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ÖNSÖZ 

Elinizdeki küçük kitap, seçkin bir Ş ii bilgini 
olan ve "Ş eyh Sadûk" adayla tan ınan Ebii Cafer 
Muhammed İbn Ali İbn Bâbeveyh el-Kummi'nin 
"Ris şı letu'l-Ptikadâti'l-İmâmiy_ye" baş l ı kl ı  me ş hur ve za-
manı m ızda dahi önemini ve de ğ erini muhafaza eden 
risâlesinin tercümesidir. 

Ş eyh Sadûk, Sii-imâmiyye firkas ınca "en bü-
yük" olarak vas ıfland ı rı lan "dört kitab" (el- Kutu-
bul-Erbaca)' ın birini yazanlardand ır. ' Bilindiğ i 
gibi bunlardan ilki, hem ilk Ş ii hadislerini, hem de 
tevhid, nübtivvet ve imâmet konular ını  ve usül 
ve füru'u ile fikhi esaslar ı  ihtiva eden "el-Mfi"dir; 
Muhammed b.Yâkûb el-Kuleyni (329 / 940-41) ta-
rafından yaz ı lmış t ı r. İ kincisi "Men-lii-yahzuruhu'l-
fakih"dir. Yazar ı , hayat ı  ve eserleri hakk ı nda bi-
raz sonra bilgi verece ğ imiz Ş eyh Sadûk (381 / 991)'- 
dur. Cçüncüsü de "el-İstibs(ır fi-mahtulife mine'l-
Ahbiir"; dördüncüsü ise "Tehzibu'l-Ahkâm"d ı r. Her 
ikisinin yazar ı  Muhammed b. Hasan et-Tûsi (640 / 
1067-8)'dir. 

ş iilerce "reisu'l-muhaddisin" olarak görül-
mesine; ilk Ş ii bilginler aras ı ndaki büyük ş öhretine; 
kendinden sonraki Ş ii muhaddis ve kelâmalarma 
kuvvetle tesir etmesine ve birçok eserinin bulunma-
s ına rağmen, Ş eyh Sadûk Ebû Câfer Muhammed 
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b. Ali b. el—Huseyn b. Mûsâ İ bn Bâbeveyh el—Kum-
mi'nin hayatı  hakk ı nda maalesef geni ş  bilgilere sâhip 
değ iliz. 

Ş ii kaynaklar doğum yerini belirtmemekle be-
raber, Donaldson onun Horasan'da do ğduğ unu söy-
lemektedirl. Hasan el—Müsevi ise, Kum'u zikret-
mektedir2 . Önce, bilgin bir ki ş i olan babas ı  Ali b. 
el—Huseyn İ bn Bâbeveyh el—Kummi (329 / 940-41) 
tarafından yeti ş tirilmi ş ; baz ı  meş hur kiş ilerden hadis 
almış  ve dinlemi ş tir. 339/ 950-51 y ı lında hadis al-
mak üzre seyahatlara ba ş lamış  ve Horasan, Ni-
ş âpûr, Merv, Serahs, Semerkand, Belh, Fer ğ ana, 
Bağdad, Küfe, Mekke ve Medine gibi yerleri dola ş -
mış  ve hac vazifesini yapt ıktan sonra, 355/ 966 y ı -
lında ikinci defa Ba ğdad'a gelmi ş tir'. Bağdad'da 
Buveyhi Ruknu'd—Devle ile sohbetlere i ş tirak et-
miş tir. Daha sonra halk ı nı n ısrarl ı  isteğ i üzerine Rey'e 
gitmi ş  ve 381 / 991 y ı lında orada ölmü ş tür4 . 

Hasan el—Müsevi, Ş eyh Sadük'un sayı lar ı  iki-
yüzyirmibiri bulan ş eyhleri ile me şhur öğ rencilerin-
den yirmisini birer liste halinde vermi ş ' ve hakk ın-
daki övgüleri ve ailesinden yeti ş en kimseleri de nak-
letmiş tir6 . 

Ş eyh Sad'ûk'un 17,43,189,193 ile' 300 civar ında 

1 The Shi'ite Religion (London 1933), 286. 

2 Hayâtu Reisi'l-Muhaddisin e ş-Ş eyh Ebû Cafer Muhammed 

Ali es-Sacliık, Men-ld-rahzuruhu'l-Fakih'in Giriş 'inde (Tahran, trz), 

I, lem. 

3 Hasan el-Mûsey1, Hayâtu, mim-kaf.; Fyzee, A Shi'ite Creed 
(Calcutta 1942), 9. 

4 Hasan el-Mûseyi, Hayâtu, elif-sad, elif; Fyzee, 9. 

5 Hayâtu, r ı-elif ze. 

6 Hayâtu; elif vay elif-elif h ı  elif. 

7 Fyzee, A Shi'ite Creed, 11. 
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eseri olduğu söylenmektedirs . Hasan el—Mt'isevi, 
onun 219 eserinin adlar ını  verir9 . Bilinen ve mevcut 
eserleri ise şunlardır:" 

1) Ikmâlu'd—Din ve Itmâmu'n—Ni`me fi—Isbâti'l-
Ğ aybe ve Ke ş fi'l—Hayra—E. Möller (Heidelberg 1901) 
tarafindan yay ınlanmış tır. 

2) Keş fu'l—Emâli (veya Keş fu'l—Mecâlis) — 1300 
hicride Tahran'da lito ğ raf usülü ile bas ı lmış tır. 

3) Kitabu't— Tevkid— Tebriz veya Tahran'da ba-
sılmış tır. 64 bâbdan ibaret olup 383 sahifedir. 
Önemli bir eserdir. 

4) Kitâbu Sevâbi'l—A'mâl. 
5) Kitâbu'l—Hısâ1 — Tahran 1302. 

6) Kitâbu 	 ve'l—Ahkâm—Necef 1963. 

7) Uyûnu Ahbâri'r—R ızâ — Tahran 1275. 

8) Meâniu'l—Ahbâr. 
9) Kitâbu'l—Mukni` 	— Iran 1276/ 1780. 

10) Men—lâ—Yal ızuruhu'l—Fakih — Tahran, trz. Ş öh-
retini sağ layan büyük eseri. 

11) Kitâbu'l—Hidâye 	 vel—Furu`), Iran 
1276/ 1860. 

12) Kitâb (Risâle) el—Ptikadât. Tercümesini sun-
duğumuz, bu eserdir ve Fyzee'ye göre üç ayr ı  bas-
kı s ı  vard ır: Necef 1343/ 1924-25 (üç ayr ı  risâle ile 
beraber), 234 s.; Delhi (Muhammed I`câz Hasan 
tarafından yap ı lan Urduca tercümesi ile birlikte), 
isnâ Aş eri matbaas ı , 1347 (I.bs.), ss. 127.; Tahran 
(dört ayr ı  risâle ile birlikte), 1274. 

8 R. Strothmann, Ş ia, 1A, XI, 508. 
9 Hayâtu, elif ha—elif vay elif. 

10 Fyzee, A Shi'ite Creed, 12-17. 
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Ayrıca bu kitab ın Ş eyh Mufid tarafı ndan 
"Tashihu'l—Ptiklid"adlyla tefsir ve tenkidi de yap ıl-
mış tır. Öte yandan bu eser, Asaf A.A. Fyzee tara-
fından "A Shi'ite Creed" (Oxford University Press-
Calcutta 1942, 144 ss.) ba ş lığı  ve değerli notlar 
ilavesiyle İngilizce'ye çevrilmi ş tir. 

Biz bu tercümemizde, Risâletu'l—Ptikadâti'l— İmâ-
miy_ye'nin 1297/ 1875 y ı lında istinsâh edilip bas ı m 
yeri belirtilmeksizin (Tahrân ?) 1370/ 1950-51 
yı lında litoğ raf usulü ile bas ı lmış  mecmüa içindeki 
nüshas ını  kulland ık. Risâlemiz, bu meemüan ın 66— 
115. sahifeleri aras ındad ı r ve kenar ı nda da Meclisi'- 
nin "el—Ptikadât ve's—Siyer ve's—Sulûk" adlı  risâlesi 
vard ır. 

Tercümeyi yaparken, Tahran bask ı sı  ile birlikte 
Necef ve Delhi nüshalar ını  da kullanan Asaf Fyzee'-
nin İ ngilizce tercümesi ile kar şı la ş tırmalarda bulun-
duk. Fyzee, tercümesine oldukça faydal ı  notlar ek-
lediğ i gibi, eseri Urduca'ya çevirmi ş  olan Muham-
med İ `caz Hasan' ın değerli aç ıklamalarını  da ver-
miş tir. Bunlardan gerekli gördüklerimizi, biz de 
tercümemize ald ık ve bunlar ı  notlarda (A.F.) ş ek-
linde gösterdik. Kendi ekledi ğ imiz notlarda, şu ya da 
bu ş ekilde herhangi bir yoruma gitmekten kaç ındı k; 
çünkü maksad ı mız, Ş ii itikad ım, bizzat kendile-
rinden nakletmek idi. Bunu desteklemek üzre el-
Kuleyni (329 / 940-1) (el— Us ıll mine'l—Kâfi, I., Tah-
ran 1388), Muhammed Rıza el—Muzaffer (Akiiidu'l-
İmâmiyye, Necef, trz.) ve Seyyid Muhammed Husayn 
Tabatabai (Shi'ite İslam, çev.: Seyyed Hossein Nasr, 
USA 1975) gibi ilkionuncu, ikisi de yirminci yüzy ı l 
Sil bilginleri olan üç ş ahsın itikadla ilgili eserlerini 
kullandık ve ilgili hususlar ı  iş aret ettik. Ayr ı ca Sünni 
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görü şün iki imamı nın İ mam Azâm Ebû Hanife 
(150 /767) ile Ebû'l—Hasan el—E ş cari (324 / 935-6)'nin, 
Ş eyh Sadûk'un söz konusu etti ğ i hususlardaki fikir-
lerinden bahsettikleri yerleri, görü ş lerini belirtmek-
sizin i ş aret etmekle yetindik. Notlarda kullan ı lan 
kaynak ve ara ş tırmalar ı  geni ş  ölçülere vard ı rmak-
tan ve tamamen teknik meselelere bo ğmaktan ka-
çındık. 

Metnin sahife numaralar ını , tercümede paran-
tez içinde gösterdik. Risâlede kullan ı lan ayetlerin 
numaralar ı nı  ve ait olduklar ı  süreleri dipnotlarda 
belirttik. Ş ahı sların ölüm tarihleri yan ına miladi 
karşı lıkları nı , söz geli ş i (150 / 767) ş eklinde göster-
dik. Ası l metinde bölüm numaralar ı  yoktur. Bunlar ı  
numaralayıp baş l ık halinde soktuk. Ş ah ıslar hak-
kı ndaki "selam—rahmet" gibi ifadeleri aynen; ama 
çoğunlukla kısaltmalar şeklinde koruduk. 

Tercümenin ifadesinde, risâlenin bir kaynak 
eser olduğu göz önünde tutularak Türkçe'den im-
kân nispetinde fedakarl ık etmeksizin metnin aynen 
tercümesini vermeye çal ış t ık. Esasen hacim bak ı -
mından küçük, fakat Ş ii dünyas ındaki önemi iti-
bariyle büyük olan bu kaynak eseri Türkçe'ye ka-
zandırırken ana dü ş üncemiz ş u olmuş tur: 

Ilahiyat Fakültesi İ slam Mezhepleri Tarihi 
Kürsüsü olarak, gerek talebelerimizi, gerek dini 
kültür meselelerine alâka duyan ve bu hususta ciddi 
eserlere ihtiyaç hisseden kitleleri, do ğ rudan doğ ruya 
kaynaklarla ba ş baş a b ı rakman ın en sâlim ve isabetli 
iş  olduğuna inanmaktayız; çünkü en az ikiyüz y ı l-
dan fazla bir zamandan beri, dini, temel prensiplerin 
ışığı  altında tefslr edecek ve yeniden kuracak ciddi 
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çalış malar yerine, birtak ı m tekrarlar yap ı lır olmuş tu. 
Oysa dinin, ilk devirlerdeki canl ı  ve aktif hüviyetine 
kavuş turulmas ı , cemiyet bünyesi içinde ça ğdaş  ihti-
yaçlara cevap verecek sa ğ lam bilgi ve anlay ış la müceh-
hez kı lınması , yine dinin ve hitâbettiğ i kitlelerin 
zaruret duydu ğu bir ihtiyaçt ır. 

Dinin terkipçi ve asil hüviyetine kavu ş turul-
ması , her ş eyden önce dinin ana kaynaklar ı na gidi-
lerek sağ lanabilir. Bu, hem bu konularla ilgili olan-
ları  kaynakların henüz kabukla ş tı rı lmamış  özleri 
ile temasa geçirmek ve hem de yüzy ıllar boyu 
tarihi, ictimai ve bilhassa siyasi olaylar ın, din ilim-
lerincle yaptığı  değ iş me ve geli şmeleri veya gerile-
meleri göstermek bak ı mından yap ı lmas ı  icâb eden 
bir iş tir. Öte yandan bu neviden çal ış malar, muh-
telif mezhep ve firkalar halinde zümrele şmiş  toplu-
lukların asil hüviyetlerini hem tan ı mak hem de ken-
dilerine tan ı tmak bak ı m ından fevkalade faydal ı -
dır; çünkü herhangi bir fırkaya mensup bir kimse-
nin, ne kadar tarafs ız ve ilmi zihniyete sâhip olmaya 
çalişsa da, başka bir fırkayı , o fırkanın kendini 
gördüğü ş ekilde göstermesi, hattâ görü şlerini olduğ u 
gibi aktarabilmesi mümkün değ ildir. Bu sebepten 
bilhassa siyasi ve itikadl mezhep ve fırkaları , kendi 
eserlerinden tan ımak ve ö ğ renmek, bu zümreler 
hakkında tesir alt ı nda kalmaks ızın bir hükme yara-
bilmek imkanını  saklar. 

İş te bu yoldaki ilk ad ım, bas ım haz ırlı kları  ta-
mamlanmış  olan Ehl—i Sünnet imamlar ından Ab-
dulkahir b. Tâhir b. Muhammed el—Ba ğdadi (429 / 
1037)'nin "el—Fark beyne'l—F ırak" adlı  meşhur ve k ıy-
metli eserinin; ikinci ad ı m da, elinizdeki kitab ın 
Türkçe'ye çevirilmesiyle at ı lmış t ı r. Allah imkan 
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verirse, İ slam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü olarak 
diğer kaynak eserlerin, ayn ı  şekilde Türkçe'ye 
kazand ı r ı lmas ı  i ş ine devam edilecektir. 

Ve tevfik Allah'tand ı r. 
2 .11 .1977 Ankara 	Ethem Ruhi FI Ğ LALI 
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el—Hâkim en—Nisâbüri, el- Mustedrek alır s—Sahiheyn 
fi'l—Hadis, I—IV, Riyad 1968. 

N: Risâletu' 	tikâd'ı n Necef bask ı sı . Necef, 1343 h. 
Shi' ite : Sayyid Muhammed Husayn al—Tabâtabâ'i, 

Shi' ite Islam, çev.: Seyyed Hossein Nasr, USA, 
1975. 

Tas.: Muhammed b. Muhammed b. en—Nu`mân 
el—Hârisi, Ş eyh Mufid, T ashihu' l—P tikâd ( Ş eyh 
Saciûle'un i`tikadât' ı n ı n tefsir ve tenkidi). Eser 
Bağ dad, el—Mur ş id dergisinde Hibetuddin Ş irâzi 
tarafindan yay ı nlanmış t ı r. 

Tev.: Muhammed b. Ali b. Bâbeveyh el—Kummi, 
Ş eyh Sadûk, K itâbu' t— T evhid, Tahran 1285/ 
1869. 

Tirmizi: Ebû isâ Muhammed b. Isâ b. Seyre et-
Tirmizi, Sahihu' I—XIII, yay. A.M. 
et—Tazi, Kahire 1350-53/ 1931-4. 

U sûl : Ebû Câfer Muhammed b. Yâkûb b. Ishâk 
Kuleyni, el—Usûl mine' l—Kâfi, I, Tahran 1388. 

Wensinck: A.J. Wensinck, A Handbook of Early 
Muhammedan Tradition, Leiden 1927. 

ayr. : Ayr ı ca 
bk. Bak ını z 
çev. : Çeviren 
hk. 	: Hakk ında 
krş . 	: Kar şı laş tı rı n ı z 
trz. 	: Tarihsiz 
yay. : Yay ı nlıyan 
vd. 	: Ve devam ı  
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(66) Bİ S1VIİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

Hamd, âlemlerin Rabbi, orta ğı  olmayan bir 
Allah'adır. Allah' ın salât ve selâm ı  Muhammed'e 
ve onun güzel ve saf soyuna olsun. Allah bize yeter 
ve O, ne güzel Vekirdir. 

Bİ Rİ NCİ  BÖLÜM 

İ MAMİYYE'NİN TEVHİD İNANIŞ ININ 
ÖZELLİGİ  

Bu kitab ı n yazar ı , faldh, Rabbâni Ş eyh Ebû 
Câfer Muhammed b. Ali b. el4luseyn b. Mûsâ 
İbn Bâbeveyh el- Kummis şöyle der: 

Bil ki bizim teyhid hakk ındaki görü şümüz 
ş udur: Yüce Allah Bir'dir (yâhid), Tek'dir (ahad) °• 
O'nun bir benzeri yoktur; Kadim'dir 2 ; O, dâimâ 

1 Vâhid ve ahad aras ındaki dilbilgisi yönünden fark için bak: 

Arab. Gram. Il, 236. Fark ayr ıca MB, 242'de de aç ıklanm ış tı r. Tevhid, 
48-16 aras ında, bu iki terimin uzun bir aç ıklamas ı  vardır. Vâhid 

kelimesi sayıya, ahad ise zât ve cevhere i ş aret eder. Bu sebepten vâhid, 
sayı  bakı mından bir olu şu; ahad ise, cevher ve zât yönünden tek 
oluş u gösterir. Wensinck'e göre ahadiyet zât ı n vasfı ; vâhidiyet de fiilin 
vasfıdı r. Bk.: MC, 205-6. Ayr ıca bk.: Affifi, 24, 36, 63; FC. 3. prg. 
(A.F.) 

2 BHA, 42, 69-70 (A.F.). Kadim: Allah' ın baş l ıca s ıfatlar ı n-
dandır. Öncesi olmayan, ba ş langı c ı na sı nır çizilemeyen demektir. 
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Semi', Bask', Alim' Hakîm 4 , Hayys, Kayyüm6, 
Aziz7, Kuddüs8, Alim,9  Kaadir", Ğ aniyy'dir" 
ve öyle olacakt ır. O, cevher, cisim, sûret, araz", 
haz, uzunluk, geni ş lik, ağı rl ı k, hafiflik, sükûn, hare-
ket, yer ve zamanla vas ıflandı r ı lamaz. Yüce Allah, 
bütün yarat ıklarının s ı fatlar ından yücedir; hem 
ibtâl hem de te şbih" s ını rlar ı nı n ötesindedir. Yüce 
Allah, bir Ş ey'dir; fakat di ğ er ş eyler gibi de ğ il". 
O, Tek'dir (ahad). Her ş eyden müstağni, her ş ey 
O'na muhtaç oland ır. Tevârüs edilmesin diye doğ -
mamış ; ba şkaları  ile ortak olmas ın diye doğur-
mamış tır da. Hiçbir ş ey O'na denk olmam ış tır. Ne 
eş iti, ne de z ı dd ı , ne benzeri, ne arkada şı , ne ayn ı  
ve ne de e ş i ve ortağı  vard ı r. "Gözler O'nu göre- 

1 Semi': Herhangi bir şarta bağ lı  olmaks ı z ın iş iten demektir. 

2 Basir: Bir ş arta tabi olmadan gören; insanlar ın gizli-aç ık 

herşeyini gören demektir. 

3 Alim: Olmuş  ve olacak her şeyi çok iyi bilen demektir. 

4 Hakim: Hikmet sâhibi; bütün i ş leri ve buyruklar ı  hikmetli. 

5 Hayy: Diri, gerçek hayat sâhibi. 

6 Kayytsım: Gökleri, yeri ve her şeyi tutan; her şeyin varl ık 

olarak durabilmelerini sa ğ layan. 

7 Aziz: Ma ğ lûb edilmesi mümkün olmayan; güçlü. 

8 Kuddûs: Yanl ış tan, gafletten, aczden ve her türlü eksik-

likten çok uzak, pek temiz. 

9 Alim: İ linı  sâhibi, bilen. 

10 Kaadir : istediğ ini istediğ i gibi yapmağ a gücü yeten, kudretli. 

11 Ganiyy: Her bakımdan s ınırsız zengin ve her ş eye doy-

muş , müstağni; hiçbir ş eye ihtiyac ı  olmayan. 

12 MC, 209 vd.; BHA, 86; FC, 86 (A.F.); kr ş .: Fı kh, 180. 

13 İ btâl: Allah' ı n s ıfatlar ı nın bulunmadığı na inananlara; teş -

bih de Allah' ın zât ı  veya s ıfatları nı  yaratt ı klar ı nın s ıfatlar ına ben-

zetenlere i şaret etmektedir. Yazar ın te şbih ve tenzih hakk ı ndaki 

görüşü İ bn Arabi'ninki ile kı yaslanabilir. Bk.: Affifi, 18,20 vd. (.A.F.). 

Ayr. krş .: Akâid, 36 ;Shi'ite, 128 vd.; ibtâl, te şbih ve Allah' ın s ıfat-

ları  hakk ında Ehl-i Sünnet'in görü şü için bk.: Fıkh, 180; Aâne, 44 vd. 

14 MC, 190; FC, 5-7; BHA, 86. (A.F.); kr ş .: Fı kh, 180. 
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mez, ama O bütün gözleri görür'. O'nu in-
sanların hayalleri bile ku ş atamaz, ama O, onlar ı  
ku ş atmış tı r. "O'nu ne uyku ne de uyuklama tu-
tar" 2  O, Lâtirtir 3  ve Her ş eyden Hâberdâr'd ır. O 
her ş eyin yaratı c ı s ı dır. O'ndan ba şka ilâh yoktur ve 
yaratma ( 67) ve emir yaln ızca O'na mahsustur. 
iklemlerin Rabbi olan Allah, kutlu ve münezzehdir. 
Te ş bihe inanan mü ş riktir. Allah' ın tevhidi hakk ı n-
da ileri sürülen bu görü ş lerden ba şkas ı n ı  imâmiyye'- 
ye isnâd eden, bir yalanc ıdır. Tevhid hakk ında 
ortaya koydu ğumuz bu hususlara z ı t her haber, 
yaland ır, uydurmad ır. Allah' ın Kitâb ı  ile uyu ş -
mayan her hadis, hükümsüzdür. Ve ş ayet bunlara 
bilginlerimizin kitaplar ı nda rastlan ı rsa, bunlar uy-
durma (müdelles)'d ı r4. 

Câhil kimseleri, Yüce Allah' ın, yarat ıkları  ile 
kıyaslanabileceğ i dü ş üncesine götüren haberlere 
gelince., bunlar ın anlamlar ı , Kur'an'daki benzer 
bölümlerdeki görü ş lere başvurmak suretiyle anla-
şı labilir. Söz geli ş i Kur'an'da şöyle buyurulmakta-
dır: "O'nun yüzü dışı nda herşey helâk ola-
caktır"' Ş imdi bu ifadede yüz (vech)'ün anlam ı , 
din'dir; Allah'a yüz ile ula şı lır ve yine bir kimse 
O'na yüz ile dönebilir6 . 

1 En'am (6), 103. 
2 Bakara (2), 256. 

3 MC, 82; BHA, 144-148 (A.F.); Lâtif, en ince, i ş lerin bütün 

inceliklerini bilen, ak ı l—s ı r erdirilemeyen incelikteki i ş leri yapan, ince 
ve sezilmez yollardan kullar ına faydalar ula ş tıran, demektir. 

4 Muhammed i'câz Hasan' ın açıkladığı na göre müdelles, 

imâmiyye'ye muhalif olan birinin Ş iilere isnad etti ğ i hadistir. Del-

lese, satı lan maldaki kusurlar ı  gizlemek demektir, MB ; hadiscilere 

göre ise, hadisin, ister metninde ister râviler zincirinde veya kaynakta 

olsun, kusurlar ını  gizlemek demektir. EI, Supp, 222. (A.F.); 
5 Kasas (28), 88. 
6 MC, 63 vd.; 88 vd.;FC, 16; Kelâmi Pir, 53 vd. (A.F.) 
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Yine Kur'an'da ş öyle buyurulmaktad ı r: "O 
gün iş in dehş etinden baldırlar açılır; gözleri 
dönmüş  olarak yüzlerini zillet bürür; secdeye 
çağı rılırlar, ama buna güçleri yetmez ; oysa 
kendileri sapasağ lam oldukları  zaman sec-
deye çağı rılmış lardı " °. Burada "bald ı r-bacak" 
(sâk) kelimesi, i ş lerin durumu, ya da yerine getiril-
mesi ve ş iddeti anlam ı nad ı r. 

Yine Kur'an- ı  Kerhn'de: "Ki ş inin, Allah'a 
kar şı  aşı rı  gitmesinden ötürü (alâ-mâ-farrattu 
fit'-cenbillah) bana yaz ıklar olsun! Gerçekten 
ben alaya alanlardan ım, diyeceğ i günden sakı-
nın.' buyurulmaktad ı r. Burada "cenb", itaat et-
mek demektir. 

Kur'an'da ş öyle buyurulmaktad ı r: "Onu ya-
pıp ruhumdan üflediğ imde, ona secdeye kapa-
nın." 3  Nitekim buradaki "ruh", O'nun tarafindan 
yarat ı lmış tı  ve Allah, onu Adem ve isâ'ya üflemi ş ti. 
Ayrı ca O ancak, "Benim evim", "Benim kulum", 
"Benim cennetim", "Benim mahlûkum", "Benim 
ate ş im", "Benim göküm" ve "Benim arzum" deyi ş i 
gibi "Benim ruhum" demi ş ti. 

Yine Kur'an'da, "...Hayir, Onun iki eli de 
açıktır, nasıl dilerse sarf eder . buyurulur. 
Bununla, "dünya ve âhiret nimeti" 5  kastedilmi ş tir. 

Kur'an'da, "Göğü, ellerimizle Biz kurduk 
..." 6  buyurulur. Ş imdi burada "eyd" (eller) keli- 

1 Kalem (68„ 42-3. 

2 Zumer (39), 56. 

3 H ı cr (15), 29. 
4 Mide (5), 	64. 

5 Tas. (Mur. I, 110)'da aç ı klanm ış t ır. (A.F.). 

6 Zâriyât (51), 47. 
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mesi, "güç-kudret" anlam ına gelir. Ayn ı  ş ekilde 
yine Allah' ın, " ...El sâ.hibi olan kulumuz IM.- 
vud'u an..." i buyruğundaki "el", "güç-kuvvet 
sâhibi" anlam ı nad ır. Yine Kur'an'da "Ey iblis! 
İki elimle yarattığı ma secde etmekten seni 
alakoyan nedir?...dedi" 2  buyurulur. O, "iki el" 
ile "Benim gücüm ve Benim kudretim" demek is-
temi ş tir'. 

Yine Kur'an'da: "...Bütün yeryüzü, 1(134- 
met günü O'nun avucundadır ..." a  buyurul-
maktad ır. Yani yeryüzü, O'nunla birlikte ba ş ka 
kimsenin payla ş arn ıyacag ı  mülkü olacakt ı r. Yine 
Kur'an'da: ...Gökler O'nun sağ  eliyle dürül-
müş  olacaktır ..." s  buyurulur. "Sağ  el" ile "O'-
nun kudreti" söylenmek istenmi ş tir. 

Kur'an'da: "Melekler s ıra sıra dizilip Rab-
bin emri gelince" 6  buyurulur. Bu, "Rabbinin 
buyruğu gelince" demektir. 

Yine Kur'an'da : "Hayır, doğrusu onlar 
o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır"' 
buyrulur. Yani "Rablerinin sevâb ından" demektir. 
Yine Kur'an'da: "Onlar bulut gölgeleri içinde 
Allah' ın ve meleklerin tepelerine inip i ş in bit- 

1 Sâd (38), 17. 

2 Sâd (38), 75. 

3 Ş eyh Mufid, el'in kudret veya kuvvet olmad ığı nı  aç ı klar. 

El, dünya ve âhiretle ilgili olarak "Benim nimetim" demektir, Tas, 
(Mur, I, 143). (A.F.). Bu konudaki Ehl—i Sünnet görü şü için bk.: 

Fı kh, 180; ibâne, 41 vd. 

4 Zumer (39), 67. 

5 Zumer (39), 67. 

6 Fecr (89), 22. 

7 Mutaffifin (83), 15. 
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mesini mi bekliyorlar? . . ." i buyurulur. Burada 
"Allah' ı n inmesi", "Allah' ın azâblmn inmesi" de-
mektir. 

Yine Kur'an'da: "O gün birtak ım yüzler 
Rablerine bakıp parlayacaktır" 2  buyurulur. Bu 
demektir ki, yüzler, Rablerinin mükâfatma bakarak 
parıl panl olacakt ı r. 

Kur'an'da: (68) "...Gazab ı= hak eden 
(gazabımın geçtiğ i) kimse, muhakkak mah-
volur" s  buyurulur. Burada "Allah' ın gazab ı", O'nun 
cezas ı ; O'nun r ı zâs ı  da sevâb ve mükâfat ı  demektir. 

Yine Kur'an'da şöyle buyurulur: "...Sen, 
benim içimde olan ı  bilirsin, ben Senin içinde 
olanı  bilmem ..." yani Sen benim gizlimi bilir-
sin, ama benim Senin gizli olan ş eylerin hakk ında 
bir bilgim yoktur. 

Kur'an'da : "...Allah sizi Kendi nefsine 
dikkat etmeye davet ediyor (Sizi Kendisiyle 
korkutur)..." s  buyurulur. Burada "nefs" ile O, 
Kendi azâb ve intikam ını  söylüyor. 

Kur'an'da "Ş üphesiz Allah ve melekleri 
Peygamberi överler ..." 6  ve "...size salt eden 
Allah ve melelderidir ... " buyurulmaktad ı r. Bura-
da "Allah' ın salât ı", O'nun rahmeti; "meleklerin 
salât ı " da, onlar ın sizin bağış lanman ı z ı  ve temiz-
lenmenizi istemeleridir. Ayr ıca "insanlara salât" 
da duâd ı r. 

1 Bakara (2), 210. 

2 K ıyâmet (75), 22-23. 

3 Tâ-Hâ (20), 81. 

4 Mâide (5), 116. 

5 	İ mrân (3), 28, 30. 

6 Ahzâb (33), 56. 

7 Ahzâb (33), 43. 
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Kur'an'da şöyle buyurulmaktad ır: "Fakat hile 
yaptılar; Allah da hile yapt ı  ve Allah hile ya-
panların en iyisidir." ; "Do ğrusu münafıklar 
Allah'a aldatmağa çalışı rlar, oysa onları  aldatan 
Allah'dır " 2 , "Onlarla Allah alay eder . " 

. . . Allah onlarla alay edecektir . ." 6  ; " 
Onlar Allah'a unuttular; bu yüzden Allah da 
onları  unuttu ... " 5 . Bütün bunlar ın anlam ı  şudur: 
Güçlü ve Ulu Allah, onlar ı  hile, aldatma, alay ve 
unutma cezâlar ı  ile cezâland ı racak ve onlara kendi 
kendilerini unutturacakt ır. Nitekim Güçlü ve Ulu 
Allah ş öyle buyurmuş tur: "Allah'a unutup da, 
Allah' ın da kendilerini kendilerine unutturdu ğu 
kimseler gibi olmay ın . . . " 6 . Çünkü Aziz ve 
Celil Allah gerçekte ne hile yapar, ne aldat ır, ne alay 
eder, ne eklenir, ne de unutur'. Allah, Yüceli ğ i ve 
Büyüklüğü ile bütün bunlardan münezzehdir. 

Muhalifler ve sap ıkların hücum ettikleri ha-
berlerde, bu kelime ve sözlere benzeyenler d ışı nda 
başka sözler bulunmamaktad ır ve onların anlamlar ı  
da Kur'an' ın kelimelerinin anlam ındad ı r. 

Al—i İ mran (3), 54. 

2 Nisâ (4), 142. 

3 Bakara (2), 14. 

4 Tevbe (9), 79. 

5 Tevbe (9), 67. 

6 Haş r (59), 19. 

7 Kur'an—ı  Kerim'de (Ha şr, 19) Allah' ın nası l bir unutma 
ile vas ıflandır ı labileceğ i hususu Ş eyh Mufid taraf ından aç ı klanmış -

tı r, Tas. (Mur. I, 249-250). (A.F.) 
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İ KINCI BÖLÜM 

ALLAH'IN ZATİ  VE FIILI SIFATLARI 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Ş eyh Ebü Câfer —Allah ona rahmet eylesin-
der ki: Biz Allah' ı  Zâti s ı fatlar ı  ile vasıfland ırdı -
ğı mız zaman ', bu s ıfatlar ın her birinin z ı ddı nın 
Aziz ve Celil olan Allah'da bulunmad ığı nı  söylemek 
isteriz. Biz, Güçlü ve Ulu Allah' ın dâimâ Semi', 
Basir, Alim, Hakim, Kaadir, Aziz, Hayy, Kayyüm, 
Vâhid, Kadim oldu ğunu söyleriz. Bu s ıfatlar O'nun 
Zâti sıfatlar ı dı r. 

Biz, Güçlü ve Ulu Allah' ı n dâimâ Hallâk, Fâil, 
Dileyen, Mürid, Râzi, Sâhit (Takbih eden), Râz ık, 

1 Ş eyh Mufid, Tas. ( Mut.. II, 19-20)'de bunu aç ıklar ve Allah'- 
in s ıfatlar ı nı n iki s ın ı fa ayr ı ldığı n ı  söyler. Birinci s ınıfta -s ıfatu'z-zat-, 
fiile iş aret yoktur; ikinci s ı nıfta -ef'al-, fiillere i ş aret vard ır. Fark 
şuradad ır: Zati s ıfatlarda, z ı tlar ı  Allah'a isnad edilmez. Söz geli ş i, 
O ölür (Hayy sı fat ı n ın z ı dd ı ) veya 0 zay ı ftır (Kaadir s ı fatını n z ıddı ) 

veya Cahildir diyemezsiniz ve O'nu, Hayy, Alim ve Kaadir olmaktan 

baş ka bir ş eyle vas ıflandıramazs ı n ız. Ama Allah bugün bir yarat ıcı  
değ ildir veya Zeyd'e bir r ızk verici değ ildir veya gerçekten ölü bir 

adam ı  yeniden dirilten değ ildir, vb. diyebilirsiniz Allah, Allah verir, 

vermez, hayat verir, öldürür ve benzeri olarak, fiili s ıfatlar ın z ıdları  
ile vas ıfland ı rı labilir. (A.F.) Ayr. kr ş .: Usa!, I, 107, 109 vd.; 

38 vd.; Shi' ite, 128-133. 
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Vehhâb, Mütekellim olduğunu söylemeyiz. Çünkü 
bunlar, O'nun Fiili s ıfatlar ıdır ve bunlar, yarat ıl-
mış  (muhdes) s ıfatlard ır. Onun içindir ki, Allah bu 
sıfatlarla dâimâ tavsif edilir demek câiz de ğ ildir 1 . 

1 MC, 206 vd.; BHA, 56, 62, 97-99; FC, 13, 16. (A.F.). Allah' ın 
s ıfatlar ı  ile ilgili Ehl-i Sünnet görü şü için bk.: Fı kh, 180 vd. 

25 



-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEKLIF HAKKINDAKİ  İ NANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebtı  Câfer 
der ki: Teklif (yükümlülük) hakk ındaki inanc ımız 
şudur: Yüce Allah kullar ı na yalnı zca kendi güçleri 
içindeki şer`i teklifleri yükler. Nitekim O şöyle bu-
yurmaktad ı r: (69) "Allah ki ş iye ancak gücünün 
yeteceğ i kadar yükler ..." °. Şu halde vils'at 
(kapasite), takat (güç)'tan daha az bir yapabilme 
gücünü ifade etmektedir. İ mâm (Câfer es—Sâd ık) 
şöyle söylemi ş tir: Allah'a yemin ederim ki, O kul-
larına güçlerinin daha a ş ağı  derecesi d ışı nda birş ey 
yüklememiş tir. O, onlar üzerine ancak bir gece ve 
gündüz boyunca yaln ız be ş  vakit namaz ı ; yı lda yal-
nızca otuz gün orucu; (zekât olarak) ikiyüz dirhem 
gümüşün beş  dirhemini ve hayat ında yaln ızca bir 
defa haccetmeyi yüklemi ş tir; insanlar ise, bunlar-
dan daha fazlas ını  da kald ı rabilirler2 . 

1 Bakara (2), 286. 
2 MC, 261, 265; FC, 55. (A.F.). Ayr: krş .: Akâid, 42-3. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İNSANLARIN Fİİ LLERİ  HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Ş eyh (Ebû Câfer) der ki: İnsan ın fiillerine 
dair inanc ımı z şudur: Onlar ancak yarat ı lmış tı r. 
( Ş u anlamdaki ki) Allah önceden bilme (halk-u 
takdir) gücüne sâhiptir; ama bu, Allah' ın belli 
bir ş eyi yaratarak (Halk-u tekvin), insanlar ı , o 
belli şeyi yapmaya zorlad ığı  anlamında değ ildir. 
Bütün bunun anlam ı , Allah insanlar ın yapabile-
cekleri şeyleri dâimâ bilir, demektir'. 

1 Eğ er Allah bütün fiillerin yarat ı cısı  ise, suçun sorumluluğu 

ancak O'na ait olabilir, ş eklindeki anlayışı  reddetmek için, bu aç ık-

lamanın yap ı lması  zaruridir. Suçun sorumlusunun Allah olmas ı , 
teklif inancına göre imkans ızdır. Kitab ı  Urduca'ya çeviren M. İ ‘caz, 

Allah insanlar ı  iyiyi olduğu kadar, kötüyü de i ş leyebilecek bir güçle 

yaratmış tı r; ama O, onlar ın ne yapacaklar ı nı  önceden bilir, diyerek 

halk—ı , takdir'i aç ıklar. Halk—ı  tekvin, Allah fiilleri de yaratm ış tır; 
böylece insanlar ın fiilleri, gerçekte O'nun fiilleridir. D, 17'deki 
notlara göre bu, isna—a.şeriyye'nin görü şü değ ildir. 

Ayrı ca bak: Wensinck, MC, 49 vd. Daha esasl ı  bir aç ıklama, 

tam bir irade hüriyetinin savunulmas ı  ş eklinde, BHA, 118-122'dedi ı  
FC, 95, 96; Affifi, 152-156. "Allah, seçer anlam ında irade etmez, 

fakat O, olacağı nı  bildiğ i ş eyleri takdir eder, anlam ında irade eder", 

Affifi, 156. MB, 311'de aç ıkça E ş 'arilerin tam bir kaderci görü şü, 

Mutezile'nin de tam bir irade hürriyetini savunduklar ını ; hakikatin 

ise bu iki uç aras ı ndaki orta yol olduğ unu söyler. Halk— ı  takdir ve tek-

vin, Ş eyh Mufid taraf ından aç ıklanmış tır, Tas. (Mur. Il, 98-100). 

Ona göre, insanlar ın fiilleri' Allah tarafından yarat ı lmış  değ ildir; 

çünkü ilim ve yaratma, Arapça'da iki ayr ı  şeydir. Daha geni ş  bir 

açıklama, Mur. Il, 140'da bulunabilir. (A.F.). Ayr. kr ş .: Akdid, 43 

vd.; Shi'ite, 132 vd.; Fıkh, 181; ibdne, 56 vd. 
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BE Ş INCI BÖLÜM 

CEBR VE TEFV İZ'IN İNKARI 
HAKKINDAKİ  İ NANÇ 

Ş eyh (Ebü Câfer), bizim bu konudaki inanc ı -
mız, İmam Cafer es—Sâd ık' ı n görüşüdür, der. Buna 
göre, (insanlar üzerine) ne cebr (zorlama), ne de 
tefviz (tam serbestlik ve havale) vard ır; t fakat 
durum bu iki (a şı rı  uç) aras ı nda orta yoldur. " İki 
uç aras ı ndaki orta yol nedir?" diye soruldu ğ unda 
İ mam Câfer es—Sad ık dedi ki: Bu şuna benzer. Suç 
i ş lemeye niyet etmi ş  bir adam görürsünüz ve onu 
caydırı rsını z; fakat o ald ırmaz ve siz de onu kendi 
haline b ırakırs ı n ız; sonra da o, tutar o suçu i ş ler. 
Ş imdi (sizin nasihatinizi) kabul etmedi ğ i ve siz de 
onu kendi başı na b ırakt ığı n ı z için, elbette onun suç 
iş lemesini emreden insan olmazs ı nı z2 . 

1 Cebr ve tefylz, Ş eyh Mufid taraf ından açıklanmış tır, Mur. 
II, 142-3. (A.F.). 

2 MC, 157, 210, 213; BHA, 119; FC, 95-6; Affifi, 154 (A.F.). 

Krş .: Usıli, I, 155 vd.; Shi'ite, 133 vd.; Fı lch, 181; ıbâne, 49 vd. 

28 



ALTINCI BÖLÜM 

IRADE VE ME Şİ ET (Dİ LEME ) 
HAKKİNDAKI İNANÇ 

Ş eyh Ebü Cafer -Allah ona rahmet eylesin-
der ki, bizim bu konudaki inanc ı mı z, ( İmam Cafer) 
es-Sad ık (a.s.)' ın görü ş üne dayanmaktad ır. Buna 
göre, Allah diler ( ş ae) ve irade eder. Ayn ı  ş ekilde 
O sevmez (istemez) ve raz ı  olmaz. Ş imdi, O'nun 
dilemesi (Me ş iet) ile, O'nun bilgisi dışı nda hiçbir 
ş eyin gerçekle ş emiyeceğ i kastedilmi ş tir ve irâde de 
bununla e ş  anlaml ı dı r. O, "O üçten üçüncüsü . . " 
denmesini istemez ve kullar ı nı n inançs ı zlığ a (küfr) 
dü ş melerini tasvib etmez. Yüce ve Aziz Allah ş öyle 
buyurur: "(Ey Muhammed !) Sen sevdi ğ ini doğru 
yola eri ş tiremezsin ; ama Allah diledi ğ ini doğru 
yola eriştirir ... " z ; "Allah dilemedikçe siz 
dileyemezsiniz . ." 3  ; "(Ey Muhammed !) Rab-
bin dileseydi, yeryüzünde bulunanlar ın hepsi 
inanırdı . Öyle iken insanlar ı  inanmaya sen 
mi zorlayacaks ın?" 4 ; "Allah' ın izni olmadıkça 
kimse inanamaz" 5  ; "Eceli yaz ılmış  olan hiçbir 

1 Krş .: Mâide (5), 73. 

2 Kasas (28), 56. 

3 İ nsan (76), 30; Tekeli- (81), 29. 

4 Yânus (10), 99. 

5 Yfinus (10), 100. 
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kimse, Allah' ın izni olmadan ölemez . " ı ; 
... Bu iş te bizim fikrimiz al ınsaydı , burada 

öldürülmezdik, diyorlar. (Ey Muhammed!) 
De ki: Evlerinizde olsayd ınız bile, haklar ında 
ölüm yazı lı  olan kimseler, yine de devredile-
cekleri yere var ırlardı  ." 2, "... Rabbin bil-
seydi bunu yapmazlardı ; sen onları  iftiralat ı  
ile başbaşa bırak." 3 ; "Allah dileseydi (70) 
puta yapmazlardı  . ." 4 ; "Biz dileseydik herkese 
hidâyet verirdik . " 5 ; "Allah kimi doğ ru yola 
koymak isterse onun kalbini islâmiyete açar ; 
kimi de saptırmak isterse, sanki gö ğ e yükseli-
yormuş  gibi, gönlünü dar ve s ıkıntı lı  kılar " ; 
"Allah size aç ıklamak ve sizden öncekilerin 
yollarını  göstermek ve tövbenizi kabul etmek 
ister..." '; "...Allah âhirette onlara bir pay 
vermemek istiyor . ." 8 ; "...Allah sizden yükü 
hafifletmek ister"; "... Allah size kolayl ık 
ister, zorluk istemez ıı  10 "Allah sizin tövbe-
nizi kabul etmek ister; ş ehvetlerine uyanlar 
ise sizin büyük bir sap ıklığ a girmenizi ister-
ler" " " .Allah kullara zulüm dilemez" 

1 	imrâı l (3), 145. 

2 Al—i imrân (3), 154. 

3 En'am (6), 112. 

4 En'am (6), 107. 

5 Secde (32), 13. 

6 En'am (6), 125. Bu âyet, Tas. (Mur, III, 21-22)'de aç ı k-
lanmış tır. (A.F.). 

7 Nisa (4), 26. 

8 Al—i imrân (3), 176. 

9 Nisâ (4), 28. 

10 Bakara (2), 185. 

11 Nisâ (4), 27. 

12 Mu'min (40), 31. 
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Allah' ı n dilemesi ve iradesi hakk ındaki Man-
cı mız i ş te budur. Muhaliflerimiz bundan dolay ı  
bizi takbih ediyorlar ve bizim, Allah' ın günahlar ı  
(i ş lemeyi) ve selam olsun Ali oğ lu Hüseyin'in öl-
dürülmesini irade etti ğ ini söylemekte olduğumuzu 
naklediyorlar. Oysa söylediğ imiz ş ey bu değ ildir. An-
cak biz diyoruz ki, Allah, günah i ş leyenlerin güna 
hımn, itaat edenlerin itaat ına kar şı  olmasını ; günah-
ların fiil yönünden O'na nisbet edilmemesini ve 
fakat O'nun, bu günahlar i ş lenmeden önce bile, bu 
tür günahlar ı  bilmekle vas ıflandı rı lması nı  dilemiş tir i. 

Biz diyoruz ki, Yüce Allah, Hüseyin (a.s.)'in 
katlinin O'na kar şı  i ş lenmi ş  bir günah ve itaat ı n 
z ı dd ı  olmas ı nı  dilemi ş tir. Biz diyoruz ki, Allah, onun 
(Hüseyin) katlinin nehyolunmas ını  (yasaklanma-
sını ) ve emredilmeyen bir ş ey olmas ı nı  diledi. Ve 
yine diyoruz ki, Yüce Allah, onun katlinin tasvib 
edilmiyecek bir fiil olmas ını  diledi. Biz diyoruz ki, 
onun katli, Allah' ın ho ş nutsuzluğunun sebebi idi; 
yoksa O'nun rızas ının sebebi de ğ ildi ve üstelik Güçlü 
ve Ulu Allah, onun katlini, Kendi cebr ve kudreti 
ile önlemeyi dilemedi; yaln ızca nehy ve kelam ile 
önlemeyi diledi. E ğer O, bu fiili Kendi cebir veya 
kudreti ile nehyetseydi, —hatta onu nehy ve kelâmla 
önlemi ş  olsa bile—şüphe yok ki o, İ brahim'in ate ş ten 
kurtulu ş u gibi katledilmekten kurtulurdu. Nitekim 
Yüce Allah, İ brahim için ate ş e atı ldığı  zaman ate ş e 
şöyle buyurmu ş tur: "Ey ateş ! ibrâhim'e karşı  
serin ve zararsız ol'. 

1 MC, 143, 144; BHA, 118 vd.; FC, 86-89, 95. (A.F.). Kr ş .: 
150 vd. 

2 Enbiyâ (21), 69. 
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Biz diyoruz ki, Allah Hüseyin'in zorla öldürüle-
ceğ ini ve bu tür ölümle onun ebedi saadete kavu ş a-
ğı nı , kaatilinin de ebedi azaba düçâr olaca ğı n ı  bili-
yordu. (71) Biz diyoruz ki, Allah' ın dilediğ i olur ve 
dilemediğ i olmaz'. Allah' ı n dilemesi ve iradesi hak-
k ı ndaki inanc ı m ız, i ş te budur; yoksa dü ş manlar ı -
mı= ve sap ık görü ş leri savunanlardan birtak ı m 
rezillerin bize nisbet ettikleri görü ş ler değ ildir. 

1 Sünni görüş e göre her ş ey, ya doğ rudan doğ ruya ya da Allah' ı n 
ilmi vas ı tas ıyla O'nun taraf ından dilenmi ş  ve yarat ı lmış t ır. Mu'te-
zile ise, şerrin Allah'a isnad edilmesini inkâr etmi ş tir. Isnâ—aş eriyye 
bu görü ş e yakınd ır. BHA, 125, 126. Ismâilier de, ş erri Allah'a isnad 
etmezler, FC, 72. Daha geni ş  bir tart ış ma için bk.: Tevhid, 272-277. 
(A.F.). Ayr. kr ş .: UsW, I, 147; Fı kh, 181; ib ılne, 65. 
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YEDINCI BÖLÜM 

KAZA VE KADER HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh Ebû Câfer der ki: 
Bizim bu konudaki inanc ımız (Imam Câfer) es—
Sad ık (a.s.)' ın Zurâre'ye verdi ğ i cevapt ı r. Nitekim 
Zurâre ona, "Ey ş eyhim, kaza ve kader hakk ı nda ne 
dersin?" t diye sordu ğunda: "Ben diyorum ki, Yüce 
Allah kullar ın ı  kıyamet günü bir araya toplad ığı  
zaman, onlara emretti ğ i ş eyleri soracakt ır, onlar 
için takdir (kaza) etti ğ i ş eyleri değ il..." demi ş ti'''. 

Allah' ın kaderi hakk ında tart ış ma yasaklan-
mış tır. Çünkü Mü'minlerin Emin (Ali b. Ebi Tâlib) 
(a.$), kendisine kader hakk ında soru soran birine 
ş u cevab ı  vermi ş tir: "O, derin bir denizdir; sakin 
içine dalma!" Sonra adam ona kader hakk ında 
ikinci defa sormu ş  ve o da demi ş tir ki: "O, karanl ık 
bir yoldur; sak ın içine girme." Sonra üçüncü defa 

1 Krş .: IA ; Usûl, I, 150 vd.; Flich, 181; İbdne, 49 vd.; Akdid, 
43 vd.; Shi' ite, 133 vd. 

2 Tevhid, 292. Ş eyh Mufid, bu sözü sahih bir rivâyet olarak 
kabul etmez, Tas. ( Mur. III , 60-1). O, İ bn Bâbeveyh'in nâdir hadis-
leri kulland ığı nı  söyler. Daha geni ş  bir aç ıklama, Mur. III, 283'de-
dir. (A.F.). 
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sormu ş , o da; "O, Allah' ı n bir s ı rr ı d ır; sak ı n hakk ı nda 
konu ş ma" demi ş tir °. 

Mü'minlerin Emin (a.s.) kader hakk ında dedi 
ki: "Bil ki kader, Yüce Allah' ı n s ı rlar ı ndan bir s ı r; 
Allah' ın perdelerinden bir perde ve Allah' ı n koru-
duğ u ş eyler aras ı nda korunmu ş  bir ş ey olup Allah' ı n 
perdesi içinde ortaya ç ıkarı lmış , Allah' ın yarat ık-
ları ndan gizlenmi ş  ve Allah' ın mührü ile mühür-
lenmi ş tir. Allah' ın ilmi içinde olan ş eyler aras ında 
kaderin, (diğ er şeyler üzerinde) bir rüçhaniyeti 
vardı r. Allah kullar ı n ı  onun bilgisinden muaf tutmu ş  
ve onu, onlar ın idrak ve ak ıl s ını rlar ı nın ötesine 
yükseltmiş tir. İnsanlar, onun İ lahi hakikatine, ben-
zersiz gücüne ve nürâni büyüklü ğüne yahut da 
birliğ inin yüceliğ ine eri ş mezler. Çünkü bu (kader 
ilmi), Güçlü ve Ulu Allah'a mahsus köpüren bir 
denizclir. Onun derinli ğ i, gökler ve yer aras ındaki 
uzunluktad ır; geni ş liğ i, doğu ile bat ı  aras ı ndaki 
mesafedir; o, y ı ldızsız bir gece gibi karanl ıkt ır; y ı -
lanlar ve bal ı klarla dolu olup, bunlar bazan üste 
çıkar, bazan da denizin dibine inerler. Bu denizin 
dibinde parlayan bir güne ş  vard ır. Bir, Emsalsiz 
ve Ebedi olan dışı nda onun ilmini ara ş tı rmak hiç 
kimseye yara ş maz. Onun bilgisini arayan ki ş i, Al-
lah' ı n emrine kar şı  gelmi ş , O'nun yüceliğ ini reddet-
miş  ve O'nun s ı rrı  ile perdesini yoklamış  olur. Böy-
lece "O, Allah'ın gazab ına ugrayacaktır ; onun 

1 Tevhid, 292. Ş eyh Mufid, bu yasak iki zümreye uygulanabi-

lir, der. Birincisi bu yasak, tart ış ma pe şinde ko şarak gerçek iman ı  
kaybedebilecek ve ç ıkmaza dü şebilecek insanlara tatbik edilir. İ kinci 

olarak da, Allah' ın yaratmas ın ın hikmetini, sebeplerini ve etkilerini 

soruş turan kimselere uygulanabilir, Tas. ( Mur. III, 282-3). (A.F.). 
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varacağı  yer cehennemdir ve o ne kötü bir 
dönüş tür" °. 

Rivayet edildiğ ine göre, bir defas ında Mü'-
minlerin Emin —selam üzerine olsun— meyilli bir 
duvardan sak ınarak kar şı  tarafa geçmi ş . Bunun üze-
rine kendisine: "Ey Mü'minlerin Emiri! Allah' ın 
kazas ından kaç ıyor musun?" dendiğ inde, O (a.s.) 
şu cevab ı  vermiş tir: "Allah' ın kazas ından, Allah' ın 
kaderine kaç ıyorum." 

( İmam Cafer) es—Sad ık'a (72) muska (rukye)'- 
nın Allah' ın kaderini ne dereceye kadar defetti ğ i 
sorulduğunda, o (a.s.) şu cevab ı  verdi: "Onlar 
da Allah' ın kaderindendir" 2 . 

1 Enfâ1 (8), 16. Ayn ı  konu için bk.: Tevhid, 306. (A.F.). 

2 Tevhid, 294-295. Kaza ve kader hakk ında Ş eyh Sadûk'un 

tam bir izahl, Tevhid, 291 vd.'dad ır Ayr. krş .: MB, 72, 309-311; 

FC, 96; Tas. (Mur. III, 60-61). (A.F.). E ş 'ari'nin kader hakk ındaki 
aç ıklamas ı  için bk.: ihdne, 70 vd. 
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SEKIZINCI BÖLÜM 

INSANIN FITRATI VE ~AYETI 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Ş eyh Ebû Câfer der ki: Bizim bu konudaki i-
nanc ı mı z şöyledir: Ş üphesiz Allah bütün yarat ık-
lar ı  tevhid üzre yaratm ış tır. Aziz ve Celil olan 
Allah bu konuda ş öyle buyurmu ş tur: "Hakka 
yönelerek kendini Allah' ın insanlara yarati-
hş ta verdiğ i dine ver . . . Yine bu konudaki, Yüce 
Allah'ın, "Allah, bir milleti do ğru yola eri ş tir-
dikten sonra, sak ınacakları  şeyleri onlara aç ık-
lamadıkça sapıklığ a düşürmez ... buyruğu hak-
kı nda İ mâm Câfer es-Sâtbk (a.s.) dedi ki: O, on-
ları , ho ş nut olacağı  ve olmayaca ğı  ş eyleri bildirin-
ceye kadar sap ı klığ a dü şürmez. 

Herş eyden yüce olan Allah' ı n, "Sonra da ona 
iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun 
ki .. ." 3  buyru ğ u hakk ı nda ( İmâm Câfer) dedi ki: 
Bu, O'nun nefse hangi fiillerin yap ılması  ve hangi 
günahlardan da sak ı nı lmas ı  gerektiğ ini bildirdiğ ini 
ifade etmektedir. Yüce Allah buyurur ki: "Şüphesiz 
ona yol gösterdik ; buna kimi şükreder kimi 

1 Rüm (30), 30. 

2 Teybe (9), 115. 

3 Ş ems (91), 8. 
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de nankörlük." Bu konuda İ mam Câfer dedi ki: 
Bu şu demektir: Biz ona gerçek dini bildirdik; o 
ister kabul etsin, ister etmesin. 

Güçlü ve Ulu Allah' ı n, "Semüd milletine 
doğ ru yolu 'göstermi ş tik ; ama onlar kötülüğü 
doğru yolda gitmeğe tercih ettiler" 2  âyetini 
İ mâm Câfer şöyle aç ıkladı : (Ve bu) onlar ın (ger, 
çeğ i) bilmelerine rağ men olmu ş tu. İmam Câfer 
es-Sâd ık'a, Aziz ve Celil Allah' ın, "Biz ona eğri 
doğ ru iki yolu göstermedik mi?" s  âyeti hakk ında 
sorulduğunda dedi ki: Bu, doğ ruluk ve fâs ıklık 
yoluna i ş aret etmektedir. Ve dedi ki: Allah' ın in-
sanlar ın bilgisinden koruduğ u ş ey, tamamen on-
ların dışı nda vazolunmu ş tur. Ve yine dedi ki: Yüce 
Allah onlara verdi ğ i ve bildirdiğ i ş eyler için be ş ere 
deliller getirmi ş tir'. 

1 Insan (76), 3. 

2 Fussilet (41), 17. 

3 Beled (90), 10.. 

4 Krş .; Usû/, I, 152, 156 vd. Insan ın fı trat ı  ve hidayeti konu-

sundaki Ehl—i Sünnet'in benzer görü şü için bk.: Fı kh, 181; ibline, 
65 vd. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

İ STİTA'A (YAPABILME GÜCÜ) 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh Ebtsı  Cafer dedi ki: 
Bizim bu meseleye dair inanc ı mı z İ mam Mûsâ 
Cafer el—Kaz ı m' ın—Allah'ın selam ı  onlar ın üzerine 
olsun— görü şü gibidir. Ona, "kulun istitaat ı  (yapa-
bilme gücü) var m ıdır?" diye sorulduğunda, dedi 
ki: Şu dört vasfa sâhip olmak ş artıyla evet! ..Bunlar : 
Fiili itibariyle hür olmak; bedeni bak ı mından sağ -
lam olmak; organlar ı  sağ lıkl ı  olmak; Yüce Allah 
tarafindan verilmi ş  gücü bulunmak... Bütün bu 
vasıflar bir arada bulundu ğu takdirde, o kimseye 
mustatic (gücü yeter) denir. Ona, "mesela. ne  gibi?" 
dendi. O (a.s.) dedi ki: (Farzedin ki) Fiilini yapmakta 
hür, sağ lı klı , normal organlara sâhip bir adam var. 
Bu kimse, bir kad ın görmedikçe zina etmeye muk-
tedir değ ildir. Ş imdi bu kimse bir kad ınla kar şı laş -
tığı  zaman, —ki bu kimse ister masum olsun ve 
Yûsuf (a.s.) gibi günah i ş lemekten sakınsın, ister 
onunla serbestçe hareket edip zina i ş lesin— i ş te bu 
durumda o, bir zanidir.(Birinci durumda) Onun 
için, Allah'a cebr alt ında itâat etmi ş tir, denemez; 
ayrıca (ikinci durumda) cebr alt ında olarak O'na 
itâat etmemi ş tir de denemez'. 

1 Tevhid, 279-280. (A.F.). Kr ş .: Usal, I, 160 vd. 
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( İ mam Câfer) es—Sad ı k (a.s.)'a, Güçlü ve Ulu 
Allah' ın, "...Oysa kendileri sapasağ lam ol-
dukları  zaman secdeye çağı rılmış lardı " i âyeti 
hakkında soruldu. O dedi ki, onlar emredildikleri 
ş eyi i ş lemeye ve yasaklanan ş eyden kaç ınmaya da 
muktedirlerdi; onun için de denemeye tâbi tutul-
dular2 . Imam Ebû Câfer (Muhammed el—Bak ı r) 
—selam üzerine olsun— dedi ki: "Tevrat'ta şöyle 
yaz ı lmış t ı r: Ey Mûsa! Ş üphesiz Ben seni yaratt ım, 
seni seçtim, sana do ğ ru yolu gösterdim, sana kuv-
vet verdim(73) ve sana Bana itâat etmeni emrettim 
ve seni Bana kar şı  günah i ş lemekten yasaklad ım 
Ş imdi sen Bana itâat edersen, sana kullar ı ma karşı  
yard ı m edeceğ im; fakat sen Bana itâat etmezsen, 
senin Bana itaat ı nda sana yard ı m etmeyece ğ im. 
itaat ın hususunda sana iyilik etmek Bana dü şer; 
senin Bana itaats ı zlığı n için seni sorguya çekmek de 
bana dü ş er" 3 . 

1 Kalem (68), 43. 

2 Tevhid, 280 (A.F.). 

3 Istitâat konusu, irade ve kader konular ıyla yakı ndan ilgi-
lidir. el—Kumnarnin gürü ş leri, en yetkili olanlar ınkinden daha da 

ileri gider. Wensinck'in mütaleas ını  tahlil edince, gerçekten üç durum-
la kar şı laşı lır: (1) Insan ın fiili gerçek değ il, mecâzidir (Cebriyye), 
(2) Insan ın yapabilme gücü, hay ır ve şer fiiller konusunda farkl ı lık 

gösterir (E ş 'ariler)—ayr ıca bak: MC, 266—, ve (3) Tam bir yapabil-

me gücü (Mutezile ve Ş iller). Ve aş ikâr ki el—Kummi, bu sonuncu 
durumu benimsemektedir, MC, 128, 157, 266; BHA, 115-122, özellikle 
119; Tevhid, 277-284 (A.F.).E ş 'arilerin bu konudaki görü şü için 

bk.: ibâne, 56, özellikle 57-59. 
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ONUNCU BÖLÜM 

YARADILIŞIN KAYNAGI (MEBDE') 

HAKKINDAKİ  INANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh Ebü Câfer der ki: 
Yahudiler, Yüce ve Kutlu Allah (kâinat ı  yarat-
tıktan sonra) yaratma i ş ine son vermi ş tir, dediler. 
Fakat biz diyoruz ki, aksine Yüce Allah, "...her 
an kâinata tasarruf etmektedir'. Herhangi 
bir i ş  O'nu meşgul edemez'. O diriltir ve öldürür, 
yarat ır, r ı zk verir ve diledi ğ ini yapar. Biz deriz ki: 
"Allah dilediğ ini mahveder, dilediğ ini bırakır. 
Ana Kitâb O'nun kat ındadır." 3  O, yaln ızca var 
olanı  mahveder ve yaln ızca var olmayan ı  yaratı r. 
Bu, Yahudilerin ve onlar ı  takibedenlerin inand ık-
ları  gibi bir yaratma (bed') 

Yahudiler bu yaratma akidesini bize nisbet 
ettiler ve Ehl-i Ehvâ'dan bize muhalif olanlar da 
bu konuda onları  takibettiler. ( İ mam Câfer) es-
Sad ık (a.s.) dedi ki: Allah, ibâdeti yaln ızca O'na 
hasredeceğ ine ve O'nun ortaklar ını  reddedece ğ ine 
dair kendisinden ahid almad ıkça hiçbir nebi gön- 

1 Rahmân (55), 29. 
2 Tevhid, 271 (A.F.). 
3 Ra'd (13), 39. 
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dermemi ş tir. En yüce olan O, diledi ğ ini geciktirir, 
dilediğ ini de öne al ır'. (Bunun bir örne ğ i şudur:) 
O, önceki ş eriatları  ve hükümleri, bizim Peygam-
berimizin ş eriat' ve hükümleri ile neshetmi ş tir. Bed' 
(ilk yaratma—ba ş lang ıç)'in diğer bir örne ğ i de Ki-
tab'lar ı n Kur'an'la iptal edilmi ş  olmas ıdır. 

Es—Sadık (a.s.) der ki: Kim, Aziz ve Celil Allah 
daha önce bilmediğ i yeni bir şey yapar, iddias ında 
bulunursa, ben o kimseden uza ğı m (beri). Ve o 
(a.s.) dedi ki: Allah, bir şeyi yaptıktan sonra ondan 
pişmanlı k duyar, iddias ı nda bulunan biri, bizim 
görü şümüze göre, Yüce Allah' ın inkarcı sıdır2 . 
Sad ık' ın (a.s.) oğ lu İsmail ile ilgili olarak Allah'a 
mâlüm olan ş ey kadar hiçbir şeyin O'na aç ıkça 
belli olmadığı  hakkı ndaki sözüne gelince ... şüphesiz 
o (imam Câfer) der ki: Allah' ı n iradesinden, hiçbir 
şey, oğ lum İsmall'i benden önce öldürdüğü zamanki 
kadar apaç ık olarak tezâhür etmemi ş tir. Böylece 
onun, benden sonra imam- olmad ığı  bilinebilir 3 . 

1 revhid, 269 (.A.F.). 
revidd, 271 (A.F.). Ayr. kr ş .: Akad, 45. 

3 Teuhid, 268-272; MC, 75 vd., 188 vd., 193, 210, 228 vd.; 
BHA, 66-82; FC, 19-22; Affifi 10 vd., 28-29 (A.F.). Ayr ı . krş .: Akd-
id, 46. 
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ONB İ Rİ NC İ  BÖLÜM 

YÜCE ALLAH HAKKINDA MÜNAKAŞ A (CE- 
DEL) VE TARTİŞ MANİN (MİRA' ) YASAKLAN- 

MASINA DAIR İNANÇ 

Ş eyh Ebâ Câfer der ki: Allah hakk ı nda cedel-
de bulunmak yasaklanm ış tır. Çünkü bu, O'na câiz 
olmayan ş eye götürürl. 

( İ mâm Câfer) es—Sâd ı k'a (a.s.), Yüce ve Aziz 
Allah' ı n, "doğrusu sonunda Rabbine varıla- 
caktır" 2  âyeti hakk ı nda soruldu. Dedi ki: "Konu ş - 
ma Allah hakk ında bir tart ış maya dönü ş tüğ ü zaman, 
konu ş maktan kaçm". Es—Sâd ık (a.s.) derdi ki: "Ey 
Adem oğ lu! Eğer bir ku ş  senin kalbini yiyecek ol- 
sayd ı , o onu doyurmazd ı . Senin gözüne gelince .. 
eğ er gözün üstüne bir i ğne deliğ i yerle ş tirilmi ş  ol- 
sayd ı , kör olurdu. Sen ise buna ra ğ men, bu ikisiyle, 
göklerin ve yerin hükümranl ığı n ı  öğ renmek isti- 
yorsun. (74) E ğ er samimi ve sâd ı ksan, i ş te Allah' ın 
yaratt , ğı  ş eylerden biri olan güne ş  .. gözlerini onun- 
la doldur ve sonra o, senin dedi ğ in gibi olacakt ı r. 

Ve din i ş leri ile ilgili her hususta, bo ş  tartış ma 
yasaklanm ış tı r. Mü'minlerin Emin (a.s.) ş öyle söy- 

1 Urduca mütercimi, yasaklanan şeyin bo ş  şey olduğ unu ve 

bunun yegane maksadm ı n muhalifi susturmak olup ciddi bir haki-

kat ara ş tırmas ı  olmadığı nı  söyler, 29. (A.F.). 

2. Necm (53), 42. 
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lemiş tir : "Tart ış ma yoluyla dini arayan, dinden 
çıkmış  olur" °. 

( İ mam Cafer) es—Sad ık (a.s.) da demi ş tir ki: 
"Boş  tartış malara batan kimseler (ashabu'l—kelam), 
helâk olacak; müslümanlar ise kurtulacaklard ır. 
"Gerçek şu ki müslümanlar, ş erefli ve asildirler. 
Ş imdi muhaliflere kar şı , Allah'ın Kelâm ı , Peygam-
berinin (s.a.s.) ve imamların (a.s.) sözleriyle veya 
onları n sözlerinin anlamları  ile delil getirme mese-
lesine gelince .. buna, Kelâm'da iyi yeti ş miş  biri 
için ş arts ız olarak müsaade edilir; fakat Kelâm'da 
iyi yeti ş memi ş  birine, bu hususta izin verilmemi ş  
tir, ve tamamiyle haramd ır. 

( İmam Cafer) es—Sad ık (a.s.) dedi ki: "Halka 
karşı  benim sözlerimi delil olarak ileri sürün. E ğer 
onlar sizi delil getirmek suretiyle yenerlerse, delil 
getirilerek yenilen siz de ğ il ben olacağı m". Ondan 
(a.s.) rivâyet edildiğ ine göre o şöyle söylemi ş tir: 
"Hakikati savunma için konu ş ma, batıl karşı sında 
susmaktan daha hayı rl ı dı r". Ebül—Huzey1 el—Allar ın 
Hiş am b. el—Hakem'e ş öyle söyledi ğ i rivayet edilir • 
"Seninle bir tart ış mada bulunmak isterim. Ş u ş artla 
ki, eğ er sen beni yenersen, senin mezhebini kabul 
edeceğ im; ama ben seni yenersem, sen de benim-
kini kabul etmelisin. " Hi ş am dedi ki: "Bana kar şı  
pek insafh davranmad ın. Hayı r .. ben seninle bir 
tartış mada bulunaca ğı m. Ş u ş artla ki, eğ er ben seni 
yenersem, sen benim mezhebimi kabul edeceksin ; 
fakat sen beni yenersen, ben (uygun bir cevap için) 
kendi imamı ma ba şvuracağı m" 2 . 

1 "Men talebe'd—Dine bi'l—Cedeli Tezandaka". 

2 Daha geniş  bilgi için bk.: Teuhed, 370-376 (A.F.). 
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ONIKINCI BÖLÜM 

LEVH VE KALEM HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Ş eyh (Ebü Câfer) der ki: Bizim levh ve kalem 
hakkındaki inanc ı mı z, onlar ın iki melek olduğ u 
ş eklindedir'. 

1 Urduca mütercimi bu ilgi çekici hükme kar şı  çıkar ve ş un-
lar ı  söyler (D, 31): "Şeyh Mufid der ki: Levh ve Kalem'in iki melek 
olduğunu düşünmek, hakiki inanca z ı tt ır; çünkü muhtelif hadis-
lerden, Levh'in, Allah' ı n kudretiyle K ıyamet Günü'ne kadar olacak 
her olay ı  yazdığı  ve O'nun kat ında mahfûz bir kitap olduğ u açıktır. 
Ayrıca Kur'an'da (Enbiyâ (21), 105): “And olsun ki Tevrat'tan 
sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullar ımın rnirasçt 
olduğunu yazmış tık" buyurulmaktad ır. Yani "Biz, uyanc ıdan 
sonra kudretimizle sad ık kulları mın yeryüzüne mirasç ı  olacaklar ını  
yazmış  bulunuyoruz„ Bu ayette geçen (ez-Zikr) sözüyle Levh kaste-

dilmiş tir. Kalem ise, arac ı lığı  ile zamamn olaylar ı  ve dünyanın ha-

diselerinin yaz ı ldığı  ş eyin adıdı r. Allah, meleklere Kendi s ırları ndan 

bir kı sm ı n ı  bildirmek veya peygamberlerinden birine vahy gönder-

mek istediğ i zaman, meleklere Levh'i okumalar ı  emredilir. Ş eyh 

Saclük, vahyin gönderili ş  şeklini anlat ırken, israfirin iki gözünün ö-

nünde bir Levh bulunduğunu bizzat kendisi yazmaktad ır. Allah, bir 

vahy göndermeyi arzu etti ğ i zaman, Levh, İ sratil'in alm ile temasa 

geçirilir. Böylece aç ıkça görülmektedir ki, Levh, bir mele ğ in adı  de-

ğ ildir. Öte yandan Levh ve Kalem'in iki melek oldu ğuna hiçbir 

yerde rastlam ıyoruz". 

Bu, Ş eyh Sadûk'un inam şı na, talebesi Ş eyh Mufid tarafından 

yapı lan ilgi çekici bir reddiyedir ( Ş eyh Mufid hakk ında bak: Ravzâ-
tu'l-Cennat, 563). MB de, bu görüşün Ş eyh Sadûk'a ait olduğunu 

söyler (A.F.). 
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ONVÇÜNCV BÖLÜM 

KÜRSİ  HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Ş eyh (Ebû Câfer) der ki: Bizim kürsi hakk ı n-
daki inanc ı mı z ş udur: Kürsi, ar ş , gökler, yeryüzü 
ve Allah' ı n yaratt ığı  öteki ş eyler de dâhil olmak 
üzre bütün yarat ı lmış lar ı n kab ı dı r. Kürsi, ba şka bir 
açıklamaya göre, ilim'dir. 

(imâm Câfer) es—Sâd ı k'a (a.s.), Aziz ve Celil 
Allah' ın, "...O'nun kürsüsü gökleri ve yeri 
kaplamış tır ..." âyeti hakk ında soruldu. Dedi 
ki : "Kürsi, O'nun ilmidir" 2 . 

1 Bakara (2), 255. 
2 Kr ş .: İA., Usûl, I, 129 vd.; MC, 93, 116, 127, 148-9, 266. 

45 



ONDORDÜNCe BÖLÜM 

ARŞ  HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh Ebû Câfer der ki.: 
Bizim ar ş  hakkındaki inanc ı m ı z şudur: Ar ş , bütün 
yaratı lmış lar tarafından ta şı nan veya desteklenen 
bir ş eydir. Ba şka bir aç ıklamaya göre ar ş , ilimdiri. 

( İ mâm Câfer) es—Sâd ık'a (a.s.), Güçlü ve Ulu 
Allah' ı n, "Rahm'im ar şı  istivâ etmi ş tir (kap-
lamış tır)" 2  âyetinin anlam ı  soruldu3 . Dedi ki: 
"O, her ş eyden ayn ı  uzakl ı ktad ır ve bir tek ş ey bile 
olsa, O'na diğer bir ş eyden daha yak ın değ ildir". 

1 Kr ş .: Lisût, I, 129. E 	ar ş  hakkındaki görü şü için bk.: 

İbgine, 6, 35-39. 

2 Tâ—Hâ (20), 5. 

3 Bu âyet, Tedlid, 258'de aç ıklanm ış tır. Hz. Ali'nin, h ı risti-

yanlara yapt ığı  felsefi bir tefsir için bk.: Teuldd, 259. "Allah' ın bir 

şeyden veya bir ş eyin içinde veya bir ş eyin üzerinde oldu ğunu iddia 

eden, şüphe yok ki Allah'a ortak ko şmuş tur". s. 260 Allah' ın üstte 

oluş u mecâzidir, s. 261; bu aç ıklamalar cismâni bir varl ığ a iş aret 

etmez, s. 261. Daha sonraki bölüm (48. Bâb, s. 261), Kur'an' ın "... 

Arşı  suyun üzerinde idi" (H ıld (11), 7) âyetini aç ıklar. Su, gökler 

ve yeryüzünden önce yarat ı lmış t ır. Ar ş , 49. Bâb, 263. sahifede tasvir 

edilmiş tir. Kürsi, d ış  kap ı  (el—bâbu'z—zâhir), Ar ş  da iç kap ı  (el—babu'l 

—bât ın)'dır. 50. Bâb, 265. sahife, Ar ş ' ı  yarat ı lan ş eylerin dürdüncüsü 

olarak tarif eder: (1) Hava, (2) Kalem, (3) Nûr, (4) Ar ş 'dır. (A.F.) 
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Ş imdi bütün yarat ı lmış lar tarafindan destek-
lenen arş ,' herbiri sekizer gözlü, gözleri de dünya 
kadar geni ş  olan sekiz melek tarafından ta şı nı r. 
(75) Meleklerden biri, insan şeklindedir ve o, Allah'-
dan, Adem oğ lu için (hergün) yiyecek sağ lamas ı nı  
diler. Onlardan biri de bir bo ğ a ş eklindedir ve o da, 
Allah'dan bütün hayvanlar için yiyecek sa ğ lamas ını  
diler. Onlardan biri ise, bir arslan ş eklindedir ve o, 
bütün yırtı c ı  hayvanlar için Allah'dan yiyecek sa ğ -
lamas ı nı  diler. Onlardan bir di ğ eri de horoz ş eklin-
dedir ve Allah'dan bütün ku şlar için yiyecek sa ğ -
lamas ını  diler. Onlar şu anda dört tanedir. Fakat 
Kıyamet günü gelince, say ı ları  sekiz olacakt ı r. 

Ilim anlamındaki arş , öncekilerden dördü, son-
rakilerden de dördü tarafı ndan ta şı nır. Önceki dört, 
selam üzerlerine olsun Nuh, Ibrahim, Müsa ve Isa'- 
dır. Sonrakiler de, Allah' ın salâtı  üzerlerine olsun 
Muhammed, Ali, Hasan ve Hiiseyin'dir. Ar ş  ve ta şı -
pcılarma dair, imamlardan sa ğ lam senetlerle nak-
ledilen ş eyler, i ş te böyledir. 

Ş imdi bu kimselerin, ilim demek olan ar şı n 
taşı yı cı lar' olu ş larını n sebebi ancak şudur: Peygam-
berimiz Muhammed'den (s.a.s.) önce ya ş amış  dört 
şeriat sâhibi peygamber Nuh, Ibrahim, Müsa ve 

1 Urduca mütercimi burada ilgi çekici bir not ekler. Der ki: 

"Ş eyh Mufid şöyle der: Ar ş ' ın sözlük anlamı  saltanat ve hüküm-

ranlık demektir. Melekler taraf ından taşı nan Ar ş , yedinci göktedir 

ve bu, hükümranl ık demek olan Ar ş ' ın bir kı smıd ır. Ar ş 'la ilgili bu 

yüksek inanç yeterlidir ve Ş eyh Sachik'un Ar ş 'ı  taşı yan meleklerin 

tezâhürü ve vas ıflar ı n ı  anlattığı  hadis, âhâd hadistir. Bu sebepten 

meleklerin vas ıflar ına, bu hadisin imamlardan rivâyet edildi ğ ine ve 

Ar ş ' ı  taşı yan meleklerin hadiste anlat ı ldığı  gibi tezâhür ettiklerine 

inanmak, zarüri değ ildir. Kesin olan, bizim nakletti ğ imizdir. Çevi-

ren Bedâyünl." (A.F.). Kr ş .: ihane, 36. 
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Isâ'd ır. Ilimler, bunlardan önce gelenlerden on-
lara geçmi ş tir. Bunlardan sonra s ı ras ıyla selâm ü-
zerlerine olsun Muhammed, Ali, Hasan ve Hüseyin'e 
geçmiş tir. Hüseyin'den sonra da imamlara geçmi ş -
tir'. 

1 Arş  için bk.: MB, 355. Sünni kelâmda Ar ş , &ir veya kı rmızı  
bir sümbül kürsüsü olabilir (MC, 148) ve "Allah, Levh—i Mahfûz'u 
beyaz bir inciden yaratt ı , ki bu, yeryüzü ile gök aras ındaki uzakl ık-
tan yedi kat daha uzundur ve Ar ş 'a temas etmektedir". Ayr ı ca "Allah, 
Ar ş ' ı  Kendi nürundan yaratt ı  ve Kürsi, Ar ş 'a temas etmektedir ve 
su, rüzgar ın arkası ndad ır". (Ayn ı  yer). "Ar ş ' ın etrafında dört nehir 

ve bu nehirlerin üzerinde dört melek vard ı r". "Gökler, Ar ş  ile kı yas-

lanınca, gök ile yeryüzü aras ı nda as ı l ı  bir lamba gididir". (Ayn ı  yer). 

Bu sebepten Ar şı n, Kürsi'den daha fevkalade bir ş ey olduğu aç ıkt ır. 
(A.F. ) . 
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ONBEŞ tNCİ  BÖLÜM 

NEFİSLER VE RUHLAR 
HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh (Ebü Câfer) der ki: 
Bizim nefisler hakk ı ndaki inanc ımız ş udur: Nefis-
ler, kendileriyle hayat ın sürdürüldü ğü ruhlardır° 

 ve onlar, yaratı lan ş eylerin ilkidir. Bu, Hz. Peygam-
ber'in (s.a.s.) bir hadisin.den ç ıkmaktadır: "Yüce 
Allah' ın örneksiz olarak yoktan yaratt ığı  (ibdk) 2  şey-
lerin ilki, kutlulanm ış  (mukaddese) ve temizlen-
miş  (mutahhara) nefislerdir ve O, onlar ı  Kendi 
Birliğ ini tasdike sevketmi ş tir. Bundan sonra O, di ğ er 
yarat ıklar ı nı  yaratmış tı r". 

Nefisler hakk ındaki inanc ı mı z şudur: Onlar 
yok olma (fenâ') için değ il, ebedi var olma (bakaa) 
için yarat ı lmış lardı r. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) 

1 Nefs ve ruh hakkında bak: E.J. Calverly, El, Ili, 827-830; 

MB, ruh, 184-187; nefs, 349-351; Tal ı ânevi, Dic. of Tech. Terms, 
rûh, I, 540-547; nefs, II, 1396-1403. Nefs be ş  türlüdür: (1) Emmâre, 

(2) Leyvânıe, (3) Mutmainne, (4) Râz ıye, (5) Merd ıyye veya Mül-
hime (MB, 350). (A.F.). Ayr. kr ş .: Shi'ite 161 vd. 

2 Ibdâ', yoktan yaratmakt ır (MC, 210 vd.). Halk (yaratma) 

ise, şekil verme, ortaya koyma olarak göze çarpar. Bir şeyi örneksiz 

olarak yoktan yaratma ibdâ; bir ş eye şekil verme, birş eyden 

yaratma halk (yaratma)'d ır. Ama halk, yoktan yaratma yerine de 
kullanı lır, El, Il, 891. Ihdâ‘ ve halk hakk ında Ş ii görüş leri için bk.: 
MB. (A.F.). 
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şöyle buyurmu ş tur: "Sizler, fenâ' bulmak için de ğ il, 
ebedi varolu ş  (bakaa) için yarat ıldınız; ve siz yal-
nızca bir yerden ba şka bir yere nakledilirsiniz. Gerçek 
şu ki nefisler, yeryüzünde yabanc ı dır ve viicudda 
hapsedilmi ş lerdir" °. 

Bizim onlar hakkındaki görüşümüz şudur: On-
lar vücuddan ayr ı lış larından sonra, Allah gücüyle 
onların tekrar vücudlar ı na dönmelerini gerçekle ş -
tirinceye kadar, bir k ısmı  huzür, bir k ı smı  da azâb 
içinde ya şamaya devam ederler. 

(Vaktiyle) Meryem oğ lu İsa, (76) Havârilerine 
şöyle söylemi ş ti: "Size derim ki, gerçekten, semâdan 
gelmi ş  olanların dışı nda hiçbir ş ey semâya gitmez". 
Sâm yüce Allah da şöyle buyurur: "Dileseydik, 
onu âyetlerimizle yükseltirdik ; fakat o, dün-
yaya meyletti ve hevesine uydu ..." 2  Bunun 
içindir ki, onlar aras ı nda Ilâhi Hilkümranlığ a (Mele-
küt) yükseltilmemi ş  nefisler, k ızg ın alevli ate ş  çu-
kurunda temelli çak ı lıp kalacaklard ır. Ve bu, hem 
cennette yüce dereceler, hem de cehennemde a ş ağı ya 
doğ ru basamaklar bulunduğu içindir. 

1 Nefislerin yok olmazl ıgı  hakkında Urduca müterciminin ilgi 

çekici bir notu vardır. O şöyle demektedir: "Ş eyh IVIufid der ki, 

bu, ahad bir hadistir ve sa ğ lam bir rivayet olmadığı  ispatlanm ış tır. 
Nefislerin yok olmayaca ğı na inanmak doğ ru değ ildir.Çünkü Kur'an'da: 

"Yeryüzünde bulunan her ş ey fânidir ; ancak Yüce ve Cömert 
olan Rabbinin varlığı  balddir". (Rahman (55), 26-27), ayeti 

bulunmaktad ır. Bu sebepten nefisler yok olacaklard ır. Nefsin ebedi 

varlığı na inanmak, Yunan feylosoflar ının görü şünü kabul etmektir. 

Bu hadisin, Allah' ın ilk olarak yaratt ığı  mukaddes ruhlar ın ebedi 

varlığı na işaret etmesi mümkündür ve bunun da muhtelif hadislerle 

desteklenmesi imkan ı  vard ır". MB'de ruh ve nefs hakk ında uzun 
açıklamalar vard ır. (A.F.). 

2 A‘raf (7), 176. 
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Aziz ve Celil olan der ki: "Melekler ve Ceb-
râil mikdarı  ellibin yıl olan o derecelere bir 
günde yükselebilirler" t ; "Allah'a kar şı  gel-
mektep sakmanlar, Güçlü Hükii ınclâr' ın ka-
tında, yüksek bir derecede, cennetlerde nûr 
içindedirler" 2 .; "Allah yolunda öldürülenleri 
ölü saymaym, bilâkis Rableri kat ında diridir-
dirler. Allah' ın, bol nimetinden onlara ver-
diğ i şeylerle sevinç içinde r ızıklanırlar, arka-
larından kendilerine ula ş amayan kimselere, 
kendilerine korku olmad ığı nı  ve kendilerinin 
üzülmeyeceklerini müjde etmek isterlern 
"Allah yolunda öldürülenlere, ölüdür, deme-
yin; zira onlar diridi ı .ler, fakat siz fark ında 
değ ilsiniz" 4 . 

Ve Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: 
"Nefisler, silahlanm ış  ordulard ır. Onlar ın aras ında 
birbirleriyle iyi tan ış anlar birle ş irler; birbirleriyle 
iyi tanış mamış  olanlar ise ayr ı  ayr ı  dururlar'''. 

( İmam Cafer) es-Sad ık (a.s.) şöyle söylemi ş -
fil-6 : "Gerçekten Allah, Gölge Alemi'nde (Âlem-i 
Mücerredât), vücudlart yaratmadan ikibin y ı l önce, 
ruhlar aras ında karde ş liğ i öğ retmi ş tir. Eğ er bizim 
önderlerimiz (kaaimünâ) olan Ehl-i Beyt şu anda 
bulunsalard ı , şüphe yok ki, kendisiyle Gölge Ale- 

1 Meâric (70), 4. 

2 Kamer (54), 54-55. 

3 M—i İ mrân (3), 170. 

4 Bakara (2), 154. 

5 MB, 211, mucennebe (silahlanm ış ) terimini mecmûa (top-
lanm ış ) olarak aç ıklar. (A.F.). 

6 Urduca mütercimine göre Câfer es—Sâcl ık' ın bu ve bundan 

sonraki rivâyeti ile bundan önceki notta geçen hadisin, âhâd haber-

ler olduğ unu ve bu yüzden kabul edilmeyebileceğ ini söyler. (A.F.). 
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mi'nde karde ş lik kurmu ş  olan karde ş ine, kendi 
hakiki karde ş ine tercihen mirasç ı  olurdu". 

( İ mam Cafer) es—Sad ık (a.s.) ş öyle söyledi: 
Gerçekten ruhlar, âlem—i heva'da birbirleriyle 
karşı la şı rlar ve birbirlerini soru ş tururlar. Yeryüzün-
den bir ruh kendilerine yakla ş tığı  zaman, âlem—i 
hevadaki ruhlar derler ki : B ı rak ın onu! Çünkü o, 
berbad bir yerden gelmi ş tir. Sonra ona sorarlar: 
Falan—filan kimse ne yapt ı ? .. Geri dönen ruh, o 
hayattad ı r, dediğ inde, onlar da onunla kar şı la ş mayı  
ümit ederler. Ve geri dönen ruh, onun ölmü ş  olduğunu 
söylediğ i takdirde, onlar da : O helâk oldu, helak 
oldu! derler . . . Yüce Allah buyurur ki : " . . . Gaza-
bımın uğ radığı  kimse, muhakkak mahvolur" 
"Tartı ları  hafif gelenler ise, onlar ın yeri bir 
çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir 
misin? O, kızgın bir ate ş tir" 2 . 

Dünya ve dünyada oturanlar ı n hikayesi, oku-
yanus, gemici ve gemi hikayesi gibidir. Lokman 
oğ luna dedi ki : Ey yavrucu ğ um, dünya muhakkak 
derin bir denizdir, ki içinde birçok kimse helal( ol-
muş tur. Onun için Güçlü ve Ulu Allah'a iman ı , 
o denizdeki gemin ; Allah korkusunu erzakm; 
Allah'a tevekkülü de yelkenin kil! E ğ er kurtulursan, 
bu, Allah' ın lutfudur ; ama helal olursan, bu da 
Allah'dan değ il, kendi günahlarm ı n yüzünden ola-

cakt ı r. 

Ademoğullar ı  için en ş iddetli anlar üçtür: 

Doğum günü, ölüm günü ve tekrar dirili ş  (ba's) 
günü... (77) Allah, Peygamber Yahya'y ı  bu an- 

1 Tâ—Hâ (20), 81. 

2 Kâri'a (101), 8-11. 

52 



larda selâmetle selâmlam ış  ve demiş tir ki: "Doğ -
duğu günde, öleceğ i günde ve dirilece ğ i günde 
ona selam olsun!" J. Ve Isa da kendisini bu olay-
lar dolay ısiyle selâmlamış  ve demi ş tir ki: " ..Doğ -
duğum günde, öleceğ im günde, dirileceğ im 
günde bana selam olsun .." 2 . 

Ruh hakkındaki inanç şudur: Ruh bedenin 
bir cinsi değ ildir; ayr ı  bir yarat ıktı r. Bu hususta 
Yüce Allah' ın kelâm ı  şöyledir: " . Sonra onu 
başka bir yaratık yaptık . .'". 

Bizim nehiler, resuller ve imamlar hakk ı ndaki 
inanc ımız, onlarda şu be ş  ruhun bulunduğu ş ek-
lindedir : Rühul—Kuds, İman ruhu, Kuvvet ruhu, 
Ş ehvet ruhu ve Hareket (mudrec) ruhu'. Gerçek 

1 Meryem (19), 15. 

2 Meryem (19), 33. 

3 Mu'minfin (25), 14. Kr ş .: UsW, I, 133-4. 

4 Urduca mütercimi şöyle bir aç ıklamada bulunuyor: Rühu'l-

Kuds, nebiler ve resullerin, kendisiyle e şyanın hakikatini öğ rendik-

leri ruhtur. Onlar ne dü şünmek ne de tecrübe etmek ihtiyac ındadır-
lar. Rühu'l—İ man, bir kimsenin, onun arac ı lığı  ile Allah'a ibâdet 

ettiğ i ve hem sirkten hern de dinsizlikten kaç ındığı  ruhtur. Rûhu'l-

Kuvve, canhlarin, onun arac ı lığı  ile kendi hayatı nı  kazanmak için 

uğraş t ıkları  ve düşmanlar ın hücümlar ım ters—yüz ettikleri ruhtur. 

Rühu'ş —Ş ehvet, bir kimseyi yiyecek ve içece ğ i arzu etmeye sevkeder 

ve erkeğe kadını , kadına da erkeğ i aratır. Rilhu'l—Mudrec, her canl ı -
mn onun arac ı lığı  ile hareket edip i ş  yaptığı  ruhtur. Bedene göz—

kulak olan ruh i ş te budur. O azald ığı  zaman, fiziki zayıflığ a götürür 

ve onun sönmesi ölüm demektir. 

MB, 185'e göre be ş  türlü ruh vard ır: (1) Rûhu'l—Kuds, (2) 
Rühu'l-İ man, (3) Riihu'l—Kuvve, (4) Rühu' ş —Ş ehve, (5) Rühu'l-

Beden. Bu sonuncusuna Rühu'l—Mudrec de denir. Nebiler, bunlar ın 

beş ine de sahiptir. Sâd ık mü'minler sondan itibaren dördüne sahip-
tir. Hıristiyanlar ve Yahudiler ise sondan itibaren üçüne sahiptirler. 

Dic. of Tech. Terms, I, 540-548'e göre ruh üç türlüdür: (1) Hayvâni, 

(2) Nefsâni, (3) Tabii. (A.F.). 

53 



mü'minler dört ruha sâhiptir : İmân ruhu, Kuvvet 
ruhu, Ş ehvet ruhu ve Hareket ruhu'. Ve Yüce Allah'-  
in sözüne gelince : "Sana ruhun ne oldu ğunu 
soruyorlar, de ki: Ruh, Rabbiznin emrinden 
ibarettir . ." 2 . Çünkü muhakkak ki o, Cebrâil ve 
Mikâirden daha büyük bir yarat ıktır. O dâimâ Allah'-  
in Resftlü (s.a.$), melekler ve imamlarla beraberdir 
ve Meleküt âlemine aittir. Bu konuya dair bir eser 
yazaca ğı m ve onda bu meselelerin özelli ğ i hakkında 
geni ş  açıklamalarda bulunaca ğı m. 

1 Asaf A. Fyzee, Necef ve Delhi bask ı lar ından yaptığı  tercüme-

sinde buraya şu cümleyi de ekler: "Kâfirler ve hayvanlar ın üç ruhu 

vard ı r: Rilhu'l—Kuvve, Rühu' ş—Ş ehve ve Rühu'l—Mudrec (Hareket)" 

(A Shii'ite Creed, 53). Bu, bir önceki notta an ılan MB, 185'deki aç ık-

lamaya da uygun dü ş mektedir. 
2 Isrâ (17), 85. 
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ONALTINCI BÖLÜM 

ÖLÜM HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh (Ebû Câfer) der ki: 
Mü'minlerin Emin Ali'ye (a.s.) "bize ölümü tarif 
et" denildi. Dedi ki: "Tesadüfen siz, bu i ş i gerçek-
ten çok iyi bilen birine geldiniz. Ölüm, ölen bir 
kimseye ş u üç ş eyden birini getirir: Ya ebedi saâdet 
müjdeler , ya sonsuz felaket, ya da korku ve deh ş et. 
Yahut da, eğ er ölen kimse kendisinin hangi k ısma 
ait olduğ unu bilmiyorsa, belirsiz bir durum ... Ş imdi 
bizim dostumuz olan ve buyruğumuza uyan kim-
senin durumuna gelince .. o, ebedi saadet müjde-
lerinin sahibi olacakt ı r. Dü şmanımız ve davamıza 
karşı  ç ı kan kimseye gelince ..ona da ebedi felaket 
haberleri verilecektir. Fakat durumu şüpheli olan, 
yani kendi durumunu bilmeyen ise, kendi vaziye-
tinin ne olaca ğı nı  bilmeksizin nefsini harcay ıp duran 
bir mü'mindir. Ona da şüphe ve deh ş etten sonra 
hayı r ula şı r. Sonra Allah onu, kat'iyyen dü ş manlar ı -
mı zla birle ş tirmez; fakat onu, bizim ş efâatimizle 
ateş ten kurtaracakt ır. Onun için ihlâsla davran; 
Allah'a itâat et; yaln ı zca kendi nefsine güvenme ve 
Allah' ın azab ını  küçük görme! Çünkü Allah' ı n üç-
yüzbin y ı llık azab ından sonra dahi bizim ş efaati-
mizi kazanamam ış  olan o kimse, hakikaten müsrif-
ler aras ı nda sayı lmalı dır". 
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İ mam Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib'e (a.s.) (78), 
"halkın cahili olduğu bu ölüm nedir?" diye söruldu. 
Dedi ki: Ölüm, bu dert diyar ı ndan ebedi saâdete 
gittikleri zaman mü'minlere gelen en büyük hazd ı r. 
Ve o, kâfirlere de, cennetleri olan bu dünyadan, ne 
azalan ne de sönen bir ate ş e gittikleri zaman gelen 
en büyük musibettir. 

Hüseyin b. Ali b. Ebi Tâlib (a.s.), çok s ıkışı k 
durumda iken', kendisiyle beraber olanlar ona bak-
t ılar ve gördüler ki, o, kendilerinden tam anlam ıyla 
farklıdır. Çünkü büyük s ıkı nt ı  içinde olanlar ı n renk-
leri değ iş tiğ i, korkudan titredikleri, kalpleri deh ş etle 
dolduğu ve etekleri çarpmaya ba ş ladığı  zaman, 
Hüseyin (as.) ve onun bir k ı sı m yak ı n dostlar ı  p ırı l 
pırı l yüzlere, sakin dudaklara ve tam safin' bir ş uura 
sâhiptiler. Bunun üzerine onlar ın bir k ı smı  diğ er-
lerine, "ona bak ı n, ölüme hiç ald ırdığı  yok" dediler. 
Hüseyin de onlara dedi ki: Sab ı r ey asillerin oğul-
lar ı ! Çünkü ölüm, bela ve s ı kı ntı dan, geni ş  bahçeler 
ve ebedi lütuflara geçti ğ imiz bir köprüden ba ş ka 
nedir ki! Ş imdi hangimiz, bir hapishaneden bir 
saraya ç ı kmayı  istemez? Ş unlara, sizin dü ş manları -
niza gelince ..onlar, bir saraydan bir hapishaneye 
ve dayan ı lmaz i şkencelere gidenler gibidir. Gerçek-
ten babam (Ali b. Ebi Talib), bu hususta Allah' ı n 
Resâlü'nden (s.a.s.) bana şunu rivâyet etmi ş tir: 
"Gerçek şu ki dünya, bir mü'min için hapishane, 
bir kâfir için de cennettir; ölüm, mü'minler için 
kendi bahçelerine, kafirler için de cehennemlerine 
uzanan bir köprüdür. Bilin ki ne o yalan söyledi, 
ne de ben..." 

1 Kerbelâ vak'as ındaki ac ı  ve ac ı kl ı  duruma i ş aret edilmek- 
tedir. 

56 



( İ mam) Ali (Zeynelabidin) b. el—Huseyn'e (a.s.), 
"ölüm nedir?" diye soruldu. O dedi ki: Ölüm, mü'min 
için, kirli ve bitli elbiseleri ç ıkarı p atmak veya ele 
ve ayağ a vurulan a ğı r zincirleri k ı rmak, muhte ş em 
ve güzel kokulu elbiseler giymek, iyi yeti ş tirilmi ş  at-
lara binmek ve ayd ı nlanm ış  ş in yerlere girmek gi-
bidir. Ve kâfire gelince ölüm, muhte ş em elbiseleri 
çekip atarak en pis ve adi elbiselere bürünmek; 

ş in yerlerden, en vah ş i yerlere ve en büyük i şken-
celere geçmektir. 

( İ mam) Muhammed el—Bak ır'a (a.s.), "ölüm 
nedir?" diye soruldu. O (a.s.) dedi ki: O size her 
gece gelen uykudur; ancak ölüm uzun süreli bir 
uykudur. Uyuyan, bu uykudan K ıyamet günü d ışı n-
da uyanmaz. Baz ı lar ı  uykular ında tarifsiz ne ş eler 
görürler, ki onun de ğ eri tahmin edilemez; di ğ erleri 
de, ifade edilemeyecek deh ş et sahneleri görürler. 
Buna göre, mes'üd veya korkulu olabilecek birinin 
durumu nas ı l tasvir edilebilir? Öyle ise ölüm budur; 
ona göre haz ı rlanmış  olun. 

( İ mam Cafer) es—Sad ık'a (a.s.), "bize ölümü 
tarif et! "dendi. (79) O (a.s.) dedi ki: Ölüm bir 
mü'mine fevkalade güzel kokulu bir meltem gibi-
dir. O bu meltemin güzelli ğ ini teneffüs eder ve böy-
lece bütün yorgunlu ğu ile ac ı lar ı  kendinden kaybo-
lup gider. Bir kâfire ise ölüm, engerek y ı lanlar ı n ı n 
ve akreplerin sokmas ı  gibidir. Hay ı r, ondan daha da 
ac ı tıcı d ır" °. Sonra ona: "Ölümün, bir testere 
ile kesilmekten veya bir makasla do ğ ranmaktan 
veya ta ş la ezilmekten ya da gözbebeklerin de 
eldeğ irmeninin mili ile çevrilip durmaktan daha ac ı  
olduğunu söyleyen kimseler vard ı r!" dendi. O (a.s.) 

1 MB, 156 (A.F.). Ölüm hakk ı nda ayr ı ca krş .: Shi'ite, 163. 
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dedi ki: "Böylesi, ölümün kafirler ve günahkarlar 
üzerindeki ş iddetli a ğ rı sı dı r. Onların aras ında, bu 
tür felâketlere ş âhid olanlar ı n bulundu ğ unu görmü-
yor musunuz? Ş imdi ölüm, bundan daha da ac ı  ve 
bütün dünya i şkencelerinden daha elem vericidir". 
Ona soruldu: "Biz, ölüm amndaki bir kâfirin ac ı  
içinde olmadığı nı ; hikayeler anlat ırken ve gülerken 
ya da konu şurken öldüğünü görüyoruz; ayn ı  du-
rum, baz ı  mü'minlerin ölümünde de olmaktad ı r. 
Bunun sebebi nedir? Yine' hem mü'minler hem de 
kafirler aras ında, ölüm ıstırab ı  sı rasında giiçlüklere 
dayananlar bulunmaktad ır". O (a.s.) dedi ki:"Mü'- 
minlerin hoş landığı  her türlü saâdet, onun ilk mükâ-
fat ımn baş langı ç kısmıdır; çektiğ i her s ıkı nt ı  da, gü-
nahlar ı nı n affı dır; böylece o, temizlik, sâfiyet ve kusur-
suzluk içinde Allah' ın mükâfat ına layık olarak ve 
onu bu mükâfattan ay ıracak herhangi bir ş ey olmak-
sı zın öbür dünyaya ula ş abilir. Baz ı  kâfirlerin duru-
munda bulunmas ı  gerekli olan kolayl ıklar, onun bu 
dünyadaki iyi hareketlerinin bedelidir; böylece o, 
öbür dünyaya ula ş tığı nda, onu, getirdi ğ i azâbdan 
başka kurtaracak bir ş ey kalmaz. Kâfirin ölüm s ıra-
sında karşı laş tığı  her s ıkınt ı , Allah' ın azabını n ba ş -
langıc ı dır ; çünkü onun iyi fiillerinin mükafat ı , en 
sonra gelecektir. Çünkü Yüce ve Aziz Allah adildir 
ve haks ız davranmaz". 

İmam Mûsâ b. Cafer (el-Kaz ı m) (a.s.), ölümün 
ac ı ları  ile knran ırken terleyen ve kendisine sesle-
nenlere cevap veremez durumda olan bir adam ı  
ziyaret etmi ş ti. (Bunu görenler) Dediler ki: "Ey 
Allah' ı n Resûlü'nün oğ lu! Arkada şı mızın durumunun 
ne merkezde ve ölümün ne olduğunu öğ renmeyi 
arzu ederiz". O (a.s.) dedi ki: "Gerçek ş u ki ölüm, 
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mü'minleri günahlardan ar ınd ıran bir temizleyici-
dir ve onlara dü ş en son ac ı  ve üzerlerindeki son güna-
hı n keffaretidir. Halbuki ölüm, kâfirleri iyi fiillerinden 
ayı rı r ve o, onlara ula ş an son lezzet veya lütuf veya 
tesellidir. Ölüm, onlar ı n iyi fiillerinin son mükâfa-
tıdı r. Sizin dostunuza gelince .. o, günahlardan tam 
anlamıyla elenmiş  ve suçlardan bütünüyle ar ınmış  
durumdad ır. O temizlenmi ş tir; öyle ki, lekelerinden 
temizlenmiş  bir elbise kadar saft ır (80) ve evimiz olan 
ebediyet diyar ı nda bizim toplulu ğumuz Ehl—i Beyt'le 
beraber olmaya uygun hale sokulmu ş tur". 

( İmam Ali) er—Rı za'nın (a.s.) ashab ı ndan biri 
hasta oldu. ( İmam Ali) er—Rıza (a.s.) onu ziyaret 
etmeye gitti ve ona, "kendini nas ı l hissediyorsun?" 
diye sordu. O da cevap olarak hastal ığı nın ş iddetin-
den hissettiklerini kastederek, "siz beni b ırakıp git-
tikten sonra ölümle kar şı la ş tım" dedi. ( İ mam Ali 
er—Rıza), " ölümü nas ı l buldun?" diye sordu. O, 
"şiddetli bir ac ı  idi" ş eklinde cevap verdi. ( İ mam) 
ona dedi ki: "Sen ölümle kar şı laş mad ı n; fakat senin 
başı na gelenler, seni ikâz eden ve tezâhürlerinden 
bir k ı smı  ile seni yüzyüze getiren ş eylerdi. Gerçek şu 
ki insanl ık iki s ı nıfa ayr ılabilir: Ölümde rahatlık 
bulanlar ile ölümle ba şkaları na rahatl ık verenler .. . 
Bu bakı mdan Allah'a, velâyete (imamlara) ve nübüv-
vete (peygamberlik) imam tazele ki, ölümde rahat-
lık bulanlar aras ı nda olas ın". Adam buna göre hare-
ket etti. Bu hikaye uzundur. Biz bu hikâyeden ge-
rekli olan k ı smını  aktarm ış  bulunuyoruz. 

( İ mam) Muhammed b.Ali b. Müsa er—R ızâ'ya 
(a.s.) soruldu: " Ş u müslümanlara ne oluyor da 
ölümü sevmiyorlar?" O (a.s.) dediki: "Onlar ölümü 
tan ımazlar ve bu yüzden de onu sevmezler. Eğ er 
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onun bilgisine sâhip olsalar ve Allah' ın gerçek dost-
lar ı  olsalard ı , onu severler ve öbür dünyan ı n, ken-
dileri için dünyadan daha hay ı rlı  olduğunu gerçek-
ten bilirlerdi". Sonra devamla dedi ki: "Ey Allah' ın 
kulu! Bir çocuk veya deli bir adam, viicudun ıı  temiz-
leyen ve ac ı ları nı  sona erdiren ilac ı  almay ı  neden 
reddeder?" (Bu soruya kendi cevap vererek)dedi ki: 
"Çünkü onlar, ilac ın faydalar ının câhilidirler". 

Yine ( İ mam er—R ıza) (a.s.) dedi ki: "Allah' ın 
salt ve selam ı  üzerine olsun Mul ıammed'i l ı ak pey-
gamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, 
kendilerini gerekti ğ i şekilde ölüme haz ırlayanlar 
için ölüm, gerçekten onlar ı  tedavi eden bu ilâçtan 
çok daha faydal ı  olacakt ı r. Kald ı  ki onlar, ölümün 
kendilerine getirece ğ i rahmetleri bir bilselerdi, ölümü, 
belalardan kurtulmak ve s ıhhatine kavu ş mak için 
ilacını  isteyen ak ı llı  ve sağ lam bir adamdan daha 
fazla ister ve arzu ederlerdi". 

İmam Ali b. Muhammed (b. Ali b. M'ûsa er-
-Rı za) (a.s.) bir keresinde, ölüm korkusundan a ğ -
layan ve figân eden bir ashab ını  ziyaret etmi ş ti. Ona 
deki ki: "Ey Allah' ın kulu! Hakkında herhangi bir 
bilgiye sâhip olmad ığı n için ölümden korkuyorsun. 
Sen ne diyorsun, sen? Elbiselerini pis bulduğun; 
a şı r ı  pislik ve kirden başı n derde girdiğ i ve yaralar 
ve berelerle dolu oldu ğun; ama hamamdaki bir ban-
yonun bütün bunlar ı  gidereceğ ini bildiğ in takdirde, 
hamama girip yıkanarak bu kirin kaybolmas ın ı  arzu 
etmez misin? Yaralar ve berelerin senden uzakla ş -
ması  için hamama girmeyi istemez misin?" Adam, 
"evet, ey Allah' ın Resülü'nün oğ lu" dedi. ( İ mam) 
dedi ki: " İş te bu ölüm o hamamd ı r ve ölüm, günah- 
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larının affi ve senin kötü fiillerinden temizlenmene 
karşı  duran son parçad ı r. (81) Çünkü sen ölüme 
girdiğ in ve üzerinden geçti ğ in zaman, bütün keder, 
endiş e ve ıstıraptan kurtulmu ş  ve tamamiyle sevinç 
ve huzura kavu ş mu ş  olacaks ın". Bunun üzerine adam 
sâkinle ş ti; ne ş elendi ve kendini teslimiyete b ı rakt ı ; 
gözlerini yumdu ve yoluna devam etti. 

İ mam Hasan b.Ali'ye (a.s.)- ölümün ne oldu ğ u 
soruldu. Dedi ki: "Ölüm henüz vukû bulmam ış  ş ey-
lerin doğ rulanmas ı dır. Babam bana bu hususta bir 
hadis rivâyet etmi ş tir. O (babam) babas ı ndan, dede-
sinden, o da selam üzerine olsun ( İmam Cafer) es-
Sad ı k'tan rivâyet etti ve dedi ki: Muhakkak ki mü'- 
min, öldüğ ü zaman gerçekten ölmez; hakikaten ölen 
kâfirdir. Çünkü Güçlü ve Ulu Allah şöyle buyurur: 
"....ülüden diri diriden ölü çalcar ırsın..."'; 
yani kâfirden mü'min ve mü'minden kafir... Ve 
o ( İ mam Cafer) dedi ki: Allah' ın salât ve selam ı  
üzerine olsun Peygamber'e bir adam geldi ve dedi ki: 
"Ey Allah' ın Resûlü! Bana ne oldu ki ölümü sev-
rneyi ş imin sebebini bilmiyorum".Hz. Peygamber bu-
yurdu: "Mal ın var m ı ?" Adam: "Evet", dedi. Hz. 
Peygamber buyurdu: "Hiç hay ır için ba ğış larda 
bulundun mu?". Adam cevap verdi: "Hay ır". Salât 
ve selam üzerine olsun buyurdu: "Ölümü sevmeyi ş in 
i ş te bu yüzdendir". 

O ( İ mam Câfer) (a.s.) dedi ki: Bir adam Ebû 
Zerr'e gitti ve sordu: "Ölümü niçin sevmiyoruz?" 
O cevap verdi: "Çünkü ne yapt ı nsa bu dünya için 
yapt ı n. Ama geleceğ i yıktın. Ve insanlar, güzel bir 
meskenden bir harabeye nakletmeyi sevmezler". 

1 .A1—i İ mran (3), 272; En'am (6), 95; Yûnus (10), 31; Rûm 
(30), 19. 
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Ebû Zerr'e soruldu: "Her ş eyden Yüce olan 
Allah'a dönü şümüz hakkı nda ne dü şünüyorsun?" 
Cevap verdi: " İ yi ve faziletli olan, çekilip giderek 
kendi halk ı na dönen biri gibi olacakt ı r. Ş erir (kötü) 
ise, korku ve deh ş etle efendisine dönen kaçak bir 
köle gibi olacakt ır." Yine ona soruldu: "Allah' ın 
huzurundaki hâlimiz hakk ında ne dü ş ünüyorsun?" 
Cevap verdi: "Amellerinizi Allah' ın Kitâbl' ınn ş u 
sözlerine göre haz ı rlayın: iyiler, şüphesiz, nimet 
içindedirler ; Allah' ın buyruğundan çıkanlar 
cehennemdedirler" °. Bir adam dedi ki: "O halde, 
Allah' ı n rahmeti nerededir?" O cevap verdi: "... 
Doğrusu Allah' ın rahmeti iyi davrananlara 
yakındır'''. 

1 infifâr (82), 13-14. 

2 .A'râf (7), 55. Ölüm hk. bk.: MB, 156 (A.F.). 
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ONYED İNC İ  BÖLÜM 

KABİR SORULARI HAKKINDAKİ  INANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh Ebû Câfer der ki : 
Kabirdeki sorgu—sual hakk ı ndaki inanc ı mı z ş udur: 
Kabir sorusu hakt ı r ve ondan kurtulu ş  yoktur. Uygun 
şekilde cevaplar veren, kabrinde rahatl ığ a ve güzel 
kokulara ; âhirette de Cennetu'l—Me'vâ'ya kavu ş a-
cakt ı r. Ama uygun ş ekilde cevap vermeyene, kabrinde 
"kaynar sudan ziyafet verilir" ı , ve o, öbür dün-
yada cehennem ate ş inde kı zart ı lır. Kabir azab ını n 
çoğunluğu, ba şkaları nı  çeki ş tirip iftirada bulunma, 
kötü ahlakl ı  olma ve idrar ın pisliğ ine aldırmama 
yüzünden olur. Sad ık bir mü'mine kabirde uygu-
lanan i şkencenin en sert ş ekli, göz kapağı = elde 
olmadan titremesi (82) veya kan ald ı rma (hacamat) 
gibidir. Bu azâblar, ölüm an ı nda keffaretini ödeme-
diğ i endişeleri, ıstırapları , hastalıkları  ve ş iddetli 
acı lar ının doğurduğu günahlarının keffareti içindir. 

Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Allah' ı n 
Resûlü, Mü'minlerin Emiri'nin (a.s.) annesi Fat ı ma 
binti Esed'i, kad ınlar onun cenazesini y ıkad ıktan 
ve tabutunu onun (Hz. Peygamber) omuzuna ta şı -

dıktan sonra, kendi gömle ğ i ile kefenlemi ş ti. Hz. 
Peygamber, tabutu, onun kabrine getirilinceye kadar 

1 Vâkı a 56), 93. 
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taşı maya devam etti. Sonra Hz. Peygamber, kabrin 
içine girdi; sonra do ğ rularak onu kollar ı nı n aras ı na 
ald ı  ve kabire yerle ş tirdi. Bundan sonra uzun bir 
süre fis ı ldayarak ve ona "senin o ğ lun, senin oğ lun" 
diyerek, üzerine do ğ ru eğ ildi. Sonra kabirden ç ıkt ı  
ve üzerine toprak atarak düzeltti. Sonra kabrin üze-
rine eğ ildi; halk onun şöyle söyledi ğ ini i ş itti: "Allah'- 
dan ba şka ilâh yoktur. Ey Allah' ı m onu Sana ema-
net ediyorum". Sonra döndü ve mü'minler de dedi-
ler ki: "Ey Allah' ın Resülü! Biz seni daha önce hiç 
yapmadığı n bir ş eyi yaparken gördük". Bunun üze-
rine salt ve selam üzerine olsun dedi ki; Bugün ben 
Ebû Talib'in (a s.) iyiliğ ini kaybettim. Çünkü o 
(Fatı ma binti Esed), beni, kendine ve çocuklar ına 
tercih ederdi. Bir gün ona K ıyamet gününden ve 
insanlar ın nas ı l çırı lçıplak dirileceklerinden söz ettim. 
O dedi ki: Yaz ı klar olsun benim ç ı plak vücudu-
ma! Bunun üzerine, Allah' ın onu elbiseleri ile 
dirilteceğ ine dair teminat verdim. Sonra ona 
kabrin s ı kıntı sı nı  anlatt ı m. Bunun üzerine, vay 
benim ıstırab ı ma! dedi. Ona Yüce Allah' ı n 
onu bu dertten koruyaca ğı na dair teminat verdim. 
Bunun içindir ki, onu kendi gömleğ imin içine kefen-
ledim ; kabrine indirdim; üzerine e ğ ildim ve sorguya 
çekilebilece ğ i hususlarda ona gerekli ş eyleri öğ ret-
tim. Ona Rabbinden soruldu. Dedi ki : Rabbim Allah'- 
dı r. Peygamberi soruldu;o, Muhammed, diye cevap 
verdi. İmam ve velisi hakkında soru soruldu. Bunun 
üzerine tereddüde dü ş tü ve duraklad ı . Ona, oğ lun, 
senin oğ lun dedim. Böylece o, imam ı n oğ lumdur dedi. 
Bunun üzerine o iki melek, onun yan ı ndan ayr ı l-
d ı lar ve dediler ki: Bizim sana bir ş ey yapacak gücü-
müz yoktur. Onun için kendi gelin odas ında uyuyan 
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bir gelin gibi uyu! Bunun üzerine o, ikinci bir ölümle 
öldü. Nitekim bunun doğ ruluğu Yüce Allah' ın Ki-
t'abı 'ndad ı r: "Onlar: Rabbim bizi iki defa öldür-
dün, iki defa dirilttin. Biz de suçlarn ınzı  itiraf 
ettik, bir daha ç ıkmaya yol var mıdır?" t . 

1 Mü'min (40), 11; Urduca mütercimi şu açıklamada bulu-

nur: "Biri bu dünyadaki, diğeri de kabirde olan iki ölüme inanmak 

esasl ı  bir şekilde tesbit olunmuş tur.". Ayr. bk.: MB, "ölüm" (mevt) 

maddesi. Kabirde, Münker ve Nekir adl ı  iki meleğ in sorgusu, Sünni 
inan ış ta da vard ır, MC, 120, 163-167, 195, 268. ismâill aç ıklama 
için bk.: FC, 93, 94. (A.F.). Kabir sorgusu ve azab ının doğruluğu 
hakkında sünni inan ışı  için bk.: Fı kh, 182; Ibdne, 9, 76-77. Ayr. 
krş .: MC, 163-166. 
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ÖNSEK İ Z İNCİ  BÖLÜM 

DÖNÜŞ  (REC'A) HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah rahmet eylesin Ş eyh EVI Câfer der ki: 
Bizim dönü ş  (recca) hakk ındaki inanc ı mız şudur: 
(83) O, bir gerçektir. Şüphe yok ki Aziz ve Celil 
Allah, Yüce Kitâbl'nda ş öyle buyurmu ş tur: "Bin-
lerce kiş inin memleketlerinden ölüm korku-
suyla çıktıklarını  görmedin mi? Allah onlara, 
ölüm, dedi; sonra onlar ı  diriltti..." i Bunlar, 
yetmi şbin evin insanlar ı  idi ve her y ı l salgına uğ rar-
lard ı . Fakirler fakirlikleri yüzünden olduklar ı  yerde 
kalırlarken, zenginler de zenginliklerine dayanarak 
çı kar giderlerdi. Böylece salg ı n öfkesini kalanlardan 
alı r; gidenlere çok az zarar verirdi. Ş imdi kalanlar 
diyeceklerdir ki: "E ğ er biz de gidebilmi ş  olsayd ık, 
salgın elbette bize bula ş mayacakt ı ". Gidenler de 
diyeceklerdir ki: "E ğ er kalsayd ı k, salgı n onlara sal-
dırdığı  gibi, bize de sald ı racakt ı ". Böylece onlar ın 
hepsi de, salg ın zaman ı  yakla şı nca, topluca yurt-
larından ayr ı lmaya karar verdiler. Sonra hepsi de 
çıktılar ve bir nehrin k ıyı sı na yerleş tiler. Ama e şya-
ların' indirdikleri zaman, Allah onlara "Ölün!" 
diye emretti. Onlar ın herbiri helâk oldular. Oradan 
geçenler, onlar ı  süpürdüler ve onlar bu durumda 

1 Bakara (2), 243. 
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Allah'ın dilediğ i sürece kald ı lar. İ srail peygam-
berlerinden Yeremya ( İ rmiya) onlar ın yanın-
dan geçti. Dedi ki: "Ey Rabbim! E ğ er istesey-
din, onları  yeniden hayata kavu ş turabilirdin; böylece 
onlar Senin ülkelerinde yerle ş ebilirler; Senin kul-
ları nı  doğururlar ve Sana ibadet eden kimselerle 
birlikte ibâdet edebilirlerdi". Bunun üzerine bir 
vahiyle Yüce Allah ona sordu: "Senin hat ı r ın için 
onları  hayata döndürmemi mi arzu ediyorsun?" 
Peygamber, "evet ey Rabbim", dedi. Bunun üzerine 
Allah onları , onun hat ırı  için yeniden hayata kavu ş -
turdu ve onlar ı , onunla birlikte gönderdi. 

Ş imdi bu halk öldü ve tekrar dünyaya döndü 
ve kendileri için belirlenen zamanda tekrar öldü. 
Yüce Allah buyurur ki: "Yahut altı  üstüne gelmi ş  
bir kasabaya uğrayan kimse gibisini görme-
din mi? 'Allah bunu ölümünden sonra nas ıl 
diriltecek?' dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz 
yıl ölü bıraktı , sonra diriltti, 'Ne kadar kal-
dın?' dedi; 'Bir gün veya birgünden az kald ım' 
dedi. Hayır yüz yıl kaldın, yiyeceğ ine içeceğ ine 
bak, bozulmamış ; eş eğ ine bak; ve hem seni 
insanlar için bir ibret k ılacağı z, kemiklere 
bak, onlar ı  nasıl birleştirip, sonra onlara et 
giydiriyoruz, dedi. Bu ona apaç ıık belli olunca, 
'Artık Allah'ın herşeye Kaadir olduğuna 
inanmış  bulunuyorum' dedi"'. Böylece onlar ı n 
peygamberleri, yüz y ı l ölü kaldı ; sonra dünyaya 
döndü ve orada kald ı ; sonra da kendisi için belir-
lenen zamanda (eceli ile) öldü. Bu, selam üzerine 
olsun Vzeyr idi; fakat onun Yeremya ( İ rmiya) ol-
duğu da rivâyet edilir. 

1 Bakara (2), 259. 
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Ve Yüce Allah, Rabbinin tayin edilen müddeti 
için İ srail oğ lulları  aras ında Mûsa'n ın kavminin seçili ş i 
hakkı ndaki hikâyede şöyle buyurur : "Ölümünüz-
den sonra şükredersiniz diye sizi tekrar dirilt-
miş ti" °. Bu, onların Yüce Allah' ı n kelâm ı n ı  i ş ittik-
leri zaman olmu ş tu. (84) Onlar: "Allah' ı  apaç ık 
görmedikçe sana inanmayaea ğı z ..." 2  dediler. 
Böylece onlar ın günahlar ı  yüzünden üzerlerine y ı l-
dırı m dü ş tü ve öldüler. Mûsâ, "ey Rabbim ! Yanlar ı -
na vardığı m zaman israil o ğ ullar ına ne diyeceğ im ?" 
dedi. Bunun üzerine Allah onlar ı  diriltti ve tekrar 
dünyaya döndüler. Yediler. İ çtiler. Kad ı nlarla ev-
lendiler. Çocuklar do ğurdular. Dünyada ya ş ad ı lar 
ve kendileri için belirlenen sürede (ecelleri gelince) 
öldüler. 

Yüce Allah Meryem o ğ lu Isa'ya, "ölüyü iznimle 
dirilttiğ in zaman" buyurdu'; ve Allah' ın emri 
ve izni ile Isa'n ın —selam üzerine olsun— dirilttiğ i 
ölülerin hepsi de dünyaya döndüler ve orada, ya ş a-
dı klar ı  kadar ya ş ad ı lar ve sonra da kendileri için 
tayin edilen zamanda öldüler. 

Ashabu'l—Kehf'e gelince... "onlar mağ rala-
rında üçyüzdokuz y ıl kaldı lar, derler'''. Sonra 
Allah onlar ı  diriltti. Onlar da, birbirlerine sorma-
lar ı  için dünyaya döndüler. Onlar ın hikayeleri iyi 
bilinmektedir. 

Eğ er soru sahibine, muhakkak ki Yüce Allah, 
"Mağara ehli uykuda iken sen onlar ı  uyanık 
sanırdın ..." 5  buyuruyor diye sorulsayd ı , ona göre 

1 Bakara (2), 56. 

2 Bakara (2), 53. 

3 Mâide (5), 110. 

4 Kehf (18), 25. 

5 Kehf, (18), 18. 
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bu, ş öylece cevapland ı r ı labilirdi: Gerçek şu ki onlar 
ölüdür; çünkü Güçlü ve Celil Allah ş öyle buyur-
muş tur: "Vah hâlimize! Yattığı mız yerden bizi 
kim kaldırdı? derler. Onlara: i şte Rahmân 
olan Allah' ın vaadettiğ i budur, peygamberler 
doğru söylemi ş lerdi, denir" 1 . Eğ er (kafirler), bu 
böylece ölünün diriltilmesine i ş aret eder, derlerse, 
(biz de deriz ki) evet gerçekten Ma ğ ara ehli (Ashâ-
bu'l—Kehf) de ölü idi. Bu neviden birçok örnek var-
d ı r. Böylece dönü şün (recca), geçmi ş  milletlerin ara-
s ı nda vukû buldu ğu doğ rulanmış  olmaktad ır. Nite-
kim Hz. Peygamber (s.a.$) ş öyle buyurmu ş tur: "Ön-
ceki milletler aras ı nda olan ş eyler, bir at ı n ayağı nı n 
diğerine veya bir yelek'in (okun arkas ındaki tüy) 
ötekini takibedi şi gibi, bu ümmette de aynen olacak-
tır". Bu yüzden, bu esasa göre dönü şün (recca) bu 
ümmette de olaca ğı na inanmak zaruridir. 

Muhaliflerimizin rivayet ettiklerine göre, Mehdi 
(a.s.) ortaya ç ıktığı  zaman, Meryem o ğ lu İ sa (a.s.) 
yeryüzüne inecek ve Mehdi'nin arkas ında namaz 
k ı lacaktı r. Ş imdi İ sa'n ı n dünyaya ini ş i, onun, ölü-
münden sonra dünyaya dönü şüdür. Çünkü Aziz ve 
Celil Allah buyuruyor ki: " .. Ey isâ! Ben seni 
eceline yetirece ğ im ve seni, Kendime yüksel-
tecegim..." Yine Güçlü ve Ulu Allah buyurur 
ki: "... Hiçbirini b ırakmaksız ın onları  topla-
rım" 3 ; "O gün her ümmetin âyetlerimizi yalan-
layanlarını  toplarız; onlar bir arada tutulur-
lar" 4 . Demek ki kitlelerin hep birlikte bir araya 

1 Yâ-S1n. (36), 52. 
2 A.1-1. İ mran (3), 55. 

3 Kehf (18), 46. 
4 Neml (27), 83 
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toplanacağı  gün, topluluklar ı n bir araya toplanaca ğı  
günden ba şka olacakt ı r. 

Aziz ve Celil Allah buyurur ki: "Ölen kimseyi 
Allah' ın diriltmeyeceğ i üzerine bütün güçle-
riyle Allah'a yemin ederler. Hay ır, öyle değ il; 
bunu Allah gerçekten vaadetmi ş tir; fakat in-
sanların çoğu bilmezler" 3 . Burada söz konusu 
edilen, Rec`a (dönü ş )'d ı r2 . Bunun içindir ki Allah, 
hemen bu âyetin arkas ından ş öyle buyurur: (85) 
"Ayrılığ a düş tükleri şeyi onlara açıklamak 
için..." 3 . Buradaki "aç ıklamak", öbür dünyada 
değ il bu dünyada olacakt ır. Yüce Allah izin verirse, 
münhas ı ran "Rec`a" (Dönü ş ) konusunda bir kitap 
yazacağı m ve içinde, onun gerçek mahiyetini ve 
mutlaka olaca ğı na dair delilleri aç ıklayaca ğı m'. 

Ruhların bedenden bedene geçi ş i (tenâsüh) 
hakk ındaki görü ş , bât ı ldır ve tenâsühe inanan kâfir-
dir. Çünkü tenâsüh, cennet ve cehennemin inkâr ını  
gerektirir 5 . 

1 Nahl (16), 38. 

2 Urduca mütercimi ş öyle diyor: "Rivâyet edildi ğ ine göre, 

bir mü şrikin bir müslümana borcu vard ı . Müteaddit isteklere rağ men 

borç ödenmedi. Müslüman dedi ki: Bu borcu, ölümünden sonra nas ı l 

olsa alacağı m. Müşrik de ş u cevab ı  verdi: Hay ır, yan ı lıyorsun. Allah'a 

yemin ederim ki, O, hiç kimseyi ölümünden sonra diriltecek de ğ il-

dir... İş te bu âyet onu yalanlamak için inmi ş tir. (Mecma'u'/—Beyân)". 
(A.F.). 

3 Nahl (16), 39. 

4 Urduca mütercimi der ki, rec'a'ya inanma, Ş ii inanışı nı n 

esas unsurlar ından biridir. Buna inanmayan Ş ii değ ildir. (A.F.). 

Ric'at hakk ında geniş  aç ıklama için bak: Akad, 80 vd. 

5 Tenasüh, müslümanlar taraf ından genellikle kabul edil-

mez, MB, 204; BHA, 89 (p. 31) hulûlden söz eder; MC, 92. Bununla 

beraber bazan ismâililerin bir nevi tenâsühe inand ıklar ı  ileri sürü-

lür, El, IV, 648. Bunun ne derece do ğ ru olduğunu söylemek kolay 
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ONDOKUZUNCU BÖLÜM 

ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME (BAS) 
HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebû Câfer 
der ki: Bizim ölümden sonra dirilme (ba's) hakk ın-
daki inanc ı mız ş udur: O, hakt ı r. 

Salât ve selam üzerine olsun Nebi şöyle buyur-
du: "Ey Abdulmuttalib o ğulları ! Doğ rusu gözcü 
kendi halk ına yalan söylemez. Beni hak peygamber 
olarak gönderene yemin ederim ki, sizler sanki uyur-
mu ş  gibi mutlaka öleceksiniz ve sanki uyan ı rmış  
gibi yeniden diriltileceksiniz. Ölümden sonra cennet 
ve cehennemden ba şka da oturacak bir yer yoktur". 

değ ildir. Ama muteber kitaplar, bu inanc ı  dâima reddederken, bir 

k ı s ım halk inanış lar ının bu müş terek yanl ış a göz k ırptıkları  da söy-

lenebilir. 

W. Ivanow, Kelâmi Pir, XLIX, n. 2'de şu açıklamada bulunur: 

Tenâsüh, Ismâililer taraf ından 'teddedilmi ş tir. Ayr. bk.: FC, 93. 

onu muhaliflere bir cevap olarak görür. Muhtemelen Imâmet inan ışı , 

bir tenâsüh veya hulûl akidesi olarak yanl ış  anlaşı lmış  bulunmakta-

n:12~hr. Yetkililerce ruhsat verilmemi ş  halk inanış larının, bu 

görüşe meyletmiş  olması  da mümkündür. Bat ı  ismâilileri hem tenâ-

süh hem de hultilü ba ş tan sona reddederler. Her iki inan ışı n reddi 

ı çin Ihtânu' s—Safâ, Tenbihu'l—He ıdi, z—Zehebiyye, Mesiibih ve 

Seyyiduna Zuayb' ın Risdletu'n—Nefs'inden muhtelif iktibaslarda bu-

lunulabilir. Bu çal ış malar ı n teferruat ı  hk. bk.: W. Ivanow, Guide to 
Ismaili Literature, London 1953. (A.F.). 
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Bütün insanlığı n yarat ı lmalar ı  ve ölümden sonra 
diriltilmeleri, Güçlü ve Ulu Allah için, ancak bir tek 
nefsin yarat ı lmas ı  gibidir. Bu, Yüce Allah' ı n ş u ke-
lâmına uymaktad ı r : "Sizin yarat ılmanız ve tek-
rar dirilmeniz tek bir nefsin yarat ılması  ve 
tekrar diriltilmesi gibidir . " °. 

1 Lokmân (31), 28. Ba's' ı n hak olduğu hakkındaki Sünni 

inan ış  için bk.: Fı kh, 180, 182; İbdne, 8. Yazar ın belirttiğ i yöndeki 
Ş ii inanışı  için bk.: Akdid, 126 vd.; Shi'iite, 165 vd. 
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YIRMINCI BÖLÜM 

KEVSER HAVUZU (HAVZ ) HAKK İNDAKI 
İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh El:A. Câfer 
der ki : Bizim havz hakk ındaki inanc ı mı z şudur : O, 
hakt ı r. Onun geni ş liğ i, Eyle ile San'a aras ı ndaki uzak-
l ıkt ı r ve o, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) aittir. Do ğ rusu 
onun içinde, gökteki y ı ldızlar kadar çok testiler var-
dı r. Doğ rusu yeniden dirili ş  gününde, onun suyunu 
verecek kimse Mü'minlerin Emin Ali b. Ebi Tâlib 
(a.s.) olacakt ır. O, dostlar ı na içmek üzere su vere-
cek; dü ş manlar ı nı  kovacakt ı r. Onu bir kere içen, bir 
daha hiç susamayacakt ı r. Ve salât ve selam olsun 
Nebi şöyle buyurdu : "Ümmetim aras ından bir ta-
kım kimseler, ben Kevser Havuzunun ba şı nda iken, 
huzurumda sürüklenip götürülecek ve sol tarafa 
(cehennem) do ğ ru çekileceklerdir. Bunun üzerine 
ben ş öyle sesleneceğ im : Ey Rabbim ! Abhab ı m! Sonra 
bana: Sen onlar ın senden sonra ne yapt ıklarını  bil-
miyorsun ki!. . . denecek" °. 

1 Havz' ın Imzan Eyle ile Mekke veya Mekke ile San'a aras ın-
daki uzakl ıkta olduğ u da söylenir. Kr ş .: Adne, 76. 
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YIRMIBIRINCI BÖLÜM 

Ş EFAAT HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebeı  Cafer 
der ki: Biz, ister büyük günah i ş lesin ister küçük, 
Allah' ın dinini kabul etti ğ i kimsenin ş efaata kavu-
ş acağı na inamr ız. Günahlar ından tövbe edenlere 
gelince .. onlar ın ş efâata ihtiyaçlar ı  yoktur. Salt 
ve selam olsun Nebi buyurur ki: "Benim ş efaat ı ma 
inanmayana, Allah ş efaat ı mı  ba ğış lamas ın!" Ve yine 
salt ve selam olsun o dedi ki: "Tövbeden daha ba ş a-
rı lı  bir ş efaatç ı  yoktur" i . 

Ş efaat, peygamberlere ve vasilere aittir'. Mü'- 
minler aras ında da Rebia ve Mudar kabilelerinin 
sayı s ınca3  insan ad ı na ş efaat edebilecek olanlar var-
dı r. Hatta mü'minlerin en az ı  bile, otuzbin ki ş i adına 
ş efaatta bulunabilecektir 4. Fakat şüpheciler, (86) 
mü şrikler, kafirler ve inkarlar ı nda ı srar edenler için 
ş efaat yoktur. Ama Allah' ın Birliğ ine inananlar ara-
sındaki günahkarlar ba ğış lanabilir. 

1 MB, 398; MC, 194, 169 ve 180 vd.; BHA, 237, 238. (A.F.). 

2 MC, 182, BHA, 234-235. (A.F.). Nebiler ve bizim Nebi-

miz. Hz. Muhammed'in büyük ve küçük günah iş lemiş  mü'minlere 
ş efâatinin hak olduğu hk. bk.: Fı kh, 182; Ibeine, 8, 75. 

3 Araplar ın en büyük kabileleri. 

4 Sünni riyâyette yetmi ş  bin, W ensinck, Handbook, 112 (A.F.). 
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Y İ RMİİ K İ NC İ  BÖLÜM 

VA`D VE VAİD HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebû Câfer) 
der ki: Bizim va‘cl (mükâfat) ve vaid (cezâ—tehdid) 
hakkındaki i inanc ı m ı z ş udur: Allah' ın iyi i ş leri için 
mükâfat vaadettiğ i kimse, bunu mutlaka alacakt ı r. 
Fakat Allah' ın bir cezâ ile tehdid etti ğ i kimse ise, 
değ işik bir şeye sâhip olabilir. E ğ er Allah onu cezâ-
land ırırsa, bu O'nun adâletidir; fakat ba ğış larsa, 
bu da O'nun cömertli ğ idir. "...Rabbin kullara 
karşı  zâlim değ ildir'. Ve yine Güçlü ve Ulu 
Allah şöyle buyurur: "Allah kendisine ortak koş -
mayı  elbette bağış lamaz ; bundan ba şkasını  
dilediğ ine bağış lar ..." 

Ve Allah en iyi Bilen'dir. 

1 revhicl, 325-330, tamamen bu konu hakk ındadı r. İ mam 

Rıza, büyük günahlar ın Allah taraf ından affolunmayaca ğı  ş eklindeki 
Mu'tezile görü şünü reddeder, s. 326. Ş irk suçuna batmam ış  olmalar ı  
ş art ıyla zina edenler, h ı rs ızlar ve içki içenler bile kurtulacaklard ır, 
s. 329. Ayr. kr ş .: FC, 84 (A.F.). 

2 Fussilet (41), 46. 

3 Nisâ (4), 48. 
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Yİ RM İ VÇÜNCV BÖLÜM 

KULA YAZILANLAR HAKKINDAKİ  INANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebû Câfer) 
der ki: BiziM bu konudaki inanc ı mız ş udur:' Hiçbir 
kul yoktur ki, onun bütün amellerini yazmak üzere 
kendine vekil k ı lınmış  iki meleğ i bulunmas ı n. Kim 
bir iyiliğ e yönelirse, ona bir iyilik yaz ı lı r ve eğ er bu 
iyiliğ i iş lerse, ona on iyilik yaz ı l ır. Ama kötülüğ e 
niyetlenirse, o kötülü ğü i ş leyinceye kadar ona bir şey 
yaz ı lmaz. Eğ er bu kötülü ğü iş lerse, yedi saat mühlet 
tan ınır. Bu süre bitmeden önce tövbe ederse, onun 
aleyhine hiçbir şey yaz ı lmaz. Ama tövbe etmezse, 
yalnızca bir tek günah yaz ı lı r. 

Bu iki melek, kulun bir külü üflemesine var ı n-
caya kadar her ş eyini yazarlar. Nitekim Allah şöyle 
buyurur: "Oysa yaptıklarının bilen, değerli 
yancılar sizi gözetlemektedirler" 2 . 

Mü'minlerin Emin (a.s.), bir keresinde, lüzum-
suz sözler söylemekte olan bir adam ın yan ı ndan 

1 Kr ş .: MC, 129. 

2 İ nfitâr (82), 10-12. Kr ş .: MC, 199. Urduca ınütercimi 

şöyle bir not ekler: Bu âyetten, insanlar ın fiillerinden sorumlu ve ira-
de sâhibi olduklar ı  açıkça belli olmaktad ı r. İ yi ve kötü fiilleri 

yaratan sanki Allah de ğ ildir. Çünkü eğer O olsayd ı , insanın sorum-

luluğu bir sonuç olurdu ve fiiller, insanlara isnad edilemezdi ve böy-

lece, onlar, kötü fiillerinden dolay ı  cezâland ı rı lmazlard ı . Bu bakım-

dan fiillerin, Allah'dan değ il insandan doğduğu aç ıktır. (A.F.). 
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geçiyordu. Ona dedi ki: "Be adam, şu anda sen, 
kendi meleğ ine, Rabbine bir mektup yazd ı rıyorsun; 
onun için kendini ilgilendiren ş eylerden söz et ve 
seni ilgilendirmeyen şeyleri de terket!". 

Ali (a.s.) dedi ki: "Müslüman kimse, sustu ğ u 
müddetçe iyilik eden bir kimse (muhsin) gibi yaz ı lı r. 
Fakat konu ş tuğu zaman, ya iyilik eden ya da kötü-
lük eden olarak yaz ı lır". 

İ ki melek, Ademo ğ lunun köprücük kemiklerinde 
durur. Sağda duran melek iyilikleri; solda duran da 
kötülükleri yazar. Gündüzlere ait iki melek, kulun 
gün boyu i ş lediğ i amelleri; gece melekleri de kulun 
geceleyin i ş lediklerini yazarlar. 
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Yİ RMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ADALET (ADL) HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebü Câfer 
der ki: Kutlu ve Yüce Allah, bize adâleti emretmi ş -
tir i. Bizzat O ise, bize kar şı , bundan daha da iyi 
bir ş ekilde davranm ış t ır, ki bu da ho şgörüdür, kerem-
dir. Nitekim bu hususta Aziz ve Celil olan Allah 
ş öyle buyuruyor: "Kim ortaya bir iyilik koyarsa 
ona on kat ı  verilir ; (87) ortaya kötülük koyan 
ise ancak misliyle cezâland ırıhr ; onlara hak-
sızlık yapılmaz" 2 . 

Adâlet, iyiliğ e iyilikle; kötülü ğ e de kötülükle 
karşı lık vermek demektir. Salât ve selâm üzerine 
olsun Nebi ş öyle demi ş tir: "Aziz ve Celil Allah' ı n 
rahmeti d ışı nda, hiç kimse yaln ı zca iyi amellerinden 
dolayı  cennete giremez". 

1 Allah' ın adâleti hakk ında bk.: MC, 60-63, 195, 234; BHA, 
111-151, özellikle 149-151. Ş iiler adalete büyük a ğı rlık verirler. Bk.: 
BHA, 95; Macdonald, Development, 136. Tevhid'deki yegâne atıf, s. 

61'dedir. FC, 84. (A.F.). 

2 En'am (6), 160. 
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YIRMİ BEŞİ NC İ  BÖLÜM 

A'RAF (BURÇLAR ) HAKKINDAK İ  İNANÇ 

Allah' ı r rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebû Câfer) 
der ki: Bizim A`râfi hakk ındaki inanc ı mı z şudur: 
Acrâf, cennet ile cehennem aras ı nda bir sur (burç)'- 
dur ve üzerinde " ...her iki tarafı  da ~alarm-
dan tanıyan adamlar vard ı r . " 2 . Bu adamlar 
Hz. Peygamber (s.a.$).ve vasilerdir (a.s.) 3 . Onları  tan ı -
yan ve onlar ın da kendisini tan ı dığı  kimseler dışı nda 
hiç kimse cennete giremez. Onlar ı  inkâr eden ve on-
ların da kendisini inkâr etti ğ i kimseler d ışı nda hiç 
kimse de cehenneme giremez. 

A`rârta, ister kendilerine azâb etsin ister onlar ı  
bağış las ın Allah' ın emrini ümid edenler vard ı r. 

1 Ethiopic, Jeffrey, 65'den geldiğ i aş ikar. MB, 173. A`raf, 

mecazi olarak De'd ı m'de de kullanı lır ve imamlara işaret eder, ki 

insanlar ın nefisleri onlar ı n hidâyetleri ile ölümden sonra tezkiye 

olunacakt ır, FC, 9 (A.F.). Ayr ı . kr ş .: Shi'ite, 164. 

2 A'raf (7 ,, 46. 

3 Bu vasiler, İ snâ—a şeriyye'nin oniki imam ıd ır (A.F.). 
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Yİ RMİ ALTINCI BÖLÜM 

SIRAT HAKKINDAKİ  INANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebû Cafer 
der ki: Bizim s ı rat hakk ı ndaki inanc ı mız ş udur' : O, 
haktı r; bir cehennem köprüsüdür ve bütün yarat ı l-
mış lar ı n üzerinden geçece ğ i bir yerdir. Aziz ve Celil 
Allah ş öyle buyuruyor: "Sizden cehenneme uğ -
ramıyacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı  üze-
rine aldığı  kesinle şmiş  bir hükümdür" 2 . 

Başka bir yönden Suat, Allah' ı n hüccetlerinin 
(imamlar) adıdır. Allah, dünyada onlar ı  tan ıyan ve 
onlara itâat eden kimsenin, üzüntü ve pi ş manl ı k günü 
olan Kı yamet Günü'nde, cehennem köprüsü demek 
olan S ı rât üzerinden geçi ş ine müsaade edecektir. 

Allah' ın salât ve selam ı  ona olsun Hz. Peygam-
ber, Ali'ye (a.s.) şöyle söylemi ş tir: "Ey Ali! K ı yamet 
Günü geldiğ inde, sen ve Cebrail ile beraber S ırat' ı n 
üzerinde oturaca ğı m. Senin velayetine bir delil getir-
meyen kimsenin, S ı rat' ı n üzerinden geçmesine izin 
verilmeyecektir". 

1 Tam olarak MC, 232-233'de aç ıklanmış tır Cehennemin 

üzerindeki ince bir köprüdür; günahkârlar a şağı  düş ecek; fakat 

sad ık mü'minler kurtulacakt ır. Macdonald, 296 (E ş 'arl). O, "k ı lı ç-

tan keskin, kı ldan incedir". Ayn ı  eser, 306 (el-Gazzâli), 311 (Nesefi), 

349 (Fudali); BHA, 224; KP, 107 (A.F.). 

2 Meryem (19), 71. 

3 İ mam anlamında hüccet için bk.: FC, 8. imam, Allah' ı n 

yeryüzündeki delilidir, KP, 22 (A.F.). 
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Yİ RMİ YEDINC/ BÖLÜM 

MAH ŞER YOLU ÜZERİNDEKİ  GEÇİTLER 
HAKKİNDAKI İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebu Câfer 
der ki: Bizim bu konudaki inanc ı mı z ş udur: Bu ge-
çitlerin. (tepeler = akabât)i herbirinin özel adlar ı  var-
d ır. Onlardan bir k ısmının ad ı  "farz", "emir" veya 
"nehy"dir2 . İ nsan farz denilen geçite ula ş tığı  zaman, 
bu farz ı  (hayat ında) ihmal etmi ş  ise, o noktada hap-
sedilir ve orada kendisinden, Allah' ın hakk ı  istenir. 
Eğer oradan i ş lediğ i iyi ameller ve kendisine ula şan 
rahmet sayesinde ç ıkarsa, oradan kurtularak ba şka 

1 Urduca mütercimi, Ş eyh Mufid'e dayanarak ş u açıklamada 

bulunur: Akabatu Mah şer (Mahşer Tepeleri-Geçitleri) ile K ıyamet 

Günü vuku bulacak olan sorgu-sualler ilgili zaruri füller kastedil-
miştir. Gerçekte akabât, tepeler anlam ına gelmediğ i gibi, herhangi 

bir hadiste de bunlar ın, insanlardan bir k ısmı nın kolaylıkla bir kı s-

mı nın da güçlükle üzerlerinden geçecekleri tepeler veya da ğ lar ol-

duklar ı  görülmez. Allah, farz amelleri akabât ile k ıyaslam ış tır. Bunun 

sebebi de ş udur: Nas ı l ki insan dağ lar ı  aş mayı  zor bulursa, farz amel-
leri iş lemek de zordur. Mütercim, MB'ye dayanarak ş u açıklamada 

bulunur: Doğ ru inanış  şudur: K ıyamet Günü farz amel hesâb edile-

cek; halk k ısa mesafelerde her farz amel ile ilgili sorgu için durduru-
lacaktır. Eğer bir kimse bu hususta kusursuz bulunursa, S ırat' ın 

güçlüklerinden kurtulacakt ır. Fakat farz amelleri terkeden biri, güç-

lüklere düçâr olacakt ır. Ve o, Allah onu affetmedikçe veya onu ele 
alacak bir arac ı  bulunmad ıkça, cehenneme. at ı lacaktır. (A.F.). 

2 Krş .: BHA, 113 (A.F.). 
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bir geçite gelir. Böylece o, bir geçitten bir geçite sev-
kedilmekten ve her bir geçitte durdurulup, bu geçit-
lerin adlar ının ifade etti ğ i iş lerle ilgili kusurları ndan 
dolayı  sorguya çekilmekten kurtulamaz. E ğer bütün 
geçitlerden sa ğ lam olarak kurtulursa, ebediyet ül-
kesine (Dâru'l—Bakaa) ula şı r. Böylece orada, ebedi 
olarak ölmeyip diri kalaca ğı  bir hayata kavu ş ur; (88) 
herhangi bir sefâletin bula ş am ıyaca ğı  saâdetle mes'ud 
olur ve Allah' ın yan ında peygamberleri, hüccetleri 
(imamlar) ile sad ıklar, ş ehidler ve kullar ı ndan salih 
kiş ilerle birlikte oturur. 

Eğer bir geçitte hapsedilir ve bu geçitin hakk ı  
olan hususta sorguya çekilirse, onu ne daha önce 
i ş lediğ i iyi amelleri kurtarabilir, ne de Yüce Allah' ı n 
rahmeti ona ula şı r. Böylece onun aya ğı  bu geçitte 
tökezler ve cehennem ate ş ine at ı l ı r. Böyle bir durum-
dan Allah'a s ığı nı r ı z. 

Bütün bu geçitler, S ı rat' ı n üzerindedir. Bu ge-
çitlerden birinin ad ı  el—Velayeetir. Bütün yarat ı l-
mış lar bu geçitte durdurulur ve Mü'minlerin Emin 
(Ali b. Ebi Talib) (a.s.) ve ondan sonra gelen imam-
lara (a.s.) ba ğ lı lıklar ı  (velâyet) hakk ı nda sorguya 
çekilirler. Kim uygun bir cevap verirse, (S ı rat' ı ) 
geçmesine izin verilir. Ama kim uygun bir cevap 
veremezse, orada kal ı r ve cehenneme at ı lır. Aziz ve 
Celil Allah' ı n bu konudaki buyru ğ u şöyledir: "Dur-
durun onları ; çünkü onlar, sorguya çekilecek-
lerdir" °. 

Bu geçitlerden bir di ğ erinin ad ı  el—Mirsad (Gö-
zetleme Yeri)'dir, ve Güçlü ve Ulu Allah' ın buyru-
ğuna göre ş öyledir: "Doğrusu Rabbin gözetleme 

1 Saffât (37), 24. 
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yerindedir" 2 . Güçlü ve Ulu Allah buyurur: "Güç-
lülüğüme ve Ululu ğuma and olsun ki, z'alimin 
zulmü Benden geçemez" 2 . 

Bu geçitlerden bir di ğ erinin ad ı , er-Rahm'dir. 
Bunlardan birinin ad ı  el-Emânet'tin Bu geçitlerden 
birinin ad ı  es-Salât (namaz)'d ır. Herbir farz veya 
emir veya nehye (yasak) göre isimlenen geçitler 
vard ır. Kul, bunların herbirinden önce durdurulur 
ve herbirinden sorguya çekilin 

1 Fecr (89), 14. 

2 Bu bir âyet değ ildir. Belki Ş iilere göre bir hadis olabilir. 
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Yİ RMİ SEKİ Z İ NCİ  BÖLÜM 

HESAB VE MİZANLAR (TERAZİLER- 
ÖLÇÜLER) HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebfı  Câfer) 
der ki: Bizim hesâb hakk ı ndaki inanc ı mız, onun hak 
(gerçek) oldu ğu yolundad ı r. Onun bir k ısm ı  Güçlü ve 
Ulu Allah tarafindan yerine getirilecektir. Bir k ı s-
m ını  da O'nun hüccetleri (imamlar) yerine getire-
cektir. Selam onlara olsun peygamberlerin ve imam-
lar ı n hesaplar ı nı , Güçlü ve Ulu Allah görecektir. 
Her peygamber kendi yasisinin hesab ı n ı  görecektir. 
Vasiler de kendi ümmetlerinin hesab ını  görecektir. 

Kutlu ve Yüce Allah, nebiler ve resuller üzerine 
ş âhiddir. Nebiler ve resuller de vasiler üzerine ş a-

hiddir. İmamlar ise insanlar üzerine ş âhiddirler. Nite-
kim bu hususta Yüce Allah' ın buyruğu ş öyledir: 
"Her ümmetten bir ş âhid, seni de bunlara 
ş âhid getirdiğ imiz zaman nice olur?" 2 . Ve Yüce 
Allah ş öyle buyurur: "Hiç bilyleleri şu kimse 
gibi olur mu ki o, Rabbinden bir delil üzerinde 
bulunmaktadır; ayr ıca Allah'dan bir ş âhid 

1 İ yi bir genel mütalea için bk.: MC, 167-179, 195, 231 vd.; 

Macdonald, 306 (el-Gazzâli) ve di ğ er yerler; BHA, 224; KP, 110; 

Affifi, 163 vd. (A.F.). Hesâb ve mizânin Sünni inamsta da hak ol-

duğ u hk. bk.: Fı kh, 180, 182; İbiine, 8. 

2 Nisâ (4), 41. 
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onu takibetmektedir" . Bu âyetteki ş âhid, selam 
üzerine olsun Mü'minlerin Emin (Ali b. Ebi Talib)'- 
dir. Yüce Allah' ı n buyruğ u ş öyledir: "Muhakkak 
dönüş leri Bizedir. Sonra onların hesabını  gör-
mek Bize düş er" 2 . 

( İ mam Cafer) es-Sacl ı k'a (a.s.) Yüce Allah' ın, 
"Kıyamet Günü için adalet terazileri kurar ız. 
Böylece hiçkimseye bir haks ızlık edilmez . .." 3  
ayeti hakk ında soruldu. (89) Dedi ki: Teraziler pey-
gamberler ve vasilerdir. İ nsanlar içinde, cennete, 
hesâba çekilmeksizin girecekler vard ır. Fakat sor-
guya gelince .. Yüce Allah' ı n, "Kendilerine elçi 
gönderilmi ş  olanlara soracağı z ve elbette gön-
derilen elçilere de soraca ğı z', yani din ile ilgili 
soru soraca ğı z, buyruğ una göre, bütün yarat ı lmış lar 
sorguya geçileceklerdir. 

Günaha gelince .. hesab ı  görülenin dışı nda hiç 
kimse, bundan dolay ı  sorguya çekilmeyecektir. Yüce 
Allah ş öyle buyurmu ş tur: "O gün ne insana ne de 
cinne günahından sorulmaz', yani tefsirde aç ık-
landığı  gibi, ba şkalar ına değ il, özellikle Nebi'nin 
(s.a.s.) ve imamlar ın (a.s.) ş ias ına (taraftarlar ına) 
günahlar' sorulmayacakt ı r6 . 

1 Hûd (11), 17. 

2 Gaş iye (83), 25-26. 

3 Enbiyâ (21), 47. 

4 A‘raf (7), 6. 

5 Rahman (55), 39. 

6 Urduca mütercimi, Mecma'u' 1—Beydn'dan iktibasla İ mam 

Ali er—Rı zâ'dan ş u rivayeti nakleder: Birgün o, ashab ına ş öyle demiş -
tir : K ıyamet Günü, gerçek mü'minler ( Ş ia) sorguya çekilmeyecek-
lerdir. Çünkü onlar ın aras ı ndaki günahkârlar, berzah'da (ölüm ile 
ba's aras ındaki devre) yeterince ceza çekecekler ve böylece yeniden 
dirildikleri zaman, herhangi bir günahtan dolay ı  hesap verme duru-
munda kalmayacaklard ır. (A.F.). 
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Her hesab ı  görülen, çok önemsiz bir duraklama 
da olsa, cezâya çarpt ı rı lacakt ı r. Yüce Allah' ın rahmeti 
eri ş medikçe, hiç kimse, ameli sayesinde ate ş ten kur-
tulamaz ve cennete giremez. Kutlu ve Yüce Allah, 
ister öncekilerden ister sonrakilerden olsun, bütün 
kullar ı na amellerinin toplam hesab ı n ı  bildiren bir 
konu ş ma yapar. Ve herbir ş ah ıs, bu konu ş man ı n, 
ba ş kalar ı n ı  değ il yaln ı zca kendini ilgilendiren k ı s-
mı n ı  i ş itir ve zanneder ki, konu ş ulan yaln ı z kendi-
sidir, ba şkaları  değ il. Ve bir ş ahsa hitâbetmek, Yüce 
Allah' ı  diğ er birine hitâb etmekten alakoyamaz. Ve 
O, öncekiler ve sonrakilerin hesab ı nı , dünya saati 
ile yarı m saatin içinde bitiriverecektir. 

Ve Yüce Allah, her insan ı , tamamen aç ık olarak 
bulacağı  ve küçük ve büyük bir tek günah ı nı  ihmal 
etmeksizin hepsini sayarak bütün amellerini kendine 
söyleyen bir kitapla yüz yüze b ı rakacakt ı r 1 . Böylece 
Allah, "Kendi Kitabını  oku! Bugün hesapçı  
olarak nefsin sana yeter" 2  buyurmak suretiyle, 
herkesi kendi kendisinin hesapç ı s ı  ve hâkimi k ı lacak-
tı r. Kutlu ve Yüce Allah, bir toplulu ğun ağı zlar ı n ı  
mühürleyecek ve böylece onlar ı n elleri, ayaklar ı  ve 
diğ er organlar ı , gizlemekte olduklar ına ş âhidlik ede-
ceklerdir. "Derilerine dediler ki: Niçin aleyhimi-
ze şallidlik ettiniz? Onlar (derileri) dediler: 
Herşeyi konuş turan Allah, bizi konu ş turdu. 
İ lk defa sizi O yaratm ış tı . İş te O'na döndürü-
lüyorsunuz. Siz, kulaklar ını zın, gözlerinizin ve 
derilerinizin, aleyhinize şahitlik etmesinden 

1 MC, 172 vd. Kitab ı  sağ  eline alana yumu ş aklıkla muamele 

edilecektir. Sol eline alanlar ise sertlikle ve kitab ı  arkalar ı ndan veri-

lenler de kâfir olup cehenneme gideceklerdir. Ayn ı  eser, 173. (A.F.). 

2 isra (17), 14. 
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gizlenmiyordunuz yapt ıklarınızdan çoğunu 
Allah' ın bilmeyece ğ ini samyordunuz" 1 . 

Hesab ın ne ş ekilde olaca ğı nı , Yüce Allah dilerse, 
"Hakikatu'l-Medd" kitab ında ayr ıca ele alaca ğı m. 

1 Fussilet (41), 21-22. 
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YİRM İ DOKUZUNCU BÖLÜM 

CENNET VE CEHENNEM 
HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh EVI Câfer 
der ki: Bizim cennet hakk ı ndaki inanc ı mız şudur'. 
(90) Cennet, ebediyet ve selâmet ülkesidir (Dârug- 

1 Cennet kelimesi için bk.: Jeffrey, 103. Vas. Abi Han., md. 20 
(MC, 129)'ye göre cennet hakt ır; yarat ı lmış tır ve ebeclidir; içinde-
kiler yok olmayacaklard ır (md. 27). Ayr. bk.: MC, 160. Hişâmiler, 
D ırâriler, Cehmiler ve bir k ı s ım Kaderiyeciler gibi baz ı ları  dünyevi 
bir cennete inan ırlar: Ayn ı  eser, 166. Bir kı s ım insanlar cennete 

sorgusuz—sualsiz gireceklerdir: Ayn ı  eser, 177. Cennet nimetleri Kur'-

an'da ve itikâdi esaslarda tasvir edilmi ş tir. Meselâ, kötülükten uzak, 

insan veya cinlerin dokunmadığı  siyah gözlü huriler, vs.: Ayn ı  eser, 

234. Sonraki itikâdi eserler, Fıkh Ekber gibi, (Kr ş .: Fı kh, 182), bir 

günah iş lememiş  olmak şart ıyla her mü'min belli bir süre cezâ çek-

tikten sonra cennete girecektir: Ayn ı  eser, 268. Ayr. kr ş .: Wensinck, 

Handbook, 180. Cennet, El, I, 1014 (İA—cennet). Nicholson, Lit. His-
tory of the Arabs, 168'de "The Belief of early Mohammedans respec-

ting a Future Existence" (Journal of Theological Studies, Oct. 1904, 

s. 20 vd)'tan iktibasla Prof. A.A. Bevan'a göre cennetin tam bir hissi 

kavram olduğunu düşünmenin doğ ru olmadığı n ı  söyler. BHA, 226— 

236; FC, 7, 15; 81-85; KP, 71, 96, 105. Hasan b. Sabbâh' ın Haşhaş i-

ler için chinyevi bir cennet yapt ığı  hususu mü ş terek bir inançt ır. 
Maamafih W. Ivanow, bunun Alamut'ta 17 Ramazan 559/ 8 A ğ ustos 

1164'de el—Kahir bi—Ahkâmillah Hasan taraf ından yap ı lan Klyâ-

metu'l—Klyâme'nin iddias ı nın yanlış  anlaşı lması  olduğunu aç ı klar 

(El, Sup. Ismâiliye mad., 99 'ird Ismâiliye) (A.F.). 
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Bakaa ve Daru's—Selâme)°. Orada ne ölüm, ne ihti-
y anlık, ne eksiklik, ne hastal ık, ne yok olu ş  (zeval), 
ne dermans ızlı k, ne dü şünme, ne üzüntü, ne ihtiyaç 
ve ne de fakirlik vard ı r. Oras ı  zenginlik yeri, saadet 
ülkesi, sükûnet diyar ı  ve kerimlik ülkesidir. Cennette 
olanlara ne dert ne de yorgunluk ar ız olur. Orada 
nefislerin arzulad ığı  ve gözlere zevk veren şeyler 
bulunacak ve onlar, orada temelli kalacaklard ı r. 
Oras ı  öyle bir yerdir ki, sakinleri Yüce Allah' ı n kom-
şuları , yakın arkada ş ları  (evliya'), sevgilileri ve O'nun 
kerinı liğ ine erenlerdir. Onlar, mertebelerine göre 
birçok çe ş ittirler. Aralar ında, melekler gibi' Allah' ı  
takclis (kutlulama), tesbih (yüceltme) ve tekbir 

1 MC, 129, 130, 165, 185, 195, 211, 268. (A.F.). 

2 Bu görüş  Urduca mütercimi taraf ından ciddi şekilde tenkid 
edilmiş tir. Bir bak ıma idealistik görü şünde Ş eyh'i takib edecek yerde, 
mütercim Ş eyh Muficl'e dayanarak ş unlar ı  söyler: Ş eyh Mufid der 

ki: Melekler gibi, baz ı ları nın Allah' ı  ibadet ve takdisle saadete kavu-

ş acaklar ına inanmak doğ ru değ ildir. Önce bu, Kur'an'a z ı tt ı r. Allah 

buyurur ki: "...Cennetin yiyecekleri süreklidir ..." (Ra'd (13) 
35); "Onları  iri siyah (ceylan) gözlülerle e ş lendiririz." (Duhân 

(44), 54; Tür (52), 20); "Doğrusu bugün, cennetlikler e ğ len-
ceyle meşguldürler ; onlar ve e ş leri gölgelilderde, tahtlar 
üzerine yaslanm ış lardır." (Ya-Sin (36), 55-56)' "...Onlara 

orada tertemiz e ş ler vardı r..." (Bakara (2), 25). Bu kuvvetli 
delillere rağmen, Ş eyh es-Sada nas ı l olup da böyle bir imân esas ını  
ortaya atm ış tır? 

İ kinci olarak bu inanç, Ş iilerin icma ına ayk ı r ıdır. Gerçekte 

bu, hı ristiyanlar ın icmaıd ır ve böyle bir inanç Kur'an'a ayk ır ıdır. 
Alim bir kiş i olan mütercim Muhammed t'caz Hasan Beclayüni'nin 

hiddetinin gerçek sebebi, Ş eyh Mufid'i takiben, bu son cümlede 

görünmektedir. 

Wensinck, meleklerin durumunu geni şçe ele alm ış tır, MC, 
198 vd. ismaill düşüncede melekler, manevi fikirler veya tabii olay-
ları n tecerrüdüdür, FC, 68 n. ismaililikte mükâfat ve mücâzat 
manevi birer vas ıftı r; maamafih cennet ve cehenneme inanç, imân ın 
esaslar ı ndandır: Fyzee, Ismaili Law of Wills, 71-74. (A.F.). 
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(ululama) yoluyla nimetlenenler vard ı r. Ve onlar ı n 
aras ı nda türlü türlü yiyecekler ve içecekler, meyve-
ler, yataklar ve güzel hüriler, genç o ğ lanlar ı n hiz-
meti ile ve yast ıklar ve hal ı lar üstünde oturarak ve 
gümüş  elbiseler içinde nimetlenenler vard ır. On-
ları n hepsi de, isteklerine uygun olarak, kendilerine 
Allah tarafından bağış lanacak olan arzu ettikleri ve 
istedikleri şeylerden zevk alacaklard ı r. 

( İ mam Cafer) es—Sad ık (a.s.) dedi ki : İ nsanlar 
Allah'a üç s ınıf halinde ibâdet ederler. Onlardan 
bir s ı nıf, O'nun cennetinin ş evki ve sevab ımn ümidi 
ile ibâdet ederler. Bu, hizmetçilerin ibâdetidir. On-
lardan bir diğ er takı m, O'na cehenneminden -korktu-
ğu için ibâdet eder. Bu da kölelerin ibadetidir. On-
lardan öteki bir s ınıf ise, O'na, O'nun sevgisinden 
dolayı  ibâdet ederler. Bu, kerim olanlar ın ibadeti-
dir ve bunlar, emin olanlar (ümenâ') 'd ı r. Güçlü ve 
Ulu Allah' ın bu konudaki buyruğu ş udur: "Ve onlar 
o giin korkudan emin kalırlar" 1 . 

Ve bizim cehennem hakk ındaki inanc ımız ş u-
dur': Cehennem bir alçalma yeri ve kafirler ve isyan-
cılarıdan öç alma ülkesidir. Orada, ancak kafirler 
ve müş rikler temelli kalacaklard ı r. Tevhid ehlinden 

1 Neml (27), 89. 

2 Cehennem kelimesi Jeffrey, 105-106 taraf ından aç ıklanmış -

t ır. Mutezile, cehenneme girenin oradan bir daha hiç ç ıkmayaca ğı nı  
söyler, MC, 62. Fakat genel ifadesiyle ş efaat yukû buluacakt ı r, 184. 

Gehm'e göre cehennem, cennet gibi yok olacakt ır, 121. Fakat bu, 

reddolunmuş tur. Cehennem yarat ı lmış tır, fakat ebedidir, 129, 165, 

185, 195, 212, 273. Bu, cennet ve cehennemin ebedili ğ i konusunda 

Tahayrnin görü şüne z ı ttır, 165 (n. 5). Kafirler orada ebedi olarak 

kalacaklard ır, 129, 131; fakat mü'minler şefaatle kurtulacaklard ır, 
130, 184, özellikle 274. Genel fikirler için bk.: El, I, 998 (İA—cehen-

nem md.); Macdonald, 306; BHA, 230-236. Doğu ismailileri ara-

sında imamı  bilmemek cehenneme götürür, KP, 48, 61. (A.F.). 
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günah i ş liyenlere gelince., onlar, kavu ş acaklar ı  
Allah' ı n rahmeti ve ula ş acaklar ı  ş efaatle oradan ç ıka-
caklard ı r °. Rivayet edildi ğ ine göre, cehenneme gir-
dikleri takdirde, Tevhid ehlinden hiç kimseye ac ı  
isabet etmeyecek; ac ı , onlara, ancak oradan ç ı kar-
larken isabet edecektir, ve bu ac ı lar, bizzat kendi-
lerinin kazand ı klar ı n ın kar şı lığı dır. Çünkü Allah 
"kullara zulmedici değ ildir" 2 . 

Cehennem halk ı , gerçekten ac ınacak durum-
dad ırlar. Ne ölmelerine hüküm verilmi ş tir, ne de 
cehennemin azab ından bir k ı sm ı  onlardan azalt ı la-
cakt ı r. (91) "Orada, yapt ıklarına uygun bir ceza 
olarak kaynar su ve irinden başka ne bir se-
rinlik ne de içilecek bir ş ey tadarlar'''. Yemek 
istediklerinde, zakkum yerler. "Eğer (susuzluk-
tan) feryâd edip yard ım isterseler, erimi ş  
maden gibi yüzleri ha ş layan bir su ile kendi-
lerine yard ım edilir. O ne kötü bir içecektir ve 
ne kötü bir dayanakt ır" 4 . Ve onlar uzak bir mesa-
feden bağı racak ve diyecekler ki: "Rabbimiz, bizi 
buradan çıkar. Eğer bir daha günaha döner-
sek, doğ rusu zulmetmi ş  oluruz'''. Bir süre on-
lara cevap verilmeyecektir. Sonra onlara ş öyle buyu-
rulacakt ı r "Sinin orada! Benimle konu ş mayın"6 . 
Ve onlar seslendiler: "Ey Mâlik ! Rabbin bizim 

1 MC, 184. BİIA, 231, günahkârlar ın yüzlerini Hayat Kay-
nağı  ile yıkad ıktan sonra, yüzlerinin nas ı l dolunaylar gibi ortaya ç ı ka-
cağı n ı  ileri sürer. Ş efâatala ilgili olarak bk.: Ayn ı  eser, 234. (A.F.). 

2 Fussilet 	(41), 46. 
3 Nebe' 	(78), 
4 Kehf (18), 

24-26. 
29. 

5 Mu'minûn (23), 107. 
6 Mu'minûn (23), 108. 
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iş imizi bitirsin. Milik dedi: Siz burada mut- . 
laka kalacaksuuz !" 1 . 

Saliih senetlerle rivâyet edildi ğ ine göre Yüce 
Allah, baz ı  adamlar ı n cehenneme sokulmas ı n ı  em-
redecek ve sonra Mâlik'e ş öyle diyecek: "Ate ş e söyle 
onların ayaklar ı nı  yakmas ın; çünkü onlar mescide 
yürürlerdi. Onlar ı n ellerini de yakmas ın; çünkü duâ 
ederken onlar ı  Bana doğ ru kald ı rırlard ı . Dillerini 
de yakmas ın; çünkü onlar çokça Kur'an ökurlard ı . 
Onları n yüzlerini de yakmas ın; çünkü eksiksiz bir 
ş ekilde abdest al ı rlard ı ". Bunun üzerine Malik şöyle 
diyecek: "Ey ş akiler! Hâliniz nice olacak?" Ve onlar 
şu cevab ı  verecekler: "Biz Allah'dan ba ş kas ı  için amel 
ediyorduk". Bunun üzerine şöyle denecek: "Öyle 
ise mükafat ınızı , kendisi için amel etti ğ inizden ah-
nız !". 

Bizim cennet ve cehennem hakk ındaki inanc ımız, 
onların ikisinin de yarat ı lmış  olduklar ı  ve Allah' ı n 
salât ve selam ı  ona olsun Nebrnin cennete girdi ğ i 
ve cennete ç ıkarken cehennemi de gördü ğü ş eklin-
dedir. 

İnanc ı mı za göre hiç kimse, cennet veya cehen-
nemdeki yerini görmeden, bu dünyadan ayr ı lamaz. 
Ve mü'min, bu dünyada en güzel olarak gördü ğ ü 
yer kendisine gösterilmeden ve âhiretteki yerini gör-
meden bu dünyadan ç ı kamaz. Sonra o, dünya ile 
âhiret aras ı nda serbest b ırak ı lır ve o, ruhunu teslim -
ederken âhireti seçer. Halk aras ında şöyle denir: 
"Filan kimse -nefsini armağ an ediyor". Ş imdi hiç 
kimse, mecbür edilmedikçe veya zorlanmad ıkça, 
kendi gönül man d ışı nda hiçbir ş eyi armağ an etmez. 

1 Zuhruf (43), 77. Mâlik, cehennemin bekçilerinden birinin 
ad ı dır. 

92 



Âdem'in cennetine gelince .. o, bu dünyan ı n 
bahçelerinden bir bahçedir. Orada güne ş  doğar ve 
batar ve o, ebediyet cenneti (cennetu'l—huld) de ğ il-
dir. Eğ er o ebediyet cenneti olsayd ı , Adem oradan 
temelli olarak ç ı kmazd ı '. İ nanc ı mıza göre cennet 
ehli, cennette sevâblanyla temelli olarak kal ı r. Ce-
hennem ehli de cehennemde günahlar' kar şı lığı  temel-
li Hiç kimse, kendisine cehennemdeki yeri 
gösterilip, "iş te yerin buras ı dır; eğer Allah'a isyan 
etseydin, burada olacakt ın" denmedikçe cennete 
giremez. (92) Ve hiç kimse, kendisine cennetteki 
yeri gösterilip, "i ş te yerin buras ıdır; e ğer Allah'a 
itâat etseydin, orada olacakt ın" denmedikçe de 
cehenneme giremez. Böylece (mü'minler) cennetteki 
kö şklere, ötekilerinin yerine vâris olurlar. Güçlü ve 
Ulu Allah' ı n buyruğu da böyledir: "İş te vâris ola-
caklar, orada ebedi kalacaklard ır". Mü'min-
lerin en az ı n ın cennetteki yeri, bu dünyada sâhip 
olduğundan on misli fazla olacakt ı r. 

1 Bu çok önemli bir inançt ı r. Krş .: MC, 166 (A.F.). 

2 Urduca mütercimi, Ş eyh Mufid'e dayanarak şu dipnotu 

ekler: Bir k ısım insanlar, daimi olarak cehennemde kalmakla birlikte, 

bir kı smı  da bir süre sonra, mâsum insanlar ın şefaat ı  ile kurtulacak ve 

temelli cennette kalmak üzere oraya gireceklerdir. Fakat kafirler, 

ümid edildiğ i gibi, temelli cehennemde kalacaklard ır. Kr ş .: s. 80, 

n. 1. (A.F.). 

3 Mu'minûn (23), 10-11. 
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OTUZUNCU BÖLÜM 

VAHYİN ALLAH'DAN EMIR VE NEHY OLARAK 
KITAPLAR HALINDE İNİŞİ NİN KEYFIYETI 

HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Ş eyh (Ebü Câfer) der ki: Bizim bu konudaki 

inanc ı mız şudur: İ srâfirin iki gözü aras ında bir levha 

vard ır. Allah vahiy arac ı lığı  ile konu ş mak istediğ i 

zaman, levha isrâfil'in alruna ç ıkar. Bunun üzerine 

O, levhan ı n içine bakar ve içindekileri okur2 . Sonra 

İ srâfil onu Mikâil'e ula ş t ı rı r; Mîkâil Cebrâile ula ş -

t ı r ır; sonra Cebrâil de peygamberlere ula ş t ı rı r. 

1 Vahyin iniş i (Nuzülu'l-Vahy) hakk ında genel bilgi için bk.: 

Wensinck, EI, IV, 1091-1093; Macdonald, 335. Te ıhfd (s. 177)'de 

Ibn Bâbeveyh, Kur'an' ı n yarat ı lmam ış  olduğuna dair bir hâdis 

rivâyet eder. KP, 35 ve özellikle 69, burada vahy ve ilham ayr ı lmış tı r, 
ve 85. s. el-Fudali, vahyi anlat ır; fakat Isrâfil'den söz etmez: Mac-

donald, 335. (A.F.). 

2 Urduca mütercimi burada bir not ekler: Ş eyh Mufid'e göre 

bu, doğ ru bir iman esas ı  değ ildir. el-Kummi'nin vahy hakk ındaki 

sözleri, âhâd haberlere dayanmakta olup Ş ii âlimler bunlar üzerinde 

müttefik değ ildirler. Bu sebepten, buna güvenilemez. Do ğru inanç 

ş udur: Vahy, Hz. Peygamber'e iki ayr ı  yoldan gelmi ş tir. Bazan Allah, 

bizzat Kendisi Hz. Peygamber'e vahyetmi ş tir, ki bu tarzda Hz. 

Peygamber solar sarar ı rd ı . Bazan da vahy, ona Cebrâil'in arac ı lığı  

ile gelirdi. (A.F.). 
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Nebi'ye ar ız olan baygınlık haline gelince., bu, 
Yüce Allah' ı n doğ rudan ona hitâb etmesi s ı ras ında 
olurdu. Öyle ki, şiddetinden ağı rlık duyar ve terlerdi. 
Cebrail ise, Nebi'ye (s.a.s.) hürmetinden dolay ı , 
izin almadan huzuruna girmezdi ve önüne bir ku-
lun—kölenin oturu şu gibi otururdu. 
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OTUZB İ Rİ NC İ  BÖLÜM 

KUR'AN'IN KADIR GECES İNDE INIŞ ' 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Ş eyh (Ebû Câfer) der ki: Bizim bu konudaki 
inanc ımı z şudur: Kur'an, Ramazan ay ında Kadir 
gecesinde el-Beytu'l-Ma`mûr'a 2  bir defada inmi ş tir. 
Sonra el-Beytu'l-Ma`mûr'dan yirmi y ı ll ık süre içinde 
inmi ş tir3 . Güçlü ve Ulu Allah, Nebisine (s.a.s.) 

1 Macdonald, 335 (el-Fudali); Wensinck, Handbook -Night 

of Decree (Leyletu'l-Kadr), 176. Neden Kadir gecesi dendi ğ i hususu 

tam olarak MB, 309'da aldat ı lmış tır (A.F.). Kr ş .: Usi1/, I, 242-253. 

2 Bu, cennette (üçüncü veya dördüncü veya be ş inci veya yedin-

ci kat cennette) hergün yetmi ş  bin meleğ in ziyaret etti ğ i bir binad ır. 
Tam Ka'be'nin üstündedir. Ali b. İ brahim'den rivâyet edildi ğ ine göre 

bu bina, Allah tarafından, Ka'be'nin bu dünyadakilerin olduğ u gibi, 

cennettekilerin tövbe etmeleri maksad ıyla kurulmu ş tur, MB, 309. 

Krş .: Beytu'l-İ zze, Macdonald, 335 (A.F.). 

3 MB-23 yı ldır (A.F.). Sünni inan ış a göre de 23 y ı lda inmiş tir. 
Urduca mütercimi ş öyle der : Ş eyh Mufid bu görüşü doğ ru 

olarak kabul etmez. Bu, âhâd habere dayand ı r ı lmış t ır. Kur'an' ı n 

zaman bak ı m ından yeni bir tak ım olaylara işaret eden belli ayet-

lerinden aç ıkça görülmektedir ki, Kur'an' ı n tamam ı , bir defada Bey-

tu'l-Ma‘ ınfır'a indirilmi ş  olamaz. Gerçekte o, ihtiyaçlar ın doğ u-

şuna bağ l ı  olarak parça parça indirilmi ş tir. 
Urduca mütercimi, iki görü ş  aras ında hüküm mevkiinde 

oturarak der ki: Kur'an'da bulunan her şey, ta ba ş langıçtan itiba-

ren Allah'a mâlumdur (yani O, gelecek olayla= teferruatl ı  bilgisir e 

sahiptir). Sonra belli olaylar ı n olmas ı  üzerine, Kur'an' ın hâl-i haz ı rda 

mevcut olan uygun ayetleri, zaman zaman indirildi. (A.F.). 
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onun ilmin.i topluca vermi ş  ve sonra ş öyle buyur-
mu ş tur: "Ey Muhammed! Sana vahyedilmesi 
bitmezden önce Kur'an' ı  tekrarda acele edip 
durma; Rabbim ! ilmimi art ır, de." '; "Onu 
acele tekrarlamak için dilini k ıpırdatıp durma. 
Onu senin kalbinde toplamak ve sana okutmak 
bize düş er. Sana Kur'an' ı  okuduğumuz zaman, 
onun okunu şunu takib et. Sonra onu aç ıkla-
mak Bize dü şer'. 

1 Tâ—Hâ (20), 113. 
2 İ nsan (76), 16-19. 
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OTUZİ KİNC İ  BÖLÜM 

KUR'AN HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Ş eyh (EU" Câfer) der ki: Bizim Kur'an hakk ın-
daki inanc ı mı z şudur': Kur'an, Allah' ı n kelâm ı , 
vahyi, indirmesi, sözü, ve Kitâb ı 'dır. "Kur'an'a ne 
önünden ne de ard ından bât ı l gelmez. O, Hik-
met Sâhibi, Çok Övülen'den gelmi ş tir" 2 . "İş te 
gerçek kı ssa budur" 3 ; "Elbette o (Kur'an), 
ayırdedici bir sözdür; şaka değ ildir" 4 . 

Ve Kutlu ve Yüce Allah, Kur'an' ın Yaratan'', 
İndireni, Rabbi, Koruyan ı  ve Söyleyenidir. 

1 Ehl—i Sünnet'in Kur'an hakk ındaki görüşü için bk.: Fıkh, 
180, 182; ibâtı e, 19 vd. Buna göre Kur'an yarat ı lmamış t ı r. 

2 Fussilet (41), 42. 

3 	İ mran (3), 62. 

4 Tar ık (86), 13-14. 

5 Buna göre Kur'an' ın yarat ı lmış  olduğu anlayışı  çıkmakta-

d ır. Zaten Mu'tezile ve Ş ia, Kur'an' ı n yarat ı lmış  olduğu inanışı n-

dad ır Ayr. krş .: Akâid, 59 vd.; Shi' ite, 95 vd. 
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OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KUR'AN'IN HACMI (MEBLAG) 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Ş eyh (Ebû Câfer) şöyle der: Inanc ı= odur ki, 
Yüce Allah' ın, Nebisi Muhammed'e —Allah' ı n salât 
ve selam ı  üzerine olsun— indirdi ğ i Kur'an, iki kapak 

(deffeteyn) aras ındad ır; insanlar ın ellerinde oland ı r 
ve bundan fazla de ğ ildir. Halka göre sürelerinin 
sayı sı , yüzondörttür. Bize göre ise "ed—Duhâ" (Duhâ: 
93. Süre) süresi ile "Elem—ne şrah" (tn ş irah: 94. 
Sûre) süresi bir tek süredir. "Elem—tera—keyfe" 
(Fil: 105. Sûre) süresi ile "Li—ilâfi" (Kurey ş : 106. 
Süre) suresi bir tek sûredir. 

Bizim, Kur'an' ın bundan (mevcut halinden) 
fazla oldu ğunu söylediğ imizi ileri süren, bir ya-
lanc ı dı r. 

Kur'an' ı n bütün sürelerini okuman ın sevâb ı , 
Kur'an' ı  tam olarak hatm etmenin sevâb ı , bir rek'atta 
iki süre okuman ı n cevâz ı l, farz namazdaki bir rek'atta 
iki sûre aras ında Kur'an okuman ı n yasaklanmas ı  
üzerine rivâyet olunanlar 2, bizim Kur'an hakk ı nda 

1 Urduca mütercimi, bunun sünnet namazda oldu ğunu söy-

ler (A.F.). 

2 Bu, farz namazda Fâtiha'dan sonra bir atlayarak üst ve alt-

tan iki süre veya âyetler okuman ın yasak oluşundan söz ediyor (A.F.). 
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söylediklerimizin tasdiki ve onun hacminin (meb-
lağ ), halk ı n ellerinde bulunandan fazla olmad ığı -
nın doğ rulanmas ıdır. Ayn ı  şekilde Kur'an' ın ta-
mamını n bir gecede okunmas ı nın yasaklanmas ı  (nehy) 
ve Kur'an' ı  üç günden az bir zamanda hatmetmenin 
de caiz olmamas ı  hakk ında rivâyet edilenler, söyle-
diklerimizin tasdikidir. 

Aksine biz diyoruz ki, şu anda Kur'an'da bu-
lunmayan öyle çok vahiy inmiş tir ki, eğ er onlar 
Kur'an'da toplansayd ı  Kur'an' ın âyetlerinin top-
lam say ı s ı  onyedi bin olurdu. Ve bunlar, söz ge-
liş i, Cebrâil'in (a.s.) Allah' ın salât ve selam ı  o-
na olsun Nebrye, "Allah sana : Ey Muhammed 
(s.a.s.) ! Yaratt ıklarıma Benim davrand ığı m gibi 
davran" demesi gibidir. Veya yine onun (Cebra-
il), "halk ı n nefreti ve dü ş manlığı ndan sakın" demesi 
gibidir. Veya onun (Cebrail), "ne kadar ya ş arsan 
ya ş a, sonunda öleceksin; istedi ğ in kadar sev, sonunda 
ayrı lacaksın; istediğ in kadar çal ış , sonunda onunla 
karşı  kar şı ya geleceksin. Mü'minin ş erefi gece k ı l-
dığı  namazd ı r; yüceliğ i ise, halka eziyet vermekten 
kaç ınmas ı d ır" demesi gibidir. Ve Nebi'nin (s.a.s.) 
"Cebrail dâimâ misvak kullanmam ı  tavsiye etti. 
Öyle ki, tükrüklerimin tükenmesinden veya beni 
dişsiz b ı rakmas ından korktum. Bana dâimâ kom şuyu 
tavsiye etti. O kadar ki, kom ş umu bana vâris k ı la-
cağı m zannettim. Bana dâima kad ın (zevce) hak-
kında öğütlerde bulundu. Öyle ki, onu bo ş aman ın 
doğ ru olmayacağı nı  zannettim. Bana dâima köleleri 
tavsiye etti. O kadar ki, belli bir süre içinde kölenin 
hür kı lınmas ını  emir buyuraca ğı nı  zannettim" de-
mesi gibidir. Veya Cebrail'in, Hendek sava şı nın so-
nunda, "Ey Muhammed (s.a.s.) ! Kutlu ve Yüce Allah 
sana ikindi namaz ı nı , (94) Benû Kureyza d ışı nda 
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kı lmamanı  emrediyor" demesi gibi. Ve Allah' ı n 
salât ve selam ı  üzerine olsun onun (Hz. Peygamber), 
"Rabbim bana farzlar ı  yerine getirmemi emredi ş i 
gibi, insanlara da ho ş ça muamele etmemi emretti" 
demesi gibi. Yine onun "Biz peygamberler toplulu-
ğuna, insanlara ak ı llar ınca konu ş mamız emrolun-
muş tur" deyi ş i gibi. Yine onun (s.a.s.), "Cebrail 
Rabbimin huzurundan bana gözlerimi parlatan ve 
göğ sümü ferahland ı ran bir emir getirdi ve dedi ki : 
Güçlü ve Ulu Allah, Ali'nin, mü'minlerin emin ve 
alınlarında, el ve ayak bileklerinde (abdest ve na-
mazdan doğ an) bir akl ık bulunanlar ı n önderi oldu-
ğunu buyuruyor" demesi gibidir'. Ve Onun (s.a.s.). 
"Cebrail bana geldi ve dedi ki : Ey Muhammed (s.a.s.) ! 
Kutlu ve Yüce Allah, Fat ı ma'yı  Kendi ar şı nın üs-
tünde Ali'ye nikahlad ı  ve buna, meleklerin seçil-
miş lerini ş ahid kı ld ı . Bu dünyada onu, onunla (Ali) 
evlendir ve buna, ümmetinin seçilmi ş lerini ş âhid 
kı l" demesi gibi. 

Bunlara benzer haberler pek çoktur. Onlar ın 
hepsi de vahiydir ; fakat Kur'an de ğ ildir. Eğ er Kur'an 
olsalard ı , mutlaka onun içinde olurdu, d ışı nda değ il. 
Mü'minlerin Emiri-salât ve selam üzerine olsun-
Kur'an' ı  topladığı  ve getirdi ğ i zaman, onlara şöyle 
dedi : " İş te bu, Rabbiniz Allah' ın, Nebinize indir-
diğ i ne bir harf eklenmi ş  ne de bir harf eksik b ırakı l-
mış  Kitab ı 'dır". Ona ş öyle dediler: "Bizim onun 
içindekilere ihtiyac ı mız yoktur. Senin sahib oldu-
ğun ş eye biz de sâhibiz". Bunun üzerine o şöyle diye-
rek uzakla ş tı : "Fakat onlar verdikleri sözü ar-
kalarına att ılar ve ona kar şı lık birkaç para 
aldılar. Satın aldıkları  ne kötü ş eydir !" 2 . 

1 Burada sözü edilen haberlerin birço ğuna Sünni kaynaklarda 
da rastlanmaktad ır. 

2 Al—i İ mran (3), 187. 
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( İ mam Câfer) es-Sad ı k (a.s.) dedi ki : Kur'an 
tektir; Tek olan ın kat ı ndan tek olan Nebi'ye inmi ş -
tir. Ayr ı lı klar, ancak râviler bak ı mından olmakta-
dır. Kur'an'da Yüce Allah' ı n, " . . . And olsun, eğ er 
Allah'a ortak ko ş arsan amelin bo şa gider ve 
ziyüna uğ rayanlardan olursun" t ayeti gibi bir 
ayet veya Yüce Allah' ı n, "Ta. ki Allah senin geçmi ş  
ve gelecek günahlarm ı  bağış lasm " 2  ayeti 
gibi veya yine O'nun, "Seni yolunda peki ş tir-
memiş  olsaydık, and olsun ki, az da olsa onlara 
meyledecektin. O takdirde de sana, hayat ın 
da ölümün de kat kat azâbln ı  tattırırdık ... " 
ayeti gibi âyetlerle bunlara benzeyen âyetlere gelince.. 
bizim bu konudaki inanc ı m ız ş u atasözünde aç ıkça 
bildirilmiş tir: "K ızım sana söylüyorum, gelinim 
sen anla!" 4 . 

1 Zumer (39), 65. 

2 Fetih (48), 2. Urduca mütercim ş öyle söyler : Mufaddal 

b. Omer dedi ki: Biri bu ayetin anlam ını  İ mam Cafer es-Sad ık'a 

sordu. İ mam ş öyle dedi: Allah'a yemin ederim ki, Hz. Peygamber 

hiçbir günah i ş lememiş tir. Gerçek anlam ı  şudur: Onun ş efaat' vas ı -
tasıylad ır ki, Ali taraftarlar ı n ın geçmiş  ve gelecek günahlar ı  affolu-

nacakt ı r ( Mecma'u'l—Beydn). 

Urduca mütercimi, ba şkalar ın ın günahlar ı  için başkaları  ad ı na 

günaha maruz kalma durumu ve bundan kurtulu ş  için bir misal 

getirir. Bir hükümdar, kendi arkada ş lar ından birini eyalet valisi 

olarak tayin eder ve ona, "bu insanlar ı n iyi davran ış larından sen 

sorumlusun" der. Bu tebaan ı n bir kısmı , kanunu çiğner ve ceza için 

huzura ç ıkarı l ır. Vali şefaat eder ve hükümdar da der ki: "Onlar ı n 

yanlış  hareketleri, senin ş efaat ı n olmad ı kça affedilmeyecektir ve bu, 

hatalar ın bizzat senin taraf ından i ş lenmi ş  olmas ı  faraziyesi ile yap ı la-

bilir". Aynı  ş ekilde, asl ında ümmeti kastetti ğ i halde, Hz. Peygamber'e 

hitabeden birçok ayet vard ır. (A.F.). 

3 isra (17), 74-75. 

4 "İ yyaki a`ni ve's—mai yâ caretu", bir Arap atasözüdür ve 

kelime kelime, "seni kastediyorum, ey kom ş u kız ı  sen dinle" demektir. 
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Kur'an 'da "av" (veya) kelimesinin geçti ğ inin 
her defas ında, i ş aret etti ğ i ş ahsa bir seçim hakk ı  bı -
rakmaktad ı r. Kur'an'da nerede bir "Yâ eyyuhe'l—le-
zine âmenü" (ey inananlar) varsa, bu, Tevrat'taki 
"ya eyyuhe'l—rn esâkin" (ey miskinler) kar şı lığı d ı r. 
"Yâ eyyuhe'l—lezine amenû" (Ey inananlar) diye 
baş layan her ayet, kumandanlar ı , emirleri, en ş eref-
lileri ve ilkleri olarak, ancak Ali b. Ebi Talib'e (a.s.) 
iş aret eder. (95) Cennete i ş aret eden her âyet, ancak 
Nebi ve imamlar —Allah' ı n salât ve selam ı  hepsinin 
üzerine olsun—, onlara uyanlar ve taraftarlar ı  hak-
kındadı r. Cehenneme i ş aret eden her ayet ise, on-
ların dü ş manlar ı  ve onlara muhalif olanlar hakk ın-
dad ır. Öncekiler (peygamberler ve imamlar) hak-
kında an ı lan âyetlerdeki hay ırla ilgili olan her şey, 
ayn ı  zamanda hay ı r sâhibi olanlara da tatbik edile-
bilir. Ama onlarda rastlan ı lan kötü ile ilgili husus-
ların, kötülük sâhibi olanlara tahsisi câizdir. Pey-
gamberler aras ında, Nebi Muhammed'den (s.a.s.) 
daha hay ırlı sı ; vasiler aras ında onun vasllerin-
den üstiinü; timmetler içinde, ba şkas ı  değ il haki-
katte onun Ev Halk ı 'na (Ehl—i Beyt) (s.a.s.) uyanlar 
( ş ia)'dan üstünü ve kötüler içinde de halktan onlara 
dü şman ve muhalif olanlardan daha kötüsü yoktur. 
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OTUZDÖRDÜNCV BÖLÜM 

NEBİ LER ;RESULLER - İ MAMLAR VE ME-
LEKLER HAKKİNDAKI İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebû Câfer 
der ki: Nebiler, resuller ve hüccetler (imamlar) 
-Allah' ın salât ve selâm ı  üzerlerine olsun- hakk ın-
daki inanc ımız, onları n meleklerden daha üstün 
oldukları  yolundad ı r. Güçlü ve Ulu Allah, melek-
lere, "Ben yeryüzünde bir halife yarataca ğı m" 
dediğ i zaman meleklerin O'na "Orada bozgunculuk 
yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaks ın? 
Oysa biz Seni överek tesbilı  ediyor ve Seni tak-
dis ediyoruz, dediler. O, Ben sizin bilmedik-
lerinizi bilirim, dedi" 1  âyetinde ifade edilen gö-
rü ş ler, 'Adem'in (a.s.) mertebesinden ötürüdür. On-
lar, kendi mertebelerinin üstünde bir mertebeden 
ba şka ş ey istemediler. Ilim ise üstünlü ğü gerektirir. 
Yüce Allah ş öyle buyurdu : "Adem'e isimlerin 
tamamını  öğ retti. Sonra onlar ı  meleklere sunup, 
haydi doğ ru iseniz onlar ın isimlerini Bana söy-
leyin dedi. Dediler ki: Sen Yücesin; bizim Senin 
bize öğ rettiğ inden başka bir bilgimiz yoktur, 
Ş üphesiz Sen Bilen'sin, Hakimsin. Dedi ki: Ey 
Adem, bunlara onların isimlerini bildir. O 
(Adem), bunlara onlar ın isimlerini haber ve- 

1 Bakara (2), 30. 
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rince, O, Ben size, Ben göklerin ve yerin gizle-
diklerini bilirim; sizin aç ıkladığı mzı  ve içinizde 
gizlediğ inizi bilirim, dememi ş  miydim? dedi" '. 
Bütün bunlar ı n hepsi de, Adem'in (a.s.) bir nebi 
olmas ı ndan dolay ı , meleklere üstün tutulmas ın ı n 
gerektiğ ini gösterir. Ayr ıca Güçlü ve Ulu Allah' ı n 
"bunlara onlar ın isimlerini bildir" buyurmas ı  da 
bu hususu destekler. 

Adem'in. (a.s.) meleklerden üstün olu şunun delil-
lerinden biri, Allah' ın meleklere, Adem'e (a.s.) Yüce 
Allah' ı n buyruğ una uygun olarak secde etmelerini 
emretmesi üzerine "meleklerin hepsinin de top-
luca secde" 2  etmeleridir. Güçlü ve Ulu Allah, ancak 
daha üstün birinin önünde secde etmeyi emretmi ş -
tir. Onlar ın Güçlü ve Ulu Allah'a secdeleri, O'na 
olan kullukları  ve itaatlar ı  sebebiyle idi. Adem'e 
(a.s.) secdeleri ise, Allah' ın onun soyundan gönder-
diğ i (96) Nebi (s.a.s.) ve imamlara (a.s.) ikramdan 
dolayı dır. Allah' ın salât ve selam ı  ona olsun Nebi 
şöyle dedi: "Ben, Cebrail, Mikail, İ srafil ve Allah'a 
yaklaş tı rı lmış  bütün meleklerden daha üstünüm ve 
ben, insanlar ın en hay ırlı sı  ve Adem oğullarının 
efendisiyim". 

Güçlü ve Ulu Allah' ı n, "Ne Mesih Allah'a 
kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakla ş tırıl-
mış  melekler . . . " s âyetine gelince., bu ayet, 
onların, selam üzerine olsun isâ'da.r ı  üstün olmala-
rın ı  icâb ettirmez. Yüce Allah bu ayeti, ancak, in-
sanlar aras ında İ sa'n ı n tanrı lığı na inananlar ve ona 
tapanlar —ki bunlar h ıristiyanlar ı n bir s ınıfidı r— ve 
yine insanlardan meleklere tapanlar — ki bunlar, 

1 Bakara (2), 31-33. 
2 Hıcr (15), 30. 
3 Mide (5), 172. 
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Sabiiler ve di ğ erleridir— bulundu ğu için buyurmu ş -
tur. Güçlü ve Ulu Allah, "Mesih Allah'a kul ol-
maktan hiç çekinmez ..."' yani Mesih ve Ben'im 
d ışı mda kendilerine tap ı lanlar Bana kul olmaktan hiç 
çekinmeyeceklerdir, buyurmu ş tur. 

Melekler, ruhani varl ı klardır. Masumdurlar. 
Kendilerine emretti ğ i her ş eyde Allah'a kar şı  gel-
mezler ve buyurulanlar ı  i ş lerler. Yemezler, içmezler, 
ac ı  duymazlar, eksiklik—noksanl ık hissetmezler, ihti-
yarlamazlar ve dermans ı z kalmazlar. Yiyecekleri ve 
içecekleri Allah' ı  tesbih (yüceltme) ve takdis (kutlula-
ma)'d ı r.Hayatlar ı , Arş ' ın rüzgar ı  ve tad ald ıklar ı  
şey de çe ş itli ilimlerden gelir. Yüce Allah onlar ı , 
dilediğ i gibi, kudreti ile nurlar ve ruhlar ş eklinde 
yaratm ış tı r ve onlar ın aras ı ndaki her s ı n ı f, yarat ı l-
mış lardan bir cinsi korur. 

Biz, onlardan üstün k ı ldıklar ı mız ın (nebiler ve 
imamların) üstünlüklerini söyledik. Çünkü Allah 
tarafindan yarat ı lan ş eylerin muhtelif cinsleri ara-
s ı nda onlara uygun olan durum, meleklerin duru-
mundan daha büyük ve daha üstündür. Ve Allah en 
iyi Bilen'dir2 . 

1 Nisâ (4), 172. 

2 Nebiler hakk ında ayr. krş .: Akâid, 48 vd.; Shi'ite 139 vd.; 
Sünni görü ş  için bk.: Fı kh, 181. 
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OTUZBEŞİ NCİ  BÖLÜM 

NEBİLER VE VASİLERİN SAYILARI 
HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebû Câfer 
dedi ki: Onlar ın sayı ları  hakkındaki inanc ı mı z şudur: 
Yüzyirmidört bin nebi' ve yüzyirmidört bin vasi 
vardır'. Her nebinin, Yüce Allah' ın emriyle kendi-
sine vasiyette bulunduğu bir vasisi vard ır. Onlarla 
ilgili inanc ı mı z şudur: Selâm üzerlerine olsun onlar, 
Hak katından hakkı  getirmi ş lerdir; sözleri Allah' ın 

1 Sünni inanış a göre nebilerin say ı s ı  315 den 224.000'e kadar 

uzan ır. Genel kanaat 124. 000'dir. Ayn ı  yöndeki bir diğ er Ş ii görüş  
için bk.: Shi'ite, 149. 

2 Vasi, bir vasiyeti yerine getirmekle yükümlü insan demektir. 

Ş ii eserlerde vasinin dört ana s ıfatı  vardır: (1) Vasi, Allah' ın emriyle, 

bir nebi tarafından belli iş leri yerine getirmek üzere özel olarak 

eğ itilmiş  ve yetkili kı lınmış  insand ır. Yerine getirilecek i ş ler, Nebi'nin 

emirleri ve vasinin de vazifeleri olarak mütalea edilmi ş tir. (2) Nebi'- 

nin sağ lığı nda vasi, ondan sonraki bir vekil mevkiini tutar, FC, 31 

ve belli dini ve siyasi i ş leri, onun vekili olarak yerine getirir. (3) Ne-

binin vefat ından sonra vasi, onun halifesidir; onun vasiyet etti ğ i şeyleri 

icra eden ve ümmetin önderi olan bir kimse olup peygamberden 

sonra insanlar ın en mükemmelidir, FC, 31. Onunla imam aras ındaki 

fark şudur: İ mam, nebi ile şahsi dostluk ve doğ rudan talimat alma 

avantaj ına sahip olmanu ş tır, KP, 20; maamafih nebinin yoklu ğu 

halinde vasi ve imam, benzer güçlere sahiptirler. Böylece vasi, imam-

dan daha üstündür. Ali de bütün imamlardan üstündür, FC, 35, 

36. (A.F.). 
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sözü; emirleri Allah' ın emri; tatlar ı  Allah' ın taat ı  
ve günahlar ı  da Allah' ı n günahlar ı dır. 

Selam üzerlerine olsun onlar, ancak Allah ad ı na 
ve O'nun vahyi ile konu şurlar. Vahyin aralar ında 
dönüp dola ş tığı  peygamberlerin efendileri be ş tir (97) 
ve onlar, ş er ı atın sâhipleridir. Ve bunlar, selam üzer-
lerine olsun Ulal—Azm olan Nuh, İ brahim, Mfisa, 
İsa ve Muhammed'dir. Allah' ın salât ve selam ı  ü-
zerine olsun Muhammed, onlar ın efendisi ve en üs-
tünüdür. O, hakk ı  getirmi ş  ve peygamberleri tasdik 
etmi ş tir. Onu yalanlayanlar, çok ac ı  bir azab ı  tada-
caklard ı r. Ona inananlar, onu yüceltenler, ona yar-
dı m edenler ve onun, onunla birlikte inen nüruna 
uyanlar, kurtulu ş a eren ve zafere ula ş anlard ı r. 

Güçlü ve Ulu Allah' ın, Muhammed'den (s.a.s.) 
ve imamlardan (a.s.) daha üstün bir yarat ı lmış  ya-
ratmadığı na; onlar ın, Allah' ın gözünde halk ın en 
sevgilileri, en ekremi ve O'nu en önce kabul eden-
leri olduklarına inanmak gerekir. Çünkü Allah, pey-
gamberlerden söz ald ığı  zaman, " . . . onları  ken-
dilerine şâhid tutarak: Ben sizin Rabbiniz 
değ il miyim? (demi ş ti). Onlar da: Evet, dediler 

Ve yine Allah' ın, peygamberi Muhammed'i 
(s.a.s.), zerreler (atomlar) dünyas ındaki peygamber-
lere de gönderdi ğ ine ve Güçlü ve Ulu Allah' ın her 
peygambere mârifetinin miktar ınca verdiğ ime ve 
Peygamberimiz Muhammed'in (s.a.s.) mârifeti ve 
O'nu kabuldeki önceli ğ inin üstünlüğüne inanmak 
gerekir. 

Biz inan ıyoruz ki, Kutlu ve Yüce Allah, bütün 
yarat ı lmış lar ı , selam üzerlerine olsun onun (Hz. 

1 A'râf (7), 172. 
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Peygamber) ve Ev Halk ı  (Ehl—i Beyt) için yaratm ış -
tır. Eğ er onlar olmasaydı , Yüce Allah ne göğü ne 
yeryüzünü ne cenneti ne cehennemi ne Adem'i ne 
Havvâ'yı  ne melekleri ne de yaratt ığı  ş eylerden bir 
tekini yarat ı rdı—Allah' ın salât ı  hepsinin üzerine 
olsun—. 

Ve bizim inanc ımıza göre, Allah' ın, nehisi Muh-
med'den (s.a.s.) sonra yaratt ıkları  üzerindeki delil-
leri', oniki imamd ır2 . Onların ilki Mü'minlerin Emin 
Ali b. Ebî Tâlib (a.s.), sonra Hasan (a.s.), sonra Hüse-
yin (a.s.), sonra Ali b. el—Huseyn (a.s.), sonra Muham-
med b. Ali (a.s.), sonra Cafer b. Muhammed (a.s.), 
sonra Mûsâ b. Cafer (a.s.), sonra Ali b. Mûsâ er—
Rıza (a.s.), sonra Muhammed b. Ali (a.s.), sonra Ali 
b. Muhammed (a.s.), sonra el—Hasan b. Ali (a.s.), 
sonra el—Hüccet, Allah' ın emrini ayakta tutan (el-
Kaaim bi—Emrillah), zaman ın sâhibi, Rahmân' ı n 
yeryüzündeki harifesi, yeryüzünde var, fakat göz-
lerden gizli ( Ğ aib) olan Muhammed b. el—Hasan' 
dır3—Allah' ın salât ı  hepsinin üzerine olsun—. 

Ve bizim onlar hakk ındaki inanc ı mız şudur: 
Onlar, Allah' ın kendilerine itâat etmeyi emretti ğ i 
Ulû'l—Emr olan ki ş ilerdir. Onlar, insanlar üzerinde 
ş âhiddirler. Selam üzerlerine olsun onlar, Allah' ın 
kapılarıdır ; O'na giden yoldur; O'na i ş aret eden 
delillerdir. Selam üzerlerine olsun onlar, O'nun ilmi-
nin hazinesi, vahyinin aç ıklayı cı ları  ve Tevhidinin 

1 FC, 38. (A.F.). 
2 Imamlar için bk.: Browne, IV, 391-395; BHA, 174-218, 

özellikle 210; Donaldson, The Shi'ite Religion (London 1933), 305-338; 
FC, 30-42; KP, XXXVIII. (A.F.). Ayr. bk.: Akdid, 73 vd.; Shi'ite, 
173 vd.; Usâi, I, 525 vd. 

3 Browne, IV, 394; Donaldson, Shi'ite, 227 vd.; BHA, 210, 
211, 217. (A.F.). Ayr. bk.: Usul, I, 385 vd. 
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rükünleridir. Onlar hatâ ve yanl ış lardan korunmu ş -
lar (mâsum)'d ı r'. (89) Onlar, Allah' ı n kendilerinden 
kirleri giderdi ğ i ve tertemiz temizledi ğ i kimselerdir2 . 

Onların mûcizeleri ve delilleri vard ır. Yı ldızlar ı n 
gök halkını n emniyeti olu ş lar ı  gibi onlar da yeryüzü 
insanlar ının emniyetidir. Onlar, bu ümmet içinde 
Nuh'un gemisine benzetilebilir. Ona binen kurtulur 
ve ba ğış lanma kap ı s ına (H ı tta) ula şı r. Onlar, Allah' ı n 
kerim kullar ıdır; "O'ndan önce söz söylemezler 
ve onlar, O'nun emriyle hareket ederler'''. 

Ve selâm üzerlerine olsun onlar hakk ı nda ş u 
inanc ı  ta şı r ı z : Onlar ı  sevmek imân; onlardan nef-
ret küfürdür. Onlar ı n buyruğ u Allah' ı n emri; yasak-
ları  da Allah' ın nehyidir. Onlara itâat Allah'a itâat; 
onlara itâats ı zlık Allah'a kar şı  gelme; onlar ın dost-
ları  Allah' ı n dostu (Veli) 4  ve dü ş manlar ı  da Allah' ın 
dü ş manları dı r. 

1 İ mamlar ın ismeti ve itâat hakk ı nda bk.: Akâid, 67 vd.; 

Shi' ite, 184-5. 

2 Ahzâb (33) Süresinin 33. âyeti telmih edilmektedir:" Ehl-i 

Beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor". 

3 Enbiya (21), 27. 
4 Velâyet, MB, ye göre (s. 99), şu hususlar ı  içine al ır: (1) 

Ehl-i Beyt'e, yani imamlara ba ğ lı l ık, (2) Dinde onlara uymak, (3) 

Emirlerine uymak ve yasaklad ıklar ından kaç ınmak, (4) Amelde ve 

ahlâkta onlar ı  taklid etmek ve (5) Onlar ın haklar ı n ı  tan ı mak ve 

imaml ı klar ına inanmak. Bu, ilimle ilgili fer'i i ş lerden değ il, dinin as-

l ına dahil bir husustur. Sünniler için de Ehl-i Beyt'i sevmeksizin 

imânın sahih olmayaca ğı  yolunda bir hadis vard ır. Bak: Wensinck, 

Handbook, 169 (Tirmizi'den rivâyet edilen bir hadis, 46, 28 v.s.). 

Isna-aş eriyYe'de velâyet, ana prensiptir, Browne, IV, 394-395; Don-

aldson, 344-345 (Meclisi'nin Hayâtu'l-Kulab'undan iktibasla), 346, 

347. BHA' da imametle ilgili bütün bölüm (s. 179 vd.) bu inanc ı  
ihtiva eder ve ona verilen önemi gösterir. Ismâililerde, Bat ı  (Musta'- 

liyen) ismailileri velayeti, dinin yedi dire ğ inin (dea'im) birincisi ve 

en önemlisi olarak görürler. Deâ' irnu'l-İslâm, Cilt I, Giriş 'te, İ mam 
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Inanıyoruz ki, yeryüzü, Allah' ın yarattıklar ı  
için hüccetinden, yani aç ık (zâhir) veya gizli (hafi) 
ve belirsiz (mağ mûr) bir imamdan mahrum olamaz. 

Biz, Allah' ın yeryüzünde zaman ı mızda, kul-
ları  içindeki halifesinin el-Kaaim (Allah' ı n ş eriat ı m 
ayakta tutan), el-Muntazar (Beklenen) Muhammed 
b. el-Hasan b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Mûsâ b. 
Cafer b. Muhammed b. Ali b. el-Huseyn b. Ali b. 
Ebi Tâlib i -selam üzerlerine olsun- oldu ğuna inam-
rız. Ve o, Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Nebi'- 
nin, Güçlü ve Ulu Allah'dan alarak ad ını  ve soyunu 
bildirdiğ i kimsedir. Ve o, zultim ve adâletsizlikle 
dolmu ş  bulunan yeryüzünü e ş itlik ve adâletle dol-
duracak oland ır Z. Ve o, "Allah'a ortak ko şanlar 
hoş lanmasa da, dinini bütün dinlerin üstüne 
çıkarması  için..." s Allah' ın çıkardığı  kimsedir. 
Ve selam üzerine olsun o, Allah' ın, yeryüzünde ezan 
okunmayan bir tek yer kalmay ıncaya ve din, bütü-
nüyle Yüce Allah' ın oluncaya kadar, onun elleriyle 
yeryüzünün doğular ı  ve bat ılarını  fethedeceğ i ş ah ıstır. 

Cafer es—Sad ık'tan ş öyle rivâyet edilir: İ slam yedi direk üzerine bina 
edilmiş tir: Velâyet. Bu, onlar ın ilki ve en üstünüdür. Ayr. kr ş .: A. 
Fyzee, Ismaili Law of Wills, s. 1, n. 1 ve JRAS (1934), s. 22; FC, 9 ve 
69. (A.F.). 

1 Onikinci imam. Doğumu 256/ 869-70 dir Ş ii inancına göre 
dört ya şı na kadar babas ının himâyesi alt ında yaşamış  ve onun 260/ 
873-74'de ölümü üzerine, insanlar ın gözünden kaybolmu ş tur. Ahir 
zamanda Mehdi olarak ortaya ç ı kacakt ır. Bk.: Shi'ite, 210 vd.; Akâid 
76. 

2 Buna göre isna—aşeriyye'nin onikinci imam ı  ile Sünni ge-
lenekteki mehdi, ayn ı  vasıfları  paylaşmaktadır. Aynı  vasıftaki 

mehdi ile ilgili hadisler için bk.: Tirmizi, IX, 74-5; Ebû Davud, 
II, 222, 421-2; İ bn Hanbel, I, 84, 89; İ bn Mâce, 1367-8; Mustedrek, 
IV, 464, 557-8. ' 

3 Teybe (9), 33; Saf (61), 9. 
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Ve o, Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Nebi'- 
nin bildirdiğ i Mehdi'dir. Ve o, İ sa b. Meryem indiğ i 
zaman, İ sa'n ın onun arkas ında namaz kı laca ğı  kim-
sedir. Ve namaz k ı lan biri, onun arkas ında namaz 
kı ldığı  zaman, Allah' ın Resiilü (s.a.s.) arkas ında 
namaz k ı lanlar gibi olur. Çünkü o, onun halifesidir. 

Biz, ondan ba şka bir kaaim bulunmas ın ın 
caiz olmadığı na inanırız. O, istediğ i kadar gizlilik 
(ğ aybet) içinde kalabilir; hatta onun yoklu ğu (ğ ay-
bet), dünyan ı n ömrü boyunca sürse bile, ondan ba ş -
ka bir kaaim olmayacakt ı r; çünkü Allah' ın salât ve 
selam ı  üzerine olsun Nebi ve selam üzerlerine olsun 
imamlar, onun ad ı nı  ve soyunu i ş aret etmi ş ler; onu 
tayin etmi ş  ve müjdelemi ş lerdir—Allah' ı n salah top-
luca onlar ı n üzerine olsun—. 

Ben bu k ı sm ı  Kit(ı bu'l—Hidâye' den çı kard ı m. 
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OTUZALTINCI BÖLÜM 

(99 ) İ SMET (YANILMAZLIK) 
HAKKİNDAKI İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebü Cafer 
der ki: Bizim nebiler, resuller, imamlar ve melekler 
hakkı ndaki inanc ı mı z şudur Onlar mâsumdur, her 
türlü lekeden temizlenmi ş lerdir. İ ster küçük ister 
büyük olsun hiç günah i ş lemezler. Kendilerine em-
rettiğ i hususlarda Allah'a kar şı  gelmezler ve emrolu-
nam i ş lerler. Onlar ın halleri ile ilgili bir hususta 
günahs ızl ı klar ı nı  (ismet) inkâr eden bir kimse, onlar ı  
tan ı mamaktad ı r. Onları  tan ı mayan (cahil) kimse ise, 
bir kâfirdir. 

Onlar hakk ı ndaki inanc ı m ı z şudur: Onlar mâ-
sumdur; i ş lerini ba şı ndan sonuna kadar kemâl, tam-
lık ve ilim s ıfatlar ı  ile vas ıflandı rmış lard ı r. 

1 Sünni inanış a göre nebiler ve melekler mâsumdur (Fı lch, 
181), ama imamlar ı n ismeti söz konusu de ğ ildir. Ş ii görü ş  için ayrıca 

bak: Akiiid, 67 vd.; Shi'ite, 184. 
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OTUZYED İ NCİ  BÖLÜM 

GULUV (A Ş IRILIK ) VE TEFVIZ'IN (VEKIL 
KILMA - HAVALE) INK-ARI HAKKINDAKİ  

INANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebu Câfer 
der ki: Bizim, Ğ ulât (inançta a şı r ı  gidenler) ve Muf-

avvıza (Mufavv ı da) hakk ı ndaki inanc ı mı z ş udur:' 
Bunlar, Ş âm Yüce Allah' ı n inkârc ı lar ı dır. Onlar, 

yahudiler, h ı ristiyanlar, mec'üsiler, Kaderiyye, Ha-
rüriyye (Hâriciler), bid'atçiler ve sap ık görü ş lere 
sâhip olanlardan daha kötüdürler. Ş ânı  Yüce Allah, 

hiçbir ş eyi onlardan daha küçük k ı lmamış t ır. Nite-

kim Yüce Allah ş öyle buyurmu ş tur:"Allah' ın ken-
disine kitab ı , hükmü, peygamberliğ i verdiğ i 
kimseye: `Allah' ı  bırakıp bana kulluk edin' 
demek yaraşmaz, fakat: 'Kitab ı  öğ rettiğ inize, 

1 Urduca mütercimi bu terimleri aç ıklamakta ve demektedir 

ki: Ğ ulât, Ali'nin kendi yapmad ığı  bir iddiay ı  ileri sürerek onun 

Allah veya Peygamber oldu ğuna inananlard ır. Bu aç ıklama bütü-

nüyle MB'den al ı nmış t ı r: "Gali, Ehl—i Beyt hakk ı nda, nübüvvet ve 

ilâhl ık iddias ı nda bulunan bir kimse gibi, onlar ın kendi haklar ı nda 

söylemedikleri bir ş eyi söyleyen kimsedir". MB, 67. Mufavvı da, 

Allah' ın Hz. Peygamber ve Ali'yi yaratt ıktan sonra, yaratma i ş ine 

son verdiğ ine inananlard ır. Bunlara göre, dünyada her şeyi düzen-

leyen bu ikisidir. Onlar yarat ır; onlar r ı zk verir ve onlar mahveder. 

Allah' ın bu iş lerle bir ilgisi yoktur, diyenlerdir. MB, 372. Ğ ulât için 

ayr. bk.: Browne, IV, 395. (A.F.). 
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okuduğunuza gör Rabbe kul olun' demek yara-
şı r. Size melekleri, peygamberleri Rab olarak 
benimsemenizi emretmesi de yara şmaz. Siz 
müslüman olduktan sonra, size inkâr etmeyi 
mi emredecek?"°. 

Sonra Güçlü ve Ulu Allah, " .Dininizde 
taşkınlık etmeyin. . ." 2  buyurmu ş tur. 

Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Nebi hak-
k ındaki inanc ı mı z ş udur: O, Hayber seferinde zehir-
lenmi ş tir. Yedi ğ i ş ey, damar ı  kesilinceye kadar ona 
zararl ı  olmaya devam etmi ş  ve o bundan dolay ı  
vefat etmi ş tir'. 

I. Mü'minlerin Emin -selam üzerine olsun-, 
Abdurrahmân b. Mulcem -Allah ona lanet etsin-
tarafindan öldürülmü ş  ve Ğ arrye gömülmü ş tür4. 

II. Ve Hasan b. Ali -selam üzerine olsun-: 
Onu, kar ışı  Ca`de bint E ş 'as el-Kindi -Allah onlara 
lanet etsin- zehirledi ve bundan öldü'. 

III . Ve Hüseyin b. Ali -selam üzerine olsun-, 
Kerbelâ'da katledildi'. Kâtili Sinan b. Enes en-
Nehai -Allah onlara lanet etsin-'dir. 

1 	İ mran (3), 79-80. 

2 Nisâ (4), 171. 

3 Hz. Peygamber'in vefat ı  bu sebepten de ğ il; ate ş li bir has-
tal ı ktan olmu ş tur. Medine 632 m. 

4 17 veya 19 Ramazan 40/ 24 veya 26 Ocak 661. Ğ ari, Küfe'de 

Hz. Ali'nin defnedildiğ i muhteş em binan ın ad ı , MB, Ğ ara md. Ayr. 

kr ş .: Makâtulu't— Tâlibin (Necef 1263), s. 28; Usıll, I, 458. 

5 İ kinci imamd ır. Doğ umu 3/ 624; ölümü 50/ 670'dir. Hak-

kında bk.: Donaldson, 66 vd.; Shi'ite, 194 vd.; İA.; Usill, I, 461 vd. 

6 Üçüncü imamd ır. Doğ umu 4/ 625; ş ehâdeti 10 Muharrem 

61/ 10 Ekim 680. Hk. bk.: Donaldosn, 79 vd.; Shi'ite, 196 vd.; UsW, 
I, 463 vd.; IA. 
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TV . Ve Ali b. el-Huseyn, es-Seyyid Zeynela-
bidin: Onu el—Velid b. Abdilmelik —Allah ona lanet 
etsin— zehirledi ve öldürdü'. 

V . Ve (Muhammed) el-Bak ır b. Ali —selam 
üzerine olsun—: Onu, İ brahim b. el—Velid —Allah 
ona lanet etsin— zehirledi 2 . 
(100) 

VI . Ve (Cafer) es-Sad ık —selam üzerine olsun—: 
Onu, Ebû Cafer el—Mansûr ed—Devântki —Allah ona 
lanet etsin— zehirledi ve öldürdü'. 

VII . Ve Müsâ (el-Kaz ım) b. Cafer —selam 
üzerine olsun—: Onu, Hârun er—Re ş id —Allah ona 
lanet etsin— zehirledi ve öldürdü'. 

VIII . Ve Ali er-Rıza b. Mü sa —selam onun üze-
rine olsun—: Onu, el—Me'mün —Allah ona lanet etsin-
zehirleyerek öldürdü'. 

IX. Ve Ebil Cafer Muhammed (et-Taki) b. 
Ali —selam üzerine olsun—: Onu, el—Mu`tastm —Allah 
ona lanet etsin— zehirleyerek öldürdü'. 

1 Dördüncü imamd ı r. Do ğumu 38 / 658; ölümü 95/ 713-4'dür. 

92/ 710-11 veya 94/ 712-3 y ı l ında öldüğü de söylenir. Bk.: Fyzee, 

102, n. 3. Hk. bk.: Donaldson, 101 vd.; Shi'ite, 210-2; Akâid, 76; 

Us(21, I, 466 vd.; 

2 Be ş inci imamd ır. Doğumu 57/ 676-7; ölümü 114/ 732'dir. 

Bk.: Donaldson, 112 vd.; Shi'ite, 202; Akâid, 76; Lisat, I, 469 vd. 

İA, 117 veya 118 yı llar ı n ı  da ölüm tarihi olarak verir. 

3 Alt ı nc ı  imam. Doğumu 83/ 710; ölümü 148 / 765'dir. Bk.: 

Donaldson, 129 vd.; Akâid, 76; Usill, I, 472 vd. Shi'ite, ölüm tarihini 

140/ 757 olarak zikreder, s. 203. 

4 Yedinci imam. Doğumu 128 / 745-6; ölümü 183/ 799'dur. 

Bk.: Donaldson, 152; Shi'ite, 205; Akâid, 76; Ust'd, 476 vd. 

5 Sekizinci imam. Do ğumu 148/ 765; ölümü 203 / 188'dir. 

Bk.: Donaldson, 161 vd.; Shi'ite 205; Akâid, 76; UsiU, 486 vd. 

6 Dokuzuncu imam. Do ğ umu 195/ 810-11; ölümü 220/ 835'- 

dir. Bk.: Donaldson, 188 vd.; Shi'ite, 207 vd.; Akâid, 76; Usid, I, 
492 vd. 
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X . Ve Ali (en-Nald) b. Muhammed —selam 
üzerine olsun—: Onu, el—Mutevekkil —Allah ona lanet 
etsin— zehirleyerek öldürdü'. 

XI . Ve el-Hasan b. Ali el-Askeri —selam üzerine 
olsun—: Onu, el—Mutemid —Allah ona lanet etsin-
zehirle öldürdü'. 

İnanc ı mı za göre bu olaylar, hakikaten onlar ı n 
ba şı na gelmi ş  ve halk aras ında imamlar ın durumlar ı  
ile ilgili olarak, onlar ı n bir kı smın ın haddi aş tığı  gibi 
şüpheler söz konusu olmam ış tı r. Aksine halk, onlar ı n 
öldürülmelerine, tahmin, hayal, ş üphe ve iddia değ il, 
hakikaten ve sa ğ lam bir ş ekilde ş ahid olmu ş tur. Kim 
imamların bir k ı sm ı nın veya birinin hakikaten öldü-
rülmeyip yerine ba şkası nın öldürüldü ğünü iddia 
ederse, her hususta bizim dinimizden de ğ ildir ve biz 
ondan uzakla şı rı z. 

1 Onuncu imam. Do ğ umu 212 / 827; ölümü 254 / 868'dir. 

Bk.: Donaldson, 209 vd.; Shi'ite, 208 vd.; Akiiid, 76; Usûl, I, 497 vd. 

2 Onbirinci imam. Do ğ umu 232 / 846-7; ölümü 260/ 873'- 

dör. Bk.: Donaldson, 217 vd.;Shi'ite, 209 vd.; Akâid, 76; Usa, I, 

503 vd. 

Tercümede yorum yapmamay ı  esas alm ış  olmakla birlikte, 

bir hususa dikkati çekmekten kendimizi alamad ık. Öyle görünüyor 
ki, Hz. Ali'nin hançerlenmek, Hz. Hasan' ın kar ı s ı  tarafından zehir-

lenmek ve Hz. Huseyn'in de Yezid b. Muâviye'nin askerleri tara-

fından hunharca katledilmek suretiyle ş ehid edilmeleri, Ş ii gelene-

ğ inde, diğ er imamlar ın hayatlar ın ın da benzer N. ak'alarla son bul-

mas ı  gerektiğ i anlay ışı m doğ urmu ş tur. Nitekim imamlardan bir-

çoğunun zehirlenmeleri veya katledilmeleri hakk ında kesin tarihi 

belgeler bulunmamakla beraber, yukar ı da görüldüğü gibi, imamlar ı n 

hepsinin de zehirlenme yoluyla öldürülmelerinden söz edilmektedir. 

Bunda R. Strothmann' ı n dediğ i gibi ( İA, IX, 503), "din için ı zt ı rab 

çekmek" unsuru belki rol oynam ış  olabilir. Zehirlediğ i veya öldürdüğü 

ileri sürülen kimseye "lânet" ifadesi de, bu ı zt ırab çekme dü ş ünce-
sini destekler mahiyettedir. 
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Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Nebi ve 
selam üzerlerine olsun İmamlar, onlar ın öldürül-
düklerini bildirmi ş lerdir. Onların öldürülmediğ ini 
ve öldürülmeyece ğ ini söyleyen, onlar ı  yalanlamış tı r. 
Onlar ı  yalanlayan ise, Güçlü ve Ulu Allah' ı  yalan-
lamış  ve O'nu inkâr etmi ş  ve böylece İ slam'dan 
çıkmış  olur. "Ve kim islâm'dan ba şka bir din 
ararsa, bilsin ki o din, ondan kabul edilmeye-
cek ve o, âhirette kaybedenlerden olacakt ır" 1 . 

( İmam Ali) er-R ıza (a.s.) duâ ederken şöyle 
derdi: "Ey Allah ım' ! Güç ve kuvvet bak ı mından 
ancak Sana s ığı nınm; çünkü Seninkinden ba şka güç 
ve kuvvet yoktur. Ey Allah ı m! Bizim için, bizim 
kendi hakkımızda bilmediğ imiz ş eyleri söyleyenler-
den Sana s ığı nınm. Ey Allahım! Yarat ı lmış lar Senin-
dir ve buyruk da Sendendir. "Ancak Sana ibâdet 
eder ve ancak Senden yard ım dileriz' 2 . Ey Alla-
h ı m! Sen bizim Yaratan ı mızs ın ve Sen önceki soyu-
muzla sonraki soyumuzu da Yaratans ın. Ey Allah ı m! 
Senden ba şkası  Rablığ a ulaşamaz ve Tanr ı lık Senden 
ba şkas ına yakış maz. Bu bak ımdan Senin büyüklü-
ğünü küçülten bh ıristiyanlara lanet et! Senin, ya.rat-
tı klanna benzedi ğ ini söyleyenlere de lanet et! Ey 
Allahı m! Muhakkak ki biz, Senin kullar ını z ve Senin 
kullar ı n ı n oğullarıyı z. Kendi nefislerimiz için, ne zarar 
ne fayda, ne ölüm ne hayat ve ne de dirilip -da ğı l-
maya (nuşür) gücümüz var. Ey Allah ım! Bizim, ya-
ratt ığı mız birtak ı m şeyler olduğunu ve bizim rızk 
verdiğ imizi iddia eden kimseden, İsa b. Meryem'in 
hıristiyanlardan kaç ışı  gibi Sana kaçar, Sana s ığı -
nı rı z. Ey Allahı m! Onlar ın iddia ettikleri ş eyleri 

1 Al-i imrân (3), 85. 

2 Fâtiha (1), 4. 
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ileri siirmelerini biz istemedik. (101) Bu sebepten 
onların söyledikleri yüzünden bizi cezâland ı rma ve 
ileri sürdijkleri ş eylerden dolay ı  bizi bağış la! .. "Rab-
bim, yeryüzünde kâfirlerden tek ki ş i bırakma. 
Çünkü Sen onlar ı  bırakırsan, kullar ını  saptı -
rırlar ve yaln ız ahlaksız nankörleri do ğu-
rurlar °." 

Ve Zurâre'den şöyle dediğ i rivâyet edilir: Selam 
üzerine olsun ( İ mam Cafer) es-Sad ık'a, "Abdullah 
b. Sebe'nin soyundan bir adam tefviz (havale etme-
vekil k ı lma) inanc ını  ileri sürüyor" dedim. Selam 
üzerine olsun, "Tefylz nedir?" diye sordu. Ben de ş u 
cevab ı  verdim: "O diyor ki, Güçlü ve Ulu Allah, 
Muhammed'i (s.a.s.) ve Ali'yi (a.s.) yaratt ı ; sonra 
iş i bu ikisine havale etti. Böylece bu ikisi yaratt ı lar, 
rızk verdiler, dirilttiler ve öldürdüler". Bunun üze-
rine o-selam üzerine olsun- şöyle dedi: "Allah' ı n 
dü ş manı  olan o, yalan söylemi ş tir. Onun yan ı na git-
tiğ in takdirde, ona, Ra`d Sûresindeki ş u ayeti oku: 
"Yoksa Allah'a, Allah' ın yarattığı  gibi yaratan 
ortaklar buldular da, yaratmalar ı  birbirine 
mi benzettiler? De ki: Her ş eyi yaratan Allah'- 
dır. O, her şeye üstün gelen tek Tanr ıdır" 2 . 
Böylece adam ın yan ı na gittim ve ( İ mam Câfer) es-
Sad ık' ın (a.s.) dediklerini bildirdim. Sanki ona ta ş  
yutturmu ş a döndü ve sanki dilini yutmu şa döndü. 

Ş üphe yok ki Allah, dininin i ş lerini Nebisine 
-Allah' ın salât ve selam ı  onun üzerine olsun- havale 
etmi ş  ve Güçlü ve Ulu olan ş öyle buyurmu ş tur: 
"... Peygamber size ne verdiyse onu al ın; 

1 Nûh (71), 26-27. 

2 Ra'd (13), 16. 
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size neyi yasaklad ıysa ondan sakıııı n ..." 
Bu dinî selâhiyet, imamlara -selam üzerlerine olsun-
da havale edilmi ş tir. 

Mufavvıda (Vekil k ı lma) ve Ğ ulat (Aşı rı  giden-
ler) ve bunlar ın kollarının alâmeti, önderleri ve 
bilgilerinin görü ş lerini onlara oldu ğundan daha nok-
san olarak nisbet etmeleridir. Ğ ulat'tan el-Hallâ-
ciyye'nin alâmeti, namaz ı  ve bütün farzlar ı  terketme 
inanış larına rağmen ibadette tecelli iddialar ı ; Allah' ın 
en büyük isimlerini bilme iddialar ı  ve Hakk' ın onlar 
için beden kal ıplar ı na girdiğ i iddialarıdır. Onlara 
göre, bir veli, ihlash olur ve mezheplerini tan ırsa, 
selam üzerlerine olsun nebilerden daha üstün olur. 
Onları n alâmetlerinden biri de, kimyay ı  bildikleri 
iddialarıdır. Oysa kimyadan, pirinci gümü ş  gibi 
parlatıp sahtele ş tirmek ve müslümanlar ı  aldatmaktan 
başka bir ş ey bilmezler. Ey Allah ı m! Bizi onlardan 
kı lma ve onları n hepsine de lanet et! 

1 Haş r (59), 7. 
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OTUZSEKİ Z İ NC İ  BÖLÜM 

ZALİ MLER HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebü Cafer 
der ki: Bizim zalimler hakk ı ndaki inanc ı m ı z ş udur'. 
Onlar lânetlenmi ş lerdir ve onlardan uzakla ş mak 
(berâet) vacibdir. Güçlü ve Yüce Allah, "...zâlim-
lerin yardımcı sı  yoktur" z  buyurmu ş tur. Ayrı ca 
Yüce Allah ş öyle buyurdu: "Allah'a yalan uyduran-
lardan daha zâlim kim vardır? İş te bunlar 
Rablerine götürülürler ve şâhidler, "Rablerine 
yalan uyduranlar bunlard ır' derler. (102 ) Bilin 
ki Allah' ın lâneti zâlimlik yapanlarad ır. Bunlar 
Allah' ın yolundan alakorlar ve yolu e ğriltmeye 
çalışı rlar. İş te onlar âhireti inkâr edenlerdir" 
Allah ondan raz ı  olsun İ bn Abbas bu ayeti tefsir 
ederken, bu ayette geçen "Allah' ın yolu" (Sebilul-
lah) sözüyle, selam üzerlerine olsun Ali b. Ebi Tâlib 
ve imamlar ı n kastedildiğ ini söylemi ş tir. 

Güçlü ve Ulu Allah' ın Kitab ı 'nda iki türlü 
önderden (imam) söz edilmi ş tir: Do ğ ru yola götüren 
önder (imainu'l-Hucla) ve Sap ı klığ a götüren önder 
(irnamu'd-Dalale). Yüce Allah ş öyle buyurmu ş - 

1 Kr ş .: Akâid, 110 vd. 

2 Bakara (2), 270; 	İ mran (3), 192; Mâide (5), 72. 

3 Hûd (11) 18-19. 
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tur : "Onları , insanları  buyruğumuzla doğ ru yola 
götüren önderler yapt ık ... '". Öte yandan Yüce 
Allah ş öyle buyurmu ş tur: "Onları  ate şe çağı ran 
önderler k ıldık ; kıymet günü yardım görmez-
ler. Ve bu dünyada lâneti ardlar ına taktik; 
onlar kıymet gününde de i ğ renç kı lınmış  kim-
selerden olacaklard ır" 2 . 

"Aranızda yalmz haks ızlık edenlere (zâ-
limlere ) eri ş mekle kalmayacak bir fitneden 
sakının "3  ayeti indi ğ i zaman, Nebi (s.a.s.) ş öyle 
dedi: "Vefat ımdan sonra yerime geçecek olan Ali'ye 
(a.s.) haks ı zl ı k eden, sanki benim ve benden önceki 
nebilerin -selam üzerlerine olsun- peygamberliklerini 
inkar etmi ş  demektir. Ona haks ı zlık edene bağ lı lı k 
gösteren kimsenin ise, bizzat kendisi zalimdir'''. 

Güçlü ve Ulu Allah ş öyle buyurdu : "Ey inanan-
lar ! Eğ er imâna kar şı  küfrü seviyorlarsa, ba-
balarınızı  ve karde ş lerinizi veliler (dostlar ) 
edinmeyin. Sizden kim onlar ı  dost tutarsa, 
iş te zâlimler onlard ır"'; "Ey inananlar ! Allah' ın 
gazab ettiğ i kimselerle dostluk kurmay ın. 
Kâfirler kabir halk ından nasil ümidi kesmi ş se, 
onlar da âhiretten öyle ümidi kesmi ş lerdir" 6  ; 
"Allah'a ve âhiret gününe inanan bir milletin, 
babaları , oğulları , karde ş leri veya akraba-
ları  da olsa Allah'a ve Resfılü'ne düşman o- 

1 Enbiyâ (21), 73; Secde (32), 24. 
2 Kasas (28), 41-42. Imâmu'l-Hudâ, Imâmu'd-Dalâle için 

bk.: UsW, I, 215. 

3 Enfâl (8), 25. 

4 Kr ş .: Usü/, I, 186 vd., 286 vd. 

5 Teybe (9), 23. 

6 Mumtehine (60), 13. 
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lanlarla dostluk ettiğ ini göremezsiniz. Onlar, 
Allah' ın kalplerine iman yazd ığı ... kimseler-
dir"°. Yine Yüce Allah şöyle buyurmu ş tur: "... 
Sizden kim onlar ı  dost edinirse, o onlardand ır ; 
şüphesiz Allah, zâlim topluluğu doğru yola 
iletmez" 2 ; "Sakın zulmedenlere en ufak bir 
meyil duymayın, sonra size ate ş  dokunur . . ." 

"Zulüm" kelimesinin anlam ı , bir ş eyi ait olma-
dığı  bir yere koymak, demektir. Bu sebepten imam 
olmadığı  halde, imaml ığı n ı  iddia eden kimse, lanet-
lenmi ş  zâlimdir 4 . Ve ehil olmayanı  imamlığ a otur-
tan kimse de lânetlenmi ş  bir zâlimdir. 

Ve Allah' ı n salât ve selam ı  ona olsun Nebi şöyle 
söylemi ş tir: "Benden sonra Ali'nin (a.s.) imam oldu-
ğunu inkar eden, benim peygamberli ğ imi inkâr eder; 
ve benim peygamberli ğ imi inkâr eden de Allah' ı n 
Rab olu ş unu inkâr etmi ş  olur" 5 . 

(103) Ve Allah' ı n salât ve selam ı  ona olsun Nebi 
ş öyle buyurdu: "Ey Ali! Benden sonra sana zulme-
dilecektir. Sana zulmeden, bana zulmetmi ş ; sana 
karşı  doğ ru hareket eden bana kar şı  doğ ru hareket 
etmi ş ; seni inkâr eden beni inkâr etmi ş ; sana dost 
olan bana dost olmu ş ; sana dü ş man olan bana dü ş -
man olmu ş ; sana itâat eden bana itâat etmi ş ; sana 
isyân eden bana isyân etmi ş  olur" 6 . 

1 Mucâdele (58), 22. 

2 Mâide (5), 51. 

3 Hûd (11), 113. 
4 BHA, 185 (A.F.). Kr ş .: Usill, I, 372 vd. 
5 Krş .: Ustd, 186 vd., 287 vd. 
6 Krş .: Fyzee, İsmaili Law of Wills, 70-71 (A.F.). Ayr. bk.: 

Usa/, I, 440-41. 
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Mü'minlerin Emin Ali b. Ebî Tâlib'in (a.s.) 
imamlığı nı  ve ondan sonra gelen imamlar ı  inkâr 
eden biri hakk ındaki inanc ı m ız, onun, bütün nebi-
lerin (a.s.) peygamberliklerini inkâr etmi ş  biri gibi 
olduğ udurl. 

İnanc ı mıza göre, Mü'minlerin 	 (a.s.) 
kabul eden; fakat ondan sonra gelen imamlardan 
(a.s.) birini inkar eden kimse, bütün peygamber-
leri (a.s.) kabul eden ve fakat Nebimiz Muhammed'in 
(s.a.s.) peygamberliğ ini inkâr eden biri gibidir. Ve 
( İ mam Câfer) es-Sad ık (a.s.) şöyle demi ş tir: "Bizim 
en sonda gelenlerimizi bile inkâr eden, en önce gele-
nimizi inkâr eden gibidir". 

Allah' ın salât ve selam ı  ona olsun Nebi ş öyle 
buyurdu: "Benden sonra imamlar onikidir. Onlar ın 
ilki, selam üzerine olsun Mü'minlerin Emin Ali b. 
Ebi Talib, sonuncular ı  da selam üzerine olsun el-
Mehdi ul-Kaainı 'dir. Onlara itâat bana itaat, on-
lara isyân bana isyând ır; ve onlar ın birini inkar eden, 
beni inkâr etmi ş  olur" 2 . 

Ve ( İ mam Câfer) es-Sad ık (a.s.) dü ş manları -
mı z ın ve bize kar şı  haks ızlı k edenlerin (zalimler) 
küfründen şüpheye dü ş en kimserin kendisi kâfirdir, 
demiş tir. 

Ve Mü'minlerin Emin (a.s.) şöyle dedi: "Bana, 
annemin beni doğurduğu günden beri haks ı zl ı k edil-
miş tir. Öyle ki, Akil, göz hastal ığı na tutulur ve 'göz 
damlas ını  Ali'nin gözüne damlat ıncaya kadar benim-
kine damlatmay ın' derdi. Onlar da, göz hastal ığı m 
olmadığı  halde, benim gözlerime damla yaparlard ı ". 

1 FC, 48-49; KP, XI; Donaldson, 351-356 (A.F.). Kr ş .: 
Usul, I, 186 vd., 287 vd. 

2 Krş .: UsW, I, 186 vd., 287 vd. 
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Ali (a.s.) ile sava ş an hakkındaki inanc ı mı z ş udur : 
Allah' ın salât ve selam ı  üzerine olsun Nebi şöyle 
buyurdu: "Ali ile çarp ış an benimle çarp ış mış ; Ali 
ile sava ş an benimle sava şmış  demektir. Benimle 
sava ş an ise Allah'la sava şmış tır". Ve Nebi (s.a.s.) 
Ali, Fâtı ma, el—Hasan, ve el—Huseyn'e (a.s.) şöyle 
demiş tir: "Sizinle sava ş an kimsenin dü ş manı ; sizinle 
barış  halinde olan ın da dostuyum". 

Allah' ın salât ve selâm ı  ona olsun Fât ıma'ya 
gelince onun hakk ı ndaki inanc ı mı z ş udur: O, dün 
yanın, hem önceki hem de sonraki kad ınlarının ba şı -
d ır. Güçlü ve Ulu Allah, onu k ızd ırana kızar; onu 
ho ş nut edeni de ho şnut eder. Çünkü Allah, onu ve 
onu sevenleri ate ş ten ayırmış tır. O, bu dünyadan, 
kendine kar şı  zulmedenlere ve hakk ı nı  alanlara ve 
babas ından kalan miras ından mahrum edenlere 
kırgın olarak gitti. (104) Ve Allah' ı n salât ve selam ı  
ona olsun Nebi ş öyle dedi: "Fât ı ma benden bir par-
çad ır. Onu üzen beni üzmü ş ; ona kötülük eden bana 
kötülük etmi ş ; onu sevindiren beni sevindirmi ş  de-
mektir". Yine Nebi —Allah' ı n salât ve selâm ı  ona ol-
sun— şöyle dedi: "Fât ı ma benden bir parçad ır ve 
iki böğ rümün aras ı ndaki ruhumdur (can ım ı n içidir). 
Onu kı zd ı ran ş ey, beni kı zd ı r ı r; onu sevindiren ş ey 
beni sevindirir". 

1 Ş iller aras ında Hz. Fât ıma en ş erefli kad ındır. Sünnller 
arasında değ iş ik görüş ler vard ır: Hz. Hatice, Ai şe ve diğerleri, MC, 
130. el—Bağ dâdl; Hz. Hatice'den sonra Ai şe ve Fât ıma konusunda 

değ iş ik görü ş ler vard ı r, der. Ama sonunda ş u s ı ralamay ı  yapar: Fât ıma, 

Hatice, Aiş e, Ummu Seleme. Hafsa (Hz. Omer'in k ız ı) için bk.: 
MC, 183-184. Genellikle Fat ıma'ya Siiler aras ında birinci sırada yer 
yer verilir. Sünniler aras ında ise, Hz. Fat ıma ile Hz. Hatice aras ında 
saygı  bakı mından değ iş meler olmakla beraber, dereceleme konusunda 
pek çok farkl ı  görüş ler vard ır. Bk.: Fât ıma, Hatice, Ai ş e: Wensinck, 
Handbook (A.F.). Kr ş .: UA/, I, 458 vd. 
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Bizim berâet (uzakla ş ma) konusundaki inanc ı -
mı z şudur: Dört erkek puttan, yani Ye ğ ü s, Yeük, 
Nesr' ve Hubel'den ve dört di ş i puttan, yani Lât, Uzza, 
Menat2  ve Ş ira'dan ve bunlara tapanlardan ve on-
lardan ve onlar ı n taraftar ı  olanlar ın ve onlara u-
yanların tamam ı ndan (berâet) uzakla ş mak vâcibdir. 
Doğ rusu bunlar, Allah' ın yaratt ıklar ı= en kötü-
südürler, ve Allah'a, Resülü'ne ve selam üzerlerine 
olsun masum imamlarına, onların dü şmanlarından 
uzakla ş mad ı kça imân edilmi ş  olmaz. 

Ve bizim selam üzerlerine olsun nebiler ile selam 
üzerlerine olsun mâsum imamlar ın katilleri hak-
kındaki inanc ı= şudur: Onlar kâfirdirler, mü ş -
riktirler ve cehennemin en a ş ağı  basama ğı nda temelli 
kalacaklard ır. 

Ve bu anlatt ığı mı z ş eylerin dışı ndaki ş eylere 
inananın, bize göre, Allah' ın dini ile ilgisi yoktur. 

1 Krş .: Nûh (71), 23. Ayette Hubel'den söz edilmez. 

2 Krş .: Necm (53), 19-20. Ayette Ş irâ'dan söz edilmez. 
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OTUZDOKUZUNCU BOLVM 

TAKIYYE HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebû Cafer 
der ki: Bizim tak ıyye (imam gizleme—korunma) 
hakkındaki inanc ı mı z şudurl: Tak ıyye vacibdir ve 
onu terkeden namaz ı  terdedenle ayn ı  durumdad ı r. 

( İ mam Câfer) es—Sad ık'a (a.s.), "Ey Allah' ı n 
Resülü'nain oğ lu! Doğ rusu biz mescidde, senin dü ş -
manlarına, isimlerini s ıralayarak küfürle lanet eden 
birini görüyoruz" dendi. Ve o dedi ki: "Allah ona 
lanet etsin! Peki bizi niçin ortaya koyuyor? Yüce 
Allah şöyle buyurur: 'Onların Allah'dan başka 
yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilme-
yerek s ınırı  aşı p Allah'a söv ınesinler...". ( İ -
mam Câfer) es—Sad ık (a.s.), bu ayetin aç ıklamas ı nı  
şöyle yapt ı : Onlara sövmeyin ki, onlar da size söv-
mesinler. Yine ( İ mam Câfer) es—Sad ı k (a.s.) dedi ki: 
Kim Allah' ın. dostuna (yani Ali) söverse, Allah'a 
sövmüş  demektir. Ve Nebi (s.a.s.) , Ali'ye (a.s.) ş öyle 
dedi: "Ey Ali! Sana söven bana sövmü ş tür ve bana 
söven de Yüce Allah'a sövmü ş tür" 3 . 

Buna göre imamu'l—Kaaim (a.s.) ortaya ç ı - 

1 Krş .: Akâid, 84.; Shi'ite, 223 vd. 

2 En'am (6), 108. 

3 Kr ş .: Usz2/, I, 186 vd., 287 vd. 
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k ıncaya kadar tak ıyye v âcibdir ve vazgeçmek câiz 
değ ildir'. Tak ıyye'yi Kaaim'in ortaya ç ı kışı nd an 
önce terkeden kimse, Yüce Allah' ı n clininden ve İ -
mâmiyye mezhebinden ç ıkm ış  ve Allah'a, O'nun Re-
sülü'ne (s.a.s.) ve İ mamlara (a.s.) muhalefet etmi ş  o-
lur. Ve ( İ mam Câfer) es-Sâd ı k'a (a.s.), Güçlü ve Ulu 
Allah' ı n, "Doğ rusu Allah katında en üstün ola-
nınız, en çok sakınanınızdır" 2  âyeti hakk ında 
soruldu. Dedi ki : En çok sak ı nan ı nız, tak ıyye ile 
amel edeninizdir. 

Kutlu ve Yüce Allah, (105) kâfirlere dostluk 
göstermenin, ancak tak ıyye hâli ile olabilece ğ ini 
söylemi ş tir. Güçlü ve Ulu olan şöyle buyurmu ş tur : 
"Mü'minler, mü'minler dururken kâfirleri dost 
edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah ile 
dostluğu kalmaz ; ancak onlardan korunma-
nız başka . .." 3 . Ve Güçlü ve Ulu Allah ş öyle bu-
yur\Inu ş tur : "Allah sizi, din hakkında sizinle sa-
vaş mayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan 
kimselere iyilik etmekten, onlara adâletli dav-
ranmaktan alakoymaz. Çünkü Allah adâletli 
davrananları  sever. Allah sizi, ancak, sizin-
le din hakkında sava ş an, sizi yurtlar ınızdan 
çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kim-
selerle dost olmaktan alakoyar. Kim onlarla 
dost olursa, i ş te zâlimler onlard ır" 

1 Urduca mütercimi tak ıyyenin gerçek anlam ı n ı  aç ıklar ve 

der ki: Tak ı yye, öldürülme, esir edilme veya eziyet çekme ş artlar ı  
altı nda gerçek dini, dü ş manlardan gizlemek suretiyle koruma de-

rnektir. Fakat esasl ı  ş art şudur : Tak ıyye durumunda, gerçek din yok 

edilmemelidir. Aksi halde tak ıyye câiz de ğ ildir. Ayn ı  ş ekilde ger-

çek bir mü'mini öldürmek de tak ıyye değ ildir. (A.F.). 

2 Hucurât (49), 13. 

3 	İ mrân (3), 27. 

4 Mumtehine (60), 8-9. 
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Ve ( İ mam Cafer) es-Sad ık (a.s.) şöyle dedi: 
"Doğ rusu mescidde bana sövmekte olan birini duy-
duğum takdirde, beni görmesin diye, hemen bir 
sütunun arkas ı na gizlenirim". Ve ( İ mam Câfer) es-
Sad ı k (a.s.) şöyle dedi: "Emirlik (Kaaim'in ç ıkışı ) 
bir görü ş  meselesi olduğu sürece, insanlarla (dü ş -
manlarla) d ış tan kayna şı n, ama içten onlara kar şı  
çıkın." Ve ( İ mam Câfer) es-Sad ı k (a.s.) dedi ki: 
"Doğ rusu mü'mine kar şı  riyâ ile davranmak ş irktir; 
evinde münafığ a karşı  riyâkâr olmak bir ibâdettir. 
Ve yine o (a.s.) şöyle dedi: "Onlarla birlikte birinci 
safta namaz k ı lan kimse, sanki Allah' ı n Resülü (s.a.s.) 
ile ilk safta namaz k ı lan biri gibidir". Yine o dedi ki: 
"Onların hastalar ı nı  ziyâret ediniz ; cenâzelerinde 
bulununuz ve mescidlerinde namaz k ı lını z". Ve yine 
o dedi ki: "Bizim için bir süs oluruz, yüz karas ı  değ il." 
Yine o şöyle dedi "Allah, insanlar aras ında bize 
karşı  sevgi uyand ıran ve onlar ı n bize kar şı  kinlerini 
tahrik etmeyen kimseye, rahmet eylesin". 

( İ mam Cafer) es-Sad ık' ı n (a:s.) yan ı nda hikaye 
söyleyenlerden (el-Kassasün) söz edildi. Bunun üze-
rine o (a.s.) ş öyle dedi: "Allah onlara lanet eylesin! 
Çünkü onlar bizim hakk ı mı zda kötü ve iğ renç ş ey-
ler söylüyorlar. Ve es-Sad ık'a (a.s.) hikâye söyle-
yenleri dinlemenin helal olup-olmad ığı  soruldu: 
"Hayır" dedi. Ve ( İ mam Cafer) es-Sad ık (a.s.) 
dedi ki: "Konu ş an birine kulak veren kimse, kendini 
tamamen ona teslim etmi ş  olur. Eğ er konu ş an Allah'- 
dan söz ediyorsa, dinleyen Allah'a ibâdet etmi ş  olur. 
Konu ş an eğ er ş eytandan söz ediyorsa, dinleyen de 
ş eytana tapmış  olur". 

Ve (İ mam Câfer) es-Sacl ı k'a (a.s.), Yüce Allah' ı n 
"Şâirlere ancak azg ınlar uyar" ı  ayeti hakk ı nda 

1 Ş uarâ (26), 224. 
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soruldu. "Onlar hikâye söyleyenlerdir (el-Kassâ-
sûn)" dedi. 

Ve salât ve selam olsun Nebi şöyle buyurdu: 
"Bir bid'at sahibine giden ve ona sayg ı  gösteren bir 
kimse, Islam' ı n yı kı lmas ına çal ış mış tı r". Ve bizim, 
bize din i ş lerinden bir tekinde bile kar şı  ç ıkan kimse 
hakk ındaki görü şümüz, bize bütün din i ş lerinde 
karşı  çı kan hakk ı ndaki inanc ı m ı z gibidir. 
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KIRKINCI BÖLÜM 

NEBİ 'NİN (S.A.S.) SOYU HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebû Cafer) 
der ki: Bizim onlar hakk ındaki inanc ımız ş udur: 
Selam üzerlerine olsun onlar Adem'den (106) onun 
(Hz. Peygamber) babas ı  Abdullah'a —selam üzerine 
olsun— kadar müslümand ırlar. Selam üzerine olsun 
Ebû Talib bir •müslümand ı°. (Hz. Peygamber'in) 
Annesi Amine bint Vehb de müslümand ı . 

Allah' ın salt ve selam ı  ona olsun Nebi, "ben, 
selam üzerine olsun Adem'den bu yana gayr— ı  me ş rû 
(bir soydan) de ğ il, helal bir nikahla gelen bir soydan 
ç ı ktı m". buyurdu'. 

Ve rivayet edildiğ ine göre selam üzerine olsun 
Abdulmuttalib, hüccet; selam üzerine olsun Ebû 
Talib de onun vasisi idi. 

1 Krş .: Usûl, I, 448-9. 

2 Urduca mütercimi ş öyle bir not ekler: Hz. Peygamber'in 

soyu aras ında yedi peygamber vard ır. Bunlar Adem, Ş it, Nüh, Ilyas, 

Ibrahim, Ismail ve el—Yasa ve o, delilini desteklemek üzere Kur'an'- 

dan ayetler getirir. 

Hz. Peygamber'in baba ve annesi ile Ebû Talib'in iman et-

meksizin kafir olarak öldükleri hk. bk.: MC, 197, 239-240; KP, 31, 

84; Donaldson, 15. (A.F.). 
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KIRKB İ RINC İ  BÖLÜM 

ALEVİYYE HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ın rahmeti üzerine olsun Ş eyh Ebti Câfer 
der ki: Bizim, Aleviyye (Aleviler) hakk ındaki inan-
cı= şudur: Onlar, Allah' ı n salât ve selam ı  ona ol-
sun Allah' ın Resülü'nün ailesidir. Onlar ı  sevmek 
vâcibdir. Çünkü onlar, risâletin kar şı lığı  olan bedel-
dir. Yüce Allah şöyle buyurur : "... Ey Muhammed! 
De ki: Ben, sizden buna kar şı lık yakınlara 
sevgiden ba şka bir ücret istemem . . ." °. Onla-
rın sadaka almas ı  haram kı lınmış tır'. Çünkü sadaka, 
insanların sâhip olduklar ı  ş eylerin kirleridir. Ve in-
sanlar ın bu kirden temizlenmesi, ancak köleleri ve 
câriyelerine veya birbirlerine verdikleri sadakalarla 

1 Ş ara (42), 23. Urduca mütercimi, "yak ın" kelimesini aç ık-
larken ş öyle der : Tefsiru Mecmau'l—Beydn'da İ mam Zeynelâbidin 
ve diğ erlerine dayanarak şu rivâyet edilir : Yak ın teriminden Hz. 
Peygamber'in soyu kastedilmi ş tir. İ mam Cafer es—Sad ık ve İ mam 
Muhammed el—Bak ır'a dayan ı larak benzer hadisler de rivâyet edil-

mektedir. Said b. Cubeyr Abdullah b. el—Abbas'a dayanarak ş unu 
rivâyet eder : Bu ayet indi ğ i zaman Hz. Peygamber'in muhtelif ashab ı , 
sevgi ve bağ lı lığı n kime gösterilmesi gerekti ğ ini sordular. Hz. Pey-

gamber şu cevab ı  verdi: Bu ayet Ali, Fanma ve soyuna i şaret etmek-
tedir. (A.F.). 

2 Urduca mütercimi Ali ve Fat ıma'n ın soyundan ba şka, Haş im 
soyundan olanlar ın da, Haş imi olmayanlardan sadaka almalar ını  
yasaklanmış  olduğunu aç ıklar. (A.F.). 
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mümkün olabilir. Fakat Hums'a (ganimetin be ş te 
biri) gelince .. bu onlara, zekât yerine helal k ı lın-
mış tı r; çünkü onlar, zekât almaktan da men olun-
muş lardı r. 

Onların davran ış lar ı  hakkındaki inanc ı mı z ş u-
dur: Onlardan günah i ş leyenler iki kat cezâ göre-
ceklerdir. Onlardan iyi davrananlar da iki kat sevâb 
alacaklard ır. Onlar ın hepsi de, NebVnin (s.a.s.) 
sözüne göre birbirine e ş ittir; çünkü o, Ebü Tâlib'in 
(a.s.) oğ ulları  Ali (a.s.) ve Cafer Tayyâr'a (a.s.) 
baktığı  zaman ş öyle demi ş ti: "K ızları mı z oğulları -
mız gibi; oğullar ımız da k ı zları mız gibidir". Ve ( İ -
mam Câfer) es-Sad ık (a.s.) şöyle dedi: "Kim Allah' ı n 
dinine karşı  çıkar ve O'nun dü ş manlarıyla dostluk 
kurarsa veya Allah' ı n dostlarına dü ş manlık ederse, 
o kimseden, kim olursa olsun ve hangi kabiliye men-
sup bulunursa bulunsun uzakla şmak (berâaet) va-
cibdir". 

Ve Mü'minlerin EmIri. (a.s.), o ğ lu Muhammed 
İ bn el-Hanefiyye'ye şöyle dedi: "Kendi ş erefinde 
alçak gönüllü olman, atalar ından gelen ş erefden 
daha ş ereflidir". Ve ( İ mam Câfer) es-Sad ık (a.s.) 
şöyle dedi: "Selam üzerine olsun Mü'minlerin  Emî-
ri'ne olan bağ lı lığı m, benim için, onun soyundan 
geliş imden daha azizdir". ( İ mam Cafer) es-Sad ık'a 
(a.s.), Allah' ın saat ve selam ı  ona olsun Muhammed'-
in ailesi hakkında soruldu; o da ş u cevab ı  verdi: 
"Allah'ın. salt ve selam ı  ona olsun Muhammed'- 
in ailesi, Allah' ın Resülü'ne (s.a.s.) nikâh bak ı mın-
dan haram oland ır". 

Güçlü ve Ulu olan ş öyle buyurmu ş tur: "And 
olsun ki, Nuh'u ve İbrahim'i Biz gönderdik ; 
ikisinin soyundan gelenlere peygamberlik ve 

133 



kilab verdik; soylarmdan gelenlerin kimi do ğ - 
ru yoldadır, birçoğu da yoldan ç ıkmış tır'. 

Ve ( İ mam Cafer) es-Sad ık'a (a.s.), Güçlü ve 
Ulu Allah' ın, "Sonra bu Kitâb' ı  kullarımızdan 
seçtiğ imiz kimselere miras bırakmışı zdır. On-
lardan kimi kendine yaz ık eder, kimi orta 
(itidalli) davramr, kimi de Allah' ın izniyle 
iyiliklere ko ş ar" 2 , ayeti hakk ı nda soruldu; o da 
ş u cevab ı  verdi : "Burada, 'kendine yaz ık edenden', 
İ ma ın' ı n (a.s.) hakk ını  tan ı mayanlar ; 'orta davaran-
an'dan, (107) imam ı n hakkın ı  tan ıyan ve 'Allah' ın 
izniyle iyiliklere ko ş andan' da, bizzat imam (a.s.) 
kastedilmi ş tir". 

Ve İ smail, babas ı  ( İ mam Cafer) es-Sad ık'a 
(a.s.) sordu: "Bizim içimizden günah i ş leyenlerin 
durumlar ı  ne olacakt ı r?" Selam üzerine olsun o, şu 
cevab ı  verdi : "Bu, sizin kuruntularm ıza ve Kitab 
Ehli'nin kuruntularma göre değ ildir. Kim Le-
nâlık yaparsa, cezas ını  görür, kendisine Allah'- 
dan başka ne dost ne de yard ımcı  bulur'. 

Ebû Cafer (Muhammed el- Bak ı r) (a.s.) uzun bir 
hadiste ş öyle der: "Allah ile bir ba şkas ı  aras ında 
yakınlık yoktur. Do ğ rusu insanlar aras ında Allah'a 
en sevgili olanlar, O'ndan en çok sak ınanlar ve Al-
lah'a itâatla amel edenlerdir. Allah'a and olsun ki, 
kul, Güçlü ve Ulu Allah'a ancak tâatla yak ın ola-
bilir. Bizi ate ş ten uzakla ş t ı racak bir ş eye sahib de ğ i-
liz. Ve hiç kimsenin kendini Allah'a kar şı  koruyacak 
bir delili yoktur. Kim Allah'a itâat ederse, o bizim 

1 Hadid (57), 26. 

2 Fâtır (35), 32 
3 Nisâ (4), 123. 
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dostumuzdur. Kim Allah'a kar şı  gelirse, o da bizim 
dü ş man ı mı zdır; kendini Allah'a vermedikçe (veri) 
ve iyi i ş ler i ş lemedikçe ne bize ula ş abilir ne de biz-
dendir". Selam olsun Nuh şöyle dedi: " . .Rabbim! 
Oğ lum benim ailemdendi. Doğrusu Senin va`-
din hakdır. Sen hükmedenlerin en iyi Hükme-
denisin. Allah: O senin ailenden say ılmaz; 
çünkü kötü bir i ş  iş lemiş tir ; öyle ise, bilme-
diğ in ş eyi Benden isteme. i ş te sana öğüt, bilgi-
sizlerden olma, dedi. (Nuh:) Rabbim! Bilme-
diğ im ş eyi Senden istemekten Sana s ığı nırım. 
Beni bağış lamaz ve bana merhamet etmezsen 
kaybedenlerden olurum, dedi" °. 

Ve (Imam Câfer) es-Sad ık'a (a.s.), Güçlü ve 
Ulu Allah' ı n "Allah'a kar şı  yalan uyduranların 
kıymet günü, yüzlerinin simsiyah oldu ğu görü-
lür. Böbürlenenler için cehennemde bir durak 
olmaz olur mu?" 2  âyeti hakk ında soruldu. O şu 
cevab ı  verdi: "Bu âyet, Ali ve Fat ı ma'ya mensup 
olsa bile, imâm olmadığı  halde imam olduğunu iddia 
edene i ş aret eder." Ve (Imam Cafer) es-Sad ık (a.s.) 
ashab ına, "sizinle muhalifleriniz aras ında ancak 
gizlilik vard ır" dedi. Ona, "gizli olan ş ey" nedir?, 
diye soruldu. Dedi ki: "Gizli olan (el-Mudmar), 
uzakla ş ma (berâet) denilen ş eydir. Size ve kom şu-
suna muhalif olan kimseden, Alevi-Fat ımi (Ali-
Fat ıma'ya mensup) olsa bile uzakla şı nı z". 

Ve (Imam Cafer) es-Sad ık (a.s.), oğ lu Abdullah 
hakk ında ashabma ş öyle dedi: "Sizin üzerinde oldu-
ğunuz ş eyi takibetmeyen kimseden ben uza ğı m ve 
Ulu Allah da uzaktı r". 

1 Hûd (11), 45-47. 

2 Zumer (39), 60. 
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KIRKIKINCI BÖLÜM 

YASAK (HAZR ) VE MÜBAH 
HAKKINDAKİ  İNANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebüs Cafer) 
şöyle dedi: Bizim bu konudaki inanc ı mı z şudur: 
Hakkında kesin bir yasak bulunmayan her ş ey mü-
band ı r. 
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KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AÇIKLANMIŞ  VE ÖZET HABERLER 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

(108) Ş eyh (Ebû Câfer) der ki: Bizim aç ıklan-
mış  haberler (el-Ahbaru'l-Mufessera) hakk ındaki 
inanc ı mı z ş udur: Bunlar, (trnâm Câfer) es-Sâd ık'- 
ın (a.s.) dedi ğ i gibi özet haberler (el-Ahbaru'l-
Mucmele) üzerine hükmolunur. 
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KIRKDÖRDÜNCV BÖLÜM 

TIBLA ILGILI HABERLER 
HAKKINDAKİ  INANÇ 

Ş eyh (Ebü Câfer) bu konuda der ki: T ı b konu-
sunda mevcut olan haberler çe ş itlidir. (1) Onlardan 
biri, Mekke ve Medine'nin havas ı  hakk ı nda söyle-
nenlerdir. Bu sebepten di ğ er hava ş artlar ı na tatbik 
edilmesi uygun değ ildir. (2) Onlardan bir k ısmı , 
âlimlerin, kendi bulunduklar ı  yerden çok uzakta 
olmayan soru sahiplerinin fiziki ş artlar ı ndan edini-
len bilgileri, onlardan daha iyi bildikleri zaman ver-
dikleri haberlerdir. (3) Onlardan bir k ı smı , mezhe-
bin ş eklini halka çirkin göstermek için, kitaplarda 
muhalifler tarafindan bozulan haberlerdir. (4) On-
lardan bir k ı smı , nakledenin yanl ış lığ a dü ş tüğ ü ha-
berlerdir. (5) Onlardan bir bölümü, bir k ı smını  
hat ırlayıp bir k ı smın ın unutulduğ u haberlerdir. 

Ve bal hakkı nda rivâyet edilen, bal ı n her derde 
devâ oldu ğu hususu doğ rudur. Bunun anlam ı  ş udur: 
O, soğ uktan olan her derdin ş ifâs ı d ı r. 

Bir basurlunun soğuk su ile taharetlenmesi 
hakk ında rivâyet edilenlere gelince .. bu, yaln ı z 
s ı caktan dolay ı  basurlu birine uygulan ı r. 

Patlı can ın bir ş ifâ olarak kullan ı lmas ı  hakkında 
rivâyet edilenlere gelince .. bu, ancak ba şka zamanda 

138 



değ il, hurmalar ı  olgunlaş tığı  zaman yiyen birine 
tatbik edilir 

Selam olsun imâmlardan, hastal ıkların tesirli 
tedavisi hakk ı nda nakledilenlere gelince .. bunlar, 
Kur'an ayetleri, süreleri ve kuvvetli senetler ve sa ğ -
lam yollarla gelen haberlerde bulunan dualard ır. 

(imam Cafer) es—Sad ı k (a.s.) dedi ki: "Geçmi ş  
zamanlarda tabiblere, muâlic (tedavi eden) denirdi". 
Mûsâ b. İmran ş öyle dedi: "Ey Rabbim! Hastal ık 
kimden çıkmış t ır?" Allah, "Benden" dedi. Mûsâ 
dedi: "Ey Rabbim! Deva kimden gelir?" (Allah) 
"Benden" dedi. Mûsâ dedi: "Peki insanlar neden 
muâliclere (tabib) sahipler?". Allah "Böylece ken-
dilerini iyile ş tirmek için" dedi. İş te bu sebepten 
tablbe, tabib (iyile ş tiren) dendi ve t ı bbın aslı  da te-
davidir". 

Selam olsun Davud'un mihrab ında her gün bir 
cins ot yeti ş ir ve "beni al; çünkü ben şunu—şunu iyi-
leş tiririm" derdi. Hayat ı nın sonunda, mihrab ında 
bitmi ş  bir ot gördü ve ona, "senin ad ın ne?" diye 
sordu. Ot cevap verdi: "Ben harûbiyye'yim". Ve 
selam üzerine olsun Davud, "Mihrab y ıkı ld ı " dedi ve 
artık daha sonra mihrabda bir ş ey bitmedi. 

Allah' ın salât ve selam ı  ona olsun Nebi şöyle 
dedi: "el—Hamd'in (Fâtiha Süresi) Ş ifa vermedi ğ i 
kimseye, Allah Ş ifa' vermez". 
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KIRKBE Şİ NC İ  BOLUM 

(BİR KONUDA) IKI AYRI HADİ SİN VARLIGI 
HAKKINDAKI INANÇ 

Allah' ı n rahmeti üzerine olsun Ş eyh (Ebti Câfer) 
der ki: Bizim, selam üzerlerine olsun imamlardan gel-
en sahih haberler hakk ı ndaki inanc ı mı z ş udur: Bun-
lar, (109) anlamlardaki tam uygunluk bak ı mından 
Allah' ı n Kitab ı ' na muvafıktı r ; ondan ayr ı  değ ildir. 
Çünkü onlar, Yüce Allah' ın vahyi yoluyla elde edil-
miş tir. Eğ er onlar, Allah'dan ba şka bir varl ı ktan 
gelseydi, mutlaka birbirine z ı d olurdu. 

Haberlerin d ış  görünü şü bak ı mından birbirin-
den ayr ı  olu ş ları , muhtelif sebepler yüzündendir. 
Söz geli ş i, z ı har' ı n keffâreti için bir köle azâd edilme-
si bildirilmiş tir. Ba ş ka bir haberde ise, iki ay aral ı k-
s ı z oruç tutmak bildirilmi ş tir. Yine başka bir haberde 
de altm ış  fakirin doyurulmas ı  buyrulmu ş tur. Ş imdi 
bunlar ı n hepsi de doğ rudur. Oruç, köle bulamayan; 
fakiri doyurmak da oruca güç yetiremeyen için konul-
muş tur. Rivâyet edildi ğ ine göre, yapabildi ğ i takdirde 
sadaka vermesi de söylenilmi ş tir. Ve bu, altm ış  fa-
kiri doyurmaya gücü yetmeyene yüklenmi ş tir. 

(Zâhiren ayr ı  görünen) Haberlerden bir k ısmı  
da herbiri diğ erinin yerine kaaim olan haberlerdir. 
Söz geli ş i yeminin keffâreti için, " . . .ailenize ye- 
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dirdiğ inizin ortalamas ından on düşkünü yedir-
mek, yahut giydirmek ya da bir köle azad et-
mektir. Bulam ıyan üç gün oruç tutmalid ır . ." °. 
Yeminin keffareti için birincisi doyurma, ikincisi 
giydirme ve üçüncüsü de bir köle azâd etme ş eklinde 
üç haber mevcud olunca, bunlar cahil kimseler kat ı n-
da birbirine muhalif olarak görülmektedir. Asl ında 
bunlar birbirinden ayr ı  değ il; aksine bu keffaret-
lerden herbiri di ğerinin yerine kaaim olan hüküm-
lerdir. 

Takıyye için varid olan haberler de vard ı r. 

Suleym b. Kays 	 rivâyet edildi- 
ğ ine göre o, Mü'minlerin Emiri'ne (a.s.) şöyle demiş -
tir : "Ben, Selman, Mikdâd ve Ebû Zerr'den Kur'an'-
ın tefsiri ve Nebi:nin (s.a.s.) hadisleri ile ilgili olarak 
halk ı n bildiğ inden farkl ı  ş eyler duydum. Ve senden 
de, onlardan i ş ittiğ im ş eylerin doğ rulanmasm ı  iş it-
tim. Ve Kur'an' ı n tefstri ve Nebi'nin (s.a.s.) hadis-
lerinden halk ı n inandığı  birtak ı m ş eylere, sizin muha-
lif olduğunuzu ve onlar ın hepsinin bat ı l olduğunu 
ileri sürdü ğünüzü gördüm. Halk ın, Allah' ın Resû-
lü'ne (s.a.s.) kasten yalan isnâd ettiklerini ve onlar ı  
kendi kafalar ına göre aç ıkladıklar ı nı  kabul eder 
misin?" (Ravi.) Ş öyle dedi: "Ali (a.s.) dedi ki: 
"Soruyu sordun; ş imdi de cevab ı na kulak ver. Do ğ -
rusu halk ın elinde hem hak hem bat ı l, hem doğ ru 
hem yalan, hem nâsih hem mensûh, hem özel hem ge-
nel, hem muhkem hem müte ş âbih, hem iyi korunmu ş  
hem de ş üpheli olanlar vard ı r. Allah' ın Resûlü'ne 
bile kendi sağ lığı nda yalan isnâd edilmi ş tir. (110) 
Bu sebepten o, halka konu ş mak üzere kalkm ış  ve 

1 Mâide (5), 89. 
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demi ş tir ki: 'Ey insanlar! Bana kar şı  yalan söyle-
yenlerin sayı sı  çok artm ış tı r. Kim kas ı tlı  olarak bana 
karşı  yalan söylerse, cehennemdeki yerine haz ı r-
lans ın". Sonra onun vefat ı ndan sonra ona kar şı  yine 
yalan söylenmi ş tir". 

"Hadis, sizlere dört kaynaktan gelir; bunlar ı n 
bir be ş incisi yoktur. Birincisi, yalan hadis uydur-
mayı  günah olarak görmeyip Allah' ın Resülü'ne 
(s.a.s.) kar şı  bilerek yalan söylemekten çekinmeyen 
bir adamdan gelen hadislerdir. E ğ er halk onun ya-
lanc ı  bir münafık olduğunu bilmi ş  olsayd ı , ne ondan 
gelen bir haberi kabul ederler ne de onu do ğ rular-
lard ı . Fakat onlar, "bu, Allah' ın Resülü'nün saha-
bisidir ; onu görmü ş tür; onu dinlemi ş tir", demi ş ler 
ve onun hakiki durumunu bilmeksizin ondan gelen 
haberleri kabul etmi ş lerdir. Yüce Allah, münafiklar-
la ilgili bilgileri haber vermi ş  ve onlar ın vasıflar ını  
aç ı klı kla bildirmi ş tir. Nitekim Güçlü olan O ş öyle 
buyurur: "Onlara baktığı n zaman vücudları  
hoşuna gider ; konu ş urlarsa sözlerini dinler-
sin ; t ıpkı , sıralanmış  kof kütük gibidirler ... 72 . 
Daha sonra onlar (münafiklar), ondan (Hz. Peygam-
ber) sonra ayr ı ldı lar ve hile, yalan ve iftira yoluyla 
sap ıklığı n önderleri ve cehennem dailerine yakla ş -
tı lar. Bunlar da onlar ı  (münafiklar) i ş lere tâyin et-
tiler ve onlara dünya nimetlerini yedirdiler ve on-
lar ı  insanları n s ırtlarına yüklediler. Çünkü insanlar, 
Allah' ın koruduklar ı  dışı nda ancak hükümdarlar ı  
(melikler) ve dünyay ı  takib ederler. 

"Hadislerin geldiğ i dört kaynaktan biri de, 

1 Bu hadisin kaynaklar ı  için bk.: Mu'cem, V, 549 (Wensinck, 

el-Mu'cemu'l-Mufehres li-Elfâzi'l-Hadisin- Nebevi, Leiden 1936-1969). 

2 Munallkün (53), 4. 
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Allah' ı n Restdü'nden duyan; fakat gere ğ ince hatı r-
lamayan bir adamd ı r. Böyle biri, bu hususta, kas ıtlı  
olarak yalan söylememekle birlikte hatâya dü ş er. 
Bu durumda onun böyle bir hadisi vard ı r; onu söy-
ler; onunla amel eder ve onu ba şkalar ına rivâyet 
eder ve "ben onu, Allah' ın Restdü'nden (s.a.s.) i ş it-
tim" der. Eğ er halk onun yanl ış lık yaptığı nı  bilmiş  
olsayd ı , onu kabul etmezlerdi. Ve e ğ er bizzat ken-
disi yanlış l ı k yaptığı nı  bilseydi, onu mutlaka tutup 
bir kenara atard ı . 

"Hadislerin geldiğ i dört kaynaktan üçüncüsü, 
Allah' ı n Resûlü'nün (s.a.s.) bir ş ey emretti ğ ini i ş i-
ten; ama sonra bunu yasaklad ığı nı  bilmeyen veya 
onun bir ş eyi yasaklad ığı n duyan; fakat sonra o ş eyi 
buyurduğunu bilmeyen bir kimsedir. Bu durumda 
o, mensûh olan ı  ezberlediğ i halde nâsih olan ı  ez-
berlemez. Ş ayet onun mensûh olduğunu bilmiş  
olsayd ı , onu reddederdi ve müslümanlar da, o kim-
seden i ş ittikleri ş eyin mensûh olduğunu bilselerdi, 
onu reddederlerdi. 

"Hadislerin geldi ğ i dört kaynaktan dördüncüsü, 
Allah'a ve Allah' ı n Resûlü'ne (s.a.s.) kar şı  yalana 
kı zdığı , Güçlü ve Ulu Allah'dan korktu ğu ve Allah' ı n 
Resûlü'nü (s.a.s.) yüceltti ğ i için kesinlikle yalan söy-
lemeyen bir kimsedir. Bu kimse o haberi unutmaz; 
aksine i ş ittiğ ini kesin bir ş ekilde ezberler. Böylece o, 
i ş ittiğ i ş eyi, ne bir ş ey ekleyip ne de eksilterek i ş it-
tiğ i ş ekilde nakleder. Nâsih ve mensûhu bildiğ i 
için, nâsihle amel eder. (111) Ve mensiihu reddeden. 

"Allah' ı n salât ve selâm ı  ona olsun Nebrnin 
Kur'an emirleri gibi emirleri, nâsih—mensûh, özel 
(hâs)—genel (âm), muhkem ve müte ş âbihlerden ibâ-
rettir. Allah' ı n Restdü'nden (s.a.s.) gelen sözleri, 
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genel (âm) söz ve özel (has) söz olmak üzere iki an-
lama gelebilir. T ıpkı  Kur'an' ın durumunda olduğ u 
gibi. Güçlü ve Ulu Allah Kitab ı 'nda ş öyle buyur-
mu ş tur. " ..Peygamber size ne verirse onu 
alın, sizi neden men ederse ondan geri durun . 
Ş imdi Allah ve O'nun Resülü'nün demek istedik-
leri, bunlar ı  bilmeyenler için şüpheli durumda 
kalmış tır. Allah' ın Resülü'nün (s.a.s.) bütün ashab ı  
onu soru ş turmu ş  ve onu anlamış  değ illerdir. Çünkü 
onların aras ı nda onu sorduklar ı  halde anlam ıyan bir 
topluluk vard ı . Nitekim Yüce Allah, şu âyetinde 
onlar ı  soru sormaktan men etmi ş ti: "Ey inananlar! 
Size açıklanınca ho ş unuza gitmeyecek ş eyleri 
sormaym. Kur'an indirilirken onlar ı  sorar-
sanız size aç ıklanır. Allah sorduğunuz ş eyleri 
affetmi ştir. Allah bağış layandır, Halimdir. 
Sizden önce bir millet onlar ı  sormu ş tu. Sonra 
da onları  inkâr etmi ş lerdi" 2 . Böylece onlar soru 
sormaktan menolunmu ş lard ı r. Öyle ki, onlar, din-
lerken bir çöl arab ı nı n gelip soru sormas ı ndan ho ş -
lanıyorlard ı . 

"Ben (Ali b. Ebi Talib) her gece ve her gün 
tam bir yaln ı zlık içinde Allah' ı n Resülü'nün (s.a.s.) 
yan ına girerdim; bana kendisine sordu ğum ş eylerin 
cevaplar ı n ı  verirler ve ben, onun gitti ğ i yerlere o-
nunla giderim. Allah' ı n Resülü'nün (s.a.s.) ashab ı  
bilirdi ki o, benden ba şka hiç kimse ile bu ş ekilde 
hareket etmezdi, ve bu i ş  genel olarak benim evimde 
olurdu. Onun kaldığı  odalardan birine girdi ğ im 
zaman, oday ı  tam anlam ıyla bo ş alttı rır; e ş lerinden 
oday ı  bo ş altmalar ını  ister ve böylece orada, benden 

2 Haş r (59), 7. 
1 Mide (5), 101-102. 
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ve ondan ba şka kimse kalmazd ı . O, yaln ız olarak 
benim evime geldiğ i zaman, evimde olanlar ın çe-
kilmesini ister ve bizden ya Fât ı ma ya da oğullarım-
dan biri kal ırd ı . Ve ona soru sorduğum takdirde 
bana cevap verirlerdi. Ben susarsam ve sorular ı m 
tükenirse, o kendisi ba ş lard ı . Böylece Allah' ın Resü-
lü'ne inen her Kur'an âyeti ve Yüce Allah' ın ona he-
lâl, haram veya emirler ve yasaklar veya itâat ve gü-
nahla veya olmu ş  ve olacaklar ilgili olarak ö ğ rettiğ i 
her ş eyi, o da mutlaka bana ö ğ retir, bana okutur, 
bana yazd ırır ve ben de onu kendi yaz ı mla yazar-
dım. O bana bunun yorumunu (Te'vil) bildirir; 
zâhiri ve bât ın ı nı  açıklardı  Ben de onu ezberlerdim. 
Sonra onun bir tek harfini dile unutmazd ı m. Allah' ın 
Resûlü (s.a.s.) bunlar ın hepsini bana bildirdiğ i 
zaman, elini göğ sümün üstüne koyar ve ş öyle derdi: 
"Ey Allahı m! Onun kalbini ilim, anlayış , (112)nûr, 
hilm ve imânla doldur; ona öğ ret ve onu bilgisiz 
kı lma; ona ezberlettir, unutturma!". Birgün ona, 
"Anam—babam sana fedâ olsun ey Allah' ı n Resûlü-
Allah' ın salât ve selâm ı  ona olsun—, benim bir ş eyi 
unutmamdan korkuyor musun?" dedim. 0 ş u cevab ı  
verdi: "Ey karde ş im! Senin ne unutaca ğı ndan ne de 
bilgisiz olacağı ndan korkar ım. Güçlü ve Ulu Allah 
bana, senin ve senden sonra gelecek ortaklar ın hak-
kında ettiğ im duâlar ı  kabul ettiğ ini bildirdi". "Al-
lah' ın salât ve selâm ı  sana olsun ey Allah' ı n Resûlü, 
benim ortaklarım kimlerdir?" dedim. "Allah' ın, 
tâatlarm ı , Kendi tâat ı  ve benim tâat ı mla birle ş tir-
diğ i kimselerdir" dedi. "Peki onlar kimlerdir, ey 
Allah' ın Resûlü (s.a.s.)?" dedim. Ş u cevab ı  verdi: 
"Allah onlar hakk ında şöyle buyurdu : "Ey insan-
lar! Allah'a itâat edin, peygambere ve sizden 
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buyruk sahibi olanlara itâat edin . ."' . "Peki 
onlar kimlerdir ey Allah ın Nehisi?" dedim. Ş u cevab ı  
verdi: "Onlar, benden sonra gelecek vasilerdir. 
Hidâyet eden ve hidâyet edilenlerdir. Onlar Havu-
zumun ba şı nda toplanmalarına kadar ayr ı lmayacak-
lard ı r. Onlara, ne onlar ı  aldatanlar ı n aldatmalar ı , ne 
de onlar ı  yard ı msız bı rakanlar ın ayr ı lıp gitmeleri 
zarar verir. Onlar Kur'an ile, Kur'an da onlarla 
beraberdir; ne onlar ondan ayr ı lırlar ne de o, onlar-
dan ayr ı lır. Onlarla ( İ mamlar) ümmetime yard ı m 
edilir; onlarla rahmet kazan ı lı r, ve onlarla belâlar 
uzakla ş t ı rı lır ve onları n sayesinde dualar kabul edilir. 

"Ben (Ali b. Ebî Tâlib) : "Ey Allah' ın Resülü, 
benim için onların adları n ı  söyle" dedim. O da şöy-
lece söyledi: Sen ey Ali, sonra bu benim o ğ lum —ve 
elini Hasan' ın başı na koydu—, sonra da bu benim 
oğ lum —ve elini Huseyn'in ba şı na koydu—, sonra 
senin ada şm, ey karde ş im, ki o kulları n efendisidir; 
sonra benim ilmimin aç ı cı sı  (bak ır) ve Allah' ı n 
vahyinin hazinesi olan onun o ğ lu, ada şı m Muham-
med; sonra senin sağ lığı nda Ali (Zeynelabidin) 
doğ acakt ır; ey karde ş im, ona benden selam söyle, 
senin sağ lığı nda da ey Huseyn, Muhammed el—Bâ-
kır doğ acaktı r, ona benden selam söyle; sonra Cafer; 
sonra Mûsa. b. Câfer; sonra Ali b. Müsa; sonra Mu-
hammed b. Ali; sonra Ali b. Muhammed; sonra el—
Hasan b. Ali ez—Zeld; sonra ad ı  adı ma, rengi rengime 
benzeyecek, Allah' ı n emrini dünyan ın sonunda ayak-
ta tutacak ve kendisinden önce zulüm ve adâletsizlikle 
dolmu ş  bulunan yeryüzünü adalet ve e ş itlikle doldu-
racak olan gelecektir'". Allah'a and olsun ki, ey Su- 

1 Nisâ (4), 59. 

2 Krş .: UsQ, 286. vd. 
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leym, şüphesiz ben, er—Rukn ile el—Makam aras ında 
ona beyat edecekleri bilirim; ona yard ım edecekleri 
bilirim ve onlar ın kabilelerini bilirim". 

Suleym b. Kays ş öyle dedi: Sonra Medine'de, 
onlara selam olsun Hasan ve Hüseyin'le (113) Muâ-
viye'nin saltanat sürmeye ba ş laması ndan sonra kar-
şı laş tım. Ve onlara babalar ından gelen bu hadisi 
naklettim. Her ikisi de ş öyle dediler: "Doğ ru söyle-
din. Mü'minlerin Emin (a.s.) bu had ısi sana biz orada 
otururken nakletmi ş ti. Biz de onu, senin anlatt ığı n 
ş ekilde ne bir harf fazla ne de bir harf eksik Allah' ın 
Resülü'nden (s.a.s.) ezberlemi ş tik". Suleym b. Kays 
şöyle dedi: Sonra Ali b. el—Huseyn (Zeynelabidin) 
(a.s.) ile kar şı laş tı m. Yan ında oğ lu Muhammed el—
Bak ı r (a.s.) vard ı . Babas ından i ş ittiklerimi ona an-
lattı m. Dedi (Ali) ki: "Ben onlar ı , Allah' ın Resûlü'- 
nden (s.a.s.) dinleyen Mü'minlerin Emiri'nden (a.s.) 
iş itmiş tim, ki o s ı rada o hasta, ben de bir çocuktum". 
Sonra Ebû Cafer (Muhammed el :-Bakır) (a.s.), 
"dedem bana, Allah' ı n Resûlü'nün selam ın ı  söyle-
diğ inde ben çocuktum" dedi. 

Ebân b. Ebi Ayya ş  şöyle dedi: Ben bu hadisin 
hepsini, Suleym b. Kays el—Hilalrden Ali b. el-
Huseyn'e (a.s.) naklettim. O dedi ki: O, (Suleym) 
doğ ru söylemiş tir. Nitekim Câbir b. Abdillah el-
Ensari, henüz okula giderken o ğ lum Muhammed'e 
gelmiş , onu öpmü ş  ve ona, Allah' ın Resülü'nün (s.a.s.) 
selamı nı  söylemi ş tir. 

Eban b. Ebi Ayyaş  dedi ki: Ali b. el—Huseyn'in 
(Zeynelâbidin) (a.s.) vefat ından sonra hacca git-
miş tim. Ebû Cafer Muhammed b. Ali b. el—Huseyn 
(Muhammed el—Bakır) (a.s.) ile kar şı la ş t ım. Bu ha-
disin hepsini, Suleym'den naklen anlatt ım. Gözleri 
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yaş la doldu ve dedi ki: Allah' ın rahmeti üzerine 
olsun Suleym doğ ru söylemi ş tir. O (Suleym), dedem 
Hüseyin'in (a.s.) ş ehid edilmesinden sonra, ben de 
yan ında iken babama gelmi ş  ve ona bu hadisi aynen 
bu ş ekilde nakletmi ş ti. Bunun üzerine babam ona 
demi ş ti ki: Allah'a and olsun ki doğ ru söyledin, ey 
Suleym! Babam bu hadisi bana, Mü'minlerin Emiri'- 
nden (a.s.) naklen anlatm ış tı . 

( Ş eyh Ebü Câfer) Der ki: Güçlü ve Ulu Olan' ı n 
Kitab' ında, câhillerin ihtilaf ve tenakuz bulacaklar ı  
ayetler vard ır. Asl ında bunlar ne ihtilafl ı dır ne de 
çelişkilidir. Söz geli ş i Yüce Allah ş öyle buyurur: 
"...Bu gülde karşı laş acaklarını  unuttuklar ı , 
ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi Biz 
de onları  unutuyoruz'". Ve yine Yüce Allah şöyle 
buyurur: " ...Allah' ı  unuttular, bu yüzden Allah 
da onları  unuttu.. ve bunlardan sonra ş öyle 
buyurur: "...Rabbin unutkan değ ildir'". 

Aynı  ş ekilde Güçlü ve Ulu Allah ş öyle buyurur: 
"Cebrail ve meleklerin dizi dizi durduklar ı  
gün, Rahman olan Allah' ın izin verdikleri dı-
şı nda kimse konuşamıyacaktır. Konuş tuğu za-
man doğruyu söyleyecektir'''. Aynı  ş ekilde Yüce 
Allah şöyle buyurur: "...K ıYamet günü, birbiri-
nize küfreder ve kar şı lıklı  lanet okursunuz . . . "$ 

Ve Yüce Allah ş öyle buyurur: "İş te cehennemlik-
lerin bu ş ekilde tartış ması  gerçektir'''. Sonra 

1 A'râf (7), 51. 

2 Teybe (9), 67. 

3 Meryem (19), 64. 

4 Nebe' (78), 38. 

5 Ankebût (29), 25. 

6 Sâd (38), 64. 
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O şöyle buyurur: "...Allah: Benim katutnda 
çekişmeyin; size bunu önceden bildirmi ştim"t 
(114) Yüce Allah yine şöyle buyurur: "İş te o gün 
ağı zlarını  mühürleriz. Bizimle elleri konu şur, 
ayakları  da yaptıkla.rma ş âhidlik eder' 

Ve Yüce Allah şöyle buyurur: "O gün bir ta-
kım yüzler Rablerine bak ıp parlayacaktır"3 . 
Sonra Güçlü ve Ulu Allah ş öyle buyuruyor: "Göz-
ler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Lâ-
tiftir, Haberdârd ır" 4 . 

Güçlü ve Ulu Allah şöyle buyurur: "Allah bir 
insanla ancak vahy suretiyle veya perde arka-
sından konuşur ..." s  Sonra o şöyle buyurur: 
"Allah, Müsâ'ya doğrudan hitâbetti ." 6 . Ve 
Yüce Allah şöyle buyurur: "...Rabbi onlara, Ben 
sizi o ağaçtan menetmemi ş  miydim?... diye 
seslendi ..." 7 . 

Ve Gayb ı  Bilen Yüce Allah şöyle buyurur: "... 
Yeryüzünde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden 
gizli değ ildir. Bundan daha küçük 'veya daha 
büyüğü şüphesiz apaç ık Kitüb'dadır". Sonra 
Yüce Allah ş öyle buyurur: "Allah onlara kıymet 
günü bakmayacak, onlar ı  temize çıkarmaya-
cak ..." 9 . Sonra buyurur ki: "Hayır, doğrusu 

1 Kâf (50), 28. 
2 Ya—Ş in (36), 65. 
3 K ıyâmet (75), 22-23. 
4 En'am (6), 103. 
5 Şûrâ (42), 51. 
6 Nisâ (4), 164. 
7 A'râf (7), 22. 
8 Yfınus (10), 61. 
9 Al—i imrân (3), 77. 
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onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklar-
dır" I. 

Ve yine Yüce Allah' ın ş u buyruğu: "Gökte 
olanların sizi yerin dibine geçirmesinden gü-
vende misiniz? O zaman, yer, sars ıldıkça sar-
sılır" 2 . Aynı  ş ekilde Yüce Allah şöyle buyurur: 
"Rahman arşa hiikmetmektedir (istiv4" 3 . 

Sonra O şöyle buyurur: "O, göklerin ve yerin 
Allah'', içinizi dış mızı  bilir, kazandıklarımzı  
da bilir" 4 . Ve Yüce Allah buyurdu: "Üç ki ş inin 
gizli bulduğu yerde dördüncü mutlaka O'dur; 
be ş  kiş inin gizli bulunduğu yerde, altıncıları  
mutlaka O'dur; bunlardan az veya çok, ne olur-
sa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, 
mutlaka onlarla beraberdir" 5 . 

Ve Güçlü ve Ulu olan şöyle buyurur: "... 
Biz ona ş ah damarmdan daha yak ınız" 8 . Ve 
Yüce Allah buyurdu: "Onlar kendilerine melek-
lerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini 
mi, yahut Rablerinden birtak ım mucizelerin 
gelmesini mi bekliyorlar? ..." 7 . Aynı  ş ekilde O, 
ş öyle buyurur: "Ey Muhammed! De ki: Size vekil 
kılman ölüm meleğ i canınızı  alacak ..." 8 . 

Sonra buyurur: "...Elçilerimiz (melekler) bir 
eksiklik yapmaksızın onun canını  alırlar . ..". 

1 Mutaffifin (83), 15. 
2 Mulk (67), 16. 
3 Tâ-Hâ (20), 5. 
4 En'am (6), 3. 
5 Mücâdele (58), 7. 
6 Kâf (50), 16. 
7 En'am (6), 158. 
8 Secde (32), 11. 
9 En'am (6), 61. 
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Ve Yüce Allah buyurur:"Melekler onların can-
larını  alırken..." 1 . Ve Yüce Allah ş öyle buyurur: 
"Allah, öleceklerin ölümleri an ında ruhlarını  
alır ..." Z . 

Kur'an'da bu ayetlerin benzerleri pek çoktur. 
Zındıklardan bir adam, salât ve selam ona olsun 
Mü'minlerin Emiri'nden bu âyetlerle ilgili soru 
sordu. O da ona, bu ayetlerin anlamlar ının nas ı l 
birbirleriyle tutarl ı  olduklar ını  anlatt ı  ve (115) bun-
ların yorumlar ı nı  aç ıklad ı . 

Bu hususla ilgili hadisi, Kitâbu't-Tevh'id'deki 
ş erhine dayal ı  olarak ç ı kardım. Onun dilemesi ve 
yard ımı  ile, bu konuda bir kitap yazaca ğı m. 

* * * 
Bu ş erefli risâle, Yüce Allah'a hamd olsun ki, 

hayır ve afiyetle 1292 yı lı nda Rebiulevverin biti-
mine on gün kala (27 Nisan 1875) istinsah edilerek 
tamamland ı . 

1 Nahl (16), 32. 
2 Zumer (39), 42. 
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