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İMAMET NAZARIYESI

(Kuleyni, Kumma' ve Tôsi'nin Görüşleri Çerçevesinde)
Dr. Hasan ONAT

GİRİŞ
Imarnet Meselesi Hakkında
"lmamet" ve ":~Iilafet" kavramları, çoğuiılukla eş anlamlı! kabul
edilmiş ve Hz. Peygamber'in vefatını müteakip müslüman toplumun
liderliği anlamında kullanılmıştır2• Hz. 'Ebu Bekir'e "Halifetu Resfılillah"3, Hz. Ömer'e de "Emiru'I-Mü'minın"4 dendiği bilinmektedir.
Şia, imarnet ve hilafet kavramlarını birbirinden ayırır. Onlara göre
Halife, Şii olmayan, nass ve tayinle değil, başka yollarla müslüinanların
başına geçen kiIDsedir. İmam ise, nass ve tayinle belirlenen Şu liderdirs.
lmamet daha çok Şiilerce kullanılan bir tabirdir.İbn
Nedim'in verdiği
bilgilere göre imarnet kon~s~nda ilk kalem oynatanlar ve konu ilc en
çok ilgilenenler Şüler olmuştur6•
lmamet-Hilafet meselesi, İslam tarihi boyunca müslümanların başını en çok ağntan meselelerden birisidir. Eş'arı'nin de işilret et1 Bk. ibn Haldun, Mukaddime, çe\". Z.K; Ugan, ist. 1968, e. 2. s. 481
2 imumetin lugat ve ısulah anlamı ile ilgili olarak bk. Ruşdi U1yan, el.lslam ve'l.hıIBfe,
Bağdat

1977, s. 22-24; Avni llhan, Amidi'de imamet l'iazariyesi, (Basılmamış Doktora Tezi).

Ank. 1982, s. 21 vd. '
3 İbn Haldun, Mukaddime, e. I,. s. 482
4 Cclfılu'd.Din es-Suyuti, Tarihu'I.Hulef8, Kahire 1383, 136
5 Bk. Muhammed Diyiıu'd-Din er. Hey s, en-Nazariyyetu's.Siyasiyyeti'I.İBlilmiyye,
1966-1967, s. 107-109
6 İbn Nedim, el.Fihrist; Beyrut 1398, s. 249-250;

Kahire

Yeri gelmişken bir hususun attım çizmek

istiyoruz: İbn Nedim'in imametle ilgilendiklerini ve bu konuda kitap yazdıklannı bildirdiği kimselerin hien ikinci aBırda yaşamış olmaları, önemle üzerinde durulması gerekli olan bir husustur.
Öyle zannediyoruz ki, imılınet meselesiyle ilgili uı~tışmıılann ikinci bicrl aBnn ikinci yansında,
Abbasllerin iktidara gelişini müteakip yoğunlaşmış olması, Şüliğin ve ilk Şii fikirlerin
külü açı.ından

önemli ipuçlan

taşıyor olmalıdır.

teşek.
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tiği gibi?, Hz. Peygamber'in vefatını müteakip müsliimanların karşılaştıkları ilk eiddi ihtilaf, imarnet konusunda ortaya çıkmı,ştır. Her ne ka-dar Hz. Ebu Bekir'e bey'at edilm'~siyle mesel(~ halledilmiş gözüküyorsa
da, maalesef öyle olmamış; günümüze' kadar _uzanan bir dizi problemin
ortaya çıkmasına yol açm.ıştır.
Kanaatimize göre, "imamet-Hilafet"
meselesinin bu kadar dallaDIp
budaklanmasının,
lslam'ın siyasi kontılan büyük ölçüde müslümanlara
-insana- bı~akmış olmasıyla bir-irtibatı olmalıdır. Kur'an, İslam toplumunun idari yapısıyla ilgÜi, birkaç temel ilkenin dışında fazla bir şey
getirmemiştir8• Hz. Peygamber'den
Kur'an'ın ana esprisine ters düşecek bir davranış beklemek de mümkün değildir. Kur'an,' idari, siyasi
yapıyla ilgili bir belirlemede de bulunmadığına
göre, müslümanlar
---"b~ konunun doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini, sosyal değişme ve gelişmeye uygun olarak Kur'im'da belirtilen temel ilkelerin ışığında çözüme kavuşturuhuası
gerektiğini, iyiee bilmek zorundaydılar.
Öyle
zannediyoruz ki, Hz. Peygamber'in, naşı ortada dururken, bazı müslümanların, Sakife'de, halife seçimiyle ilgilenmderi, -bazı kimselerce bir
vefasızlık olarak değerlendirilmektc
ise de- onların Kur'an'm bu ince
esprisini iyi kavradıklarınm
bir işareti olarak düşünülebilir. Kur'ani
açıdan meseleye baktığımız zaman, dört halife dönemi idari-siyasi uygulamalarının, Peygambersiz hayataintibak
etmeye çalışan müslümanların ciddi arayışları olarak değeı:lendirilmesi lazım geldiğini düşünmeden edemiyorıız.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, tarihi seyir içerisinde müslümanlar,
siyasi-idari meseleleI'in müslümanlara bırakıldığı gerçeğini pek anlamak
•
.----istememiş gibidirler. Şia, problemi Allah'a çözdürtmek istemiş, ortaya
kocaman bir imamet nazariyesi, nass ve tayinle gelen masum imamlar
çıkmıştır. Ehl-i Sünnet, uzlaşmacı tavrına uygun olarak siyası meseleleri ağırlıklı bir şekilde hilafet noktasında ele almış ve işi Kureyş'e
hallettirme yoluna gitmiştir. Hilfıfet-İmamet konusunda, vahyi çizgiye en
yakın görüşün, sadece Hariciler tarafından ortaya atıldığını belirtmekte
yarar vardır. Fakat, ne yazık ki, Hariciler de, belki sadece bu konudaki
takdire şayan çıkışlarını gcliştirememişler, aşırılıkları yüzünden, insan
fıtratını zorlamışlar ve tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdir.

'.

Şiilik dendiği zaman akla ilk gelen imarnet meselesi olmaktadır.
Şia, diğer fırkıİlardan farklı olarak "İmamet"i inanç esasları 'arasında

.-

7 Eş'ari, l\fakiiliitu'].lsliimiyyio,

thk. M,.Muhyiıldin Abılulhamid, c. 1., s. 39,

8 Bk. M.S. Hatiboğlu, HiJiifetio Kureyşliliği, A.V,İ.F.O.

32.2.

c. XXII,

s. 141-2
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mütalaa etmıştır. Bu sebepten, Şiiliği anlayahilmek
"İmamet"
meselesinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
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için, öncelikle bu

Kuleynı, Kummi ve Tusi, farklı 7:aman diJimlerinde yaşamış; Şiiliğin tarihi seyrinde ciddi katkılarda bulunmuş üç büyük Şii alimdir.
Kuleyni, 329/940 yılında Bağdat'ta ölmüştür. ŞilIere göre, gelmiş geçmiş
muhaddislerin en büyüğüdür. el-Kafi isimli eseri, Şiilerin muteher addetdikleri hadis kitaplarının başında gelir: "Şeyh Saduk" adıyla tanınan
-Ebu Cafer Muhamm.ed İbn Ali İbn Babeveyh el"Kuınmi, 381/991 yılında vefat etmiştir. Bu da' Kuleyni gibi ünlü hadis alimlerinaendir. Tusi
ise 672/1274 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Şia'nın yeniden derlenip
toparlanmasında büyük rolü ol,duğu bilinen Tüs! iyi bir -mütekelI im dir.

ı.

İmamet

a) İmamet

Meselesi,

Yeri ve Hükmii

Meselesi:

Şia deyince, aklımıia ilk gelen "imamet meselesi" olmaktadır;
çünkü hemen hemen bütün Şii fırkalannm merkezi fikri, "Ali b. Ebi
Talib'in imametinin ve hiliifetinin, gizli ya da: aı;ık nass ve vasiyetle.
olduğu" ve "imametin
onun cvlildmdaıı başkasına geçmeyeeeği" hususudur9• Başka bir ifade ilc .Şia'ya karekteristik rengini kazandıran
imarnet meselesi olmu'jtur.
.

.

Tusi, imamı tarif ederken şöyle der: "imam' dini ve düııyı;vi hususlarda, yeryüzündeki (daru't-teklif)
umumi riyasete asaleten sahip olan
bir insandır"lO. Bu tarifdeki "dini ve.dünyevi hususlarda yeryüzündeki
.umumi riyaset" tabiri Tusi'nin imarnet anlayışını net ve özlü bir şekilde
ortaya koyar.
Kuleyni, imamet meselesini işlerken ilkönce imarnet ve nübüvvet
arasında bir bağ tesis etmeye çalışırll. Ona göre, "imamlar, nebi olmamakla beraber, Resulullah (s.a.s)'ın makamındadırlar"12;
Allah'] bilmek bile ancak "Allah'ı, Resulü'nü ve Ali'nin vdayetini tasdik etmekle,
onu ve hidayet üzere olan imamları henimsemekle ... "13 müınkü.n olabilir.
9 eş-Şehrestani, el.MiJeI ve'n-;';ihal (Beyrut

~975). 1[116; aynea bk. W. Ivanov, İslam

Ans. 6/281 vd.
10 Tusi, Risale-i İmamet, 15
11 Bk. Kuleynı, Usuh,'l-Kafi, 1[169, 245, 270 vs.; krş. Şeyh Mf,fid, Evailu'l-Makiilat,
Tebriz 1358, 73 vd.
12 Kuleynı, 1/270
13 Kuleynı,

1[180
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Kuleyni, meseleninnü6üvvetle
aLıkasım kendine göre tesis etmeye
çalışırken "muhaddes"
adım verdiği yeni bir mefhfımla imamlar' ve
peyg~mberler arasındaki farkı izah etme yoluna gid~r. Ona göre muhad.
desler, meleklerin seslerini işiten fakat kendilerini göremeyen kimselerdirl4, yani. "imamlar ve sadık aliinler muhaddeslerdir"15.

,
K uleyni, "İmamet, AHah ve Resfılü'nün hilafetidir; din başkanlığı,
müslümanların
nizarnı, dünyailIn salallı ve mü'minlerin şerefidir; İsÜm'ın nemalandığı kökü ve yükselen dalıdır"16 ifadeleriyle meselenin
dini ve dünyevi yönünü de çerçe:velemiştir. "İmamlar yeryüzü~de AIlah'ın halifeleridir"17; "yeryü~ünün hepsi imamların
malıdır"18 sözleriyle konunun. daha da açıklık kazandığını gör~.ekteyiz~
Kummi, İtikadat'ında
imametle ilgili olarak meselenin itikadi yönü
üzerinde durmuşt'ur. Ona göre, "Allah'ın, nebisi muhammed (;.a.s)'den
sonra yarattıkları üzerindeki delili oniki imamdır"19; "Allah, Muhammed (s.a.s)'den ve İmamlardan (a.s) daha üstün bir yaratılmış" yarat. mamıştır20; "itnamları sevmek iman, onlardan nefret kürurdür"21; onların buyruğu Allah'ın emri, yasakları da Allah'ın nehyidir"2~.
Kirmani'nin "İmametin isbatı ve vücfıbiyyeti" için serdettiği delillere dikkat ~ttiğimiz zaman, onun imam et anlayışını tespit etme imkilmmız hasıl' olmaktadır. Ona göre, ResfiluHah'ın ebediyyen yaşaması
imkansız olduğuna göre, onun nübüvvetin dışındaki görevlerini deruhte
edecek bir imama ihtiyaç olduğu açıktır; bu da imametin vüefibiyyetini
göste~ir23. Aynı şekilde, Kur'an'ın, sünnetin, şeriatın ve diğer dini esasların ziyadeden noksandan ve değişmeden korunabilmesi için imametin
vücfibiyyeti 'zarfiridir24. Kir~ani'nin bu kon~da zikrettiği diğer deliller imfımet meselesinin çe~itli cephelerini açıklar25.
14 Kuleyni, 1/27115 Kuleyni, 1,/271:
Hi Kuleyni,

1/lQ3

17 Kuleyni,
18' Kuleyni,

1/193
1/407

19 Ebi. Carer Muhammed b.AIi lbn Rilbeveyh el-Kummi, Risaletu'l-l'tikadati'l-lmamiy.ye, çev. E. Ruhi Fiğialı, Ankara 1978, 109
.
. 20 cl-Kuınıni,

hikôdiit,

108

21. el-Kumıni,

hikadüt,

i ıO

22 doKummi,

hikadiit,

110

.23 Kırmani,
24 Kİrmani,

eı-l\~eSiıbib fi Isbiiti'ı-lmiıme,
aym eser, !H-82

.25 Bk. Kirmani,

aynı eser, 80-96
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İmamct

~ıısi, imarnet hakkındaki risalesini kaleme alırken hamdele ve salveleclen sonra "Bilmek gerekir ki, ııer meselenin ilirnde de bir ycri vardır26" .hükmünden hareket ederek imamet meselesinin yerini belirtmeye
çalışır. Ona göre imamct, tevhid, adalet ve nübüvvet mertebesinde olan
bir meseledirı7, Bir başka yerde, "Ehl-i hak" diye isimlendirdiği kurtuluşa erenlerin inanç esaslarını şöyle belirtir: "Onlar (ehl-i nak), tevhidı<,
adl'e, nübüvvete ve imametc inananlardır"ıs.
Bu ifadcde de imametin
usııl-i dinin diğer esasları ile beraber aynı mertebede değerlendirildiğini
görüyoruz ..
Bilindiği gibi İmamiyye'ye
göre usııl.i di~ beştir29: Tevhid30,
Nübüvvet31, imamct, adl32 ve meaddır33. Kuleyni imarnet meselesini
inanç esasları arasında yani usiıl-i din içinde mütiilea etmiştir; onun bu
hususta Nübüvvet-İmamet
mefhumları arasında tesis etmeye çalıştığı
bazı bağlardan daha önce söz etmiştik. Tıısi'nin bu noktaya "lutf" nokta-i nazarından yaklaşmakta
olduğu dikkati çekmektedir. Şöyle ki,
Tiısi'ye göre Allah, "kulların mcnfaatları için güçleri nisbetinde onları
mükellef tutar ve onların üzerlerine mükellefiyetieri ilc ilgili vedbeleri
lııtuf olarak yükler"34; nübüvvetin ise böyle bir liıtuf olduğu aşikardır35;
imarnet de kulların mükellefiyctleriyle ilgili bir vccibe olduğuna göre o
da bir lııtuftur. Tıısi, bunu şüyle ifade eder: "Mükellefleri taata yaklaştıran ve onları ma siyyetten uzaklaştıran herşey ıstılahta lııtuf diye isimlendirilir. Bu sebebten şu husus gayet açıktır: Tayin ve görevlendierne
yoluyla gerçekleşen imarnın meveııdiyeti, vaeib teklifler hususunda bir
lııtuftur"36.
26 Tusl, Risale-i İmamet, ] 3
27 Tusi, aynı eser, 14
2B Usul-i din hakkında derli toplu bilgi için bk. E. Ruhi Fığlalı, Çağunızda ttikadı İslam
Mezhepleri, İst. 1980, 120-133
29 Tusl, aynı eser, 23
30 Bu konu hk. bk. Kuleyni, el-Kafi, ] /72-] 78; Kumını, İtikadat,

17-23; Şeyh Mufid,

Evail, 50-51; M.n. el-~{uzaffer, Şia İnan<;lan, 26-30
31 Bk. Tusi, aynı eser, 14: şeyh Mufid, Evail, 70 vd.; Kumrni, İtikadat,
Muzaffer, aynı eser, 38 vd.
32 Bk. Şeyh Mufid, Evail,.60; Kumrni, aynı eser, 78
33 Bk. Şeyh Mufid, aynı eser, 60 vd.; M.R. Muzaffer, aynı eser, 107
34 Tusi, Risale-i İmamet,

l4

35 Krş. M.R. el-Muzaffer, aynı eser, 39 vd.
36 Tusi, aynı eser, 16

104 vd.; M.R.

HASAN ç>J':lAT

94

Bunlardan anlaşılıyor ki, Ttlsi imamet meselesini usı1l-i din içinde
mütiilea ederken "Iutf" kavramından hareket etmekte ve konuya yeni
bir derinlik kazandırmaktadır37.
Kuleynı, imamet-risalet bıiğını önce Kur'an vasıtasıyla kurmak is~
ter. Ona göre, "Bugün sizc dininİzi olgunlaştırdım, size nİmetlerimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğcndim"38 ayeti Veda Haccı esna~ında nazi! olmuştur ve burada beürtilen "dinin kemale ermesi", "imamet" işiyle gcrçekleşmiştir39. Bu ise el.Kafi'de şöyle ifadesini bnllır:
"Hz; Peygamber (s.a.s) vcfat etmeden önce ümmeti için gereken her
şeyi beyan etmiş ve Hz. Ali"yi imam olarak tayin etmiştjr"4(). Hz. Ali'.-;-nin imam tayin edilmesi ise dinin kemale ermesi demektir .• --Bu hususla ilgili olarak Kuleynı'nin naklettiği bazı istidlaller de.
vardır. Mesela, Allah'a aneak O'nu bilen ibadet eder bilmeyen ise dalallette olduğu halde ibadet etmiş olur. Allah'ı bilmek de Allah'ı, Restllü'nü ve Ali'niıi vdayetini tasdik etmekle, onu ve .hidayet üzere olan
İmamları benimsemekle ve onların düşmanlarından uzaklaşmaklamümkün 01u141.
Kuleyni, meseleyi inanç esasları arasında değerlendirirken Kur'an'.
dan yeni deliller de zikreder. Ona göre "kime hikmet verilmişse, ona
çok hayır verilmiştir"42 ayetindeki "hikmet", Allah'ı, bilmek, itaat etmek ve imamı tanımaktır43. Yine "Allah'a, Restllüne ve indirdi ğimiz
ntlra inanın"44 ayctinde geçen "ntlr", "A.l-i Muhammedden kıyamete
kadar gelecck imamların ntlcudur. Onlar Allah'ın. indirdiği ntlrududar.
/Onlar
All.:h'ın göklerde ve yerdeki ntlrudur"45.
.. '
Kummi'nin de imarnet meselesini uStll-i dinin içinde mütalea etmeyeceğini düşünmek pek mümkün değildir. Kummi'nin 'ifadckrine
göre, "Güçlü ve Ulu AIlah'm, Muhammed'den (s.a.s) ve imamlardan (a.s)
daha üstün bir yaratılırtış yaratmadığına; onların, Allah'ın gözünde halkm en sevgilileri, en ekremi Ve O'nu en önce kabul edenleri olduklarma"
inanmak gerekir46. İmamlar, "Allah'm kendilerine itaat etmeyi emrettiği ulu'l-emr olan kişilerdir"47.
37 el-Cubbal'lÜn lutf kavramı ile Tusl arasındaki irtibat, tedkike değer bir konu olabilir.
38 Maide: 5/3
39.Kuleyni, Usıilu'I-Knfi, 1/195
40 Kuleyni, aynı eser, 1 1199
. _. _41 Kuleyni, 1/180'
42 Bakara:. 2/269
43 el-Kafi, 1/185
44 Teğabun: 64/8
45 Kuleyni, 11194
46 Kumnıi, İtikadat,
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47 Kummi, aynı eser, 109

şİİ İMAMET

NAZARİYESİ

95

2. Imarnet Nass lle Olur
.Konuyu Tı1sı'ye ve diğer müelliflerimize göre ele ,almadan önce,
Lı1tf kavramından kısaca SÖ7.etmek, kanaatımızca faydalı. olacaktır;
ı;ünkü Tı1si, imam tilyini meselesinde de yine "1ı1tf"u hareket noktası
olarak seçer.
"Lı1tf" daha çok Mu'tezili ekolün terminolojisinde yer etmiş bir
mefhumdur. Pezdevi'nin dediği gibi, bir yandan "istitaa", diğer taraftan
da "Allah'a bir şey vacib olup olmadığı" meseleleriyle alakalıdıı48•
"Salah-aslah"49 ise, l{ıtf'un bu ikinci, yönünün sonuçları üzerine bina
edilen bir meseledir.
Biz, Mu'tezilc açısından oldukça önemli olan bu hususla ilgili tartışmaları ve başlı başına bir tetkik konusu olan Mu'tezili-Şii fikirlerin kaynaşmasılli, özellikle "1ı1tf" kavramının Şii düşünceye intikalini başka
çalışmalara bırakarak bi7.i alakadar eden bazı hususlara işaretle .iktifa
edelim. "Ehl-i Sünnet'e gör.e Allah'a hiç bir şey vacib değildir. O'na hiç
bir şey gerekmez"50; "Mu'teziIe, Kaderiyye, ve Rafızilere göre AIIah'a
gerekli olan vacib olan şeyler vardır, onlara göre kullar için aslah olanı,
en iyi ve faydalı olanı yapması Allah'a vacibdir, gereklidir"51.
Pezdevi'nin bu ifadeleri bize, Şia'nın "1ı1tf" konusunda Mu'tezile ile
aynı görüşü paylaştığını bildirmektedirs2• Bu malumatıansonca
Tı1si'
nin şu sözleri daha iy( anlaşl,labiIir: "Lı1tf iki kısma ayrılır: Birincisi
Allah'ın fiilinden olanlar; ikincisi Allah'tan başkasının füli ile olanlar.
Her kısım da kendi arasında yukarıdaki gibi ikiye ayrılır: Birincisi vaciblerde olan lutf, ikincisi menduplarda olan lı1tf. Allah'ın fülinden olan
bütün lutuflar vacibdir, kulonunla
mükellef kılınınıştır. çünkü onun
yerine Allah'ın diğer bir fülinin veya başka bir kimsenin fiilinİn kaim
~lması imkansızdır. O lutuftuı; Allah üzerine vacibdlı-"53.
i

Tusi'ye göre, daha önce' de işaret edildiği gibi, "iınamın mevcudi.
yeti vacib teklifler hususunda bir lı1tuftur"54 yani Allah kulları için her
48 Ebil Yusr Muhammed el.Pezdevl, Elıl-i Sünnet Akaidi (çev. Şerafeddin Gölcük) İst.

1980,178-179
49 "Salah-aslah" konusu lık. lık. Kemal Işık, Mu'tezilc'nin Doğuşu ve Keliimı Görüşleri, Ankara 1967,78; M. Ebil Zehra, İsıam'da Siyası ve ttikadı Mezhepler Tarihi,İst. 1970,178-9
50 Pezdevı, aynı eBer, 179
51 Pezdevı, aynı eser, 179
52 Krş, M.R. el-Muzaffer, Şin tn~nçları,
53 TilBI, Risale-i İmamet,
54 Tilsı, aym eser i 16
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'zaman bir imain tayi'n etmek zorundadır. Bu husus Kuleym'de "yeryüzünde iki kişi kalsa, onlardan biri hüceet 0Iur"55; "yer)'Üzü imamsız
kalamaz"56 şeklinde ifadesini bulurken Kummi "inanıyoruz ki, yeryüzü
Allah'ın yarattıkları
için hüceetinden, yani .açık (zahir) veya gizli
(han) ve belirsiz bir imamdan mahrum 0lamaz"57 sözleriyle belirtilir.
"İmanıın mevcudiyeti vacib teklifler hususunda bir lutuf" olunca,
"lutf"un gereği olarak imam nasbı da Allah'a ait olacaktır. Tusi bunu
şöyle dile getirir: "Zikredilen imarnın ya vacibi ihlal etmesi veya kötii
fiil işlemesi caiz olur, ya da öyle olması caiz olmaz. Eğer caiz olursa, lutuf olması yani yaklaştırılarak
veya uzaklaştırılarak
lut~f olması im.
.
_kansız
olur ve. dışında olduğu şeylere dahil o.lması gerekli olur. Yani
ma'siyyetin ona caiz olmasından dolayı nefsine muhtaç olanlardan olur.
O varoluşu itibariyle muhtaç olunandır; muhtaç olanlardan değildir.
Muhtaç olunan ise, muhtaç olandan başKadır (..... ) Birinci kısımdan olması imkansız olursa, ikinci kıs'ımdan olması geıekli olur; o zaman onun
Allah'tan başkilSlnın füli ile nasb~ imkansızdır; çünkü sırlara muttaH
olmayan, o sırlara hiçbir zaman muttali olamaz. Ma'siyyetin gerçekleşmesi kaçınılmaz olduğundan, vasıfları ayırdetmeye kfıdir olmayan
bir .kimsenin imam tayin etmesi de imkansızdır"58.

.

Tusi, bir başka yeıde imam nasbının Allah için gel'ekliliğini "umumi masıahat" meselesine bağlayarak şunları söyler: "İmam n'asbında,
.
~mükellefler
için umumi bir masIahat vardır; eğer mefsedet olsaydı on~
lara (mükelleflere) dönerdi; onlar için. masıahattan başka her şey mef.
sedet 0Iurdu"59.

.

Tusi, "imamet konusunda seçme hakkının mükelleflere verilmesi
niçin caiz olmasın" şeklinde gelebilecek bir soruya yine um.umi masIahat noktasından hareketle şöyle cevap verir. "Zaruri olarak biliyoruz ki,
muhakkak her hakim idare cttiklerini onlardan daha iyi bilir ve ancak
onların masliıhatlarını ister. Onların masıahatları yüzünden kaim naibin
seçilmesıni' onlara bırakması, kendisi için kötü bir iş 0Iur"6o.
Kulcynl'de ve Kummi'de imam tayini ile alakah olarak henüz
"lutf" konusuna temas edilmediği dikkatimizi çekmektedir. Kuleyni,
55 Kuleym, 1/179
~6 Kuleym, 1/178
57 Kumrnı, İtikadat,

III

58 Tusı, Ri"ale-i lmamet, 16
---59 Tu";, Ri.aıe-i İmamet, 18; krş. lbn Haldun Mukaddime,l{256
60 Tu"i, aynı eser, 19
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son derece şerefli ve yüksek bir mevk1i olduğu için
bırakılam.ıyacağı görüşündcdir61. Ona göre, imamevkiinin ümrnet tarafından bilinebilmesi imkansız
doğrudan doğruya Allah tarafından tayini ge~ek-

Kuleynı imamın doğrudan Allah tarafından tayininin ya peygamber,y~ da biı; önceki imam vasıtasıyla olacağını söyler63. Ona göre, Hz.
Peygeur.ber (s.a.s) daha vefat etmeden, kendisinden sonra kimin imam
olacağını bildirmiştir; çünkü "Bugün size diııinizi olgunlaştırdım, size
nimetimi tamamladım "64 ayetinde zikredilen "dinin kemali" Ali b. EbI
Talib'in imameti ile tahakkuk etmiştir. Kuleyni, bu ayet nazil olduğu
zaman Hz. Peygamber'in Ali'nin velayetini izhar etmekten çekinmesi
• "ey peygamber, sana indii'ileni tebliğ et"65 ayetinin nazil ol.-üzerine
duğunu, bunun üzerine Hz. Peygamber'in, Ali'nin kendisinden sonra
velayet makamına tayin oldu'ğunu bildirdiğini ifade eder66•
Hemen hemen bütün Şil kaynaklarda Hz. Ali'nin imameti için vazgeçilmez bir delil olarak ileri sürülen "Gadh Hum" hadisesi Kuleynı tarafından da zikredilir. Olay özetle şöyle olur: 'Hz. Peygamber (s.a.s)
Veda Haccı'ndan dönerken y~lda Maide suresinin 67. ayeti nazil olur.
(Eyelçi Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan O'nun
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur) Bu ayet
nazil olduğu zaman hacdan dönen Hz. Peygamber'in de içinde bulun...-duğu kafile, Mekke ile Medıne arasındaki Culıfe yabnlarında
Gadir
Hum denilen bir yere gelmiştir. Burada ağaç, su gibi şeyler olmadığı
için konaklamak adeti yoktur; fakat yolların ayrım noktası olduğundan
Hz. Peygamber ashabının durııp etrafında toplanmasını ister ve kızgın
güneş altında, onlara hitap eder67• Kuleynı'ye göre bu ayetin nazil olma sebebi, Miiide suresinin 55. ayetiyle (sizin dostunıız ancak Allah,
O'nun elçisi ve namazıarını kılan, zekiltlarım veren, rükua varan mü'minlerdir), Hz. Ali'nin velayeti bildirilmiş olmasına rağmen Hz. Peygamber'in "ümrnet Ali'nin velayetini reddedip dinden çıkar endişesiyle"
gizlemiş 0lmasıdır68. Kuleynı, Ma~de suresinin 67. ayetinin nazil olması
61 Kuleyni,
62 Kl1leyni,
---'63 Kuleyni,

1{199 '
1{199
1 {286, 287. 289. 290 vs.

64 Maide: 5{3
65' Maide: 5{67
66 Kuleyni, 1{291
67 Bu konu lık. lık. E.R. Fığlalı, ÇağınllZda hikadi

t slam Mezhepleri ve Şillik, İst. 1979, 40-44
68 Kuleyni,

1{289

İslam Mezhepleri,
.
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üzerıne Hz. Peygamber'in Gadir Hum'da "A-Ilah'ın, Ali'nin velayetini
bildirdiğini" şöyle ilan ettiğini söyler: "Ben kimin mevIası isem, Ali de
.de onun mevlasıdır; Allahım ona dost olanlara dost, düşman olanlara
da düşman 01"69 .
Kuleyni, Şia'ya göre oldukça önemli olan bu hadiseyle birlik~e,
Hz. Ali'nin imameti için daha birçok delil zi~eder. Mesela ona göre,
Arşın listesinde şöyle yazar: "Hamza Allah'ın ve Resulü'nüıı aslanı ve
şehitlerin efendisidir. Arşın en yüksek noktasında ise "Ali enıiru'l-mü'minin'dir" diye yazar70. Kuleyni'ye göre Kur'an'da birçok ayet Ali'.
nin imametini bildirmiştir7!: "ş~yet yolda doğru gitsclerdi onlara bol
su verirdik"72 ayeti, "eğer Emiru'l-Mü'minin Ali b. Ebi Talib'in velayeti, çocuklarının vasiliği istikainetinde gidip, emir ve nehiyle onlara
itaat etselerdi onlara bol su verirdik" manasını tazammun etmektedir
ve Ali'nin imametine delildir73 .
. "Imarnet Meselesi" başlığı altında Kuleyni'nin İmam.et ve risalet
a"rasında tesis etmeye ftalıştığını söylediğimiz bağ, im.am tayininde yine
karşımıza çıkmaktadır. Hz. Peygamber'den sonra imam olacak kişilerin
bir önceki İmam tarafından bildirilmesi lazımdır. İmamlar "muhaddes"
olduklanndan74 Allah kendilerinden sonra kiınin imam olacağını onlara beyan eder; "her imam kendinden sonra kiınin imam olacağını bilir
ve onu vasiyet eder"75. Kuleyni'ye göre, imarnın kendinden sonraki İmamı tayin etmesi, Kur'an'ın "Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi
emreder"76 emrine uymaktan başka bir şey değildir77. Üstelik bir imam
görevi Allah'ın emriylc78 bir sonraki imama devrederken yanında bulunan kitap, silah, ilim vb. emanetleri de tevdi eder79.
Kummi'yc gelince, meseleyi teferruata dalmaksızın net bir şekilde
ortaya koyduğuna şahit olmaktayız. Ona göre her nebinin yüce Allah'ın
emriyle kendisine vasiyette bulunduğu bir vasisi vardır8o; Allah Hz.
69 Kuleym,

1/295

70 Kuleym,

1/224

71 Krş. A. Gölpınarlı, aynı eser, 313
72 Cin: 72/16
73 Kuleynı, 1/220
74 Ku!ey~, 1/269, 270
75 Kuleym, 1/277
76 Nisil: 4/62
77 Kuleym, 1/276
78 Kuleym, 1/277-8
79 Kuleyni, 1/276
80 Kummi, .İtikadilt,
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Muhammed'den ve imamlardan daha üstün bir varlık yaratmamıştır81.
Kumrnl, Kuleyni'nin beyan ettiği hususları sankiaynen
kabul etmiş
gibidir. Pek bir yenilik göze çarpmamaktadıro Mesela 12. imamdan söz
ederken şöyle dcr: "Allah'ın salih ve selamı üzerine olsunNeM ve selam
üzerlerine olsun imamlar, onun adını ve soyunu işaret etmişler, onu
tayin etmiş ve müjdelemişlerdir"82.
'
Kirmfmi'nin, imametin ancak Allah tarafından
nassla mümkün
olacağı hakkında ileri sürdüğü delilleri dikkatle tetkik ettiğimiz zaman
adeta Kuleynı'nin ve Kummi'nin bu konudaki fikirlerinin daha sistemli
bir şekilde ortaya konulmuş haliyle karşılaştığımızı
söyleyebiliriz.
LI
,,--Onun ileri sürdüğü yedi delilden ilk ikisi imametin nübüvvetle alakasını
ön şart olarak almıştır; "imamet i~in asılolan
nübüvveuir,
imarnet
nübüvvetin dalıdır ve Resulullah'ın makamına halefliktir; ancak Allah'ın ve Resulü'nün ihtiyarıyla ve nassla sahih olması evladır. O halde
imarnet de ancak nassla sahih 0Iur"8J. Bundan sonraki iki delil "Allah'tan başkasının sırlara muttali olamıyacağı" noktasından .hareketle
imumetin nassla olması gerektiğini ifade etmeye çalışır84. Kirmani beşinci delilinde şöyle der:' "İmamet için azalarda ziyadelik ve ıioksanlık
gibi yaratılıştan mevcut bir alarnet yoktur ki, bu alametleri taşıyan imam
olsun. Mesela devenin uzun'boynu ve filin hortumunun olması, ne zaman
....•.
görülürs': bu cinslerin yaratılışına delalet eder. imarnın bil~rnesi dinen
bir vecibedir. Dinen bilinmesi gerekli olan şeylere ancak resuller vasıtasıyla yol bulunur. İmamet de ancak Resulullah'ın di1e~esi, nassı ve
işaretiyle olduğundan' ancak nassla ve tevkin olarak sahih 0Iur"85.
Kirmani'nin
altıncı delili de ilk iki delili gibidir. Nübüvvet Allah'ın
ihtiy~rıyla olduğundan batıl olması mümklln değildir; imametin de
batıl olma ihtimalinin ortadan k~kabilriıesi i~in Allah'ın ihtiyarıyla
olması lazımdır86. Diğer delil ise, imametin yeryüzünde Allah'ın halifcliği
olduğu i~in Allah'ın ihtiyarıyla olması gerektiği hususuna dayanır87.
3. Imamlara

Itaat ve Bunun

İman-Küfürle

Altıkası

Tusi'ilin imam tarifine tekrar baktığımızda imamın "umumi riyasete asalcten sahip"88 hir kimse olarak tavsif edildiğini görebiliriz.
-81 Kumrnı, aynı eser', 108
82 KumrnI, İtikadat, 112
83 Kirmani, el-Mesilbih, 105-6
84' Kirmunı, aynı es~r, 106-7
85 Kirrnanı, aynı eser, 107
86 Kirmani, aynı eser, 108
87 Kirmam, aynı eser, 108
83 Tilsı, Risale-i lmamet,
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Üstelik bu um.umı riyasct, hem dünyevı hem de dıni hususlarda geçerlidir89. Böyl~ bir kimseye itaatın gerekli olduğu zımnen anlaşılınakla beraber, Tusi'nin ifadelerinde daha açık bir şekil kazanarnamıştır.
Aynı şekilde imama itaat meselesinin iman-küfür yönünden değerlendirilmesi de Tusi'nin Risale-i İmamet'inde açıklık bulamamıştır. Fakat imamet meselesi inanç esaslarından sayıldığından ima~lara itaatııı
dini yönden mevkiini az çok tahmin etmek imkan dahilindedir.
Kuleynı'ye göre "dini ve dünyevi işlerin en yiieesi, en şereflisi;
eşyanın anahtarı ve Aııah'ın rızasının kapısı" tanıdıktan sonra imama
itaattır"90; Allah, "Allah'a, Resulullaha ve sizden olan emir sahipleıine
itaat edin "91 ayetiyle imamlara itaatı farz kılm.ıştırn.
Kuleynı, imarnlara itaat meselesinde de, İmamet-nübüvvet
meselesinden hareketle itaatın keyfiyyetini tespit etmeye çalışır. Ona göre,.
"İtaat hususunda nebllerle imamlar ortakdırlar"93. Dolayısıyle "bir
kimse, Allah'ı, Resulü'nü, imamların hepsini ve zamanının imamını
bilinceye kadar, ona dönüp teslim oluneaya kadar mü'min 0Iamaz"94.
Başka bir yerde, Kuleynı meseleyi şöyle if<:de eder: Bu ümmetten kim
imanısız olursa, sapık ve şaşkın olmuş demçktir. Eğer bu hali üz re ölürse,
küfür ve nifak hali üzre ölmüştür"95; aslında Allah'ı bilmek bile "hidayete ermiş imamlara uymakla, onların düşmanlarından Allah'a sığınmakla"96 mümkün olur. Kuleyni'ye göre, Allah'a giden yolun tek kapısı
imamlardır97; Allah, "Allah'a, Resulü'ne "e indirdiğimiz nura inanın"98
ayetiyle imamlma inanmayı farz lulrnıştır; çünkü bu ayeueki "nur"
imamlann nurudur99. "O," ey iman edenler. AIJah'tan sakının ve sadıklarIa beraber olun"IOO iiyetinde belirtilen "sadıklar"ın im.amlar olduğu
kanaatındadırl01.
89 Tü,l, aynı eser, 15

90 Kuleynı, 1/285-6
91 )iisn: 4/59
92 Kuleynı,I /187
93 Kuleynı, 1/208
94 Kuleynı, 1 /80
95 Kuleynı,I

/184

96 Dk. Kuleynı, 1/180
97 Kuleynı, aynı e,er, 1/196
98 Teğabun: 64/8
99 Kulcyni, 1/194
100 Tevbe: 9/120
101 Kuleynı, 1/208
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Kuleyni, başka hir rivavette İlleseleyi daha açık olarak şöyle dile g~tirir: "Biz (imamlar), Allah'ın bize itaatı farz kıldığı kimseleriz. İnsanlar
aneak bizi bilmekle kurtuluşa ererler ve bilmem.eleri mazur görülmez.
Rizi bilc'n mümin, inkar eden de kiifir olur"1:J2.
Kumrni, "onlar (imamlar), Allah'ın kendilerine itagt etmeyi emrettrği ulu'l-emr olan kişilerdir"103' diyerek bu husustaki görüşünü ortaya
koyar. Ona göre, "imamları sevm.ek iman, on'la-::dan nefret etmek kufürdür"104. Kummı, daha da ileri giderek şöyle der: "Onların 'buyruğu
Allah'ın emri; yasakları da: Allah'ın nehyidir. Onlara itaat Allah'a
itaa't; onlara karşı gelme, itaatsızlık Allah'a karşı gelm.e; onların dostları
,.-.A.llah\n dostu (veli) ve düşmanları da AHah'ın düşni:nlarıdır" i 05.
4. imamların Sıfatları
İmamların sıfatları deninee ilk 'akla gelenin imamların masumluğu
olduğu aşikardır. Tıısı, eiddi bir şekilde işlediği imamların sıfatları konusunda ağırlığı "İsmet" sıfatına verir; sonra kısa kısa diğer sıfatları
ineeler. Kuleyni, Kummi ve Kırmani'de böyle sistemli bir işleyiş tarzma
rastlamak maalesef mümkün değildir. Kuleyni'de gördüğümüz "İmamlara da vahyedilmcsi"106 hususu, ne Kummi'de, ne Kirmani'de ne de
Tıısi'de vardır.
a) ıSmet:
ıSmet, yani musum oluş, temelde nübüvvetle alakah bir ıstılah olup
"nebilerin ve resfıllerin büyük ve küçük günahlardan kasıd yoluyla
masum" olmaları şeklinde anlaşılmaktadır 10'1. Perdevi, bu hususa şu
. ifadeyi ekiemek ihtiyacı hisseder: onlar (nebtıer ve resuller) "çok
..--küçük hatalardan uzak değillerdir" 108. ÇağdaşŞii müelliflerden M.R.
el-Muzaffer de ismeti şöyle tarif eder: "İsmet, yani masum oluş küçük büyük bütün günahlardan, yanılmaktan ve unutmaktan münezzeh
olmaktır"109. Tıısi'nin ve' diğer müelliflerimizin meseleye bakışlarını
daha iyi değerlendirebilmemiz için M.R. el-Muzaffer'in bu konuda söy162 Kuleyni, 1/187 '
103' Kummi, hikadfıt,

109

104 Kumrni, aynı e,--cr, 110
105 KUınmJ, aynı eser, 110
10'6 Kuleyni, 1/176 vd.
107 Pezdevi, Ehl-i Siinnet Akfıdi, 240; krş. Taftazaııi, Kelam İlmi ve İslam Akaidi,
Süleyman Uludağ', İst. 1980, 302'
108 Pezdevi, aynı eser, 240
109 M.R. cl-Muzaffer, Şia İnançları,
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lediklerini nakletm.ek faydalı olur kanaatındayız.
Ona. göre, peygamberlerin masum olmasının esas sebebi,' insanların peygamberlere inanmak hususunda
şüpheye düşmemeleridirııO•
Aynı durum imamlar
için de gereklidir; çünkü imamlar da halkın hidayeti için çalışmaktadırlar, .dol'ayısıyla onların da masum olmaları lazımdu'!! i.
Tusi'ye göre ismet, mükellefin ma'siyyett(~n kaçınmasını sağlayan
slfa'uırl!Z. İmamların bu sıfatla vasıflanması iki sebebten dolayı gereklidir: 1) .İmariı ne kedi ncfsine, ne de başka bir imama muhtaç olmalıdır; bunun için de masum olması zaruridir! 13. 2) İm.am nasbı A~lah'a vacib olduğundan dolayı, O'nun insanların maslahatlarını ayakta
tutamayacağını
ve onları idare .edemeyeeeğini bildiği bir kimseyi
imam t£ıyin etmesi düşünülemez. Durum bu merkezde olunca, masum
olmayan hirinin i'mam olması im.ka'nsız olacağından, imamların masum
olm~ları gereklidir i 14.
.
Tusı, imamlarİn İsmet sıfatı ile alakalı olarak akıa: gelebilecek bazı
sualleri cevaplandırırken ealib-i dikkat ifadeler kullanır. Mesela, "masum, ma'siyyete karlirdir; fakat o kudreti dahilinde olan şeydir, içten
bir isteme olmadığı için vaki olmaz"l ıs; "özel lutuflara ki, ismet onun
'kesbiyle olur, herkes müstahaktır; "Allah insanlardan
birini tercih
eder"116.
Kuleynı, "imam günahlardan ve her türlü hatadan
m:aktır" i 17,
"İmarnet işiyle görevlendirilen kişiler,m'asum 0lurlar"118 şeklindeki,rivayederle, bu konuyu ortaya koyar. Buna göre ismetin menşei nebilerde
bulunan ve nühüvveti taşıyan "Rllhu'I-Kuds"dür.
Hz. Peygam.ber
(s.a.s) vefat ettiği zam.an, bu "Ruhu'I-Kllds" imarojara intikal etmiştir;
o uyumaz, gaflete düşmez, boş şeylerle uğraşm.az, hatıldan, kibir ve yalandan uzak dururl19.
Kummi'yi "İsmet" hususunda huraz daha hassas görmekteyiz.-Ona
göre, "imamların halleri ile ilgili bir hususta günahs'zhklarını
(ismet)
LI o Uk. M.R. el-Muzaffer, aynı eser, 43
III
ll2

Bk. M.R. eı-ıiluzaffer, aynı esc,', ,43
Tusi, Risale-İ lınameı, 19; krş. Şey lı Mufid, aym eser, 122

113 Tusi, Ris:ile-İ lmaıncI, 20
114 'IYİsi, aynı ~ser, 21
115 Tusi, aynı eser, 20
116 Tusi, ayıu escr, 20
1I7 Kuleynı.

i {200

LLS Kıılcyni,

i {203

119 Kuleyni, 1{272
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inkar eden bir kimse, onları tanımamaktadır;
bir kimse ise kafirdir") 20.

onları tanımayan

(cahil)

Kunımi'ye göre, masum olan imamlar her türlü lekeden temizlen~
mişlerdir; büyük küçük hiç bir günah işlemezler; Allah'ın emrettiklerini
yaparlar ve ona karşı gelmezlerııı. İmamlar, "işlerini ba!?ından sonuna
kadar kemal, tamlık ve ilim sıfatları ile vasıflapdırmışlardır"122.
Kirmani'nin
"ismet" meselesinde kendi açısından güçlü deliller
il~ri sürdüğünü görmekteyiz. Ona göre imam, ResuluIlah'ın makammda
kaimdir; dini işler ve nizamın korunması onun görevlerinin başmda gelir. Eğer imamın masum olmaması caiz olursa, ümmet hazı hükümlerde
veya bütün hükümlerde Resı1lullah'ın yolundan ayrılır; bu ise zulme yol
açar, insanların parçalanmasını eemaatın dağılmaşmı intac eder. Öyle
ise imam masum olmalıdırlH. Resülullah'ın
makamında kaİnı hirisi
olarak zekatı, sadakayı humsu toplayıp yerinde harcamas'ı imam m masum olmasını gcrektirir124. Hadlerin yerli yerince tatbik edilehilmesi için
imam masum olmalıdırl25. İmam masum olmazsa, ümmet onun arkasında kıldığı namazdan şüpheyc düşecektir. Şek ise, dinqe ve ibadette
cehennem yoludur; öyleyse imam masum olacaktır126.'
Kİrmani, "ey iman edenler, AIlah'a Resul~llah'a ve sizden olan
.emir sahiplerineitfıat
edin"IZ? ayetinde "emir sahipleri"nin
imamlar
olduğuna inandığı için, imarnlara itaatm masum resuIlere itaat'e vasledildiğini bunun için de imamların nebiler gibi olması gerektiğini söyler:
"ResuIlere itaat masum oldukları için, farz kılınmıştır; imamlara itaatın
farz kılınmasınında
imamların ismet'i sebebiyle olması gereklidir"128.
Ona göre, Resıılullah'ın makamında ka im olan imarnın emin, güvenilir
ve masum olması gerekir ki, kendisine tevdi edilen emanete hiyaneti imkan dahilinde olmasın ve yaptığı işlerde de hata ihtimali hulunnıasın129.
b) Ilim
Tıısi'ye göre imamların ilim sıfatı, şeriat siyaset, adah, husumetıeri
ortadan kaldırmak vb. dini ve dünyev! ili;ruerden öğrenmeleri gerekli
120 Kumrni, tikadat,

ll:l

12J Bk. Kummi, hikadat,
122 Kumrni. İtikadat,

ll3

ll3

123 Kirmani, cl.Mesalıih, 96
124 Kirmani,

aynı eser, 97

125 Kirmimi, aynı eser, 98
126 Kirmani, aynı eser, 98
127 J\'isa: 4/58
128 Kirmani, aynı eser, 99
129 Kirm:ini, aynı eser, 99
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olan şeyleri bilmeleridir. Bu bilgiler olmaksızın onların idareye muktedir
olmalatl imkansız 01ur130.Kuleynı, "ilim" sıfatı üzerinde oldukça fazla durur; çünkü imamet
ve nübüvvet arasında tesis edilmeye çalışılan köprünün dayanaklarından
birisi de "ilim" meselesidir.
Kuleynin'in naklettiklerine
göre, imamlar, her şeyi bilirler; Allah
hiçbir zaman sorulan bir suale bilmiyorum diyen kimseyi irram tayin
etmez13l. İmamlar göklerde ve yerde olanları cennet ve cehennemde
olı;ıııları, olmuş ve olaea_k şeyleri bilirl,er132.Her şeyi bilen insan elbette
ne zaman öleceğini de bilecektir; fakat Kuleyni,"imamlar
ancak kendi
ibtiyarlarıyla ölürler"! 33 rivayetini eklerneyi de ihmal etmez. Kuleynı,
imamların ilminin üç yönlü olduğunu söyler: mazi, gelecek ve haL.
.-:'Mazi
imamlara bildirilmiştir; gelecek yazılmış't'r, önlerine serilir; hal
ise kalbe ilka edilir" 134.
İmamların, Kuleynı'ye göre sınırsız olan bu ilimIeri iki şekilde hasıl
olur: Birincisi, tevarus yoluyla: İmametin alametlerinden birisi de ilimdir; çürikü bii" imam ölürken "emfınetlerin ebline tevd7 edilmesi" emrine
uyarak iliDi, bit sonraki imama devredecektir135. Zaten Hz. Peygamber
(s.a.s) vasısi olan Ali'ye kendisinin ilmi ilc birlikte bütün geçmiş peygamberlerin ve nebilerin ilmini de Lırakmıştırl36. Yeryüzünün
alimsiz
kalması imkansız olduğu için, bir alim ilmine "aris birisini bıml~rLlaksızın ölmez 137,öyieyse iJT'.amlar, nebilerin ve resuııerin ilmine v[ıris olan
kimselerdir13s. İkincisi, imamların öğrenmeyi istedikleri yeni şeylerin
.
_____
ilmidir. "ımamlar bir şeyi öğrenmeyi istedikleri zaman, Aııah o şeyi onlara,öğretir"139. Bu öğrenme ise, Kuleyni'nin "muhaddes"
mefhumuyle
ifade ettiği "ses işitme" şeklinde olur; gelen melek görünmeksizin. söyleyecekler;ni imama söylerl40. M.R. cl-Muzaffer, bu hususla alakalı olarak şöyle der: "İma,m 'herhangi bir şeyi bilmek dilerse o işin bütÜn ger-

.

130 H,si, Risiile-; t marnet, 21.
131 Kuleyni, 1/227
132 Kuleyni, 1/261
133 Kuleynı, 1{257 vd.
J 34 Kuleynı, 1{~64, 227
135 Kuleynı, 1{276
136 Kuleynı, 1 {221137 Kuleynı,

1{223

.J38 KuJeyol, .1{221-5
139- Kuleynı,I {258
140 Kuleyni, 1{271, 175, 176 n.
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çeği, tozdan pastan arınmış yapımı güzel bir aynaya, karşısındaki şeyler
nasıl aksederse, olduğu gibi görünürse, im.amın gönlünp de böyle akseder,
görünür"141.
.
Kuleyn1, "hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?"142 ayetinde~i
"bilenler"in imamlar olduğu kana atın dadır I43. Ayrıca "ilirnde rüsuh
sahibi olanlar"144 da Hz. Ali ve ondan sonraki imamlardır14S.
Kummi, İlikadat'ında
im.amların ilmine müstakil bir yer ayırmaz.
Yalnız nebller. resuller ve hüccetler (imamlar)in meleklerden daha üstün oldukları hususunu işlerken bu üstünlüğün ilim vasıtasıyla olduğuna
dikkatİ çekerl46. İsmet'ten bahsederken de "onlar masumdurlar;
işlerini
başından sonuna kadar kemal, tamlık ve ilim sıfatları ile vasıflandırmış'lardır"147 ifades;ni kullanır.
Kumrni'nin işaret ettiği gibi, ilim m.eselesini doğrudan ismet'in ıŞığı
altında değerlendirerek anlamaya çalışm:ak belki de en isabetli yol olacaktır: çünkü is~et sahibi bir kimsenİn ilmi elbette farklı olacaktır.
Kirmani de el-Mesabih'dc mese!e üzerine doğrudan eğilmemiştir.
Fakat gerek Hz. Ali'nin imamct; i"in deliller gcti)'irkenI48, gerekse Hakim bi-Eıırillah'ın
jmametinden söz ederken imamlann ilim sahibi ol.
malarından da bahsetmiştirl49.
c) Şeeaat
Tusi, imamın, "fitneyi önlemek, batıl ehlini engellemek ve zorlamak için bu sıfata muhtaç" olduğunu, kendisine baş kaldıranlara karşı
aneak bu sıfatla karşı koyabileceğini söylerıSO, fakat şeeaatın ne oldu.
ğunu tarif etme ihtiyacını bile hissetmez. Belki de bu durum, onun eserinin başında söylediği "risalenin veeiz olması" arzusunun bir neticesi
olabilir.
Kuleyni'nin, tespit
şeeaatından bahsettiğini

edebildiğimiz kadarıyla bir yerde, imamların
görüyoruz. O da imamlann ilmiyle alakah ola-

141 M.R. el-:lIuzaffer, Şla İnançlan,
142 Zümer:

53

9

i4.3 Kuleynı, 1/212
144 All tmran:

6

145 Kuleynı, 1/2ı:l
146 B~. Kumml hikauat, 104
147 Kumrnı, aynı eser, 113
148 Bk. Kirmanı, c1-Mesabih, 109 vd.
149 Bk. Kİrmani, aynı eser, 128 vd.
150 Tiisl, Risille.j İmamet,
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, HASAN ONAT

lOG

rak zikrl1dilir. Ona göre, bütün imamlar ilim, şecüat ve taat yönüıidcn
müsavidirlerl51.
ı
d) Efdaliyyet
İmamların cesaret, cömertlik ve kemal gibi sıfatlarla muttasıf olma
yon~nden en faziletli insan olmalarıdırl52. Tusı, imarnın tebeasının önünde
olması yüzünden, başka bir kimscnin ondan daha efdal oluıasını akla
aykırı görürl53 ..
Kuleynı de imamlaıın cn faziletli
Ona göre, fazlletlerin hepsi, imamların
sızın ve imamların faziletli olahilmek
kalmaksızın, Allah tarafından onlara

kimseler olacağı kanaatındadır.
isteyip istemedikıcı'ine bakılmakiçin gayret sarfetmelerine hacet
tahsis edilmiştirl54.

Kummi'ye göre Allah, Muhammed'den (s.a.s) ve imamlardan daha
üstün hir mahluk yaratmamıştır; onlar Allah'ın gözünde halkın, en sevgilileri ve ekremidirler 155.
e) Taharet
~Taha'ret,
imamın yaratılış, huy, ncseb bakımından,her
türlü ayıptan uzak olmasıdır' 56. Tl1s1, im.amın bu sıfatının fıtrata uygun olana
yaklaşmak v.c kalbi ona meylettirroek bakıruından "ll1tf"un mecrasmda
bUI!ınduğuı.ıu beyan ederI5?
Kuleynı, imamların bu sıfatları üzerinde biraz fazlaca durur. Ona
göre, Allah imaniların cesederini ilIiyyınden ruhlarını ise ondan daha
üstün bir' şeyden yaratmıştırl58, Allah bir imam yaratmak istediği zaman, 'arşın altından melek vasıtasıyla yaşayan imama su gönderir vI'
meleğe bu suyu ona içirmesini emreder; işte yeni imam bü kutsal sudan,
yaratlIırl59. Kuleyni, hiçbir kimsenin imamları yedikleri içtikleri şeylerden, yalancılık, insanların mallarını yemek gibi suçlardan dolayı itham edenıeyeceğini söylcrI60.Taharat,
imametiri alametlerinden
biridir"161.
_151

Kuleyni, 1/27;' ,

152 Rk, Tü.i, aynı eser, 21 ,
153 Tusi, Hisale-i İmamet, 21
154 Kuleyni, 1/201
155 Ilk, Kumrni, İtikadat, 108
156 Bk. Tusi, Risfıle-İ İmamct, 21
157 Tu,i, .aynı eser, 21
158 Kuleynı, 1/389
159 Kuleyni, '1/3117
160 Kuleynı, 1/200
161 Kuleynı, 1/200
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f) AkreLiyyet
Akrebiyyct, imamların AUah'a en yakm vc sevaba en fazla hak kazanan kimselcr olmasıdırl62. Tusı, bunun imamların tebaalarına takdim
edilcbilm:elerinin gereği olduğu fikrindedir: takdim edildiklerine göre
All~h'a en yakın kimse olmalıdırlar i 63.
g) .Ayet ve Mucize Sahibj -Olmaları
Tusı, imamların, imametlerinc delalct eden ayet ve, m.ucizelerin,
yalniz ken~ilerine ait olması !azım geldiğini söylerl64• Ona göre, imam.lar imam olduklarını kabul ettircbilmek için zaman zaman bunlara ihtiyaç hisseaerler; izhar edildiği zaman onların Allah tarafından
nasbedilmiş oldukları anlaşılır!65.
Kuleynı'ye göre, imamJilrın hayatları baştan sona ayet v.e mucl7.Clerle doludur!66. Kummi ise, imamların mucizeleri ve delilleri olduğunu
söylemekle yetinir! 67.
lı) İnfirad
,

e

- Infirad, imarnın zamanının biricik. şahsıyeti ölması, yani tekliğidir168.Imarnın tek olması, imametin bütün insanlara şam.il olmasının bir
neticesidirl69 •• Tıısi'ye göre fitnc ve fesadın ortadan kalkabilmesi için
imarnın tek olması zaruridirl7o•
Kuleynı
dirir17l•

de imamların

5. İmamların

zamanlarının

tek şahsiyeti

olduğunu

bil-

Sayıları

Tusi, imamların isim'lerini zikretmeksizin sayılarının oniki, gcrçek
fırkanın da sadece oniki imama inanan İsna Aşeıiyye olduğunu bildirirın. Tıısi'nin bu oniki imam~nın, Kuleyni'nin ve Kummi'nin isimlerini
zikrettikIerj, daha doğrusu ~mamjyye'nin imamet ~nlayışının iskeletini
162 Dk. Kumrni, ayııı eser, 22
163 Kummi, aynı eser, 22.
164 Tu,j, Risa!e-i İmamet,

22

165 Tusi, aynı eser, 22
166 Bk. Kuleyn!, i /385 vi:!.
Ku~mi, İtikadat, 1LO
168 Bk. Tusi, 'Ri.ale-i lmamet, 22.

_167

169 Tu,!, ayıu eser, 22
170 Tu.i, aynı eser, 22
171 Bk. Kuleyni, 1/201
172 Tusi, Risiile-i Lnaınet, 23'
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. oluşturan
değildir.

oniki imamdan

Kuleynl'nin
lardır:

ı.

başkası

ve Kummi'nin

olduğunu

düşünmek

isimlerini

zikrettikleri

el-Bükır

b. AJi177,

elbette mümkün

oniki imam şun-

Ali b. Ebi Talib173,
b. Ali174,.

2. Hasan
3. Hüseyin

b. Ali175,

4. Ali b.Hüseyin176,
5. Ebu

Cafer (Muhammed)

6. Ebu

Abdillah

Cafer

b.

Muhammed

7. Ebu'I.Hasan

Musa

8. Ebu'I-Hasan

Ali cr-RızaI80,

el-Kazım 1/9,

9. Ebu Cafer Muhammed
10. EbU'I-Hasan

ıı.

Ebu

et-TakiI81,

Ali en-NakiI82,

Muhammed

12. Muhammed

es-SadıkI78,

el-Hasan

b. Ali el-AskerJl83,

b. c1-HasanI84.

Kuleyni, 12. imanun ismini zikrctmez;
ondan
"sahihu'd-dar"185,
"hüccet"186 ve "kaİm"187 diyerek bahseder. Kuleyniye göre, 12. imarnın
isminin zikredilmesi yasaklanmıştır;
"onu ismiyle ancak kafidcr çağırırrırlar" ı88.
173 Bk. K~leyni, Usiıl el-Kiifi, 1/292-2<J7: Kumrni, ttikadiit,
174 Ilk. Kuleyni, aynı e<er, 1/297-300;

LLS

Kummi, aynı eser, LLS.

175 Bk. Kuleynı, aynı eser, 1/3ı)0-:~03: Kumrnı, aynı eser, LLS
176 Ek. Kulcyni, aynı eser, 1"/30:l-30ı; Kumrnı, aynı eser, 116
177 Ek. Kuleyili, aynı eser, 1/305-206:
178 Bk. Kuleyni, aynı eser, 1/306-7:

Kumrnı, aynı eser. 116
Kuınrni aynı eser, 116

179 Ek. Kuleyni, aynı e:'er, 307-311: Kumrnı, aynı eser, 116
180 Ek. Kuleyni, aynı eser, 1/311-20; Kumrni, aynı eser, 116
181 Ek. Kuleynı, aynı eser, 1/320-323;
182 Bk. Kuleyni, aynı eser, 1/323-5:

Kumrni, aynı eser, 116, 109
Kumrnı, aynı eser, 117, 10.9

183 Ek. Kuleyni, aynı eser, 1/325-8: Kummi, aym eser, 117, 109
184 Ek. Kuleyııı, aynı e.er, 1/328 vd.: Kumrni, aynı eser, 109
185 Kuleyni, aynı eser, 1/328
186 Kuley"ı, aynı eser, 1/333
187 Kuleyni, aynı escr, 1/33;)
188 Kuleyııı, aynı eser, 1/333
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Kummı ise, onu, "el-Kaim", "el.muntazar"
lakablanyla beraber,
esas ismiyle de zikrederl89, isminin zikredilip-zikredilmemesi
hususunda bir şey söylemez. Kummı, Hz. Peygamber (s.a.s) de dahil bütün imamların zehirlenerek öldüriüdüğü kanaatmdadırl90•
Kirmani'ye gelince: Ona göre, altıncı imam .cafer es-Sadık'tan
sonra yedinci imam oğlu İsmail'dirI91• Kirman~, imametin İs~aiI'e ait
olduğuna dair birçok delil gctirmeye çalışırl9Z•
'

6. Gaybet
Gaybet, Şii düşüncede, 12. imam olarak bilinen Muhammed b. elHasan'ın halen sağ olduğuna ve insanlardan gizlcnmiş olduğun~ dair
inançdırl93• Tilsrye göre, 12. imarnın gizlenmesi, insanların yüzünden
olmuştur; sebebi de mağlubiyet ve idareyi yitirme korkusudurl94• Kuleynı ise bunun ölüm korkusundan olduğunu söylerl95•
12. imarnın gaybeti ikidir: Birisi küçükı(gaybet-i suğra); diğeri ise
büyük (gaybet-i kübra) olan gaybettirl96• Gaybet-i suğra dönemi, "halen
sağ olduğuna inanılan onikinci imamın kayb~ndan yani 260/873 yılından sonra 15 Şaban 328/27 Mayıs '940 tarihinekadar
ki devreye" denirl97• Bu dönemde onikinci imam ile insanlar arasındaki münasebeti
arka arkaya dört ~efir temin etmiştir198• Dördüncü sefir Ali b. Muhammed'in ölümü ile Gaybet-i Kübra döneıni başlamıştır. Bu dönem Sahibu'z-Zaman'ın
zuhuruna kadar sürccektirl99•
12. İmam Muhammed b. el-Hasan, şartlar tahakkuk ettiği zaman
zuhilr edecek ve yeryüzünü, zulümle nasıl dolduysa ayın şekilde adaletle dolduraeaktır200•
• .
Tilsı, bu Gaybet-i Kübra döneminin müddeti hakkında Allah'm
alim ve kadir olduğuna inananlar için bir problem olmayacağı kanaatın189 Kummi,

İtikadat,

111

190 Kummı, aynı eser, 115-117
191 Kirmani, el-Mesablli, 128 vd.
192 Kirmilnı, aynı eser, 128 vd.
193 Bu koıı:u hk.

bk.

E.R.

Fığlalı,

çağımızda

İtikadi

İslam

Gölpınarlı, lslaın Mezhepleri ve Şiilik, 528.
194 Tusı, Risale.i tma'met, 25.
195 Kuleynı,

1 /338

196 Kuleynı, 1/340
197 E.H. Fığlalı, ayın eser, 112
198 E.H. Fığlalı, ayın eser, 112, A. Gölpmarlı, ayın eser, 528~32
199 E.H. Fığlalı, ayın eser, 113; A. Gölpınarlı, aynı eser, 533
200 Bk. Kuleynı,

1/338; Kuınıni, İtikadat,

III

Mezhepleri,

112-3; A.
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dadırlOI• Ona göre "enbiyadan Hızır "e İlyas'ın, şalôlerden Deccal ve
Samiri'nin uzun ömür ve gaybetlcri", eğer sahih ise bu iki grubun ortasında olan 12. imarnın gaybetinin sahih olmaması için hiç bir sebeb yoktur202.
.
Kumml, bu dönemle alakah olarak şunları söyler. "Biz, ondan başka kaaim bulunmasının diiz olmadl6rına inanırız. O istediği kadar gizlilik (gaybet) içinde kalabilir; hatta onun yokluğu (gaybet), dünyanın
ömrü boyunca sürse bile, ondan başka bir kaaim ~lmayacaktır; çünkü
Allah'ın selat ve salamı üzerine olsun Nebi ve selam üzerlerine olsun
imamlar, onun adını ve soyadını işaret etmiş ve müjdcIemişlerdir"203.
Kummi'nin şu enteresan ifadeleri de kullandığını müşahede etmekteyiz: "o (sahibu'z-zaman), Allah'a ortak koşanlar hoşlanmas~ da, dinini
bütün dinlerin üstüne çıkarması için204 Allah'ın çıkardığı kimsedir.
Ye selam üzerine olsun o, Allah'ın yeryüzü.nde ezan okunmayan tek yer
kalmaymcaya ve din, bütünüyle Yüce Allah'ın oluncaya kadar, onun
elleriyle yeryüzünün doğuları ve batılarını fethedeceği şahıstır. Ye o,
Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun' Nebi'nin bildirdiği Mehdi'dir.
Ye o, İsa b. Meryem indiği zaman, İsa 'nın onun arkasında namaz kılacağı kimsedir"205.

Sonuç
ŞiiIiği anlayabilmek
gerekmektedir. İmamet,

ıçın, Şii-imamet nazariyesının iyi bilinmesi
Şii düşüncenin ekseni mesabesindedir.

Kuleyni'nin daha sonraki nesillere aktardığı rivayetler, o dö, neme kadar ki bakış açısını yansıtmaktadır.
Klasik dönem Şii anlayışı el-kafi'de bütün ayrıntıları ile bulmak mümkündür.
Kumrni,
biraz daha derlenip toparlanmış Şiiliğin aklı başında bir temsilcisidir.
Tusi ise, Şiiliğe yeni bir ruh kazandırmış, Moğal istilasının yol
açtığı çalkantıdan güçlenerek çıkmasına katkıda bulunmuştur.
İmamet nazariyesi' açısından Kuleyn! ile Tüsi arasında önemli bir farktan sözetmek pek mümkün değildir.

'201 Tusl, Risôle-i İmamet, 24-5
202 Tusi, Risale-i İmamet, 25
203' Kummi, İtikadat,

1I2

204 Tevbe: 9/33
205 Kumrni, İtikadat,
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