 267, Zahid Kevseri, İ sferayini'yi bu Hasan 

hakkında kullandığı  "onun bu hasletleri bilinmediğ i için hadis rivayetini Muslim kabul 
etmi ş tir" sözünü tenkid ederek onun hali bütün Alt ı  Kitap sahibi taraf ından iyi bilindiğ ini 
ve İ sferayi'nin onu tenkitte hocas ının (Bağ dadi el—Fark sahibi) tezini oldu ğunu ifade eder. 

Bk. z. k. rıeş ri, et-Tabsir 17 not. 

3o1 Nevbahti 18, el-Kummi i I. 

302 Ş ehristani i / 216. 

303 el-Kummi 18, Nevbahti 18. 

81 



dan uzak olduğunu ifade etti ğ ini, nakleder304. Zahid Kevseri el-
Tabsir'deki notunda Salih o ğ lu Hasan' ın ad ına nisbet edilen Sali-
hiyye'nin ki buna Butriyye de dendi ğ ini gördük, Zeydiyye fırkala-
rmın Ehli sünnette en yak ı n olanı  bulunduğunu kay-deder3". Bu-
radan şöyle bir sonuca varmak mümkündür: Butriyye, bu f ırka-
kan ı n ilk te şekkül etti ğ i andaki ad ıd ır ve sonra Sahil o ğ lu Hasan' ın 
kuvvetli şahsiyeti sonucu ona nisbet edilmi ş tir. 

Eşari'ye göre Butriyye, Hz. Ali'nin imaml ığı nın ancak kendisine 
biat edildi ğ i zaman gerçekle ş tiğ ine inan ırlar306. Abdulkahir Bağdadi; 
"Zeydiyyeden olan Süleymanniyye ve Butriyye, Ebu Bekir ve ,Ömer' ı  
kafir sayd ıklarından dolayı  Carudiyye'yi kafir sayd ı lar. Carudiyye de, 
Süleymaniyye ve Butriyye'yi mezkur ilk iki halifeyi tekfir etmedik-
lerinden ötürü tekfir etmi ş tir307 . der. 

Ş ehristani'nin ifadesine göre Butriyye, di ğer Zeydiyye fırkalar ı  
gibi. Hasan ve Hüseyinin soyundan kim k ı lıç çekmi şse o imamd ır 
görü şündedir. Yaln ız iki imam ayn ı  şartları  hâiz olursa hangi-
sinin daha faziletli ve zahit oldu ğuna bakı lır, bunlarda eş it olurlarsa., 
hangisinin. daha sa ğ lam fikirli ve daha kesin kararl ı  olduğuna bakı -
l ırd ı ; e şitlerse art ık i şin içinden ç ı kı lmazd ı , ama her ikisi ayr ı  bölge-
lerde ise, her biri bulundu ğu bölgede mustakilen imam olur ve onlara 
itaat da farz olurdu. Bunlar ı n çoğunluğu zaman ı mızda taklitçidir, 
bir ictihad yapmaya ba şvurmazlar. İ tikatta Mutezilenin harfiyen , 

takipçisi olup Mutezile imamlar ını  ş ii imamlarından datıa yüce 
tutarlar. F ıkıhta Ebu Hanife mezhebine uyup baz ı  meselelerde Ş afi'ye 
uyarlar 3". 

Muhammed Ebu Zehre Şehristani'nin bu sözü ile ilgili olarak 
yaptığı  açı klamada, Butriyye fırkasm ın furu'da (fıkıh) İ mam Zeyd'in 
"el-Mecmu" adl ı  eserindeki hükümleri almad ıklanm, bunun sebebi-
nin de Zeyd'in fıkh ının uyguland ığı  yer ile bunlar ın memleketinin 
uzak olması  ve aradan uzun bir zaman ın geçmi ş  olması  olduğu; bu 
yüzden, Irakta ve Türkistan'da bulunan Ebu Hanife f ıkh ını  ald ıkla-
rın ı  söylüyor3 09 . 

Zeydiyye mezhebinin kendisine nisbet edildi ğ i Hz. Hüseyin 
torunu Zeydin memleketimizde bilinmemesi dolay ı sıyle onun hak- 

304 Makalat 	1 37. 
305 et-Tabsir 17 not 5. 
306 Makalat ı  / 137. 
3o7 el-Fark 34, et-Tabsir 17. 
308 Ş ehristani, el-Milel / 217-218. 
309 Muhammed Ebu Zehre, el- İ mam Zeyd, 201 Mıs ır ı  g5g. 
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kı nda bir iki kelime söylemenin lûzumsuz olmayaca ğı nda şüphe yok-
tur. Yukarda anlatt ı klarimızdan ayr ı  olarak şunları  söyleyebili-
riz; 

Zeyd 8o H. 699 M. doğ muş  ve 122 H. 739 m da ölmü ş tür310. Ba-
bası  Hz. Hüseyin'in oğ lu Ali Zeynelabidin'dir. Ali Kerbela facias ında 

23 ya şı nda idi, fakat hasta oldu ğu için harbe kat ı lamad ı  ve böy-
lece Hz. Hüseyn'in soyunun kesilmemesi mümkün oldu. Yezid'in 
valileri onu öldürmek istemi ş  ve Yezid'i ziyarete gitti ğ i zaman da baz ı  
ahlaksız (fa.cir) kimseler öldürülmesini tavsiye etmi ş  iseler de Allah' ın 
inayetiyle kurtuldu. Sonra Yezid ona ikramda bulundu ve onsuz 
yemek yemez oldu. Sonradan Yezid Ali'yi Medineye gönderdi. An-
nesi Iran Ş ah ı  Yezdecird'in k ı z ı  idi. Daima üzüntülü ve çok a ğ lard ı . 
Çünkü ailesinden en sevdikleri Kerbela'da ölmü ş tü. Bu hâli tenkit 
edildiğ inde onlara ş öyle cevap vermi ş ti: Hz. Yakub'un, o ğ lu Yusuf 
kayboldu diye a ğ lamaktan gözlerine ak dü ş tü, öldüğünü de bilmi-
yordu. Ben bir günde ailemden ondan fazlas ı nın boğ azland ığı nı  gör-
düm. Onların üzüntüsünün kalbilmden gidece ğ ini mi zanedersiniz? 
diye cevap verdi. Kerbela fâciasm ı n Ali Zeynel'abidin'e kazand ırd ığı  
üç hasleti vard ı r: 

ı — Siyasetle u ğ ra ş mayı  kati olarak b ı rakt ı . Buna rağ men zâlimin 
zülmüne boyun e ğen bir miskin olmad ığı  gibi, hakkın heder olmas ına 
da raz ı  olmazd ı . 

2—Kendini tamamen ilme verdi. İ lmi herkesden öğ renmeye 
gayret ederdi. Mescide geldi ğ i zaman herkesi a ş arak geçer ve Eslem'- 
in ilim halkası na gidip otururdu. Kurey ş ten olan Nafi' b. Cubeyr, 
çıkış arak: Allah seni ba ğış lasın. Sen insanlar ın efendisisin, halk ı , 
ilim erbab ın ı  ve Kurey ş leri çiğneyerek gittiğ in bu siyah kölenin ya-
n ı nda ne i ş in var? deyince, Ali Zeynelabidin, insan istifade etti ğ i yer-
de oturur, cevab ını  vermi ş ti" 1 . 

3—Bütün bu elem ve üzüntüler içinde merhamet, ac ı ma ve şef-
kat hisleri ile gönlü dolmu ş  ve cömertlikle de ün yapm ış tı . Medine'de 
öyle insanlar vard ı  ki ne yeyip içtikleri ve kimin onlara ne verdi ğ i bil-
linmezdi. Ama Ali Zeynelabidin öldü ğü zaman, onlara kimin bakt ığı  
öğ renildi, s ırt ında yiyecek ta şı rd ı . Öldüğü zaman s ı rt ında ve omuzla-
rı nda ip izlerini gö ı-düler3 ' 2 . 

310 75 H. yı lında doğduğ unu söyleyen de vard ı r. 
31 ı  M. Ebu Zehre, el- İ mam Zeyd 24. 
312 Aynı  eser 25. 
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Baz ı  ş iiler ona Hz. Ali'nin ne zaman dönece ğ ini sormu ş lar, o da : 
Doğ rusu (Ali) kıyamet günü dirilecek ve ancak kendisiyle me şgul 
olabilecek, cevab ı n ı  vermi ş tim. 

Ali Zeynelabidin'in şiire geçen me şhur bir kı ssas ı  vard ır, ona 
burada temas etmeden geçemiyece ğ im. Emeviler devrinin en me şhur 
şairlerinden Ferezdek' ın söylediğ i, o hususta bir kasideSiden bir 
kaç beytin tercümesini verece ğ im. Abdul Melik'in oğ lu Hi şam 
daha halife olmadan hac eder ve Kabe'yi tavaf' ı nda Haceri Esvede 
elini değ dirmek için kalabal ıktan fırsat bulup yana şamaz, yüksek 
bir yere ç ı kar ı lmış  halde Ş aml ı  adamların ortas ında durduğu bir anda 
Ali Zeynelabidin gelmi ş  ve bütün halk ona hürmetten dolay ı  yol 
vermi ş  ve o da güzel ihram ı  ile Haceri Evved'e dokunmu ş  geçmi ş . 
Hi şam, bu manzaray ı  görünce onu küçük görerek kimmi ş  bu? der 
ve Hi şam'a Ferezdek bir kaside ile cevap verir. Bunun üzerine Hi şam 
Ferezdeğ 'i Mekke ile Medine arası nda "Asfan" denilen yere hapse-
der. Ali Zeynelabidin, Ferezde ğ 'e on iki bin dirhem para gönderir. 
Ferezdek kabul etmez ve der ki : Söyledi ğ imi Allah için ve hakka 
yard ım için Hz. Peygamber'in soyunun hakk ını  ifa için söyledim. 
Buna bedel hiç bir şey almam. Ali Zeynelabidin, Allah senin niyetinin 
doğ ruluğ unu biliyor, Allah'a yemin ederim ki kabul edeceksin, 
diyerek haber gönderir ve Ferezdek de al ı r. 

Ferezdeğ 'in kasidesinden bir kaç beyt: 

" İş te bunun! aya ğı nı n bastığı  yeri, çöl, Kabe, ihraml ı , ihramsız 
herkes biliyor. 

Bu, Allah' ın bütün kullar ı nı n en hay ırlı sının oğ ludur. Bu, ar ı k 
temiz pak olan Bayrakt ır. 

Kurey ş  onu gördüğü zaman, sözcüsü i ş te Kerem bunun iyilik-
lerinde son bulur. Müslümanlar ı n arap olan ını n ve arap olmayan ının 
ulaş amad ıkları  ş erefin doruğundad ı r. 

Bilmiyorsan bil, Fatma'n ın cğ ludur. Allah onun dedesi ile 
Peygamberlerin sonunu mühürledi. 

. 	O yanlız kelime—i ş ahadette "la" (hay ı r) der, eğ er kelime—i şalia- 
det olmasayd ı  onun "hay ır"lar ı  evet olurdu. Allah' ın ad ından sonra 
onları n ad ı  amili- veya yer yüzünün en iyi insanlar ı  kimlerdir dendi ğ i 
zaman onlar'd ır denir. 

313 Ayn ı  eser 26. 
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Senin bu kimmi ş ? sözün ona dokunmaz. Senin tan ı mad ığı nı  
Arap da tan ır, Arap olmayan da. 

Allah' ı  bilen ounun da evveliyat ı nı  bilir. Milletler bunun evin-
den dine nail olmu ş lard ır"4. 

Ali Zeynelabidin Küfe'de 38 H. 658 M do ğ mu ş  olup 94 H. 
712 yı l ında ölmüş tü"5 . 

Zeyd babas ın ı n yan ı nda yeti ş ti ve fı kıh, hadis, Kuran ö ğ rendi. 
Babas ı  öldüğü zaman on dört ya şı nda idi. Ağ abeysi Muhammed 
Bak ır ona hocal ı k yaptı . Babası , ağ abeysi Ebu Bekir ve Ömer'e hür-
mette kusur etmezlerdi. Gerçek imamlardan onlar ı n aleyhinde bulu-
nanlara rastlanm ış  değ ildir. Muhammed Bak ı r' ın oğ lu Cafer Zeyd 
ile ya şı t idi. Bu bak ımdan ağ abeysi onu yeti ş terecek kadar yeti şkin 
demektir. Ayn ı  aileden Hz. Hasan' ı n soyundan Ali Zeynelabidin'in 
hem hizas ı nda ve hem de muas ırı  olan Abdullah b. Hasan b. Hasan 
da ilimde ş öhret yapm ış  kimse idi. 145 H. 672 M. y ı lında 75 ya şı nda 
iken Abbasi halifesi Ebul Cafer'in hapishanesinde öldü. 

Zeyd'in, Mutezile reisi Vas ı l b. Ata'dan okudu ğu ve ondan itizal 
fikirlerini ald ığı  rivayet ediliyor. Ebu Zehra bundan üç netice ç ıkarıyor. 

Zeyd'in Vas ı l ile bulu ş tuğunu, onunla müzakere etti ğ ini veya 
ondan öğ rendiğ ini ileri sürmek mümkündür. Çünkü o zaman Basra 
fikir ve fırkalar ın doğduğ u bir merkezdi. İ mamı  Azam' ı n Basra'ya 
yirmi iki kere kelam okumaya ve münaka ş aya gittiğ i söylenir. 

2—Cemel ve S ıffin savaş larına kat ı lan her iki taraftan hangisinin 
haklı  olduğu bilinmernekte olduğuna, ama mutlaka birinin haklı  
olması  gerekti ğ ine inanan Mûtezilenin fikrine Zeyd'in kat ılması  
şüphesiz ş iilikte en büyük itikadi ak ıma öncülük etmi ş tir. Bu sadece 
Zeyd'in fikir istiklalini gösterme ğe yeter. 

Bizim buna ekleyeceğ imiz husun şudur. Zeyd'e doğ ru dü şünme-
yi öğ reten şey felsefi dü şüncedir. Doğ ru ve tutarl ı  düşünebilmek için 
insan her zaman felsefeye muhtaçt ı r. İ mam Azamm şahsiyeti önce 
felsefe (kelam) okuyup sonra fı kıh okumas ıyle te şekkül etmi ş tir. 
Başkalar ının dediğ ini ezberlemek insan ı  otomat k ılmaktan ileri 
götürmez. 

3—Zeyd Medine'de bulunan ilimleri elde ettikten sonra ilmini 
artırmak için dola şmaya ba ş lamış tı . ilim sahiplerinin davran ışı  
budur. İ lmin ne yeri, ne yurdu ve ne de milleti vard ır36 . 

314 M. Ebu Zehra 27,28,2g. 

315 Ş ezerat i / ı 05. 	 • 
316 M. Ebu Zehra ayn ı  eser 38-39. 
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Olaylar Hz. Alinin soyunu siyasete itiyor, oysa onlar bundan 
güçleri yetti ğ i derecede kaç ıyorlard ı . İ slam aleminde yukarda baz ı  
sebeplerine de ğ indi ğ imiz fı rkalar türüyor ve bunlar Hz. Ali'nin so-
yunu istismar ederek islâm' ı  içinden y ıkmayı  amaçl ıyorlard ı . Bu 
kimselerin, Ali'den önceki halifelere dil uzatarak Ali'nin soyunu hal- , 

 km gözünde kutsallaş tı rarak onlar ı  kendi . emellerine alet etmek 
arzular ı  ve fikirleri Ali Zeynelabidin o ğ lu Muhammed Bak ır ve Zeyd 
gibi imamlarca hakkiyle tesbit edilmi ş , bu sapık fikirlerle mücadel e 
ederek onlar ın sahiplerini yanlar ına yakla ş tırmamış lard ır. Böylece 
bu imamlar ş iilerin değ il, sünnilerin en büyük deste ğ i ve hocalar ı  
olmuş lard ır. Ebu Hanife Zeyd'in, Muhammed Bak ır' ın, Abdullah 
b. Hasan' ın ve Caferi Sad ı k' ı n talebesi olmu ş tu. 

Zeyd'in inanc ı  uğ runda taviz vermedi ğ i ve hatta şiilerde "ta-
kiyye" denilen kendi inanc ını  veya fikrini saklama kural ına göre 
hareket etmedi ğ i, kendisiyle beraber sava şa ç ıkacaklar ı n sorusuna 
gayet aç ıklıkla onlar ın arzusuna ayk ırı  cevap verdi ğ i hususunun 
gereğ i kadar değerlendirildi ğ ine kâni değ iliz. Bu tutumundan nası l 
bir sonuç ç ıkarmak gerekti ğ ini kestirmek zordur. Hakka, do ğ ruluğa, 
açık ve seçik olmaya çal ış an ı  ve bu aç ıklıkla ölmeye gideni bulmak 
çok zordur, on be ş  ve baz ı  rivayete göre k ırk bin ki ş i kendisine biat 
etmi ş , Ebu Bekir ve Ömer hakk ındaki soruya verdi ğ i haklı  ceN, abi 
kabul etmeyenler da ğı lmış  ve yanında iki ı le üç yüz ki şi kald ığı  halde 
hak yolunda sava şarak ölmekten y ı lmamış tı . Mutezilenin, emr—i 
bi'l-maruf ve nehyi an ı l münker prensibi Zeyd'e çok tesir etmi ş  ol-
duğunu ve bu prensibe mutezile gibi sadakatla sar ı lmasını n da onu 
savaşa iten manevi desteklerden biri oldu ğunu Ehli Sünnet alimi olan 
M. Ebu Zehra ifade etmektedir 31 . 

Baş tarafta Hz. Ali'nin etraf ında toplanan insanlar ın nası l sa-
pık fikirler ileri sürdüklerini gördük. Ali'nin tanr ı  ilan edilmesin-
den, onun ölm.diğ ine ve Hz. Peygarnber'in dönece ğ ine, Allah' ı n 
şekil ve bu'dunun olduğuna kadar çarp ık fikirleri yayan fırkalardan 
ayri olarak i şi biraz daha geli ş tiren ve fikri meselelere din süsü veri-
yor görüntüsü üstün olan gruplar, şu dört görü ş te birle şmiş  sayı lırlar: 

Halifelik seçimle de ğ il, verâset yoluylad ır. Hz. Peygamber 
Ali'ye vasiyet etmi ş  Ali, oğ lu Hasan'a, Hasan da karde şi Hüseyin'e 
olmak üzere bir önceki imam kendinden sonra gelece ğe vasiyette 
bulunmu ştur. 

317 M. Ebu Zehra ayn ı  eser 49-5o, 65. 
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2—Ebu. Bekir ve Ömer halifeli ğ i Alı 'den gasbettikleri için la-
netlenmeğe lay ık olmuşlard ır. Onların imamlığı  kabul edilemez. 

3—imaml ık kendilerine vasiyet edilenler yanl ış l ı k yapmaz ve 
yanı lmaz. Onlar masurndur, imaml ıkları  kutsalcl ır. 

4—Beklenen Mehdi gerçektir, gelip dünyay ı  adaletle doldura-
caktır". 

Bu sonuncu görü ş , yani mehdi nazariyesi Ehli Sünneti de etki-
lemi ş  ve onlar da bunu inançlar ına katmış lard ır. Buna ra ğmen 
Imamı  Zeyd'in, böyle bir ortamda yeti ş tiğ i, ve bu insan üstü s ı fatlar 
kendilerine verildi ğ i, taraftarlar ı  arasında sayg ı , hürmet ve reislik 
gibi mevkilere bu s ıfatlardan dolay ı  layik görüldüklerini bildiğ i halde, 
bütün iddialar ı  yırtıp gerçeğ i görmesi çok önemlidir ve sadece bu 
konuda Islam dinine, hem siyasi ve hem de itikadi yönden, yapm ış  
olduğu hizmeti ve getirdi ğ i aç ıklığı , ş iiliğ i Ehli sünnete, daha do ğ rusu 
Islam' ın gerçek manas ına yakla ş tırmasının önemini iyi değerlendir-
mek gerekir. Çünkü sonraki Ehli Sünnetin, muhaddislerin nakletti ğ i 
"Imamlar Kurey ş 'tendir" hadisini ileri, sürerek imaml ığı  gene bir 
aileye veya kabileye inhisar ettirdikleri dü şünülürse, Ehli sünnet 
görüş lerinin de ı slaha ihtiyaç ı  olduğu ortaya ç ıkar, nitekim tarih de 
bunu tashih etmi ş  ve ilk anda bir kı sı m haricilerin fikri olan imamlık 
ehli sünnetin mal ı  olmuş tur. Ebu Bekir'in halifeliğ inin mezkur hadis 
dolayısiyle sabit olmad ığı n ı , diğer deyimle Sakife'de Ebu Bek ır'in 
halife seçiminde bu hadisin zikreciilmedi ğ ini ve delil getirilmedi ğ ini 
Zahid Kevseri de ifade etmektedir 3 ' 9 . 

Imamı  Zeyd'in yukardaki dört maddeyle ilgili fikirlerini ac ık-
layal ım: 

ı — Halifelik veraset yoluyla olamaz. Bazan bir ailede, fazilet 
yönü itibariyle bulunabilir, ama bu bulunu ş  o ailenin o aile olu ş u 
bakı mından değ ildir. Halifelikte as ı l olan fazilet s ıfatıd ır. Kim daha 
faziletli ise o, halife olmaya daha layikt ır. Ama daha fa,ziletli varken 
faziletli olan bir kimse de halife olursa, bu da, câizdir. Çünkü onun 
seçilmesinde de bir fayda ve maslaha.t dü ş ünülmüş tür. Büyük dedesi 
Hz. Ali, Zeyd'e göre de, Ebu Bekir ve . Ömer'den daha faziletlidir.. 
Fakat bu ikisinin halife olmas ına bu durum mani de ğ ildir. Onların 
halifeliğ i de meşrudur 

318 M. Ebu Zehra, Ayni eser 186-187. 
319 et—Tabsir 12, not 6. Bu konuda yeni bir inceleme için bk. (Prof) Dr. Mehmet 

Hatipoğ lu, Hilüfetin Kureyş liliğ i, Ilahiyat Fakültesi Dergisi c. 23/ 121-213. 1972. Ankara. 
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Bu fikirdeki asâlet ve isâbeti gere ğ i gibi değerlendiren kim-
seye henüz rastlamad ı m. Zeyd'in bu prensibi Islam' ı n gerçek ve re-
alist bir imamlık nazariyesini ortaya koymaktad ır. Bilindiğ i gibi 
Ehli Sünnet, dört halifenin faziletlerini halife olma s ırasına göre 
sıraya kor ve değerlendirirler. Bundan da demek isterler ki kim en 
üstün fazilete sahipse onun halife olmas ı  gerekir. Bunun sonucu, daha 
az faziletli olan ın halifeli ğ inin câiz olmaması  gerekir. Fakat bunun 
münaka ş asına nazara olarak yana ş tıkları nı  görmek zordur. Ama 
fiiliyatta zorba zâlimin ba şkanlığı nı  me ş ru saym ış lard ır. Oysa Zeyd'in, 
en faziletli varken daha az faziletli halife olabilir görü şü çok pratik 
ve kolay bir prensiptir. Halife seçiminde en faziletli kimseyi ara ş tırı r-
ken geçecek olan zaman devleti ba şkansız b ırakabilir ve en fazilietli 
kimseyi bulmak da pek mümkün de ğ ildir. Ama başkan ı n ümmetin 
en faziletlisi olmas ı  ş art ı  kald ırı ld ığı  ve daha az faziletli insan ın da ha-
life olmas ına cevaz verildi ğ i zaman seçilen halife me şru olarak i şe 
baş lar, devletin ve halk ın i ş leri normal me ş ru muamele altında yürü-
tülür. Devletin ve milletin i ş leri aksamaz. İş te İ mam Zeydin Islâm'a 
getirdiğ i bizce en uygun anlam budur. 

2—İ mamın Ali—Fatma soyundan olmas ı  şartının fazilet mesele-
si ile ilgili olup ümmetin maslahatın ın da dü şünülmesi karşı sında bu 
iki kavram ı  uzla ş tırmak imkans ı z gibi görülürse de hilafetin veraset 
yoluyla olmad ığı n ı  kabul etmekle bu ç ıkmazdan kurtulmak müm-
kündür. Fazilet ve maslahat da birle şebilir. Her halde Muaviye'yi 
Hz. Ali'ye tercih etmekte müslümanlar için bir fayda olmad ığı  gibi 
Ali'nin Muaviye'den faziletli oldu ğunda pek şüphe yoktur. Melik'in 
oğ lu Hi şam' ı , Muhammed Bak ır veya Zeyd b. Ali'ye tercih etmekte 
her halde müslümanlara sa ğ lanan bir maslahat olamaz. Zeyd'e göre 
müslümanlar ın maslahat ı  dini esaslar ı  uygulama ve adalet tevzii'- 
d ır"°. Bu iki esas Ali—Fatma soyundan ba şkası  tarafından daha 'iyi 
gerçekleşecekse, o zaman daha faziletli varken az faziletlinin imamh ğı  
câizdir. Burada imam Zeyd'e yöneltilebilecek tenkit, Ali—Fatma 
soyunu daha faziletli saymas ı  ve bu yönden onlar ın imamlığı nı  gerekli 
görmesidir. Ama irnaml ık için koyduğu diğer şartlar bunun nazar 
olduğunu ortaya koyabilir. Ve içinde bulundu ğu şartlar ın bunu ken-
disine empoze etti ğ ini düşünmek doğ ru olur. 

3—Zeyd'in, daima daha faziletli kimsenin halife olacağ imileri 
sürmediğ i ve hilafete verasetle veya va ş iyetle gelineceğ ini tasavvur 
etmedi ğ i fikrinden hareket ederek onun imamlar ın yanı lmazlığı nı  

32o M. Ebu Zehra 188- ı g ı . 
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(masumiyetini) kabül etmedi ğ ini söyleyebiliriz. Çünkü yan ı lmazl ık 
vahye ve peygamberli ğe ve onun vasiyet etmesine dayan ır. Böyle bir 
vasiyet ve veraset olmad ığı na göre halifenin yan ı lmazlığı nı  düşün-
mek doğ ru olmaz" ı . 

imandığı n diğer bir şart ı  da talibin kendini imaml ığ a aday 
göstermesidir. Bu ş artla bir kimse kendisini ortaya kor ve insanlar onda 
gerekli ş artlar ı  bulurlarsa, onu imam olarak seçerler. Bu şartla da Zeyd 
"takıyye" yani, uygun sözle kendini koruma prensibini bertaraf 
etmi ş tir. 

4— İ mam Zeyd, halifeli ğ i (imamlığı ) kamu yarar ı  olan bir mües-
sese olarak gördü ğ ü için, gizli ve gelecek bir imam ın ve mehdinin 
gereksizliğ ini kabul etmi ş tir. Imaml ık ş ahı sla kaim olmay ıp vasıfla 
kaimdir. Yani imaml ık için bir şah ı s yoktur, ancak bir tak ım vasıflar 
vard ır, onlar kimde bulunursa imam (devlet ba şkan ı ) odur. Zeyd 
ve Zeydiyye'nin fı khi görü ş lerini ilerde delilleriyle ayr ı ca kısa bir 
mukayeseye tabi tutaca ğı z. 

2— Nık ıniye : 

imamlığı n Ali'den Hasan'a, ondan, Hüseyin'e ve Hüseyin'in o ğ lu 
Ali Zeynelabidin'e giti ğ ine onun da imamlığı  ölümünde Muhammed 
Bakır'a verdi ğ ine inananlar, Bak ır' ın ölümüne kadar onun imaml ığı na 
bağ l ı  kald ı lar. Pek az kimse ondan hayat ında vazgeçti. Bunlar Ömer 
b. Reyah'a uyanlard ı r. Deniyor ki bu Ömer, Ebu Cafer Muhammed 
Bakı r'a bir mesele sormu ş  ve cevab ı nı  almış , öbür sene gene ayn ı  
soruyu sormu ş  bu sefer ba ş ka cevap al ı nca geçen sene ba şka, bu sene 
ba şka cevap vermenin manas ı  nedir, diye sormu ş ; "Bazan cevab ı -
mı z ı  "tak ıyye"den ötürü iki türlü vermek insan ı  ş a şı rtıp batıl bir i ş  
yapmaktan ileri gitmez" deyip bir kaç ki ş i ile birlikte Butriyye 
mezhebine meyletmi ş tir.322 . 

Ş imdi, İ mam Zeyd'in a ğ abeysi ve 114 H. 732 M. yı lında 55 
ya şı nda ölen Muhammed Bak ı r' ın323  ve onun soyunun imam ol-
duğunu iddia edenlerin fikirlerini görelim. 

a) Muhammed Bak ı r'ı n İmamkğ'ına inananlar : 

Imam Muhammed Bak ır' ın imamlığı m kabul edenlerin bir k ısmı  
onun ölümünden sonra Hz. Hasan' ın soyundan Abdullah' ın oğ lu 

321 M. Ebu Zehra 191. 
322 el-Kummi 75, Neybahti 52 el-Fark 38. 
323 el-Kummi 76, matbaa yanl ış ]. olarak 65 diyor, Nevbahti 53,55 ya şı nda olduğunu ve 

ölümü hakk ındaki ihtilaflara da her ikisi yer veriyor. 
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Muhammed (Nefsuzzekiyye) nin imam oldu ğunu kabul edip onun 
(145 H. 762 M) ölmedi ğ ine ve mehdi olarak gelece ğ ine inand ı lar. Bu 
Muhammd'in karde ş i İ brahim de, onun imaml ığı na davet ediyordu. 
Basra'da isyan edip Ebu Cafer Mensur'un gönderdi ğ i ordu tarafın-
dan öldürülmü ş tü (145 H. 762 M) 324  

b) Mugiriyye ( Muhammediyye) : 

Mugire b. Said de Muhammed Nefsüzzekiyye'nin mehdili ğ ini 
ve onun çı kışı na kadar imam ın Mugire olduğunu iddia etti. Bunlar, 
Hz. Hüseyn'in oğ lu Ali Zeynelabidin'in ve o ğ lu Muhammed Bak ır' ın 
Mugire'nin imam olması n ı  ayrı  ayr ı  vasiyet etmi ş  olduğunu ileri 
sürdüler. Bu Mugire İ rak vâliliğ i yapan Abdullah oğ lu Halid Kasri'- 
nin kölesiydi. İş i ilerleterek kendisinin peygamberli ğ ini ilan etti ve 
bunu HaLd'in yan ı nda itiraf edince Halid onu öldürdü"'. Zaten Mu-
hammed Bak ır' ın adamlar ı  onu reddetmi şler ve o da kendisini red-
dedenlere" rafiza demi ş tir. Ölüleri diriltti ğ ini de iddia eden adamlar ı , 
ruhların göçüne inan ı rlar ve Nevbahti'nin ifadesinden anla şı ld ığı -
na göre onun zaman ında yani 30o H. goo M. yılları nda mevcut 
idiler. E ş ari bu Mugiriyye hakk ında daha fazla bilgi verdi ğ i gibi 
Makalat' ın nâş iri M. Muhyidin de notta oldukça bilgi vermi ş  ve 
ayrı ca kendi fikrini de söylemi ş tir. Asl ında bu Mugire b. Beid Lclî 
Muhammed Nefsuzzekiyye'den 26 sene önce öldü ğüne göre Muham-
med'i beklenen mehdi olarak ileri sürmesi tarih bak ı mı ndan doğ ru 
değ ildir. Mugire, kendi sağ lığı nda Hz. Ali'nin soyunu istismar eden 
sahtekar ve büyücünün biridir. Ancak mehdi fikri de ortal ı kta dola ş -
tığı  için ismini vermedi ğ i meçhul bir mehdi gelene kadar imam ın ken-
disi olduğ unu iddia etmesi olaylara daha uygun dü şmektedir. Onun 
adamlar ı  Muhammed Nefsüzzekiyye'nin ölümünden (145 H. 762 M.) 
sonra, onun halk nazar ı nda meşhur olan yüksek ş ahsiyetini istismar 
etmek i ş lerine geldi ğ i için, onun mehdili ğ ini ilan etmi ş  olabilirler'26 . 

Mugire'nin Allah' ı  cisim olarak kabul etti ğ i söyleniyor. Eşari 
ve fırka yazarlar ı  onlar hakk ı nda şöyle derler: "Allah" 327  yüce a-
d ı nı  kullan ınazlar, mabudlar ı n ı  ba şı  taçl ı  nurdan bir adam tasavvur 
ederler, insan ı n tabiat ı , uzuvlar ı  olduğu gibi, onun da bunlar ın ay- 

324 el-Kummi 76, Nevbahti 54. 
325 el-Kumml 77, Neybahti 55, diğ er kaynaklarda Halid'in meyla's ı  (kölesi) olarak 

zikrediliyor; tarihi yoktur. 
326 Taberi 5/ 456, E şari Makalat t / 68 ve M. Muhyiddin notu, Beyan b. Seman da 

aynı  yı lda i 19 H. öldürülmüş tü. 
327 İ bn Esir "Allah" ad ı n ı  kullan ıyor bk. 5/ 82, M.M. Makalatta notu ı  / 7o. 
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nı sına sâhib olup içinde hikmetin ç ıktığı  bir kalbi ve "Ebced." harf-
leri kadar uzuvlar ı  olduğunu iddia ederlerdi. Arapça'da elif tar ımla-
r ın ayak bast ıklar ı  yerdir, çünkü eğ ridir. "el—Hür el-1n" adl ı  eserde 
"Sad" harfinin yerin ı  görmü ş  olsanız, çok büyük bir şey görürdünüz 
diyerek ay ıp şeyler zikreder ve kendisinin onu gördüğünü söylermi ş . 

Allah' ı n kâinatı  nası l yarattığı nı  da anlatır, yüce Allah varken 
onunla birlikte hiç bir şey yoktu. E şya'yı  yaratmay ı  istediğ i zaman 
İ smi Azâm' ı  söyledi uçtu, ba şı nın üstüne bir taç kondu. Bu "Rabbini 
Yücelt", ad ı n ı  tesbih et (87 / ı ) ayetin manas ıd ır. Sonra parmağı  ile 
omuzuna kullar ı n günah ve taat olan i şlerini yazd ı , günahlardan k ız ıp 
terledi ve iki deniz meydana geldi. Biri tuzlu karanl ık diğeri ayd ınlık 
ve tatl ı . Bu tatl ı  denize bakt ı  gölgesini gördü, onu almak isterken uçtu 
gölgesinin gözünü ç ıkard ı  ve ondan güne şi yaratt ı , fakat o gölgeyi 
yok etti ve benimle ba şka tanr ı  olamaz dedi. Sonra iki denizden 
bütün insanlar ı  yaratt ı . Dinsizleri tuzlu karanl ık denizden, müminleri 
tatl ı  ayd ınlık denizden yaratt ı , ilk yarattığı  Hz. Muhammed idi 328 . 
Cabir Cu Trde Mugire ölünce yerine Hacerli Bekir Aver Kattat 
geçti ve imam oldu ki onun ölineyece ğ ini söylediler329. 

Muhammed Nefsüzzekiyye Medine'de isyan edip de yenilip 
öldürülünce Mugiriyye mensuplar ı  ikiye ayrı ld ı . Mehdi nası l 
öldürülür; o mehdi olsayd ı  ölmezdi, diyenler Mugiriyye'den ayr ı l-
mış larol ı . Diğerleri de Ş eytan Muhammed Nefsüzekiye'nin şekline 
girmi ş  ve öldürülmü ş tür iddias ında bulunanlar firkada ka.ld ı larn°. 
Bunlara Muharnmediyye de denir. Çünkü Muhammed Nefsüzze-
kiyye'nin imamlığı n ı  ve mehdiliğ ini kabul ederler"'. 

3— 
Galeriye 

Ebu Cafer Muhammed Bak ır' ın ölümünden (r 14 H 732M.) sonra 
adamlar ı n ın bir kı smı  oğ lu Ebu Abdullah Cafer'in imaml ığı nı  kabul 
edip, pek az kimse hâric, hayat ı  boyunca onun imaml ığı nı  benimse-
diler. Ancak Cafer, oğ lu Ismail'in imam olmas ını  onlara söyleyip ve 
İ smailde babasının hayatı nda ölünce Cafer'in imaml ığı ndan vazge-
çenler oldu. Zira imam olsayd ı  yalan söyIernezdi ve olmayacak şeyleri 
olacak diye haber vermezdi dediler. Bunlar Cafer'in "Allah fikrini 
değ i ş tirdi" (Beda billah) sözünü söyledi ğ ini ileri sürdüler ve bu sefer 

328 Eşart Makalat 1/ 72, el-Kummi 77, el-Fark 37, 136,1ç2, et-Tabsir 12,73- 
329 Makalat 1 / 73• 
33o Eş arl 1 / 73 et-Tabsir 73, el-Fark 48. 

33 1  el-Fark 148 el-Tebsir 73. 
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de bunu inkar edip, böyle ş ey caiz de ğ il diyerek Betriyye ve Süley-
maniyye mezhebine yöneldiler 332 . 6. İ mam Ebu Abdullah Cafer 
Sad ık b. Muhammed (83-148 H. 700-765 M) ölünce taraftarlar ı  
( ş ias ı) alt ı  fırkaya ayr ı lmış t ı : 

A) Ndviisiyye 

Bunlara göre, Cafer'i Sad ı k diridir, ölmemi ş tir ve ölmez. O gelip 
insanlar ın ba şı na geçecektir, o bekleyen (kaim) mehdidir. Ayr ı ca 
onun şöyle dediğ ini ileri sürerler" Ba şı mın şu dağdan sarktığı nı  
görseniz inanmay ın, ben sizin sahibinizim, k ı lı c sahibi benim". Bu 
fikrin önderli ğ ini yapan Navus o ğ lu Aclan ad ı nda biri olduğ undan 
bu ad ı  almış tı r. Sebeiyye'nin baz ı ları  buna iltihak etmi ş tir. Caferin 
dinin akli ve şeri bütün ilimlerini bildi ğ ini iddia ederler. Onlardan 
birine şu hususta ne dersin diye sorulunca Cafer ne diyorsa onu 
söylerim cevab ı n ı  verirdi 333 . 

B) ismdiliyy : 

Bunlara göre Cafer'i Sad ık'tan sonra imam oğ lu İ smail'dir (t ı  o 
—145 H. 728-762 m.) Babas ı  onun imamlığı nı  ilan etmi ş ti. İ mam ger-
çeğ i söyler. İsmail ölmemi ş , insanlardan korktu ğu için gizlenmi ş tir 334 . 
O bekleyen mehdi olup gelecek ve insanlar ı n i ş ini eline alacakt ı r. 

C) M ılbdrekiyye : 

Cafer'i Sad ık'tan sonra imam Ismail'in oğ lu Muhammed'dir. 
Babas ı  dedesinin sağ lığı nda ölünce, dedesinin, imaml ığı  Ismail'in 
oğ luna verdi ğ ini kabul ederler. Çünkü imaml ı k Hasan ve Hüseyin'-
den sonra karde ş lere değ il, ancak soydan olana intikal eder 335 . Bu 
ad ı  Ismail'in kölesi Mubârek'in ad ı ndan alm ış tır336 . Abdulkahir Ba ğ -
dadi bu Muhammed'in çocuğu olmad ığı n ı  zikrediyor 337 . Ismail'in 
oğ lu Muhammed 132 H. Medine'de doğdu. İ smailiyye'ye göre Ismail 
Abbâsi halifesinden korktu ğ u için gizlenerek şehirden ş ehire dola ş -
mış  ve 158 H. y ı l ı nda öldüğ ü zaman 26 ya şı nda imam olmuş tu. Dus-
t& el—Muneccimin'e göre İsmailiyyece ilk gizlenen imam Ismail 

332 el-Kummi 78, Nevbahti 55. 
333 el-Kummi 79-80, Nevbahti 57, E ş ari Makalat c / 97, el-Fark 6 ı . 
334 Bunu Mustafa Galip, Tarih ed-Davet el- İ smailiyye 142 de teyid eder. 
335 Bunu Mustafa Galip, Age ı  5 de ifade eder ve ayeti Kuraniyyeyi delil getirir. 
336 el-Kummi 81, Nevbahti 58, Sunni kaynaklar Ismail'in mevlas ı  (kölesi) tabirini 

kullanm ıyorlar. E ş ari i / 98, el-Fark 64 el-Tebsir 23. 

337 el-Fark 64. 
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oluyor'". İ smailiyye'ye, Bat ıniyye, Talimiyye ve Hadiye adlar ı  da 
verilmi ş tir339 . 

İ smailiyye fı rkas ı  Hz. Hasan' ı  imam silsilesinden saymad ığı  için, 
Caferi Sad ık onlara göre be şinci imam oluyor. İ snae şeriyye ise Hz. 
Hasan' ı , imam silsilesinden sayd ığı  için Caferi Sad ık onlara göre 
altıncı  imam oluyor. 

İ smailiyye, ismain alt ıncı  imam, oğ lu Muhammed'i yedinci imam 
kabul ediyor. Bu yedinci imam İ smailiyye fırkasında çok önemlidir. 
Bundan dolay ı  İ smailiyye'ye yedi imaml ık (Seb'iyye) ad ı  da verilmi ş -
tir. İ smailiyye'de yedi say ı sı  çok önemlidir. Bu yedinci imamla birlikte 
yeni bir devir ba ş lamış  ve önceki devir de tamamlanm ış  oluyor. Bu 
yedinci imam ı n getirdikleri hakk ında bir fikir verebilmek için gene 
İ smaili bir yazar ın daha önceki bir ismaili yazardan nakletti ğ i bazı  
fikirleri buraya almak istedik. 

"Ismail'in oğ lu Muhammed imamlar ın yed incisi, onların atas ı , 
Hz. Ali'nin yerine geçen, ruhani devri tamamlayan bir kimsedir, ki bu 
birinci devrin tamamlanmas ı d ır. Ikinci devir onunla ba ş lamış tır. Medi-
ne'de iken Allah' ın dinini yerine getiriyor ve daileri da ğı tıyor, ilim ne ş -
rediyor, dailerine s ığı naca ğı  bir yer aramalar ını  emrediyor. Re şid'in 
hilafeti devrinde olup, propagandas ı  Re ş id'e ula şı nca, Re ş id, onun 
yakalan ıp kendisine gönderilmesini emrediyor, aran ıyor, evinde yapt ığı  
bir sirdâpta gizlendi ğ i için bulunam ıyor ve etraf yat ışı nca Ni şabur'a 
gidiyor ve orada evleniyor gene gizli bir hayat ya şı yor. Böylece o 
i ş i diliyle (yani propaganda) yürütmeye ba ş lıyor ve art ık ömrünün 
sonuna kadar k ı lı çtan kurtuluyor. Bu esnada ilimler ortaya koyuyor, 
gerçekleri aç ıklıyor, sad ık adamlar ına gizli s ırrı (?) anlanybr. Bunun 
neticesinde kendisinden hakikatler, mucizeler, deliller, ayetler ç ıkı -
yor ki, önceki imamlarda görülmemi ş  ve onlardan hiç biri de böyle 
şeylere ba şvurmamış tır. Çünkü kendisi yedinci imam kuvvet ve gö-
rünü ş  (zuhur), ışı k ve ayd ı nlığ a sahiptir ve gizli ilmi aç ıklayand ır... 
Buna yedinci nat ık (konu şan) denmesinin sebebi ilahi emre göre 
konu şmasıd ı r ve faziletlerin kendisinde son bulmas ıdır. O yanlız ta-. 
mamlayı cı  ve peygamber değ il, o birlik mertebesinde. tektir. Tamamla-
nacak tamamlanmış , düzen kurulmu ş tur, Ismail oğ lu Muhammed'in 
bunlarla özelle ş mesi, gizli devrin mertebelerine girmi ş  olmasıd ır. 
Çünkü A' dem'i onun vasisini ve devrinin imamlar ını  sayarsan sonun-
cusu konu şan (natık) olup, o da Nuh idi. Bu konu şanların son konu- 

338 M. Galip Age 142146. 
339 Age 138. 
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şanıd ır. Bunun vasisi fazilette tektir. Devrinin imamlar ın ı  sayarsan 
İ smail oğ lu Muhammed yedincileridir. Yedincinin kendinden önce-
kilerden üstün kuvveti vard ı r. Bundan dolay ı  konu şan yediyi tamam-
layan ve duran kimsedir. O alt ıncı  devrin sahibinin ş eriat ın ın manasın ı  
aç ı klayarak ortadan kald ı rand ır (nasih) ve onda gizli olan ı  aç ıklar. 
İ smail oğ lu Muhammed Hz. Muhammed'in zahir şeriat ı ndan bir şey 
iptal etmedi, onu destekledi ve onun yerine getirilmesini emretti. 

İmam el—Muizz şu "Muhammed'in zahiri şeriat ı nı n yerine ge-
tirilmesini iptal ettim" sözü ile manalar ın ı  aç ıklamay ı  ve sırlarını  
ke ş fedip ortaya koymay ı  kasdetti. Böylece kendi ş ias ı  ve adamlarından 
aç ıkça anla şı lana (zahir) inanmay ı  kald ırd ı . Çünkü onda tâtil ve 
yaratan ı  yarat ı lana benzetme vard ır. Rühânî olan melekleri cisim-
le ş tirme vard ır340. Hıristiyanlar nas ı l "Kelime" denen Isa'y ı  ta Yunan 
filozofu Heractitus (M.Ö. 50o) un Logos'una kadar götürüp onunla 
aç ıklamaya te şebbüs etmi ş lerse341 , İ smailiyye de, Hicretin 145 veya 158 
yı lında ortaya ç ıktıkları  halde inanç ve felsefi sistemlerini Adem'den 
baş latırlar ve varl ı kları  imamlarına ve kulland ıkları  say ı lara göre 
yorumlarlar 342 . 

İ smailiyye fırkasının inanç sistemini anlamak H ıristiyanlığı n 
teslis akidesini anlamak kadar zordur. En anla şı lı r olarak gördü ğümüz 
imamlık nazariyesine de ğ inmek ve bu hususta bir fikir vermek yerinde 
olacaktır. 

" İ smaili inanc ının üzerinde dayand ığı  esas, yan ı lma z ve Ali'nin 
soyundan sözle (nass) tayin edilmi ş  bir imamı n zorunlu olarak var 
olmasıd ır. Bu tayin bir önceki imam tarafı ndan yap ı lmalı  ve soydan 
soya geçmelidir, yani imam büyük o ğ lunu tayin etmelidir. İ maml ı k 
Ula'. (bugün) bütün İ smaili inançların ve felsefenin, üzerinde kurul-
duğu mihverdir. İ mamhk dinin bütün esaslar ının esası d ır. Dinin esas-
lar ı  ise temizlik (taharet) namaz (salat), zekat, oruç, hacc, cihad, ve-
layettir. Velayet bu esaslar ı n en faziletlisidir. Mümin Allah'a itaat e-
der ve peygamberi kabul eder ve dinin esaslar ı n ı  yerine getirirse bile 
imama isyan eder ve onu yalanlarsa günahkar olup Allah'a olan hiç 
bir ibadeti ve taat ı  kabul olmaz. İ smailiyye imam ı  piramitin zirvesi-
dir, ve bütün üstünlük ve faziletleri haizd ı r. İ mamlar insanlar gibi 
topraktan yarat ı lmış tır, hastalan ır ve ölürler, fakat bât ınit tevillcrine 

34o M. Galip Ade 148-151. 

34 t The İ nterpreter's Dictionary of the Bible 4 / 869. 

342  M. Galip Age 24 vd. 
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göre ona "Allah' ın yüzü" Allah' ı n eli, Allah' ın yanı " unvan ı  verilir, 
kıyamet günü insanlar ı  hesaba çekecek odur, do ğ ru yol odur, Zikri 
Hakim odur, v.s. gibi. Bu sözlerde s ıfatlar ın ı n her birinin delili var-
d ır'. Muhammed b. İ smail 193 H.de öldü ve yerine 14 ya şı nda oğ lu 
Abdullah geçti. Zaman ımı zdaki Ağa Han ın adamlar ı  bu mezhebin 
Nizâriyye kolundan gelmedir. 

D) Şamit ıyye : (Sam ı tıyye, Semtiyye, Semtiyye) 

Burada dört okunu ş  fark ın ı  gösterdik. Makalat ve tarih kitapla-
rında bu adlarından biri ile geçiyor. Bunlar Ş amit oğ lu Yahya'n ın 
fikirlerini benimseyenlerdir. Bunlar imamh ğı n nass (yaz ı  ile) Caferi 
Sad ık'tan oğ lu Muhammed'e geçti ğ ini ileri sürer ve Cafer'in öldü-
ğünü kabul ederler. İmamlık bu Muhammed'in oğullarındad ı r344 . 

E) Eftahiyye (Futhiyye, Ammariyye) 

Caferi Sad ık' ı n ş iasından bir kısmı  da, imamlığı n,ölümünde 
en büyük oğ lu olan Abdullah'a ait olduğuna inanmış tır. Bu grubun 
başkan ı  Ammar b. Musa Sabati ad ında biri olduğundan bunlara 
Ammariyye denmi ş tir. Abdullah' ın babası  düztaban olup Arapça-
sına "Eftah" dendi ğ inden kendisine isnad edilen mezhebe Eftahiyye 
ad ı  verilmiş tir". 

F) Maseuiyye : 

Caferi Sad ık' ın oğ lu Musa'n ın imam olduğunu kabul edenlerdir. 
Bunlar Abdullah' ın imamlığı nı  inkar edip onun yanl ış  davrand ığı nı  
ileri sürdüler. Cafer'in o ğ lu Abdullah öldüğü zaman onun imaml ığı nı  
kabul edenlerin çoğunluğu Musa'ya dönmü ş tür. Abdullah' ın imam- • 
lığı na inanmakta devam edenler de, iki karde şe uymayı  tecviz ederek 
Musa'ya kat ı lmış  oldular346 . Abdullah babas ından yetmi ş  gün sonra 
ölmü ş tü347 . 

Cafer'in oğ lu Musa ikinci defa Harun Re şid tarafından hapse-
dildiğ inde (128-183 H. 765 M) öldü ğü zaman, ona uyan ş iiler be ş  
fırkaya ayr ı lmış tı . 

343 M. Galip age 49-5o. 
344 el-Kummi 86-87, Nevbahti 64, E şarl 

54, ş ehristanl  2/ 3. 

/ 99, el-Fark 61, Fahreddin Raz ı; itikadat 

345 Futhuyye, eftah' ı n çoğuludur. Eftah kafas ı , burnu basık, yassı  anlamında da 
kullan ı l ır. el-Kummi 87, Neybahti, 65, Esad ı  /98, el-Fark 62. 

346  el-Kummi, 89. 
347 el-Kummi, 88. 
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a) Kat'iy_ye : 

Bunlara göre Musa Kaz ı m hapiste zehirletilerek ölmü ş  ve ye-
rine oğ lu Ali el—Rı da geçmi ş tir. Bu fırka Musa Kaz ım' ın ölümüne 
kesin olarak inand ığı  için bunlara Katiyye denmi ş tir. Musa ölmeden 
önce oğ lu Ali'ye gelenek haline gelen şekilde vasiyet etmi ş tir348 . Bunlar 
ş iilerin çoğunluğunu te şkil eder ve İ snaa ş eriyedir349 . 

b) Musa Kdz ım' ın ölmediğ ine inananlar : 

Bunlara göre, Musa Kaz ım ölmemi ş tir, diri olup doğ u ve batıya 
hükmedecek ve dünyay ı  zulüm dolduğu gibi adaletle dolduracakt ır ve 
beklenen mehdi odur. Hapiste öldürülmekten korktu ğu için kaçm ış t ır. 
Halife ve devlet adamlar ı  insanlar ı  kand ırmak için onun öldü ğünü 
ilan etmi ş lerdir. Hapiste ölen bir ki ş iyi onun yerine koymu ş lar ve 
onun elbisesini giydirerek, o süsü vermi ş lerdir. Bu hususta babas ı  
Cafr'den baz ı  hikayeler naklederler. Onlar, "beklenen mehdi budur, 
kesik ba şı nın dağ dan sarktığı n ı  görürseniz inanmay ın" derler"g. 

c) Musa'n ın Mehdi olarak gelece ğ ine inananlar: 

Bunlara göre, Musa, ç ıkmas ı  beklenen mehdidir. Ölmü ş tür, ama 
kendinden sonra hiç bir çocuğu yerine geçemiyece ğ i gibi, başkası  da 
onun yerine geçemez ve o dönüp imaml ığı  tekrar ele alacakt ır. öl-
dükten sonra dirilmi ş  olup gizlenmektedir. Baz ıları  da bir yerde sa-
kin olmayıp dola şmakta olduğunu iddia ettiler 351 . 

d) Valc ıfe : 
Bunlara göre, Musa Kaz ı m ölmü ş tür. Ama onun babas ından 

naklettikleri bir hikayede "bu o ğ lumda Meryem oğ lu İ sa'n ın sünneti 
vard ır, dediğ i rivayet edilir". K ıyamet günü dönüp dünyayı  adaletle 
dolduracakt ır. Ba şkalar ın ın dediğ i gibi henüz dönmü ş  olmayıp ki-
yamete yak ın gelecektir. Bunlar ın bir kı smı , onun öldürülmemi ş  ama 
ölmü ş  ve Allah' ın onu kendine yükseltmi ş  olup, kıyamet günü geri 
gönderece ğ ine; diğer bir k ı smı  da diri olduğuna Ali el—R ıda ve so-
yundan hiç bir kimse onun yerine imam olarak de ğ il, ancak onun 
halifesi olarak bir bir pe şinden geçece ğ ine inanı rlar"2 . 

348 el-Kummi, 8g. 
*349 el-Kummi not 236, E ş ari ı  /g8, et-Tabsir 23; Bağdadi. "Kat' ıyyeyi" isna-

aşeriyye'den ayr ı  görüyor. el-Fark, ı g. 
35o el-Kummi 89. 
351 el-Kummi go. 
352 Vakife'nin as ıl doğuş  sebebi olarak şu olay gösterilir. Musa öldüğü zaman Hay-

yan Saraç ile bir kimse Musa'n ı n vekilharc ı  idiler. Yanlar ında çok miktarda para vard ı  
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Herkesin onlara itaat etmesi gerekmektedir. Bunlar ı n hepsine 
Musa'n ın üzerinde durup kald ı klar ı  için "Vâkıfe" dendi"' .Burada 
üçüncü bir grup ortaya ç ıkıyor ve Musa Kaz ı m hakkında söylenen 
rivayetlere göre ş a şı rıp kald ıklar ı  için, onun ölü mü diri mi oldu-
ğ una hükmedemediklerinden, ş üphe içinde kald ıklar ı  için, bunlar da 
bu anlamda "vak ıfe" ye dahil oluyorlar. Yani bir hüküm vermekten 
geri durmaktad ırlar. Bunun için imaml ığı  da ba şkas ı na nakledeme-
memi ş lerdir. Eğer oğ lu Ali el-Rida babas ı n ın kendisine vasiyet et-
tiğ ini ifade etmi ş  olsayd ı  ona uyacaklar ı n ı  ifade ederler. 

e) Memture : 

Bunlar Küfe'li Esed oğullar ı nı n kölesi Beşir oğ lu Muhammed'in 
adamlarının te şkil ettiğ i fırkad ır. Bunlar, Musa'n ın hapsedilmediğ ini 
ve ölmedi ğ ini, gaib olup gizlendi ğ ini ve beklenen (kaim) mehdi 
olduğunu iddia ederler. Musa'dan sonra gizlendi ğ i esnada yerine, 
Be şir oğ lu Muhammed, imamd ır. Muhammed'den nakledildiğ ine 
göre insan ın görünen k ısmı  yere aittir görülmeyen k ı sı m ezelidir. 
İkiliğ ine inanırd ı . Ölünce oğ lu Sanu'a vasiyet etmi ş ti. Musa Kaz ı m 
zuhur edene kadar o ğ lunun vasiyet etti ğ i ve onun vasiyet etti ğ i imam 
olacakt ır. İ nsanlar ın Allah'a takarrüb (yakla ş mak) için yapacaklar ı  
şeyleri, Beş ir oğ lu Muhammed'in vasilerine yapmalar ı  gerekir. 

Bunlar, Musa Kaz ım'ı n oğ lu Ali el—Rıda, onun soy undan ve Mu-
sa'n ı n soyundan imaml ığı  iddia edenlerin yalanc ı , bat ı l ve doğ u ş lan 
bile doğ ru olmayan kimseler olduklar ı nı  iddia ettiler ve onlar ı n imam-
lık davalanndan dolay ı  onları  tekfir ettikleri gibi onlar ın imamlı -
ğı nı  kabul edenleri de tekfir ettiler. Onlar ı n canlar ı mn ve malla 
rını n helal oldu ğunu söylediler. Günde be ş  vakit namaz ın ve Ra-
mazan ay ında oruç tutmamn farz oldu ğunu kabul edip zekat, hac ve 
diğer farzlar ı  inkar ettiler. Mahremlerin ve erkeklerin mubah oldu-
ğunu ileri sürdüler ve ruhlann göçüne inand ı lar. İ mamlar ı n bir olup 
bedenden bedene intikal ettiklerini ileri sürdüler. Her şey aralar ı nda 
ortakt ır. Allah yolunda verilen her ş ey Sanu'nun hakk ıd ı r. Bunlar müf-
rit gâliye'den olup Ali b. ismai1 354 , Meysem ve Yunus b. Abdurrahman 
bunlarla münaka ş a edip, siz ş ii değ ilsiniz, siz " ı slak köpeklersiniz" 

Musa'n ın varislerine paray ı  vermemek için onun ölmedi ğ ini iddia ettiler. Ama kendilerini 
destekleyecek Musa Kaz ı m ı n babas ı  Cafer'den bir tak ım rivayetler nakletmi ş lerdir. M. 
Cevad Meşkur, el-Kummi notu 236. 

353 el-Kummi go—g i.  

354 Ş iilerin ileri gelen Kelamc ı larından olup Ali el-R ıda'n ın adam ı  idi. el-Kurrımi 
239 not. 
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clemesinden ötürü bunlara "Memture" ıslanmış lar, denmi ş tir. Bu 
sözle onlar ı n koku ş muş  le ş  olduğunu kasdetmi ş tir. Çünkü köpekler 
ı slan ı nca le ş  gibi kokar. Bugün (30o H) bu adla tan ınırlar. Bir kimseye 
ı slak adam (recul memtur) denince Cafer o ğ lu Musa'dan sonraki-
lere imaml ığı  vermeyip özellikle onda durup kalanlar kasdedilir 355 . 

Musa oğ lu Ali al—Rıda ölünce i51-2o3 H. 818 M) adamlar ı  
( ş ia) be ş  fırkaya ayr ı lmış tı r. 

ı — Bu fı rkaya göre Ali el—R ıda'darı  sonra imam, onun oğ lu 
Muhammed'dir, ba şkası  olamaz. Bu zat Halife Memun'un k ı z ı  ile 
evlenmi ş ti. İ snaa şeriyye'nin dokuzuncu imam ı  olup Medine'de doğup 
Bağdad'a geldi. Babas ı  ölünce halife Memun onu yan ı na ald ı , büyüttü 
ve k ı z ı " Ummul—Fadl" ile evlendirdi. Medine'ye gidip tekrar Ba ğdad'a 
gelmi ş  ve orada öldüğü zaman kar ı sı  "Ummul—Fadl" amcas ı  el-
Mutas ı m' ın saray ına alı nmış tı . Muhammed 195 de do ğmuş  ve 22o 
H. de Bağdad'da ölmü ş tür3". 

2—Musa'n ı n oğ lu Ahmed'in imamlığı na inanlar, babas ın ın, kar-
de şi Ali'den sonra kendisine vasiyet etti ğ ine inanarak Aftahiyye gibi 
imamlığı n karde ş ten karde şe geçece ğ ine inand ı lar357 . Ahmed Medine' 
den ç ıkıp Horasan'da karde ş i Ali el—R ıda'ya giderken Ş iraz'da kar-
de şinin ölümünü i ş itmi ş  olan' vali, onun yoluna devam etmesine 
mani olmu ş , aralar ı ndaki çatış mada ölmü ş tür355 . 

3—Mıtellife : 

Önce Musa üzerinde durmu şlar, sonra onun ölümüne inanm ış  
oğ lu Ali el—Rd ıa'ya ba ğ ları mış lar, Ali de ölünce tekrar dönüp Musa'-
da karar k ı lmış lard1359 . 

Ilfuhaddı se : 

İ rca' ve hadis adamlar ı ndan bir cemaat, Musa Kaz ı m' ı n imam-
lığı na, sonra oğ lu Ali'nin imamlığı na dünya mal ına tama' ederek 
inanmış lar, Ali ölünce tekrar eski " İ rca" inançlar ına dönmüş lerdir. 

5— Zeydiyye'nin bir k ı sı m mensuplar ı  dünya mal ı  için Memun 
tarafından veliand tayin edilmesinden sonra Ali'nin imaml ığı nı  
kabul ettiler, ama Ali ölünce tekrar Zeydiyye'ye d öndüler"°. 

355 el-Kummi 91-92. 
356 el-Kummi, 93, ı ,o not. 

357 el-Kummi  94. 
358 el-Kummi 241 not. 
359 el-Kummi 94, 
36o el-Kummi 94. 
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Ali el—Rıda öldüğü zaman, oğ lu Muhammed yedi ya şı nda idi. 
Baz ı  kimseler, buluğa ermemi ş  bir kimsenin buluğa erenlere emir 
vermesi ve yasak koymas ı  doğ ru clmayacağnu, onun ahkâm ı  şeriy-
yenin ince ve derin meselelerini anlamayaca ğı nı , bunun alışı lmamış , 
anlams ız olduğunu iddia etmi şlerdir. Diğer, bir grup Muhammed'in 
küçük ya şı nda imam olması  ona hemen itaat ı  gerektirmez, büyüdü ğü 
zaman itaat gerekir; Hz. İsa da be ş ikte konu ş tu ve küçükken namaz 
ve zekatla teklif edildi iddias ında bulunmuş lard ı r36°. Muhammed b. 
Ali'nin imamlığı nı  kabul edenler ilmi nas ı l elde etti ğ i hususunda 
ihtilaf etmi şlerdi. Burada imamlar ın ilmi münaka şa edildiğ i için, 
bir fikir verebilme niyetiyle bir iki kelime ile bunu belirtelim. 
Nası l ve nereden öğ rendi? 

a) Babas ı  kendisine öğ retti. Bundan ba şkası  doğ ru değ ildir. 

b) Diğerleri bunu kabul etmediler. Babas ı nın öğ retmesi im-
kansızd ır. Çünkü babas ı  Horasan'a gitti ğ i zaman Muhammed dert 
ya şı nda idi. Bu ya ş ta olanlar din ilimlerinin inceliğ ini kavrayamazlar. 
Fakat Allah ona, buluğ a erdiğ i zaman ilim öğ renme yollar ı  ile ilinı  
öğ retmi ş tir. Bu yollar ilham, kalbe do ğan bir incelik (nükte), kulağ a 
dokunma, uykuda rüya görme, onunla konu ş an bir melek, kendisine 
arzolunan bir belirti, bir alamet, bir kandil ve i ş lerin kendisine su-
nulmas ıd ır. Bunlarla imamlar ın ilim öğ renmesi hususunda sa ğ lam 
haberler vard ır ki, onlar ı  çürütmek, reddetmek ve yalanlarnak caiz 

Buluğdan önce imam olmas ının manası  ba şkas ı  olamaz ve 
o büyüyünce imam olacakt ır, demektir362 . 

c) Buluğa erene kadar imaml ığı nda ona itaat etmek gerekmez. 
Gereken sadece imam olaca ğı nı  itiraf etmektir. Bulu ğa erince üm-
metin din ve dünya i ş lerinde ne laz ı msa onu öğ renir. Ama bu öğ renme 
yolu (b) gurubunda zikredilen ilham, do ğuş , dokunu ş , konu şan melek 
gibi yollardan hiç biri onun ö ğ renme yolu olamaz. Çünkü vahyin 
bütün çe şitleri ile Hz. Peygamberden sonra kesilmi ş  olduğuna dair bü-
tün ürnmetin icma ı  vard ır. Ilham hatıra gelen bir şeydir, dü ş ünme, fi-
kir daha önce faydal ı  şeylerden bildi ğ in bir şeyi tekrar hatırlamakt ı r. 
Bunlarla dinin hükümleri, farzlar ı , sünnetleri, onlar ın çeş itli ve muh-
telif sebeb ve illetlerini bilmek imkâns ızd ır. Bir insan ne kadar ak ı llı , 
zeki, anlayış lı , haz ır cevap, ilham sahibi olursa olsun, o ö ğ le na-
maz ının dört rekat, ak şam namaz ın ın üç rekât ve sabah namaz ının 

361 el-Kummi 95,96. 
362 el-Kummi 97, 
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iki rekât oldu ğ unu bilemez. Bunlar ı  ancak, bnlu ğa erdiğ i zaman ba-
bas ı nı n kitaplar ı ndan öğ renebilir. 

Bu fırkalarm bir k ı smı , özellikle Yunus b. Abdurrahman, Hz. 
Peygamberin k ıyas ve ictihat etti ğ i gibi imamları n da kıyas edebile-
ceğ ini, istinbat ve istihrac edebilece ğ ini caiz görür. Bu sözlere ve fi-
kirlere ba ş  vurmalar ı mn sebebi imam ın baliğ  olmamas ından dolay ı  
onun ilim öğ renmesinin önemli bir problem olarak kar şı lar ına ç ık-
mış  olmasıd ı r363 . 

d) İ mam ne kadar küçük olursa olsun bnlu ğ a ermemi ş  sayı lmaz. O-
nun, çocuk da olsa (b) grubunda zikredilen ilham, do ğ u ş , vurmak, çal-
mak (nakr), rüya, konu şan melek, alamet, direk, kandil, amellerin su-
nulmas ı 364  gibi yollarla ilim öğ renmesi mümkündür. İ mamlar bu yol-
lara peygamberlerden daha çok muhtaçt ır. Zira melekler doğ rudan ge-
lip peygamberlerle konu ş ur ve vahiy getirir. Oysa imamlara ne melek 
gelir ve ne de vahy getirir. Zekeriya, ve İ sa Peygamberlere çocukluk-
lar ı nda hikmet verilmesi ve Hz. Yusuf peygamberin i şinde çocuğun 
ş ehitlik etmesi çocuğ un ilim öğ renmesinin ve mukellefiyetinin delili 
olur365 . Muhammed b. Ali 195 H. de doğ du. Mutasım halifeliğ i es-
nasında 22o H—y ı lında onu Bağdada getirtti ve ayn ı  y ı lda orada öldü. 
Musa Kaz ı m' ı n yan ında Bağdad'da gömüldü ve ölümünde 25 ya şı nda 
olup, imamlığı  17 sene sürdü. 

Bu Muhammed Cevad 219 veya 220 H. 834 M. de ölünce ş u 
fı rkalar ortaya ç ı ktı . 

a) Muhammed'in oğ lu Ali'nin imaml ığı n ı  kabul edenler ço-
ğ unlukta olup, az bir k ı sm ı  karde ş i Musa'n ın imamlığı nı  kabul etti 
ise de Musa onlar ı  yalanlam ış  ve onlardan yaka silkmi ş  olduğundan 
onlar da Ali b. Muhammed'in imaml ığı na döndüler. Ali ölene kadar 
ona bağ lı  kald ı lar. Mutevekkil onu Medine'den Samerraya getirmi ş  
(233 H) ve k ırk ya şı nda iken ölmü ş tü (2 14-254 H.). İ mamlığı  33 sene 
sürdü"s. 

363 el-Kummi 97-98. 

364 Bir hadiste ş öyle denmiş tir. Allah bir kimseye hay ı r murad ederse onun kalbine bir 

nur (nükte) b ı rakır. Bu ilhamd ır. Kulaklara vurmaya gelince (nakr) bu mele ğ in emridir. 

Usame hadisinde Hz. Peygamber: Allah ın zikriyle kalblerinizi kontrol edin. Kalbinize gelen 

nükteler (doğ uş ) den sak ı n ın. Bu zaman zaman insan ın kalbine gelir, onda küfür de yok, 

iman da yok. Eskimi ş  paçavra ve çürümü ş  kemiğe benzer. Bu sana ar ı z olduğ u zaman yüce 

Allah ı  an ve doğuş  (nükte) un kalbine girmesinden sak ın (M.Ç. Meş kur, el-Kummi 243 

not). 
365 el-Kummi 99. 

366 el-Kummi 	oo. 
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b) Ali'nin inıamlığı na inananlardan bir grup, Numeyri Nuseyrin 
oğ lu Muhammed ad ı nda birinin Peygamberli ğ ini iddia etti. Ali b. 
Muhammed Askerinin, onu peygamber olarak gönderdi ğ ini iddia edip, 
ruhların göçüne inan ır ve Ali'nin de Rab oldu ğunu söylerlerdi. Mah-
remlerin mubah oldu ğunu söyler, erkeklerin birbirleriyle nikahlanma-
lar ını  helal görür ve bunun bir alçak gönüllülük olduğunu iddia eder-
di. Fırat oğ lu Hasan oğ lu Muhammed o ğ lu Muhammed bunu (ö. 
254 H.) desteklerdi 3fi7 .Nuseyr oğ lu Muhammed'in dili tutularak hasta 
olmu ş  ve o esnada yerine Ahmed'in geçece ğ ini söylediğ ini anlam ış lar 
ve bu hastal ığı nda ölmüş tü. Ölünce adamlar ı  üç fırkaya ayr ı ld ı . 

a) İ mam oğ lu Ahmeddir. 

b) İ mam Ahmed b. Muhammed b. Musa b. F ı rat'd ı r. İ snaa-
şeriyece, bu kötü bir adamd ı r. 

c) İ mam Ahmed b. Ebil—Hüseyin b. Bi şr'dir. Böylece da ğı l-
mış lar ve bunlar Ebi Muhammed Hasan b. Ali'den peygamberlik 
ald ıklarını  iddia etmi ş lerdi. 

Bu firkalara Nümeyriye dendi?". Ali b. Muhammed 2 ı  3-254. H. 
868 M.) ölünce adamlar ı  şu fı rkalara ayr ı 1011369 . 

a) Bu fı rka, Ali'nin oğ lu Muhammed'in imaml ığı n ı  kabul etti. 
Oysa Muhammed babas ın ın sağ lığı nda ölmü ş tü. Ama bunlar onun 
ölmediğ ini, gayib olduğunu iddia ettiler. O, ç ıkma gününü2bekleyen 
(kaim) mehdidir, dediler. 

b) Diğerleri de Ali'nin oğ lu Hasan' ı n imamlığı nı  kabul etti. Az 
bir kı sı m Ali'nin oğ lu Cafer'i imam ilan ettim. 

367 el-Kummi, 'o°. Bu, Muhammed Askerinin taraftar ı  olup gulva sapm ış tı  (el-Kummi 

248)• 
368 el-Kummi ioi. Bunlara Nusayri de denir, Bunlar Allah ın baz ı  zamanlarda Ali'ye 

girdiğ ini iddia etti. Alide ilahi bir cüz ve rabbani bir kuvvet, vard ı r, göklerin ve yerin ya-
rat ı lmas ından önce mevcut öldu ğunu söylediler. 

36g el-Kummi ioi. 

37o el-Kummi 
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111ITI . AL İ  OĞ LU HASAN ASKERIDEN SONRAKI Ş II FIR-
KALARI 

Ali'nin oğ lu Hasan 232 H. y ı lında doğmuş tu ye 26o H. yı lında 
Samerrada öldü ğünde Yirmi sekiz ya şı nda idi. Be ş  sene imanalik 
yapmış tı . Bir oğ lu oldu ğ u bilinmiyordu. Mirasın ı  annesi Asfan (Hadis) 
ve karde ş i Cafer payla ş t ı 371 . Hasan' ı n adamlar ı  15 fırkaya ayr ı ld ı 372 . 

İmanziyve : 

Bunlara göre: Ali o ğ lu Hasan Askeri Ebu Muhammed 26o H. 
873 M. de ölümünden sonra Allah ın yer yüzünde kullar ı na kar şı  bir 
hucceti ve bir halifesi ve onun i ş lerini yerine getiren Hasan Askeri 
soyundan gelecek birinin, emreden ve yasaklar ı  bildiren olmas ı , 
atalar ı ndan ald ığı  Allah ın ilimlerini onun kitaplar ındaki bilgileri, 
hükümleri ve farzlar ı m, sünnetlerini tebli ğ  etmesi gerekir. Bu zat, 
İ nsanlar ı n din ve dünya hususunda muhtaç olduklar ı  ş eyleri bilir, 
babas ı n ı n halefi, vasisi ve onun yerine geçen mehdidir 373 . 

K ıyamat gününe kadar imam ı n bulunmas ı  gerekir. Imâmet, Hasan 
ve Hüseyinden ba ş ka karde ş ten karde şe geçmez. Kainat ın yıkı lmasına, 

Allah ın emri ve yasağı nın kalkmas ı na ve insanlardan sorumlulu ğ un 
kald ır ı lması na kadar imamlar Hasan Askerinin soyundan olacakt ır. 
Babas ı nı n sa ğ lığı nda ölen kimse imam say ı lmaz ve imaml ı k onun 
soyuna geçemez. Bu doğ ru olsayd ı  İ smaili mezhebi hak olur ve Is-
mail'in oğ lu Muhammed imam olurdu ve böylece İ smaili olan Mu-
barekiye ve K ı rmı ti (Karamita) mezhebi do ğ ru ve isabetli olurdu"'. 

371 el-Kummi 

372 Nevbahti ön dört f ı rka diyor. 

373 el-Kummi 102. Burada çok dikkat etmelidir. İ mamın haiz olduğ u bilgi peygambe, 
 rinki ile kıyas edilmelidir. Hz. Peygamber, dünya i ş lerinizi siz daha iyi bilirsiniz, buyur-

mas ı n ı  hat ı rlamal ıd ır. Biz bunlar ı  olduğu gibi naklediyoruz. Üzerlerinde fikir yürütmeyi 

okuyucuya b ırak ı yoruz. 
374 el-Kummi ı  o3. Ş ii olan bu yazara göre İ smaili fı rkas ı  meşru sayılmamaktad ı r. 
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Yeryüzü imams ız kalamaz, e ğ er kalacak olsa yeryüzü ve üzerinde 
olanlar peri şan olur ve çamura batarch 375 . Biz Ali'nin oğ lu Hasan As-
keri'nin imamlığı na bağ lıyız, onun öldüğüne ve kendi soyundan bir 
halefin bulunduğuna inan ır ve buna kesin kanaat besler onu din 
ediniriz. Onun halefi olan imam ş imdi (30o H) ki halde korkudan giz-
lenmi ş  kı l ı flanmış  (mağ mud) olup böyle olmakla emredilmi ş tir ve 
Yüce Allah ona ç ıkış  izni verene kadar böyle kalacakt ır376. Allah' ın 
gizlediğ ini, inanan kad ın ve erkek ara ş tırmaya mezun de ğ ildir. Bize 
ve halktan hiç birine imam ı , fikri ve dü şüncesiyle akl ı na göre seçme 
hakkı  verilmemi ş tir. İ mamları  ve hüccetleri ancak Allah seçer, O tayin-
eder ve gizler 377 . Çünkü Allah insanlara faydal ı  olan ı  daha iyi bilir. 
İş te bu imamlığı n yolu açık ve seçik bir yol olup imamiyye muhte-
diye olan Ş iilerin hala üzerinde icma ettikleri gerekli bir..gayedir. 
Ali oğ lu Hasan AskerIn'in ölümüne kadar icma ı mız bu yoldad ır378 . 

Hasan Askeri'nin 255 H. 868 M. y ı lına bir oğ lu olmuş  ve ona 
Muhammed ad ını  vermi ş ti. Hasan Askeri 26o H. 8 . 73 M. de ölün-
ce oğ lu be ş  ya şı nda idi. Bu on ikinci imam (isnaa şeriye) imamiye 
mezhebinin son imam ı  kabul edildi. Muhammed Samerra'da an-
nesinin gözü önünde sirdaba girmi ş , bir daha dönmemi ş tir. Ondan 
sonra taraftarlar ı  izine rastlayama.d ı lar. On ikinci imam Muhammedin 
doğduğu 255 H. yı lından 26o H. y ı lında babas ı nın ölümüne kadar ki 
devreye k ısa kayboluş  denmiş tir. Diğeri 265 H. yı lından baş lar hala 
günümüze (1983 yı lına) kadar devam eden bir s ırra kadem basmad ır 
ki, buna uzun gaybubet ad ı  verilmi ş tir İ mamiyye I ş te İ snaa şeriyye) 
bu Muhammedi' rnehdi olarak beklemekte ve gelip dünyay ı  adaletle 
dolduraca ğı na inanmaktad ır379 . 

İ snaa şeriye ( İ mamiye), ( İ smailiyeyi İ mamiyeyi) Me şhur dai (propa-
gandac ı ) lerle beslemi ş tir ve bunlar ın İ smailiye fırkasının yarlmas ın-
daki büyük rolü inkar edilemez. Bu İ snaa şeriyyenin alimleri kendi 
imamlar ını  beklemekten usanmış  olarak kendi arzular ı nı  İ smailiye 

375 el-Kummi ı  03 ş öyle cevap verilir: Iyi ama on bir as ır oluyor yeryüzü imams ı z du-
ruyor. Onun sağolduğ unu farzetsek bile gizli olmas ı  ile insanlarla münasebeti ve ilim al ış ve-
riş i olmadığı  halde yeryüzü batmad ığı  gibi daha önce bulunan imamlar ı n zamanlarından da 
daha kötü değ ildir. Böyle on bir asır beklenip gelmeyen imal/1<Jan insanlara ne fayda gelir? 

376 el-Kummi io3. Bu korkudan gizlenme ğe tarihten delil getiriyor. Dikkat edilecek 
nokta Hasan Askeri'nin o ğ lu bir rivayete göre 255H. 868M. do ğ inuş tur. el-Kum/ni 310 
H. de öldüğ üne göre yazar ın zaman ına kadar tabii ş ekilde yaş ama imkan ı  vard ı . 

377 el-Kummi 104. 
378 el-Kummi 106. 
379 Hasan Ibrahim Hasan, Tarih el- İ slam 3 / 193. 
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firkasının gölgesinde yürütmeye gayret etmi ş lerdi. İ smailiye fı rsat 
kollayıp siyaset sahnesine ç ı karak dünyay ı  adaletle dolduracaklard ı 3". 

2—Ali o ğ lu Hasan Askeri' nin ölmediğ ine inananlar : 

Bunlar Ali oğ lu Hasan Askerrnin ölmedi ğ ine onun gaib olup bek-
lediğ ine inan ırlar. Yerine geçecek bir o ğ lu olmayan imam ın ölmesi 
caiz değ ildir. Çünkü yer yüzü imams ı z olamaz. Bu sefer gaybolmu ş  
olan ortaya ç ıkacak ve sonra tekrar gaib olacakt ır38 t. 

3—Ali oğ lu Hasan Askeri' nin kaim olduğuna inananlar : 

Bu fırka Ali oğ lu Hasan Askerrnin öldü ğünü, ama sonra dirilip 
ya şadığı n ı  ve onun beklenen (kaim) mehdi oldu ğunu kabul eder. 

4— Ali o ğ lu Hasan AskerVnin öldü ğ iine inananlar : 

Bu fırkaya göre Ali oğ lu Ha şan Askerrnin ölümü doğ rudur, bunda 
ş üphe yoktur. Nitekim bütün atalar ı n ın ölmüş  olduğ undan şüphe eden 
olmamış tır. Ve onun yerine geçecek de olmay ınca ondan sonra imam 
yok demek olup imaml ık son bulmuş tur. Nitekim Hz. Muhammed-
den sonra peygamberlik son bulmu ş tu"2. Bu fırka beklenen veya ge-
lecek bir mehdinin gelmesini gerekli bulmaz 3". 

5—Ali o ğ lu Hasan Askeri' nin soyundan birinin geleceğ ine inananlar : 

Ali oğ lu Hasan Askeri öldü. Allah, Muhammed soyundan birini 
gönderene kadar imaml ı k kesilmiş tir. Bu Hasan Askeri veya geçmi ş  
olanlardan biri olabilir 3 S4. Bunun mutlaka olmas ı  gerekir, bu Allah'a 
farzd ır. Hasan Askeri ölmü ş , yerine geçecek soyundan kimse yok, 
halef de ancak soydan olaca ğı na göre ancak k ıyamete yak ı n onlardan 
biri ortaya ç ıkacakt ı r385 . 

6—Imam Muhammed b. Ali'dir, diyenler : 

Bunlara göre, Hasan ve Cafer asl ında imam değ illerdi. İ mam, 
babas ını n sağ lığı nda ölen Muhammed idi. Hasan ölmü ş , oğ lu yoktu. 
Cafer de fısk ve fucurla me şhur, günahkar, haram i şleyen biri oldu ğ u 
için imam olamaz. Buna göre imam Muhammed b. Ali'den ba şkas ı  
olmaz. Bunlar Muhammed'in oğ lu olduğunu iddia ettiler 3". 

380 H. İ .H. 3/ 1 94. 
381 el-Kummi ı o6, 
382 el-Kummi 107. 
383 el-Kummi ı o8. 
384 ag. yer. 
385 Ag. yer. 
386 el-Kummi 1og. 
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7—Hasan'ın Vasiyeti ile karde ş i Cafer'in İmamlığı  : 
Bu fı rka, Ali oğ lu Hasan Askeri ölmü ş , oğ lu olmadığı  için karde ş i 

Cafer imamd ır ve Hasan ona vasiyet etmi ş tir, demi ş lerdir. Bunlar ı n reisi 
Küfeli Kela mc ı  olan Ali b. Taht Hazzaz olup Futhiyye fırkasında 
şöhret yapm ış  sonra bu cafere dönmü ş  ve insanlar ı  ona yöneltrni ş tir387 . 

8—Cafer'in babasından sonra imam olduğ u : 

Bunlara göre, Ali oğ lu Cafer imamd ı r. İ mamlığı  babasından 
kendisine geçmi ş tir. Hasan' ı n imamlığı  yanlış tı . İ mamlığı n büyük oğul-
da olması  gerekir. Bunlar, Hasan çocu ğu olmadan ölünce yan ı ld ık-
lar ı nı  anlad ı lar838 . İ mamlı k çocuğu olmayanda bulunmaz. Çünkü bun-
lara göre imam ı n yerine geçecek biri olmazsa ölmez. Bundan dolay ı  
imam Cafer'dir 3 "9 . 

g— Hasanın oğ lu olmadığı ndan imamlığı n Cafer'e geçiş i : 

Bunlar Futhiyye gibi inanırlar. Fıkıh ve kelamc ı larına göre imam 
Hasan Askeri'dir, ama ölmü ş tür. Çünkü imaml ı k geri kalan en büyük 
oğula geçer. İ mam oğula vasiyet edemez. Hasan ı n oğ lu olmadığı  için 
ondan sonra imam, karde şi Caferdir. Hasan ve Hüseyin'den sonra kar-
de ş ten karde ş e imaml ı k geçmez kaidesi do ğ rudur, ama bu ancak ölen 
imam ı n yerine geçecek o ğ lu olduğu zaman muteberdir"°. 

ı  o— Nefisiye ; Ali o ğ lu Muhammed İmamdır, kardeşi Cafere vasiyet 
etmi ş tir diyenler : 

Bunlara göre, imam Ali'nin o ğ lu Muhammed idi. Babas ı  kendi-
sine vasiyet etmi ş ti. İ mamın ba şka birine daha vasiyet etmesi caiz de-
ğ ildir. Muhammed karde şi Cafer'e vasiyet etmi ş  ve bunu babas ının 
emriyle yapm ış tı . Çünkü art ı k imaml ı k onun hakk ı  olmuş tu. Vasi-
yeti, ilimleri ve silah ı  "Ebul Hasan' ın Nefis ad ındaki kölesi ile gön-
derdi. Bu gavenilir biri idi. Babas ı  Ali Ebul Hasan ölünce onlar ı  kar-, 

 deş i Cafer'e babas ın ın emriyle verecekti. Bundan dolay ı  bunlara "Ne-
fisiye" fırkas ı  dendi"'. 

r— Ali o ğ lu Muhammed Mehdidir, diyenler : 

Bunlara göre, Ali o ğ lu Hasan Askeri ölmü ş  ve buluğa ermi ş , 
Muhammed ad ı nda bir oğul bırakmış , o kendisinden sonra imamd ır. 

387 Nevbahti 99. 

388 Demek ki imamlar da yand ım. 
389 el-Kummi ı  to- ıı  i. 
390 el-Kummi t i i. 

391 el-Kummi, t t 2. 
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Babas ı  sağ lığı nda ona gizlenmeyi emretmi ş , o da gizlenmi ş tir; amcas ı  
Cafer'den korkmaktad ır. Bundan dolay ı  Hasan Askerrnin o ğ lu olma-
d ığı  zannedilmi ş tir. Mehdi imam budur392 . 

ı 2—Hasan Askerrnin oğ lu Ali'nin imaml ığı  : 

Bunlara göre, Hasan Askerrnin o ğ lu vard ır, ama bunun ad ı  
Muhammed olmayıp Alidir ve Ali'den ba şka oğ lu da yoktur. Bu hu-
susta babas ının özel şahitleri vard ır. Küfe'nin etrafında küçük bir 
grup bu mezheptedir 393 . 

ı 3—Hasan AskerVnin isimsiz o ğ lunun imaml ığı  : 
Hasan Askeri'nin ölümünden sekiz ay sonra do ğan bir oğ lu 

vard ır; ama ismi yeri yurdu bilinmemektedir. Bu hususta Ebul Ha-
san el—Rıda'dan ş öyle dediğ i rivayet edilmi ş tir: "Annesinin karn ında 
ve süt çocuklar ı  ile kar şı  karşı ya kalacaks ınız (mübtela olacaks ı -
nız)""4. 

14—Hasan Askert'nin oğ lunun olmay ışı  : 
Hasan Askerrnin asla oğ lu yoktur. Çünkü bütün ara ş tırmalar ı -

mıza rağmen bir çocuğunu bulamad ık. Eğer, bu durum kar şı sı nda 
da Hasan Askerrnin o ğ lu var denecek olursa, her ölü hakk ında böyle 
bir dava sürdürme ğe yol aç ı lır ki bu doğ ru değ ildir. Ve Hz. Peygam-
berin de kendisinin yerine geçecek bir peygamber bulundu ğu davası  
ortaya at ılabilir. Babas ının sağ lığı nda çocuğu olmad ığı  sabit olmu ş  
ama gebelik me şhur ve herkesin bildi ğ i bir durum olduğu ileri sürül-
düğüne göre doğum olduğu zaman erkek çocuk olaca ğı nı  zaten her-
kes daha önce öğ renmi ş . Bu hususta delilleri Cafer'den naklettikleri 
şu sözdür. "Beklenen Mehdrnin cenin hali ve do ğuşu insanlardan 
saklıd ır"395 . 

15—Vak ıfe—Milstenkifler 

Ne diyeceğ imizi şa şı rd ık. Ali oğ lu Hasan Askerrnin oğ lu olup 
olmad ığı , imamlığı n Cafer'e mi, Muhammed'e mi ait oldu ğunu 
bilmiyoruz. Yaln ız ş unu söyleyebiliriz. Hasan Askeri imamd ı  ve ona 
uyulmas ı  gerekli ve farzd ı . Öldü, bunda şüphemiz yoktur. Ama 
yeryüzü de huccetsiz kalamayaca ğı na göre bir hüküm veremeyiz 

392 el-Kummi 1 4. 
393 Ayni yer. 

394 Aynı  yer. 
395 el-Kummi t 15. 
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ve ondan sonra da bir imam kabul etmeyiz. Çünkü bir imamdan 
sonra kimin imam olduğu bilinmezse, önceki imam ın imamlığı  devam 
eder ta ki yeni bir imam belli olsun. Hasan'dan ba şkasına ve soyuna 
da imaml ık geçernez. Hasan da geri dönemez, öldü gitti. Allah 
istediğ i zaman bize birisini aç ı klar396. 

396 el-Kummi ı  13—T ı  6. 
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IV— IMAMIYE—ISNAAŞ ERİ YENIN İTİKAD ESASLAR' 

Bugün İ snaaş eriyye (imamiyye) mezhebi olarak bildi ğ imiz ve is-
lâm aleminin sünnilerinden sonra en geni ş  mezhebi olup Iran' ın da res-
mi mezhebi bulunan, Irak'ta, Suriye, Pakistan ve Hindistan'da oldukça 
kalabal ık topluluğa sahip bulunan, Türkiye gibi baz ı  yerlerde daha az 
ve biraz daha da ğı nık şekilde ya şayan b ı r mezhebin on birinci imam ın-
dan sonra ortaya ç ıkan ihtilaflar ı  gene İ snaa şeriyye mezhebine ba ğ l ı  
iki önemli yazardan çok istifade ederek ortaya koymaya çal ış tık. Bu 
mezheb Hz. Ali b. Ebl Talib'ten ba şlayarak tarih sahnesine ç ıkmış , 
ama toplumun siyasi, iktisadi ve ictimai durumlar ına uygun olarak, 
değ i şik millet ve bölgelerde çok de ğ i şik ve bugün için akla sığ maz, 
İ slam diniyle bağdaşmaz görünen yanl ış  fikirler ileri sürülerek her 
imamın sağ lığı nda ve daha çok ölümünde ayr ı lıklara, parçalara 
bölüne bölüne bugüne gelmi ş tir. islâm'a yak ış mayan ş ii fırkalar ının 
içinden bugüne kadar en kuvvetli şekilde ç ıkıp gelen isnaa şeriyye'y ı  
takdirle ve ba şar ı  ile kar şı lamak gerekir. Tarihte ş iiler aras ı nda çıkmış  
yı kı cı  ve gâliye fırkalar ını  ezerek, onlarla mücadele ederek gelmesiyle 
doğ rusu İ slam'a bu bak ımdan hizmeti olmu ş tur. 

Ça ğı mız ın İsnaa şerriyye (on iki imam) imamiyye müctehidlerin-
den Şeyh Muhammed R ıda Muzaffer'in "Akaid el— İ mamiyye' 
adlı  eserinden sadece imamlara ait olan itikad bölümünü tercüme 
ederek, bu hususta okuyuculara as ıl kaynağı ndan bilgi vermeyi 
amaç edindik. İ mamlı k hususunda ghli sünnet ile İ snaa şeriyye ce 
diğer şii mezhepleri aras ı nda kar şı lı klı  uzun eserler yaz ı lmış tır. On-
lardan ancak mutehass ıslar' mutala ederek istifade ederler. 

" İ mamlar Hakk ında Inan= z" 

"Biz, Galiye fırkala.rm ın ve Hululiyye'nin (A ğı zlar ı  ne büyük 
laf etmiş tir) imandan= hakk ında inand ıkları  gibi inanmay ız. 
Bize has inanc ı mız şudur: İ mamlar bizim gibi insanlard ır. Biz nas ı l 
sorumlu isek, onlar da sorumludurlar. Sadece onlar şerefli. kullard ı r. 
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Allah Teala onlara özel olarak kereminden bah şetmi ş  ve onlara dost-
luğunu vermi ş tir. Çünkü onlar insan o ğ lunda bulunan ilim, takva, 
ş ecaat, kerem, iffet ve bütün faziletli_ ahlak ve övülen s ıfatlarda en 
üstün derecede idiler, bu hususta onlara hiç bir insan yakla şamaz. 
Bu s ıfatlard an ötürü H7. Peygamberden sonra insanlara ait olan hik-
met ve hükümlerde, dine ait aç ıklama ve kânun koymada (te şri) 
ve Kuran'la ilgili aç ı klama ve yorumlarda kaynak, yol gösterici, ve 
imam olmaya hak kazanm ış lard ı ." 

" İ mammilz (Caferi) Sad ık- ona selam olsun- ş öyle demi ş tir:" 
insanlarda bulunmas ı  caiz olan her hangi bir şey bizim hakk ımızda 
size nakledilirse ve siz de onun öyle oldu ğ unu bilmiyorsan ız ve ona 
akl ı n ız da, ya tm ıyorsa, onu inkar ve red etmeyin, onu bize b ırakın. 
Ama insanlarda bulunmas ı  caiz olmayan herhangi bir şey bizim 
hakk ı mızda size nakledilirse, onu hemen inkâr ve reddedin onu 
inkâr etmeyi bize havale etmeyin" 397 . 

" İ mamların sayı sı  hususundaki inanc ı miz": 

"Nasla sabit On iki imama yani ahkam ı  şer'iyyede bizim merci-
miz olan gerçek imaml ık sıfat ını  haiz imamlar ın on iki olduğuna 
inan ır ı z. 

Hz. Peygamber bunlar ın adlar ın ı  bildirmiş  ve sonra bir önceki 
imam bir sonrakinin ad ın ı  bildirmi ş tir. Bunkr ın adlar ı  sıras ıyle şöy-
ledir : 

ı - ( 398 ) Ebul Hasan Ali b. Ebu Talib Hicretten 23 y ı l önce doğ -
mu ş  ve Hicretin 4o y ı lında ölmüş tür. (599-66o M) 

2- Ebu Muhammed Hasan b. Ali 2-5o H. 643-67o M. 

3- Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali 3-61 H. 642-68o M. 

4- Ebu Muhammed Ali Zeynelabidin b. Hüseyin 38-95 H. 
658-753 M. 

5- Ebu Cafer Muhammed Bak ır b. Ali 57-114 H. 676-732 M. 
6- Ebu Abdullah Cafer Sad ı k b. Muhammed 83-148 H.7o4-765M. 
7- Ebu İ brahim Musa Kaz ı m b. Cafer 128-183 H. 745-799 M. 

8- Ebul Hasan Ali Rida b. Musa 148-2o3 H. 765-818 M. 
9- Ebu Cafer Muhammed Cevad b. Ali 195-220 H. 811-835 M. 

397 el-Ş eyh Muhammed Rıda el-Muzaffer, Akaid el- İ mamiyye, tarihsiz 74. 
398 Arap geleneğ inde bir kimse en büyük çocuğunun ad ı  ile anı lır ve bu baban ın 

künyesi olur. Hz. Ali'nin en büyük o ğ lu Hasan olduğu için künyesi Ebu'l-Hasan'd ır. 
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ı  o— Ebul Hasan Ali (Hadi) b. Muhammed 2 I 2-254 H. 827-868 M. 
ı  — Ebu Muhammed Hasan Askeri b. Ali 232-26o H. 846-873 M. 

12— Ebul Kasım Muhammed (Mehdi) b. Hasan 26o— H. 873 M. 

Bu (sonuncusu) asr ı mı z ın hücceti gaip olup beklenmektedir. 
Allah onun aç ıklamasını  çabukla ş tırsın ve ç ıkışı nı  kolayla ş tırsın ki 
yer yüzünü adaletle doldursun, zira zulüm ve haks ızlıkla d olmuş tur" 399 . 

Burada iki noktaya dikkati çekmek istiyorum. 

İ çinde bulunduğumuz ı  4o3 H. yılından 26o yı lını  ç ıkard ığı = 
zaman geride ı  143 yı l kalır İş te beklenen Mehdi ı  143 y ı ld ır hayatta-
dır, demektir. Nerede ikamet etti ğ ini, ne yeyip ne içti ğ ini sormak en ba-
sit insanın sorular ı  aras ında olup cevapland ırmaya muhtaçt ır. Ş imdiye 
kadar insan oğ lunun bu kadar uzun sene ya ş amas ı  Allah ın tabiat 
kanunlar ında Hz. Nuh hariç kimseye isnad edilmemi ş tir. Onun ken-
dine has bir manas ı  var. Bu durum, Alt ı ncı  imam Cafer—i Sâd ıkın 
gene ayn ı  müellifin nakletti ğ i şu sözüne de ayk ırı  dü ş mektedir; "In-
sanlarda bulunmayan bir s ıfatın bize isnad edildi ğ ini gördüğünüz 
zaman onu hemen reddedin". 

Diğer husus bu imamı n gaip olmas ı  ve sonradan gelecek olmas ı  
ş ii mezheplerinden gördüğümüz onlara da Abdullah b. Sebe'den 
geçen bir nazariyye olup bir çok ş ii fırkalar ınca rededilmiş ti. Imam-
ların sağ lıkları  zamanında bile İ slam aleminde bir rol oynayamad ıkları  
dikkate al ınırsa on iki as ır büsbütün imams ız kald ıktan sonra gele-
cek imam ın ne kadar faydal ı  olaca ğı nı , ba şarı lı  olup olmayaca ğı nı  
öncekilerin ba şarı sına kıyaslayarak anlamak mümkündür. Asl ında 
Isnaa şeriyye müctehidleri sünniler gibi gayet güzel ictihadlarla 
Kuran' ı  tefsir edip Islam'a yapt ıkları  hizmetlerde imama ihtiyaç 
göstermemektedirler. Bu fiili durumlar ı  ve Islâm' ı  anlamalar ı  müslü-
manların en büyük kitlesine sahip ehli sünnetle aralar ındaki bu farktan 
başka bir farkın bulunmadığı  görülmekte ve asl ında bu imamlık anla-
yışı nın büyük bir sap ıklığı  doğuracak bir tarafı  da bulunmamakta-
d ır. İ mam da ayn ı  İ slam ilke ve farzlar ı  ile mükellef tutulduktan sonra 
ehli sünnet bunu problem yapmaya gerek görmemi ştir. Günümüze 
kadar imamlığı n silsilesini yürüten İ smailiyye fırkasının imamlar ı -
nın listesini vermek bu incelememizde dü şünülebilecek baz ı  birle ş im 
noktalar ını  açığ a kavu ş turacakt ır. 

399 Ş eyh M. Rida Muzaffer, Akaid el- İ mamiyye, 76. Muhammed b. Tulun (953 H. 
1546 M) on iki imamın soyunu gösteren eserde 26oH. y ı lında babas ının evinde anas ını n gözü 
önünde sırdaba girip bir daha ç ıkmadığı na inan ıldığı nı  kaydediyor (el-Eimme el- İ snaa ş er-
iyyet (45-1 ı  7) Beyrut ı  958. 
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V— İ SMAİLİ YENİ N IMAM SILSILESI 

Yukarda İ smailiyye fırkas ın ın İ snaa şeriyyeden Imam silsilesinde 
iki noktadan ayrı lık göstermekte oldu ğuna. temas etmi ş tik. İ smailiyye 
fırkas ı  Hz. Hasan' ın imamlığı nı  kabul etmemektedir. Di ğer nokta 
da İ smailiyye fırkası  babas ının sağ lığı nda ölen fakat babas ı  tara-
fından imamlık için veliand tayin edilen Caferi Sad ık'ın oğ lunun i-
mamlığı nın yürürlükte oldu ğunu ileri sürerek imamlığı n İ smailden 
oğ lu Muhammed'e geçtiğ ini iddia eder. İ snaa şeriyyeye göre ise, 
İ smailin babasının sağ lığı nda ölmesinden dolay ı  imamlığı n fi-
ilen ona geçmesinden önce ölü şü, imamlığı n onun soyuna geçme-
sine mani olmu ş tur. Çünkü Caferi Sad ık, İ smail ölünce, imamlığı  
Musa Kaz ı m'a vermi ş ti. Bu hususta di ğ er ş ii firkalar ının ayrı lış  
be blerin ı  görmü ş tük. 

İ smaili fırkasının kolu olan ve imamlar ı  da İsmaili imamları -
nın aynı  olan Karamita 4", İ smaili imamlar ın emrinde ve daileri ile 
beraber çal ış mış  bir firkad ır. Ancak K ırm ı t denilen dâinin ad ı  Ham-
dan b. E şa'sd ır. Bu bilgin ve zeki bir kimse olup Bahreyn bölgesinde sos-
yalist (i ş tirakiye) fikir ve esaslar ını  yayarak "Karam ı ta" denilen 
emirlikler kurmu ş  ve sonunda bunlar ı n Mı sır'da İ smaili fırkası  tara-
fından kurulan "Fâtı mi" devleti ile aralar ı  açılmış  ve onlarla sava ş  
bile yapmış lard ır. Karâm ıta bu sava şlarda yenilmi ş ti. 2 78H. 891 M. 
y ı lında ba ş layan bu Karma t ı  hareketi M ı sır'da Fat ı mi devletinin 
Kurulu şuna yard ım etmi ş  olduğu halde sonradan Fat ı milerle savaşmış  
ve nihayet Fat ımi halifesi el-Muis taraf ından Karmatiler ma ğ lup edil- 

40o Yazarlar bu "Karmat" kelimesinin manas ında ihtilaf etmi ş lerdir. Karmata yaz ıyı  
ince ve ufak ve kuru, dökük bir şekilde yazmak manas ında kullanıhr Bundan dolayı  Kar-
mati hareketinin ba şkanı  Ebu Said Cennabi kısa boylu, bodur ve küçük ad ımlarla yürü-
mesinden ötürü bu ad ı  almış tır. Baz ı ları  da Nabatça Kirmit gözleri k ırmızıdan adama den-
diğ ini ve bir başkas ı  da Aramcada "Karmat" gizli ö ğ retmene dendiğ ini ortaya atm ış tı . 
Öyle anlaşı lıyor ki isim musemmaya uydurulmaya çal ışı lmaktadır (Kamus tercümesi 3 / 
og, M. Galip, Alam el—İ smailiyye 49). 
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mi§, fakat Karma tilerin Fatimilere kar şı  bu mücadelesi, Fatimi halifesi 
el-Aziz tarafından 368 H. de Filistindeki Ramle sa\ a şı nda tamam.-n 
bertaraf edilmi ş tir. Ancak Karmatiler 459 H. de Eval adas ındaki ve 
47o H. ı o77 M. de de Bahreyn'deki devletleri y ıkı lana kadar İ smailiy-
ye'y e ba ğ lı lıklarına devam etmi ş lerdir4m. 

Bildiğ imiz kadarı  ile g ünümüze kadar imaml ık silsilesini getiren 
İ smailiyyc'nin Ağahan koludur. Onlar ın listesini buraya al ıyoruz. 

ı - Ali b. Ebi Talip 

Doğ umu İ mamlığı  ve ölümü 

Hicri Miladi .. Hicri 

II- 40 

Miladi 

23 önce 599 632- 66o 

2- Hüseyin b. Ali 4(3) 625(4) 40- 61 66o- 681 

3- Ali b. Hüseyin Zeynelabidin 38 658 6 ı -94 681- 712 

4- Muhammed Bak ır b. Ali 57 676 94- 114 712- 732 

5- Caferi Sad ık b. Muhamnied Bak ı r 83 702 114- 1 48  732- 765 

7- Muhammed b. İ smail 1 3 2  749 1 93 781- 8o8 

8- Abdullah b Muhammed 
(Ahmet el-Vefi) 

g- Ali b. Abdullah (Muhammed el- 
1 79 795 193- 212 8o8- 827 

Takıy) 

ı  o- Hüseyin b. Ahmed (Abdullah el- 

198 813 212- 265 827- 878 

Rad ı ) 212(228) 842 265- 289 878- 901 

II- Ubeydullah b. Hüseyin 
(Muhammed el-Mehdi) 

iz- Muhammed b. Ubeydullah 
(el-Kaim bi Emrillah) 

259 

2 90  

872 

893 

289- 322 

3 2 2-334 

901- 933 

933-  945 

13- İ smail b. Muhammed 
(el-Mensur Billah) 303 915 334-  346 (43) 945957 

14- Ma'd b. İ smail (el-Muizzh Dinillah) 3 1 9 93 1  346-  365 957-  975 

15- Nizar b. Ma'd (Alaziz Billah) 344 955 365-  386 975-  996 

16- Mansur b. Nizar 
(el-Hakim Bi Emrillah) 375 985 386- 411 996-1020 

17- Ali b. Mansur 
(el-Zahirli Iraz lidinillah) 

ı 8- Ma'd Ebu Tamim 
(el-Mustans ı r Billah) 

395 

420 

1004 

1029 

4 1 1-  42 7 

427- 487 

1020-1035 

1035-1094 

I g- Nizar b. Mustans ı r (el-Mustafa billah) 437 1049 487-  490  1094-1097 

20- Ali b. Hizar (el-Hadi) 47o ı o77 490-  530  1097-1137 

401 İ slam Ansik. 5 J 1121, 6 / 335 vd. Arif Tamer, el-Karamita 47. Mustafa Galip, 
Alanı  el-Ismailiyye 48,57,58. M. Galip. Tarih el-Davet el-ismailiyye 204, 231. 

112 



Doğ umu İ rnaml ığı  ve ölümü 

Hicri Miladı  Hicri Milad ı , 

21- Muhammed b. Ali (el-Muhtedi) yoo ı  ı o6 530- 552 ı  137-WW 

22- Hasan b. Muhammed (el-Kahir) 520 1126 522-- 557 ı  ı  59- ı  161 

23- Hasan Ali b. Hasan (Ala Zikrihisselam) 539 1144 557- 561 ı  161-1165 

24- Muhammed b. Hasan (E'la Muhammed) 553 ı  158 561- 607 1165-121 4 

25- Hasan b. Muhammed 

(Celaleddin Hasan) 582 1186 607- 618 1214-1221 

26- Alaeddin Muhammed b. Celaleddin 6o8 1214 6 ı 8- 653 1221-1255 

27- Rükneddin Hur şah b. Alaeddin 629 1231 653 - 654 1255-1256 

28- Ş emseddin Muhammed b. Rükneddin 633 654- 710 1256-1310 

2g- Kas ı mş ah b. Ş emseddin 

30- İ slamş ah b. Kas ı mş ah 

6go 

745 

12go 

1 344 

710- 771 

77 1-  827 

: 3831 o: : 438 231 

31- Muhammed b. İ slamş ah 722 1370 827- 868 1423-1463 

32- Alişah b. Muhammed 

(el-Mustans ı r Billah) 807 1404. 868- 88o '1463- 1 475 

33- (Abdusselam ş ah) Mahmud b. Mustans ı r 880- 899 ı  475- ı  493 

34 Abbas b. Mahmud (Garib Mirza) 899-902 ı  493-1496 

35- Nuriddin' b. Garib Mirza 

(Ebu Zer Ali 842 1438 902- 915 1496-1509 

36- Murad Mirza b. Ebuzer . 868 1463 915- 920 1 509-1 5 1 4 

37- Ali b'. Murad (Zulfikar) 886 1481 g2o- 922 1514-1516 

38 Nuruddin Ali b. Zulfikar 893 1487 922-957 1516-1550 

39- Halilullah Ali b. Nuriddin 93 2  1 525 957-  993 1 550-1 585 

40- Nizar b. Halilullah 972 ı  564 993-1038 585-1627 

41- Seyyid Ali b. Nizar ı o15 1606 1038-1071 1627-1660 

42- Hasan Ali b. Ş ah Seyyid 1042 1632 1071-1106 1660-1694 

43- Kas ım Ali b. Hasan Ali ı ogo 1697 1106-1143 1694-1730 

44- Ali b. Kasım Ali (Ebul 'Hasan) 1115 1703 1143-1192 1730-1778 

45- Ali b. Ebul Hasan (Halilullah) 1153 1740 1192-1233 1778-1817 

46- Hasan Ali Ş ah b. Halilullah 
Ali (I. Ağ ahan) 1219 1804 1233-1298 1817-1881 

47- Ali Ş ah b. Hasan Ali (II A ğ ahan) 1246 1830 ı  298-1302 1881-1885 

48- Muhammed Ş ah b. Ali Ş ah 
(III. Ağahan) 1294 1877 1302-1374 1885-1 957 

49- Kerimşah b. Ali b. Muhammed 1 355 1 936  1374- 
1957_ (402) 

4o2 Mustafa Galip, Tarih el-davet el- İ smailiyye adl ı  eserinde butün bu imamlarm 

hayat ından tarih s ı rasına göre bahsetmekte ve sonunda da yukar ı  aldığı m ız listeyi 

vermekte ise de yapt ığı  bazı  tarih yanl ış l ı kları n ı  mümkün olduğu kadar düzeltmeye 

çalış t ık. Onun için bu tarihleri ihtiyatl ı  almal ı dı r. 
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ismailiyy-e'nin de kendi mezhebine bat ıniyye dedi ğ ini ve kor-
kudan imamlarının gizli kald ığı nı  ve propagandalar ını  gizli yürüt-
tüklerini s ık sık söylemektedirler. İ lk bak ış ta bu gizlilik doğ ru görü-
lebilir. Ama gizliliğ in ölçüsü nedir ve ne olmal ı d ı r. Bütün mesele 
bundan doğmaktad ır. İ slâmda her ne mezhep olursa olsun, gizlili ğ i 
bu derece bir prensip ve temel ö ğ reti olarak alan ba şka bir mezhebe 
rastlamak imkans ızd ır, demekten isnan kendini alam ıyor. Diğ er gizli 
(Bat ıni) mezhebler ismailiyye ile ili şkisi olan veya onlardan ayr ı lan 
kollarda daha çok bulunmaktad ır. Bu gizlilik günümüze kadar ge-
len baz ı  grup ve mezheblerde de mevcuttur. Ara ş tırıcı ların ve ilim 
adamlarının ve hatta kar şı t mezheplerin en büyük s ıkıntı sı , gizli 
olan, kendi içine kapal ı  olan mezhepler hakk ında doğru ve gerçek 
bilgi edinme imkans ızlığı d ır. Aralar ı nda ne yaparlar, davran ış lar ı  
nedir, ba şkaları  hakkında ne dü şünür ve ne konu şurlar, inançlar ı  
nedir amelleri nedir ve neyi gerçekle ş tirmek isterler, gayeleri nedir? 
Bu gibi gizli mezheplerle insan niye ilgileniyor, ne olursa olsun, ne 
yaparsa yaps ın, ne düşünürse dü ş ünsün ba şkalar ına ne oluyor, demek 
doğ ru değ ildir. Çünkü insan hem fert olarak ve hem de toplum ve 
devlet olarak kom şusu, vatanda şı  ile ili şki kurmak zorundad ır, ona 
göre harketlerini ayarlayabilmesi kendisi hakk ında ne dü şündüğünü 
bilmesi ile mümkündür. 

Kuran—ı  Kerim, gizli cemiyet ve toplant ılara temas etmi ş  ve 
şöyle demi ş tir: 

"Yard ı m yapmak, iyilik etmel veya insanlar aras ı nı  düzeltmek 
gibi iyilikleri önermeyen gizli toplant ı ların çoğunda hay ır yoktur. 
Bunları  Allah' ın rızas ını  kazanmak için yapana büyük ecir verece ğ iz 
(Nisa 4/ ıı 4)." 

Burada esas ölçü, herkese iyilik yapmak ve kavgal ı  olanları n 
aras ını  bulmaktır. Bunun için yap ılacak her hangi bir konu ş ma, 
veya toplant ı  gizli de olur, a ş ikâr da olur, gizli yap ı lması  kasden ola-
bileceğ i gibi tabii olarak da vuku bulabilir. Hemen rastlayan iki üç 
ki şinin mevcut problemi çözmek için bir kenara çekilip konu şmalar ı  
da gizli bir toplant ı  olabilir. Herhangi bir fakire yap ı lacak yard ım 
konuş ması nın gizli olmas ı  normaldir. O fakirin onurunu daha iyi 
koruyabilir. Ama eskiden bize intikal edenlere ve bugünkü gizli ka-
lan ve davranan cemiyetlerin sadece kendi cemiyetlerine mensub 
olanlara yard ı m ettikleri, birbirini tuttuklar ı  inkar edilemiyecek 
derecede yaygınd ır. Buna da şunu ilave etmek zorunlu ğu vard ır. 
Gizli cemiyetlerin ayr ı lmaz karakteri bu oldu ğu gibi a ş ikare çal ış an 
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cemiyet ve gruplar ın yard ı mla ş malar ı  ancak kendi mensuplar ı  ara-
sındad ır. Ba şka yabanc ı  yani kendi cemiyetlerine girmemi ş  olan bir 
kimse onlara muhtaç oldu ğu zaman, kendi mezhep, cemiyet, ve par-
tilerine girmeyi şart ko ş mak günümüzdeki cemiyetlerin, gruplar ın 
da Kuran'a z ı t olan karakterleridir. Hz. Peygamber gizli toplant ı -
ların ve onlarda konu şulanlarm çok aç ık ölçüsünü vermi ş tir: " İ n-
sanların öğ renmesini istemediğ in şey günahtır". Buna göre şu ortaya 
çıkmaktad ır: Insanlarla ilgili herhangi bir i şin fikrin duyulmas ın ı  
istemiyen kimsenin içerde ba şka, d ış arda ba şka konu ş ması  insanlar ı  
çift karakterli yapmaya sürükledi ğ i gibi ba şkalar ın ı  da şüpheye dü-
şürmektedir. Madem gizli cemiyetlerin toplant ı larında ve gizli 
gruplar ın i ş leri ve dü şüncelerinde kamu yarar ına zararl ı  bir şey yok-
tur, o halde niçin gizli yaparlar? Gizlili ğ in sebebi nedir? Burada söz 
konusu edilen gizlilikten maksat her şeyin gizli cereyan etmesidir. 
Yoksa her i ş in halka aç ık olmas ı  şart de ğ ildir. Ama sünnilerde gizli 
bir ş ey yoktur; tedrisleri, eğ itimleri, ibâdetleri, münaka ş a N e tartış -
maları  her şeyleri ortadad ır. 
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VI— MEHDI VE MES/H MESELESINE KISA B İ R BAKI Ş  

Ş ia firkalar ı nın, müslümanlar ı n ve özellikle ,sünnilerin üzerin-
deki tesirini en bariz şekilde, Mehdilik nazariyesinde ve onun bir 
benzeri olan Isa'n ın gökten ini şine inanrnakta, görmek mümkündür. 
Ehli sünnet beklenen mehdi üzerinde gerçi İ sa'n ın gökten ini ş i üze-
rindeki kadar ısrarla durmamaktad ır. Bunun bir sebebi Hz. İ sa'nın 
tekrar gelece ğ i inancının Kuran' ı  Kerim'de geçti ğ i ayetlerin tevil 
edilmesiyle daha kuvvet kazanm ış  olmasıd ır. Bu mehdilik ve İ sa'nı n 
gökten ini ş i telâkkisinin tarihe mal edili şinin ba ş langıcını  bulup ona 
göre İ slam inancına nas ı l sirayet etti ğ ini anlamak gerekmektedir. 
Bu incelememiz bütün bu teferruata müsâid olmad ığı  için sâdece 
önemli noktalara temas ederek konuya ışı k tutmaya çal ış aca ğı z. 

Rivâyete göre Islam Tarihinde Hz. Peygamberin ölümünü 
ilk defa inkâr eden kimse Hz. Ömer olmu ş  ve onun öldüğünü söy-
leyenleri tehdid ederek ş öyle demi ş ti: 

"Münafiklardan biri Resulullah ı n öldüğünü iddia ediyor. Val-
lahi o ölmedi. Allah Musa ile sözle ş tiğ i gibi onunla da sözle ş ti"3 . 
Allahın Resulü dönecek ve böyle söyleyen insanlar ın ellerini ayak-
lar ını  kesecektir" 404 . 

Müteakiben Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamberin cesedi şerifini g ör-
dükten sonra ç ıkıp insanlara şu konu ş mayı  yaptı : 

"Allah'tan ba şka tanr ı  olmad ığı na şehadet ederim, onun şeriki 
yoktur. Efendimiz Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi oldu ğuna şe-
hadet ederim. Kitab ın indiğ i gibi olduğuna dinin vazedildiği gibi, 

403 Bakara g i ve Araf suresi 142 inci ayette Hz. Musa'n ın Tur'a gidip gelişim işaret 
ediyor. 

404 el-Avas ım minel-Kavas ım 38. Yahya Haşim Hasan Fargel, Neşet el-Ara, vel-
Mezahib vel-F ı rak el-Kalamiye, 153, M ıs ı r 1972. Hasan İ brahim H. İ slam ı  / ı so. Taberi 

Tarihi, 2 / 44. 
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hadisenin vuku bulduğ u gibi, söylediğ i sözün söyledi ğ i gibi olduğuna 
şehadet ederim. Allah apaç ı k ve gerçektir. Ey İ nsanlar ! Muhammed'e 
tapan bilsin ki Muhammed ölmü ş tür. Allah'a tapan bilsin ki Allah 
ölümsüzdür ve diridir. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce 
de elçiler gelip geçmi ş tir. Muhammed ölü': veya öldürülürse geriye mi 
(putperestli ğe) döneceksiniz. Geriye dönen Allaha hiç bir zarar ve-
remez" 4°5 . 

Hz. Ömerin, Hz. Peygamberin ölmedi ğ ine dair ileri sürdü ğü 
delil Müs'a'n ın Tur'a gidi şidir. Hz. Isa'dan bahsetmemi ş tir Çünkü 
Hz. Musa'n ın Tur'a gidi şine Yüce Allah' ı n ona söz vermesi ve müddet 
tayin etmesi Kuran' ı  Kerim'de aç ıktır. Hz. Ömerin, Hz. Musay ı  
zikredi şi ayeti kerimeden kendi istidlallerine ve anlay ışı na dayan ıyor. 
Buna rağ men, bahisde Musa ve Isa da zikredihnemektedir 46. Hz. 
Peygamberin ölmediğ ini İ sanın refedilmesine benzeten bir cemaat ol-
duğu407 zikrediliyorsa da bu cemaatin içinde büyük sahabilerin bulun-
mad ığı  anla şı lıyor. Bu cemaat H ıristiyanlardan İ san ın ref'ini duymu ş  
olabilir ve üzerinde imali fikir etmeden geli ş i güzel nakledebilirler. 
Bunun için rivayet ve fikirlerde ilmi ş ahsiyet ve anlayış  seviyesini, 
sözün söyleni ş  sebebini iyi incelemek ve ciddi de ğerlendirmek gerekir. 
Eğer İ sa'n ı n ölmediğ i, göğe ç ıkarı ld ığı  ve sonra gelece ğ i Kuran' ı  
Kerim'de iddia edildi ğ i gibi aç ık olsayd ı  Ömer, Musa'y ı  değ il de Isa'yı  
misal verirdi ve Isa'y ı  misal vermek ve delil göstermek daha uygun 
olurdu. Böyle olmamas ı nın sebebi Isa'n ın ölmediğ i, göğe çıktığı  ve 
kıyamet öncesi gelece ğ i ilk müslümanlarca bilinmemektedir ve bunun 
için, muhtaç olduklar ı  halde onun gökten inece ğ ini problem yap-
marm ş lard ır. Eğer Ebu Bekir Hz. Peygamberin öldü ğünü bu şekilde , 

aç ıkça belirtmeseydi 'veya herkes Hz. Peygamberin cenazesini gör 7 
 düğ ünden dolay ı  bunu açıklamaya lüzum görmeseydi, Ömer de 

"ölmedi" demesinden vazgeçmeseydi, insanlar ı n içinde Hz. Peygam-
berin ölmediğ ini iddia eden olacakt ı  ve bunu da Ömer'e isnad gide-
ceklerdi. Oysa Omer'in ölmedi demesinin nekadar saçma oldu ğunu 
yanı ndakiler biliyordu ve ş imdi biz de biliyoruz. Allah, Ebu Bekir'-
den raz ı  olsun, böyle bir hurafeye saplanmay ı  önledi. Bu olay ,  her 
hurafe ve ak ı l d ışı  olan olaylar için bir örnek te şkil etmelidir. 

Fırak (tekili fırka) ve tarih kitaplar ı  Hz. Ali'nin ölümünden 
sonra Abdullah b. Harb ve Abdullah b. Sebe tarafından Ali'nin Hz. 

405 	Imrân 3/ 144. 

406  Buhar ı . 4/ 1 93-4. 
407 Ebul-F ıda, el-Muhtasar fi Ahbaril-Be şer, ı  / 152. 
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Peygamberin vasisi oldu ğunun ilk defa ortaya at ı ld ığı nı  söylerler4qg. 
Abdullah b. Sebe ad ında bir kimsenin bulunmad ığı na, onun hayali 
bir şah ıs olduğuna dair fikirler ileri sürülmesi, bu nazariyenin mevcu-
diyetini ortadan kald ırmaz. Abdullah b. Sebe veya ba şka birinin or-
taya attığı  fikir zamanla geli şmeye uğ ramış  görülmektedir. Bu hu-
susta elimizde mevcut kaynaklara göre Abdullah b. Sebe, Hz. Ali'nin 
sağ lığı nda onun Hz. Peygamberin vasisi ve yerine geçen halifesi 
olduğunu ileri sürer ve burada dayand ığı  fikir Yahudilikteki Jusha 
b. Nun'un Hz. Musa'n ın vasisi ve onun halefi olmas ıdır4". Bu fikir 
Yahudilikte vard ır, Ju şa asl ı nda İ brancada Ho şa veya Yeho şua olup, 
kurtar ıcı  manası na gelir. ,ju ş a b. Nun genellikle ikinci Musa olarak 
kabul edilmektedir ve Musan ın halefidir. Musa gibi Yahve (yaratan: 
Allah) nin huzuruna ç ıkmış . Musa'ya itaat edildi ğ i gibi ona itaat edil-
mi ş , Musa gibi İ sraillileri Yahve'nin öfkesine kar şı  suçsuz ç ıkarmış , 
Musa gibi İsraillilerce sayg ı  görmü ş tür ve Musa gibi bir tak ım muci-
zeler göstermi ş tir410 . 

Islami kaynaklarda Abdullah b. Sebe'in Ali'ye sa ğ lığı nda "Sen . 

Sen" veya sonraki kaynaklarda zikredilen "Sen Tanr ı sın" sözünün 
pek revaç bulmad ığı  anla şı lıyor. Ama Ali öldükten sonra, onun öl-
mediğ ini iddia etmek ve onun tanr ı lığı nı  veya tanr ıdan bir parça-
nın onda bulunduğunu ortaya atmak suretiyle art ık i ş i çığ rından ç ı -
karmış  oluyor. Bu hususta ilk Islam kaynaklar ında değ ilde sonraki-
lerde onun veya Sebeiyye fı rkasının bir istidlale gittiğ ini görüyoruz. 
Bu sefer Ali'yi b ırakıp Hz. Muhammed'e dönmü ş ler, onun ölmeyip 
göğe ç ıktığı nı , bunda şa şı lcak bir şey olmad ığı nı , söylemi şler. Hıris-
tiyanlar ı n İsa's ı  göğe çıkar da Müslümanların Muhammed'i niçin 
çıkmasın, o ondan a şağı  mıd ır, diyerek bu hususta da Kurandan bir 
âyete dayanmak istemi ş lerdi. 

"Ey Muhammed Kuran— ı  sana farz k ı lan Allah seni döneceğ in 
yere döndürecektir" (Kasas 28/ 85). Ibn Sebe bu ayetten Hz. Mu-
hammed'in Isa'n ın yeryüzüne dönece ğ ini ve dönmesini anlatt ığı nı  
iddia etti. Ve Isa'n ı n dönmesine inanan kimsenin Muhammed'in dön-
mesine inanmamas ı  şa şı lacak şey değ il midir, diye mezhel3ini ortaya 
attrm. Oysa ad ı  geçen ayeti kerimenin ini ş  sebebi, bilinmektedir, Hz. 

408 el-Kummi, 20-21, J. Wellhausen, el-Havaric vel- Ş ia, 246, Abdurrahman Bedevi 
tercümesi, Nevbahti, 20. 

4o9 Ayn ı  Ayn ı  yerler. 

4 10  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2/ 996. 
41 ı  el-Fark, ı  44:145,163, el-Tebsir 72. 
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Peygamber Medineye hicret ederken vatan ı  olan Mekke'den ayr ı l-
mak kendisine zor gelmi ş tir, bunun üzerine Cenab ı  Allah peyga m-
bere kendisini Mekke'ye döndürece ğ ine söz verdi. Ayetin mânâs ı  
madem ki bu Kuran' ın sana inmesiyle vatan ından oluyorsun, merak 
etme o Kuran' ı  sana indiren seni vatan ına kavuş turacak demektir. 

Kuran- ı  Kerim'de Isa'ya "Mesih" de denmektedir ve bazan 
İ sa Mesih ve bazan yaln ız Mesih ve bazan da sadece Isa olarak 
geçmektedir4' 2 . 

İ branca'da Mesiah ve Arapça'da Mesiha denmekte ve ya ğ -
lanmış  ve kutsalla ş tırı lmış  yani vaftizlenmi ş  anlam ına gelmektedir. 
Yunancada "Christ" Mesiah' ı n tercümesi ve ya ğ lanmış , vaftizlenmi ş  
tanr ı  adam ı  demektir413 . Bu "meseh" fiilinden gelmektedir. Asl ı nda 
bu "meseh" her hangi bir şeyi ya ğ lamak, kalkan ı , türlü, aletleri yağ -
lamak gibi nesneleri ya ğ lamakta kullan ı ld ığı  gibi bir ş eyi veya insanı  
kutsalla ş tırmak için onlar ı  kutsal zeytin ya ğı yla yağ lamak anlam ı nda 
da kullan ı lmış tı r414. Bundan sonra Mesiah, ya ğ lanmak suretiyle kutsal-
la ş tırı lan Kıral veya "Kâhin" din adam ına denmi ş tir415 . Yahudi gelene-
ğ inde Tevrat öğ retisinde âhir za4nanda Allah' ın gönderece ğ i hüküm-
dar manas ında kullan ılana gelmi ş tir416. Mesh kelimesi Arapça'da 
el ile sıvazlamak, meshetmek, eli bir şeyin üstüne sürmek anlammdad ır. 
Araplar falancan ın üzerinde güzellikten bir "meshe" yani bir parça var-
d ır, güzellik ona dokunmu ş  ve sürülmü ş tür derler. İ sa'n ı n da güzel-
liğ ine binaen ona Mesih dendi ğ ini söyleyen Arap dilcileri yan ında 
yağ  sürülerek kutsalla ş tığı nı  söyleyenler de vard ı r. (Ibn Fâris, Mu'- 
cem Mekayis 5 / 322, Zemah şeri Esâsul-Belagah 594 M. İ smail İ bra-
him, Mu'cem el-Kurâniyye 2 / 203). 

Yahudiler, ümitsizli ğe kap ı lmalann ı  önlemek için, daima gelecek 
bir kurtar ı cı  beklemektedirler. Bu onlar ın milli kurtar ı cı sı  olacakt ır. 
Bu kurtar ı cı  (mesiah) Davud soyundan olacakt ır ama, melekler se-
viyesinde, Allahtan yana dünya hakimi olacak, İ srail halk ını  iktidara 
getirecek, onlar ı  ayd ınlık içinde idare edecektir 417 . Davud'un soyundan 
olan kıralın vazifesi Kudüs'ü kafirlerden temizleyecek ve Allahs ızlar ı  
yok edecek ve sonra kutsal halk ı n devletini kuracak, yabanc ılar bu 

412 2/ 87, 4/ 157, 163, 171, 172. 
413 Oxford English Dictionary Compacy Edition I/ 407. 

41 4 Abraham b. Ş üşen, Milon  Hadasb, 2/ 927 (ibranca); Tevrat: Ehbar 8/ 10-12 
Eş aya 2 I / 5. 

41 5 Milon Hada§ 2 / 930. Tevrat Ehbar 4/ 16. 
416 The İ nterpreter's Dictionary of the Bible 3/ 360. 

41 7 Ayn ı  eser 3/ 3 64. 
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devlete al ı nmayacakt ı r. Adil, hakim, kuvvetli ve günahs ız kıral sa-
dece Allah'a dayanacak ve kutsal bir devir açacakt ır. Onun geli ş  
gün ve saatın ı  sadece Allah bilir. Ama bunun i şaretleri vard ır. Ne 
zaman dünyadaki fenal ıklar zirveye ula şı rsa, harb, tâun, açlık ve 
bütün nizamlar alt üst olursa o zaman Mesih g elecektir 4is. Mesiah 
geldiğ i zaman dü ş man dünya kuvvetlerini, ki bunlar Yecuc, Mecuc, 
Bizans, Babil ve Edom ad ı  altı nda toplanmış lard ır, yok edecek, Ku-
düs'te Zion tepesinde İ srail'e ait kutsal hükümdarh ğı  kuracaRS ır4' 9 . 
Sonunda Mesiah da ölecektir ve tekrar dirilecektir. Yaln ız Hristiyan-
l ı kta ve yeni ahidde anlat ı lan bütün insanlar için eziyet çeken ve ölen 
Mesih anlam ı nda bir Mesih Ya hudilikte yoktur420 . 

Burada anlatı lanlar Yahudilerdeki Mesiah, Mesih anlay ışı d ır. Bu 
Mesihe verilen nitelikler, oldu ğu gibi ve hazan da biraz fazlasiyle, 
İ slama intikal etmi ş , ancak İ slamda Mesih ad ı  yerine Mehdi kul-
lan ı lmış tır. Eski dinlerin kültürlerinin İ slam düşüncesine ve kültürüne 
tesisi, özellikle Hadisi Ş erif ve Tefsirlerdeki Israiliyat denilen fikir 
ve hikayeler hakkı mda eskiden olduğu gibi, yeniden de müstakil 
eserler yaz ı lmakta ve incelemeler yap ı lmaktad ır. 

"Eski günler tekrar gelecek, gökteki bulutlar içinde insan o ğ lu 
(Allah' ın oğ lu İ sa) gaecek, iktidar ı , şerefi ve Allahtan K ıralhk sul-
tasını  alacak ve bütün milletler ve dinler ona hizmet edecek. Allah ı n 
kırallığı , İ srail'in bütün dünya krall ı kları na hükümranl ığı  gibi ger-
çekle ş tirilecek ve Allah' ı n gönderece ğ i Mesih O'nun kutsal halk ı nın 
kralı  olacakt ı r"421 . 

İ nsanlar sı kış tı kları , zorda ve darda kal ıp hiç bir maddi yard ı mın 
gelmesinin imkans ı zlığı nı  gördükleri zaman, ya şama arzu ve ümi-
dini kaybetmemek için, Tanrıya yönelmi ş ler ve ondan yard ı m dile-
mi ş ler ve O'nu kendilerinin kurtar ıcı sı  kabul etmi ş lerdir. Asl ında 
bu inanc ı  Allah insan ın ruhuna koymu ş tur ama, insan, etrafındaki 
dostlar ı , yard ı mcı ları  ile me şgul olurken Allah ı  hatırı na getirmez 
O'nu unutur. Bütün dostlar ı  ve yard ı mc ı lar ı  çekilip gitti ğ i zaman, ise 
kendi başı na kalır ve içine ve kendi imkan ve yeteneklerine döner ve 
o zaman Allah' ı n varlığı nı  içtenlikle doğ ruca idrak eder ve O'nunla 
ba ş başa olduğunun fark ı na varı r. Fert olarak böylece herkes Allah'la 

418 Ayn ı  yer. 
41 g Ayn ı  yer. 
42o Ayn ı  eser 3 / 365. 
42 I Hans Lietzman, A History of the Early Church i / 25, 5.6. Yuhanna (incil) I / 47-5 ı , 

The İ nterpreter's Dictionary of the Bible 4/ 415. 
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teması  kendisi kurar. Ancak bir toplum ve cemaat kendini böyle bir 
durumla kar şı  karşı ya bulunca, o toplum toplum olarak Allah'a ba ş  
vurmak ve ona yalvarmak için içinden bir önder seçer ve Allah'la 
temasların ı  o zatla temin eder. Yüce Allah da insan ı  rehbersiz b ırak-
mıyacağı  için baz ı  yeteneklerle böyle bir kimseyi de techiz eder ve 
gönderir. Bunun biraz daha özelliklerle gönderilenine peygamber 
denir. Ama her zaman üstün yeteneklerle peygamber gönderilmez. 

Yahudilerde peygamber gelip geçti ğ i için ve peygamberler d 
ilerde bir kurtar ıcının (Mesiah) gelece ğ ini haber verdikleri'Çin Milat-
tan önce sekizinci ,rüzy ı ldan beri bir Mesih beklemeye koyulmu ş -
lard ır. Hâlâ da beklemektedirler. Hz. Mesih- İ sa'yı  kendilerine gelen 
Mesih kabul etmemi ş lerdir. Özellikle bu Mesih beklemesi ba şka dev-
letlerin ve milletlerin Yahudilere olan bask ı sı , haksız ve zalimce ida-
releri esnas ında daha belirli hale geldi. İ slama Mehdi olarak geçen 
bu görü ş  aynen devam etmi ş  ve etmektedir. Her ne vakit yüksek idare 
memleketi zulme ve haks ızlığ a sürüklemi ş se Mehdi ad ı  altında isyan-
lar baş  göstermi ş tir. 

İş te bu Mesiah (Mesih) fikriyle beslenen Yahudilerin dinlerine 
Miladdan önce Antiochus IV Epiphanes (175-163) zaman ından sonra 
müdahale edilmi ş  ve putperestli ğe (Helenism) zorlanm ış lard ır. Buna 
karşı  Yahudiler isyan etmi ş  ve Makkabiler tarafindan müstakil bir 
Yahudi devleti kurulmu ş tu (163-42 B .C.) ve Allah ın hükümranl ı -
ğı nı  yer yüzüne getirecek bir Mesih'in bekleni şi Yahudiler aras ında 
canl ı  bir hareket meydana getirmi ş ti. Ama Mesih'in nas ıl bir şey 
olaca ğı  hususunda münaka şa ba ş lad ı . Kimi Davud'un Krall ığı nı  ihya 
ederek fatih bir k ıral olaca ğı nı  dü şünmü ş , kimi de son zamanda ate ş -
ten kanat içinde gelen tabiat üstü bir varl ık olarak görmü ş tür422 . 
Romal ı ların Miladdan önce 63 y ı lları ndan sonra Filistin'deki zâli-
mâne idareleri Yahudileri gittikçe şuna daha kuvvetli inand ırmaya 
yetti. Allah bu kadar haks ı zl ıkların ve zulmün uzun zaman devam 
etmesine izin vermez 423 . Burada W. Mcneil bir Yahudilik mezhebi 
olan Hristiyanlığı n Yahudilerin d ışı nda putperest dünyada bir din 
olarak nas ı l kabul edildiğ ini anlat ı r. 

Babil esaretinden sonra da ğı lan Yahudiler Helenle şmiş  ve şehir-
le ş miş  dünyan ın fikir ve geleneklerinin ister istemez tesirinde kalm ış - 

422 Bu gök Allah' ı n nitelenemez azametini göstermek üzere aç ıldığı  zaman olacak. 
Yahudiler Ahir zaman fikrini Irakta iken Zerdü ş t dininden almış  olabilirler. The Rise of 
the West, W. Mcneil 34o. Demek daha önce Yahudilerde ahiret fikri yoktu. 

42 3 William McNeill, The Rise of the West 34o. 
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lard ı . Bir çok Yahudiler Yunanca'y ı  ana dili gibi konuşmuş  ve olduk-
ça hatırı  sayı lır miktarda putperest Yahudile şmi ş ti. Fakat bu Yahudi-
leşenler kendilerinin eski adet, fikir ve hislerini devam ettirmi ş lerdi. 
Bu durum ve çevrenin bask ı sı  bir çok Yahudi toplumuna yar ı  Helen-
le ş miş  bir karakter vermi ş ti. İnsanlar İ skenderiyeli Philo (2o B.C. 
5o A.D.) gibi kimselerin Yahudilik inançlar ının yayı lmasını  istemi-
yordu. Yahudiler ve Yunanl ı lar aras ındaki bu barış ma H ıristiyanl ı -
ğm, bir Yahudi mezhebi durumundan putperest dünyan ın çoğun-
luğunun tabi olaca ğı  bir din haline dönü ş türecek yolu haz ırlamış - 
t1424.  

Hz. Isa'n ın Milattan önce 4 y ı lında doğup Milattan sonra 29— 
3o y ı llarında öldü ğü tahmin edilmekte olup bir y ı ldan üç yı la kadar 
peygamberlik yapt ığı  ileri sürülmektedir423 . 

İsa b. Meryem Galile'nin Nas ıre426  şehrinde büyümü ş tü. Vaftizci 
Yahya (John) hapsedilip halk ın önüne ç ıkmaz olunca, Isa (Jesus) 
Galile'ye dönmü ş  ve Yahya'n ın yerine vaiz vermeye ba ş lamış tı . 
Fakat vaizi de ğ iş ik oldu. Dinleyicilerini gelecek hüküm gününün 
alevli ate ş iyle tehdid ederek korkutmuyordu. Bilakis, Allah hakk ında 
ve Allah' ın hükmünün mahiyeti ve künhü hakk ında konu şuyordu427 . 
Ama İ sa vaizle kalmayıp kendi görevinin ilahi asl ı n ı  gösteren mu-
cizeler de ortaya koydu 428 . Hapiste olan Yahya (John) halefinin ( İ sa) 
i şlerini ve halk ın onun hakk ındaki fikrini duyunca, onun hakkında 
inceleme yap ıp şu soruyu sordurdu: "Gelmesi beklenen sen misin? 
Yoksa ba şka birini mi bekleyece ğ iz". Bunun cevab ı  İ sa'n ın sözünü 
yansı ttı  "Körler görüyor, topallar yürüyor, Abra ş lar temizleniyor, 
sağı rlar i şitiyor ve ölüler diriliyor, fakirler müjdele ş iyor ve benden 
şüphelenmeyene müjdeler olsun 429. Sonralar ı  İ sa arkada ş larına sordu 

424 W. McNeill The Rise 341. 

425 Vergilius Ferm, Encyclopedia of Religion 393• 

428  H. Lietzman, i / 48. Arapça'da bu şehir adına nisbet edilmemi ş  ve Kuran- ı  Ke-
rim'de de ayn ı  ş ehre nisbet edilerek Nasraniyye ve ço ğ ulu Nesara kullanı lmış  olduğundan 
İ sa b. Meryem'in getirdi ğ i dinin özel d ı  olmu ş tur. Böylece İ sa'n ı n doğ duğ u yerin adi getirdi-
ğ i dinin ad ı  olmuş tur. Ama bizim Türkçe'de kulland ığı mız Hristiyan ve Hristiyanl ık" "Me-
siah" kelimesinin Yunanca tercümesi olan "Christ" ad ından türemiş  bulunan Christian 
kelimesinin Türkçe söyleni ş idir. Hiristiyanlar ın inanışı na göre Hz. İ sa'nın babası  Yusuf 

olup erken ölmü ş  ve James, Joses, Jurde, Simon adlar ında dört erkek karde şi ve bir kaç 
k ızkardeş i olduğuna inan ı l ır (ayn ı  yer). 

42 7 Aynı  eser ı  / 49 

428  Aynı  eser ı  / 5o. 

429 Metta ı  i / 2-6 Luka ry J 18-23. 
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" İnsanlar benim kim olduğumu soruyorlar" Peter "Sen Mesih'sin" 
cevab ını  verince, İ sa doğ ru söylediğ ini anlad ı4". 

İ sa tekrar Ahdi Atik (Tevrat ın) emrini ele ald ı . Bütün kalbi-
mizle Allah' ı  sevmeliyiz, kom şular ı mızı  da kendimiz gibi sevmeliyiz. 
Fakat o bundan bir netice ç ıkard ı , o da dinin insan ın bir iç (gönül) 
i ş i olduğudur. Bu emir icab ı  dü ş manlar ı  da sevmek insan ın tabii 
duygusuna z ıd geliyordu. Emri yerine getirmekte de ne mükâfaat ve 
ne de intikam hissi olmayacaktı . Ayn ı  şekilde yemin etmeyi ve bo şan-
mayı  yasaklamak suretiyle Musa'n ı n Şeriatına kar şı  gelmi ş ti"°. 

Isa'n ın Musa şeriat ına yeni istikametler vermesi üzerine Musa 
şeriatına sıkı  bağ lı  olan Ferisiler tarafı ndan itiraza u ğ rad ı . Ve s ıkı  
bir şeriatç ı  olan Ferisiler Isa'ya kar şı  senpatiyi kestiler. Ş eriat ı  kötüle-
yen İsa'n ı n i ş leri ve sözlerinden dolay ı  Ferisiler ondan nefret ettiler 
ve onu sahte bir peygamber olarak takip etmeleri gerekti. E ğer 
İ sa gerçekten Mesih idiyse mutlaka onlarla çarp ış maktan kaçmazd ı  
ve davasının bir kı sm ından da feragat edemezdi 432. 

İ sa kendisini insanoğ lu (Allah ın oğ lu) olarak anlatt ı  ve bunun 
Mesih'i manada olduğu aç ıkça anla şı lmış t ı . Bundan ötürü İ san ın 
öğ rencileri ve bir çok kimse onu Mesih olarak kabul etmi ş lerdi.433  

İ sa siyasi emellerden ve milliyetçi mesih fikrinden oldukça 
uzak duruyordu. Oysa, bu milliyetçi mesihlik görü ş ü Yahudileri 
Romal ı lardan kurtarmay ı  amaçhyordu434 . 

İsa'n ı n Kudüs'te uzun bir müddet kalmas ı  neticesinde halk ara-
sı nda kendisine uyanlar ço ğ ald ığı  gibi bu durum karşı sında Ferisi-
ler ve Sadukiler tesiriyle de dü ş manlığı  çoğ ald ı . Bunun üzerine 
Sanhedrin hemen Isa'dan kurtulmaya karar verdi. Bu, kimseyi 

43o H. Lietzman ı  / 51. 
431 Hans Lietzman 1 / 52. 

432  H.L. 1 / 55. Ferisi kelimesi İ brancada Feru ş  (peru ş , İ brancada ba ş ta olan F harfi P 

gibi okunur) dur. Bu kelimenin Arapça okunu ş u Ferisidir. İ brancadan bu kelimenin kökü 

iki ana manaya geliyor: Ayr ılmak ve *açıklamak, (Abraham İ bn. Ş uşan, Milon Hada ş  3 / 
1355, Reuben Avinoam, Compendious Hebrew English Diction ary 306). Kudüs y ıkıld ıktarı  
sonra yay ılan bu Ferisiler et yemez ve ş arab içmezlerdi. Bunlar Sadukiler mezhebine kar şı  
mezhep teş kil ederdi. Yaz ı lı  ve ş ifahi olan Ş eriata bağ l ıyd ı lar. ( İ bn Ş uşan age. 1336, Web-

ster Newworld Dic. ro97, College Edition, Ya şar Kutluay, İ slam ve Yahudi Mezhepleri 
156, 166, Meydan Larouse 4 / 603. 

433 H. Lietzmann ı  / 56. 
434 H. Lietzmann 1 / 58. 
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heyecana vermeden ve passover 435  den önce yap ı lacaktı . Ama sadece 
iki gün kalmış tı436 . 

İ sa Zeytin bahçesinde ibadetini yapt ıktan sonra geceleyin öğ -
rencileri aras ı nda tevkif edildi. Tevkif esnas ında öğ rencileri kaçm ış  
ve sadece Peter geri dönmü ş tü. Kalabal ığ a karış arak efendisini 
takip etti. Markus'un anlatt ığı na göre geceleyin Sanhedrinin top-
lantı sında Büyük kahin Caiaphas' ın ba şkanlığı nda birinci karar olarak 
İ sa'n ın mabedi yıkıp yerine üç günde bir mabed yapmay ı  istediğ i,, 
buna ş ahitlerin raporu uymad ı , İ sa ise hiç bir suçlamaya cevap ver-
medi. Bundan sonra Büyük kahin önemli sorular sordu. "Sen Mesih 
misin, en yücenin oğ lu musun? evet cevab ı nı  verdi ve şu kehanette 
bulundu: Allah' ın sağ  yanına oturacak ve insanoğ lu olarak gök bu-
lutlar ı  içinde dönecektir. Bunun üzerine Büyük Kahin onu ölüme 
mahkum etti 437 . Ama Büyük Sarıhedrinin438  ölüm cezas ı  verme hakk ı  
yoktu. Bunun üzerine Yahudi otoriteleri Isa'y ı  bir asi olarak Roma 
idarecelerine teslim etmeyi uygun buldular. O zaman (26-36 A.D.) 
larda Kudüs'te Romanlar ın en büyük idare amiri Pontius Pilate olup 
Yahudilerin Pesah bayram ında ta şkınlıklar yapmalarını  gözlemekte 
idi. İ sa bu Pontius Pilate "Yahudilerin kral ı  olarak ihbar edildi 
ki bu siyasi manada tahrik edici Mesih demekti. K ı sa bir soru ş turma-
dan sonra Pontius Pilate Isa'n ın götürülüp kamç ı lanarak çarm ıha 
gerilmesini emretti. Nisan ın on üç veya on dördünde bayram are-
fe ş i günü öğ leden sonra çarm ıhta can verdi. Sanhedrinin dindar üyesi 
cesedi çarm ıhtan indirdi ve g ömdü. Bizim öğ rencilere dair fazla ha-
berimiz yoktur. Peygamberlik tamamland ı . Çoban öldürüldü ve 
koyunlar da ğı ld ı . Mesihlik fikri de sona erdi 439 . 

Çarmıha gerilerek ölen ve gömülen İ sa ölü olarak kalmad ı . O 
öğ rencilerine göründü ve onlar taraf ından da görüldü. Önce Peter'e, 
sonra on ikisine ve daha sonra da be ş  yüz ki ş iden fazlas ına bir anda 
gözüktü. 

435 Passover : İ branca'sı  Pesah olan bu bayram Yahudilerin M ıs ır eseretinden kurtul-
duklar ı n ın bayramıdır. Bu bayramda mayas ız ekmek yenir. 

436  H.L. i / 59. 
437 H. Lietzmann i / 5g-6o. 

438  Miladdan önce üçüncü as ı rdan beri Yahudi devletinde Yüksek mahkeme kurulunun 
ad ıdı r. Asl ında iki türlü Sanhedrin vard ı . Biri siyasi ve idari i ş lerdeki adaleti yürür ve Büyük 
Kahinin baş kanlığı  altında idi, diğeri din i ş lerine bakard ı . Her bir Sanhedrin yetmi ş  veya 

yetmi ş  iki üyeden teş ekkül ederdi (Encyclopedia of Religion Vergilius Ferm's edition 687). 

439 H. Lietzmann, A History of the Early Church i / 6o. 

124 



Bu hususta Paul'un Korintos'lulara yazd ığı  birinci mektubu 
( ı -6) ile Markus'un ( ı  6 / 7) İ ncilinde daha fazla bilgi verilmektedir. 
Mezardan kalkan Rabb'm ö ğ rencilerine görünmesi ilk defa Galile'de 
vuku buldu: Peter orada onu tekrar gördü ve on iki arkada ş  Orada bir 
araya geldi ve Kalkan Rabbin görevine güven duydular. Bunun üze-
rine Kudüse gitmi ş ler ve orada Kalkan Rab be şyüz ki şiye de görün-
mü ş  ve geleneğe göre bu onlar ı  kilise te şkilatın ı  kurmaya sevketmi ş - 
tir440 .  

Mesih kendini Kudüste gösterme ğe mecburdu. Çünkü Ustaz ın 
ölümü gerçekten orada vuku buldu. Bundan ötürü Allah ın hüküm-
ranlığı n ı  bütün kudret ve azamet ile kurabilmek için gök bulutlar ına 
binerek debdebe ile dönmesi gerekmektedir 441 . 

Müslümanları n çoğunluğunun sand ığı  gibi Hıristiyanlık, cemi-
yetle, milletle ilgisi olmayan sadece ruhi temizli ğ e önem veren bir din 
değ ildir. Daha, ilk çağda cemiyetle ilgilenen bir din oldu ğunu en yet-
kili bilginleri bildirmektedir. Günümüzde bu konuda Hı ristiyan bil-
ginlerinin hararetle savunduklar ı  şey dinlerinin devletten ve ce-
miyetten ayr ılmamas ı  istikametindedir. Burada sadece İ sa'n ın ilk 
davetinin mahiyetini anlatan bir metni nakletmekle yetinece ğ im. 

"İ sa yeni bir inanç getirmedi. O sadece kendi ş ahsiyetiyle Al-
lah ile ve Allah' ın önünde kutsal bir ya ş antıyı  ortaya koydu ve bu 
ya şantı  sayesinde din karde ş lerini Allah' ın Hükümranhğı  için kazan-
mak üzere kendini onlarm hizmetine verdi. Bu şu demektir; onlar ı  
bencillikten uzakla ş tırmak, dünyadan Allaha götürmek, tabii ba ğ -
lantı lardan ve tezatlardan sevgi birli ğ ine götürmek ve onlar ı  ebedi 
kı ra.11ığ a ve ebediyet hayat ına haz ırlaınaktır. Ama o, Allah' ın hü-
kümranlığı  için böyle çalışı rken, halkın ın siyasi ve dini toplumdan 

440  H. Lietzmann i / 61. 
441 Hans Lietzmann ı  / 62. Eserinden özetlemeler yapt ığı mız, Prof. Hans'in kim ol-

duğuna iki kelimeyle temas etmek gerekmektedir. H. Lietzmann 1875 y ı lında Düsseldorf"- 
ta doğdu. Gençliğ ini Luther'lilerin ş ehri Wittenbergde geçirdi. Bonn Üniversitesini bitir-
di. 1896 yı lında " İ nsanoğ lu"nun tabirinden İ sa'n ı n kasdedildiğ ini aç ıklayan önemli bir ma-
kale yayınladı . 19oo yılında Bonn Üniversitesinde Kilise Tarihi okutman ı  oldu. 19o5 te 
Jane Üniversitesinde Kilise Tarihi doçenti oldu, ı  9o8 de Profesör oldu ve Kilise tarihini 
okutmaya devam etti. 1924 de Profesör Lietzmann Berlin'de Harnack' ın meşhur kürsüsüne 
tayin edilerek onnn halefi oldu. Kaynak olarak kulland ığı mız " İ lk Kilise Tarihi" adlı  eseri 
iki cilt olup birinci cildi "Hiristiyan Kilisesinin Ba şlangıcı" ikinci cildi de "Dünya Kilise-
sinin Kuruluşu"na aittir. Bu eseri k ırk küsür y ıllık ilk orijinal kaynaklar üzerinde çal ış arak 
hazırlamış tı r. İ ngilizce tercümesi Bertram Lee Woolf taraf ından yap ı lmış tı r. İ lk tercüme 
baskı s ı  ı  9o5 y ı l ında yayınlandı . 
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elini eteğ ini çekmemi ş ti ve öğ rencilerini de o toplumu ihmal etmeye 
özendirmemi ş ti. Bilakis, Isa Allah' ı n hükümranl ığı nı  millete (Yahu-
dilere) verilmi ş  sözlerin yerine getirilmesi ve kendisini de milletin 
beklediğ i Mesih olarak nitelendirmi ş tir"442. 

Bizim Isa'ya burada bir kaç kelime ay ırmam ız ın sebebi onun 
Ş iilikteki Mehdi ile ilgisini vurgulamakt ır. Bunun , için önce onun 
H ıristiyanlarca nas ıl anla şı ldığı nı  ve anlat ı ld ığı n ı  tesbit edip İ slam 
inancına nası l ve ne biçimde tesir etti ğ ini ortaya koymaya çal ış tı k. 
Bu hususta da İ sa hakk ında bizi iki nokta ilgilendiriyor. Ölümü ve 
tekrar dünyaya dönü şü. 

İ sa'n ın öldüğü inancı  Hıristiyanlarda ilk inanç basama ğı d ır. 
Çünkü, insanlar ın günahlar ın ı  affettirmek için onun ölmesi gerekli-
dir. Ölmek suretiyle ve ölümü tatmas ı  insanlar ın günahlarını  Baba-
sının katında affettirmenin sebebidir. " İ sa bizim günahlar ımız için 
öldü" 443 . 

İ sa'n ın çarm ıha gerilmesi bütün bilgilerin merkez noktas ı  ol-
muş tu, ayn ı  ş ekilde inananlar ın çoğu (Lord) Rabb' ın ölümünün anla-
tılmasını  İsa hakkında verilen vaizlerin gerekli konusu olarak kabul 
etmeleri laz ı md ır444. 

Öğ rencilerin İ sa hakkındaki kesin kanaati, Onun ölü olarak 
kalmayıp Allah tarafından yükseğe kald ırı lmış  olmasıd ır. Öğ renci-
lerin İ sa hakkındaki tecrübeleri onun ölümünün kesinli ğ i kadar öl-
dükten sonra da kesinlikle onu görmü ş  olmalar ını  anlatmaland ır445 . 

" İ sa kabre gömüldü ğ ü ve üçüncü gün kald ınldığı "4" ve "onu" 
ağaçtan indirip kabre koyduklar ı  fakat Allah' ın onu ölüler aras ından 
kald ırd ığı "447  "O cehennemde b ırakı lmad ı  ve cesedi de bozulmad ı"448 

 ifadeleri dirilmenin cesedle olduğuna delil gösterilmektedir. Mezar ın 
boşalmas ı  davas ı  dirilmenin ispatı  için kullanı lmaktad ır. Çünkü o za-
manki Yahudi inanışı na göre cesedsiz dirilme veya ruhi dirilme saçma 
olduğundan cesedle dirilme ortaya at ı lmış  ve cesedle dirilmenin ol-
ması  için de cesedin kabirden kalkmas ı  gerektir449 . İş te bunun için ka- 

442 Adolf Harnack, History of Dogma, 1 / 41-42. 
443 Paul, Korintus'a İ lk Mektup 1 5/ 3. 
444 A. Harnack 1 / 83. 
445 Age 1 / 85. 
446 I Korintus 1 514. 
447 Elçilerin İş leri 13/ 29-3o. 

448  Elçilerin 2/ 31. 

449 The İnterpreter's Dictionary 4/ 46. 

126 



birden cesed de kalkt ı  iddiası  ortaya atıld ı . Ancak kabrin boş  olması  
kabri ziyaret eden kad ınlardan mubalağ alı  bir şekilde rivayet edil-
mekte ama aralar ında tafsilatta farklar bulunmaktad ır4". Bütün 
bu rivayetlerdeki ihtilaflar ın hiç biri nakledilenin mevsukiyetini 
zayıflatmaz. İ sa kefene sar ılmış  Cuma akşamı  Kudüs'ün d ışı nda ta ş  
mezara konmu ş , pazar günü gelen kad ınlar mezar ın ağ z ındaki ta şı n 
yuvarland ığı nı  görmüş ler ve cesed yokmu ş . Taş  insanlar tarafından 
yerinden oynat ı lmış  ve cesedi de al ıp götürmü ş ler. "Tanr ıyı  mezardan 
ald ı lar ve nereye koydukalar ını  bilmiyoruz" 451 . Zaman ımızın bilginleri 
bu rivayetleri akli bir şekilde izah etmekten vazgeçmi ş ler ve onlar ı  
oldukları  gibi b ırakmış lard ır. Bütün hikaye çarmıha gerilmi ş  Mesihin 
ruhi safiyetini itiraf ile ba ş layan mitolojik bir örnek olarak görül-
mektedir. Meselenin ciddi bir iddia olarak İ ncillerden önceki her 
hangi bir delil ile ispatlanmas ı  imkansızd ır. Bütün hikaye mezar ın 
boş  olmas ı  ile, bu hususta olabilir ki kad ınlar cesedi umduklar ı  gibi 
bulmuş lar, olabilir ki mezara hiç gitmemi ş ler, ve belki de ilk yerde 
mezar yoktu. Gerçekten, çok kimse, bo ş  mezarın öğ rencilerin inanc ına 
sebeb olduğunu hala daha kolay inan ı lır bulmakta ama öğ rencilerin 
inanc ı  boş  kabri icad etti ğ ini düşünmemektedirler" 452. 

Bir Hıristiyan aliminin bu ifadeleri göz önünde bulundurulmaya 
değer. Burada tarihi mesele ile inanç meselesini aç ıkça birbirinden 
ayırmak laz ı md ır. Aşağı daki hususlar tarih bak ımından kesinlik gös-
terirler. 

ı — hanın muarı zlarından hiç biri onu ölümünden sonra gör-
memiş tir. 

2—Öğ renciler (ona inananlar) ölümünden sonra İ sa'yı  gördük-
lerine kani oldular. 

3—Bu görünümlerin sayı sı  ve ard ı  sıra oluşu kesinlikle teyid 
edilemez. 

4—Öğ renciler ve Paul İ sa'yı  sadece çarm ıha gerilmi ş  bir cesed 
ile değ il semavi bir debdebe içinde onu görmenin şuuruna varmak 
istiyorlard ı . Öyle ki Isa'n ın görünü şünün inanı lmaz sayı lması ,— ki 
cesedin kapal ı  kapı lardan geçti ğ inden bahsediliyor, —onun kesin-
likle maddi cesedi olmad ığı nı  gösteriyor. 

450  Matta 28/ vd. Markt', 16/ ı  vd. Luka 14/ ı  vd. Juhanna (John) 2o/ 1 vd. Bak: 
The İnterpreter's Dictionary 4/ 46. 

451 Juhanna zo/ 2. 

452  The İnterpreter's Dictionary of the Bible 4/ 47• 
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5— Paul, kendisine verilmi ş  olan Isa'n ı n tecellisini sonraki gö-
rünümleri ile hiç mukayese etmiyor, fakat di ğ er deyimle onlar ı  ş u 
kelimelerle anlat ıyor: "Ben doğ madan beni ay ırıp beni nimetiyle 
çağı rd ığı nda"4" ve bunu ilk elçilerin (resul) gördü ğü görünümlerle 
aynı  seviyede tutuyor. 

Ama, üçüncü günde mezar ın boş  olmas ı na gelince, bu asla tarihi 
kesin bir gerçek olarak kabul edilemez. Bu görünümün hikayesiyle 
birle ş tirilmi ş  olarak ortaya ç ı kıyor. Daha doğ rusu, Paulun tekrar 
dirili şi tasvir etti ğ ine göre de, doğ rudan doğ ruya istisna edilmesi 
gerekir (Bak: I Korintus). Bundan ş u neticeler ç ıkar: 

ı — İ sa'n ı n ölü cesedinin basit bir canlan ışı  olarak dirili şini gös-
teren her kavram asli bir kavram olmaktan uzakt ı r. 

2— Genellikle İ sa'n ın kalkm ış  olmasıyla ilgili hayalinin, meseleye 
İ sa'n ı n şahsi değer ve muhtevas ından ayr ı  olarak bakan her hangi 
bir kimseye göre, varl ığı  söz konusu olamaz. Çünkü, gerçek şu ki, 
Isa'nın arkadaş ları  ve ona bağ lı  olanlar onu görmü ş  olmaya inand ırı l-
mış lard ı . Özellikle bunlar İ sa'n ı n kendilerine semavi bir debdebe 
içinde göründüğünü anlatmaları , tarihi gerçekleri tesbit hususunda 
ciddi olanlara İ sa'n ın mezarda devam etmedi ğ inin faraziyesinin se-
bebini hiçbir şekilde vermez4s4 . 

Mesihlik inanış ' hala devam etmekedir. Isa geldi gitti, yeni 
bir din getirdi ve Yahudilikte inan ı lan Mesih olduğunu ilan etti. Ya-
hudilerden ona inananlar ona Mesih diye inand ı lar. Buna rağmen 
kesin olarak öldükten ve gö ğe kald ırı ld ıktan sonra gene de kendisine 
inananlar aras ında bu Mesihlik inanc ı  ortadan kalkmad ı . Çünkü 
i şini tamamlayamadan önce çarm ıha gerildi. Belki tabii bir şekilde 
ölseydi, kendisinden bekleneni yapacakt ı  ve bir daha dünyaya inip 
adaletle hükmetme ğe ihtiyaç kalmayacakt ı . Aslında "bu" ihtiyaç 
kalmayacakt ı" sözü bir ihtimal ve faraziyeden ibarettir. Bugünkü 
siyasi ve sosyal problemleri çözmek zorla ş tığı  zaman veya çözüle-
ceğ inden ünut kesildiğ i zaman insan onlar ı çözecek I* önder bekle-
mekte ve onu ayr ı ca propaganda bile etmektedir. İş te Yahudilikteki 
Mesih ba şka ad altında her toplumda bulunma ş ansına sahip 
olmaktad ır. 

Yahudilik'teki Mesih inanışı na değ inmi ş tik. Burada bir özetle-
me yapacak, olursak Mesih bu gibi siyasi ve sosyal zulüm ve haks ız- 

453 Galatya ı  / 15. 
454 A. Harnack, History of Dogma, i / 85-86 not. 
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lıkları  kald ıracak, milleti hürriyete kavu ş turacak bir kurtar ıcıd ır. 
Tevratta "mesih" bir kimseye verilmi ş  özel bir isim olarak değ il 
bir sıfat olarak geçmektedir. "Mesih" s ıfatı  kı rallara, büyük kahinle ı e 
verilmiş tir. 

Çünkü bunlar ba şa geçerken merasim yap ı lır ve ba ş larına yağ  
dökülerek yüksek vazifeye kutsalla ş tı rı larak oturtulurdu. Bugün bu 
i ş  yemin ettirilerek yap ı lıyor. Zira milletin mukadderat ına hakim 
olanlardan hata etmeme hususunda bir garantiye sahip olma eski 
çağ lardan zaman ı mıza kadar insan o ğ lunun ihtiyaç duydu ğu bir tu-
tamak olmu ş tu. 

Mesihlik inanışı nın Yahudilerde ortaya ç ıkmış  oluşu ister 
istemez insan ın aklına, bu inanışı n devlet, imparatorluk kurmu ş  
milletlere has olduğu fikrini getirmektedir. Tekrar böyle bir i ş  
ve faaliyet gösterme ümidi olan milletlerde ortaya ç ıkıyor. Mese-
la Yahudiler devlet ve imparatorluk kurduktan sonra ve M.Ö. 
58o yı lında bu kırallığı n yıkılması  ile onlarda tekrar devlet kurma az-
mini bir mesih inanc ı  içinde sürdürme ğe baş lamış lard ır. Bu da gene 
aynı  Kırall ık soyundan yani Davud'un soyundan 455  birinin gelmesini 
beklemek suretiyle tarihten kendine bir destek bulmu ş tu. Kudüs 
bu düşüncenin dünya çap ında ruhani merkezi kabul edilmi ş  olup 
M.O. 7o civarında Makkabilerin idaresi de çöküp Yahudiler tamamen 
Romalı ların dini, siyasi ve sosyal bask ı sı  alt ında ezilme ğe ba ş layınca 
artık bir mesihin (Allah' ın yağ lanmış  adamı ) gelmesini bekleme ar-
zusu gitgide kuvvetlenmi ş ti. Her nekadar Allah' ın yağ lanmış  adamı  
tabiri kullan ılıyorsa ve böylece peygamberlikle ilgisi bulunuyorsa 
da, diğer deyimle bu peygamberimsi ümitler "songünler'e ait oldu ğu 
gibi siyasi kurtarıcı  (mesihlik) ümitlerine bağ lıd ı r, asla inanç niteli ğ i 
veya akide esas ı  olarak dü şünülmemi ş tir456 . 

Buna göre bugün dünyaya geni ş  bir propagandaya giri şen 
Mesihin tekrar geli şi inanc ı  üzerine dayanan ve gelip Allah' ın 
ad ına hükmedeceğ ini yayan Yahova. Şahitlerinin ç ıkış  noktalar ın ı  
daha açık anlamak kolayla şı r. 1983 Türkiye'sinde Yahova ş ahitli-
ğ inin hurafelerine inanan zavall ı  yüksek tahsilli kimseler bulun-
maktad ır. Batı l itikatlara dayanan bat ı l mezhepler kuruluyor. 

Yahudilikteki mesih inanc ı  ve onun biçimlenmi ş  şekli olan H ı -
ristiyanl ıktaki İsa'nın mesih olarak tekrar dünyay ı  idareye gelme 

455 Encyclopedia of Religion, V. Ferm Edit, 485,486. 

456  Ag•y• 
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inanc ı  ister istemez ayn ı  peygamberler ve din gelene ğ i üzerinde 
gelmi ş  olan İ slam'a inanan müslümanlar ı  da etkilemi ş tir. Mesih 
mehdi olarak önce ş ii fırkalannda sonra sünnilerde inan ı lmaya ba ş -
lanmış tı r. İ sa'nı n geliş inde bir değ iş iklik olmadan doğ rudan kabul 
lenmiş  ve sünniler onun geli şini kabul edip etmemekte bir birine gir-
miş  ve hatta birbirlerini kafir veya en az ından dinden ç ıkmış  sapık 
kabul etmi ş lerdir457 . 

İ bu Haldun bu konuda nakledilen hadisleri yeterli derecede 
kuvvetli bulmamış tır.458  Yahudilik'teki Davud'un soyundan mesih 
inanc ı  ş iilikte ve sonra sünnilerde Ali ve Fat ıma soyundan bir mehdi-
nin gelmesi inancına yer verilmi ş tir. Kuran—ı  Kerim'de mehdi zik-
redilmemi ş tir. Hz. İ sa ancak H ıristiyan'ları n inancının yanlış lığı n 
ortaya koymak için zikredilmi ş tir. Bu ayetler için Hz. İ sa'n ın ölümü 
ve ref'i de söz konusudur. 

Kur'an ı  Keriıni Anlamı n ın Metodu: 

Kuran—ı  Kerim'i anlaman ın bir tak ı m kuralları  vard ır. Bunlardan 
ben sadece bu konuya yard ı mı  olacak bir kaç tanesini hat ırlataca ğı m. 

ı  Kuran—ı  Kerim'i tefsir eden ilimler ayetlerle uzaktan ve ya-
kından ili şkisini gördükleri fikirleri geni ş  kültür verme giyesiyle 
tefsirlerine . almış lard ır. Fakat ayet ancak o şekilde anla şı lmalıd ır ve 
başka şekilde tefsir edilemez demek istememi ş lerdir. Elbette tefsir 
okuyanın hangi fikrin ayete uygun olup olmad ığı nı  ayıracak ve bile-
cek derecede bilgin olmas ı  gerekir. Ilim adam ı  her türlü bilgiye muh-
taçtır ve onlar ın içinde yanl ışı nı  doğ rusundan ayırt edecek kendisi-
dir. Bunun için fazla tahsili olmayanlar ın tefsirde böyledir diye he-
men bilgiçlik taslamalar ı  doğ ru değ ildir. Bu hususta ilim adam ına 
yön veren ba şka bir deyim de şudur. Alimlerin ihtilaflar ı n ı  ve ay-
rı ld ıkları  fikirlerini bilmeyen kimsenin ilimine güvenilmez. Bunun 
anlam ı  eğ er bir kimsenin fikrine ba ğ lı  kalır ve sadece onu bilirse, ba şka 
birinin fikriyle kar şı laş tığı  zaman önceki fikrinden vaz geçmek zo-
runda kal ı r. Oysa daha önce bu fikri bilmi ş  olsayd ı , birincisini baş  
tacı  etmezdi. Ama ikinci fikrin kuvvetli delili kar şı sı nda yine de birin- 

457 Bu hususta çok kitap yaz ı lmış tır. Ben sadece ün yapm ış  koyu hanefi olan büyük 
alim Muhammed Zahid Kevserinin yazd ığı  "Nezrat'un Abireh" adl ı  eserin dediğ im hususta 
kafi fikir verece ğ ine inanıyorum. Bu zatla kar şı laşmadım, ama, bana yaz ış ma suretiyle 
" İ cazet" vermi ş tir. Bası lışı  1943 Mı s ı r. küçük boy 67 sayfad ı r 

458  İ bn Haldun'un Mukaddimesi, M.E. Bakanl ığı  Tercümesi 21 152-216. Kütübü-
sitte ve diğer hadis kitaplar ındaki hadisleri toplar, hem hadisler ve hem ravileri hakk ında 
hadis alimlerinin tenkitlerini nakleder. Ve bu hadislerin hiç biri ile mehdi ve dolay ı s ıyla 
İ sa'n ın nüzulü meselesinin ilmi ve inand ırı c ı  bir kanaat vermemekte oldu ğ unu aç ıklar. 
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ciye ba ğ lı  kalırsa, ilme karşı  inat etmi ş , kötü ve gülünç duruma dü ş -
mü ş  olur. Aklı  ba şı nda her hangi bir kimse kendisini bu duruma 
d üşürmemelidir. 

2- Tefsirlere iyice dikkat edildi ğ i zaman ilk gelen bir müfessir 
bir fikir ortaya atm ış  ise onun doğ ru ve yanl ış lığı na çoğu kez bakı lma-
dan sonrakiler onu naklederler. Pek az kimse tenkit etmeye koyulur 
ve bunda en büyük rolü oynayan mezhep ayr ı lığı d ır. Bundan ötürü-
dür ki herhangi bir fikrin do ğ ruluğu veya yanlış lığı  ara ş tırı lmak 
isteniyorsa onu ilk defa tefsire sokan kimdir, hangi inanç ve şart-
ların tesirinde öyle br tefsire gitmi ş tir incelemek laz ı md ır. Bunun için 
herhangi bir tefsirde bulunan fikir, mutlak do ğ ru veya yanl ış tı r diye 
pe şin hükümle bir neticeye varmamal ıd ı r. 

3- Alimlerin, nass'lar ı n (Ayet ve hadis) delil olarak ileri sürüle-
bilmesi için onların delil getirildikleri hüküm ve fikri bildirmekte 
kesin olmaları  şarttır. Yani herkes ayn ı  sözü ayn ı  şekilde anlamalid ın 
Eğer nass birden çok manaya gelebiliyorsa, bir çok manaya ihtimali 
varsa o söz bir fikri desteklemek için kesin bir delil olamaz. Bu hususta 
şu kural ı  koymuşlard ır: "ihtimal vuku bulunca istidlal sak ı t olur." 
Yani bir sözün de ğ işik manaya ihtimali olmas ı  halinde o söz delil 
olamaz. 

4- Kuran- ı  Kerim tefsir edilirken en önemli kural, pe ş in fikir 
ve hükümden_kaçmmaktir. İnsan bir fikir elde eder ve bir hükümde 
karar k ılar sonra o fikrin Kuran'da bulunup bulunmad ığı n ı  ara ş -
tırın Açık bir manaya rastlamazsa, ona yak ın uzak bir ihtimal bile 
olsa ayetleri zorlayarak kendi fikrine göre tefsir etme ğe koyulur ve 
böylece Kuran- ı  kendi fikrine tabi k ılmış  olur ve onu tam yolundan 
saptırır. Sonra onun fikrini okuyan kimse de o fikrin ve hükmün 
Kuran-ı  Kerimde oldu ğunu san ır. Bunun için, her zaman dedi ğ i-
miz gibi, tefsir olsun, ba şka eser olsun o eserde vard ır diye bir delil 
kabul edilmemelidir. O fikrin do ğ ru veya yanl ış  olması  onun deli-
line ve o delilin kuvvetine ba ğ lıd ır. O hususta bir ayet ve hadis 
de delil getirilebilir. Ancak ayetin manas ı  üzerinde ihtilaf edilen 
mana olup olmad ığı nı n tesbiti gereklidir. 

5- Kuran-ı  Kerim Allah' ın bir kanunudur. Ben buna "Allah' ın 
sözlü veya yaz ı lı  kanunu" diyorum Allah' ın bir de "kainat kanunu" 
vard ır, ona tabiat kanunu deniyor. Ama kainat kanunu bütün olu-
şumlar' (kainat) içine ald ığı  için daha şümüllüdür. Yüce Allah' ı n 
bu iki kanunu birbirine paraleldir. Bir birini aç ıklar ve birbiriyle 
uyuşur. Bu iki kanun birbirine z ı t olamaz ve birinin ak dediğ ine öteki 

131 



kara diyemez. Kuran- ı  Kerim'i anlamaya çal ışı rken onun kainatta 
ki Allah kanunlar ını  alt üst edecek şekilde olmas ı na dikkat edildi ğ i 
zaman, Kuran o kadar do ğ ru anla şı lacaktır ki Kuran-ı  Allah' ın ka-
inat kanunlarma kar şı  ç ıkarmak, Kuran' ın Allah'in kelamı  olduğunu 
inkâra sevketmektir. Kuran' ın kendi ifadesi de bu yoldad ır. O, 
kainat kanunlarma daima dikkati çekmi ş tir ve kendi de ğerini onlara 
göre ölçmelerini ısrarla istemi ş tir. Bundan ba şka Kuran insana 
indirilen Allah' ı n yaz ı lı  kanunu olarak kendisinin insana getirdi ğ i 
mesaj ı n insan ın tabianna ve yarat ı lışı na uygun olmas ını  da aç ıkça 
belirtmi ş tir. Bunun içindir ki Allah' ın yaz ı lı  kanunu ile kainat kanu-
nunu kar şı la ş tırarak, bir arada anlamak, yorumlamak, tefsir etmek 
gerekir. Her hangi bir ferdin, bir şahsın, cüzi bir nesnenin hat ırı  için 
Allah'ın kanunlar ını  birbirinin z ıdd ına yorumlanacak şekilde anlamaya 
çalış mak yanlış  bir tutumdur. Kültür tarihi öyle oldu ğu gibi İ slam 
düş ünce tarihine ve Kuran' ın tefsirlerine mudakk ık ve ilmi inceleme 
gözüyle bak ıld ığı  zaman yap ılan bir yanlış , asırlarca devam etmi ş , 
düzeltilmemi ş  veya düzeltilememi ş  olduğ u görülecektir. S ığ  bilgi ve 
üstünkörü hükümlerle büyük , bilginlerin ilmi ara ş tırmalarına set 
çekilmi ş  ve fikirlerini serbestçe söylemekten menedilmi ş lerdir. Herne-
kadar büyük imamlar ve dü şünürler fikirlerinin delillerine bak ılarak 
değerlendirilmelerini ısrarla istemi ş lerse de, onlara körü körüne 
uyulmak en büyük hakikat saydnu ş tır. Biz burada bu kadar kaide 
ile yetinerek, bu kaideler ışığı  altında Hz. İ sa'n ın ölümü ile tekrar 
geli ş ine delil getirilen ayetlere bakal ım. 

ı - "Ey İsa! Ben seni öldürüp katma yükseltece ğ irn ve seni 
kâfirlerden ar ı ldayacağı m" imrân 55. 

Bu ayeti kerimede öldürmenin kar şı lığı nda "teveffa"dan "mu-
tevaffi" kullan ı ld ı . Bu kelime Kuran' ın nazil olduğu devirde de, 
bugün de öldürme manas ında kullan ı lır. "Teveffahu-Ilâhu "denir 
ki Allah onu vefat ettirdi, öldürdü demektir veya "Tüvuffiye er-
Reculu" adam öldü, diye de kullan ı lır. Bu kelime dilde ve Kuran' ın 
diğer ayetlerinde böyle kullan ı ldığı  halde yalnız İ sa için ayrı  ve alı -
şı lmamış  bir manada kullan ı lmasına hiç bir haklı  sebeb -yoktur. Bu 
kelimeye müfessirlerin ço ğu önce anlattığı mız bu manayı  verirler. Ama 
dönüp zihinlerde mevcut olan Isa'n ın göğe ölmeden ç ı ktığı  nazariye-
sinin tesiriyle ikinci bir mana daha vermeyi de ihmal etmenler. 0 
da "kald ırmak, vücudu ile Isa'y ı  yakalayıp göğe çıkarmak, manas ıdır. 
Buna zayıf bir ihtimal anlam ını  da katarlar, ve bu mana Için "öyle 
deniyor" ifadesini kullan ırlar. Lügat bak ı mından ayr ık bir kıyasla- 
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maya da gidiliyor. "Teveffa" kelimesi insan ın ölümünün d ışı nda da 
kullan ı lıyor ve orada i ş i tamamlamak, bitirmek, alaca ğı nı n tamam ı nı  
almak gibi anlamlar ı  esas olarak insan ı n cesediyle beraber al ınmas ını  
da şart koşuyorlar. Ama insan ın cesedi ile al ı nması  dediğ imiz gibi 
sadece Hz. İ sada kabul ediliyor. E ğer eski ve yeni Arapça'da Isa'da 
kabul edilmesi istenen manada kullan ı lsayd ı , dedikleri doğ ru olurdu. 
İş te burada önce bir fikre inan ıp sonra kelimeleri zorlayarak onu 
ileri sürmekten ba şka bir iddia görülmüyor. Hatta bu fikir baz ı  mü-
fessirlerin zihnine o kadar yerle ş mi ş  ki ayeti kerimede kelimelerin 
tertibini kendi anlayış larına daha uygun dü ş mesi için de ğ iş tiriyorlar. 
Eğer Yüce Allah onlar ı n anlamak istedikleri manay ı  anlatmak iste-
seydi, onlar ın yaptıkları  değ işikliğ i yapmağa hacet kalmadan Allah 
öyle vahyederdi. Ama müfessirlerin ileri gelenleri dedi ğ imiz gibi 
birinci manaya yani "Teveffa."ya öldürme manas ı  vermektedir459 . 

2— "Allah' ı n resulu Meryem o ğ lu İ sa Mesihi öldürdük dediler. 
Halbuki, onu ne öldürdüler ve ne de onu çarm ıha ğerdiler, fakat öyle 
zannettiler. Bu hususta ayr ış tı klar ı  şeyde şüphededirler. Bunda tah-
mine uymaktan ba şka bir bilgileri yoktur ve kesin bir bilgi de elde 
edemediler. Allah (Isay ı) onu kendisine (doğ ru) yükseltti (Nisa 157- 
'58). 

Bu ayeti kerimelerde yukarda anlat ı lan Yahudilerin suikast 
tedbirlerine i şaret edilmektedir. Yahudiler Isa'y ı  öldürdüklerini 
övüne övüne söylemelerinde yalanc ıdırlar. Çünkü ölümüne karar 
aldılar ama sonra içlerine şüphe dü ş tü ve onu ihbar ettiler. Roma-
lı lar yakalay ıp astı lar. Kuran' ı n "hem öldürmediler ve hem çarm ıha 
germediler" sözünden onu gerçekte onlar öldürmedi, Allah öldürdü, 
ama onlar kendilerinin öldürdü ğünü zannettiler. Burada müfessir-
lerin ileri sürdükleri ihtimallere göre Isa'n ın adamlar ı ndan biri 
onu ihbar etmi ş  ve Allah ta onun bu hiyanetinin cezas ı  olarak onu 
Isa'ya benzetnii ş tir, yakalan ıp öldürülen odur. Di ğer bir ihtimale 
göre de Roma askerleri Isa'y ı  tan ı mıyorlard ı  İ sa olduğunu zannettik-
leri birini öldürdüler. Bu iki ihtimal de do ğ ru olabilir. Ancak, ayette 
Allah tarafindan kasden Isa'ya benzetildi ifadesi yoktur. Buradaki 

459 Zemehş eri. Esas el-Belaga 684, İ bn Faris Mekay ıs el-Luga 6/ 129. İ bn Manzur, 
el-Lisan 3/ g6o. üç ciltlik bask ısı . Zemah şeri, el-Keşş af ı  / 432. er- Ş evkani, Feth el-Kadir 

/ 313, 314, İ mam Kuşeyri bu ayette şöyle mana veriyor: "Ben seni senden al ır ve beşeri 
(maddi) sıfatlardan s ıyırı rım" (Letaif el-i şaret, Tefsir lil-Kuran 1 / 257. Fehraddin Raz! 
2/ 689-692, Ebus Suud, el-Tefsir 2/ 68g (Fahreddin Razi'nin ın kenar ında). Tefsir el , 

 Taberi 3/ 289-292. Tefsir el-Mera ğı  3 / 166, 169-17o. İ bn Abbas gibi baz ı  kimseler "Mu• 
tevaffi" kelimesini öldüren manas ına alm ış lardı r ki doğ rusu da budur. 
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benzerlik, iyi tan ınmayan bir kimsenin ba şka birisinin ona benzeti-
lerek yakalanmas ı  bugün bile vuku bulan bir olayd ır. Heyecan içinde 
böyle bir benzetme mümküpdür. Ayette oldukça aç ık olan yüzde yüz 
kendilerinin öldüklerinden emin olmamalar ıd ır. Burada çok önemli 
bir nokta bulunmaktad ı r. Öldürmeyi iddia eden bir cemaatt ır ve öl-
dürme i ş i cemaata isnad ediliyor ve şüpheye düşen de cemaattir. 
Ayette cemaatin şüphede olduğu bildiriliyor. Şüphesiz olan şudur ki, 
bir topluluk bir kimseyi öldürürse, o kimsenin öldürülmesi övünüle-
cek bir olay ise cemaatin hepsi öldürmekten şeref almak için biz 
öldürdük diye övünebilir. Ama sorguya çekilip suçluyu bulmak 
istenildiğ i zaman da hepsi inkâr eder. Ayette reddedilen cemaatin 
öldürmesidir. Cemaat bu iddias ında yalancıd ır ve öldürdüğünden 
de emin değ ildir. Doğ rusu öyle değ il, gerçekten onu öldürüp ruhunu 
kabzederek Allah kendine alm ış tır". "Teveffahu Allahu" ifadesinde 
de "Allah onu ald ı " manas ı  vard ı r ki ruhunu kabzetti demektir. Za-
ten ruhsuz cesed insan say ı lmamaktad ır. İ nsanın ruhtan ibaret olduğ u 
kabul edilmekte olup cesed onun bir aletidir. 

Fahreddin Raz ı  bir kimsenin İ sa'ya benzetilmesinin doğ ru olma-
yacağı nı  ileri sürer ve böyle bir durumun vukuu Allah' ın kanununa 
aykırı  düşer. Çünkü insan o zaman her şeyden şüphe eder, kimin 
kim olduğu bilinemez, tam safsata ve sahtekarl ık başlar ve ilim 
de safsata ile olmayaca ğı na göre ilim de kalkar, demektedir. 

3— "Kitap ehlinden herkes, ölmeden önce İ sa'ya inanacakt ır" 
(Nisa ı 59). Bu ayeti Kerime Hz. İ sa'nın gökte yaşadığı  ve yer yüzüne 
inip bütün insanlar ın ona inanaca ğı na delil olarak ileri sürülmektedir. 
Açıkladığı mız gibi bu ayeti kerime de beslenilen inanca ve pe şin bir 
inanca uysun diye zorlanmaktad ır. Buna İ sa ölmeden önce her chli 
kitap ona inanacak diye mana verenler oldu ğu gibi, ehli kitaptan 
herkes ölümünden önce, en az ından ölüm an ında İ sa'ya inana-
cak ama bu inanc ı  kabul olunmayaca ğı ndan k ıyamette İ sa gene 
o kimsenin aleyninde şahitlik edecektir. Ayete verilen bir mana da 
bu inanma olay ı  İsa gökten indiğ i zaman mevcut Yahudi ve H ıris-
tiyanlara aittir, ş elindedir. 

Hz. Isa'y ı  bedeni ile göğe çıkartıp indirmeyi kabul ettikten 
sonra konuyla ilgili ayetlerin zorluklar ına bakmadan veya onlar ı  
tevil ederek mana vermek çok kimsenin üzerinde titizlikle durmad ığı  
sadece kelime ve cümlelerin içinde s ıkışı p kald ıkları  görülüyor. 

Allah' ın Kuran'in ı  Allah' ın kanununa göre anlamak birinci 
tefsir kaidesidir. Allah' ın yarattığı  insan oğ lunun ömrünün ne uzunluk- 
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ta olduğu tarih bilineli beri ortadad ır. Allahın Kanunununda bir 
insan iki bin yı l yaşamamış tır. Hz. Muhammed Allah' ın en sevgili 
ve büyük peygamberi olduğuna göre niye Yüce Allah ona vermedi ğ i 
nimetleri ba şkasına versin. Allah' ın ikinci biyolojik (hayat) kanunu 
insan yemeden içmeden ancak say ı lı  günler ya şayabilir. İki bin sene 
insanın yemeden içmeden ya şamas ı  Allah' ın kanununa ayk ırıd ı r. Böyle 
bir şeye inanmay ı  Kuran' ın istemesine imkan olmad ığı  gibi Allah ın 
kainat karıununa da uymamaktad ır. 

Allah'ın üçüncü kanunu, insanın uzun örnürlü olmas ı nı  bir 
olgunluk ve şeref mertebesi de ğ il, bilakis en zelil bir hayat kabul 
etmekte, insan ın çocukla şa şacağı , hiç bir fonksiyonu olmayaca ğı  
ve çocuk gibi bir asalak olaca ğı  çağ  olarak bildirmekte, insan ın bil-
diklerini unutacağı  bir devre diye anlatmaktad ır. "Allah sizi yaratmış  
ve sonra öldürecektir. Ama içinizden bir k ı smını  ömrün en rezil 
devresine ula ş tı rır" (Nahl 7o). Insan tecrübesiyle ve tarihi delille 
biliyor ki, normal olarak mesela, en geç doksan ırıdan sonra insan-
oğ lu artık çocuklaşı yor, güçten ve kuvvetten dü şüyor. 

Allah Isa'y ı  öldürdü, ruhunu göklere ç ıkard ı  ve ona manevi 
nimetler verdi diye anlamak, Allah' ın herkes için öğütlediğ i ve her-
kesin inan ıp o seviyeye yükselmesi için sözlü kanununu gönderdi ğ inde 
şüphe yoktur. Sonra İ sa gelip ona sadece Yahudi ve H ıristiyanlar mı  
inanacak? Bütün insanl ık nerede kald ı . Oysa Müslümanlar ın içinde 
öyle mezhepler vard ır ki, onların imanlar ı  hıristiyanlar ı nkinden daha 
sap ı k sayı labilir. Yoksa buradaki ehli kitab ı n içine, Kuran'a inananlar 
da girecek mi? Ama müslümanlar ne Kuran'da ve ne de hadiste eh]i 
kitap ünvan ı  alt ında zikredilmemi ş tir. Sonra madem İsa gelecek niye 
Ş am'dan geliyor da Mekke'den veya Medine'den yahut do ğum ye-
ri Nasireden gelmiyor? Uzun sözün k ı sası , ayetin manası  şu olmalıd ır. 
"Ehli kitaptan herkes ölümünden önce Isa'ya iman etmi ş  olacaktır, 
ama kıyamet günü İ sa onlar ın bu imanlarm ın doğ ru olup olmad ı -
ğı na şahitlik edecektir". Ehli kitap olmalar ı  demek zaten İ saya inan-
mış  olanlar demektir: Ancak bu imanlar ı= doğ ruluğu hususunda 
İ sa onlara tan ıklık yapacaktı r. 

Yukardan beri anlatma ğa çal ış tığı mız Isa ve Mehdi meselesi 
Hıristiyanlıktan Ş iiliğe ve oradan da Siinnilere geçmi ş , toplumdaki 
basit insanlar ın içtimai s ıkıntı larına çare bulmakta bu iki isim bir 
umut kaynağı  olarak inand ıkları  kurtarıcı lar olmuş tur. Ancak bu 
kurtar ı cıların yani belli muayyen şahı sların öhneyip tekrar kendi 
adamları nı  kurtarmaya geleceklerine inanmak, Allah' ın kanunlar ına 
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aykırı  olması  bakımından hayald ır. Ama ad ı  ve soyad ı  belli olmayan 
her hangi bir kimsenin kurtar ıcı  olarak ortaya ç ıkmasını  beklemek 
daha az hayâll say ı l ır. İ sa da Hıristiyanlar ı n halâ bekledikleri ve kendi 
hükümranlıkları nı  kuracak belli bir şahıstır. Müslümanların da on-
lara uyarak İ sa'n ın Hıristiyanları  kurtarmaya gelece ğ ine iman et-
meleri ve bunun için de birbirlerini kâfirlikle itham edecek derecede 
tenkit etmeleri ne kadar tuhaft ır. İ sa'n ın gelip Mehdiye müezzin 
olmasını n kerameti, büyüklüğü, önemi .\, e faydas ı  nerededir ? 

136 



VII— ISNA.AŞ ERIYE VE EHL- İ  SÜNNET İN GÖRÜŞ LERININ 
KARŞ ILAŞTIRILMASI 

Ş ii mezhepleri aras ında bir mukayese yap ı lacak olursa Zeydiyye 
ile İ snâa şeriyye gayet aç ı k seçik birer mezheptir. Eskiden beri fikirle-
rini yazmış lar, alenen ne şretmi ş ler, okuyanlar ın içinde kabul eden 
olmu ş , tenkit eden olmu ş , yanlış ları nı  göstermeğ e çal ış mış  ve onlar da 
cevap vermi ş lerdir ve hâlâ günümüzde de böyledir. İş leri, davranış -
ları , hareketleri herkesin gözü önündedir. İş te İ smailiyyenin bazı  
kolları  bu noktada Caferiyyeden ayr ı ld ıkları  tarihten bu yana hep 
gizli çalış maktad ı r. Dediğ imiz gibi bütün problemin ba şı  budur. 
Eskiden adları  böyle gizliliğe karış tığı  için günümüzde de oldukça geni ş  
bir yayınla ortaya ç ıkmaya çal ış an İsmailiyye mezhebinin mensup-
lar ı nın ne derece kendilerini do ğ ru anlattıkları  hususunda insan şüp-
heden kurtulam ıyor. Umulur ki art ık gizliliğe ihtiyaç görmezler ve 
gizlilik prensiplerini değ iş tirirler. 

Burada önemli gördü ğüm bir noktaya de ğ inerek bu mesele son 
vermek istiyorum. Eskiden olduğu gibi günümüzde bu husus devam 
etmektedir. Bilindi ğ i gibi Mezheplerin iki yönü vard ır. Biri inanç di ğeri 
amel, yani içde fikir, d ış ta hareket ve davran ış tır. İ slam dünyasında ve 
tarihinde her mezhep bu iki ana kategoriye göre farkl ı lık gösterir 
ve ayr ı  bir mezhep olarak ortaya ç ıkar. İslam gelene ğ inde "fir-
ka" ad ı  inanç yönünden olan ayr ı lıklara ve ayr ı  gruplara denmi ş tir. 
Mezhep ismi ise amel'deki, fı kıhtaki değ işik anlayış lara verilmi ş tir. 
Bu mezhep ve fırkalar birbirinin z ı dd ı  sayı lmamalıd ır. Yani baz ı  insan-
lar fırkada (ittikadi mezhep diyelim) ayr ı  oldukları  halde amelde ayn ı  
mezhepte olabilirler. Bunun misali çoktur. Mesela Ömer Mahmud 
Zemah şeri (538 H. 1143 M) itikadda mutezili olduğu halde amelde 
(fıkıh) hanefidir. Abdulcebbar (415 H. ı o24 M) itikadda mutezili 
olduğu halde amelde (fı kıh) ş afiidir ve kendisi şafii kad ı sıd ır. Zey-
diyye fırkas ı  itikatta ş ii olduğu halde (asl ında müstakil bir fır-
kad ır) Ebu Hanife'nin fıkhı  ile amel etmektedir. isnaa şeriyye 
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İ mamiyye fırkası  Caferi Sad ığı n fikhi mezhebi ile amel etmektedir. 
Benim bu Câferiyye mezhebi hakk ında fikrimi k ısaca belirteyim. 
Önce bu ad yani Caferiyye iki ş ekilde anla şı lır. Biri İ mam Caferi 
Sad ığ a bağ lı  kalanlar ve onun pe ş inden gidenlerdir ki, tarihte böyle 
anla şı la gelmi ş tir. Bu anlayışı n içinde hem: inanç ve hem de amel 
(fıkıh) vard ır. Yani Caferi olan hem imam ı  Cafer'in itikad ını  ve hem 
de fıkhını  benimsemi ş tir. Gerçi imam Caferi Sad ığı n fıkıhta bir müc-
tehid olduğunda ve bir mezhebi olduğunda hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Ama itikadda acaba bugün isnaa ş eriyye'nin inand ığı  ş ekilde 
mi inanıyordu ve İ snââşeriyye İ mam Cafer'in inanc ını  tamamen 
aksettirmi ş  midir? Mesela imamlar ın masumluğu, halifelerin mutlaka 
Hz. Ali soyundan gelmesi gerektiğ i ve onlar ın d ışı ndan olan halife-
lerin gayri me şru olduğu gibi inançlar İ mam Cafer'in gerçekten 
inand ığı  hususlar m ıyd ı , yoksa o da belki ayn ı  değ il idiyse de İ mam 
Zeyd'e yakın bir ş ekildemi düşünüyordu ? Bence bu sonuncusu daha 
doğ ru olabilir. Bu durum kar şı sı nda İ snaa şeriyye fırkas ı  itikadda 
İ snaa ş eriyye olup ve bu on iki imama inanmas ı  ve onun nazariyyeSini 
kurması  yönündendir, ama amelde mezhepleri İ mam Cafer'in fık-
h ı d ır ve Caferiyye denmesi de f ıkıhta İ mam Cafer'e uymalar ı  se-
bebiyledir. 

Mezhep ile fırka aras ında bu ayırı mı  ve aralar ı ndaki münasebeti 
belirttikten sonda tarihte oldu ğu gibi günümüzde de geçerlili ğ ini mu-
hafaza eden ba şka bir noktaya temas ederek mezhepçili ğ i daha belirli 
bir surette ortaya koyaca ğı z ve bu sûretle insanlar ın niçin bu hususta 
titiz davrand ıkları  anla şı lacaktır. Bu yaln ız halk tarafından yap ılan 
bir değerlendirme olmay ıp alimler tarafındanda benimsenmi ş  bir 
tutumdur. Bir mezhep bu aç ıdan daha çok tenkide u ğ ramaktad ır. 
Bu, o mezhebin ameli yönü yani "fikl ıı "d ır. Özellikle ibadetlerd ır. 
Mezhebin ibadetleri ihmal etmesi, farz k ı lınan ibadetlerle ilgilenme-
mesi, onlar ı  gayesinden, mecras ından ç ıkaracak şekilde yorumlaması , 
o mezhebin sap ıklığı na, ilimle ilgisi olmad ığı na delil olmaktad ır. 
Ameli olan bu yön, herkesin görebilece ğ i hususlar oldu ğ u için insan-
lar ın onlara uyup uymamalar ı  ve onlar ı  tatbik etmekte gösterdikleri 
titizlikler kolayca de ğerlendirmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek 
üzere şii fırkalar ından günümüze kadar gelen İ snaa şeriyye ve Zey-
diyye'nin ibadetler hususundaki hükümlerini Sünnilerinki ile k ısa 
bir mukayese ederek aralar ı ndaki benzerli ğ i ve beraberli ğ i tesbit 
etmekte fayda vard ır. Yalnız İ smailiyye'nin fıkıh kitapları  olup ol-
madığı nı  bilmediğ imizi söylemeyi, olmad ığı nı  söylemeye tercih 
ediyoruz. Amerika Birle ş ik Devletler'inde Harvard Üniversitesinde 
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tanıd ığı m İ smailli bir öğ renci (1975 y ı lında) okuduklar ı  eserler 
(literature) aras ında Kuran-ı  Kerim ve Hadisi Ş erifle ı in olmad ığı nı  
söyledi. Ama Cuma namaz ına beraber giderdik. Bunun için gene de 
konuyu incelemeye aç ık olarak b ırakmak ilmi metot gere ğ idir. Mese-
la bu İ smailli arkada ş  Kad ıyanhlarla değ il, sünni terle namaz k ılardı . 

Mezheplerin Islam' ın be ş  esası  olan ı  Namaz, Oruç, Hac, Zekât, 
ve Kelime-i Ş ehadet hususunda önemli hükümlerde bir mukayesesini 
aşağı ya alıyorum. Kelime-i Ş ehadeti kabul etmeyen kimsenin daha ilk 
anda müslümanl ıktan ç ıkaca ğı  noktasında aralar ında bir ihtilaf 
yoktur. Kelime Ş ehadet şudur : Allah' ı n bir ve Muhammed'in onun 
peyamberi olduğuna inanmakt ır. 

Komşumuz olan İ ran' ı n resmi mezhebi İ snaa şeriyye olduğu gibi, 
Irak' ın da a ş ağı  yukar ı  yarı sı  bu mezhepdedir ve memleketimizde de 
bu mezhebden olanlar vard ır. Bunun için İ snaaşeriye ile Ehli Sünnet 
mezhebi aras ında ortak olan veya ayr ı  olan hususlara her mezhebin 
kendi kitab ına dayanarak k ısa bir bilgi vermek isabetli olacakt ır. 
Mezhepler hakkında fazla bilgi sahibi olmayan kimseler bu mezhep-
lerin beraber olduklar ı  hiç bir noktan ın olmad ığı nı  san ırlar. Bu sa 
nı ların ın ne derece yanl ış  veya doğ ru olduğuna bu kısa bilgi ışı k 
tutacakt ır. 

Ş ii'lerin büyük bir alimi olan ve kendisi ile Bağdad'da görü ş -
tüğüm İ mam ve Müctehid Muhammed b. Muhammed el-Halisi 
el-Kaz ı mi'mn yazm ış  olduğu " İhya uş-Ş aria fi Mezhebi şş ia" "Ş ia 
mezhebinde Şeriat' diriltme" adl ı  eserden baz ı  örnekler verece ğ im: 

"Allah' ın Birli ğ ine dair, insan ın kendi nefsinde ve d ış arda 
gördüğü her varlıkta Rabbinin delillerini apaç ık ve seçik görmekten 
daha aç ık bir şey yoktur. İnsan, kendine bakar ve kendini kendisinin 
yaratmad ığı nı  ve ba şka birinin kendisini var etti ğ ini bilir. Uzuvların-
dan herbirine bakt ığı  zaman, onlarda bir amaç ve kudretin izlerini 
görür460 . Astronomi, kimya, fizik ve tabiat ilimleri, te şrih, tıb, yıld ızlar 
ve arkeoloji ilmi, sular, madenler, biyoloji ve anatomi gibi muhtelif 
ilimlerin hepsi Allah' ın birliğ ini açıkça ortaya koyar. Ve bu ilimler 
kainatın yaratan ının kudret, ilim ve hikmet sahibi oldu ğuna delil 
te şkil eder. Bu kainat varl ıklarının kendi kendilerini yaratmad ığı nı  
bildiken sonra, bu varl ıkların ba şka bir yaratan ı  olduğunu ve onun 
sıfatlar ın ın bu varlıkların sıfatlar ına benzemediğ ini, yaratan ın ya-
ratı lanlardan ba şka oldu ğunu, zira yaratan ın binefsihi var olduğunu 

460  Muhammed b. Muhammed el-Halisi, Ihya uş-ş eria Fi Mezheb i ş -ş ia, 14, Bağdad, 
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ve varlıklar ın onunla var olduklar ını  bilince kainat ın yaratnn ımn 
kadim, ezdi, ebedi hududsuz ve sonsuz oldu ğunu aç ıkça bilmiş  olu-
ruz. Onun orta ğı  yok, tektir. Ba şkasından yard ım istemez ve kimseye 
muhtaç de ğ ildir. Fiillerinde muhtard ır, istedi ğ ini yapar ve irade etti-
ğ ini bir hikmetten dolay ı  irade eder. Bo şuna i ş  yapmaz ve zulmet-
mez. Canlı  varl ıklara bakarsak onlar ı  var edenin de diri, kadir ol-
duğunu biliriz. Çünkü kendisi hayat sahibi olmayan, var ettiklerine 
hayat veremez. Zira bir ş eye sahip olmayan, onu veremez. Sebebsiz 
de bir şey olmaz 461 . Varl ı klar ı n yok iken var olmalar ı , varken yok oh 
malan, hareketten süleane ve sük0ndan harekete geçmeleri, bir yer-
den bir yere ihtikal etmeleri, bir durumdan bir duruma de ğ iş meleri, 
kendilerinin kadim, ezeli, ebedi bir var edenleri oldu ğunu gösterir. 
Ona hiç bir şey tesir etmez ve ona yokluk anz olmaz, mekâna s ığ maz 
ve hiç bir mekan da onsuz de ğ ildir. Vakit ve zaman onu s ı nırlamaz. 
Irade sahibi ve muhtard ır. Kuran' ın delilleri bu yoldad ı r462 . 

Budistlik, Brahmanl ık, Meciasilik ve putperestlik gibi eski din-
ler, Allah'a ş irk ko ş makta ve göklerde ezdi ruhlann bulundu ğ una ve 
Allah' ın yan ı nda onlar ın tanr ı  oldukları na inan ırlard ı . Bu dinlerin ara-
sında Hz. Musa ve İ srail oğullannın peygamberleri ve Hz. İ sa, ha-
varileri ile, halis tevhide yani Allah' ı n tek tanr ı  olduğuna ça ğı rmaya 
ba ş lamış lard ı . Fakat bunlar da çok geçmeden putperestli ğ in tesi-
rinde kalarak Allah' ı n cesedi ve cismi oldu ğuna inanmaya ba ş lamış -
lard ı . Üçlü tanr ıyı , tek tanr ı  gibi ve tek tanr ıyı  üç tanr ı  gibi kabul 
edip putperestlerin hurafelerine, vandeti vücuda veya vandeti mev-
cuda inanm ış lard ı . Böylece bu iki din, hurafele ş ti masalla ı la, doldu. 
İş te insanlar böylece eski dinlere devam ettiler. Iran'l ılar ate şe tap ı -
yor, Araplar putlara ve ta ş lara tap ıyor, Hindliler ineğe tap ıyor, 
Yunanlı lar gökte olan soyut ruh ve ak ı lları  tannla ş tınyor, Yahudi-
ler Allah' ı  cisimle ş tiriyor, H ıristiyanlar Allah' ı  Meryem'in rahmine 
(karn ı na) indiriyor, Mesih ( İ sa) ile birle ş tiğ ini iddia ediyor. Bun-
ları n hepsi sap ıkl ı k içinde sap ı klık, karanlıklar içinde karanl ıklard ı . 
Kimi de fark ına varmadan manas ını  anlamadan Dehre (zaman) 
inanıyordu. İş te bu hurafeler ve karanl ıklar dünyas ı nda islam ın Nuru 
doğdu, doğuyu ve bat ıyı  doldurdu. İ nançtaki karanl ık bulutlar ın ı  
dağı ttı . Gerçek Allah' ın birli ğ ini ilan etti. Allah'tan ba şka tannnı n 
olmadığı nı , onun orta ğı  bulunmad ığı nı , insan ın Allah'tan ba şka 
kimseye tapmamas ı  gerekti ğ ini anlatt ı . Putlar ı  k ırd ı , ate ş leri söndürdü, 

461 Age 15. 

462 age 16. 
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vandet-i vücud gibi gök cisimlerin tanr ı lığı  gibi filozoflar ın hurâfe 
inançlar ın ı  ilga ve iptal etti 463 . 

Ne varki eski din sahiplerinden Islamiyeti kabul edenler, eski 
dini inançlar ın hurafelerini Hz. Muhammed ve Ali isimleri alt ın-
da yürüterek Islâmiyeti bölmeye ve Islam'da sap ık fırkalar ç ıkarmaya 
koyuldular Kuran—ı  Kerim'i ve Sünneti Ş erifi filozoflar ın ve Mecû-
silerin "Gulat" ı nın inançlar ına uydurmaya ba ş lad ılar. Sanki Hz. 
Peygmber onlar ı n hurafelerini yaymaya gelmi ş ti. Aklı  selim ve tab' ı  
selim bunlar ın sözlerinden tiksinir ve nefret eder" 464 . 

Hâlisrnin Peygamberli ğ e 	Hz. Muhammed'in peygamberli- 
ğ ine dair inançlar ı  da şöyledir : 

Kuran' ı  Kerim doğ ru yolu gösterenlerin en iyisidir ve en büyük 
öğ retmendir. Peygamber göndermenin gerekti ğ ine dair Kuran 
açık ve seçik akli deliller getirmi ş tir. Nisâ suresi ayet 64 de 
"insanlar ı n Allah'a kar şı  bir delilleri olmas ı n diye müjdeci ve uyar ı cı  
olarak peygamberler gönderdi" buyurmu ş tur. Enam Suresi ayet 
91 de "Allah hiç bir insana hiç bir şey göndermemi ş tir demekle Al-
lah'ı  gere ğ i gibi değerlendiremediler". 

"Böylece Kuran peygamber göndermenin gere ğ ine dair akli 
delilin nas ı l getirilece ğ ini bize öğ retmi ş  oldu. Akil delilin amacı  şu-
dur. Yüce Allah bütün Kemal s ıfatlarla muttas ıf olup eksiklik belirten 
sıfatlardan münezzehtir. Lutfetmek ve rahmet etmek onun Kemal 
sıfatlarına girer. Peygamber göndermek onun rahmet ve lutuf s ı fa-
tı nın sonucudur. Zira bu s ıfatlar ı n sonucu olarak Yüce Allah insan-
ları  kendi ba ş larına b ırakmamış  ve onlara öğ retmeyi, doğ ru yolu gös-
termeyi, ve hidayet etmeyi kendi üzerine, alm ış tır. Enam Suresi 
ayet 54 de "Rabbiniz rahmet etmeyi üzerine alm ış tır" buyurmaktad ır. 
Eskidenberi insanlık her zaman de ğ işmekte, devaml ı  bir geli şmede 
olduğundan, Yüce Allah her topluma gerektikçe peygamberler gön-
dermi ş tir. Bunun için peygamberlerin say ı sı  çoğ almış tır ve Allah'tan 
başka onları  kimse bilemez. İ brahim Suresinde ayet 9 da "Allahtan 
ba şkası  onlar ı  kimse bilemez" Yunus Suresi ayet 47 de "Her ümmetin 
bir peygamberi vard ır" ve Fat ır Suresi ayet 24 de "geçmi ş  her ümmet 
içinde bir uyarıcı  mutlaka bulunmu ş tur" buyurulmaktad ır. 

"Nisa Suresi ayet 64 de "Biz, her peygamberi Allah' ın emrine 
göre itaat olunsun diye gönderdik" buyurmu ş tur ki, bundan pey- 

463 Age 19. 

464 Age 20-21. 
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gamberin peygamber olduklar ından sonra hata etmez olduklar ı  
anla şı lır. Peygamberler ayr ı ca âdetlere göre insanlar ın ba şaramad ık-
ları  apaç ık mucizelerle desteklenmi ş lerdir. Sihir, büyücülük ve göz 
boyayı cı lık gibi öğ renmeye dayanan insan ın elçabukluğu maharet-
ler ve ustalıklar mucize say ı lmaz. Çünkü bunlar ı  insan birbirinden 
öğ renerek yapmaktad ırlar4". 

Hz. Muhammed'in peygamberli ğ i,ne gelince onun peygamberli ğ i 
gelmi ş  geçmi ş  peygamberlerden her birinin peygamberli ğ inden çok 
üstün ve fazlad ır. Çünkü peygamberli ğ ini beyân etti ve buna bir çok 
mucizeler getirdi. İnsanlar, bu mucizelere cevap vermekten aciz 
kaldı lar. Sayılan mucizeler ı  arasında; elinde ta ş ların tesbih etmesi, 
geyik'in kendisi ile konu ş mas ı , duası  ile hastayı  iyi etmesi, davet et-
tiğ i ağ acın emrine icabet etmesi, yasland ığı  kuru ağ acın yapraklan ıp 
meyve vermesi gibi mucizeleri tevatür derecesindedir. Hz. Peygam-
berin en büyük mucizesi Kuran— ı  Kerim'dir. Kuran' ın mucize olu şu 
çok yönlüdür. Onun mücize olu şu edebi uship ve ifâdesinde, ihtiva 
ettiğ i mânâda, gaybtan verdi ğ i haberlerde, ilmi hakikatlari ifade 
etmede ve sairededir" 466 . 

Hz. Muhammed'in son peygamber olu şuna gelince, onun 
şeriatı  ve dini, din ve şeriat olarak k ıyamete kadar bütün insanlar ın 
ihtiyaçlar ına kâfi gelecek durumdad ır. Daha önce Peygamberler 
gelmi ş  geçmi ş ti. Zira insanlar küçük ve münferit, ayr ı  topluluklar 
ve cemaatlar halinde ya şı yorlard ı . 

Aralarında bağ  ve rab ı ta yoktu. Her birinin yeri yurdu ayr ı  olup 
biri diğerinin yerini bilmezdi, zaman geçtikçe topluluklar büyüdü 
ve aralar ındaki irtibat çoğ ald ı , büyük topluluklar ve nihayet devletler 
kurdular. Böylece en büyük topluluklar ba şka peygamberin şeriat 
ve din getirmesine muhtaç oldular." 

"Büyük İmparatorluklar olan Roma Imparatorlu ğu, Iran ve 
diğer imparatorluklar ça ğı nda İ slamiyet geldiğ i zaman, insan ın ak11, 
zihniyeti, ilimleri, şeriat, din ve kanununlar ı  kavray ıp ta şı yabilecek 
bir seviyede oldu ğundan, dünyada tek din ve tek kanuna gitme 
yoluna girme imkan ı  vard ı467 . Bu esnada Hz. Muhammed peygamber 
olarak gönderildi ve kendisine insanlara tebli ğ  etmek üzere insanlar ın 
mutluluğunu gaye edinen bu din verildi. Toplumlar ne kadar geli ş irse 

465 Age 5o,51. 

466 Age 53,54,55. 
467 Age 57. 
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geli şsin, onlar ın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere dinde ictihat etme 
kapı sın ı  açmış tı . Bu ictihata dinin genel kaidelerini her zaman ve 
mekânın durumuna uygulamaya imkân vermi ş ti. Bunun için art ık 
bundan sonra bir peygamber gönderme manas ız oldu ve ona ihtiyaç 
kalmad ı . Yüce Allah, Kuran-ı  Kerimde bunu beyan etmi ş  ve Ahzab 
Suresi ayet 4o da "Muhammed Allah' ın elçisi ve peygamberlerin 
sonuncusudur" buyurmu ş tur" 468  . 

İmaml ık : 

" İ mamlık genel ba ş kanlık ve Hz. Muhammed'in getirdi ğ i dini 
muhafaza için bir idare (saltanat) d ır: Peygamber buna iki sebepten 
dolay ı  muhtaçtı . 

ı - Allah' ın hükümlerini tebliğ  ve insanlar ile Allah aras ında a-
racı lık yaparak Allah' ın emirlerini insanlara ula ş tırmaktı . 

2- Bu hükümlerin tahrif edilmelerine, yok olup kaybolmalar ı -
na engel olmak, onlar ı  korumak ve uygulamakt ı . Hz. Peygamber 
ölünce vah ıy kesildi. Çünkü din ve hükümleri zaman ında tamamlan-
mış , tekemmül etmi ş ti. Art ık geriye onlar ın korunmas ı  ve uygula-
mas ı  kalmış tı . Böylece insanlar ın i ş lerini idare edecek ve ihtiyaçlar ını  
görecek güçlü bir ba şkana ihtiyaç vard ı .Bu da imam (önder) dir. 
Bu imam olmazsa hükümler geçersiz kal ır ve insanların i ş leri bozulur. 
İ mamda şu dört ş artın bulunması  gerekir. 

ı - İnsanların en bilgilisi olmal ıd ır. 
2- Dini hükümlere göre hareket etmekte insanlar ın en titizi 

olmal ıd ır. Bu hususta gev şeklik göstermemelidir, yoksa kendisine 
itaat edilmez ve sözü dinlenmez. Buna "ismet" yani "yan ı lmamazl ık" 
denir. 

3- Bünye bak ımından sağ lam olmal ı , müzmin bir hastalığ a kö-
türüm ve sakatlığ a mubtela olmamal ı , hafif me şreb ve deli olmay ıp 
ahlaki ve yarat ı lışı  düzgün ve temiz bir soydan olmal ıd ır. 

4- Unutkan ve dalg ın olmayıp hafızası  yerinde olmalıd ır. 
İmam, peygamberin yar ı  görevini yapmakla mükellef oldu ğundan 

imamın Hz. Peygamber tarafından tayin edilmesi gerekir. Zira bu 
şartların çoğu gayb say ı l ır, Allah'tan ba şkası  tarafından bilinmezler. 

Millet (ümmet) bu şartları  kimin hâiz olacağı nı  bilemeyece ğ i 
için onun imam ı  tâyin etme hakkı  yoktur. E ğer, imam (devlet ba şkanı -
nı ) seçmek millete b ırakı lsayd ı , herkes kendisinin arzu etti ğ ini seçecek 

468 Age 58. 
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ve bu durum insanlar aras ında nizâ, kavga ve münaka şaya sebeb 
olacakt ı "469 . 

Bundan sonra müellif Muhammed Hâlisi Hz. Ali'nin pey-
gamberin vârisi olduğuna dâir dinin genel hüküm ve ifadelerinden 
ba şka Hz. Muhammed'in hayat ında baz ı  özel durumlar ı  bu yöne 
doğru yorumluyor420. Hz. Ali'nin imamlığı  böylece vasiyet şeklinde 
sabit olunca diğ er on iki imam ın da imamlığı  sabit olmu ş  bulunur. Yer 
yüzünde tek insan kalana kadar imam ın varlığı nın gereğ i bu şekilde 
sabit olur471 . Bununla aynı  şekilde Mehdi'llin imaml ığı  ve varl ığı  sâ-
bit olur. Eğer sabit olmazsa, yer yüzü imamdan, dini koruyandan, 
ummetin i ş lerini düzenleyenden mahrum olur ki bu Yüce Allah' ın 
lutuf, rahmet s ıfatına ayk ırı  dü şer472. On ikinci İ mam Muhammed 
Ebul—Kasım el—Mehdi el—Mutazar el—Kaim, Sâhibuz—zamand ır. 
Babası  Hasan İ bn Ali Askeri olup annesi Cariye Nercistir. Samer-
rada 255 H. y ılında doğmu ş  olup babası  26o H. ölünce be ş  ya şı nda 
idi ve iki defa gizlilik alemine (gaybe) girmi ş tir. Babas ı nı n ölümünde 
(260 H.) küçük (yani k ısa veya yar ı  gizlilik) gaybete girmi ş  ki bu 68-9 
yı l sürmüş tür. Bu esnada vekilleri ve sefirleri onunla görü şür, söz-
lerini adamlar ına iltirlerdi. Vekillerinin ünlüleri Bağdad'da Osman 
İbn Said Ömer oğ lu Muhammed el—Hı llani, Hüseyin İ bn Ruh el-
Nevbahti ve Ali el—Semeri idi. Bu Ali'nin ölümünden sonra büyük 
gaybet (gizlilik—gay ıp olma) ba ş lamış tır. Bugüne kadar473  ve Allah' ın 
dilediğ i güne kadar gizli kalacakt ır. Bu gizlilik döneminde, ortaya 
çıkana kadar onu kimse görmedi ve görmeyecektir. Allah onun ç ı -
kışı nı  (görünü şünü) acele etsin ve onun devleti ile dünya halk ının 
kenderlerini gidersin474. Bu Mehdi son zamanda ç ıkacak, Deccal ı  
öldürecek, dünyay ı  adaletle dolduracakt ır. Allah onun ç ıkışı nı  acele 
etsin ve kolayla ş tı rsın. Bizi de onun yard ı mc ı sı  ve yan ı nda şehit olan-
lardan eylesin. Allah' ın gerçek birlik ve tekli ğ ine, her zaman bir 
imamın bulunduğuna inanmak zorunludur. Bu imam inanc ı  olma-
dan Tevhid tamamlanmaz 475 . 

İmamiye (isnaa şeriyye) mezhebinin tümü, peygmberlerin, pey-
gamberlikten önce ve sonra, büyük küçük, kasden, unutarak a şağı lık ve 

469 Age 58,59. 
47o Age 50,65. 
471 Age 65. 
472 Muhammed Halısi'nin, 1951 tarihinde kitab ı  yazdığı  tarihtir. 

473 Aynı  eser 99. 
474 Aynı  eser 65. 

475 Aynı  eser ı o ı . 
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küçüklük bildiren bir i ş te ve davran ış ta bulunmad ıkları na inan ırlar476 . 
İ mamiyenin hepsi (Kendi) imamlar ı nı n, peygamberleri gibi bütün 
kabahat, küçük günahlardan ve büyük günahlardan bunlar ı  küçük-
lükten ölüme kadar kasden veya fark ına varmadan yapmaktan masum 
olduklarının gerektiğ ine inanmaktad ırlar. Çünkü onlar da peygam-
berler gibi şeriatm muhafızı  ve onu uygulayan kimselerdir 477 . 

İ mamiyenin hepsi Hz. Peygamber'den sonra ilk İ mamın Ali 
olduğuna inan ı r akli delilleri ş unlard ı r. 

ı - İ mam günah i ş lemez ve yanl ış  yapmaz (ma'süm). 

2- İ mam ömründe hiç günah i ş lememi ş  olmal ıd ır. 

3- İ mamın imam olduğu peygamber tarafından veya onun 
yerine geçen tarafından aç ıkça belirtilmelidir. 

4- İ mam, halkı n en faziletlisi olmal ıd ır. 

5- İ maml ık devlet ba şkanlığı d ır (riyase amme: genel ba şkan-
lık). Buna lay ık olmak için bir kimsenin züht, ilim, ibadet, yiğ itlik 
ve iman vas ıflarını  nefsinde toplamış  olması  gerekir. Ali bütün bu 
sıfatları  haizdi. Hiç kimse ona bu niteliklerde ula şamazd ı . İş te bunun 
için devlet ba şkanı  (imam) odur478 . 

Ehli Sünnetin inanışı nı  da özetlemek süretiyle onunla İı nâmiye 
mezhebi aras ında kar şı laş tırma yapmaya yard ımc ı  olacağı z. 

Akâid Nesefiye'nin Allah' ı  tavsifi ş öyledir. "Kâinat ı  var eden Tek 
ezeli, diri, kadir, alim, i şiten, gören, dileyen ve irade eden Yüce Allah'- 
tır. O cisim, araz, cevher (atom) de ğ ildir. Resmi çizilemez, s ınırlana-
maz, bir yerde mekanla şmaz, cüzü, parças ı  olmad ığı  gibi bileş ik 
ve sonlu değ ildir. Ona hiç bir şey benzemez, hiç bir şey onun bilgi-
sinin ve gücünün d ışı nda değ ildir. Kuran-ı  Kerim onun kelam ıd ır479 . 

İ mamı  Azam Ebu Hanife'ye nisbet edilen "el-F ıkh el-Ekber" 
adlı  eserde yüce Allah şöyle nitelendirilmektedir: 

476  el-Alleme 	Keşfu'l-Hak ve Nahc el-S ı dk, ı  /76, Bağdat 1344. 

477 Aynı  eser, 84. 
478 Ayn ı  eser 87. 

479 İ mam Ömer el-Nesefi ö: 537 H ( ı  142 M) al-Akaid, 3, 1323 İ stanbul. Bu eser as ı r-
lar boyunca İ stanbul Medreselerinin ders kitab ı  olmuş , bir çok alim taraf ından, ş erh edilmi ş , 
şerhlerine ş erhler yaz ılmış  ve şerhlerine talikat (notlar) ve ha ş iyeler yazılmış  bir eserdir. 
Mısırda ve Istanbul'da çe ş itli şerh ve ha ş iyeleri ile birlikte çe ş itli bask ı ları  vardır. "Ş erh 
Akâid" dendi ğ i zaman TaftâzânInin bu esere yazd ığı  şerh akla gelir. 
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"Yüce Allah tektir ve birdir. Buradaki tek çiftin kar şı tı  olan 
tek de ğ il, ve kendinden sonra iki gelen anlamda bir de ğ il, benzeri 
ve orta ğı , ş eriki olmadığı  anlamda birdir ve tektir. 

"O Allah bir tektir. Allah hiç bir şeye muhtaç de ğ il ve herşey 
O'na muhtaçt ır. O, doğurmamış  ve doğmamış tır. Hiç bir şey O'na denk 

'değ ildir. (Ihlas Suresi 1-4). Yaratt ığı  şeylerden hiç bir şeye benzemez 
ve yaratt ı klarından hiç bir şey de O'na benzemez. Ezelden beri isim 
ve zati ve fiili s ıfatları  ile muttas ıftır. Zatına ait s ıfatlar, diri olmas ı  
kudretli, ilim sahibi olmas ı  kelam s ıfat ı  ile görme, i şitme ve irade etme 
sıfatlar ıd ır. Fiili sıfatlar ı , yaratmak, r ız ık vermek, yoktan var etmek 
yapmak, i ş lemek sıfatları  ile ezelden beri muttas ı ftır. Isim ve s ıfat-
ları  sonradan meydana gelmi ş  değ ildir. Ezelden beri ilmi ile alim 
olup ilim ezelde bir sıfatıd ır. Kudreti ile kâdirdir. Kudreti ezelderı  beri 
bir sıfand ır. Kelam ı  ile mutekellim (konu şan) olup konuşma (kelam) 
sıfat ı  ezelden beri vard ır. Yaratmas ı  ile yaratan olup yaratma s ıfatı  
da ezelden mevcut idi. Yapan (fail) s ıfatı  da ezelden beri bulunan bir 
sıfatd ır490 . 

Abdul-Kahir Bağdadi (429 H- ı  o37 rn) Yüce Allah ve kainat hak-
kında ehli sünnetin inançlar ını  aç ıklarken özet olarak şöyle demekte-
dir : 

"Ehli sünnet, Yüce Allah'tan ba şka herşeyin "Mem% te şkil 
ettiğ ine ve Yüce Allah'tan ve ezeli s ıfatlar ından başka herşeyin yara-
tı lmış  ve yapı lmış  olduğuna, bunlar ı  yaratan ve yapan ın yarat ı l-
mamış , sonradan yap ı lmamış  ve kainatın parça ve cüzlerinin hiç 
birinin türünden olmadığı na birle şmi ş lerdir. Kainat ı n atomlardan 
meydana geldi ğ ine ve Allaha göre sonsuzlu ğun olmadığı na inanırlar. 
Herşeyin sınırı  ve say ı sı  Allah katı nda bilinmektedir. Çünkü Kuran- ı  
Kerim'de "O, her şeyi bir bir sayd ı " (Cin Suresi 28) denmektedir 4". 

Eh.1-i sünnet, Kainat ı  yaratan ın cisimleri, arazlar ı  (oluşmaların 
nitelikleri) yaratt4 ına inan ır; olaylar, hadiseler, olmadan önce hiç 
bir şey, madde, cevher, araz da de ğ ildi. Kainatın yaratan ı  (Sâni) 
ezelden beri mevcuttur, onun s ınırı  ve sonu yoktur. Yüce Allah' ın 
sûret, şekil, ve organ (uzuv) la nitelenmesinin imkans ız olduğuna 
ehli sünnet ittifak et ıniş tir452. Hiçbir mekan ın onu içine almayacağı nı , 

48o İ mamı  Azam Ebu Hanife (8o- ı 5o H-699-767M) el-F ıkh el-Ekber, Ali b. Muham-
med el-Kari'nin şerhi içinde. 14-24, M ı sır 1955. 

481  Abdul Kahı r Bagdadi, el-Fark heynel-F ı rak 328, Muhammed Muhyiddin Abdul 
Hamid ne şri M ıs ı r. 

482 Age 332. 
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üzerinden zaman ın geçmediğ ini, yaratıklarma muhtaç olmad ığı nı  ve 
onlar ı  yaratmakla kendisine bir menfaat sa ğ lamadığı nı , kainatın 
yaratan ını n tek olduğunu ittifak halinde kabul ederler" 483 . 

Yüce Allah' ın ilim, kudret, hayat, irade, görme, i şitme ve ko-
nuş ma s ıfatlar ı  ezell ve ebedidir. Ehli Sünnet'e göre Yüce Allah' ın 
bütün güç yetirilenlere (makdurat) tek bir güçle güç yetirir, mak-
durat ın (güç yetirdiğ i şeylerin) sonu yoktur, onlar tükenmez 484 . 

Yüce Allah, Ahirette müminler tarafından görülecektir"'. 

Yüce Allah' ın isimleri ve s ıfatları  Kuran—ı  Kerim ve sahili 
hadislerde nas ı l gelmi şse öyledir. Onlarda geçen isim ve s ıfatlar ın d ı -
şı nda Allah tavsif edilemezus. Bu hususta İ mam ul—Haremeyn'in 
fikrini buraya alal ı m. 

"Ş eriatın Allah'a verdi ğ i adlar ı  ve sıfatlar ı  veririz. Ş eriat ın 
menettiğ i isimleri ve s ıfatları  biz de menederiz. Ş eriatın menetmedi ğ i 
ve vermediğ i yani sessiz geçti ğ i isim ve sıfatlar ı  biz de yasaklamay ız 
ve doğ ru (helal) göremeyiz 487." 

Eksiklik ve noksanl ık • bildirmeyen isim ve s ıfatların Allah'a 
isnad edilmesi Maturîdî, Mutezile ve Ebu Bekir Bak ı lla.ni, Taftazani 
gibi ileri gelen imamlara göre, caizdir 488 . Arapça'n ın d ışı nda olan dil-
lerde Arapça s ıfatların ve isimlerin kar şı lıkları , muradifleri Allah'a 
isnad edilebilir489. Yani Allah onlarla an ı labilir. İ mamı  Azam Ebu 
Hanife'ye nisbet edilen el—F ıkh, el—Ekber'de peygamberlik hakk ında 
şunları  söylenmektedir. 

"Peygamberlerin hepsi büyük küçük, küfür ve kabahatlardan 
uzak ve münezzehtirler. Onlardan baz ı  sürçmeler ve yan ı lmalar 
meydana gelmi ş tir. Hz. Muhammed Allah' ın elçisi peygamberi, 
kulu, seçkini olup puta tapmam ış , hiç bir an Allah'a ortak ve ş irk 
koşmamış tır. Asla büyük ve küçük günah i ş lememi ş tirm. 

483 Age 333. 

484 Age 334. 
485 Age 335. 
486 Age 337. 

487 İ mam ul-Haremeyn (5419-478 H.1028-145 M) el-Ir ş ad, 143, M ı s ır ipso. 
488 Hız ır Bey (863 H. 1458 m) Kaside Nuniye Ş erhi, Davud İ bn Muhammed Kar ı  

1755 M.) Ş erhi 23, İ stanbul 1318 H. 

489 Kaside-i Nuniye'nin tercümesi 2o, 1312. İ zahlı  bir tercüme olup mütercimi zikre-
dilmemektedir. 

490  el-Fıkh el-Ekber 56-61. 
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Ömer Nesefi de "el—Akaid" adl ı  eserinde peygamberleri şöyle 
anlatmaktad ı r. 

"Allahın peygamberleri göndermesi bir hikmet, maslahat, güzel 
bir gaye içindir. Yüce Allah insanlar aras ından insanlara müjdeleyici 
ve uyarıcı  olarak peygamberler göndermi ş tir. Bunlar insanlara 
ahiret i ş leri hususunda muhtaç olduklar ı  şeyleri aç ıklar ve izah eder-
ler ve onlar ı , geleneklere ters dü şen mücizelerle teyid etmi ş tir49°." 

Taftazani, mucize, peygamberlik iddia eden bir kimsenin, pey-
gamberliğ ini inkar edenlere kar şı  onların yapamayacaklar ı  bir şeyi 
yaparak ve onlara siz yapamazs ınız diye meydan okumas ı  olarak or-
taya çıkması  ile peygamberin doğ ruluğunun kesinliğ ini ortaya kor, der. 
Zira Yüce Allah mucizenin ortaya ç ıkmasının sonunda doğ ruluğunu 
bilmeyi insanda yaratmas ı  Allah' ın kanununa uygundur. Bu ilmi 
yaratmamas ı  aslında mümkün ise de burada iki türlü in ıkan ın bulun-
duğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Imkan ı  zati yani imkan ı  

imkani adi yani imkan ı  vakıi, fiilen mümkün demektir. Bunun 
karşı sında bir adi zorunluk yani ola gelen fiilen vuku bulan zorunluluk, 
bir de akl ı' zorunluluk kavramı  vard ır. Mucize nin ortaya ç ıkışı nda mey-
dana gelen ilim, imkan ı  adiye yani ola gaelen adete göre bir zorunluk 
ve kesinlik bildirir. Bu ilim, akli bir zorunluk ve kesinlik ifade etmez. 
Çünkü akıl, bu mucize olay ının ba şka şekilde ortaya ç ıkmasını  ve 
Allah'tan ba şkası  tarafından yap ı lmasını  tahmin edebilir ve böyle 
bir ihtimal akli kesinliğe aykırı  dü şer. Nitekim ate ş in sıcaklığı  zorunlu 
duygu ile ilgili bir ilmi ifade eder, ama ak ıl,- ate şin hararetinin olma-
masını  dü şünebilir492 . Peygamberlerin ilki Adem ve sonuncusu Hz. 
Muhammed'dir493 . Peygamberlerin hepsi Allah' ın tebliğ ini insanlara 
ulaş tırırlar. Bunlar ın hepsi, şeriat hususunda ve Allah' ın tebliğ ini bil-
dirme de yalan söylemekten masumdurlar 494. 

Mucizeler, yalanc ı ların elinde ortaya ç ıkmaz. Yalanc ı  ile doğ ru-
yu ayırır, delil olmayı nca kuruntuya dayanan bir i ş  olur. Doğ ru 
olana mucize vermeli ki, yalanc ı  olanlardan ayrı lsm. Mucizenin ha-
ldkat ı  onu ortaya koyan ın doğ ruluğunu göstermesidir. Yalanc ın ın 
elinden mucizenin ç ı kmas ı  gerçekleri ters yüz eder. Yüce Allah, Kur-
an'da mucizenin, do ğ ruların delili olduğunu ş u ayetle anlatm ış tır. 

49r el-Taftazani Ş erh el-Akaid 72, İst. 1317. 

492  Taftazani, Ş erh el-Akaid 72-73- 
493 Age  73. 
494 Age 75. 
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"Doğ ru iseniz aç ık delilinizi g. tirin" 4". "Öyle ise sizde uydurulmu ş  
on sure getirin, de 496 . Eğer yalanc ı lar ı n elinde mucize ortaya ç ıksa.ycl ı , 
mucize doğ ruluğun delili olamazd ı 497 . 

İ mamlık (devlet ba şkanlığı ) meselesinde ehli sünnetin görü şünü 
ang. kitaplar ından tesbit edelim. 

Hz. Peygamberden sonra insanlar ın en faziletlisi Ebu Bekir, 
ondan sonra Ömer İ bn Hattab, ondan sonra Osman İ bn Affan ve 
ondan sonra Ali bn EM. Talip'tir49g. 

Ömer Nesefi de "el—Akaid" adl ı  ese ı inde, peygamber'den scnra 
insanların en faziletlisinin Ebu Bekir S ıdd ı k, sonra Ömer Faruk, sonra 
Osman zun—Nureyn ve sonra Ali Murtada oldu ğunu zikrettikten 
sonra hilafetlerinin bu s ırayı  takip etti ğ ini kaydeder499 . Ali el—Kari, 
Fı kh Ekber şerhinde ve Taftazani de Akaid Nesefiye Ş erhinde dört 
halifenin bu s ı raya göre faziletli olduklar ın ı  iddia eden ve aleyhte 
olanlar ın delillerini e şit derecede, yani birbirine kar şı  çıkacak ve bir-
birini çürütemeyecek derecede ki buna mutear ız, bulduklarını  ifade 
etmekle beraber bu s ıvan ın öncekilerden bize gelen bir hüküm oldu-
ğunu söylemektedirler566 . Ne var ki seleften (öncekiler), Osman ile Ali 
aras ında duraklamış  olanların bulunduğu kaydedildiğ i gibi,  sonraki 
alimler içinde dört halifenin aras ında en üstün, en faziletli olma 
sı rasının bulunmadığı nı  söyleyenlerin bulundu ğu da kay-dediliyors". 
Bunun d ışı nda efdaliyet yani en üstünlük nazireyesine kar şı  çıkanlar 
da zikredilmektedir. 

Ş unu söylemeyi gerekli görmekteyiz. Ehl-i Sünnetin "en üstünlük" 
nazariyesi her ehli sünnet alimi ve imam ı  tarafından kabul edilmi ş  
değ ildir502 . Yukarda buna i şaret etmi ş tik. Ancak kısa klasik metinlerde 

495 Nami 64. 
496 Hud 13. 
497 Ebul Muzaffer Isferayini el-Tabsir fid-Din, ı  04, Mı sı r, ı  g4o. 

498  el-F ıkh el-Ekber, 61-62. 

499 Ş erh el-Akaid, 80. 
50o Ş erh el-Akaid 8o, Ş erh el-F ıkh el-Ekber 61-63. 
5oi Ş erh el-F ıkh el-Ekber 63. 
502 İ mam ul-Haremeyni, "el- İ rşad" adl ı  eserinde (sayfa 430-3 ı ) en faziletli kimsenin 

halife olmas ı  nazari olarak do ğ ru ise de bu hususta kesin bir delil olmad ığı n ı  anlat ı r. İ bn 
Hazm, Bak ıllani ve ona uyanlardan ba şka, bütün Ehli sünnet imaml ık icin en faziletli 
olmayı  şart koymam ış lard ı r (el-Fas ı l 4/ 163 diyor. 

Bu sonradan Zeydiyyenin görü şünün benimsendi ğ ini gösteriyor. Ama bütün Ehli 
sünnet Kelâmc ıları , dört halifenin, fazilet s ı ras ının hilafet s ı ras ına göre olduğunu hâla bir 
nazariye olarak ileri sürmektedirler. İ bn Hazm en faziletli nazariyesine kar şı  çık ıyor (el-
Fasl 4/ 165). 
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en üstünlük nazariyesi (efdaliye) üzerine dayan ı lıyorsa da konu ilmi 
olarak incelendiğ inde bu nazariyenin ç ıkmaza girmekte oldu ğu gö-
rülmektedir. Çünkü en faziletlinin kim oldu ğunu ancak Yüce Allah 
bilir. Bu, Ş ia'nı n imamlık nazariyesini teyid eder. Onlar imamlar ı n 
masumluğunu yani yan ı lmazlığı nı  şart koşarlar ve böylece "en fazi-
letli" nazariyesini ortaya atarak hakl ı  çıkmaya çal ışı rlar. 

Ehl-i Sünnet de Ş ii'lerin bu en üstünlük nazariyesine kar şı  dört 
halifenin üstünlüklerini s ıraya koyarak onlar ı n halifeliklerinin me ş -
ruluğ unu şii'lerin nazariyesinin tesirinde kalarak herkese kabul ettir-
meğ i amaç edinirler. Ama bu amaçlar ına ula şamazlar. Böyle en fazi-
letli kimsenin halife olmas ı  iddia edilerek daha az faziletli olan ın halife 
olmamasının me şru olmad ığı nı  ortaya atm ış  oluyorlar ve bu görü ş -
lerine göre dört halifeden sonra ba şa geçen hiç bir devlet ba şkanının 
me şru olmamasının gerekti ğ ini söylemiş  oluyorlar. Çünkü tarihe 
bir göz atıld ığı  zaman en iyi halife devrinde ondan daha faziletli 
kimsenin bulunduğunu tesbit etmek imkan ı  vard ır. Belki pek az kim-
senin kendi zaman ınındaki en üstün insana e ş it olması  iddia edile-
bilir. Bu iddiâda bulunman ın diğer sonucu me şru devlet ba şkanı  
(halife) olmad ığı  zaman da yap ı lan bütün dini muamelelerin me şru-
iyeti tart ış ma konusu olur. Gene bu en üstünlük nazariyesi ile Ş ii'-
lere hak vermi ş  olduklarını  dü şünmemi ş  gibi bir durumla kar şı  
karşı ya gelmi ş  oluyorlar. Doğ rusu, Zeydilerin imam ı  Zeyd İ bn Ali'-
nin görü şü tam İslami görü şü yansı tır ve tatbik imkanı  olan ve ş im-
diye kadar da uygulanagelen bu grü ş tür. Ehli Sünnet daha ilk anda 
bu görü şe göre halifelik nazariyesini 

Zeyd'in görü şünü yukarda aç ı klad ık, ama burada tekrar etmede 
yarar vard ır. "En faziletli kimse varken ondan az faziletli kimsenin 
halifeliğ i geçerlidir ve caizdir". Bu nazariyeye göre dört halifenin 
fazileti s ı ra ile olmayıp karışı k ta olabilir. Yani Ali'nin fazileti Ebu 
Bekir'den üstün olabilir. Zeyd böyle oldu ğuna inan ıyordu. Bu demek 
değ ildir ki, Ali varken Ebu Bekir'in halifeli ğ i câiz say ı lmasın. Ali 
en faziletli de olsa Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman' ın halifelikleri 
caizdir ve caiz oldu ğ u ş ekilde vuku bulmu ş tur. Ehl-i Sünnete göre en 
faziletli Ebu Bekir olunca ve en faziletli kimsenin de halife olmas ı  
gerekince, ilk halife Ali olsayd ı , halifeli ğ i caiz olmayacak m ıyd ı ? 
Bu nazariyeye göre olmayacakt ı . Ş urası  bir hakikattir ki, önce Ali 
halife olsayd ı , Ehli Sünnet onu en faziletli sayacak, en faziletli saymas ı  
bile onun halifeli ğ inin meşru olduğuna kesinlikle hükmedecekti. 
O halde fiilen, tarihin ak ışı  ve olaylar ı  içinde Ehli sünnetin de me şru 
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gördüğü ve tasvib etti ğ i gibi halifelik en faziletli olma nazariyesine 
dayanmamaktad ı r. Kure şy'ten olma iddias ı  da böylece kendiliğ inden 
yı kı lmış  oluyor Zeyd İ bn Ali nazariyesini ortaya koyarken Kurey ş '- 
ten olup olmamay ı  kasdedip etmediğ ini bilmiyoruz. Eğer sözü sadece 
en faziletli varken daha az, faziletli kimsen ı n halife olmas ından iba-
retse, ona göre Kurey ş 'ten ba şka biri de halife olabilir. Ehli Sünnet 
Kureyş lilik nazariyesini zaman ın siyasi olaylar ını  yatış tırmak için 
"takrir sökün kanunu" gibi bir tutumla ortaya atm ış tır. Ne dereceye 
kadar muvaffak olup olmad ığı nı  tesbit etmek için tarihi olaylar ı  
yeniden değerlendirmeye girmek gerekir. 

Burada şunu söyleyerek bu konuyu bitirmek istiyorum. Ş iiler 
de imamlık nazariyesinin fiili bir etkisini göremeyince onu tarihe 
görmdüler ve on ikinci imamda imamlığı  dondurdular. Ama büs-
bütün onu da inkâr edemediler. O takdirde bütün geçmi ş lerini ve 
tarihlerini, kültürlerini inkâr etmi ş  olacaklard ı . Onu inanç olarak 
devam ettirme ğe çal ışı yorlar ve k ıyamette gelece ğ ine inanıyorlar. 
Bu tip inan ış  az ınlıkta olan, ve ba şı  dertten kurtulmayan milletlerin 
ülküsüdür. Ama müstakil devlet haline geldikten sonra da ya şatı l-
maya çal ışı lır. Ne yaz ık ki, ş ia Ehli sünneti de etkileri alt ına alıp 
mehdi nazariyesini onlar ın inançlar ına da soktular. Ehli Sünnet 
alimlerinden akl ı  ba şı nda olanlar, sonradan inançlar ına giren bu 
mehdi fikrini atmaya cesaret edemiyor ve edenler de muvaffak ola-
mıyorlar. Böylece halka inmi ş  olan bu inançta yani mehdili ğ e çev-
rilen ş iller'deki imaml ık nazariyesi, sünnilere mehdilik olarak geçip 
her iki mezhep bu nazariyede birle ş miş lerdir. Bunlar ı  bilmeyenler 
bu iki mezhebin yani İ snaa şeriyye ile Ehli Sünnet'in çok ayr ı  mezhep-
ler olduklarını  sanmaktad ırlar. 

Ş iilerin çok değ işikfikirlere sahip mezheplere ayr ı lmaları = da id-
dia ettikleri imaml ık nazariyesinin gerçekli ğ ine gölge dü şürdüğ ü şüphe 
götürmez. Yukarda Ş ii alimlerin eserlerinde anlatt ıkları  mehdi ve 
beklenen imam inanc ı nın, değ inmiş  olduğumuz gibi bir umut ve ül-
küyü canl ı  tutmakdan ba şka bir şey sayı lamayaca ğı  ortaya ç ıkıyor. 

Mezheplerde İbadetler: 

İ nsanlar genellikle din ve mezhepler aras ındaki fark ı , inanç 
sisteminden çok, dinin veya mezhebin gerektirdi ğ i i ş lere, davran ış  ve 
hareketlere bakarak de ğerlendirirler. Bunun eski ifadesi "ameller" 
yani beden ile yaptığı  ve uygulad ığı  "ameli" eylemlerdir. İ nanç 
sorunları  daha üst düzeyde olduklar ı  için ve onlar da say ı ca az ve ayn ı  
zamanda zilıni amel ve i ş lemler olduklarından dolayı  kolayca farke- 
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dilemez ve gözle görülemezler. Bundan ötürü de herkes taraf ından 
kontrol edilemezler. Ancak tart ış ma, konuşma konusu olduklar ı ' 
zaman ortaya ç ı kar ve kontrol edilme, fark ına var ı lma sahas ına 
girerler Ama burada çok önemli bir faktör i şe kar ışı r o da konu şan 
kimsenin kendi inanc ı= ne olduğunu doğ ru ve samimi olarak ortaya 
koymasıd ır. Eğer doğ ru konu ş mazsa, onun da inanc ı  kontrolden ka-
çar. Yaln ız bedeni i ş ler ve amellerdir ki, herkes tarafından görülür 
ve kontrol edilir. Bundan dolay ı  insanlar, birbirlerini bu bedeni i ş , 
davran ış  ve hareketleri ile değerlendirirler. Müslüman olanlar ı n müs-
lümanlığı , h ıristiyan ve Yahudi olanlar ın h ıristiyanlığı  ve Yahudiliği 
böylece toplumsal bir fenomen olarak ortaya ç ıkıp kimin hangi dine 
mensup olduğunun kolayca anla şı lmasını  sağ lar. Mezhepler de 
böyledir. Mezhepler aralar ındaki en büyük sürtü ş me bu fiili olaylara 
dayan ı r ve onlara göre birbirlerinin, gerçekten yana veya gerçekten 
uzak oldukları na dair değ er hükümlerini verirler. 

Ehl-i Sünnet ile en çok çat ış an ve ehli sünnet kadar siyasi say ısal 
güce sahip olan, çok yerde iç içe ya şayan İ mamiye İ snâa şeriyye 
mezhebinin "ameller"de yani dinin tatbiki hükümlerinde onlarla 
ortak olan veya olmayan dinde en önemli esas ve ilke say ı lan hususlar 
hakkında kı sa bir mukayese yapman ın zorunlu oldu ğunda ş üphe 
yoktur. Müslümanlar böylece birbirlerini daha iyi tan ıyacak ve gerek-
siz havai, sorumsuz ki ş ilerin propagandalarma aldanmayacaklar 
ve birbirini dü ş man saymayacaklard ır. 

Ehl-i Sünnete göre İ badetler. 

Bu hususta Hz. Peygamberin " İ slamiyetin namaz, zekat, hac, 
oruç, ve kelimei şehadet olarak be ş  esas üzerine kurulmu ş " olduğuna 
dair sözündeki esaslar hakk ında bir özetleme yapaca ğı z. Ancak 
Kelime-i ş ehadet demek olan Allah' ın varlığı  ve birli ğ ine Hz. Muham-
med'in peygamberliğ ine dair mukayeseyi yukarda yapt ık. Ş imdi 
namaz ı  alarak geri kalan dört esas ı  sıra ile sunal ı m. 

A) Namaz : 

Namaz ın on iki farz ı  yani esas ı  vard ır: 
ı  Hadesten taharet 

a) yani abdest almak 

veya gusletmek, boy abdesti almak (y ıkanmak) 

Burada temizlik yap ılacak su hakk ında k ısa bir bilgi vermek 
gerekir : 
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Sular iki kı sımd ı r. 
ı — Mutlak, saf sular : Bunlar tabiatta ilk yarat ı ld ıkları  şekilde 

bulunan ve kendilerine yabanc ı  bir şey karış mamış  olan sulard ır. 
Yağmur suları , kar sular ı , akan ı rmak, nehir sular ı , göl sular ı , kuyu 
suları  ve deniz suyu, p ı nar ve kaynak sular ıd ır. Mutlak suyun üç 
önemli niteliğ i vard ı r. 

a) Rengi olmamas ı , 

b) Tad ı  olmaması , 

c) Kokusu olmamas ıd ır. 

Bu mutlak suya pis (necis) bir şey karışı r ve bu niteliklerden bir 
tanesini değ iş tirirse o su pis olur. Temiz bir ş ey karışı p ve sadece bu 
niteliklerden bir tanesini de ğ i ş tirse, o su temiz say ı lır"'. Fazla tefer-
ruata girmek bizim buradaki yerimize elveri ş li değ ildir. 

a) abdestin farzlar ı  dörttür. 

ı — Yüzü yıkamak 

2—Dirseklere kadar kollar ı  yıkamak 

3—Ba şı  ıslak el ile s ıvazlamak 

4—Ayakları  yıkamak. 

Ayakları  a şı k kemiklerine kadar y ıkamak farzd ır. 

Eğer abdestli olarak mest ve çbrap giyilirse onlar ı  çıkarıp ayak-
ları  yıkamadan onlar ın üzerine meshedilir. Mukimlerde 24 saat, 
yolculukta üç gün ç ıkarı lmadan bunlar ın üzerine meshetmek müm-
kündür. Ama daha önce ç ıkarı lmış  ise aya ğı n yıkanması  gerekir. 
Bu sürelerden sonra da mutlaka ç ıkar ı lıp ayaklar y ıkan ır. Mest veya 
çorapta üç parmak girecek kadar bir y ırt ık olmamas ı  ş artt ır. 

Tecrübeye dayanan bir hususu zikretmeden geçemeyece ğ im. 
Her ne kadar mes ve çorap üzerine meshetmek caiz ise de, ş âyet bir 
ki ınsenin ayak parmaklar ı  aras ında kabarc ıklar oluyor, ka şı nmalar 
meydana geliyor ve rahats ızlı k veriyorsa, o kimse mecbur olmayınca 
meshetmemelidir, her abdest al ışı nda ayaklar ını  yıkaması  ve ayak 
parmaklarının aras ı n ı  yıkarken o ğ ması , rahats ızlıklar ı nı  giderir. 

b) Yıkanman ın, boy abdestinin farzlar ı  üçtür. 

ı — Ağ z ı  yıkamak, 

503 1bn Ruşd, Bidayet el-muctehid. 
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2—Burnu yıkamak 

3—Bütün vücudu y ıkamak. 

Ağ z ı  yıkamak ve buruna su çekmek Hanefilere göre farz oldu ğu 
halde Ş afii ve Malikilere göre farz de ğ ildir. 

2—Pislikten temizlenmek (necasetten taharet) 

İ ster hayvan, ister insan olsun, sidik ve büyük aptest pislik olup, 
insanın üzerinde ve k ı laca ğı  yerde bunlardan bir zerre bulunmama-
sı na dikkat etmelidir. 

Hanefilere göre insan ın vücudundan ç ıkan kan ç ıktığı  yerin d ı -
şı na akarsa abdesti bozar, Ş afii'lere göre abdesti bozmaz. Büyük ve 
küçük apdest ve yellenmek de hepsine göre aptesti bozar. 

3—Avret yerlerini örtmek. Erkeklerin en az göbek ile diz kapa ğı  
arasındaki yerlerini örtmesi, kad ınlar ın ise el, yüz ve ayaklar ının 
d ışı ndaki yerlerini örtmesi farzd ı r. 

4—Namaz kı larken Kâbe cihetine dönmek de farzd ı r. Yolcu-
lukta nas ı l mümkün ise o tarafa doğ ru namaz k ı lınabilir. 

5—Kı ld ığı  namaz ı n vaktini bilip tayin etmek de namaz ı n farz-
lar ındand ır. 

6—Namazları  kı larken namaza niyet etmek de namaz ı n farz-
larındand ır. Aslında her ibadettı  niyet farz olup niyetsiz ibadet, 
farz say ı lmaz Mubah olan yap ılması  ve yap ı lmamas ı  serbest b ırakı lan 
i ş ler iyi niyetle yap ı lırsa ibadet olur ve kötü niyetle yap ı lırsa günah 
say ı lır. Niyet böyle i ş leri ibadete çeviren en önemli bir unsurci ur. Niyet 
her defas ında namaz k ı larken farzd ır. Ibadet ile adet aras ın ı  niyet 
ayır ır. IKazm konusu olan bir noktaya burada de ğ inm< k istiyorum. 

Niyetin insan ın iş lerinde ve özellikle ibadetlerde farz olmas ı , 
insanın yaptığı  i ş te hür ve irade sahibi oldu ğ unun en aç ık delilidir. 
Niyet yap ı lan i şin otomasyon olmad ığı n ı , makine ve elektrikli beyin 
gibi ba şkası  tarafı ndan kurulunca çal ış an bir uydu olmad ığı nı  ortaya 
koyar. İ nsan, kendisini böyle hür ve iradeli bilmesi, nissetmesi için 
ona her i ş  ve ibadet yaparken bilinçli ve şuurlu, yaptığı nı  bilerek 
yapmas ı  gerekir. Niyet, insan ın yaptığı  iş i ve ne için yapt ığı nı  için-
den, bilmesinden ve zihninden de ne yapt ığı nın farkında olmasından 
başka bir şey değ ildir. Dil ile "niyet" kelimesini söylemek hiç önemli 
değ ildir. Dil ile niyet etmenin, ba şka şeylerle me şgul olan insana 
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zaman kazand ır ıp yeni yapaca ğı  i şe onun zihnen ve gönülden haz ır- 
lanmasına ve ona yönelmesine yard ım etmekten ba şka görevi yoktur. 

Bu alt ı  farza namaz ı n şartlar ı  denir. Bunlar namaza ba şlamadan 
yap ı l ırlar ve bunlar yap ı lmad ıkça namaza ba şlanmaz. Çünkü bun-
lar gerçekle şirse mutlaka namaza ba ş lamak gerekmez. 

7- Namaz fiilen ancak ba şlama tekbiri ile ba şlar. "Allahu 
Ekber" demekle namaza ba ş lanır. 

8- Namazda ayakta durmak namaz ın öge (rükün) farzlar ından-
d ır onsuz namaz olmaz. Ancak ayakta duramayacak kimse oturarak 
kı lar. 

9- Namazda Kuran okumak da farzd ı r. Bu miktar en az Kuran 
denecek kadar bir cümle de olabilir. 

ı  o- Namazda rükû etmek, yani ayakta ise belini, bir dik aç ı  
meydana getirecek şekilde öne doğ ru eğmekle, eğer oturuyorsa, bir 
dar aç ı  meydana getirecek şekilde vücudunu öne e ğ mekle olur. 

Secde etmek, ba şı nı  yere koymak da namaz ın fazlar ındand ır 

12- En sonunda diz çöküp oturmak namaz ı n en son farz ıd ır ve 
namaz onunla biter. Böylece namaz ayakta ba ş lar ve otururken 
"ettehiyyatu" duas ı  okunurak sa ğa sola selam vererek namazdan 
ç ıkı lı r. 

Burada Cuma namaz ına dair kısa bir bilgi vermek sureti ile 
Ş ii'lerdeki Cuma namaz ıyle sünnilerinkini kar şı laş tırmayı  kplayca 
yapabilece ğ iz. 

Cuma namaz ının farz ı  ayın (yani herkesin yapmas ı  gereken bir 
farz) olduğ una Müslümanların büyük çoğunluğu ittifak etmi ş tir. 
Bundaki delil "Ey inananlar! Cuma günü namaza ça ğı rı ld ığı  zaman, 
Allah' ı  anmaya ko ş un ve alış veri ş i bırakı n"504  ayetidir. Bu ayetten ba şka 
bir delil de Cuma nama.z ının, öğ le namaz ı  yerine geçmi ş  olmasıd ır. 
Nası l ki öğ le namaz ı  farz ise onun yerine geçecek Cuma namaz ı  da 
farzd ırs". 

Cuma nama.z ını n farz- ı  kifaye (yani bir k ı sım insanlar tarafın-
dan yap ı lması nı n yeterli) oldu ğunu söyleyen de vard ırs". 

504 Cuma Suresi g. 
5o5 Ibn Rüşd, Bidayet eI-Müctehid i / ı  22. 

506 Age i / 123. 
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Bu namaz ın iki ası l ş artı  daha vard ır ki, biri sıhhatli olmak ve 
erkek olmaktır. Kad ı nlar ve hastalara farz de ğ ildir. Ancak bunlar 
Cuma'ya geldikleri takdirde kendilerine farz olur ve Cuma namaz ını  
kı lınca öğ le namaz ı  yerine geçer507 . Cuma namaz ı  ile öğ le namaz ı  bir-
le ş mez. Cuma ö ğ le namaz ından bedel oldu ğu için ikisi bir arada 
bulunmaz. Yani hem Cuma namaz ı nı  kı lmak ve hem de öğ le namazi-
ni  doğ ru değ ildir. Çünkü hem as ı l ve hem de onun bedeli 
bir araya gelip birle ş mez. Bu bir borcu iki defa vermeye benzer. 
Cuma namaz ı n ı n kabul edilmesinden ş üphelenip de öğ le namaz ı nı  
ayrıca kı lmak saçmad ır. Çünkü k ı lınan her hangi namaz ın kabul 
ectilece ğ ine dâir insanın elinde bir teminat vard ır. Aksi halde her na-
mazı  bir kaç defa k ılmak gerekecektir. Sonra milyonlarca insan ı n 
kı ldığı  binlerce cuma namaz ının kabul olunup olunmadığı na dair 
şüphe ortaya atmak akl ı  ba şı nda hiç bir müslüman ın yapaca ğı  iş  
olamaz. Yoksa cuma günü alt ı  vakit namaz tarz olmu ş  olur. Öğ le-
nin ayr ı  farz, cuman ın da ayr ı  farz oldu ğuna inanmak ve öyle yapmak 
İ slam esaslar ı na ayk ırıd ı r. 

Bunun d ışı nda i şi olmayan kimse sabahtan ak şama kadar nafile 
namaz k ılabilir. Nafile namaz ı n hududu say ı sı  yoktur. Ama bunu 
her türlü insan ı n bulunduğ u camide herkesin k ı lmaya zorlayacak 
bir şekilde yapmaya kimsenin dinen ve şeran hakk ı  olmad ığı nı  bil-
mesi Islam ın esaslar ın ın ve ruhunun gere ğ idir. 

Günde be ş  vakit namaz k ı lmak erginlik ça ğı na giren erkek ve 
kad ın her müslümana farzd ır. 

Sabah namaz ı nın vakti, tan yerinin a ğarmaya ba ş lamas ı  ile 
güne ş in doğmasına kadar olan vakittir. Ö ğ le namaz ını n vakti, güne ş in 
günün ortas ında en yüksek yere yükseldikten sonra inmeye ba ş lamas ı  
ile ba ş lar, bir nesnenin gölgesinin, bir misli veya Ebu Hanifeye göre 
iki misli olana kadar devam eder. Ikindi namaz ının vakti, öğ le nama-
z ı nın vaktinin bitiminden baş lar güne ş in batışı na kadar devam eder. 
Akş am namaz ını n vakti, güne ş in batışı  ile ufuktaki k ırmı z ı lığı n veya 
Ebu Hanifenin ikinci ictihad ına göre k ırm ı z ı l ı ktan sonra gelen be-
yazlığı n kaybolmas ına kadard ı r. 

Yats ı  namaz ı nın vakti de ak şam namaz ı n ın vaktinin bitiminden 
ba ş lar, gecenin yar ı sına kadar, üçte ikisine kadar ve en do ğ rusu sa-
bah namaz ının vaktinin ba ş lamasına kadar devam etmesidir. 

3(37 Age i / 123, Ebu Bekir el-Merg ınani, el-Hidaye i / 63. 
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B) Oruç : 

Arapça "savm" denen orucun vakti Kuran'daki ayetten al ın-
maktad ır. " Ş imdi karı larınıza yakla şı n ve Allahın size yazd ığı nı  
dinleyin tan yerinde gece ile gündüz birbirinden iyice ayr ı lana ka-
dar yiyin için ve oruca geceye kadar devam edin"'". 

Ve bunun için oruç, gi,inün a ğ armasından güne şin batışı na ka-
dar yemek, içmek ve cinsi münasebetten uzak durmak olarak tan ı m-
lanmış tırs". 

Bunları n teferruat ına ve onlardaki ihtilaflara temas etmeye-
ceğ iz. Biz sadece farz ve ana esaslar ı  özetlemeye çal ışı yoruz. Oruç 
ta namaz gibi farz olan bir ibadettir. 

C) Zekdt : 

Kur'an ve hadislerle fârz oldu ğu sabit olan zekât, ak ı l sahibi 
hür ve erginlik ça ğı na giren müslümana mal ı  nisaba ula şı p üzerin-
den bir yı l geçerse k ırkta birini zekat olarak vermek mecburiye-
tindedir. 

Çocuğun ve delinin mal ına zekatın gerekip gerekmeyece ğ i hu-
susunda ihtilaf vard ır. Hanefilere göre gerekmez ama ş afii'lere göre 
gerekir'''. Benim de fikrim gerekmesidir. Zekâta giren şeyler, para, 
ticaret mal ı , hayvan, madenler, meyve, ekin ve kazançlardan elde 
edilen servetten verilir. Sebze ve bal gibi mahsulden zekat verilip, 
verilmeyece ğ inde ihtilaf vard ır"'. 

Zekat verilecek mallardan al ınacak zekât ın yüzde nisbeti Hz. 
Peygamber ve Sahabe zaman ındaki ölçülere göre tayin edilmi ş  olup 
malına göre görünü ş te değ işiklik göstermektedir. Mesela paradan 
yüzde ikibuçuk, hayvanlanda deve, s ığı r, koyun cinsine göre değ iş -
mekte ve yer mahsulleri, ekin, meyva ve sebzeye yüzde on anlam ında 
üşür yani onda bir verilmesi cihetine gidilmi ş ti. 

Kad ın ve erkeklerin süs için kulland ıkları  altın ve gümü şe ze-
katın gerekli olup olmad ığı  hususunda ihtilaf edilmi ş , Henefiler süs 
ve ziynet e şyasından zekât verilmesi gerekti ğ ini söylerken, Ş afii'ler ve 
Malikiler verilmemesini tercih etmi ş lerdir512 . 

5o8 Bakara Suresi 187. 
5o9 el-Hidaye t / 94, Bidayet el-Muctehid ı  / 201. 

5to el-Hidaye t / 73, Bidayet el-Muctehid t / 225. 
51 t el-Hidaye I / 84. 
512 el-Hidaye / 8o, Bidayet / 230-3 t. 
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Ayrıca süs ve zinet e şyas ı  için kullan ı lan alt ın ve gümüş ten 
zekât ın gereldp gerekmiyece ğ i hususunda ikinci bir ihtilaf şekli or-
taya ç ıkmaktad ı r. Eğer belli bir miktardan az ise zek'at ın gerekmi-
yeceğ i, ama o miktardan fazla ise zekat ı n verilmesi gerekti ğ ini söy-
leyenler vard ır. Bu sonuncu akla daha uygun gelmektedir. 

D) Hac 

Hac, hem ayet ve hem de hadislerle sabit İslam dininin esas-
ları ndan biridir. Ak ı l sahibi erginlik ça ğı na girmi ş  sıhhatli Müslü-
manların erkek ve kad ı nına farz olan bir ibadettir. Bunun iki şart ı  
vard ır: Mekkeye, belli zamanda gidip gelecek kadar servete sahip 
olması  ve gidip gelirken yolda bir tehlikenin bulunmamas ıd ır. İ nsan 
ömründe bir defa bu ibadeti yapmakla yükümlüdür. 

Hacc ın üç farzı  vard ır. İhram erkekler için diki şsiz ve renksiz 
(hacca ait özel), giysi tak ınmak, Arafat denilen yerde zaman ı nda 
bulunmak ve Kâbei - Muazzamay ı  tavaf etmektir. Bunun d ışı nda kalan 
vacip ve sünnet olup ihtilaf edilen hususlard ır. 

Caferi Mezhebinde İ badetler: 

Buraya kadar Ehli Sünnetin İ slam dininin vakitleri belirtil-
miş  ve zamanlar ı  tayin edilmi ş , keyfiyetleri ve nas ı l yap ı lacaklar ı  
bildirilmiş  farz ibadetlerinin esaslar ını , ögelerini (rükün—farz) k ısaca 
gözden geçirmi ş  oluyoruz. Ş imdi bunların Caferi (isnâa şeriyye İ -
mamiye) mezhebinde nas ıl olduğunu kendi kitaplar ına dayanarak 
ortaya koyal ım ki Ehli Sünnet mezhepleri ile mukayesesi kolay olsun. 

Caferi mezhebine göre su iki k ısma ayr ı lır. ,Mutlak su ki ta-
biatta bulunan ya ğmur, pınar, deniz, nehir, kuyu, kar ve dolu su-
yudur. Katı  cisimlerden yaprak, toprak ve çamur, tuz, saman çöpü 
gibi şeyler suya kar ışı r ve uzun bir süre kalsa su gene mutlak niteli-
ğ ini korur. Pis ve necisin y ıkanmasında kullan ılan su art ık pisle ş -
miş tir. Karışı k yani mutlak olmay ıp ba şka bir şeyle nitelenen su ki, 
limon, üzüm sular ı  gibi sular temiz olmalar ına rağmen, temizlik Yap-
makta kullanılamazlar. 

Abdesti bozan büyük ve küçük abdest ile yellenmektir. Bunun 
d ışı nda abdesti bozan şeylerde ihtilaf vard ır. Kan ve irin abdesti 
bozmaz. Abdestin farzlar ı  

t— Niyet ederek abdest almak gerekir. Hanefilerin d ışı nda sünni 
mezhepleri de bunda Caferi mezhebi gibi dü şünürler. 

2- Yüzü yıkamak, 
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3- Dirseklerine kadar kollar ı  yıkamak, 

4- Başa meshetmek, 

5- Ayakları  meshetmek. Caferi mezhebi ç ıplak ayaklar ı  
mesheder. Ehli Sünnet ç ıplak ayağ a meshetmeyi caiz görmez Ama 
mest ve çoraba meshetmeyi Ehli Sünnet caiz görür, Caferi mezhebi 
mest \, e çorap üzerine meshetmeyi caiz görmez 513 . Caferi mezhebinin 
çı plak ayağı  meshetmeyi caiz görmesi abdest ayetinde geçen "ayak-
lar" kelimesinin cümle içindeki yerinde ald ığı  harekeye göre dayanan 
bir ictihat ileri sürmesine dayan ır. 

Yı kanman ın (Gusl'un) tek farz ı  vard ır o da bütün vücudu ba ş -
tan sona kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Abdeste olduğu gibi 
niyet yıkanmakta (gusul'de) da gereklidir. 

Namaz ın tarzları  : 

ı - Vakit farz namazlar ın şart ı  olup bunlar Caferilere göre 
şöyledir: Öğ le vakti, güne ş  öğ le üzeri zeval'den yani güne ş  batıya yö-
neldiğ i andan ba ş lar ve hemen bir namaz k ı lacak kadar vakit sadece 
öğ le vaktidir. 

Ikindi namaz ı= vakti de güne ş  batmadan önce ikindi namaz ı -
kı lacak kadar vakit ikindi namaz ına mahsustur. Bu iki vakit aras ındaki 
zaman öğ le ve ikindi namazlarm ın ortak olduklar ı  vakittir. Bunun için 
öğ le ile ikindiyi bir arada kı lmak caiz olmaktad ır. Görüldüğü gibi 
burada Ehli Sünnetten Hanefiler ile arada büyük fark ortaya ç ı kıyor. 
Ehli Sünnetin diğer mezhepleri öğ le ile ikindi namazlarm ın yolcu-
luk, sıkışı klık ve darlık gibi baz ı  durumlarda bir arada k ı lınmasına 
cevaz verdikleri için Caferi mezhebiyle o hususta birle şebilirler. Bu-
nun d ışı nda her mezhebin kendine göre teferruata ait daha farkl ı  
ihtilaflar da vard ır. Akşam namaz ı  vakti güne ş  yuvarlığı nm kaybol-
masıyle ba ş lar ve ilk anda ak şam namaz ını  kı lacak kadar bir vakit 
akşam namaz ına ait olup gerisi yats ı  ile müş terektir. Yats ı  namaz ı na 
ait olan vakit de gecenin yar ı sından önce yats ı  namaz ı= klima cağı  
kadar bir vakit yats ı  namaz ına ait olup, daha öncesi ak şam namazı  
ile ortakt ır. 

Sabah namaz ının vakti tan yerinin a ğ armasından güneşin do-
ğuşuna kadar olan vakittir. 

2-- Namaz ın ikinci şartı  kıbledir, yani kabe'ye yönelmektir. 

513 Ebu Cafer Kumnd (d. 381 H. 991 M.) Menla Yanduruhu'l-Fakih i / 29. 
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3— Avret yerlerini örtmek de namaz ın şartların.dandır. Kad ı nın 
yüzü ve ellerinin d ışı nda bütün vücudunu örtmesi gerekir. Erkek 
önü ve arkas ı  avret say ı lıp onları  örtmesi farzd ı r. Kad ın ve erkekler 
bu şekilde yabanc ı lara kar şı  nerelerini örtmeleri gerekiyorsa, na-
mazda da ayn ı  yerlerini örtmeleri gerekir. 

4-5— Namaz ın dördüncü ve be ş inci ş artlar ı  hadesten taharet 
(abdest almak ve yıkanmak), diğeri de vücudun elbisesinin ve k ı lı -
nan yerin temiz olmas ıd ır. Buna pislikten temizlenmi ş  olması  anla-
mında necâsetten taharet ve bunlara şart denir. 

6—Namazın iç tarzlar ın ilki niyettir. Bunda mezhepler ara-
sında hiç bir ihtilaf yoktur. 

7—Namaza ba ş lama tekbiri olan "Allahu Ekber" diyerek nama-
za ba ş lamak farzd ır. 

8—Namazda Kuran okumak farzd ır. İ mamiye (caferi) mezhebi 
ne göre Fatiha'y ı  (el—Hamdu lillahi) namazlar ın ilk iki rekat ında 
okumak farz olup sonrakilerde farz de ğ ildir. "El—Hamdu'nun sonunda 
"Amin" demek te caiz de ğ ildir. 

9—Ayakta durmak ta farzd ır. Bir şeye dayanmas ı  caiz değ il-
dir. Ancak ayakta k ılamazsa oturarak k ı lar, oturamazsa s ırt üstü 
veya yan üstü yat ıp işaret ederek k ı lar, ama bu hususta mezhepler 
aralarında ihtilaf vard ır. 

Rükü etmek de namaz ın farzlar ındand ır. 

r— Secde etmek de namaz ın öğesi ve farz ıdır. 
12— Namaz ın sonunda oturmak farzd ır. 

Gereken dualar ı  "ettehiyyatü" gibi okuduktan sonra selam 
verir. 

Cuma namaz ı  : 
Ehli Sünnete göre Cuma namaz ının cuma suresindeki ayetle 

farz oldu ğunu söylemi ş tik. İmamiyye (Caferiye) mezhebine göre gene 
aynı  ayete göre farzd ır. Mezhepler aras ında İ mamiye sultan veya 
vekili olmayıp da adalet sahibi bir fakih (muctehid) bulunursa cuma 
namaz ı  ile öğ le namaz ı  aras ında muhayyer b ırakabilirse de Cuma 
namaz ını  tercih etmesi daha doğ rudur. Cuma namaz ı  bütün mez-
heplerde iki rekat ve iki hutbeden ibarettir. Aralar ında ihtilaf, birine 
göre vacip olan ötekine göre mustahab olmaktan ba şka önemli bir 
şey yoktur. Cuma namaz ı  da bir şüpheden dolay ı  ihmal edilmiş  ve 
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terkedilmi ş tir. Cuma namaz ın ın terkedilmesini yaymak bidatlardan 
biridir5m. Ebu Cafer el—Bak ı r, Zurayeye demi ş tir ki yüce Allah cuma 
namaz ı nı  cemaatla k ı lı nması n ı  farz k ı lmış tı" 5 . 

Oruç : 

İ mamiyeye göre oruç da namaz gibi dinin esas ve. farzlanndan-
d ır. Her mukellefe ak ı l sahibi ve erginlik ça ğı na giren kad ın erkek her-
kese farz ı  ayınd ır. Deliye ve çocu ğa farz de ğ ildir. Oruç, yemek, 
içmek ve cinsi münasebette bulunmaktan kendini uzak tutmakt ır. 

Zekât : 

İ mamiye ye göre de zekât İ slam dininin farz ve esaslar ındand ı r. 
Kuran—ı  Kerim fikirleri zenginlerin malla'rm ın hakiki orta ğı  kabul 
etmi ş tir. Çünkü "Yoksullara ve fakirlere onlar ın (zenginlerin) mal-
ları ndan hak vard ır" (zariyet 9) demi ş tir. Burada ziraat, sanat ve ti-
caret mal ını  ayırmamış tır. Ancak fakihler (mezhep imamlar ı ) çe şitli 
mallardaki yüzde üzerinde ihtilaf etmi ş lerdir. 

İ snaa şeriye (Caferiye) imamiye ticaret mallar ında yüzde yirmi 
yani be ş te bir kabul etmi ş , dört mezheb (Hanefi, Ş afii, Maliki, 
Hanbeli) yüzde iki buçuk yani k ırkta bir kabul etmi ş tir. Madenlerde, 
Hanefiler, İ mamiye, Hanbeliler be ş te bir, ve di ğerleri k ırkta biri 
farz görmü ş lerdir" 6. 

Hac: 

Akı l balığ  (ergin) olana ve gücü yetene farzd ır. Çocuğa, deliye 
ve gücü yetmeyene farz de ğ ildir"7 . İ mamiye, Maliki, Hanbelilere 
göre farz ı  gerektiren şartlar bulununca hemen hacca gitmek gerekir. 
Geciktirirse günaha girer ama ne zaman giderse farz ı  yerine getirmi ş  
olur. Ş afiiye göre hemen gitmek farz olmay ıp istediğ i zaman gidebilir. 
Hanefilerden Ebu Yusuf'a göre hemen gitmek gerekir. i ıriarnı  Muham-
mede göre istediğ i zaman gidebilir. Ebu Hanifeden aç ık bir hüküm 
nakledilmemiş tirmg. 

Bu pek kısa mukayeseden de görüldü ğü gibi Müslüman olan ve 
islamiyeti din edinen mezheplerin içindeki ihtilaf, her birinin Kuran— ı  

514 Muhammed el-Halisi, İ hya uş -Ş eria ı  / 191. 
515 Ebu Cafer Kummi, ad ı  geçen eser ı  / 266. 
516 M. Cevad Mugniyye, el-F ıkh alal Mezahib el-Hamse 198. 
517 Aynı  yer. 
518 Ayn ı  eser 224. 226, 227. 
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Kerimi ve Hz. Muhammed'in sünnetini anlamalar ındaki ihtilaftan 
ileri gitmemektedir. Bu gibi ihtilaflar yaln ız mezhepler aras ında değ il, 
bir mezhebe ba ğ lı  olan alimler aras ında da bulunmaktad ır. 

Önemli ve üzerinde durulmas ı  gereken şu iki noktay ı  belirtmek 
laz ı md ı r. Hiç bir mezhep, dinin asl ı  ve temeli olan farzlar ve esaslarda 
ihtilaf etmemi ş tir. Bir mezhep neyin Islam ı n esası , temeli ve Müslüman 
olman ın farz ı  ve unsuru oldu ğ unu kabul etmi ş  ise, bütün mezhepler 
de ayn ı  ş eyde ittifak etmi ş lerdir. İ kinci nokta mezheplerin ihtilaf 
ettikleri ve her mezhebin kendine önemli ve farz sayd ığı  unsurlar da 
vard ı r ve bunlar ikinci derecede ve mezhep sistemine göre esaslar olup 
mezhepler bu ikinci derecedeki esaslar ile veya farklar ıyla birbirin-
den ayrı lmaktad ırlar. 

Hz. Peygamber'in bir hadisi şerifine dayanan İ slam' ın be ş  esas 
farz ında herhangi bir mezhebin ihtilaf etmesine ve mesela Ramazan 
orucunun, be ş  vakit namaz ın, haccı n, zekatın veya kelime—i şehadetin 
inkar edildiğ ini ileri sürmesine ve bir taraftan müslüman ı m, derken 
diğer taraftan benim mezhebimde bu farzlar yoktur, dernesine imkân 
yoktur. Asl ında bu ve daha bir çok farz, Hz. Peygamberin sözü ile 
değ il, hepsi Kuran ile sabittir. Ancak Hz. Peygamber s ırası  geldikçe 
onların durumuna göre baz ı sı nı  tekrar ederek, daha basit bir ifa- , 
deyle insanlara anlatm ış t ır. 

islam ın Bütünlüğünü Bozanlar: 

İ slam' ı n ana kayna ğı  Kuran'a dayanarak mezhep esaslar ı nı  tes-
bit eden hiç bir mezhebin, öbüründen büyük bir fark ve a şı lmaz bir 
uçurum ortaya ç ıkaracak şekilde te şekkül etmesi, Kuran' ın bütünlüğü 
karşı sında söz konusu olamaz. Çünkü Kuran' ı n bir felsefesi ve manay ı  
ifade etti ğ i dilin bir mant ığı  ve anla şı lışı  vard ı r. İnsan ın ilmine, kültür 
ve ak ı l yürütme gücüne göre farkl ı  anla şı lacak ifadelerin, birbirinini 
büsbütün nakzedecek ve çürütecek derecede farkl ı lığ a müsait olma-
d ığı n ı  söylemek bence do ğ rudur. Tarihte, İ slam' ı  kendi arzu ve ç ıkar-
ları na göre yorumlamak saretiyle basit halk üzerinde etki yapmay ı  
sağ lamak amac ı  ile yanlış  ve saçma olan pek çarp ık ve z ı t fikirler 
aşı lanmaya çal ışı lmış  ise de bunlar ın sâhibleri pek mevzi dar ve gizli 
bir cemiyet halinde kalarak, tesirsiz hale gelmi ş lerse de, müste şrikler 
gizli ve aşı kâre aleyhte faaliyet göstermeye devam etmektedirler. 

İ slam dini, ilk devirlerd e h ı zlı  e enerjik bir atı lımla eski dünyan ın 
en medeni milletlerini fethetmi ş  ve onların sahip olduklar ı  bütün 
siyasi, iktisadi, sosyal müesseselere ve her türlü servet kaynaklar ına 
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sahib olmuş tu. Yenik dü şen milletlerin içinde görünürde müslüman 
olup gerçekte içlerinde ve gizli toplant ı larında isla.m'a dü ş manlığı  
yayıp Islamiyeti y ıkmayı  planlayarak ve müslüman görünmek suretiyle 
içerden y ıkmayı  hedef alanlar olmu ştu. Bunlar İslamiyete yanl ış  fikir 
ve çarp ık yorumlar sokmaya TAI ş tı lar ve İ slam dinini as ı l mahiyet 
‘e nüviyetinden uzakla şt ırara k onu de ğ iş tirmeye çaba sarfeltile ,- . 
Bundaki sebeb dediğ imiz gibi kendi milletlerinin intikam ı nı  almak-
tı . İ slam di ıı indeki fikir hürriyeti bu gibi kötü niyetlerin faaliyet 
göstermelerine imkan verdi. Bu fikir hürriyeti, kayna ğı n ı  İ slam di-
ninin tabiatından ve özünden almaktad ır. İ slam dinine göre Isla-
miyeti aç ı klamak, anlatmak ve onun bir mesele hakk ında olan hük-
münü bildirmek özel ki şiye veya müessese ve kuruma verilmemi ş tir. 
Bu hürriyeti, ş ahsi ve gurubsal ç ı karlara ve menfaatlara alet ederek 
ilmi ölçüleri ve mant ıki kıstasları , felsefi ve tutarl ı  düşünce ve mu-
hakeme kurallar ını  hiçe sayanlar, çok geni ş  ve rengarenk İslam toplu-
mu içinden çıkma imkan ı  bulmuşsa da ya şama imkan ı  bulamamış -
lard ı . 

Günümüzde i ş  tersine dönmü ş tür, müslüman milletlerin ve toplu 
luklar ın ça ğı n tekniğ indeki geri kalm ış lıklar ı  hala sürmektedir. Bu 
suretle dünyaya en modern teknikleri ile hakim olan güçler, geni ş  ve 
verimli bir alana yay ılmış  olan müslüman devletlerinin ülkelerini, 
aslında müslüman olmayan, verimli araziye sahip olan devlet ve 
milletleri de sömürmektedir ve sömürücülük hususunda ellerinde olan 
en modern metodlar ı  kulland ıkları  gibi, dini birliğ i, beraberlik şuu-
runu bozmaya da çok önem vermektedirler. Üzülerek şunu söyleme-
liyiz ki, İ slam ülkelerinde ve özellikle memleketimizde yabanc ı  güçle-
rin bu ayırı c ı lık ve bölücülük faaliyetlerini ida,recilerimiz ve siya-
silerimiz, ayr ıca derneklere hakim olan ç ıkarcı  şah ı slar, bilerek ve 
kasten veya bilmeyerek ve fark ına varmadan, dini hisleri, incançlar ı , 
dini dernek ve müesseseleri istismar etmek ve sömürmek için dini 
ayrış malara önem vermekte, onlar ı  te şvik etmekte ve en az ından on-
lara göz yummaktad ırlar. Samimi dindarlar ve dinin şuuruna varan-
lar, milletin bölünmesine gönülleri raz ı  olmayanlar bunun vicdan 
ıztırab ı  içindedirler. 
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VIII— EHL—İ  SÜNNET' İ N ROLÜ 

Islam'da fikir ayr ı lığı  ve görü ş  farkı  Hz. Peygamber zaman ın-
da bile vard ı . Sonra dört halife ve sonraki zamanlardan günümüze 
kadar sürüp gelmi ş  ve böylece sürüp gidecektir. Islam' ın özelliğ i 
budur. Ancak ayr ı lma ve bölünme anlam ı nda olan fırkac ı lık (inanç 
mezhebi) ilk defa Hariciler ile vücut buldu. Bunlar Hz. Osman'a isyan 
anlam ı nda hârici idiler. Sonradan Hz. Ali'ye de isyan edince bu 
"Haricilik" ad ı  onlara bir ünvan yani özel isim (alem) oldu. Daha 
önce hârici kelimesi sadece âsi anlam ında yâni kar şı  çıkan olarak lügat 
anlam ında anla şı lmaktayd ı . Hz. Ali'ye isyanlar ından sonra belli gö-
rü ş leri, inançlar ı  ve faaliyetleri olan gruba ve (f ırkaya) mezhebe 
söylenir oldu. 

Hz. Osman'a isyan edenlerin onu şehit etmeyi dü ş ünmedikleri 
anlaşı lıyor. Çünkü içlerinde onu şehit etmeyi dü şünemiyecek derecede 
iyi müslümanlar vard ı . Ancak Hz. Osman, en sonunda duruma ha-
kim olamamış  isyanc ılar istifas ı nı  istemeye kadar i ş i götürmüş lerdi. 
Hz. Osman istifa etmeyi kabul etmeyince de isyanc ı lar kendileri-
ni kurtaracak ba şka bir durum görememi ş ler ve —öyle umulur ki—
istemeyerek ellerinden bir kaza ç ıkıp Hz. Osman' ı  şehit etmi ş ler-
dir. Bundan sonra böyle apaç ı k ve hem de Halifeyi öldürmenin cezas ı  
şüphesiz İ slam Hukukuna göre kı sas olacakt ı . Kı sastan kurtulmak 
için kendilerine öldürmenin me şruiyetini gösterecek bir yola ba ş  
vurmak zorunda kald ı lar. İ slamda bir kimsenin öldürülmesi çok bü-
yük bir suçtur. 

O halde isyanc ı lar Hz. Osman' ı  Kuran—ı  Kerim Kar şı sında gü-
nahkar ve suçlu ç ıkarmak için, "Allah ın indirdiğ i (Kuran) ile hükmet-
meyen Kâfirdir" (Maide 44)" 9  ayetine dayand ılar. Hz. Osman' ın 
Kuran'a göre hareket etmedi ğ ini ve bu ayete göre küfre girdi ğ ini ve 
kâfirin öldürülmesinin (Hz. Osman müslüman olduktan sonra onlara 

519 Yahya Ha ş im Hasan Fargal, Ne ş et ul-Ara vel-Mezaib vel-Firak el-Kalamiyye 77. 
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göre küfre girince irtidad etmi ş  olur) gerekti ğ ini ileri sürmü ş ler ve 
kendilerini böylece savunmaya koyulmu ş lard ı .Bunu Hz. Ali'ye de 
tatbik ettiler ve böylece isyanla ba şlayan haricilerin me şruiyet ara-
d ıkları  ç ıkış  noktalar ı , bir müslüman ın i ş lediğ i günahtan dolay ı  
küfre girdiğ ini ve onu tekrar İslama davet etmek gerekti ğ ini ortaya 
attı lar. Böyle günah i şleyen, sonralar ı  bu büyük günah anlam ında 
terimle ş miş tir, kâfir olunca onun can ı , malı , karı sı  helal olur ve onlarla 
sava ş mak farzd ır, dediler 52°. 

Insan ın Fiilinden Sorumlu Olmas ı : 

Islam'da ilk ç ıkan fırka bu kadar sert ve dar bir görü şe dayanmış  
ve İ slam toplumuna büyük felaketler getirmi ş tir. Günümüze kadar 
gelen baz ı  kolları  varsa da art ık eski sertliklerini yumu şatmış lard ı r. 
Sonradan ileri sürdükleri fikirlerle, mezheplerle tesir etmekten geri 
kalmamış lard ır. Haricilerin, ortaya ç ıkışı na sebeb idarecilerin yanl ış  
idareleri, zulümleri, haks ızlıklar', adamlar ına ç ıkar sağ lamaları  
olarak gösterilmektedir, yani toplumdaki 'bozuk düzen ve idarecilerin 
diktatörlüğüdür. 

Bir süre sonra Emeviler devrinde ortaya ç ıkan ayni idari bozuk-
lukları  ve siyasi katilleri me şru göstermek için zaman ın devlet ba şkan ı  

takdirinin ve ezelde insanlar ın alınlar ı nda yazd ığı  yaz ını n 
öyle olduğunu, kendisinin sadece Allah' ın kaderini infaz etti ğ ini 
ileri sürerek kendini savunmaya ba ş lamış tı . Bu durum samimi müs-
lümanları  çok üzüyordu ve içlerinden bir k ısm ı  fikrini aç ıkça ortaya 
koyarak, kaderin olmad ığı nı , insan ın yaptığı  her i ş ten' sorumlu ol-
duğunu iddia ettiler 52 '. Bunlara Kaderiye dendi. Bunlar ı  Mutezile 
takip etti. Kaderiyeden bu fikri al ıp ba şka fikirlerle geli ş tirdiler. 
Haricilerden de günah i ş leyenin kâfir oldu ğu fikrini ald ı larsa da onu 
biraz yumu şattı lar ve günah (yani büyük günah) i ş leyen Binden ç ı -
kar fakat kâfir olmaz davas ını  ileri sürdüler. Ancak tövbe etmeden 
ölenin kâfirler gibi cehennemde ebedi kalaca ğı n ı  söylediler522 . Bir 
günah i ş leyenin, tövbe etmedikç e dünyada müslümanl ık ile dinsizl k 
arasında iki menzile aras ında üçüncü bir mertebede bulundu ğunu 
bir ilke olarak kabul ettiler. Görüldü ğü gibi müslümanlığ a en s ık ı  
şekilde sarı lıp onu dar bir zihniyette anlayarak uygulamakta Hariciler 
en sert olanlard ır ve ondan sonra Mutezile gelmektedir. Her iki mez-
hebin dayand ığı  esas ilke, insan ın her yaptığı ndan sorumlu olmas ı na 
yani i şini yapmaktaki hürriyetine dayan ı r. 

520 Age 78,83,97. Isferayıni et-Tabsir 28, Bağdadi el-Fark 73. 
521 el-Tâbsir, 13, 38; Yahya Ha ş im ayni eser ı 7o. 
522 el-Tâbsir 38, el-Fark '19. 
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Burada bir noktaya i şaret etmekle yanl ış  anlaşı lmanın önüne 
geçileceğ ine inanıyorum. Haricilerin ilk te şekkül eden firka (mezhep) 
olduğunu söyledik. Oysa Ş ii mezhebinin kökünün ve şuurunun ilk 
halife Ebu Bekir zaman ında Hz. Ali taraftarlar ı nda bulunduğu or-
taya at ı lmaktad ır. Böyle olduğu halde Ş ii mezhebinin ilk te şekkül 
eden mezhep olma niteli ğ ini almamas ının bizce iki sebebi olabilir. 

Hz. Ebu Bekir, zaman ında Hz. Ali'yi sevenlerin say ı sı  sonradan 
ş iilik ortaya ç ıktıktan sonra ileri sürülen bir kaç ki ş iye mahsus değ ildi. 
Herkes Hz. Ali'yi severdi, ve halife oldu ğ u zaman ona en sad ık insan-
lar ehli sünnet idi, diğer bir deyimle Hz. Ali'nin etrafında olanlar 
müslümanların ekseriyetini te şkil ediyordu. Muaviye'nin etraf ı nda 
sadece Suriye halk ı  vard ı . Merhum Prof. Naci Maruf, bu devrede 
ehli sünnet Ş ii, yani Hz. Ali taraftar ı  idi demiş tir. Bu devrede şiilik 
mezheb olarak belirlenmi ş  ve fikrirleri ortaya ç ıkmış  değ ildi. Hz. 
Ali ve Muaviye Taraftarlar ı  Ehl-i sünneti te şkil ediyordu Ş ia firka-
laş maya Hz. Hüseyin zaman ında baş ladı  ve Ehl-i Sünnetten ayr ı ldı . 

İ kinci sebeb de ş iilik ilk zamanlarda siyasi bir görü ş le yani 
sadece imaml ık (Halifelik) sorunu ile doğdu ve uzun süre sonra de- 
nebilir ki Mutezilenin tesiri ile fikir yönü te şekkül etmeye ba şlad ı . 
Fıkıhta, Mutezile, Ş ii, ve Ehli Sünnet aras ı nda ihtilafı n ne olduğ unu 
yukarda gösterme ğe çalış t ı k. Mutezile'nin, bazı sı  fı kıhta, Hanefi, 
Ş afii veya Ş ii mezheplerinde idiler. Kader ve insan ı n irade hürriyeti 
meselesinin Mutezile'nin tesirinde geli ş miş  olduğu ileri sürülmektedir. 
Bunun için şian ı n ilk te şekkül eden imaml ıktan ba şka orijinal bir 
fikri olduğunu ortaya koyman ın zor olacağı nı  san ıyoruz. 

Biz burada İ slamda ilk doğ an mezheplerin hareket noktas ı  
olan " İ man ile Amel" aras ı ndaki ili şkiyi tesbit etmeye çal ış mış  bu-
lunuyoruz. Islam'da da ilk ç ıkan önemli ihtilaf bu noktada olmu ş  
ve bu ilk ayr ı lık menşei çok önemli geli şmelere sebeb olmu ş , tarih 
boyunca devam etmi ş tir ve günümüzde de geçerlili ğ ini korumaktad ı r. 

Kaderiye ve Cebriye: 

" İ man ile amel" ,aras ındaki ili şkiyi esas al ıp kendi mezhebleri-
nin doğmasına yol açanlar haricilerdir. Bu görü şün Hz. Osmanın 
sehit edilmesi tarihi olan 35 h (656 m) de tarih sahnesine ç ıktığı  
kabul edilirse, Mutezile'nin öncüsü olan. Kaderiyenin de Mabed ı  b. 
Halid Cuheni'nin öldürüldü ğü 8o h (699 m.) tarihinde ortaya ç ıktığı  
kabul edilebilir. 

Yukarda de ğ indiğ imiz gibi Kaderiye ve Mutezile'nin do ğuşu 
toplumun düzenini bozan Cebriyecilik cereyan ına kar şı  bir tepki 
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idi. Cebriyecilik, insan ın yaptığı  iş leri mecburi olarak yapt ığı  ve 
insanın bu i ş leri yapmakta bir iradesi ve hürriyeti olmad ığı  nazariye-
sine dayanmaktad ır. Cebriye mezhebini kuran ve di ğer deyimle 
insanı n yaptığı  i ş leri mechtlren yapt ığı n ı  ortaya atan ın Cehm b. Saf-
van olduğu kaynaklarda geçmektedir. Cehm 128 h. (745 m.) tari-
hinde öldürülmü ş tür523 . Cehmin, bu cebriye fikrini Şam'da Ca'd b. 
Dirhem'den ald ığı  ileri sürülmektedir254. Cehm, Kaderiyeden yani 
insana irade hürriyeti tan ıyan Mabed b. Halid'den sonra geldiğ ine 
göre Cebriye mezhebi mezhep' olarak Karderiyeden sonra te şekkül 
etmiş  olur. Ve dolay ısiyle Cebriyeciliğ in Kaderiye'nin doğ u şuna se-
beb olması nı  ortaya atmak tarihe ters dü şer gibi gözüküyor. İ bn 
Kuteybe de "el- İhtilaf fil-Lafz vel-Radd Alal Cehmiyye vel-Mu şab-
biha" adl ı  eserinde Cebriye mezhebinin ortaya ç ıkışı nın sebebini Ka-
deriye'nin insana irade hürriyeti tan ı makta çok ileri gitmesine bir 
tepki olarak göstermektedir 525 . Bu durum karşı sında Kaderiye'nin 
doğ u ş  sebebini nas ı l izah etmek mümkün olaca ğı nı  ele almak gerek-
mektedir. 

Günümüzde bile halk ve bazan okumu şlar, ayd ınlar, psiko-
sosyal olaylar arzulad ıkları  gibi olmazsa veya bunlarda tenkide. 
uğ rad ıkları  zaman "kader"i öne atarlar. Ne yapal ı m alnın ı= 
yaz ı sı  bu, Allah dileseydi böyle olmazd ı  gibi lafları  ve savun-
maları  zaman zaman i şitiriz. Bir cinayet i şleyen veya büyük ve 
küçük günah i ş leyen, bir zarara u ğ rayan kimse kaderim böyle imi ş  
ne yapabilirim der. Siyasi, ve yüksek düzeydeki idareciler, tenkit 
edildikleri zaman, bu mevkileri yüce Allah' ın kendilerine takdir 
ettiğ ini ve herkesin Allah ın bu takdirine raz ı  olması  gerektiğ ini 
söyleyerek kar şı  gelenleri susturmaya çal ışı r ve kendine göre en kuv-
vetli mazereti ve kar şı  çıkanlar ın boyun eğme mecburiyetini anlat ır. 
Bunlar ın biraz yaygın olması  toplumda huzursuzluk kayna ğı  olur. 
Ama bu gibi sözler tek bir ki şi tarafından düzgün ve ilmi delillere ve 
usliıba dayan ı larak ortaya at ı lmadığı  ve prensip gibi üzerinde ci u-
rulup düşünülmediğ i içindir ki, toplumda yaygın olan böyle bir 
inanış  ve ifade belli bir mezhep olarak ortaya ç ıkmaz. Fakat gene de 
toplumda tesirini gösterir. İş te Kaderiye ve onun devam ı  olan Mu-
tezile toplumda sürüp giden böyle bir görü ş  ve inanca kar şı  ç ıkmak 
suretiyle toplumda olan her insan ı n yaptığı  i ş ten sorumlu olduğunu 

523 Taberi, Tarih 6 / 6, M ısır ı  939, Yahya Haş im, Neşet Ara 176. 
524 Dr. Subhi Salih el-Nuzum el-islamiye 138, rg65. 
525 M. Zahid Kevserinin tenkitli neşri i9, 1349 H. M ıs ır. 
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ve bunun için kendisine irade v yapma hürriyeti verildi ğ ini prensip 
olarak ortaya atm ış t ı . 

Cebriyeciliğe dayanarak, yapt ığı  i ş ten sorumlu olmad ığı nı  ve Yü-
ce Allah' ı n öyle istedi ğ ini, eğer Allah ba şka şekilde dileseydi, o şekilde 
hareket etmek mecburiyetinde olaca ğı n ı  putperestler Hz. Peygamber 
zaman ı nda kendi küfürlerini savunmak için ileri sürdükleri vakit, Yü-
ce Allah Onları n bu gibi fikirlerini bir ayet indirerek çürütmü ş tür. 

"Puta tapanlar" Allah dileseydi, biz puta tapamaz ve hiç bir 
şeyi haram k ı lmazd ık" diyecekler, onlardan öncekiler de böylece 
yalan derhi ş lerdi de azab ı mız ı  tatt ı lar. Ey Muhammed söyle : Bize 
çı karabileceğ iniz bir ilminiz var mı ? Siz ancak zanna uyuyor ve yal-
nız kuruntu kuruyorsunuz" (Enam ı  48). 

Bu ayetten anla şı lıyor ki, bu, her toplumda olabilen psiko—sos-
yal bir olayd ır. Sorumsuz ve vurdum duymaz insanlar böyle iddiada 
bulunabilmektedirler. Kaynaklarda kader inanc ının insanlar ı  günah 
i ş lemeye sevketti ğ i ifade ediliyorsa da bu bir şahsa veya belli bir 
gruba isnat edilmemektedir. Demek ki, kader yayg ın bir suç ve günah 
i ş leme aleti haline getirilmi ş ti. Anlam ı  verilen ayeti kerime de böyle 
bir inancın zarar ına ve mesnetsiz oldu ğ una i şaret ediyor. 

Murcie: 

Kaderiye ve Cebriye fı rkalarm ı n ça ğda ş ' olarak Murcie mezhe-
bini de iman ve amel ili şkisinde söz konusu etmeliyiz. Öyle anla şı lı -
yor ki bu mezhep de Cebriye gibi halk içinde yayg ınd ı . Kaderiye, 
Hariciye ve Cebriye te şekkül etti ğ i zaman bu mezhebde olanlar da 
fikirlerini ortaya koyma zorunda kalm ış lard ır. Murcie mezhebi hal-
kın ve çoğunluğun olmas ının yan ı nda ehli sünnet mezhebinin de ilk 
ortaya ç ı kışı  kabul edilebilir. Diğer bir deyimle Ehli Sünnet bu mez-
hepten geli şerek tarih sahnesine ç ıkmış tır. Çünkü "murcie" kelime-
sinin türemi ş  olduğu "irca" kelimesine iki türlü mana verilmektedir. 

Birincisi, tehir etme, geciktirme, sonraya b ı rakma ve önemse-
meme, havale etme ve ba şkas ını n takdirine terketmedir. Bu anlamda, 
Allah'a ve Peygambere inanan bir kimsenin hiç bir ş eyden sorumlu 
olmad ığı , Kelimei Ş ehadeti söyledikten sonra, onun, iman ın d ışı nda 
olan farz ve vecibeleri yapmasa da ebedi nimete yani cennete hak 
kazand ığı nı  iddia ederler ve "iman ettikten sonra günah zarar ver-
mez ve küfrün yan ında taat ın (ibadetin) da faydas ı  yoktur" 526. der- 

526 el-Tebsir 6o, Ebul-Hasan A şari, el-Mekalat t / 197. 
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"erdi. Büyük günah i ş leyene dünyada bir hüküm vermezler ve onu 
ahirete b ırakırlard ı 527 . 

M. Zahid Kevseri, bu fikri çirkin bir bid'at olarak göstermek-
tedir528. Mamafih ba şkaları  da bu sözden memnun olmad ıklarına 
i şaret etmektedirler. Asl ında bu mezhebin doğ arken, böyle beceriksiz 
ifadeler ve beyanlarla ortaya ç ıktığı  görülmektedir. Murcie'nin ba ş -
langıçta bir çok (E şari on iki say ıyor) kollar ı  bulunuyordu. Bunlar ın 
iman ın ş artların ı  sadece kalb ile tasdik'e tahsis etmek suretiyle bütün 
müslümanlar ı  içermeğ i amaçlamaktad ırlar. İ man ile amel aras ında 
bu ay ırı mı  yapmay ı  ç ıkış  noktas ı  alarak kurduklar ı  mezheplerine 
diğ er mezheplerden de ba şka fikirler alm ış  oldukları ndan o mezheple-
re gösterilen tepkiye maruz kald ı lar. 

"Irca"n ın ikinci terim manas ına gelince, birinci manaya olan 
tenkit, tashihedilip düzeltilince ikinci manaya daha do ğ rusu ikinci 
merhaleye gelinmi ş  olur. Ve böylece ehli sünnetin ba şlangı cının bu 
ikinci manan ın ortaya ç ıkmas ıyle tarih sahnesinde diğer mezheplerin 
yan ı nda bir mezhep olarak yerini ald ığı n ı  görüyoruz. Bu ikinci mana 
ş udur: İ man amelden ayr ıd ır. İ man ilk ve birinci derecede gelir, 
amel ondan sonra gelir. Di ğer deyimle ameli imandan sonraya 
ikinci dereceye tehir etmektir 429 . 

Imam- ı  Azam ın Ircas ı : 

Görüldüğü gibi burada ibadetleri ve di ğer farzlar ı  önemseme-
rnek yok, sadece iman ile aralar ı nda derecelendirme vard ır. Bu an-
lamda olan "irca" Ehli Hakkın kabul etti ğ i bir mezhebtir. Muham-
med Zahid el—Kevseri, el—Tebsir'in ha şiyesinde Hasan b. Muham-
med el—Hanefiyye), e isnad edilen "irca"y ı  ş öyle anlat ır, "Günah 
i ş leyenin i ş ini Allah'a b ırakmaktır. Allah isterse onu cezaland ır ır, 
isterse onu afeder. Bu ehli sünnetin irca's ı  dir"53°. 

İ mam Azam Ebu Hanife'ye bu anlamda "murcie" denmi ş  
ve böylece önceki murcie'den ayr ı  olarak ircaya yeni bir anlam 
getirmi ş  ve ehli sünnetin ilk Kelam alimi unvan ını  kazanmış tır. Ebu 
Hanife'nin irca anlay ışı n', M. Zanid Kevseri ad ı  geçen yerde ş öyle 
ifade eder. 

" İrca" meselesini bilmeyen kimseler İ mam ı  azam'a " İ rca" 
isnat etmi ş lerdir. Oysa o, yaln ı z ameli, imandan bir cüz olmamas ı  

527 ş ehristani, el-Milel i / 186 İ bn Hazm ı n kenar ı nda. 
528 el-Tebsir 6o (ha ş iyesi) 
52g Alber Nasri Nad ır Ehemm el-F ırak el- İslamiyye, 33, Beyrut. 
53o el-Tebsir 6o (ha ş iye). 
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yönünden sonraya b ırakm ış tı r. Muslim—i Ş erif'te gelen hadis bunun 
delilidir. Bu, sünnetin ircas ı  (ikinci dereceye, sonraya b ırakmas ı ) 
d ı r. 

İ mamı  Azam Ebu Hanife, "irca" : sonraya b ırakma ve tehir 
etme, kelimesinin sözlük anlam ına dayanarak ameli, imandan son-
raya b ırakmış  ve onu imandan cüz saymam ış tır. Burada yukarda 
anlattığı mız "irca" ın birinci ve ikinci anlam ı nı  daha çok aç ıklığ a ka-
vu ş turmak için ş unu eklememiz gerekmektedir. İ lk veya halis murcie 
unvanını  alan birinci manayı  ileri. sürenler " İ man ın yanında gü-
nahın zarar vermiyece ğ ini" söylemekle günah ı  hiçe saym ış lard ı r ve 
iman edenin ne kadar günah i ş lerse i ş lesin kendisine sorgu ve sual 
sorulmayaca ğı n ı  ve diğer din sahiplerinin de ayn ı  olacağı n ı  iddia 
etmeleri, İ slam'a ayk ı rı  görülmü ş  ve bunun için tutunamam ış  ve eri-
mi ş  gitmi ş lerdir. Ama ikinci anlamda olan "irca" sadece iman ile 
ameli derece bak ı mından değerlendirmektedir, farz ve vecibeleri 
yapmayan kimsenin sorumlu tutulmas ı nın gerektiğ ini, ancak bunun, 
onu imandan ç ıkarmayaca ğı nı , ahiretteki cezas ına gelince, onun 
Allah'a ait olduğ unu isterse cezaland ıraca ğı n ı  ve isterse af edece-
ğ ini benimseyen Ebu Hanife, ehli sünnetin öncülü ğ ünü yapmış -
t ır. 

İ mam—ı  Azam Ebu Hanifeye "Murcie" denmesinin k ı ssas ı  ş öyle 
anlat ı lmaktad ır. "Ebu Hanife diyor ki, ben ve Alkama b. Mersed, 
Ata b. Ebi Rebah' ı n yan ına girdik. Ey Ebu Muhammed dedik. 
Memleketimizde bir grup insan vard ır, "Biz müminiz" demeyi 
doğ ru bulmuyorlar. Ata, dedi, niçin? Dedi ki, e ğer "müminiz" dersek, 
cennet ehlinden olduğumuzu söylemi ş  oluruz, diyorlar. Ata dedi ki, 
"müminiz" desinler, ama cennet ehlindeniz demesinler. Çünkü ne bir 
gözde melek ve ne de bir peygamber yoktur ki Yüce Allah' ın onun 
aleyhine bir delili olmasın. Ama o isterse onu cezaland ırır ve isterse 
af eder. Sonra Ata, ey Alkama! Senin adamlar ı na Ehli Cemaat de-
niyordu, sonradan Nâfi b. Ezrak onlara Murcie demi ş tir, dedi. Haberi 
nakledenlerden biri Kas ım, dedi ki babam, Nafi'nin, Ehli Hakka 
Murcie denmesini ş öyle anlatt ı : O (Nafi) Ehl—i Sünnet'ten biri ile 
konu ş urken ona ş öyle sordu: Kâfirleri ahirette nereye korsun? Ce-
henneme diye cevap verdi. Müminleri nereye korsun? sordu, o da 
müminler iki guruptur. Biri iyi muttaki ki onlar cennete girer, öbürü 
de kötü günahkar olup i ş i Allah'a aittir. isterse günah ının cezas ın ı  
çektirir ve isterse iman etti ğ inden dolay ı  onu affeder, cevab ını  verdi. 
O (gene) onu nereye korsun deyince, (Ehli sünnet olan), onu bir yere 
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koymam, i ş ini Allah'a (irca ederim) havale ederim der. O halde sen 
"Murcii" yani i ş i Allah'a havale edensin" dedi° 3 °. 

Azam Ebu Hanife'nin, Osman el—Betti'ye yazd ığı  mek-
tuptan iki önemli noktay ı  burada belirtmekte gerek görüyorum: 

ı — Imam-1 Azam'a isnat edilen " ınurcie"lik, kendi zaman ında 
yap ı lmış  ve bu hususta Osman el—Betti (Basra alimlerinden „ olup 
143 H. 76o M. tarihinde ölmü ş tür) nin "murcii" olup olmad ığı na dair 
sorduğu soruya cevap olarak bu mektubu yazm ış tır. Ba şkalar ının 
"irca" ına temas etmeden kimlerin kendisini böyle nitelendirdiklerine, 
isimlerini zikretmeden, i şaret etmektedir. 

2— İ man ve amel aras ı ndaki ili şkiyi gayet aç ık ve seçik bir şekilde 
anlatmış tır. Bu suretle hem kendi mezhebini ortaya koymu ş  ve hem 
hangi mezheplerden olmad ığı n ı  belirtmi ş tir. Böylece yeni bir mez-
hep doğmu ş tur. Ba şka bir deyi ş le o zamana kadar aç ık ve seçik 
ifadesini bulmamış  olan ve görü ş ü formule edilmemi ş  bulunan, fa-
kat çoğ unluk müslümanlar ın zihinlerinde ve kalblerinde olan Kuran— ı  
Kerim'in ayetleri ve Hadis Şeriflerin manalar ıyle tutarl ı  ve mantı ld 
bir anlay ışı  ta şı yan Ehli Sünnetin inanç tasvirini ilk defa vermi ş tir 
ve bugüne kadar, ayn ı  meselede Ehli Sünnetin temel anlay ışı n' teş -
kil etmi ş tir. 

Imam ı  Azam, bu mektupta inanç sistemini ş öyle anlatır: 

"Bil ki, ben ş una inan ırı m. 

a) Kıble ehli mümindir. Farzlardan her hangi birini yapma-
d ı lar diye ben onlar ı  imandan ç ı karmam. İ man ederek bütün farzlar 
hususunda Allaha kim itaat ederse, bize göre o; cennet ehlindedir. 

b) Imanı  ve ameli terkeden kimse kâfir olup cehennemliktir. 

c) İ man etmi ş  olup ta farzlardan birini yapmam ış  ise, o gü-
nahkâr bir mümin olur. Onun hakk ında Yüce Allah iradesini yürütür, 
isterse onu cezaland ırır ve isterse afeder. Onu bir şeyi yapmad ığı n-
dan dolayı  cezaland ırırsa, günah i ş lemi ş  olduğu için cezaland ırmış  
olur. Ve eğer afetmi şse zaten günahkâr olan affedilir. 

Ve Allah' ı n elçisinin sahabesi aras ında geçmi ş  olan ihtilaflar 
hakkında "Allah bilir derim'" 32 . 

531 M. Zahid el-Kevser, Ebu Hanife'nin Osman el-Betti'ye Mektubunun kenar ın-

da 38 It. Yahya Ha ş im, Neşet Aral ve Mezahib, 264. 
532 Ebu Hanifenin, Osman el-Betti'ye risalesi 47, M. Zahid el-Kevser tahkiki, M ıs ır, 

1368 (1938). 
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Görülüyor ki ilk murcie'nin ç ıkışı  doğru bir ç ıkış  idi, ama 
metodu yanlış  ve kendini anlatmakta eksik ve beceriksiz oldu ğu 
için ya şamad ı . Ama ondan sonra gelen ve ayn ı  ç ı kış  noktas ını  
kendisine mesnet yapan fakat hedefini iyi tayin eden ve istika-
metini doğ ru çizen ikinci murcie hareketi (bu ismin dü ş manlarca 
verildi ğ ini İ mam ı  Azam ifade etti) ehli sünnetin yolu oldu. Bunlara 
cemaat ehli (çoğ unluk), hak ehli de denmektedir. 

İ man ile amel aras ındaki ili şkinin doğ uşlanna sebeb olduğ u 
mezhebleri ş öylece özetlemek istiyoruz. Çünkü iman ve amel ili şkisi 
Islam'da üzerinde durulan en önemli bir konu olup hâlâ canl ı lığı n ı  
korumaktad ı r ve Kuran— ı  Kerim ve hadisi şeriflere dayanarak bu 
mezhepler me ş ruiyetlerini ve d o ğ ruluklar ım iddia etmektedirler. 

Toplumda yaygınla şmaya yüz tutan ve günah, kötü i ş ler yap-
maya vesile olarak gösterilen Cebriyecilik mezhebi insana hiç bir so-
rumluluk yüklemez ve insan ın rüzgar ı n sürüklediğ i bir yaprak duru-
munda olduğunu iddia eder. Toplumda bu inanc ı n sebeb olduğu 
bozukluk insan ın her i ş ten sorumlu oldu ğunu ve bu sorumluluğu 
daha da peki ş tirmek için dinin getirdi ğ i bütün farz i ş lerini ve veci-
belerini imandan bir cüz saymaya giden ve bir farz ı  yapmayan ı n 
dinden ç ı ktığı nı  iddia eden Hariciler ve Kaderiye mezhebi bir tepki 
olarak doğdu. Bunların İ slamiyeti bu kadar dar bir boğaza sürük-
lemeleri ve ş üphesiz milyonlarca insan ın ayn ı  s ıkı  şartları  uygula-
ması na imkân yoktu. Onlar İslamiyeti toplumda küçük bir gurubun 
yapabileceğ i biçimde anlamaya sürüklendiler ve onu herkese tatbik 
etmeye koyuldular. Oysa, onları n bu anlayış  ve davran ış ları  iki yönden 
yanlış tı . Önce böyle bir anlay ış  Islam' ın özüne ve ruhuna ayk ırı  idi. 
Kuran—ı  Kerim ve Hadis—i Ş erifler bir bütün olarak incelenmemi ş  ve 
İ slam dini mantığı na aykırı  hareket idi. Ikincisi, İ slam dini cihan şumül 
bir dindir. Onu öyle bir kaç ki şinin veya küçük bir gurubun yapa-
bileceğ i bir anlay ış  ve uygulamaya sokmak, onun cihan ş umüllüğüne 
karşı  çıkıp yayı lmasını  önlemekten ba şka bir şey olamazd ı . Sonra 
küçük gurupla ı  a bölünen İ slam toplumu birbirine dü şman kesilip 
ve birbirini yoketmekten geri kalnuyacaklan, bu gruplar ın tarih 
sahnesine ç ıktıkları  anda da belirmi ş ti. İş te böyle bir zamanda Is-
lam' ın cihan şumül ilkelerini Kuran ve Hadisten alarak, Ehl-i Sünnet 
mezhebi ortaya ç ıkıyor. Bütün mezhepleri de içine alarak daha 
geni ş  ve şumüllü ilkesini ilan ediyor. Bütün ayr ı  fikirlerde olan 
gruplar ı  ve toplumu kucakl ıyor ve onun her türlü s ıkıntı sına çare 
bulmaya çal ışı yor. "Benden değ ilsin" diyerek kar şı  fikirde olana sava ş  
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açmıyor. Ama fikrin d ışı na ç ıkıp eyleme geçen ve toplumda huzur-
suzluk ç ı karanlar ın da elinden tutarak onlara mani oluyor. Ehl-i 
Sünnetin bu geni ş  hoş  görü ve müsahamas ı  hem halk ı  huzura kavu ş -
turuyor ve hem de münevverin, okumu şun ve dü ş ünürün, ilim adam- 
larını n daha' serbest çal ış malarına fı rsat veriyor ve bu yüzden de İ s-
lam dini hem yayı lıyor ve hem de zaman ında medeniyetin doru-
ğuna yükseliyor. Ehli Sünnetin İ slam tarihinde oynam ış  olduğ u en 
büyük rol budur. İ slam alemini birle ş tirmi ş  ve bir araya gerirmi ş tir. 

Ehli Sünnet'in bu husustaki ana ilkesi iman ve ameli birbirin-
den a.yırmaktı r. İ man kalb i ş idir. Amel bedenin di ğer uzuvlar ının 
i şidir. İ man ve amel birbirinin cüzü ve parças ı  değ ildir. İman etmekle 
bir kimse müslüman olur ve İ slam dinine girer, amel ile de müslü-
manlığı  peki ş tirir, gösterir. Amel, müslüman olduktan sonra insan ın 
bir dindar olarak yapmas ı  gereken i ş lerdir. Bunlardan eksik b ıraka-
cak olursa, ş üphesiz o eksiklik yapt ı  diye ilk ilke olan imandan ç ık-
mayacakt ır. Bir müslüman, ameli farzlar ı , dinin esaslarına göre ve 
ruhuna uygun şekilde ne kadar iyi yaparsa, o kadar iyi müslüman, 
olgun müslüman kâmil insan gibi niteliklere yükselir. Ameli farzlar 
ve, vecibelerden ne kadar az yaparsa o kadar günahkar bir müslü-
man olur, fakat gene de müslümand ı r. Çünkü müslümanlığı n özü 
ve as ı l temeli olan iman onda vard ır. Bunun en belirgin ve aç ık ifadesi 
ş udur. "Ben müslümanı m" diyene hiç kimse, Ehli Sünnet'e göre "sen 
müslüman de ğ ilsin" diyemez. Elli Sünnetin getirdi ğ i bu ilke ilkelerin 
ilkesi ve müslümanları  birle ş tiren kayna ş t ıran ve karde ş  yapan ilke-
dir. Ve bu ş u ayete dayanmaktad ı r "Ben müslüman ı m" demekten 
daha iyi bir söz söyleyen varm ıdı r?" (Fusselet33). Ve as ırlar boyunca 
şu sözü söylemek müslümanlar ın ş iarı  ve parolas ı  olmu ş tur. "El-
Hamdu Lillah, müslüman ım". Bunun Türkçesi "Ne mutlu müslü-
manı m" demektir; Allaha ş ükür müslüman ı m diyen bir kimse, müslü-
manlığı  ile övünüyor ve bu övünme ona bir benlik ve şahsiyet veriyor. 

Müslümanları n bugünkü durumlar ı na bakı lacak olursa, görülür 
ki Ehli Sünnet'in doğmasından önceki devrede—aç ıklad ığı mı z gibi—
gene gruplara, derneklere, mezheplere, için için tarikatlara ayr ı l-
makla aynı  gruptan ayrılanlar önceki arkada ş larının haklar ında 
en zorlu dü şman gibi davran ıp söz ve iddiada bulunmaktad ırlar. 
Bu durum kar şı sında Elli Sünnetin tarihte oynad ığı  rolü tekrar, 
onun ilk ilkesine dönüp onu i ş leterek tesirli hale getirmek laz ı m 
geldiğ i fikri insan ın akl ı na ister istemez geliyor. İ mamı  Azam' ın za-
man ında olan fikir karga şalığı  ve fikirler ile i ş lerin birbirini tutmad ı - 
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ğı na dair olan ş ikâyetini, öğ rencisi Ebû Mukâtil ile olan muhâvereli 
eserinden takip edelim: 

"Öğ renci—Bana fikrini söyler misin? Adaleti anlatan bir adam ın 
ba şkasını n adaletini ve zulmünü bilmemesi mümkün müdür ve o kim-
senin hakk ı  bildiğ i, hak ehlinden olduğu söylenebilir mi ? 

Alim— Eğer, adaleti anlat ır, tavsif eder ve sonra ona ayk ırı  ha-
reket edenin zulmetti ğ ini bilmezse, o kimse adaleti de bilmez, zulmu 
de bilmez. Ey karde şim! Bil ki, bütün insanlar ın en cahili ve bence 
en adi mertebede olanlar ı  ş unlard ı r. Onlar şu dört ki ş iye benzerler. 
Kendilerine beyaz bir elbise getirilir ve her birine bunun rengi so-
rulur. Bu dörtten biri, bu elbise k ı rmız ı d ır, der, öbürü, sand ır der, 
üçüncüsü de siyaht ır der ve dördüncüsü, elbise beyazd ır, der. Bu 
dördüncüye, o halde şu üç kimse için ne diyorsun, onlar do ğ ru 
mu veya yanl ış  mı ? söylediler diye sorulur. Ben elbisenin beyaz 
olduğunu biliyorum, belki onlar da do ğ ru söylediler, der. I ş te bu 
gibi insanlar derler ki, zina edenin kafir olmad ığı n ı  biliyoruz. Ama 
zina eden, zina etti ğ i zaman pantolonu ç ıkar ır gibi imandan da ç ıkar 
diyen doğ ru olabilir, onu yalanlamay ız. Bunlar derler ki, bir kimse 
hacca gitmeye gücü varken hac etmeden ölürse, ona mümin deriz 
ve cenaze namaz ını  kı larız ve onun affı nı  dileriz hacc ını  kaza ederiz. 
Ama o Yahudi veya H ıristiyan olarak öldü diyeni de yalanlamay ı z. 
Bunlar, Haricilerin sözlerini inkâr eder ve sonra döner onlar ın söz-
lerini söylerler, Murcie'nin sözlerini inkâr ederler ve sonra döner 
onların sözlerini söylerler'S 33 . 

Imam]. Azam, iman ile amel aras ını  ve iman ın derecelerini 
aç ık bir dil ile anlat ır: 

"Yüce Allah ş öyle dedi "Ey Muhammed ! inanan kullanma 
söyle! namaz ı  kı lsınlar" (İ brahim 3r). 

"Ey inananlar! öldürülenler hakk ında size k ı sas farz k ılınd ı " 
(Bakara 178). 

"Ey inananlar! Allah ı  an ın" (Ahzab 41) gibi ayetlerde geçen 
farzlar, sâyet iman olmu ş  olsayd ı , onlar ı  yapmayanlara mümin de-
mezdi. Yüce Allah iman ı  amelden ay ırmış tır ki ş öyle dedi 

"İ man edenler ve yararl ı  i ş  i ş leyenler" (Bakar 277) 

"İ man ederek kendini Allah'a veren kimse" (Bakara r12) 

533 Imam- ı  Azam Ebu Hanife, el-Alim Ve'l-Muteallim, ı o- ı  ı , Mı sır 1368. 
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"Ahireti isteyip, iman etmi ş  olarak onun için çal ış mada bu-
lunan kimseler" ( İ sra 19). 

Bu ayeti kerimelerde Yüce Allah iman ı  amelden ayr ı  tutmu ş -
tur. Müminler, Allah'a imanlar ından ötürü namaz k ı lar. zekât verir, 
oruç tutar, hac eder ve Allah ı  anarlar. Yoksa namazlar ından, zekat-
larından, oruçlar ından ve hac etmelerinden ötürü Allah'a iman 
etmi ş  değ illerdir. Çünkü onlar inand ılar ve sonra amel ettiler'" 34. 

"Öğ renci—Güzel aç ıklad ın, ş imdi iman nedir söyler misin? 

Alim—İ man, tasdiktir, bilgidir, kesinliktir, ikrard ır ve İ slam'd ır. 
İnsanlar tasdikte üç çe şittir. 

a) Allah ı  ve ondan geleni kalbi ve dili ile tasdik edenler. 

b) Dili ile tasdik edip kalbi ile yalanlayanlar. 

c) Kalbi ile tasdik edip dili ile yalanlayanlar. 

Öğ renci— Daha önce bilmedi ğ im bir meseleyi söyledin, bu üç 
sınıfın Allah katında mümin olup olmad ıklarını  söyler misin? 

Alim— a) Allah ı  ve ondan geleni kalbi ve dili ile tasdik eden 
hem Allah kat ı nda ve hem de insanlar nazar ında mümindir. 

b) Dili ile tasdik eden ve kalbi ile yalanlayan, insanlar nazar ın-
da mümin, Allah katında kâfirdir. Çünkü insanlar kalbde olan ı  bilmi-
yorlar. Bu şehadeti itiraf etmesiyle insanlarca anla şı lan şekilde iman 
etmi ş  olmasıyle ona mümin demden gerekir. Kalblerde olan ı  öğ ren-
meğe çal ış mak haklar ı  değ ildir. 

c) Kimi de Allah kat ında mümin ve insanlar nazar ında kâfir 
olur. Çünkü insan Allaha inanm ış  olur, fakat korkusundan dili ile 
küfür izhar eder. Onun korkudan öyle söyledi ğ ini bilmeyen ona 
kâfir der, oysa Allah kat ında mümindir" 5". 

"Öğ renci— İ rcain asl ı  nereden gelmi ş tir manas ı  nadir, bana 
anlatır mı sın? 

Alim— (uzun cevap verir, k ısacas ı  ş udur)— İ rca, günah i ş leyen-
leri tehir etmedir. Onlar ın cennetlik veya cehennemlik olduklar ını  
söylememektir. Bize göre insanlar üç mertebedir : 

a) Peygamberler cennetliktir ve peygamberlerin cennetlik de-
diğ i kimse de cennetliktir. 

534 Ayn ı  eser 12. 

535 Ad ı  geçen eser 13. 
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b) Puta tapanlar ın cehennemlik olduklar ı na şahitlik ederiz. 

c) Üçüncü mertebe Allah' ın birliğ ine inananlard ır. Onlar 
hakkında duraklar ız, onların cennetlik veya cehennemlik oldu ğunu 
söyleyemeyiz. Fakat iyiliklerini umar ve haklar ı nda kuş kuluyuz ve Al-
lah ın dediğ ini deriz". Onlar iyi i ş i kötüyle kar ış tırmış lard ır. Allah 
onların günahlarını  affedebilir" (Teybe ı  o2). Onlar ın affını  umar ı z. 
Çünkü Yüce Allah "Allah, kendisine ortak ko ş ulmasın ı  bağış lamaz, 
ondan başkasını  dilediğ ine bağış lar" (Nisa ı  ) buyurur. Günah ve 
hatalar ından ötürü onlar için endi ş e ederiz" 536 . 

Ş ii imamiye ( İ snaaşeriye'nin) iman ve amel ili şkisindeki fikrine 
de temas etmemiz gerekmektedir. Baz ı  hususlarda Mutezile'nin tesi-
rinde kald ığı  söyleniyorsa da bunu iyi anlamak gerekir, tesirinde kal-
mak demek ayn ı s ı  demek değ ildir. Mesela insan ın hür iradesi ve seçme 
hürriyeti hususunda imâmiye E ş ari'den daha çok Mutezile'ye yak ı n 
düşmektedir. Maturidi için de ayn ı  şey denmektedir. Maturidi'nin 
cüzi irade nazariyesi E şari'den çok Mutezile'ye daha yak ınd ır. Mez-
hepler aras ında böyle mukayese yapmakla a şı rı  uçta bilinen mez-
hepler, daha kolayca tan ınırlar ve onun için onlara k ıyas ederek 
onlardan olmayan mezhepleri anlatmak daha kolay olur. 

İ rnamiye mezhebi iman ve amel ili şkisini Ehli Sünnet gibi an-
lamakta ve izah etmektedir. İ mamiye ( İ snaa şeriye)nin iki me şhur 
imam ve muctehidi olan Nasireddin Tusi (Ö. 672 H. 1273 M) yaznu ş  
olduğu Tecrid el—Akaid adl ı  eserine ve gene İmamiyeden olan Ce-
maleddin el—Hilli (Ö. 726 H. 1325 M.) bu esere yazd ığı  şerhten bu 
konuya dair imamiyenin görü ş ünü özetleyelim. 

" İ man, kalb ve dil ile tasdikdir. Kalb ve dil ile tasdikden biri 
olmazsa iman olmaz. Çünkü ş u ayetler bunun delilidir. "Gönül-
leri kesin olarak bildiğ i halde, bile bile inkâr ettiler" (Nemi 4). 

"Bildikleri kendilerine gelince onu inkâr ettiler" Bakara 89). 

Bu ayetlere göre bilgi ile küfür bir insanda bir araya gelmi ş tir. 
Yüce Allah onlara hem bilgiyi hem küfrü isnat etti. Bunun için kal-
bin tasdiki yeterli de ğ ildir. Yaln ız dil ile tasdik de yeterli de ğ ildir. 
Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuş tur: 

"Bedeviler inand ık dediler, de ki, inanmad ı nız, ama müslüman 
olduk deyin" (Hucurat 14). Ş üphesiz bedeviler dilleri ile tasdik et-
miş lerdi537 . 

536 Age 23. 
537 Cemaleddin el-Hilli, Ş erh Tecrid el-Akaid 27o, Sayda 1353. 
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İ man ın bu tarifini yukarda geçen İ mam—ı  Azam' ı n verdi ğ i üç 
tarifle kar şı la ş t ı r ı rsak birinci (a) ile ayn ı  olduğu ortaya ç ıkar. İmam—ı  
Anam buna hem Allah kat ı nda ve hem de insanlar aras ı nda mümin 
sayı lır, der. 

"Küfür iki k ı sı md ı r. Biri iman etmemektir, imans ı zlıkt ı r. Öbürü 
de iman edilmesi şart olan bir şeyin tam z ıdd ı na ve çeli şkisine 
maktı r. 

Nifak (münafıklık) kalbinde, içinde olan ı n z ı dd ın ı  ortaya koy-
maktı r. Dinde, küfrü kalbinde gizleyip iman etti ğ ini göstermesidir" 5". 

Münafıklığı n bu tarifi de İ mam—ı  Azam' ın müminleri tasnif 
ederken ikinci (b) mertebede zikretti ğ i tarife uymaktad ır. Ve İ mam—ı  
Azara böyle olan kimseye iman yönünden Allah kat ında kâfir ve 
insanlar aras ı nda mümin olarak bilinir, demi ş tir ki, burada ş ii imam-
larm yaptığı  bu münafıklık tarifi bütün müslümanlarca ve Ehli 
Sünnet'çe de kabul edilen bir tariftir. 

"Fısk ve fas ıklık, ç ıkmak demektir. Dindeki anlam ı , Allah'a 
iman ı  bulunan bir kimsenin Allah' ın taatından çıkmasıd ı r. Bunun için 
fasik, iman kendisinde bulunduğundan dolay ı  mümindir. İnsanlar 
fası k hakkı nda ihtilaf etmi ş lerdir. Mutezile fas ık' ın mümin de kâfir de 
olmad ığı nı  söyleyerek iki mertebe aras ında üçüncü bir mertebede oldu-
ğunu ortaya att ı lar. Hasan Basri (ö. i ı  o H. 72 M.)"9  onun münafı k ol-
duğunu söyledi. Zeydiye ( Ş iilerin bir kolu, Yemen'de bulunur) nimeti 
inkâr etmi ş  olur (yani nankördür) dedi. Hariciler onun kafir oldu ğunu 
söyledirler. Doğ rusu İ mamiyye mezhebinden olan musann ıfın (Nası -
reddin Tusi), Murcie, Hadis ehli ve E şarilerin gittikleri mezheb 
gerçektir. Bunlara göre, o, mümindir. Delili" de iman demek olan 
kalb ve dil ile tasdik onda (fas ıkta) bulunmaktad ır"5". 

Buraya ald ığı mı z ifadelerde görüldü ğ ü gibi İ mamiye ( İ snaaşe-
riyye) iman ve amel ili şkisini Ehli Sünnet gibi anlamakta ve kabul 
etmektedir. Yani iman önce amel sonra gelir. İman amelden bir 
cüz olmad ığı  için imanl ı  olan bir kimsenin birini yapmamakla asi 

538 Ayn ı  yer. 
539 Kad ı  Ata b. Yesar, Mabed Cuheni ile Hasan Basriye gelir ve derler ki, Ey 

Ebu Said. Bu melikler müstilmanlarin kanlar ı nı  döküyor ve mallar ı n ı  da alıyor. Ve 
sonra bizim iş lerimiz Allah ı n kaderine göre cereyan ediyor, diyorlar, sen ne dersin? 
Hasan onlara: Allah ın düşmanları  yalan söylüyor, cevab ı n ı  verdi ( Ş ezerat 'el-Zeheb 

/137)? Bu Cebriyeciiik Kaderiyeyi do ğurdu. 

540  Cemaleddin Hilli, Ş erh Tecrid el-Akaid 171. 
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ve fas ı k olur, Allah'a o i ş te itaat etmemi ş  olur. Ama dinden ç ıkmaz. 
Günahkar olmak imans ızlığı  gerektirmez. 

Büyük Günah: 

Islam alimlerinin bu hususuta ileri sürdükleri çok yayg ın ve 
kolay anla şı lı r bir kaidesi vard ır. Büyük günah i ş leyen bir kimse, onun 
günah olduğunu kabul ettikçe dinden ç ıkmaz. Bu doğ ru bir kaide-
dir. Önce büyük giinah ın ne olduğunu k ı saca tan ı mlayalı m. Dinde kesin 
olarak bilinen bir hükümdür. Bu iki ş ekilde olur. 

Biri, yap ı lması  kesinlikle emrolunan farzlard ır. Bunlardan bi-
rini yapmayan kimse büyük günah i ş lemi ş  olur ve Allah' ı n emrinden 
çı kan fas ık niteli ğ ini kazan ır. Mesela namaz, oruç, hac ve zekat gibi 
ibadetlerden önce do ğ ru konu ş mak, helalinden kazan ı p yemek gibi. 

Ikincisi de, Allah ın kesinlikle yapmamas ını  i stediğ i i ş lerdir ki, bun-
lara yasaklar (menhiyat) denir. Zina etmek, h ırsızlık yapmak, yalan 
söylemek, adam öldürmek, haram yemek, içki içmek, iftira etmek gibi 
yasaklar ı  ve haramlar ı  veya bunlardan birini yapan kimse de Allah'a. 
isyan etmi ş , fas ık olur. Ancak bunlar ı  yapman ın günah olduğunu 
kabul etmek ş arttır. Bu birinci ve ikincilerden her hangi birinin farz 
veya yasak oldu ğunu inkar ederse, bu sefer mesele iman meselesine 
döner ve imandan ç ıkmasına sebeb olur. Onun içindir ki, müslü-
manlar çok titiz davranmal ı d ırlar. Yaptığı  bir günah ın günah ol-
duğ unu bilmeli ve onu günah kabul etmelidir. Dü şünülecek olursa, 
günah ın, günah olduğunu söyleyen dindir. O halde günah oldu ğunu 
kabul etmek, dini kabul etmekle mümkündür. Dinsizli ğ in nası l 
ortaya ç ıkacağı na ve anla şı laca ğı na dair burada tarafsilata girme ğ e 
imkan yoktur. 

Günümüzde bir kimsenin müslüman ve mümin olmas ı na sebeb 
aramallyız. Böylece müslüman olman ı n çemberini geni ş letmi ş  olu-
ruz. Müslümanlar ço ğunlukta olur. Herkesin biribirinin günah ına 
bakıp yüzünü ek şitmemesi gerekir. Müslümanlık, ho ş  görü, müsa-
maha ve kendisini günahkara da, günah ı  az olana da sevdiren kimse-
lerin vas ı tasiyle yayı lmış tır. 

Herkesin iyi müslüman olmaya çal ış aca ğı ndan ş üphe edilme-
melidir. Ancak böylece kendisinin iyi müslüman olmas ına çalış an 
ve böyle olduğuna inanan bir müslüman kibre kap ı lmayacak ve bö-
bürlenmeyecek ve insanlara yukardan bakmayacakt ır. Bu husus, 
üzerinde çok durulmas ı  gereken bir konudur. Burada bu konuyu ele 
almam ıza imkan olmad ığı  için ş u ayeti Kerimeler ile yetinelim: 
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"Ey Muhammed ! Allah' ı n rahmetinden dolay ı  sen onlara yumu-
ş ak davrand ın. Eğer kaba ve kat ı  kalbli olsayd ın, şüphesiz yan ından 
dağı lır giderlerdi. Onlar ı  affet, ve onlar ın bağış lanmalarm ı  dile, 
i ş ler hakkında onlara dan ış " ( İ mran 159). 

"Ey inananlar! Allah u ğ runda yola ç ıkmış san ız, dikkat edin, 
size selam verene, dünya hayat ının mal ı na göz dikerek "sen mümin 
değ ilsin" demeyin. Allah kat ında çok ganimetler vard ır (Nisan 94). 

"Allah' ın merhametinden ümidi kesmeyin. Çünkü kafirlerden 
ba şkası  Allah ın rahmetinden ümidini kesmez" (Yusuf 87). 

"Ey Muhammed ! Söyle : Ey kendini günaha sokan kullar ı m, 
Allah ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü Allah günah-
lar ın hepsini bağış lar. Zira o, ba ğış layan ve ac ıyand ır. Öyle ise hemen 
Rabbinize yönelin ve ona teslim olun" (Zumer 53, 54)- 

"Allah, kendisine ortak ko ş ulmasını  şüphesiz bağış lamaz. Bun-
dan ba şkası n ı  dilediğ ine ba ğış lar" (Nisa r ı 6). Bu ayeti kerimede ş u 
anlatı lıyor. Allah tövbe eden putperestleri ve dinsizlerin tövbesini 
de kabul eder ve bunlar tövbe ettikleri tekdirde müslüman olacaklar-
d ır. Zaten babalar ı  müslüman olmayan insanlar, tövbe etmek sure-
tiyle müslüman olmu ş lard ır. Diğ er deyimle, Islamiyeti gönülden kabul 
eden ve dil ile bunu söyleyen kimse müslüman olur. Buna iman etmek 
denir. Ayeti kerimede ikinci önemli nokta şudur. Allah tövbe et-
meyen müslüman ı  isterse af edebilir. Ama insan da tövbe ederse onu 
affedeceğ ine kesin gözüyle bakmal ıd ır. 

Hüseyin Nasr'a göre Sünnilik- Ş iilik: 
Çağı mı z ın İ slam düşünürü Caferi ( İ snaa şeriye) mezhebine men-

sub Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr' ın Sünni ve Caferi mezhepleri 
aras ındaki benzer ve benzemez, ayn ı  olan ve olmayan hususlara ait 
fikirlerini buraya alarak konuyu biraz daha aç ı klamak istiyorum. 

"Her din, değ işik ruhi ve manevi vasıflerı  bulunan bir toplu-
ma çağ rıda bulunduğu için, kendi özünde değ işik anlayış lara yol ve-
ren bir imkâna sahip olmak zorundad ır. 

Cihan—Şumâ 1 bir din olan İ slam da çe şitli soy ve ı rklara hitap 
etmektedir. Bunun için daha ilk ba ş tan iki de ğ i ş ik görü ş  aç ı sı  buluna-
gelmiş tir. Sünniliğ in ve Ş iiliğ in her ikisi muhtelif ruhi yap ılara sahip 
bulunan insanlar ı  kendi içinde bütünleyebilmek için Allah ın bir lutfu 
olarak, islamın içeriğ ini te şkil eden İ slam vahyninin geleneksel 
(nassi) bir anlay ışı nı  temsil ederler. 

"Sünnilik ve Ş iilik, ba ş tan beri mevcut olan islam ın geleneksel 
nassı , bir bütününü meydana getirir. Ş iilik, temel esaslardan sapm ış  
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olmad ığı  gibi, bir fırka da de ğ ildir. Mamafih, Ş iilik âleminde ana 
esaslardan sapm ış  olan gruplar vard ır ve gerçek anlam ı  ile fırka (ay-
rı lık) d ırlar". 

" Ş iilik de Sünnilik de kurulmu ş  olan geleneksel ve nassi esaslara 
z ı t sonradan bir kar şı  ç ıkma de ğ ildir. Ve bundan dolay ı  Ş iilik ve Sün-
nilik, Yahudilik ve H ıristiyanl ıkta meydana gelen reform hareket-
leri ile hiç bir suretle k ıyaslanmamal ıd ır. Gerçekten, Sünnili ğ in ve Ş ii-
li ğ in her ikisi İ slam' ın nassi esaslar ın bütününe ba ğ lı  olarak, hiç bir 
suretle İslam' ın birliğ ini y ı kmaz. Gelene ğ in birliğ i, değ i ş ik ş ekillerde 
uygulanmas ı  ile bozulmaz, y ıkımı  ancak, onun ilkelerini ve şeklini boz-
mak suretiyle olur ve devam ı  da sağ lanmaz. Birlik dini olan İslami-
yet, gerçekten di ğer Cihan Ş ümul dünya dinlerinden daha az dini 
farklı lık ve daha çok tecanüs ve aynilik arzeder. Sünnilik ve Ş iilik, 
Islâmiyetin içinde bulunan boyutlar ı  olup, onun birliğ ini yıkmaz 
ve sadece daha geni ş  insan topluluğunun ve çe şitli ruhi tiplerin İ s-
lama kat ı lmasına da güçlerini sarfetmi ş  olurlar. Sünnilik ve Ş iilik, 
şahadet "Allahtan ba şka tanr ı  yoktur" davas ı ndad ı rlar ki, bu değ iş ik 
güzel manevi bir koku ile aç ıklanmış t ır. 

Sünniliğ in ve Ş iiliğ in, değ i şik ruhi mizaçlara göre yorum, ge-
tirdiğ ini söylemek, elbette, tam manas ı  ile ırk veya soy anlam ına yer 
verecek şekilde anla şı lmamal ıd ır. Hiç kimse dü şünmemelidir ki 
belli insanlar daima kat ı  Sünni ve ba şkalar ı  katı  Ş iidir. Mamafih, 
bugün a ş ağı  yukar ı  Iran Ş ii, Arap ve Türklerin pek çoğu Sünnidir. 
Sünnilik ve Ş iilik, İ slam dünyas ında bu ırk bölünmelerinin, Sünnilik ve 
Ş iiliğ in dağı lış lar ı  ile bir ilgisi vard ır. Hat ırlamak gerekir ki, üçüncü 
ve dördüncü Hicri, onuncu ve onbirinci Milad I yüz y ı llarda, Suriye'nin 
Güneyi ve Kuzey Afrika Ş iiliğ in kaleleri gibi idi, Horasan da Sünnili ğ in 
kalesi idi. Sünniliğ in İ mam' Gazali ve Fahreddin Râzi gibi imamlar ı  
Iran'll idi. "Ehli Sünnet Kelam ı" ad ını  alan E ş 'ari Kelam ının ilk ku-
rucuları  ve tekâmül ettiricileri İ ranhlardand ır. Mamafih, bu nokta 
bir defa daha göz önünde bulundurulursa, genellikle İ ranlı ların Ş i-
iliğ in sebeplerine daha ba ş tan sempatileri oldu ğu söylenebilir ve Iran-
ı n, Moğol istilas ından sonra gitgide Ş iiliğ in hakim olduğu bir mem-
leket haline geldi ğ i ve , Safaviler devrinde ş iiliğ in devlet dini olduğu 
görülür"'. 

"Sünni ve Ş ii görü ş lerini daha iyi anlamak için Islam ın dini 
tarihine ve bu iki anlayışı n ortak men şelerine ve sonraki geli şme- 

541 Seyyed Hössein Nasr, Ideale and Realities of Islam, 147-148, New York,'Ig67. 
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lerine bir göz atmak gerekir. , Dış  görünüş te Sünnilerle Ş iiler ara-
s ındaki ihtilaf, Hz. Peygamberin ölümünden Sonra Islam toplumunu 
yönetmek üzere yerine kimin geçece ğ i meselesiydi. Hz. Peygamber 
ölünce iki mezhebin böylece var olu ş  nedeni ortaya ç ıkt ı . Tam böyle 
bir zamanda Hz. Peygamberin yerine kimin geçece ğ i hususunda fikir 
ayrı lığı  kesinlikle belirmi ş ti. Küçük bir grup , bu i şin Hz. Peygamber-
in ailesinde kalmas ını  uygun görüp Hz. Ali'yi desteklediler ve onun 
bu i şe tayin edildiğ ine ve bu hususta bir vasiyet bulundu ğuna inan-
d ı lar ve bunlara Ali taraftar ı  Ş ii dendi. Oysa büyük çoğunluk, Hz. 
Peygamberin kendisinin yerine kimin geçece ğ ine dair hiç bir talimat 
bırakmad ığı nı  kabul ederek Hz. Ebu Bekiri desteklediler \ , e bunlar 
ehli Sünnet yel—Cemaat: Sünnete uyanlar ve ço ğunluğu te ş kil eden-
ler, ad ı nı  ald ı lar". 

"Ama Hz. Peygamberin yerini alacak olan ş ahsın görevinin ne 
olacağı  sorunu i ş in içine girdi. Şüphe yok ki böyle bir şah ıs peygamber-
lik salahiyetine sahip olamayacakt ı . Böylece Sünnilerce Peygamberin 
yerine geçeni onun halifesi veya sadece halife olarak, yeni kurulmu ş  
cemiyetin kabiliyeti yetti ğ i kadar bir idarecisi kabul edilirken, Ş iiler, 
Peygamberin yerine geçecek olan şahsın, onun batın ilminin bir va-
risi ve dini ilimlerin bir yorumcusu olmas ı  gerektiğ ine inand ı lar. 
İş te Sünnilerle Ş iilerin arasındaki ihtilafın sadece siyasi olduğu gö-
züküyorsa da gerçekte ondan art ık olarak, Kelami'dir. Burada hem 
siyasi bir hilafet (yerine geçme) ve hem de dini bir salahiyet söz 
konusudUr"542 . 

"Sünni müslümanl ık, halifeye toplumda şeriat himaye eden ve 
koruyucu olarak bakmaktad ı r.  Ş iî müslümanlık, halifede vahyin 
bâtı ni yorumlamas ı na ve peygamberin bat ıni öğ retisine varis olmakla 
ilgili görmektedir. Bu suretle tek ilahi bir tebli ğ in iki ayrı  yorumu 
başlamış  oluyor. Ma.mafih bu iki yorum Islam' ın tam gelenekçi 
(orthodoxy) çerçevesi içinde kalmakta, dinin prensiplerinde birle ş -
mekte ve insanın kurtuluşunun vesilesi ve ahirette saadeti temin eden 
dini ibadet ve merasimlerde de birle şmektedirler" 543 . 

Yazardan nakletti ğ imiz bu ifadeler, Sunniler Ş iiler tarafından mü-
naka ş a konusu olabilir. Biz, yazar ı n Ş iiliğ in tepki olarak do ğ an bir 
mezhep olmad ığı na kat ı lrn ı yoruz. Hz. Peygamber zaman ı nda Hz. Ali'-
yi sevenler oldu ğu gibi, diğ er sahabileri sevenler de bulunmaktayd ı . 

542 Age 149, ı 5o. 

543 AgY• 
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Hiç kimse, onlar ın sevenlerine falancan ın ş ia's ı  deyip bir grup kur-
ma yoluna gitmemiş ti; böyle bir ş eyi iddia eden de yoktu. Hz. Ali 
de böyleydi; onun da sevenleri vard ı . Ancak Hz. Ali ş ehid edilip, 
iktidar ba şkas ına geçince iktidarda olanlar Hz. Ali'nin soyuna kö-
tülük yapmam ış  olsalard ı , ş ii mezhebi de do ğmamış  olurdu. Iktidar ın 
tutumunu ve davran ışı nı  beğ enmiyenlerin. içinde, Hz. Ali'nin ve 
soyunun sevgisini muhalefet hareketinin ba ş langıç noktas ı  yapanlara 
Ş ii denmiş  ve kendileri de Ş ia ad ını  övünerek kullanmış lard ı r. 

Ayrı ca yazar "bat ın" ifadesini, tarihte ç ıkmış  ve batm ış , ama izleri 
ve onlar ın tesirinde kalan baz ı  tasavvufçular ın dini asl ından sapt ı -
ran anlayışı  manasında kullanmamaktad ır. Burada bât ın ilminden 
maksat, lafzi ve harfi bir anlay ış tan ayrı  ince ve derin bir mana an-
lama yeteneğ idir. Caferiye on iki imama böyle "bat ıni" bir anlayış  
niteliğ ini vermi ş  ise de, bu, dinin asl ın ı  ve Kuran, Hadiste (nass) aç ık-
lanan tarzlar ı  ve yasaklar ı , istedikleri şekilde yorumlama hakkını  
imamlara tan ı mamış lard ır. Kuran ve Hadiste olmayan meseleler 
hakkında imamlar hüküm verir ve ictihad ederken nassa (ibareye) 
dayanarak daha derin ve ince bir mana anlama ve hüküm ç ıkarma 
kabiliyetleri olduğunu kasdediyor. Tarihte on ikinci imar= göz-
den kaybolu şu (Gaybet-i Kubra) 329 H. (941) y ı lına kadar imam-
ları n yaptıkları  ictihadlarla, di ğer mezheplerin (sünni) imamlar ının 
ictihadları  arasında yukarda görüldü ğü gibi esasta ve temelde büyük 
bir fark olmad ığı , sadece her muctehidin di ğer müctehidden ayr ıl-
dığı  basit ve feri meselelerdeki farklar gibidir. Bu tarz bir "bat ı n 
ilmi" anlayışı  ehli sünnette ve özellikle tasavvufta vard ı r. Bu, d ış  
ve lafz ı  manaya z ı t olmaz ve onu nakzetmez. Mesela fıkıhta Hane-
filerin "istihsan" delili bir nevi "bat ın ilmi" yani sezgi ve ince, dü şün-
ce anlam ına gelir, başka kaidelere uygun ve uyu ş ma halinde olduğu 
görülen bir anlay ış  demektir. İş te bat ı n ilminden de bu kastedilmek-
tedir. 

Memleketimizde alevi vatanda ş ları mız ile sünni vatanda ş larımı z ı  
tedirgin eden sözler veya rivayetler zaman zaman ortaya at ı lmak-
tad ır. Bunda üç gurup insan ın kabahatiı  olduğuna inanıyorum. 
Birinci grup lâyik ayd ı n diyeceğ im çevrenin baz ı  yazarlar ıd ır. Bun-
lar fı rsat dü ş tükçe alevi vatanda şı  sanki ayrı  bir etnik grup ve ayn ı  
dine bağ lı  değ ilmiş  gibi ele alarak sünnilere tenkitler yönelterek, 
alevileri bir zulum ve i şkence alt ında göstererek himaye etmeye 
koyuluyor ve bunu yaparken sünnilerin din anlay ış ları na cephe alma 
görünümünde bulunuyorlar. Buna kar şı lık sünniler, bu ayd ınları n 
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a.  'evi vatanda ş lar ı  savunmalar ı n ı , alevi sünni meselesi görmeyip, 
doğ rudan dinin aleyhinde olmak için böyle vas ı talı  bir yol takip 
edildiğ ine kani oluyorlar. Sonuçta, Sünni ve Alevi dinda ş larımı z ı n 
arasını  daha çok açmaya sebeb oluyorlar. Laik dedi ğ im ayd ı nlar, 
alevi dinda ş ları mız ı  savunurken, onlar ın Caferiye (isnaa şeriye) mez-
hebinden olduklar ını  delil olarak ileri sürmelerinde sanki Caferiye 
mezhebi ile sünniler aras ı nda anla şı lmaya eak ve a şı lmayacak, din 
kardeş i sayılmayacak büyük farkl ı lıklar bulunduğunu ve ş imdiki 
kanunlar kar şı sında zorla birle ş meleri gerektiğ ini ya aç ıkça veya 
(dolaylı ) ima yoluyla ifade ediyorlar. Bu tutumlar ı  bir kaç nokta-
da"-, yanlış tı r. Bunu biraz sonra aç ıklayaca ğı m. 

Diğer ikinci gurup insanlar, stinnilerin içinde din ilimlerine ken-
dini verip ihtisas yapm ış  kimselerin özellikle çat ı sı  alt ı nda bulunduk-
ları  Diyanet Te şkilatının üst kademedekinden son kademsine kadar 
din görevlilerinin kabahati büyüktür. Memlekete bu kadar huzursuz-
luk veren dini bir meselede ne dini görevlerini ve ne de kanuni gö-
revlerini yapmaktad ırlar. Sanki yabanc ı  imiş  gibi susmakta ve kendi 
öz görevlerinden kaçmaktad ırlar. Üçüncü kabahati, gurup da alevi 
dinda ş ları mız ın din bilgisine sahip olan yazarlar ıd ır. Onlar da me-
seleye eğ ilmemekte ve hem dini ve hem ilmi aç ı dan alevi dinda ş ların 
sünni dinda ş larıyle olan karde ş lik ve dinda ş lığı n gerektirdiğ i sevgiyi 
ve saygıyı  anlatmaktan kaçmaktad ırlar. 

İ nsana öyle geliyor ki, bu husus herkes taraf ından istismar edil-
mektedir. Partiler dahil, her grup, her fert ve her te şkilat, bu gibi ana 
meselelerin çözümünü bile istemez haldedirler. Istemi ş  olsalar davran ış  
ve sözleri çözüme yönelik olur ve mesele çözülür. Kimi istedi ğ i yöne çe-
kerek istismar etmekte, kimi susmak suretiyle istismar etmekte, kimi 
başka bir zamanda istismar etme imkan ını  elde etmek için sözünü 
ona göre idareli söylemektedir. Kimi de baz ı  fert ve çevrelerin ho şuna 
gitmeme endi şesinden hareket ederek yana çekilmektedirler. 

Burada ş unu önemle kaydetmek istiyorum. Memleketimizde 
fikir ve idare istikrar ı  ve güvenliğ i yoktur. İ nsan bir sözünden dolay ı  
idare ve fikir çevrelerinden alk ış lanırken ayn ı  idare ve çevrelerce 
ba şka bir zamanda yine ayn ı  sözünden dolay ı  mahkemelere sürülme 
endi şesiyle kar şı  karşı ya gelebilir, alk ış lanan sözünün mükâfat ın ı  
bu şekilde görmekten korkmaktad ı r. Böyle bir hava ve ortamda kim 
ne söyleyebilir ve hangi çözümü önerebilir. Ya da ilk.anda söylenen 
söz ve yap ı lan teklif, getirilen çözüm baz ı  idari ve fikri çevrelerin 
tepkisi ile kar şı lanmakta ve daha ba ş langıçta insan ın iflah ı n ı  kes- 
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mektedirler. Dini çevreler de buna dahildir. Bununla, her kesin 
söylediğ i sözün ve fikrin hemen gere ğ i yapı lmalıd ı r, demek istemi-
yoruz. Çünkü buna imkân yoktur. Ancak söylenen fikir yanl ış  veya, 
doğ ru olup olmad ığı  yönünden elbette tart ış ma konusu olmalıd ır. 
Ama fikir hürriyeti baz ı  çevrelere, baz ı  şahıslara göre de ğ il, herkese 
göre olmal ıd ır. Kanununlar ın ve uygulay ı cı larının kanaat ve tema-
yüllerine aç ı klı k, kesinlik getirmeli, keyfi ve hissi, antipati ve sempa-
tiye aç ı k kap ı  bı rak ı lmamal ı d ı r. Haksızlığ a apaç ık şekilde uğ rayan 
veya mahkum olan kimseye sözde bir özür ile de ğ il. ba şka bir şe-
kilde yargı  tarafından uğ radığı  haksı zl ı k kendisine ödenmelidir veya 
buna kar şı  bir teminat ı  olmalıd ır. 

Bizim bu eserimizde ortaya koymak istedi ğ imiz şu önemli üç 
noktad ı r: 

Birincisi tarih boyunca Hz. Ali'nin taraftar ı  olarak ortaya ç ı -
kan Fikir ak ı mları nın ve mezheplerin ç ı kış  sebeplerini göstermek ve 
böylece bu sebepler yoluyla onlar ı n gerçekten Hz. Ali taraftar ı  olup 
olmad ıklar ının anla şı lmasına yard ı mc ı  olmak ve ayn ı  amac ı  gü-
denlerin Hz. Ali'nin ve soyunun sevgisi d ışı ndaki çe şitli sebeplerle 
nas ı l birbirlerinin aleyhinde olduklar ını  belirtmeye çal ış mak ve netice-
de bunlar ı n içinde günümüze kadar gelen ve günümüzdeki sorunlara 
konu olan isnaa şeriye (Caferiye) mezhebini bu şiimezheplerinin 
içinden tarihi seyr içinde k ısaca takip ederek ortaya koymak. 
Bunda temel prensip olarak ve ilmi bir metod say ılan kendi ifade 
ve eserlerine dayand ık. 

Ikinci önemli nokta bugün birk ı sım komşumuz ve yata nda şı mı z ın 
mensup oldukları  Caferiye mezhebi ile sünnilerin mezhebleri aras ında 
büyük farklann ve ayr ı lıkların bulunmad ığı nı  tesbit etmek. Sünnilerin 
mesela Hanefi, Ş afii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri aras ındaki fikir ay-
r ı lıktan ile bu Caferiye mezhebi aras ı ndaki fikir ayr ı lıklarını  biraz daha 
teferruata inerek k ıyaslayacak olsak, Sünni mezheplerinin kendi arala-
rındaki ihtilafı n, Caferiye ile olan ihtilaflar ı ndan daha büyük olduğu 
görülür. Diğer bir deyi ş le mesela Hanefi mezhebi bazal' Caferiye ile ay-
nı fikirde birle ş ir: Ş afii ve Hanbeli, Maliki 'mezhebinden ayr ı lır. Bazan 
da Caferiye mezhebi Hanbeli ile birle şir ve ikisi diğer mezheplerden 
ayrı lırlar. Bunlar ın aras ı na Ş ii Zeydileri de katmak gerekirse de 
bölgemize uzak olmaları  dolayı sıyle onlara ve bugün ya şayan diğer 
İ slami mezheplere temas etmeye bu küçük eser müsait de ğ ildir. Bu 
nunla demek istiyoruz ki Caferi, Hanefi, Ş afii, Maliki ve Hanbeli 
mezhepleri İ slam dininin temel ilkelerinde birle şip teferruat ın baz ı  
hususlar ında ve baz ı  yönlerdeki uygulamada ayr ı lık gösteren mezhep- 
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lerdir. Bir ailenin fertleri gibidifier. Aile fertleri nas ı l ki mü ş terek gaye 
ve temel i ş lerde birlik içinde olup her ferdin kendine has özel bir i ş i 
ve hüneri olursa, bu mezheplerin de esasta ve amaçta birle ş ip uygu-
lamada ve ş art, çevre ve duruma göre basit anlay ış  farklar ı  göster-
mesi tslamiyetin uygulama kabiliyetinin zorunlu neticesidir. Bunu 
insan yabanc ı  bir memlekette daha iyi mü şahede etmektedir. 

Üçüncü noktaya gelince sak ıncal ı  olan nokta budur. Yukarda 
değ indiğ im herkesin kaçt ığı  veya başkaları nın tahrik etti ğ i noktadı r. 
Memleketimizdeki alevilerin d =mudur. Bunu daha iyi ortaya ko-
yabilmek için şahit olduğ um bir olay ı  buraya almak, sorunu aç ık-
lığ a kavu ş turmaya yard ı mc ı  olacakt ır. Yukarda kendisinden bahset-
tiğ im Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr Caferidir ve Amerika'da Chi-
cago'da '966 y ı lında verdi ğ i bir konfransta bir Türk Profesörü 
kendisine Türkiyede alevilerin bulundu ğunu ve bunlarla Caferilerin 
münasebetlerinin ne olduğunu sormu ş tu. Seyyid Hüseyin Nasr, 
aynen şöyle cevap verdi. Ş ii Caferiye ile ehli sünnet aras ında hiç bir 
fark yoktur. Caferi ile ehli sünnet aras ındaki fark ehli sünnetin kendi 
mezhepleri aras ındaki fark gibidir. Dinin, asl ında değ il, feci mesele-
lerde fıkıhla ilgili fikir farkland ı r. Ancak Iran'da Tahran bölgesinde 
eski milletlerden kalma elli bin civar ında bir grup insan vard ır ki 
bunlar Hz. Ali'ye Allah derler ve bizim Caferi ulemas ı  onlarla mü-
cadele eder, diyerek sözünü bitirdi. 

Ş imdi sözü memleketimizdeki alevilere aktar ırsak, benim kanaa-
tim ş udur. Mernleketimizdeki aleviler, sünni alevilerdir. Asl ında bunlar 
sünni, Hanefi ve Ş afiidir, ancak alevilik bunlar ın bir kısmına yanlış  
yere mahalli çeki ş meler yüzünden verilmi ş  bir isimdir. Bir kısmında da 
alevilik bir tarikat gibidir. Nas ı l ki bir kimse fıkıhta Hanefi mezhebin-
den tarikatta Nak şibendi, Rufai, ve Kad ın oluyorsa, ba şka biri de fılah-
ta Hanefi ve tarikatta Alevi, Bekta şi vasaire olur. Me şhur Zemah şerl 
fı kıhta yani amelde hanefi, itikatda Mütezili ve Mutezili Imamlarm-
dari ünlü kad ı  Abdülcebbar itikatta Mutezili ve amelde (f ıkıhta) Ş afii 
idi. Bunlar itikatta ehli sünnet imamlann ı  te şkil eder ama amelde gene 
ehli sünnet imamlanna uyarlard ı . Bu gibi fikri meseleler, üst düzeydeki 
dü şünürlerin i ş idir. Bilir bilmez konuşmak hem dine hem ilme 
aykırıd ır. Burada şunu eklemek gerekiyor. Mezhepler mezhepleri, 
tarikatlar tarikatlan, gruplar gruplar ı  daima tenkit etmeye haz ır 
gibi i ş ine gelmedi ğ i zaman, adam ın kendisini ve yapt ığı  i ş i tenkit 
etmez de bakars ınz tutar o adam ın mensup olduğu mezhebi, tarikat' 
grubu tenkit eder ve böylece tenkidini daha müessi ı  hale sokmak 
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ister. Herkes kendi i şinden dolay ı  övülür veya verilir, bir kimsenin i şin-
den dolayı  ba şkas ı  yerilmez ve övülmez. Caferi rr ıezhebinde olanlar ın 
içinde iyi müslüman oldu ğu gibi günah işleyen de vard ır. Sünnilerin 
içinde de iyi müslüman bulunduğu gibi günahkâr olan da vard ı r. Ne 
Sünni olan Caferi olandan, sünni olduğu için daha üstün ve daha iyi 
müslümand ır. Ne de Caferi olan Sünni olandan, Caferi oldu ğu için 
daha iyi müslümand ı r. İvi müslüman, her iki mezhebe göle de Al-
lah ın emirlerini yerine getiren ve yasaklar ını  yapmaktan kaçan ve 
Allahtan en çok.korkan kimsedir. Sünni alevilerin içinde sünni nak ş i-
lerden daha iyi müslüman bulunaca ğı  gibi bunun aksi de olabilir. 
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SONUÇ 

Ehl-i Sünnet ile Ş ia ( İ snaa şeriye) aras ında yaptığı mız bu mu-
kayesede, iki mezhebin birbirine yakla şmasını  ve arada olan dü ş -
manlığı n kalkmasın ı  amaç edindik. Aradaki ihtilaflar ın azaltılma-
sının gerekti ğ i de böylece anlat ı lmış  olur. 

Fikir ihtilafının ilmi seviyede ve ilmi ara ş tırmaların gelişme-
sinde, itici ve rekabeti te şvik edici bir faktör olmas ı  gerekir. Bu bakım-
dan fikir ihtilaflar ın ın kalkmas ın ı  istemek veya o yolda çaba sarfet-
mek, insan tabiat ına aykırı  olduğu gibi ilmin geli şmesini de engel-
ler. Bu böyle olmakla beraber, fikir ihtilaflar ına tanınan hürriyetin 
de bir ölçüsü ve s ınırı  olmalıdır. Bir fikrin kendini tam otorite sayip 
diğ erinin tamamen yanl ış  olduğunu iddia etmesi ve kendinden ba ş -
kasına haklı lık imkan ı  tan ımaması , önce kendisinin gayri me şrulu-
ğunu sonra da kötü ve yıkıcı  bir fikir olduğunu ortaya koyar. Elbet-
te böyle bir fikir, ba şkasına tan ımadığı  hürriyetten istifade etmek 
hakkına sahip olmamal ıdır. 

Ehl-i Sünnet ile Ş ia (isnaa şeriye) aras ında en önemli ihtilaf 
"İmamet" yani devlet ba şkanlığı  eski deyimiyle hilafet meselesinde-
dir. Bu, sosyal hayat ve siyasetle ilgili bir meseledir. Ehli sünnete göre 
devlet ba şkan ı , sıhhath, güçlü, iradeli, adil gibi s ıfatlarla muttas ıf 
herhangi bir müslüman olabilir. Ancak Ş ia bu fikre kar şı  çıkmış tır. 
devletin başı  (Büyük İ mam), onlara göre her müslüman olamaz. 
Sadece Hz. Ali'nin soyundan biri olur. Gene onlara göre bunun se-
bebi Hz. Ali'nin soyundan olan ın "Yan ı lmaz" (Masum" olmas ıdır. 
Hz. Peygamber'in ölümünden hemen sonra ba şlayan devlet ba şkan-
lığı  meselesi Hz. Ebubekir'in seçilmesi ile son bulmu ş , ama &Mn sa-
vaşı ndan sonra tekrar ba ş lamış tır. Ş ia, tarih boyunca ve günümüze dek 
olumsuz tepkilere ve olaylara sürüklenmi ştir. Hz. Peygamber'den 
başka herhangi bir insan ın yan ı lmazlığı nı  (masumiyetini) Ş ia kabul 
eder; ama ba şka mezhebler kabul etmezler. Ş ia da bu yan ı lmazlik 
özelliğ ini yalnız Hz. Ali ve O'nun soyuna hasreder. 
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Hz. Peygamberin yan ı lmazlığı  sadece Allah'tan ald ığı  vahyi 
bildirmekte ve O'nu aç ıklamakta olup dünya i ş lerinde yan ı ldığı  ri-
vayet edilmektedir. Kur'an- ı  Kerim'de de, onun yan ı ldığı  baz ı  olay-
lar zikredilmektedir. Hz. Peygamberin durumu bu iken, Peygamber 
olmayan bir kimsenin ve soyunun yan ı lmazlığı nı  iddia etmek, her 
halde aklın kabul edece ğ i bir şey olmamak gerekir. Sonra dini bak ım-
dan yan ı lmazlığı  kabul edilen bir kimse, dini değ iştirmeye kalkarsa, 
ona kim bir şey diyebilecektir? O zaman, İ slam Dini de ğ işmiş  olmaz 
mı ? Böyle bir şeyi yapsa yapsa ancak bir peygamber yapabilir. Hal-
buki Ş ia da dahil hiçbir müslüman, Hz. Muhammed'den sonra yeni 
bir peygamberin geleceğ ine kesinlikle inanmaz. İ mam hem pey-
gamber olmayacak ve hem de peygamberin salahiyetini ve yan ı l-
mazlığı n ı  haiz olacak. İş te Ehli Sünnet'e mensup hiçbir mezhebin 
kabul etmedi ğ i bu fikir, Ş ia'n ın en önemli özelliğ ini te şkil eder. Ş ia 
bu fikri sadece bir fikir olarak ortaya atmakla kalmaz; ayn ı  zamanda 
onu " İman Esaslar ından" sayar ve ona iman etmeyenleri müslüman 
saymayacak kadar ileri gider. 

Tarih boyunca siyasi bir kurulu ş  olan Ş ia'n ın içinden büyük 
alimler ve filozoflar yeti şmiştir. Ama onlar ın gayesi dini siyasete alet 
edip hükümran olmak de ğ ildir. Onların, Ş ii bir aileden olmas ı , bü-
yük ilim adam ı  olmalar ına ve kendilerini s ırf iline vermelerine engel 
olmamış tır. Ama bunun yan ında siyasi bir rol oynamak arzusunda 
olanlar, dini ve Hz. Ali'yi istismar etmekten kendilerini alamam ış -
lardır. Böylece büyük kitleye kar şı  bir grup teşkil ederek, kendilerini 
o grubun karşı sına getirterek önce o gruba sonra di ğ er müslümanla-
ra hakim olman ın pe şinde koşmu şlardır. Tarihte de okudu ğumuz 
gibi günümüzde de siyasi rol oynamak ihtiras ı  ile yanıp tutu şan kim-
seler her şeyi lehlerine istismar etmektedirler. Bu hususta kullanmad ık-
ları  metod yok gibidir. Insanlar ın zaaflar ın ı  keşfedip onlar ı  kullan 
mak ve onla ırdan ip ucu elde ederek ikna etmeye çal ış mak daha ko-
laydır. Önemli olan yap ı lan propagadan ın ve ileri sürülen iddia- 
nin doğ ru olması  değ il, karşı sındakini kendi tarafına çekmektir. 
Burada önemli gördü ğümüz bir noktay ı  zikretmek zaruretini duyu-
yoruz. 

Mezheb, modern sosyolojiye göre, büyük kitleye kar şı  yeni bir 
fikri tav ırla ortaya ç ıkıp ona tepki göstermek ve onu reddetmek-
tir. Ş ia bu anlamda bir mezheptir. Kendi fikrini ortaya atarak büyük 
topluma karşı  ç ıkmış tır. Ama Ehli Sünnet bir mezhep de ğ ildir. O 
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bütün toplumu temsil etmektedir. Herhangi bir gruba tepki ile, or-
taya ç ıkmadığı  gibi, büyük kitleye kar şı  bir tavrı  da yoktur. Bunun 
için Ehli Sünnet, bütün mezhepleri içine s ığ dıran Islam' ın ana yolu 
sayı lır. Ş ia'ya göre, imama inanmayan kimsenin iman esaslar ından 
birini inkâr etmiş  sayı ldığı  için dinden ç ı ktığı  yaygın bir kanaat 
halindedir. Son zamanlarda Ş ia alimlerinden Ehli Sünnet ile Ş ia 
arasında fark olmadığı nı  söyleyenler, Ş ii kamu oyu ve alimleri -tara-
findan şiddetle tenkit edilmi ştir. Ş iilerin çok iyi kulland ı kları  bir 
silahları  vardır: O da Hz. Ali'yi sevme davalarmda olmalar ıdır. Ehli 
Sünnet Hz. Ali'yi ve soyunu ve onun gibi her iyi müslüman', can ı  
gönülden sever. Onu sevmek ile, Halifelik ve İ mamlığı n onun so-
yuna Allah tarafindan verilmi ş  bir şeref payesi olduğunu iddia et-
mek, ayr ı  ayr ı  şeylerdir. Bunlar ı  birbirine karış tırmak mugalata ve 
demogoji yapmak olur. Islam ın yüce ve evrensel prensipleri, dünya 
durdukça, bütün müslümanlar ın önderliğ ini, Hz. Ali'nin soyuna 
hasretmeğ e müsait değ ildir. İ mam da yan ı labilir ve yanlışı m bütün 
millet ve ilim adamlar ı  düzeltir. Bunda dince hiçbir sak ınca yoktur. 

Ş ii alimleri içinde, büyük dü şünür ve filozoflar yeti ştiğ inden 
kimsenin şüphesi yoktur. Bunlar Ş irliğ i bir itikat ve iman meselesi 
olarak ele al ıp bütün eserlerini onun " İmamlık" esasın ı  müdafaa.ya. 
vermemi ştir. Ayrı  ayrı  ve ilmi, felsefi sahalarda maharetlerini gös-
termişlerdir. Bize göre bu büyük alimler, Ş ia'nın din alimleri üzerine 
de tesir etmi ş  ve az da olsa, onlarda biraz de ğ işikliğ e sebep olmu ş lar-
dır. Ş ii alimler, imamlar ın tarih boyunca siyasi hiçbir rol oynamadik-
ların' ve pek küçük bir gruptan ba şka manevi de olsa. onlar ın İ mam-
lığı na inanan bulunmad ığı nı  görmüş ler, hayatta maddi ve manevi 
bir tesirî olmayan imam silsilesini onikinci imamda dondurmu ş lar-
dır. Böylece Ş ii alimleri, çok zekice bir davran ış ta bulunarak iş i 
kendi ellerine almış  ve onikinci imam ın geri dönüşüne kadar, onun 
namına söz sahibi olduklar ı  inancın ı  ortaya atm ış lard ır. Bu suretle 
onların arkasından serbestçe konu şmayı  ve istedikleri gibi davran-
mayı  meşrulaştırmış lardir. Günümüze kadar bu tutumu sürdürmü ş-
ler ve bundan siyasi alanda da, çok iyi istifade etmenin yolunu tut-
ınu ş lard ır. 

Ş ia ile Ehli Sünnetin birbirinden a.yrild ığı  diğer önemli bir hu-
sus da Ş ia'n ın Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ay şe'ye a şı r ı  bir şekil-
de ve affedilmeyecek ölçüde dil uzatmalar ıdır. Bu yak ışı ksız sözleri 
elbette -büyük ilim adamlar ı  değ il, dini taassuba bürünmü ş  ve dini, 
siyasi bir gaye elde etmek isteyenler sarfetmektedir. Buna kar şı lık 
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Ehli Sünnet, Ş ia ( İ snaa şeriye) imamlarma dil uzatmad ığı  gibi onlraa 
sevgi ve hürmet beslerler. Ş ia'nı n, Kelâm ve Akaid kitaplar ında 
26o / 873 yı lında gaip olduğu bildirilen onikinci imam ın hâlâ sağ  oh 
duğuna ve onun gizli bir yerde bulunup sonra ortaya ç ıkacağı na 
nanmaları  da Ehli Sünnet tarafından makbul karşı lanmamaktad ı r. 
Bu kadar uzun süre insan ın yaşamas ın ı  iddia etmek, gerçekten ina-
n ılması  zor bir meseledir. Yüce Allah' ın kanunlar ına uymamaktad ır. 
Ehli Sünnet bütün mezhepleri kaplar ve içine al ır. Ehli Sünnet'in 
görü şü ş udur: 

Yüce Allah'a Hz. Muhammed'in Peygamberli ğ ine ve Kur'an-
ı n Allah' ın vahyettiğ i kitap olduğuna inanan herkes müslümand ı r. 
Dünyada ve Ahirette müslüman muamelesi görür. Böylece Ehli Sün-
netin, Islam ın evrensel ilkesini uygulayan bir tutum içinde oldu ğu 
anlaşı lıyor. Ş irlerin de siyasi gayelere ula ş mak için dini, kendilerine 
göre yoruma tabi tuttuklar ı  ortaya ç ıkmış  bulunuyor. 

Ş ia'n ın Ehli Sünnetten ayr ı ldığı  başka bir hususta ameli (pratik) 
bir davran ış  olarak yorumlanabilir. Ş ia "Takiyye" diye bir prensip 
kabul etmi ş tir; buna göre hareket etmeyi Ş irlik saymış t ır. Bir Ş ii, 
sıkışı k bir durumda gerçek olmayan (hilafı  hakikat) ifadede buluna-
bilir. Dü şmanlarına karşı  başka, dostlar ına karşı  da daha ba şka şe-
kilde fikir beyan edebilir. 

Daha önceki bir sözünden dolayı  sorumlu tutulduğu zaman onu 
"Takiyye" olarak söyledi ğ ini iddia edebilir. Takiyye'nin kök mânası  
sakınma ve korunma anlam ına gelir. Ehli Sünnet böyle -bir ilkeyi ka-
bul etmez. Bunun için Ş ii bir kimseyle konu şurken ihtiyath olmak 
gerekir. Ama her Ş irnin her zaman bu ilkeye göre hareket etti ğ ini 
iddia etmek doğ ru olmasa bile neyi niçin söyledi ğ ini iyi anlamak ve 
tesbit etmek laz ımdır. Ehli Sünnet imamlar ından olan Fahreddin 
Razi Ş irlerdeki bu ilkeyi şöyle aç ıklamış tır: 

Ş irler her istediklerini söylerler. Onlara bu yanl ış tır denilince, 
veya söylediklerinin saçmalığı  anlatı lınca da, biz onu "Takiyye" 
olarak söyledik, derler 544 . Ş irlerin büyük ilim adamlar ından Nasireddin 
Tüsî buna cevap olarak şöyle der: Ş irler "Takiyye"nin ölüm korkusu 
halinde ve dinde büyük bir fesada yol açmayan meselelerde tatbik 
edilmesini uygun görürler. Bunun d ışı nda bu prensibi kabul etmez- 

544 Fahreddin Razi, el-Muhassal, Hüseyin Atay tercümesi, s. 265, Ilahiyat Fakül-
tesi bask ı sı , 1978 
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ler545 . Büyük bir alim ve filozof olan Nasireddin Tüsi "Takiyye"yi 
ancak bu kadar tevil edebiliyor. Onun seviyesinde olmayan ve poli-
tika yapan kimselerin bu ilkeyi nas ı l tatbik edeceklerini kestirmek 
kolay olmaz. Gayemiz, ihtilaflar ı  çoğ altıp ayrı lık yapmak olmayıp, 
ihtilafları  azalt ıp yakı nlığı  ve birleşmeyi sağ lamaktır. 

Doğ ruyu arayıp ona uyana, selâm olsun! 546  

545 Nasireddin Tusi, Telhisu'l-Muhassal, s. 422, Tahran bask ıs ı  İ 98o 
546 Taha Suresi. 47 
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85, 82, 86, 87, 149, 166 
Ebul Cafer, 41, 46, 59, 85 
Ebu Cafer Abdullah b. Muhammed, '54 
Ebu Cafer el-Bak ır, 161 

Ebul Cafer Mansur, 48, 54, 57, 59, 7 0, 78, 
90  

Ebul Carud, '33, 77 
Ebul-Felsefe, 75 
Ebul Hafsa 8o 
Ebu Hanife, 7o, 86, 137, 145, 156, 161 
Ebu Hanife Dinevi, 57 
Ebul Hasan, 51, 52 

Ebul' Hasan Ali b. Ebu Talip, 109 
Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed, ı  ı o 
Ebul Hasan Ali Rida b. Musa , 105, ı  o6, ı og 
Ebu Haş im, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 62, 93 
Ebu Han ın b. Hibban, 33 

Ebu Hattab, 49, 50 
Ebul Hattab muhammed b. Ebi Zeyneb Ec-
da Esedi, 47, 48 
Ebul Hüseyin b. Yahya Ravandi, 6o 
Ebu İbrahim, Musa Kaz ım b Cafer, 1/59 

Ebu İshak İ smail b. Kas ım b Süveyd, 69 

Ebul Kas ım Muhammed (mehdij b.' Hasan, 
ı  o 

Ebu Kerb Darir, 4o 
Ebu Mansur, 47, 56 
Ebu Mansur Icli, 46 
Ebul Mıkdad Sabit Haddad, 8o 
Ebu Muhammed, 31 
Ebu Muhammed Ali b. Zeynelabidin 

Hüseyin, ı og 
Ebu Muhammed Hasan b. Ali, ı o ı , ı o9, ı  
Ebu Mukatil, 1 74 
Ebu Müslim, 43, 57, 59 
Ebu Müslimiye ,55 
Ebu Müslim Horasani, 54, 55, 56 
Ebu Nuayrn, 81 
Ebu's-Sa, 76 
Ebu Said Cennabi, ı  ı  ı  
Ebusseraya (Seriy b. Mansur) 71, 72, 73 

Ebu Ş akir Meymun b. Deysan, 47 

Ebu Talib, 49, 73 



Ebu Yusuf, 161 
Ebu Zehra (Muhammed), 85 ' 
Ebu Zer, 29 
Ebu Ziyad, 32 
Edom, 120 

Efdaliyet, 149 
Eftahiyye, 95 
Ehli Beyt, 55, 57 
Ehli Hakk, 169 
Ehli Sünnet, 116, 139, 146, 149, 1 59, ı 66, 

168, 171, 173, 187, 188, 189, 190 
Emlrul Müminin, 7o 
Emri bi'l-Maruf ve Nehyi anil Münker, 86 
En Faziletli, 15o 
Enuş irvan, 45 
Ergin, 161 
Erva bint Mansur Himyeri, 63 
Esasül-Belagah, ı  19 
Eş 'ari, 14, 2o, 8o, 81, 82, go 
"Ettehiyyatü", ı 6o 
Eval, 112 

-F- 

Fadl Bermeki, 
Fah, 71 
Fahreddin Razi, 134, 18o, igo 
Fail, 146 
Fas ık, 177 
Fatıma, 130 
Fatma binti Ebi Müslim, 57 
Fatiha, 16o 

Fatma, 51, 84, 72, 80 .  
Farezdak, 84 
Fenliler, 123 
Fıkh-ı  Ekber, 1 45, 1 47 
Fıkıh, 138 
Fırak, ı  
Fırka, 2, 17, 137 
Filistin, 112, 121 

Furkan, 2 
Futhiyye, 95, ı o5 

-G- 

Gali, 4 
Galile, 122, 125 

Galiye, 4, 14, 32, 42 
Gizli ilim, 93 

Gizli S ır, 93 
Gölgeler Alemi, 45 
Gulat, 4, 141 

Guluv, 5. 28, 42, 43, 45 
Guluvva, 34 
Gusl, 159 

Hac, 158 
Haccac Zalim, 46, 65 
Hacer-i Esved, 84 
Hacerli Bekir Averkattat. 
Hades, 151 
Hadi, 7o 
Hadis Adamı , 98 
Hadiye, 93 
Hakem (Uyeyne O ğ lu), 8o 

Halid, 46, go 
Halid b. Abdullah Kasri, 41, 45, 46, go 
Halid b. Said b. As. 21 
Halilullah Ali b. Nuriddin, 113 
Halis Muhtariye, 42 
Halisi, 141 
Hamdan b Eşa's, III 
Hamza b. Ammara, 41 
Hanbeli, 161 
Hanbeli Mezhebi, 184 
Hanefiler, 154, 
Hanefi Mezhebi, 184 
Hanna Fahuri, 58 
Hans, Prof. 125 
Harbiye, 42 
Harici, 164, 165 
,Hariciler, 172 
Hariciye, 168 
Haris b. Amr, ¢7 
Harun Reş id, 52, 57, 71, 79, 93, 95 

Hasan, 8, 231, 51, 75, 81, ı o7 

Hasan Attar, 72, 73 
Hasan Askeri, io3, 104, 105, ı o6 

Hasan (Ali'nin oğ lu) sol, 102 

Hasan Ali b. Hasan (Ala Z ıkrihisselam),113 

Hasan Ali Ş ah b. Halilullah Ali (I. Ağahan), 
ri3 

Hasan Ali b. Ş ah Seyyid., 
Hasan Basri, 177 
Hasan ul-E ş 'ari, 26 
Hasan İ brahim Hasan, 22, 23, 54, 74 
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Hasan b Muhammed (Celaleddin Hasan), 
ı  
Hasan b. Muhammed il-Hanefiyye, 169 
Hasan b. Muhammed (el-Kahir), 113 
Hasan b. Salih b. Hayy, 8o, 81, 82 
Hasan b. Sehl, 72, 73 
Hasan b. Zeyd, 68, 75 
Haş imiye, 
Haşim Oğ ulları , 26 
Hatiboğ lu, Prof. Dr. MehmCt, 87 
Hattabiye, 47 
Havariç, 8, 25, 26 
Havle, 
Havle binti Cafer, 53 
Hayyan Sava ş , 96 
Hazrec, 20 

Hazreti Ai şe 22, 79, 189 
Hazreti Ali, 6,7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 
39, 4 1 , 64, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 
79, 8a, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, go, 
93, 94, 117, 118, 164, 165, 166, 181, 
182, 184, 185, 187, 188, 189 

Hz. Davud, 119, 121 
Hz. Ebu Bekir, 23, 3o, 116, 117, 187, 189 
Hz. Fatma, 20, 63 
Hz. Hasan, 26, 3o, 33, 69, 71, 73, 75, 76, 

77, 78, 8o, 82, 85, 86, 89, 92, 93, 
105, 

Hz. Hüseyin, 1 4, 35,  36% 37 ,  39, 64, 69, 
72, 75, 76, 77, 78, 8o, 82,' 83, 86, 
89, 90, 92, 105, 

Hz. İbrahim, 17 
Hz. İ sa, 99, ı  oo, 116, 117, ı 18, 119, 122, 

131, 
Hz. Mesih, 121 

Hz. Muaviye, 6 
Hz. Muhammed, 2o, 29, 31, 46, 48, 49, 50, 

51, 75, 9 1 , 94, Ioo, 102, ı o4, ı o8, tog 
115, 116, 117, 118, 135, 139, 142, 148, 
162, 179, ı go 

Hz. Musa, 17, 116, 117, 118 
Hz. Nuh, 17, ı  ı  o. 
Hz. Osman, 8, 20, 22, 29, 79, 81, 164 , ı 66 
Hz. Ömer, ı  ı  6, 117,  189 
Hz. Talha, 6 
Hz. Yakub, 83 
Hz. Yusuf, ı oo 

Hz. Zübeyr. 6 
Helenizm, I 21 

Heractitus, 94 
Herat ,56 
Herseme, 72 
Herseme b. A'yan, 
hible, 19 
Hiristiyanlar, 4 
Hiristiyanl ık, 61, ı  8o 
Hilafet, 18, 26, 87 
Hillani, 144 
Hindistan, ı o8 
Hişam, 64, 65 
Hisam (Abdülmelik O ğ lu), 84, 88 
H. Lietzman, 125 

Horasan, 54, 58, 67, 74, 75, 98, 99 
Haşa 1 18 
Hukuk Felsefesi, 
Hukukiyye, ı o8 
Humeyd b. Kahtaba, 78.  

Humeyme, 44, 53, 54 
Hureyriye, 59 
Hurmad, 55 
Hurremiye, 46, 57 
Hurrem Diniyye 45, 46 
Hüseyin, 31, 32, 33, 51, 65 
Hüseyin b. Ahmed Abdullah el-Radi, 112 

Hüseyin (Ali Oğ lu), 70, 112 

Hüseyin Arkat ( İsmail Oğ lu Ahmet oğ lu Hü- 
seyin), 75 

Hüseyin (Hamzaoğ lu Muhammed Oğ lu) 76 

Hüseyin (Hasan Attar ın oğ lu) 72, 73 

Hüseyin b. İ smail, 74 
Hüseyin b. Mansur 47 

--İ- 

Irak, 71, 73, 82, ı o8, 121 

İ bahiyeci, 45 

İ bn Abbas, 28 

İ bn Ebi Leyla, 8o 

İbn Esir, 75 

İ bn Faris, 119 
İ bn Haldun, 13o 

İ bn Hallikan, 31, .6g 
İ bn Hazm, 13, 28, 45 

İ bn Kuteybe, 167 
İbn Lebban, 48 
İ bn Nedim, 57 
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İ bn Sevda, 28 
İ brahim, 44, 50, 54, 55,  90  
İ brahim b. Abdullah, 70 ' 
İ brahim b. Abdullah b. Hasan, 69, 71 
İ brahim b. E ş tere, 36 
İ brahim b Muhammed, 62, 75 
İ cma, 99 
İ ctihad, ı  oo 
İ dris (Hasan O ğ lu Abdullah •Oğ lu), 70 
İdris b. Musa, 75 
Ilham, 99 
İ lyas, 61 
İ mam, 143, 1 45 
İ mam Bak ır., 37 
İ mam ı  Buharı , 77 
İ mamı  Azam, 85, 169, 

1 74, 1 77 
İ mam Gazali, ı 8o • 
İ mamet, 187 
İ mamiye, I.02, I03, 144, 160, 176, 177 

İ mamlık 16, 31, 42, 64, 76,  78, 79, 88, 

94, 1 43, 1 45 
İ mam Malik, 70 
İ mam Muhammed, 161 

• İ mam el-Muizz, 94 
İ mamu'l-Harameyn, 147 
İ mam Zeyd, 33 
İı namiyye (Keysaniyye), 79 
Incil, 
Insanoğ lu, 123 

Iran, 31, 61, 1138, 139, 142 
İ rca adam, 98 
İ rca, 169, 170,  175 

İ sa, 46, 50, 81, 94, 98, 122, I24, 125, 
127, I28, 129, 130, 134, 136 

İsa Mesih, 4, 122 

İ sa b. Musa, 48, 62, 63, 78 

İsa b. Yezid Caludi, 73 
İ sa b. Zeyd, 68, 69, 89 
Isferayini, 37 
İsferayini, 20, 45, 47, 81 
İslam Dini, Io, 162, 163 
İslâmda Felsefe ı o, 
İ slaımn beş  esas ı , 139, 152 
İ slamşah b. Kas ımşah, 113 
İ smail (Cafer Sad ık' ı n Oğ lu), g ı , 92 
İ smail ( İ brahim Oğ lu Yusuf Oğ lu) 76 
İ smail Ebu İ shak b. Kas ım b. Suveyd, 

-K- 

Kâbe, 84, 154, 158 
8g, Kaderiye, 165, 166, 167, 168, 172 

Kat'iyye, 96 
Kahhale, 14 
Kâhin, 119 
Kaim mehdi, 44 
Kainat Kanunu, 131, 132 
Kalkan Rab, 125 
Kan, 158 
Kandil, gg, ı oo 
Kanun. Koyma (te şri), ı  og 
Karamita, ı  ı  ı  
Karamiteler, 45 
Karmatiler, 112 

126, Kasım Ali b. Hasan Ali, 113 

Kas ı m b. Muhammed, 34 
Kasımşah b. Ş emseddin, 113 

Kazvin, 75 
Kelâm İ lmi, i I, I2 

Kelime-i Ş ahadet, 84 
Kerbelâ, 31, 64, 71, 83 

Kerbiye F ırkası , 40 
Kerimşah b. Ali b. Muhammed; 113 
Kermit, I ı  ı  
Kesir İbn. Ismail in Nevva, 8o 
Kesir Neva, 8o, 81 
Keş ,- 56 
Keysan, 37 

69 	Keysan b. İ mran, 39 

I70, 171, 172, 173 

James, 122 
Jose, I22 

Julius Welhausen 
Jurde, I22 

Jusha b. Nuh, 

102 

İ smailiyye, 45, 92 , 93, 94, 103, 104, ı  ı  o, ı  ı  
II2, 114, 137 

İ smail b. Muhammed (el-Mansur Billah), 
112 

İ smet, 143 

İ snaaşeriyye, 64, 93, I o , ı  o8, no, I .I1, ı  96 

İ srailiyat, 12o 
, ryI 	İ srail Oğ ulları , i4o 
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Keysaniye, 38, 39, 41 54, 55 
Kıble, ı 59 
Kırmı ti 102 
Kıyas, 100 
Konuş an Melek, gg, ı oo 
Korintus (I), 128 
Korintusluklar, 125 

Kudiye, 46 
Kudüs, 119, 120, 123, 124,•125, 127, 129 

Kûfe, 7, 46, 50, 64, 65, 71, 72, 74, 76, ı o6 

Kûfeli Muhammed b. Yeman, 79 
Kunırrı l, 13, 14, 22, 25, 30, 32, 41, 47, 6o, 

68, 69, 8o, 
Kur'an, H, 131, 132, ı 4o, 142 161, 157 
Kureyş , 26, ı s ı  
Kuzey Afrika, 70 
Küçük Günah, 147 

Lane, 4 
logos, 94 
Lubabe bint Haris, 63 
Lühane, 42 

-M- 

IVİabed b. Halid Cuheni, 166, 167 
Ma'd b. İsmail (el-Muizzli Dinillah), 112 
Ma'd Ebu Tamidi (el-Mustans ır Billah), 112 
Magrib (Fas), 71 
Makalat, 	27 
Mahmud b. Mustans ır (Abdusselam Ş ah), 
113 
Makkabiler, ı  21 

Makrizi, 47 
Malik (Enes Oğ lu), 8 

Malikl, 154 
Mallkiler, 157 
Maliki Mezhebi, 184 
Manevi Şülik, 
Mansur, 62 
Mansur b. Nizar (el-Hakim bi Emrillah), 112 
Mansuriye, 46 
Markus, 124, 125 
Maturldl, 147, 176 
Maveraunnehir, 46 
Maziyar, 58 
Maziyariye, 58 

M.C. MeşkUr, 25, 74, 97 

Mecuc, 120 

Mecusiler, 46 
Mecusilik, 6 ı , 140 

Medain, 27 
Medine, 24, 28, 61, 65, 70, 71, 72, 76, 83 

84, 85, g ı , 92, 93, 98, 100, 119,..135 

Mehdi, 42, 68, 69, 78, 87, 91, 96, /03, 104, -  
l05, ı o6, tto, 116, 121, 126, 135, 136, 

Mehdii4N4azairi5 yi'es1, 41 
Mehdi Vasi, 35 

Mekke, II, 19, 24, 71, 72, 73, 76, 84, 1 35 
Memture, 97, 98 
Memturiye, 
Memun, 57, 58, 73, 98 
mMeerrvva, n5, 54, 456, 57, 73 

Meryemoğ lu İ sa, 133 
Meryem, 140 
Mervan b. Muhammed, 54 
Mes, 153 
Meseh, 
Mesih, ı  ı g, 120, 122, 123, 

128, 129, I3o, i4o, 
Mesiah, 119, 120, I 2 ı  
Mesihlik inancı . 128 
Mes'udi 32, 57, 70, 79 
Mevali, 38 
Meysemi 97

. 

Mezabib'ul-Islarniye, 1 

Mezdekiye, 45, 46 
Mezhep, 15, 137 
Mezhepcilik, 
Mezhepler, 13 
Mısır, 9, 61, 71, III, 124 
Millet, i43 
Mina, 72 
M. İsmail İ brahim, ıı g 

M.M. Abdüllhamid, 31, 72, 73, 74, 78, 79, 
go 

Muammer, 48, 49 
Muammeriye, 48' 
Muaviye, 7, 8, 28, 26, 31, 32, 35, 6o, 65, 88, 

88, 166 
Muaviye Eırka ı , 42 
Muaviye b. Hudic, 28 
Mubah, 154 
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Mubarekiye, 92, 102 

Mubeyyida, 46 
Mu'cem Elfaz ı l-A'lam el-Kuraniyye, I1g 
Mu'cem Mekayıs, ı  ı  9 
Mucize, ı  48 
el-Müellife, 9 8 
Mufaddal, 5o 
Müfaddaliye, 5o 
Mugire b. Beid İ cli Muhammed, go 
Mugire b. Said, go 
Mugire b. Ş ube, 6o, 66, 91 
Mugiriyye (Muhammediyye) go, 91 
Muhaddise, 98 
Muhammed, 78 
Muhammed Bak ır, 18, 64, 66, 69, 8o, 85, 86, 

88, 89, go, 112 

Muhammed (Cafer O ğ lu), 71, 73, 95 
Muhammed Cevad, roo 
Muhammed b. Abdullah b. Hasan, 37, 68 

69, 78 
Muhammed b. Abdullah b. Tahir, 75 
Muhammed (Ali Oğ lu Kasım Oğ lu), 75 
Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 

44 
Muhammed b. Ali (el-Muhtedi), 113 
Muhammed (Hasan oğ lu Abdullah Oğ lu), 

70, 7 1  
Muhammed (Ali el-R ıda'nın oğ lu), 98, 99, 
ı  oo 
Muhammed 
Muhammed (Hasa Askerinin O ğ lu), ı o3, 

Halisi, 144 
n 

1 05, 
Muhammed b. Hasan (E'la Muhammed), 
113 
Muhammediyye, 91 
Muhammed b. Abdurrahman, 74 

Muhammed K Ali, 45, 47, 54, 63, 1 04, 
ı  o5 

Muhammed b. İ brahim b İ smail ( İ bn Ta-
bataba), 71, 72, 73, 75 

Muhammed b. Hanefiye 14, 34, 35, 36, 37, 

39, 40 41, 42, 62, 77 
Muhammed b. Harun, 75 
Muhammed İ bn. İ dris Ş afii, 8o 
Muhammed b. İ slanış ah, 113 
Muhammed ( İsmail Oğ lu), 92, 93, 94, 95, 

102, I II, 112 

Muhammed b. Kas ım K Ali b. Ömer, 78 

Muhammed b. Mesleme, 24 
Muhammed (Nuseyrin O ğ lu), lo ı  
Muhammed Nefsuzzekiye, 34, 70, 7 8, 90, 

g ı  
Muhammed b. Süleyman, 72 
Muhammed Ş ah b. Ali Ş ah (III. Ağahan), 

ı  13 
Muhammed b. Tulun, ı  ı  o 
Muhammed b. Ubeydullah (el-Kaim bi-
Emrillah), ı  ı  2 

Muhammed K Yusuf, 76 
Muhammed Ebu Zehra, I, 82, 86 
Muhammed b. Zeyd, 75 
Muhammed b. Muhammed b. Zeyd, 72 
Muhammed Mehdi (Abbasi Halifesi), 47 
63, 81 
Muhammed Mehdi, 62 
Muhammire, 58 
Muhammise, 5o 
Muhtar, 37, 38, 39, 79 
Muhtar b. Ebu Ubey Sakafi, 34 
Muhtariye, 34 
el-Muis, i ı  I 
Mukannaiyye, 56 
Munzir, 32 
Musa, 5o, 96, 123, 140 
Musa.,, (Ali'nin Kardeş i), roo 

Musa (Cafer Sad ık' ın Oğ lu), 51, 95 
Musab Muhtar, 36 
Musa Kaz ı m, 73, 96, 97, 98, 100 

Mustafa Galip, 92, 93, 94, 95 
Mustain, 75, 76 
Mu'tasım, 58, 73, 75, 78, g8, 100 

Mutevekkil, ı oo 
Mutemid, 73, 76 
Muter, 76 

Mutezile, 24, 25, 1 47, 165, 166, 167, 176 

Mutlak Su, 153 
Muzahim b. Hakan, 76 
Mübarek ( İ smailin kölesi), 92 

Münafık, 177 
Mürcie, 168, 169, ı  7o, 17 ı  
Mürtedlerle Sava ş , 24 
Müseviyye, 95 
Müslim, 81 
Müsliman, 161 
Müş rik İ mam, 32 
Muhammed Zahid Kevseri, 169 
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Naci Maruf, ı 66 
Nafi b. Ezrak, 17o 
Natik (konuşan) 47, 93 
Nafi b. Cubeyr, 83 
Nafile, 156 
Naim b. Yemen, 79 
Nâ'imiyye, 79 
Namaz ın Ş artlar ı , ı  6o 
Nasr b. Seyyara, 67, 68 
Nasir; 122 

Nas ıreddin Tusi, 176, 177, ığ ıı , I 91 

Navussiyye, 92 
Nefisiyye, ro5 
Nevbahti, 13, 14 22, 28, 32, 40, 47, 60, 68 

69, ro2, 144 
Nizamül Mülk, 57 
Nişabur, 93 

Niyet, 154 
Nizar b. Haliltı llah, x r3 
Nizar b. Ma'd (AIaziz Billah), r 12 

Nizar b. Mustans ır (el-Mustafa billah), 112 

Nizawye, 95 
Nuh, 5o, 93 
Numeyri, ı  o 
Nuriddin Ali b. Zulfikür, r 
Nuseyle bint Cennab b. Kuleyb, 63 
Nükte, 99 

Ortodox, 15 
Oruç, 157, 161 .  
Osman, 149 
Osman ul-Betti, 17 

Ömer, 32, 61, 66, 78, 79, 8o, 81, 82 85, 86, 
150 

Ömer b. Abdülaziz, 54 
Ömer b. Hattab, 
Ömer b. Reyah, 8g 
Ömer Nesefi, 148 
Ömer Rıza Kehhale, 

Pakistan, to8 
Paul, 125, 127, 128 

Pesah, 124 

Pertev. 123, 124 
Philo, II 
Pholo, 122 
Pontius Plilatel, 124 
Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, 79 

Put, 1 47 
Putperestlik, 16 

Rab, ro, 126 
Radva, 4o, 41 
Rafiye, 14, 66 
Ramle, 112 

Ravendi Ebu Hureyre, 59, 6o 
Ravendiye, 44, 59 
Rayta bint Ubeydullah, 54, 63 
Re'a 57 
Rec'a 45, 62, 79 
Reca b. Ebi Dehhak, 73 • 
Rey, 75 
Rızamiyye, 55 
Rizam b. Sab ık, 55 

Rona, 133, 142 
Roma lrr\p. 9 
Romahlar, 121 
Ruhlarm Göçü, 42, 43, 45, 56, 97, Ior 
Rtikneddin Hursah b. Alaeddin, 11,3 
Rukün, 155 
Rüya, 99, roo 

-S- 

Sa'd b. Ebi Vakkas 24 
Sa'd b. Ubade; 6, 18, 2o, 61 

Sadukiler, 123 
Sahabe 28 
Sahife Günü, 18 
Sakife, 87 
Sahih, 160 
Salih b. Müdrike, 42 
Salihiyye, 8o, 82 
Salim b. Ehvez, 68 
Salim (Salihoğ lu), 8o 
Samerra, 58, 78, 1OG, 102, 103 

Samit, 47' 
Sarnuddiyye, 95 
Sanhedri, 123, 124 
Sanu, 97 
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Savur, 157 
Seb'iyye (Yedi İ maml ık), , 93 
Sebeiyye, 26, 28, 92, 118 
Sedir, 8o 
Seleme b. Kuheyl, 8o 
Sellame, 54, 63 
Selınan Farisi, 
Sen Mesihsin, 123 
"Sen Sen" 27, 118 
Sen Tanrısın, 118 
Seyyid Ali b. Nizar, 113 
Seyyid Hüseyin Nasr, 15, 185 
Seyyid Ş erif,' 27 
Sinbadiye, 46 
Simon, 122 
Sirdaba girmek, ı  o3, Ilo 
Sistematik Mezhepler Tarihi, 13 
Siffin Sava şı , 24 
St. Augustine, 
St. Thomas, 
Sular , 1 53 
Sultanl ı k, 66 
Surhub, 32 
Suriye, 6 , ı  o8 
Süfyan Seyri (Said Oğ lu), 8o 
Sülefa, 31 
Süleyman b. Abdülmelik, 53 
Süleyman b. Abdullah, 75 
Süleyman (Cerir O ğ lu), 79 
Süleymaniye, 82, 92 
Süleymaniye (Ceririyye), 79 
Sünni, 183 
Suni-inik, 180. 18 

82, 154, 157, 161, 184 
Ş am, 22, 53 
Ş amitiyye, 95 
Ş ehristani, 37, 8o, 82 
Ş errıseddin Muhammed b. Rukneddin, 113 
Ş eyh Muhammed R ıda Muzaffer, ı  o8 
Ş ia, 8, 14, 15. 17, 67, 139, 15o, 187, 188, 
ı  89, ı go 
Ş iat Ali, 8, 25 
Ş iilik, 166, ı  8o, 18 t 
Ş iraz ,98 
ş iyean, 16 
Şura, (Secim), 79 

ş tipheciler ( Şükkak), 8o 
Ş üreyk (Abdullah Oğ lu), 8o 

-T- 

Taberi, .23, 28, 66, 68, 69, 72, 73, 74. 
, Taberiş tan, 58, 74 

Tabkan, 78 
Tac ul-Arus, 32 
Taftazani, 148, 1 49 
Tahert, 71 
Takriri Sükün Kanunu, 151 
Takiyye, 8o, 8g, ı go, 191 
Talha, 7, 79 

Talha, b. Abdullah, 22 

Talimiyye, 93 
Talkanl ı  Ali b. Muhammed, 74 
Tarifat, 27 
Tarı hu-1 Fırak, t 
Tasavvuf felsefesi, ı  o 
Teberri etmek, 26, 66, 79 
Tefrik, 2, 16 
Tenasuh, 6o 
Teslis Akidesi, 94 
Tevhid, 144 
Tevrat, 
Tur, 116, 117 
Türkistan, 82 
Türkiye, toti, 129 

-u- 
Ubeyd b. Ziyad, 36 
Ubeydullah b. Hüseyin (Muhammed el-

Mehdi), ı  ı  2 

Umeyr b. Beya Idi, 5o 
Umeyriyye, 5o 

Utnmul-Fadl, 
Usame, ı oo 
Usame b. Zeyd, 25 
Uzun Gaybubet, ı o3 
Usulul-F ı kı h, to 

-Ü- 

Üc İ mam, 32 

Vandeti Vûcüd, 140 
Vadıh, 
Vak ıfe, g6, 97 
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Vakıfe-Müstenkiner, ı  o6 
Vası l b. Ata, 25, 42, 85 
Vasiyet, 3o, 6o, 61 
Velid, 68 
Velid. b. Abdülmelik,'44 
Velid b. Yezid, 67 
Veraset, 6o 

Yehoşua, 
Yeman-idi Ş ahmah, 71 

Yemen, 21 
Ye.zdecird, 83 
Yezid, 32, 35, 36, 65, 83 
Yunus b. Abdurrahman, 97, ı on 

Yusuf (H.z. Yakub'un O ğ lu), 83 
Yusuf b. ()iner, 47, 65, 67, 68 
Yusuf 122 

Yusuf b. Ömer Sakafi, 46 

-z- 
Wittenberg, 125 
W. Meneill, 121 

Watt, 27 

Yağ murilerş  5o 
Yahova Ş ahitleri, 119 

Yahudi, 4, 27, 1 34 
Yahudilik, 61, 1'30, ı  8o 
Yahve, 1 ı  8 
Yahya, 68 
,Yahya, ( Ş arnit Oğ lu), 95 
Yahya, (Zeyd'in O ğ lu), 67, 6g 
Yahya (John), 122 
Yahya b. Abdullah, 71 
Yahya b. Ömer b. Yahya b. Hüseyin; 
Yahya Ebul Hasan b. Ömer, 34 
Yahudi Karının Oğ lu, 28 
Yakub, 78 
Yakubiyye, 78 
Yamaniyye, 79 
Yatsı  Namaz ı , 156 
Yecuc, 120 

Zahid Kevseri, 81, 82, 87 

Zahir, 94 
Zehat, 157, 161 
Zekeriya, too 
Zekkuliye, 46 
Zemahşeri, ı  19, 137 
Zer'a bint Mesraa, 63 
Zerdüst ,12 

Zeyd, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7 0, 75, 76, 77, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 150, 151 

Zeyd (Ali Oğ lu), 64, 66, 8o, 88 
Zeyd b. Ömer b. Ilubeyre, 50 
Zeydiyye, g8, 138, 177 

74 	Zion, 120 

Zeydiyye F ı rkası , 14, 32, 64, 75, 77 ,  79, 81, 
82; 89 	• . 

Ziyad b. Munzir, 78 

Zubeyr, 17, 20, 23, 24, 79 
Zübeyr b. Avvam, 22 
Zuhur (Kuvvet ve görünü ş ) 93 
Zurkan, 79 
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