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KLAS K DÖNEM
Î KAVRAMLA MA SÜREC NDE
R N TA IYICI ROLÜ

Kadri YILDIRIM

ÖZET
Asl nda iir, ait oldu5u dönemde ekillenen sosyal, siyasal ve dinsel olgular
yans tan çok önemli bir vesikad r. Günümüzde gazeteleri yoluyla kendi görü lerinin
propagandas n , kar görü lerin de antipropagandas n yapan gazetecilerin üstlendikleri rolün bir benzerini klasik dönemde iir yoluyla airler üstlenmi lerdir. Bundan
dolay d r ki belli bir dönemde bir ekole ait kavramlar yans tan iirler her zaman birinci elden kaynak olarak kabul edilmi tir. 6îa’n n, teorik süreç olarak Asr- Saadetle
ba layan, isyan süreçleri olarak Emevi ve Abbasi dönemlerinde ekillenen ve Fat mîler döneminde farkl boyutlar kazanan mezhebî kavramlar , bu dönemlere ait iirlere yans m t r. Bu iirlerin büyük ço5unlu5u 6iî airlere, bir k sm da muhalif airlere aittir. Biz bu makalemizde bu iirleri ve içerdikleri mezhepsel kavramlar incelemeye çal aca5 z.
Anahtar Kelimler: 6iî, imam, imamet, vasî, ismet, ric‘at, mehdî, devir, cefr.
THE ROLE OF POETRY AS A MEDIUM IN THE FORMATION OF THE SHIA
TERMINOLOGY IN THE CLASSICAL PERIOD
Abstract: Poetry is a significant genre which reflects the making of the
social, political and religious phenomena of its own time. The role played by poetry
in the classical period is akin to the role the contemporary journalists play in the
propagation of their own opinion and the dismissal of counter-opinions through the
pages of their newspapers. Hence the reason why the conceptual apparatus of
poems produced by certain schools are regarded as primary resources for historical
inquiry. The sectarian Shia terminology which developed theoretically during the
Islamic Golden Age, shaped in the course of rebellions during the Ummayad and
Abbasid periods, and diversified during the Fatimid era are all reflected in the Shia
poetry produced in each period. Most poems of this era belong to the Shia poets
while some were written by dissident poets. This article shall investigate the poems
in question and the sectarian terminology used therein.
Key words: Shia, imam, imamat, vasî, ‘ismat, ric‘at, mahdi, davr, cafr.
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GR
F rkalar aras mücadele süreçlerinde siyasal ve dinsel aç dan #ekillenen
mezhebî kavramlar n sonraki nesillere aktar lmas nda #airler ve onlar n birer vesika de2erinde olan #iirleri köprü görevi görmü#tür. Emeviler döneminde birbirleriyle k yas ya sava#an "Emevî", "&iî", "Haricî" ve "Zubeyrî" f rkalar n bu sava#lar nda
sadece k l ç de2il, bazen k l çtan daha fazla etkili olan #airler ve onlar n #iirleri de
devreye girmi#tir. Zubeyrî f rkan n daha Emeviler döneminde varl k sahnesinden
çekilmesinden ve Haricîlerin de epeyce zay flamas ndan sonra girilen Abbasiler
döneminde bu kez "&iî" #airlerle birlikte "Abbasî" ve "Mu'tezilî" #airler de sahneye
ç km # ve mezheplerinin baz temel kavramlar n #iirlerine yans tm #lard r. &iî
#airleri destekleyen ve dolay s yla &îan n mezhebî kavramlar n n bütün netlikleriyle ortaya ç kmas nda rol oynayan iki devletten daha söz etmemiz gerekir. Bunlardan biri Ma2rib, M s r ve &am bölgelerinde hüküm süren Fat mîler; öbürü ise
Fars ve Irak bölgelerinde kurulmu# olan Büveyhîlerdir.
An lan dönemlerde her biri kendi f rkas n n propagandas n , kar# f rka veya f rkalar n da anti propagandas n yapan ve mezhepleriyle ilgili kavramlar n
tescil edilmesinde ve aktar lmas nda ta# y c rol oynayan birçok #airle kar# la#maktay z. Bu ara#t rmam zda ço2u &iî olan klasik dönem #airlerin ta# y c rol
oynayarak #iirlerine yans tt klar temel mezhebî kavramlar üzerinde duraca2 z.
Ancak önce &iî/Alevî kavramlar na ve bunlar n kapsamlar na bir göz atal m.
1.

Î / ALEVÎ KAVRAMLARI VE KAPSAMLARI

1. 1. iî
Cevherî (393/1003) ve $bn Fâris (ö. 395/1004) gibi klasik dönem lügat yazarlar na göre Arapçada "#-y-‘a" kökünden türeyen kelimeler "taraftar", "yard m"
ve "f rka" anlamlar n ifade ederler.1 Dolay s yla bu kökten türeyen "&iî", Ali'nin
taraftarl 2 n yap p ona yard m eden ve onun bütün sahabîlerden üstün oldu2unu
savunup halifeli2in herkesten çok onun hakk oldu2unu benimseyenlere verilen
genel isimdir.2 Feyrûzabadî (ö. 817/1414)’ye göre ço2ulu “e#yâ‘” ve “#iya‘” olan
“&î‘a” hem tekil, ikil ve ço2ul hem de eril ve di#il olarak kullan lmaktad r.3 &îa
terimi Kur’an’da ve baz hadislerde de taraftar anlam nda kullan lm #t r. Örne2in,
Kur’an’da Hz. Musa ve kavga eden iki adam hakk nda #öyle denilmektedir: “Musa
herkesten habersiz bir 9ekilde 9ehre girdi ve orada birbiriyle kavga eden iki adam gördü.
Adamlardan biri kendi 9îas ndan, öbürü ise dü9manlar ndand . Kendi 9îas ndan olan
adam dü9man na kar9 ondan yard m istedi. Bunun üzerine Musa dü9man olana bir
yumruk vurdu ve onu öldürdü”.4 Rivayete göre Hz. Peygamber Hz. Ali’ye #öyle de-

1

Bkz. el-Cevherî, es-S hâh: Tâcu’l-lu<a ve s hâhu’l-Arabiyye, III, 1240; $bn Fâris, Mu’cemu mekâyîsi’l-lu<a,
III, 235.
2
el-E#'arî, Makalâtu’l- slamiyyîn ve’htilâfu’l-musallîn, I, 65.
3
el-Feyrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-muhît, III, 49.
4
Kasas: 28/15.
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mi#tir: “Sen ve senin 9îan suya kanm 9 ve yüzünüz ak olarak havuzumun ba9 na gelirken, dü9manlar n oraya susuz ve yüzleri kara olarak geleceklerdir”.5
Baz görü#lere göre Hz. Peygamber'in vefat ndan hemen sonra ortaya ç kan
ve Hz. Ebubekir (ö. 13/634)'in seçilmesiyle sonuçlanan halifelik tart #malar nda
Hz. Ali (40/661)'nin üstünlü2üne inan p onun halife olmas n savunan bir kesim
vard . Bunlara daha o zaman "Ali'nin taraftarlar " anlam nda "Ali'nin :iîleri" deniliyordu.6 Ahmed Emîn o s ralarda baz Müslümanlar n "Peygamber'in halifesi
olmaya en lay k olanlar Ehl-i Beyt mensuplar d r" dediklerini ve bunlar n ilerde
kitlesel bir güç olarak ortaya ç kan &iîler'in çekirdek kadrosu say ld klar n belirtmekte ve Ali'nin üstünlü2ünü savunan bu sahabîlerden baz lar n n #unlar oldu2unu nakletmektedir: Ammâr b. Yasir (ö. 37/657), Ebû Zer el-G fârî (ö. 32/652),
Selman- Farisî (36/656), Cabir b. Abdullah (ö. 78/697), Abbas (ö. 32/653) ve
o2ullar , Ubeyy b. Ka'b (ö. 30/650), Huzeyfe b. el-Yemân (ö. 36/656) ve daha
birçoklar .7 Bernard Lewis bu kadronun bir inanç ekolü olarak de2il, halifelik seçimi ba2lam nda siyasî bir hareket olarak ortaya ç kt 2 na dikkat çekmektedir.8
$bnu’n-Nedîm (ö. 438/1047)'in kaydetti2ine göre Hz. Osman (ö. 35/656)
#ehit edildikten sonra Talha b. Ubeydullah (ö. 36 /656) ve Zubeyr b. el-Avvâm (ö.
36/656) yanlar na Hz. Ai#e (ö. 58/678)'yi de alarak Hz. Ali'yi onun öldürülmesi
kar# s nda sessiz kalmakla suçlam # ve aralar nda baz anla#mazl klar ç km #t r.
Bu s rada Hz. Ali'yi savunan bir kitle vard ki Hz. Ali onlar hakk nda "benim
9iîlerim" diyordu.9 Taha Hüseyin'e göre ba#lang çta Ali'yi destekleyen Irakl lara
"Ali'nin :iîleri", Muaviye (ö. 60/680)'yi destekleyen &aml lara da "Muaviye'nin :iîleri" denilmi#, fakat Ali'nin öldürülmesinden sonra bu terim sadece onun taraftarlar hakk nda kullan lm #t r.10 &iî teriminin üç a#amas oldu2unu söyleyen &eybî'ye
göre &iîlik $slam içinde bir kitlele#me hareketi olarak ilk kez Hz. Peygamber zaman nda su yüzüne ç km #, Osman' n öldürülmesinin ard ndan siyasî e2ilimleri
belirgin bir hale gelmi# ve Hüseyin (ö. 61/680) #ehit edildikten sonra sadece Hz.
Ali'yi ve onun çocuklar n savunan kitleler için kullan lm #t r.11
Emevî #airlerden Ka'b b. Cu'ayl (ö. 55/675)’in kendisine yönelik ele#tirel bir
kasidesini duyan Hz. Ali, &iî #airlerden Neca#îye12 "benim yerime sen cevap ver!"
5

Heysemî, Mecmau’z-zevâid ve menbau’l-fevâid, IX, 131.
en-Nevbahtî, Firaku’9-:îa, s. 15.
7
Bkz. Ahmed Emîn, Fecru’l- slam, s. 14, 267.
8
Bkz. Bernard Lewis, The Origins of Ismailism, s. 23.
9
$bnu’n- Nedîm, el-Fihrist, s. 217.
10
Bkz. $rfan Abdulhamid, slam’da tikadî Mezhepler ve Akaid Esaslar , s. 18.
11
Bkz.. &eybî, , es-Sila beyne’t-tasavvuf ve’t-te9eyyu’, s. 12, 120.
12
Renginin esmerli2inden dolay Neca#î olarak me#hur olan #airin as l ad Sem’an veya Kays’t r. Keskin hicivleriyle bilinen #air, ça2da#lar olan #airlerden $bn Mukbil ve Abdurrahman b. Hassan’ hicvetmi#, bundan dolay da Hz. Ömer taraf ndan cezaland r lm #t r. Hicivlerinden Muaviye’nin de
nasibini ald 2 bu #air S ffîn Sava# ’nda Hz. Ali’nin saff nda sava#m # ve 40 / 660 y l nda vefat etmi#tir. Bkz. Hayruddîn Ziriklî, el-A’lâm, V, 207; Azîze Fevvâl Babetî, Mu’cemu’9-9u’arai’l-muhadramîn
ve’l-Umeviyyîn, s. 491.
6
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deyince Neca#î hemen kar# l k vermi#tir. Bu kasidede içinde "&iî" teriminin ço2ulu
olan "E9ya'" teriminin geçti2i ilgili beytinde Neca#î muhalif kanada #öyle seslenmektedir:13

• *- $l*#0?* *>37 z(0& )=0D * &‚*-

$ * *%0ˆ37* g%&* 0 $#/ * *9

Ali ve onun :iîlerini Hind'in o<luyla bir tuttunuz
Siz böyle yapmaktan hiç utanm yor musunuz?
Kumeyt b. Zeyd (ö. 126/744) “Hâ9imiyyât” nda geçen bir beytinde Ehl-i
Beyt’in Ha#imî kanad için “onlar benim #iîlerimdir” derken beytin ak # ndan bu
terimi grup ve f rka anlam nda kulland 2 anla# lmaktad r:14

)_ *?/ p‘ ) &’ *` 0=>& )50?*X

&A,>•‘ *=&> &+0?&* &#* %&ˆ 0 $ 3!

Ümmet aras nda onlar benim f rkamd r
Di<er gruplar içinde onlar bana yetiyor

1. 2. Alevî
Edebiyat ara#t rmac s Hûfî'nin kaydettiklerine göre Hz. Ali'nin sa2l 2 nda
onun taraftarlar ":iî" olarak adland r ld klar gibi "Alevî" olarak da adland r l rlard . Bu ikili kullan m Emeviler dönemi boyunca da devam etmi#tir. Bu s ralarda
Muaviye'nin taraftarlar na "Osmanîler" deniliyordu. Fakat Abbasiler devleti kuruldu2unda "Alevî" ve "Osmanî" isimleri b rak lm # ve Müslümanlar "&iî", "Sünnî"
ve "Haricî" olmak üzere üç isimle an l r olmu#lard r.15 Yazar n dikkat çekti2i bir
nokta da Alevî ve &iî kavramlar n n Ali ve o2ullar ba2lam ndaki kullan mlar d r.
Zira ona göre "Alevî" terimi sa2l 2 nda Ali'yi, "&iî" ise ondan sonra çocuklar n
destekleyenler için kullan lm #t r.16
&ehristanî (ö. 548/1153) &îay be# ana f rkaya, bu f rkalar da l ml ve a# r
kanatlar yla baz alt gruplara ay rmaktad r. Burada sadece ismen vermek istedi2imiz bu f rkalar ve alt gruplar #unlard r:
1. Keysâniyye
Muhtâriyye
Hâ#imiyye
Beyâniyye
R zâmiyye
2. Zeydiyye
Cârûdiyye
Süleymaniyye
13

Bkz. Hûfî, Edebu’s-siyâse fi’l-asri’l-Umevî, s. 199.
Kumeyt b. Zeyd, Hâ9imiyyât, s. 37.
15
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 29.
16
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 48.
14
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Sâlihiyye ve Batriyye
3. $mâmiyye
Bâk riyye ve Ca'feriyye
Nâvûsiyye
Eftahiyye
&umeytiyye
$smâiliyye
Mûseviyye ve Mufadd la
$snâ A#eriyye
4. \ulât (A# r uçlar)
Sebeiyye
Kâmiliyye
Albâiyye
Mu2îriyye
Mansûriyye
Hattâbiyye
Keyyâliyye
Hi#âmiyye
Nu'mâniyye
Yûnusiyye
Nusayriyye ve $shâk yye
5. $smaîliyye
2. ÎA’NIN KLAS K

RE YANSIYAN TEMEL MEZHEBÎ KAVRAMLARI

2. 1. mamet ve mam
&iî tasavvurun mihverini ve di2er mezhebî kavramlar n do2rudan veya dolayl kayna2 n "imamet" olu#turmaktad r. Nitekim her kavram yerinde aç klarken
de görece2imiz gibi, Hz. Ali'nin Hz. Peygamber taraf ndan imam olarak tayin
edildi2i &îa dü#üncesinden "nass", “tayin” ve "vasî"; imamlar n masum olduklar na
ili#kin tasavvurdan "ismet"; imamlar n daha ruhlar âlemindeyken de imam olduklar ve imamet görevlerini birbirlerine devrettikleri inanc ndan "devir"; Kur'an
ayetlerinin hem zahirî hem de bat nî yönlerinin oldu2u ve onlar n bat nî anlamlar n sadece imamlar n bildi2i fikrinden "tenzîl" ve "te'vîl"; Hz. Ali'nin kendisinden
önceki halifelere, ondan sonra gelen imamlar n da kendi dönemlerindeki halifelere
konjoktör gere2i bîat ettikleri anlay # ndan "takiyye"; ölmediklerine inan lan baz
imamlar n belirli yerlerde gizlendikleri ve zaman geldi2inde bunlar n geri dönecekleri ve zulümle dolan dünyay adaletle dolduracaklar inanc ndan da "gaybet",
"‘avdet" (ric‘at) ve "mehdî" kavramlar geli#tirilip #ekillendirilmi#tir.
“E-m-m” kökünden gelen “imamet” sözlükte öncülük anlam na; ayn kökten gelen “imam” da önder anlam na gelmektedir. Nitekim Allah’ n Hz. $brahim’e

263

264

Kadri Y ld r m

hitap etti2i “ben seni insanlara imam yapaca< m”17 ayetinde geçen imam kelimesi
önder anlam nda kullan lm #t r.18 Sözlük anlam yla imam kendisine uyulan bir
yol göstericidir. Onun gösterdi2i yol do2ru olabildi2i gibi yanl # da olabilir. Bir
kafileye yol gösteren k lavuz o kafilenin imam say ld 2 gibi bir s byan mektebinde çocuklara ders veren ö2retmen de o çocuklar n imam say l r.19 Cevherî’ye göre
kendisine uyulan ki#i anlam na gelen imam kelimesi bina ustas n n duvara denge
ve tesviye kazand rmak için kulland 2 tahta, toprak tümse2i ve yol anlamlar na
da gelmektedir.20 Görüldü2ü kadar yla kendisine uyulan ki#i için kullan lan imam n bâriz özelli2i olan yol göstericilik bina ustas n n kulland 2 tahtada, toprak
tümse2inde ve yolda da kendini göstermektedir. Zira söz konusu tahta da ustaya
tesviye ve dengenin nas l yap laca2 hususunda yol göstermektedir. Bunun yan nda yolun kendisi de ki#iyi belirli bir hedefe ula#t rmada bir k lavuzluk görevi
yapar, toprak tümse2i de yüzeyin düz k s mlar na nispeten insana kendini gösterip bulundu2u mahal konusunda ona k lavuzluk eder.
$slamî literatürde iki tür imamet göze çarpmaktad r. Biri namaz imameti,
öbürü halifeliktir. Bu iki imameti birbirinden ay rmak için namaz imametine
“imamet-i su2ra” (küçük imamet), halifeli2e de “imamet-i kubra” (büyük imamet)
denilmi#tir.21
Ba#lang çta sadece "namaz k ld ran" ve toplumda "reis" konumunda olan
kimseler için kullan lan "imam" kelimesi &iî anlay #la beraber zamanla semantik
bir de2i#im geçirerek Hz. Peygamber ve Allah ile hem ruhsal hem nursal ba2lant s
kurulan Hz. Ali ve soyundan gelenler için kullan lan dinsel ve siyasal bir terim
haline gelmi#tir. Bu ba2lamda "resûl ve nebî ile imam aras ndaki fark nedir?" sorusunun cevab &iî yazar Küleynî (ö. 329/940)'nin "el-Kâfî"sinde #öyle kaydedilmektedir: "Resûl kendisine Cebrail görünen, Cebrail'in konu#tuklar n duyan ve vahiy
alan ki#idir. Nebî bazen vahiy sesini i#iten fakat sesin sahibini görmeyen, bazen
de sesin sahibini gören fakat sesin kendisini i#itmeyen ki#idir. $mam ise sesi i#iten
fakat sesin sahibini görmeyen kimsedir".22
Dinsel ve siyasal otoritenin birlikte temsil edildi2i imamet &îa için $slam
dininin temel rükünlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Örne2in $smaîlî anlay #ta bir ki#inin Müslüman say lmas için yap lmas ve inan lmas gereken rükünlerden bahsedilirken, en ba#a "imamet" konularak bu rükünler #öyle s ralanm #t r:23
1) $mamet
17

Bakara: 2/124.
Taberî, Tefsîru’t-Taberî, III, 18.
19
Feyrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-muhît, IV, 77-78; es-Sâlûs, Akîdetu’l-imame inde’9-:îa el- snâa9eriyye, s. 8.
20
Bkz. Cevherî, es-S hâh, V, 1860.
21
Dairetu’l-Maarifi’l- slamiyye, IV, 391.
22
el-Küleynî, el-Kâfî, s. 82.
23
Kad Nu’man, De’âimu’l- slâm, I, 2.
18
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2) Taharet
3) Namaz
4) Zekat
5) Oruç
6) Hac
7) Cihad
$bn Haldûn (ö. 808/1405) &iî anlay #taki imam ve imametin önemi hakk nda özetle #unlar söylemektedir: Ümmetin seçimine b rak lamayacak kadar
önemli olan imamet dinin rükünlerinden biridir. Peygamberin bunu göz ard etmesi ve ümmete havale etmesi caiz de2ildir. Bilakis ümmet için bizzat onun bir
imam tayin etmesi gerekir. Tayin edilen bu imam büyük küçük bütün günahlardan masum olur. Bu ba2lamda Hz. Peygamber'in tayin etti2i imam Hz. Ali'dir.24
&iî yazarlar n önde gelenlerinden Küleynî de imam n önemine #öyle dikkat
çekmektedir: "Allah yeryüzünü âdil bir imamdan bo# b rakmaktan münezzehtir.
Müslümanlar dine fazladan bir #eyler ekleseler imam bunu ç kar r; dinden bir #ey
eksiltseler imam onu tamamlar. $mam Allah' n kullar için bir "hüccetullah"t r.
Yeryüzünde iki ki#iden ba#ka kimse kalmasa bile onlardan birinin imam olmas
gerekir. Kim "Ehl-i Beyt" imamlar n n imaml 2 n tan mazsa Allah' da tan mam #
olur".25
Hi#âm b. Hakem (ö. 179/795) imamda bulunmas gereken nitelik ve #artlar sekiz olarak belirler. Bunlardan dördü imam n nesebi ile ilgili olup #unlard r:
Sayg n bir rk, sayg n soy, sayg n bir kabile ve sayg n bir aile. Di2er dördü imam n
kendisi ile ilgili olup onlar da #unlard r: insanlar n en bilgini olmas , tüm günâh ve
hatalardan masum olmas , insanlar n en cesuru ve en cömerdi olmas . Yazar Metin Bozan’ n da dikkat çekti2i gibi nesep ile ilgili olan niteliklerde Hz. Peygamber
ve ailesi dikkate al nm #, bununla imam n Hz. Peygamber’in ailesinden olmas
gerekti2ine i#aret edilmi#tir.26
Mensup oldu2u Ta2lib kabilesi ile birlikte Muaviye'nin yan nda yer alan
#air Ka’b b. Cu’ayl, Hz. Ali taraftarlar n n onu "imam" olarak gördüklerini bir
beytinde #öyle dile getirmektedir:27

*%&•*F z(0& *=0D *%&•*F */ 1 3! *3 "r_ *> " “ &* 1 3 3!

Dediler ki "Ali bizim için imamd r / onu kabul ettik"
Biz de onlara "Hind'in o<lunu kabul ettik" dedik
&iî #air Kuseyyir Azze (ö. 105/723) bir #iirinde Kurey#î olduklar n söyledi2i
dört imam olarak Hz. Ali ile üç o2luna ve onlar n imaml klar na #öyle dikkat
çekmektedir:28
24

Bkz. $bn Haldûn, Mukaddime, s. 527.
Küleynî, el-Kâfî, s. 85.
26
Bkz. Metin Bozan, mâmiyye’nin mamet Nazariyesinin Te9ekkül Süreci, s. 99-100.
27
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 152.
25
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•j * `* —A* *D0F37 2S*l/ 3"3Y$
•j 3B*x 0 ) )D *80%3 1˜ *50`p‘ $ $
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Haberiniz olsun! Kurey9'ten dört imam vard r
Birbirine denk bu hak idareciler 9unlard r:
Biri Ali, di<er üçü de onun çocuklar d r
Onlar hakk nda hiçbir gizlilik yoktur

2. 2. Vasî ve Nass
Vasî teriminin türedi2i "v-s-y" kökü birle#tirme ve ula#t rma anlam n ifade
etmekte, dolay s yla bu kökten türeyen kelime ve terimlerde do2rudan veya dolayl olarak bu anlam söz konusu olmaktad r. Örne2in yere "vasiye" denilmesinin
nedeni üzerindeki bitkilerle birle#ik olmas d r. Bir kimsenin yapt 2 sözlü "vasiyet"
de bu anlam kapsam nda de2erlendirilmektedir. Çünkü vasiyete konu olan sözler
ilgili mercilere ula#t r l r.29 Bu ba2lamda hem etken hem de edilgen ortaç anlamlar n ifade eden "fe’îlün" ölçüsündeki "vas yyun" (vasî), ilgili görev ve mesaj kendisinden sonra gelen birine ula#t ran veya bu görev ve mesaj kendisine ula#t r lan
ki#i demektir.
$mam ve vasînin iç içe oldu2u &iî anlay #a göre imamet mekanizmas
"nass"a dayal bir "vasiyet" #eklinde i#ler. Vasayetin nübüvvetten daha dü#ük
fakat imametten daha üstün bir derecede görüldü2ü &îa inanc na göre Hz. Peygamber Hz. Ali'yi nass yoluyla vasî olarak tayin etmi#tir.30 &iî tasavvurda nass n
iki türünden bahsedilmektedir: Aç k nass, gizli nass.
1) Aç k nass: Bu nass türüne ba#l ca üç örnek verilmektedir. Birincisi ve en
önemlisi Hz. Peygamber'in Veda Hacc 'ndan dönerken Mekke ile Medine aras nda
yer alan "Gadîr-i Hum"da Hz. Ali'nin elini tutarak sahabeye hitaben söyledi2i
rivayet edilen #u sözlerdir: "Ben kimin mevlâs (efendisi) isem Ali de onun
mevlâs d r. Allah m! Ona dost olan n dostu, ona dü#man olan n da dü#man ol".
&îa inanc na göre Hz. Peygamber bunlar söyledikten sonra Hz. Ömer Hz. Ali'ye
hitaben "Sen art k erkek kad n her mü'minin efendisi oldun" demi#tir. $kincisi Hz.
Peygamber'in "sizin en do2ru hüküm vereniniz Ali'dir" sözüdür. Zira en do2ru
hüküm veren kim ise onun imam olmas gerekir. Üçüncüsü ise Hz. Peygamber'in
"benim vasîm ve benden sonra bu i#i üstlenecek ki#i olarak kim hayat pahas na
bana bîat etmek ister?" diye sordu2unda Ali'den ba#ka kimsenin ona bîat etmemesidir.31 &iî a2 rl kl rivayetlere göre Hz. Peygamber’in \adîr-i Hum’da söylediklerinin ard ndan onun özel #airi Hassan b. Sabit (ö. 54/674) bu konuda bir #iir
söylemek için Hz. Peygamber’den izin istemi#, izin verilmesi üzerine Hassan
28

Bkz. e#-&ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, s. 135; Ahmed Emîn, Fecru’l- slam, s. 273.
Bkz. Cevherî, es-S hâh, VI, 2525; $bn Fâris, Mu’cemu mekâyîsi’l-lu<a, VI, 16
30
Hicazî, el-Hitabu’s-siyasî fi’9-9i’ri’l-Fatimî, s. 101.
31
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 64-65.
29
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içinde \adîr-i Hûm tabirinin geçti2i beyti de içeren bir #iir söylemi#tir. Bu #iirden
üç beyit #öyledir:

.&V *$> 2 )5, )D 0R&+0`37* $w)D
.%& * $> eG0(&q *F * 0-37 $ 3 $- 1:3! $ u%&*
.&V * $> g%&* *V * ^&< 0=1 * $ ,%&*

0 $ u%)5*- ) &(*n/ *_0 * 0 ) &V *$
3<* 3! $ Y0 *> $401 0=*+3!
) * ™ $ š : * *V *N *$

Eadîr-i Hum günü seslendi onlara peygamberleri
Dinlemeye çok lay kt r böyle bir ça<r c n n sözleri
Ben her kimin mevlas isem bu da onun mevlas
Öyleyse ona candan dost olup, olun onun yard mc s
Orada (Eadîr-i Hum’da) Peygamber 9öyle bir dua etti:
“Allah m! Ali’nin dostuna dost, dü9man na dü9man ol” dedi

\adîr-i Hum tabiri Kumeyt’in “Ha#imiyyât” nda da geçmektedir. Kumeyt
ilgili beyitte Hz. Peygamber’in \adîr-i Hum’da kendisinden sonra yöneticili2e
(vilayet) Hz. Ali’yi atad 2 na ve bu konudaki emrine itaat edilmesi gerekti2ine
#öyle i#aret etmektedir:32

* %&k17 0 3 3A*Y) / $ 3 3[ *D37 › x$

) &(3H $@0 *V )@0 ,( *_0 **

Eadîr-i Hum günü büyük a<ac n yan ba9 ndayd
Kendisine itaat edilsin diye yöneticili<i ona aç klad

2) Gizli (dolayl ) nass: &iîler daha çok iki #eyi Hz. Ali'nin imaml 2 na dolayl
i#aret eden birer nass olarak yorumlarlar. Birincisi Berâe suresi indi2i s rada bu
sureyi mevsim olarak tabir edilen kalabal k kitlelerin bulundu2u yerlerde ilan
etmek üzere Hz. Ali'yi görevlendirmesi. $kincisi ise Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer
dururken komutanl 2 bir keresinde Usame b. Zeyd (ö. 54/674)'e, bir keresinde de
Amr b. As (ö. 43/664)'a vermesine ra2men Hz. Ali'nin ba# na kimseyi komutan
tayin etmemesidir.33
Hz. Ali'nin halifeli2i ile ilgili en erken metinlerden biri onunla Hz. Abbas
aras nda geçen konu#ma metnidir. Hz. Abbas' n bu konu#mada kulland 2 "fe
evsâ" (cümlenin ak # na göre "bizi tavsiye etsin") fiili dikkat çekicidir. Önemine
binaen bu konu#may Ahmed Emîn'in "Fecru'l- slam" ndan aktar yoruz:
"Rivayete göre vefat yla sonuçlanan hastal 2 s ras nda insanlar, Hz. Peygamber'in yan ndan gelen Ali'ye "ey Ebû Hasan, Allah' n Resûlü nas l sabahlad ?"
diye sordular. Ali, "Allah'a hamd olsun, iyile#mi# olarak sabahlad " diye cevap
verdi. Bunun üzerine Ali'nin elini tutan Abbas kendisine #unlar söyledi: "Allah'a
yemin ederim ki Resûlüllah' n bu hastal k sonucu vefat edece2ini görüyorum.
32
33

Kumeyt, Hâ9imiyyât, s. 197.
Bkz. $bn Haldûn, Mukaddime, s. 528.
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Zira ölmek üzere olan Abdulmuttalib O2ullar n n yüz #ekillerini iyi tan r m. Öyleyse bizimle gel de Resûlüllah' n yan na gidelim ve bu i#in (halifelik i#inin) kimlere verilece2ini ona soral m". Sözlerinin devam nda Hz. Abbas' n Hz. Ali'ye söyledi2i en önemli cümle #udur:

*)D f*q0 3m3! $ *0+'3 *-) 0%3H &! 3[ 3 /[)* U$ *0+&* *%&! 3[ 3 /[)ƒ3!

Yani "e2er bu i# bize verilecekse onu #imdiden bilmi# olaca2 z. Yok e2er
bizden ba#kas na verilecekse onunla konu#al m da bizi tavsiye etsin". Bunun üzerine Hz. Ali #öyle dedi: "Vallahi e2er ondan böyle bir #ey istesek ve o da bize vermezse insanlar bir daha asla bunu bize vermezler. Bundan dolay yemin ederim ki
ben böyle bir istekte bulunmam".34
Bundan ç karabilece2imiz önemli sonuç #udur: Hz. Abbas Hz. Peygamber'in kendisinden sonra halife olarak Hz. Ali'yi "tavsiye" etmesini arzulam #, ancak
Hz. Ali bu iste2in reddedilece2inden endi#e duyarak kabul etmemi#tir. Ula#abildi2imiz kaynaklarda &îan n en önemli kavramlar ndan biri olan "Vasî" ile Hz. Abbas' n kulland 2 cümlede geçen "evsa" fiili aras nda kurulmu# bir ili#kiye rastlamad k. Dolay s yla bu fiilden onun sözlük anlamlar olan "önermek" veya "teklif
etmek" anlamlar n n anla# lmas ilk akla gelendir. Fakat bizim yine de üzerinde
dü#ünmemiz gerekir.
Vasî'nin #iirde kullan lmas na ili#kin örneklere geçmeden önce Mu’tezilîZeydî yazar $bn Ebi’l-Hadîd (ö. 656/1258)’in konuya ili#kin yakla# m na yer vermek istiyoruz. Bilindi2i gibi Zeydîlere göre Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin imametini
aç k nass ile ilan etmemi#, belki baz sözleriyle buna "i#aret" etmi#tir. $bn Ebi’lHadîd özetle #unlar söylemektedir: "Bu konuda söylenenlere objektif ve insafla
bakanlar, bunlar n #üpheden uzak olmad 2 n ve $mâmiyye mezhebince ileri sürüldü2ü gibi, ba#ka ihtimallere yorulmayacak kadar aç k olan bir nass n bulunmad 2 n göreceklerdir. $mâmiyye'nin bu konuda söylediklerini biz Zeydîler tasvip etmiyoruz. Zaten bu konuda delil gösterilen hadisler me#hur raviler taraf ndan de2il, münhas ran &iîler taraf ndan nakledilmektedir".35
$lk $slamî dönemde özellikle Cemel ve S ffîn sava#lar s ras nda söylendi2i
belirtilen ve Hz. Ali’nin vasî olu#unu içeren baz #iirler $bn Ebi’l-Hadîd taraf ndan
kaydedilmi#tir. Bunlardan baz ilgili beyitleri a#a2 da sunuyoruz:36
Bedir Sava# ’na kat lan sahabîlerden biri olan Ebu’l-Heysem b. etTeyyihân’ n Hz. Ali’yi hem imam hem de vasî olarak gördü2ünü gösteren beyti
#öyledir:

$F * 0`‘ &4*X *D* •j 3B3] *@) *D

*u%&* * *$> *> , &q* '[

Vasî bizim imam m z ve mevlâm zd r

Gizlilik kalkm 9, s rlar aç <a ç km 9t r
34

Ahmed Emîn, Fecru’l- slam, s. 266-267.
Bkz. $bn Ebi’l-Hadîd, :erhu Nehci’l-Bela<e, I, 135.
36
Bkz. $bn Ebi’l-Hadîd, :erhu Nehci’l-Bela<e, I, 47-50.
35
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Cemel Sava# ’nda Muhammed b. Hanefiyye (ö. 81/700) ile birlikte olan
Ömer b. Harise el-Ensarî bu sava# s ras nda onun hakk nda #öyle demi#tir:

$_*(0* / * $-0 3 $ $#* *F*

2 &q* / $ 05&ˆ* 2 )5, u &+*`

Peygamber’in ada9 d r, Vasî’nin benzeridir

Sanca< da k z la<aç boyas n n rengindedir
Zecr b. Kays el-Cu'fî yine Cemel Sava# ’nda muhaliflerine seslendi2i a#a2 daki #iirinde Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'den sonra Kurey#’in en üstünü oldu2una
ve ona "Vasî" unvan n n Allah taraf ndan verildi2ine vurgu yapmaktad r:

2 )5, (* 0 *D * œ1 e–0* 1 ) 0%*x
2 &* / * 0 3Œ —•&! *X , &* / '[)

› &* & u & $ f,#*X 0 1:$D) •
0 37
, &q* / $ ,+`* * $ š $ *- *s 0=*>

Vuraca< m sizin boynunuzu Ali'nin hakk n kabul edene dek
Nebî’den sonra tüm Kurey9’in en hay rl s oldu<unu itiraf ederek
Allah' n güzel k ld < ve "Vasî" olarak adland rd < odur
:üphesiz birinin dostu olan ki9i dostuna arka ç k p korur
Erken dönem &îa #iirlerinde "vasî" kavram n Ebu’l-Esved ed-Duelî
(69/688)’nin Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi üzerine söyledi2i bir #iirinde
geçen #u beyitte görüyoruz:

,%&q* / * 3"*v0+*X* .` ,5* *

.( &(ˆ* g5$X .(,+*l$> u;&X17

Ben Muhammed’i çok seviyorum

Abbas’ , Hamza’y ve "Vasî"yi de çok seviyorum
Muhalif #airler taraf ndan söylenip içinde "Vasî"nin geçti2i #iirlere Cemel
Vak'as s ras nda Hz. Ai#e'nin askerleri aras nda bulunan Benû Dabbe kabilesinden bir gencin söyledi2i bir #iirde geçen #u beyti örnek verebiliriz:

2 &q* / )D .>0(& $ž* 0 $ ^&<' *N 3o

› &* •j *(0 37 3A,5*• $*D $=0l*-

Biz Benû Dabbe kabilesi olarak dü9man z Ali’ye

Hani 9u eskiden beri "Vasî" olarak tan nan ki9iye
Bu #iire at fta bulunan Hûfî, bunun uydurulmu# bir #iir görüntüsü verdi2ini, çünkü Hz. Ali'nin çok önceden Hz. Peygamber taraf ndan vasî olarak tayin
edildi2ini bilen birinin ona kar# mücadele etmemesi gerekti2ini belirtmektedir.37
Ancak #airin edilgen kulland 2 "yu’rafu" (biliniyor, tan n yor) fiilinden Hz. Ali'nin bizzat Hz. Peygamber taraf ndan "vasî" olarak tayin edildi2i ve öyle bilindi2i
37

Hûfî, Edebu’s-siyâse, s. 66.
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anlam ç kmamaktad r ki bu inanç onu Hz. Ali'ye kar# mücadele etmekten al koysun. Bu edilgen fiilden #airin Hz. Ali'nin eskiden beri onun taraftarlar nca
"vasî" olarak tan nd 2 anlam n ç karman n daha isabetli olaca2 dü#üncesindeyiz.
Dolay s yla Hûfî’nin, bu #iirin uydurma oldu2una ili#kin gösterdi2i gerekçe pek
isabetli görünmemektedir.
Kumeyt’in “Ha#imiyyât” nda “vasî” terimini içeren birkaç beyit bulunmaktad r. A#a2 da sundu2umuz örnekler bunlardand r:

)_ * 3:/ $ 0%3H )} *|* / *4l
0*

$ &0 $+/ $~)F 3B/ * u &* / u &q* / *

Velî olan Vasî’dir, at i9aretli bir cengaverdir

Sava9 kas rgas alt nda zay f birisi de<ildir38
Kumeyt a#a2 daki beytinde Hz. Hasan (ö. 49/669)’ “Vasî’nin Vasîsi” olarak nitelerken vasîli2in Hz. Ali’den ona geçti2ine i#aret etmektedir:

)_ * &w/ *_0 * )_ $ $w/ ^&V0 $>*

)60 3B/ &A' $w/ ^&o 2 &q* / u &q* *

O, kesin kararl Vasî’nin Vasîsidir

Kavga günü has mlar n yere seren biridir39
Ayr nt larda fark olsa da genelde &îa'da, özelde de $smailîler’de "vasî" olmak
Hz. Ali ile s n rl de2ildir. Vasîlik ondan çocuklar na ve torunlar na, onlardan da
"Ehl-i Beyt"in daha sonraki ku#aklar na devredilmi# ve dünyan n sonuna kadar bu
böyle devam edecektir. Bundan dolay d r ki Fatimîler döneminin ünlü #airlerinden Temîm b. Muizz (ö. 374/985) dönemin halifesi olan karde#i Azîz Billah (ö.
386/996)’ da bu kategoriye dâhil etmi# ve onun için nazmetti2i bir #iirin ilgili
beytinde #unlar söylemi#tir:

0Q37 3o *t$50?*X* (*9 3o *t$50?*X*

& 2%&q* *=0D * & ' ) $`*F *=0D *%3!

Ey Resûlüllah’ n ve "Vasî"sinin o<lu olan soyca!
Yetiyor sana Resûlüllah dedece, Vasî de babaca

&iirlerinde "Vasî" terimini i#leyen #airlerden biri de Sahib b. Abbâd
(ö.385/995)’d r. Bu #air a#a2 da sunaca2 m z iki beytinde Vasî’yi severek ve evlad n üstün tutarak girece2i ate#i, ebedî kalaca2 ama içinde Teymî (Ebubekir) ve
‘Adî (Ömer)’nin de olaca2 cennete tercih etti2ini #öyle dile getirmektedir:40

2 )5, ij *0D37 )6%&b/B* !&*
2^&(* 0 37 e 0%*#)D * $(10x37

2 &q* / ;
2 $X &! )F , 1 $x$V
z[0(* &… ,*9 0=&> , 3) u;*X37

Ben ate9e girsem bile Vasî’yi sevdi<im için

Peygamber’in torunlar n üstün bildi<im için
O ate9 daha iyidir bana Adn cennetlerinden
Teym ve Adî ile oralarda ebedî kalmaktan

38

Kumeyt, Hâ9imiyyât, s. 29.
Kumeyt, Hâ9imiyyât, s. 33.
40
Bkz. Ahmed Emîn, Duha’l- slam, IV, 103.
39
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Ehl-i Beyt’i övmeye ve dü#manlar ndan teberrî etmeye ili#kin on bin kadar
beyti olan Sahib b. Abbâd, içinde "vasî"nin de geçti2i bir #iirinde #unlar söylemektedir:41

*%)- *s * &41:0`17 $4/ 1
*%)- 3€ &0 3 $…0(* 3m3!
*%)-•
3 * , &q* / * *#*ˆ 0=*> u;&X1737
*%)- +* 3€ & %D37 f3* *

*) * $> u;&l$ 043 3
**D * *9 *…/m*`37 043 3
*%)- s* 3B/37 3A*0D * U3A*%)- *s *
—A*0 3 ( )v* 3•* 3!

O,"Sen Muaviye’yi sever misin?" dedi bana
"Sus ey zinakar!" diye cevap verdim ona
"Bize kötü cevap verdin" kar9 l < n ald m

Önceden dedi<imi ikinci kez tekrarlad m
Ey zinakar! Ey iki bin zinakar n k z seni!
Sevebilir miyim Vasî’ye aç kça söveni!
Yezîd’e ben sadece bir kez lanet ederim
Babas na gelince, sekiz kez lanetlerim
&iîlerle muhalifleri aras ndaki küfürle#me ve lanetle#menin tarihçesine ve
bu küfürle#me ve lanetle#mede rolü olan ki#ilere # k tutmas aç s ndan Sahib’in
bu #iiri dikkat çekicidir.
Genel anlamda Hz. Ali’nin "Vasî" tayin edildi2ini gösteren hüküm olarak
anla# lan "nass" terimi Mihyar ed-Deylemî’ye ait bir #iirde yer alan a#a2 daki beyitte geçmi#tir:42

• $ **> 0 37 $ 0 3 0 37 /6* 3! $ 0&> 2Ÿ, )D

$ 3€)F * 3[ 3 “ &* & e6&’ 3*

Niceleri bana "Ali nass ile Peygamber’in varisiydi" diyorlar
"Bu hakk n verdiler mi, vermediler mi?" diye soruyorlar

2. 3. Tenzîl-Te’vîl
&iîlerin özellikle $smaîliyye f rkas nda Kur’an vahyine "tenzîl" ve "te’vîl"
olmak üzere iki perspektiften bakma anlay # önemli bir yer tutmaktad r. Hareket
noktas , tenzîlin "zâhirî yorum", te’vîlin de "bat nî yorum" oldu2u bu anlay #a
göre Hz. Peygamber avam tabakas na Kur’an’ n sadece tenzîl yönünü bildirmi#,
onun te’vîl yönünü ilgilendiren i#arî bilgiler ise Hz. Ali’ye tahsis edilmi#, ondan
da sonraki imamlara geçmi# ve geçmektedir.43 Do2al olarak avama verilen bilginin

41

Ahmed Emîn, Duha’l- slam, IV, 113.
Ahmed Emîn, Duha’l- slam, IV, 113
43
Bkz. Kad Nu’man, Esasu’t-te’vîl, s. 7; Muhammed Kamil Hüseyin, Fî Edebi M sr el-Fat miyye, s. 7;
Muhammed Mahmûd, Mezhebu’t-te’vîl ‘inde :îa el-Bât niyye, (Bas lm # Doktora Tezi), s. 162.
42
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derecesi ile seçkinlere verilen bilginin derecesi ayn say lmayan bu tasavvurda as l
önemli olan bilgi, bat nî olan d r.44
&üphesiz bat nî te’vîlin önemli bir sacaya2 "imamet"tir. $mamet fikrini
güçlendirmek, onun kutsall 2 n peki#tirmek ve dinin olmazsa olmaz bir esas
haline getirmek için dünya var oldu2u sürece ümmetin ba# na geçecek olan her
imam için bat nî yorum mekanizmas geli#tirilmi#tir. Bunu daha da peki#tirmek
için müte#âbih ayetlerin kastedildi2i "te’villerini Allah’tan ve derin âlimlerden ba9ka
kimse bilmez"45 ayetinde geçen "derin âlimler" imamlar olarak yorumlanm #t r.46
Te’vîl anlay # erken bir döneme dayanmaktad r. &ehristanî’ye göre
Keysanîler grubunun nispet edildi2i Keysan, Hz. Ali’nin hizmetçisidir ve Muhammed b. Hanefiyye’den ders alm #t r. Ancak bu zât hakk nda abart l görü#ler
ileri sürülmü#tür. Bu ba2lamda onun bütün ilimlere vak f biri oldu2u, "te’vîl"
ilminin tüm s rlar n bildi2i, Hz. Ali ve Muhammed b. Hanefiyye’den hem "zahir"
hem de "bat n" ilimlerinin inceliklerini ö2rendi2i iddia edilmi#tir.47
Günümüze ula#an erken döneme ait #iirler aras nda "tenzîl" ve "te’vîl" kavramlar n içeren bir örne2i Ammar b. Yasir’de görüyoruz. S ffîn Sava# ’nda
Muaviye’ye kar# Hz. Ali’nin saff nda yer alan Ammar muhalif kanada yönelik
söyledi2i bir recezde geçen a#a2 daki beyitte #unlar söylemektedir:48

& & ) 3m* f3* 0 1:$D) 0b*- *_0 *%/ 3!

& & )v0* f3* 0 1 *0D* *• $=0l*-

Önceleri vurduk sizi Kur’an’ n tenzîlinden dolay

Bugün de vuruyoruz sizi onun te’vîlinden dolay
Ammar’ n bu sözlerinde geçen "tenzîl" ve "te’vîl" terimlerinden &iîlerin daha sonra imamlar ba2lam nda ilke haline getirdikleri bir muhteva ç karmak zorlama bir yorum gibi görünse de üzerinde dü#ünülmeye de2er görüyoruz.
Klasik dönemde te’vîl anlay # n n hakim oldu2u #iirler, iktidar n &iîlerde
oldu2u Fat mîler döneminde ya#ayan &i’î #airlerin #iirleridir. Bu #airlerden biri
olan Temîm b. Muizz (ö. 374/985), karde#i Azîz Billah hakk nda #unlar söylemektedir:49
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44

Kr#. ‘$nan, el-Hâkim Biemrillah ve esraru’d-da’veti’l-Fat miyye, s. 260; el-A’zamî, el-Hakaiku’l-hafiyye
ani’9-:îati’l-Fat miyye ve’l- snâa9eriyye, s. 30.
45
Al- $mrân: 3/7.
46
Hicazî, el-Hitâbu's-siyasî, s. 88-89.
47
&ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, s. 133
48
el-Mes'ûdî, Murûcu’z-zeheb ve meâdinu’l-cevher, II, 378.
49
Temîm b. Muizz, Dîvanu Temîm b. Muizz Lidînillah el-Fat mî, s. 206.

272

Klasik Dönem 6iî Kavramla ma Sürecinde 6iirin Ta y c Rolü

) 05$x 3o &A,) *5/ 3[ $V * )D 3[ 3 *

273

a•& *- *N2(*9 )F $ 0+¡* / ) & ' )=*

:u kesindir ki bugün görev alan be9inci imam sensin
ki Irak’ n (Basra-Kûfe) çaresiz boyun e<di<i kimsesin
Y ld zlar ve y ld z bilgisi hakk nda anla9mad < m zda
Hareketlerinde yarar m zarar m var diye tart 9t < m zda
Kimisi inanarak bir 9eyler söylüyor kimisi yalanl yor
Nice kimseler de hiçbir 9ey bilmeden öylece tart 9 yor
Oysa sen tüm bunlar n "te’vîl"ini bizlere ö<retmi9sin
"Gizli=bat n" ve "aç k=zahir" anlamlar bildirmi9sin
Bu bilgileri naklen ald < n ki9i temiz deden Mansûr’dur
Bu bilgilerden haberdar olan di<er insanlar de<il, odur

2. 4. ‘ smet
Günâhlardan masum olmak demek olan ‘ismet, imametle do2rudan ili#kili
bir kavramd r. &îa inanc na göre imamlar büyük küçük bütün günâhlardan masumdurlar. Onlar n büyük küçük hiçbir günâh i#lemediklerine ve i#lemeyeceklerine inanmak vaciptir. Zeydîler hariç, bütün &iî gruplar bu inançtad rlar. Zeydîler
ise sadece Hz. Ali’nin masum oldu2una inan rlar. Dolay s yla ondan sonraki
imamlar n masum olduklar na inanman n vacip olmad 2 n savunurlar. Ba#ta
$mâmiyye olmak üzere &iîleri imamlar n masum olmalar gerekti2i inanc na sevk
eden faktörler Seyyid Muhsin el-Amilî taraf ndan #öyle özetlenmektedir: "$mam,
Hz. Peygamber’den sonra onun ad na #erîat tebli2 eden ki#idir. O bu #erîat eksikliklerden ve fazlal klardan korumakla görevlidir ve hep do2ru olan yapar. E2er
onun hata yapmas veya günâh i#lemesi söz konusu olursa kendisine bu konuda
do2ru yolu gösterecek birine ihtiyaç duymas da söz konusu olur. Dolay s yla
masum olmayan birinin #erîat güvenle korumas mant kl de2ildir".50 Ehl-i Beyt
imamlar n n masumiyetlerine delil gösterilen nasslardan biri #u ayettir:51 “Ey Ehl-i
Beyt! Allah sadece sizden gühâh gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor”.52
Kendilerine normal be#er ile peygamber aras nda bir yer verilen imamlar n masumiyetlerini, vârisleri olduklar Peygamber’den ald klar na inan lmaktad r.
Yani nas l ki peygamber masum ise, onun varisleri ve halifeleri olan Ehl-i Beyt
imamlar n n da onun gibi masum olmalar gerekir.53

50

Seyyid Muhsin el-Emîn el-Huseynî el-Âmilî, A’yanu’9-:îa, III, 22.
Muhammed Beyyûmî Mehran, el- mame ve Ehlu’l-Beyt, I, 190.
52
Ahzâb: 33/33.
53
Bkz. el-Gazzalî, Fadâihu’l-Bâtiniyye, s. 42; Hasan Hanefî, Humûmu’l-fikr ve’l-vatan, I, 254.
51
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Klasik #iirler içerisinde "ismet" teriminin yukar da özetledi2imiz çerçevesiyle çok net olarak i#lendi2i ve "günâh" ile birlikte zikredildi2i bir örnek Fat mîler
döneminin ünlü &iî #airlerinden el-Mueyyed Fi’d-Dîn (ö. 470/1077)’e ait a#a2 daki
beyitlerden ikincisidir:54
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Ancak pâk olan imamlara itaat edilebilir, boyun e<ilir
Onlar da temiz ve iyi kimseler olan Peygamber ailesidir
Bu aileden gelenler do<ruluk, takva ve "ismet" erbab d rlar
Bunlar öyle imamlard r ki yanlar na bile yakla9maz günâhlar

Görüldü2ü gibi Mueyyed burada Peygamber, Peygamber ailesinden gelen
imamlar ve onlar n günâhlardan masumiyeti aras nda bir ili#ki kurmaktad r.
2. 5. Takiyye
Sak nma ve korunma ifade eden “tevekkâ” veya “ittekâ” fiilinden mastar
ismi olan takiyye55, terim olarak can, mal ve namusun veya mezhebî bir projenin
tehlikeye girece2i zaman bunlar korumak için ki#inin gerçek dü#üncesini gizleyerek ba#ka türlü görünmesine denir.56 Zeydîler hariç, &iîlerin benimsedikleri bu
prensip do2rultusunda baz Kur’an ayetleri yeniden yorumlanm #t r. Bu ba2lamda; "sabrettiklerine kar9 l k onlara iki kez mükâfat verilir" 57 ayetinde geçen ve çifte
mükâfata vesile oldu2u belirtilen sab rdan maksad n takiyye yap larak gösterilen
sab r oldu2u ileri sürülmü#tür. Bunun yan nda Dakyanus ve yak n çevresinin
inançlar n payla#mad klar hâlde onlar n bayramlar na kat lan ve onlar gibi
"zünnar" ba2layan "Ashab- Kehf" dünyan n en takiyyeci insanlar olarak kabul
edilmi#, bu ba2lamda Hz. Ali’nin Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e bîat etmesi ile Hz.
Hasan’ n Muaviye’ye bîat etmesi de takiyye icab oldu2u benimsenmi#tir.58
Takiyye ba2lam nda yorumlanan ayetlerden biri de içinde takiyyenin bir
versiyonu olarak kabul edilen “tukat” (sak nma) kelimesinin geçti2i #u ayettir:
“Mü’minler mü’minleri b rak p da kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa art k
onun Allah nezdinde hiçbir de<eri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden
sak nman z bunun d 9 ndad r”.59
Hadis alan nda takiyye konusunda en çok delil getirilen olay Ammâr b.
Yâsir olay d r. Bilindi2i gibi Mü#rikler yakalad klar Ammâr’a i#kence ederek onu
ancak Allah’ ve Muhammed’i inkar etmesi #art yla serbest b rakacaklar n söyle54

El-Mueyyed Fi’d-Dîn, Dîvanu’l-Mueyyed Fi’d-Dîn, s. 205.
Mehrân, el- mame, I, 207.
56
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 54.
57
Kasas: 28/54.
58
Hûfî, Edebu’s-siyase, s. 54-55.
59
Al-i $mrân: 3/28.
55
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mi#lerdir. Ammâr da i#kenceye dayanamayarak bunu kabul ederek onlar n istedikleri #ekilde konu#mu#tur. Serbest b rak ld ktan sonra Hz. Peygamber’in yan na
gidip üzüntüsünü dile getiren Ammâr’a Hz. Peygamber #öyle demi#tir: “Kalbini
nas l görüyorsun?”. Ammâr bu soruya “iman n verdi2i güven içinde” cevab n
verince Hz. Peygamber #öyle demi#tir: “Öyleyse onlar ayn #eyleri tekrarlasalar
sen de ayn #eyleri söyle”. $bn Kesîr (ö. 774/1373)“Kim iman ettikten sonra Allah’
inkar ederse Allah’ n gazab onlar içindir; onlar için büyük bir azap vard r” ayetinden
istisna edilen “kalbi iman ile dolu oldu<u halde inkara zorlananlar hariç”60 k sm n n
Ammâr hakk nda nazil oldu2unu rivayet etmektedir.61
&iî bir imam, dönemin halifesine kar# ayaklanmak istedi2i zaman bu ayaklanman n plân ve tedbirlerini gizliden haz rlar ve taraftarlar na da bunu gizli
tutmalar n tavsiye eder; fakat hep birlikte o halifeye itaat ediyorlarm # gibi görünürler.62 &îa inanc na göre $mam Cafer Sad k takiyye konusunda #unlar söylemi#tir: "Takiyye benim dinimin ve atalar m n dinlerinin bir parças d r. Dolay s yla
takiyye yapmayan n dini de yoktur. Allah’a aç kça ibadet edildi2i gibi gizlice de
ibadet edilmelidir. Bizim gizli bir durumumuzu if#a eden onu inkâr etmi# gibi
olur".63
&iîlerin takiyye anlay # , büyük ölçüde onlar n dönemin, iktidar güçlerinden gördükleri zulüm ve bask ya ba2lanabilir. Ahmed Emîn bu konuda özetle
#unlar kaydetmektedir: $ktidar elinde bulunduran Emeviler her tarafa sald klar
casuslarla âdeta &iî av na ç km #lard . Yakalad klar n hiç ac madan öldürüyor, el
ve ayaklar n kesiyor, büyük i#kencelere tabi tutuyorlard . Haklar nda "&iîdir"
ihbar yap lanlar hapse at l yor, evleri y k l yor ve mal ve mülklerine el konuluyordu. Bu bak mdan özellikle Abdullah b. Ziyâd ve Haccac gibi Emeviler döneminin vali ve komutanlar birisi için "kafirdir" veya "z nd kt r" denilmesini "&iîdir"
denilmesine hep tercih ederlerdi. Bundan dolay çok fakir olan ve Haccac’dan
yard m istemeye giden fakat ad "Ali" olan bir vatanda# kendini #unlar söylemek
zorunda hissetmi#tir: "Ey emirimiz! Ben fakir biriyim ve sizin yard m n za muhtac m. Fakat ailem kabahat i#leyerek ad m Ali koymu#lard r". Muaviye’nin kendisi de valilerine gönderdi2i talimatta Hz. Ali’yi veya onun ailesinden birini seven
ki#inin #ahitli2inin kabul edilmemesini ve divandan ald 2 maa# ve gelirin kesilmesini; Hz. Osman’ sevenlere ise yak nl k gösterilip onlar için kesenin a2z n n
sonuna kadar aç lmas n emretmi#tir. Emevilere kar# beraber mücadele ettikleri
&iîleri tan yan Abbasiler zaman nda da durum de2i#memi# ve &iîlere yönelik bask
ve zulüm devam etmi#tir. $#te tüm bu maddî ve mânevî bask lar &iîleri gizlili2i
esas alan takiyyeyi benimsemelerinde etkili olmu#tur. &iîlerin aksine, tüm zulüm
60

Nahl: 16/106.
$bn Kesîr, Tefsîru bni Kesîr, II, 911-912.
62
Hicazî, el-Hitâbu’s-siyasî, s. 112.
63
Kr#. Nu’man, De’âimu’l- slâm, I, 59-60; el-Mueyyed Fi’d-Dîn, el-Mecâlisu’l-Mueyyediyye, s. 277;
Küleynî, el-Kafî, II, 248.
61
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ve bask lara ra2men Haricîlerin büyük ço2unlu2u takiyyeyi benimsemezler ve
inançlar söz konusu oldu2unda canlar n ve mallar n önemsemezler. Sünnîler ise
bu konuda bir orta yolu benimsemi#lerdir. Nitekim onlara göre mal na, can na
veya inanc na zarar verilme endi#esini ta# yan kimselerin öncelikle ba#ka bir yere
hicret etmeleri gerekir. E2er hicret etmeye gücü yoksa ortaya ç kan zaruret oran nda takiyye yapabilir.64
&iî bir devlet kuran Fatimîler döneminde &iîlere yönelik bir bask ve zulüm
söz konusu olmad 2 için takiyye prensibine ihtiyaç duyulmad 2 halde dönemin
ünlü &iî #airlerinden el-Mueyyed Fi’d-Dîn’in bu prensibin gizlenme ve gizlilik
ifade eden "tesettür", "esrar", "sitr" ve "samt" (suskunluk) versiyonlar na #iirinde
yer verdi2ini görüyoruz. Nitekim bu #air iki ayr beytinde #unlar söylemektedir:65
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Dininin s rlar n korumaya alan zât yüce birisi
Giydirmi9 onlara gizlilik ve suskunluk perdesi

2. 6. Ric‘at = ‘Avdet
Ric‘attan maksat bir süre gizlenen imam n tekrar geri dönmesidir. Literatüre "gaybet" veya "ihtifâ" olarak da geçen gizlenme ile "ric‘at" veya "‘avdet" olarak
geçen geri dönme anlay # n n "takiyye" prensibiyle s k ili#kileri vard r. Bu ili#kiye
göre gaip imamlar zaman geldi2inde geri dönüp adaletle hükmetmeleri için
takiyye icab geçici bir süre ilgili yerlerde gizlenmi#lerdir.66
Uzeyir peygamberin öldükten yüz y l sonra e#e2iyle birlikte diriltilmesinin
Yahudilikte, Hz. $sa’n n çekildi2i göklerden tekrar dünyaya dönüp adaletle hükmetme inanc n n da H ristiyanl kta bir "ric‘at" fikrini do2urdu2unu ve bu fikirlerle &îadaki "ric‘at" anlay # aras nda bir paralellik bulundu2unu söyleyen baz ara#t rmac lar $slam tarihinde "ric‘at" fikrini ortaya atan ilk ki#inin Yahudi as ll Abdullah b. Sebe’ (ö. 40/660) oldu2unu belirtirler. Bu çerçevede Abdullah’ n "ben
$sa’n n geri dönece2ine inand klar halde Muhammed’in geri gelece2ine inanmayanlara hayret ederim" diyerek önce Hz. Peygamber’in tekrar geri gelece2ine ili#kin propaganda yapt 2 , ard ndan ise Hz. Ali’nin ölmedi2ini ve bir gün geri gelece2inin propagandas n yapt 2 nakledilmektedir. Rivayete göre Abdullah b. Sebe’
önce "Kur’an’ sana farz k lan Allah seni dönülen yere döndürecektir"67 ayetini Hz.
Peygamber’in geri gönderilece2i yönünde yorumlam #, Hz. Ali’nin #ehit edilme64

Bkz. Ahmed Emîn, Fecru’l- slâm, s. 274-275.
Bkz. el-Mueyyed, Dîvanu el-Mueyyed Fi’d-Dîn, birinci beyit için s. 290, ikinci beyit için s. 292.
66
Hicazî, el-Hitâbu’s-siyasî, s. 114.
67
Kasas: 28/85.
65
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sinden sonra ise #u türden sözler sarf ederek geri dönü# olay n Hz. Ali ile
irtibatland rm #t r: " Ali ölmemi#, zulümle dolan dünyay adaletle doldurmad 2
sürece de ölmeyecektir. Bana onun da2 lm # beynini yetmi# keseye koyup getirseniz ve öldü2üne ili#kin yetmi# adil #ahit tutsan z da ben onun öldü2üne inanmayaca2 m. O hep sa2d r ve bulutlar aras nda seyahat etmektedir. Nitekim duyulan
gök gürültüsü onun sesi, çakan #im#ek de onun tebessümüdür".68
Gaip olup dönecek olan imam n kimli2i konusunda &iîler aras nda baz görü# ayr l klar vard r. $mâmiyye &îas ndan "Bak riyye" grubu bu imam n Bak r Ebû
Ca‘fer Muhammed b. Ali b. Hasan oldu2unu söylerken, Zeydîlerden bir grup
bunun Yahya b. Zeyd oldu2unu söylerler. Zeydîlerin ba#ka bir grubu ise bu imam n Fat mî oldu2unu, ilerde do2aca2 n , ad n n Muhammed oldu2unu ve görevinin Emevîlerin arkas nda giden Süfyan’ ve taraftarlar n öldürmek oldu2unu
savunmu#lard r. $smailiyye &îas geri dönecek olan imam n Muhammed b. $smail
oldu2una inan rken, Keysanîler bunun Muhammed b. Hanefiyye oldu2una inan rlar.69
Gaybet ve ric‘at anlay # n bize yans tan ilk belgeler baz &iî #airlerin söyledikleri #iirlerdir. &ehristanî, Keysanî &iîlerin bir kolu olan Muhtariyye mensuplar n n gaip imam n Muhammed b. Hanefiyye oldu2una, onun ölmedi2ine, Radva
Da2 ’nda su ve bal akan iki çe#menin yan nda gizlendi2ine, dolay s yla zaman
geldi2inde geri dönece2ine ili#kin görü#lerinden bahsederken Kuseyyir’e ait bir
#iirde geçen #u iki beyti kan t göstermektedir:70
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Bir di<er torun ki kendisi ölümü tatmayacakt r

Önde sancak, süvarileri sürmeden ölmeyecektir
Gizlenmi9, bir süre görünmeyecek aralar nda
Radva’dad r; bal ve su çe9meleri var yan nda
&iî #air Seyyid el-Himyerî (ö. 173/789)’nin #iirlerine dayanan &ehristanî’nin
aktard 2 na göre Muhammed b. Hanefiyye Radva Da2 ’nda bir aslan ile bir kaplan
taraf ndan korunmakta ve bulundu2u yerde birinden su, öbüründen bal akan iki
kaynak bulunmaktad r. Bir süre burada "gaib" olarak kalacak olan bu imam daha
sonra zulümle dolmu# dünyay adaletle doldurmak üzere geri dönü# yapacakt r.
&ehristanî’ye göre "gaybet" hakk ndaki ilk ifadeler bunlard r.71

68

Bkz. Hûfî, Edebu’s-siyâse, s.56, 67-68.
Bkz. $bn Ebi’l-Hadîd, :erhu Nehci’l-Belâ<e, II, 179.
70
Bkz. &ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, s. 135-136.
71
&ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, s. 136.
69
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Kumeyt de bir beytinde Muhammed b. Hanefiyye’nin Radva Da2 ’nda gizlendi2ine ve yan nda birinden su birinden bal akan iki p nar n bulundu2una i#aret
etmektedir ki beyit #öyledir:72
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Gizlenmi9, y llarca görünmeyecek aralar nda

Radva’dad r; bal ve su çe9meleri var yan nda
2. 7. Mehdî
“Heda-yehdî” fiilinden ism-i mef‘ûl olan mehdî, Allah taraf ndan kendisine
do2ru yol gösterilen ki#i demektir. Bu anlam yla mehdî kelimesi Hassan b. Sabit
taraf ndan Hz. Peygamber hakk nda kullan lm #t r. Hassan Hz. Peygamber’in
vefat üzerine söyledi2i bir #iirin “mehdî” kelimesinin geçti2i beytinde #öyle diyor:73
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Art k topra< n alt na girmi9 olan Mehdî’nin yas n tutuyorum
Ey çak l ta9lar na basanlar n en iyisi! Uzak olmayas n diyorum

Mehdî kelimesi bir hadiste Hz. Ali hakk nda kullan lm #t r. $bnu’l-Esîr (ö.
630/1322)’in rivayetine göre Hz. Peygamber #öyle demi#tir: “E<er Ali’yi emîr tayin
ederseniz -ki bunu yapaca< n z zannetmiyorum- onu hadî ve mehdî olarak göreceksiniz”.74
Muntazar Mehdî olarak bilinen beklenen ahir zaman mehdîsine gelince, bu
konuda birçok hadis rivayet edilmi#, $bn Haldûn “Mukaddime”sinde bunlar n
hemen hemen tümünü kritize ederek zay f göstermi#tir. Ehl-i Beyt’in muntazar
mehdîsiyle ilgili bu hadislerden biri #öyledir: “Mehdî benim soyumdan,
Fat ma’n n o2ullar ndan olacakt r”.75
2. 8. Devir
Özellikle Fatimîler döneminde $smailî &iîler taraf ndan #ekillenen "devir"in
temeli, Hz. Adem’den ba#layarak Hz. Muhammed ile biten peygamberlik zincirinde imamlar n ruh ve nurlar n n peygamberlerin ruh ve nurlar yla birlikte yedi#er devir halinde sonraki peygamberlere ve imamlara geçti2i, peygamberlik devrinin en son Hz. Muhammed’de, imamet devrinin de en son Hz. Ali’de kald 2 ,
fakat Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik devrinin son bulmas na ra2men
imamet devrinin Hz. Ali ile son bulmay p ondan sonra kendi soyundan gelen
imamlara geçti2i inanc na dayanmaktad r.76
Devri benimseyen $smaîlî &iîlerin anlay # nda devrin rakamsal olarak yedili
olmas ile ba#ka yediler aras nda ba2 kurulmaktad r. Ûlu’l-Azm olarak bilinen
72

Kumeyt, Hâ9imiyyât, s. 86.
Ahmed Emîn, Duha’l- slam, III, 235-236.
74
$bnu’l-Esîr, Usdu’l-<âbe, IV, 112.
75
es-Suyûtî, el-Camiu’s-sa<îr, VI, 277 (Feydu’l-Kadîr #erhiyle).
76
Hicazî, el-Hitâbu’s-siyasî, s. 117.
73
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yedi büyük #ahsiyet (Nuh-$brahim-Musa-$sa-Muhammed-Ali-Muhammed b.
$smail); insan n bedensel sisteminin yedi organ (iki el, iki ayak, s rt, kar n ve
kalp); ba# n yedi organ (iki göz, iki kulak, burun, a2 z ve dil); yedi gök ve yedi
imam hep birbiriyle ili#kilendirilen rakamlard r.77
Devir anlay # na göre, peygamberler gibi imamlar da biri "lahûtî" (ilahî),
öbürü de "nasûtî" (be#erî) olmak üzere iki türlü yarat l #a sahiptirler. Lahûtî yarat l # onlar n ruhlar âlemindeki ruhsal yarat l #lar ndan, nasûtî yarat l # da onlar n
bedensel yarat l #lar ndan ibarettir. Bu lahûtî ve nasûtî yarat l # Adem’den ba#lamak üzere her peygamberden kendisinden sonrakine devredildi2i gibi, o peygamberle birlikte olan imamdan da kendisinden sonraki imama devredilmi#tir. Yedili
olarak gerçekle#en bu devir sisteminde her yedinci imam "Nat k" ve "Faal ak l"
unvanlar yla an lmaktad r. Bu sistemde her peygamber kendisinden önceki peygamberin bütün özelliklerini temsil etti2i gibi her imam da kendisinden önceki
imam n bütün özelliklerini temsil etmektedir. Bu imamlar ba#tan beri peygamberlerle birlikte devir i#ine kat ld klar için âlim varisleri olarak peygamberlerin
özelliklerini de devralm #lard r. Dolay s yla imamlar hakk nda yerine göre Hz.
$brahim kastedilerek "Halîlullah"; Hz. Musa kastedilerek "Kelîmullah"; Hz. $sa
kastedilerek "Mesîh" unvanlar kullan labilir.78
Ruhsal ve nursal devrin #iddetli savunucular ndan olan $smaîlî #air
Mueyyed bir kasidesinde ilahî nurun peygamberden peygambere ve o zaman n
nat k ve vasî imam na devredilerek dönemin Fatimî imam Mustans r’a da geçti2ini; yedi2i yasak meyveden dolay tövbe eden Hz. Adem’in tövbesinin asl nda
imam arac k ld 2 için kabul edildi2ini; imam n ayn zamanda Nuh’un Gemisi,
$brahim’in Serin Ate#i, Musa’n n Asas , Davud’un Dili, Süleyman’ n Mülkü,
$sa’n n Ruhu, Muhammed’in Mucizeleri ve Vasî’nin Faziletleri oldu2unu belirtmektedir. Ayn #air ba#ka bir #iirinde nursal ve ruhsal devrin temsilcileri olan
peygamberleri ve imamlar #öyle s ralamaktad r:
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286.
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Bkz. Muhammed Kamil Huseyn, Tâifetu’l- smaîliyye, s. 169; Nu’man, Esasu’t-te’vîl, s. 41, 51.
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En ba9 nda selam olsun Adem Peygamber’e
Odur baba göçebe ve yerle9ik tüm kimselere
Selam olsun o peygambere ki onun tufan yla
syan edenlerin ba9 na getirildi her türlü bela
Selam kendisine serinlik gelen o peygambere
Ki bir sabah ate9 sarm 9t kendisini çepeçevre
Selam olsun o peygambere ki elindeki asa ile
Kahretti asileri, zalimleri ve firavunlar bile
Selam osun sa’ya ki kendisi Allah’ n ruhu idi
Onun gönderilmesiyle Nas ra 9ehri 9ereflendi
Selam olsun Allah’ n seçkin elçisi Ahmed’e
Odur 9efaati üstlenecek olan ahret gününde
Selam olsun Allah’ n seçkin kulu Ali Haydar’a
Ve onun parlak y ld zlara benzeyen çocuklar na
Sana de selam, çünkü ad geçenlerin bir özeti
Sende bir araya gelmi9tir ey Kahire’nin sahibi
2. 9. Cefr
Asl nda koyun yavrusunun ismi olan, sonra koyun derisi anlam nda kullan lan “cefr” &iî literatürünün bir terimi olarak bir tür gizli ilim için kullan lmaktad r. &iîlere göre e2itim ve tahsil yoluyla elde edilmeyen bu ilim ancak Allah taraf ndan Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla iletilmi#, onun taraf ndan Hz. Ali’ye vasiyet yoluyla bildirilmi#, Hz. Ali bunu kendisinden sonraki imamlara bildirmi#,
onlar da sonraki imamlara bildirmi#lerdir. Bu ilim yoluyla dünyan n sonuna kadar
meydana gelecek olan önemli hadiselere i#aret edilmi#tir. Cafer Sad k’a dayand r lan bir rivayete göre bu imam cefr ilminin anahtar n n kendilerinde oldu2unu
söylemi# ve hem geçmi# peygamberler taraf ndan hem de $srailo2ullar ndan baz
âlimler taraf ndan bu ilimden bahsedilmi#tir.79
Cefrin mahiyetiyle ilgili farkl görü#ler ileri sürülmü#tür. “Cefr” ve
“Câmia”n n Hz. Ali’ye ait iki kitab n isimleri oldu2unu söyleyen &erîf Curcanî (ö.
838/1434)’ye göre Hz. Ali bu iki kitapta hurûfilik yoluyla dünyan n sonuna kadar
79

Bkz. Seyyid Huseyin el-Muzafferî, el- mamu’s-Sad k, I, 109.
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gerçekle#ecek olan olaylara i#aret etmi#, onun çocuklar bunlardan haberdar olmu# ve gere2i neyse ona göre hüküm vermi#lerdir. Bunun yan nda cefrin gaipten
haber veren bir kitap de2il de, içinde haram ve helal meselelerin yer ald 2 ilmihal
türü bir kitap oldu2unu söyleyenler de vard r.80
Mahiyeti ne olursa olsun, cefr ile Rafizîlik aras nda daha Abbasilerin ilk
dönemi gibi erken bir dönemde ili#ki kuruldu2unu gösteren klasik #iirlere rastlamaktay z. Örne2in Mu’tezilî #airlerden Bi#r b. Mu’temir (ö. 210/825) bir #iirinde
Haricîlerin " badiyye" koluyla birlikte &iîlerden "Rafizî" f rkay ve bu f rkan n
önemli ilgi alan olan "cefr"i ismen zikrederek konuya # k tutmaktad r. Nitekim
#air ilgili beytinde #unlar söylemektedir:81

$ /B*|/ $ , H3 › &b&!3 3

3Y* g%)53H g%&• *D) $40?3

Ben ne geri zekal /aptal bir badîyim

Ne de cefrin oyunca< olmu9 Rafizîyim
SONUÇ
Arap dilinde yard m, taraftar ve f rka anlamlar n ifade eden “9-y-‘a” kökünden gelen "&iî", Ali’nin taraftarl 2 n yap p ona yard m eden ve onun bütün
sahabîlerden üstün oldu2unu savunarak halifeli2in onun hakk oldu2unu benimseyenlere verilen genel isimdir. Hz. Ali’nin sa2l 2 nda onun taraftarlar ":iî" olarak
adland r ld klar gibi "Alevî" olarak da adland r lm # ve bu ikili kullan m Emeviler
dönemi boyunca da devam etmi#tir. Fakat Abbasilerden itibaren Alevî terimi
yava# yava# b rak lm #, &iî kullan m a2 rl k kazanm #t r. Bunun yan nda "Alevî"
terimi sa2l 2 nda Hz. Ali’yi, "&iî" ise ondan sonra çocuklar n destekleyenleri kar# lamak üzere kullan lm #t r.
&iir söylendi2i dönemin sosyal ve siyasal yap s n yans tan önemli bir vesika oldu2u gibi, o dönemin dinî ve mezhebî dokusunu da yans tan çok önemli bir
belgedir. Mensup olduklar dinî f rkan n propagandas n , kar# f rka veya f rkalar n da antipropagandas n yapan #airler bu ba2lamda #iirlerinde o f rka veya f rkalar n görü#lerine # k tutan litaraturel kavramlar ba#ar l bir #ekilde kullanm #lard r. Böyle bir rolü üstlenen #airler grubundan biri de &iî #airlerdir. Bunlar çekirdekleri Asr- Saadet’e at lan, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeki f rkalar aras mücadelede iyice #ekillenen, Fat mîler döneminde ise daha farkl boyutlar kazanan
birçok mezhebî kavram #iirlerine yans tm #lad r. &iî #airler gibi onlara muhalif
olan Emevî, Hâricî, Abbasî ve Mu’tezilî gibi f rka #airleri de #iirlerinde bu kavramlardan bir k sm n argüman olarak kullanm #lard r.
Çal #mam z n ak # ndan anla# ld 2 kadar yla &iî tasavvurun merkezinde
"imamet" yer alm #, öbür kavramlar do2rudan veya dolayl olarak bu merkezin
etraf nda #ekillenmi#tir. Örne2in Hz. Ali’nin Hz. Peygamber taraf ndan imam
80
81

Bu görü#ler için bkz. Mehrân, el- mame, I, 266-267.
&evkî Dayf, el-Asru’l-Abbasiyyu’l-Evvel, s. 429.
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olarak tayin edildi2i onun da kendisinden sonraki imamlar tayin etti2i dü#üncesinden "nass", “tayin” ve "vasî"; imamlar n günâhlardan masum olduklar na ili#kin
görü#lerinden "ismet"; imamlar n daha ruhlar âlemindeyken bile imam olduklar
ve bu görevi birbirlerine devrettikleri inanc ndan "devir"; Kur’an ayetlerinin anlamlar herkes taraf ndan bilinen zahirî ve anlamlar n n sadece imamlar n bildi2i
bat nî olmak üzere ikiye ayr ld 2 anlay # ndan "tenzîl" ve "te’vîl"; Hem Hz. Ali’nin
hem de kendisinden sonra gelen imamlar n kendi dönemlerindeki halifelere
konjoktör gere2i bîat ettikleri fikrinden "takiyye"; ölmedikleri savunulan baz
imamlar n belirli yerlerde gizlendikleri ve zaman geldi2inde bunlar n geri dönerek
zulümle dolan dünyay adaletle dolduracaklar inanc ndan da "gaybet", "ric‘at" ve
"mehdî" kavramlar geli#tirilip #ekillendirilmi#tir. Bundan dolay d r ki bu kavramlara kaynakl k eden klasik dönem Arap #iiri kelâm ve mezhepler tarihi aç s ndan
oldu2u kadar edebiyat ara#t rmalar aç s ndan da büyük önem ta# maktad r.
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