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Rahman ve Rahim Olan Allah’›n Ad›yla

Takriz

Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder; yard›m ve ba¤›fllanma-
y› O’ndan dileriz. Nefislerimizin flerrinden, amellerimizin kötülükle-
rinden Allah’a s›¤›n›r›z. Allah’›n hidayet etti¤i kimseyi sapt›racak;
sapt›rd›¤›n› da hidayete kavuflturacak hiç kimse yoktur. Bir ve tek
olan, orta¤› bulunmayan Allah’tan baflka ilah bulunmad›¤›na flehadet
eder; Muhammed’in O’nun kulu ve rasûlü oldu¤una tan›kl›k ederim.

“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yarafl›r flekilde korkun ve an-
cak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i ‹mrân, 3/102)

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eflini yara-
tan ve ikisinden birçok erkekler ve kad›nlar üretip yayan Rabbiniz-
den sak›n›n. Ad›n› kullanarak birbirinizden dilekte bulundu¤unuz Al-
lah’tan ve akrabal›k haklar›na riâyetsizlikten de sak›n›n. fiüphesiz Al-
lah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisâ, 4/1)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve do¤ru söz söyleyin. (Böy-
le davran›rsan›z) Allah ifllerinizi düzeltir ve günahlar›n›z› ba¤›fllar.
Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtulufla ermifl olur.”
(Ahzâb, 33/70-71)

Bu giriflten sonra;

En do¤ru söz, Allah Azze ve Celle’nin kitab›; en hay›rl› hidayet de
Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in hidayetidir. En kötü ifl sonradan
ihdas edilenlerdir. Sonradan ihdas edilen her fley bid’at; her bid’at
dalâlet ve her dalâlet de atefltedir.

Allah Tebâreke ve Teâlâ flöyle buyurmufltur: “Bugün sizin için di-
ninizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamlad›m ve sizin için
din olarak ‹slam’dan raz› oldum.” (Mâide, 5/3)

Allah-u Teâlâ nimetini hat›rlatarak dinini kemale erdirdi¤ini ve
nimetini tamamlad›¤›n› bildiriyor. Bu da Mevlâ Tebâreke ve Te-
âlâ’n›n Peygamberi sallallâhu aleyhi ve sellem’e verdi¤i davet ve aç›klama



görevini en iyi flekilde yerine getirdi¤ine dair bir flehâdetidir. Bu fle-
hâdet ayn› zamanda ashâb radiyallâhu anhum lehinde de bir tan›kl›k içer-
mektedir. Çünkü onlar anlama ve tatbik bak›m›ndan dini Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem’den alm›fllard›r. Ard›ndan da davet ve tebli¤
emanetini yüklenmifl ve bu emaneti güzelce eda etmifllerdir.

Ashab›n güven, dürüstlük ve kuvvetle rablerinden ald›klar›; bü-
tün yeryüzünde u¤runda mal ve can› hiç göz k›rpmadan feda ettikle-
ri ‹slam’dan Allah-u Teâlâ din ve metot olarak raz› olmufltur.

Onlar peygamberinin sohbeti, dininin ve fleriat›n›n ikamesi için
Allah-u Teâlâ’n›n seçmifl oldu¤u; peygamberine yard›mc› k›ld›¤›; ve-
fat›ndan sonra emaneti tafl›yacak, daveti günümüze kadar taptaze
bir flekilde Allah’›n murad etti¤i gibi ulaflt›racak varisler olarak belir-
ledi¤i kimselerdir. Allah, “Kur’ân’› kesinlikle biz indirdik; elbette onu
koruyacak olan da biziz” (Hicr, 15/9) ayetindeki vaadini yerine geti-
rerek onlar ve onlar›n yolunu en güzel flekilde takip edenler vas›ta-
s›yla dini korumufltur. Bu sebeple Allah-u Teâlâ, onlar› sevmeyi din
ve iman; onlara bu¤zetmeyi ise küfür ve nifak olarak kabul etmifltir.
Onlar›n hepsiyle dostluk ve velayet içinde olmay›, güzelliklerini, fa-
ziletlerini zikretmeyi, sahip olduklar› erdemleri, de¤erli eylemleri,
Allah kat›nda sahip olduklar› makam ve mevkileri dolay›s›yla arala-
r›nda meydana gelen çekiflmeler hakk›nda söz söylememeyi ümme-
te vacip k›lm›flt›r. Afl›r›l›k yanl›s› fler ve fesat ehli olan tarih kal›nt›la-
r›n›n, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren bu insanlara dil uzatma-
da ›srarc› davranmalar› üzüntü verici bir husustur. As›rlar geçmesi-
ne ra¤men ümmetin önde gelen flahsiyetlerine hâlâ dil uzatmaya de-
vam etmektedirler. Öyle büyük bir ta’nd›r ki bu; engellenemedi¤i, ‹s-
lam’a ve ‹slam’›n önde gelen flahsiyetlerine dokundurduklar› fler ve
fesad›n önüne geçilemedi¤i için insan›n içini eritip gönlünü hüzün ve
hasretle doldurmaktad›r. 

On üç as›rdan beri aldatma, tuzak, hile, yalan ve karalaman›n en
çirkin tekniklerini kullanmak suretiyle ‹slam’a dil uzatmaya hâlâ de-
vam etmektedirler. Allah’›n, dinini korumay› ve dindarlar›n bekas›n›
sa¤lamaya dair vaadi olmasayd›, ‹slam da di¤er geçmifl dinler konu-
muna düflerdi.

Fakat güçlü hilelerine, fler ve fesatlar›n›n bollu¤una ra¤men bu
mübarek ümmetin evlatlar› Allah’›n dini ve fleriat›n›, ‹slam’› ve üm-
metin öncüsü olan flahsiyetlerini savunma görevini yerine getirmifl-
lerdir.

Evet, Allah-u Teâlâ âlim, âmil mümin erler haz›rlam›fl; onlar› fler
ve fesat güçleri karfl›s›nda yard›m ve tevfiki ile desteklemifltir. Her
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as›rda bu kimseler birbirlerinin ard› s›ra gelmekte, Hak Din’i savun-
makta, bat›l ve cürüm ehli kimselerin ortaya att›klar› sahtekarl›klar›
meydana ç›karmaktad›rlar. Nice kimseler bu önemli görev u¤runa
vakitlerini, mallar›n› ve hatta canlar›n› feda etmifllerdir. Bu muazzam
dini, bu muhteflem nimeti bizlere ulaflt›rabilmek için Allah için neler
feda etmifllerdir. ‹flte meydana getirdikleri eserler Allah-u Teâlâ’ya
ve dinine hizmet için kütüphaneleri doldurmaktad›r. Allah hepsin-
den raz› olsun! Hem de “Allah iman edenleri savunur.” (Hacc, 22/38)
ayetindeki vaadi gerçeklefltirmek için onlar› hoflnut etsin!

Kardeflim, üstad, mücadeleci, erdemli ilim adam› Abdullah el-
Mevs›lî’nin bu risalede yazd›klar›n› okudum. Allah’a yemin olsun ki
burada okuduklar›m ve müellifin Allah’›n dini konusundaki, hak ko-
nusundaki ve hak ehli insanlar hakk›ndaki gayreti ve ilk nesil flahsi-
yetleri ile ilgili nakilleri beni çok sevindirdi. Ayr›ca haktan ayr›lan
Râf›zî fiiîlerin hakikatini beyan sadedinde olsun; Ehl-i Sünneti içine
düfltükleri derin uyku ve gafletten uyand›rmak hakk›nda olsun izle-
di¤i hikmet ve letâfet de beni sevindiren bir di¤er husustur. Bu eser,
fler ve fesat önderlerince hem geçmifl zamanlarda hem de flimdiler-
de neler amaçland›¤›, neler planland›¤› konusunda herhangi bir bil-
giye sahip olmayan aldat›lm›fl fiiîler için bir nasihat oldu¤u gibi; sa-
hip oldu¤u hak dinini ve düflmanlar›n bu dine kurduklar› tuzaklar›
ö¤renmesi için Sünnî Müslümanlara da bir ö¤üttür.

Allah, bu çal›flmas›nda Sünnîlerin kanlar›n›n, mallar›n›n mübah
say›lmas›, sövgü, lanet, iftira, aldat›lma ve takiyye ile muameleye
maruz b›rak›lmalar› gibi çeflitli yönlerden fiiîlerin inanç, ahlak ve
davran›fllar›n› ortaya serme konusunda müellifi muvaffak k›lm›flt›r.
Müellif tüm bu tutumlar›n râflid halifelerin halife olduklar›na inan-
malar› ve on iki imam inanc›na sahip olmamalar› sebebiyle Sünnîle-
rin, fiiîler taraf›ndan tekfir edilmelerinden, aforoz edilip cehennem-
de ebedi kalacaklar› hükmüne varmalar›ndan kaynakland›¤›n› aç›k-
lamaktad›r. Halbuki fiiîler nazar›nda imamet inanc› dinin temel un-
surlar›ndand›r. Dolay›s›yla on iki imam› tan›mayan›n da, bu imam-
lara ve haklar›na inanmayan›n da iman› da yoktur. Onlara göre imâ-
met, nübüvvet ve risalette oldu¤u gibi Allah’›n insanlar içinden ken-
di istedi¤i kimseyi seçti¤i ilâhî bir makamd›r. ‹mâmet, nübüvvetin
bir devam›d›r. Allah’›n bir lütfudur. Dolay›s›yla her ça¤da peygam-
berin vazife ve önemli görevlerini yerine getirecek bir halefi bulun-
mas› gerekmektedir. ‹mamlar Allah’›n insanlara karfl› birer hücceti-
dirler. Peygamberler gibi onlar›n da teflri hakk› bulunmaktad›r. Zâ-
hirî ve Bât›nî tüm rezilliklerden, yan›lma, hata iflleme, unutma, bil-
meme gibi fleylerden çocukluktan itibaren ölene kadar masumdur-
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lar. Allah’›n baflkalar›na vermedi¤i baz› ayr›cal›kl› özellik ve nitelik-
lere sahiptirler.

‹mamlar hakk›nda öylesine afl›r› gitmifllerdir ki; kainattaki tasar-
ruflar›, eflyan›n, cans›z varl›klar›n ve hayvanlar›n kendilerine itaat et-
mesi, yeryüzü hazinelerinin ve bunlar›n anahtarlar›n›n ellerinde bu-
lunmas›, zahir olsun, bat›n olsun tüm her fleyi bilgi bak›m›ndan ku-
flatmalar›, görünenin ard›ndaki gizli fleyleri ve hain bak›fllar› bilmele-
ri ve dünya hayat›na yönelik daha baflka hal, s›fat ve güçler yönün-
den imamlara ilahl›k ve rabl›k nitelikleri yak›flt›rm›fllard›r. Bundan
daha da fazlas›n› ifade ederek imamlar›n kendi tebalar›ndan ve taraf-
tarlar›ndan (fiîa) diledikleri kimseleri cennete; onlara düflman olan
Sünnîlerden de istedikleri kimseleri cehenneme soktuklar›na inan-
m›fllard›r.

‹flte bu imamlar›ndan ve hüccetlerden biri flöyle demektedir: 
“‹mam›n övgüyle an›lan bir makam›, üstün bir derecesi ve tekvînî bir hi-
lafeti bulunmaktad›r ki; bu hilafetin yönetim ve otoritesine bu kainat›n
tüm zerreleri boyun e¤mektedir.”!!?(Humeynî, el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye, s.52) 

Müellif, çaba sarfederek ve nasihatte bulunarak Hz. Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâb›na, dini sonraki nesillere tafl›ma görevi
ile Allah taraf›ndan seçilip de dinlerinden, fedakarl›k ve özverilerin-
den raz› olunan ilk nesil Müslümanlara karfl› tak›nd›klar› alçakça ta-
v›rlar› ortaya sermektedir. Râf›zîlere, devrimlerine, parlak ama sah-
te sloganlar›na, gür ama içi bofl gürültülerine aldanan ve onlar›n id-
dialar›na hak veren ve kendilerini Râf›zîlik hizmetine sunan ‹slam
davetçilerinin kulaklar›na nasihatlerini f›s›ldamaktad›r. Hâlâ bile
gençleri ve partilerini bu devrim yan›nda durmaya, bu devrimi des-
teklemeye ve ‹slam Devleti tarihi boyunca yanl›fl inan›fllar›n› ve iflle-
dikleri büyük günahlar› önemsemeden, ald›r›fl etmeden ‹slamî çal›fl-
malar›nda bu devrimin izini takip etmeye teflvikte bulunmaktad›rlar.
Onlar›n râflid halifelik karfl›s›nda tak›nd›klar› tav›rlar ve yapt›klar›
eylemler nerede kald›? Emevîler, ard›ndan da Abbâsîlere karfl› yap-
t›klar› ve kendi devletleri olan Safevîlerde yapt›klar› ifller ve sergile-
dikleri ahlakî tutumlar nerede kald›? “fiüphesiz ki bunda akl› olan
veya haz›r bulunup kulak veren kimseler için bir ö¤üt vard›r.” (Kâf,
50/37) Tarih okusunlar ve bu insanlar›n inançlar›n› tan›s›nlar. Tarih
onlara ac›mayacak, takrible ilgili yapt›klar› ça¤r›lar›nda, ‹slâmî gay-
reti olan hamâsî gençleri Râf›zîlerin kuca¤›na ve Râf›zîlik bata¤›na it-
melerinde düfltükleri hatalar›n› ba¤›fllamayacakt›r. Hepiniz çobans›-
n›z ve hepiniz güttü¤ünüzden sorumlusunuz.

Allah Tebâreke ve Teâlâ’dan fiîa’n›n bizzat kendileri nezdinde
muteber say›lan kitap ve kaynaklar›ndan istifadeyle iç yüzlerini orta-

10 ❙ Takriz



ya ç›karan bu faziletli üstad› hay›rla mükafatland›rmas›n›, bu ameli-
ni amel terazisine kaydetmesini, yazan, okuyan, gerçekleri ortaya ç›-
karan biz ilim talebeleri ve alimleri, dinini savunarak as›ls›z intihal-
leri ortaya seren kimseler k›lmas›n› dilerim. Bizleri “Allah iman
edenleri müdafaa edecektir.” vaadine mahzar olan kimselerden eyle-
mesini; dinini, peygamberini, peygamberinin ashâb›n› savunan kim-
seler k›lmas›n›; Allah için, peygamberi için, Müslümanlar›n önder-
leri, avam› ve … için nasihat eden kimselerden k›lmas›n› dilerim.
Allah buna kadirdir ve bu iflin velisi O’dur. Son duam›z hamd›n âlem-
lerin rabbi Allah’a mahsus oldu¤unu belirtmektir.

Dr. Abdullah b. ‹smâîl
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On Yedinci Bask›ya Önsöz

Nimetlerine denk ve kat be kat fazlas›yla hamd yaln›zca Allah’a
mahsustur. Raz› olmas› için Allah’a hamd olsun. Raz› oldu¤unda Al-
lah’a hamd olsun. Raz› olduktan sonra da Allah’a hamd olsun. Yara-
t›lm›fllar›n en hay›rl›s›, öncekilerin de sonrakilerin de efendisi Mu-
hammed b. Abdillah’a, ailesine ve de¤erli ashâb›na salât ve selâm ol-
sun!

Bunlar›n ard›ndan;

Elinizdeki bu eser, fiîa Gerçe¤i “Hakîkatu’fl-fiî’a” ad›yla bilinen Al-
danmayal›m “Hattâ lâ Nenhadi‘a” isimli kitab›m›z›n on yedinci bask›-
s›d›r. Kitab›m›z Sünnî ya da fiiîlerden kültürlü olsun, olmas›n birçok
kimse taraf›ndan hüsn-ü kabul ve ra¤betle karfl›land›. Zira bu eserin
telifinde tarafs›zl›ktan ayr›lmad›k. fiîa hakk›ndaki nakillerimizde
kayna¤›, cildini, sayfas›n› ve bask›s›n› mutlaka zikrettik.

Elinizdeki bu yeni bask›da baz› haber ve nakiller ekledik. Babla-
r›n› yeniden düzenledik.

Allah’tan bu çal›flmam›z› kabul buyurmas›n› ve kendisi ile karfl›-
laflaca¤›m›z günde amel terazimize koymas›n› dileriz.

Hamd alemlerin rabbine mahsustur.

Abdullah el-Mevs›lî



Birinci Bask›ya Önsöz

Alemlerin rabbi Allah’a hamd olsun! Muttakîlerin önderi Muham-
med b. Abdillâh’a, ailesine, tüm ashâb›na ve din gününe dek yolunu
takip edenlere salât ve selam olsun! 

Bunlardan sonra;

fiîa’n›n kendi bât›l mezheblerini Ehl-i Sünnet’in avam› aras›nda
yaymak için gerçeklefltirdikleri çal›flmalara ra¤men; bu itikâdî sald›-
r› karfl›s›nda Ehl-i Sünnet gruplar›n›n yard›mlaflma ve dayan›flma
içinde bulunmalar› gere¤ine ra¤men böyle bir kuflat›c› tehlike karfl›-
s›nda durmak, istenen düzey ya da flekilde de¤ildir. Bu durum flu iki
sebebe dayanmaktad›r: Birincisi, birçok sünnînin fiîa hakk›nda ma-
lumat sahibi olmamas› ya da eksik bilgisi bulunmas›. ‹kincisi, takiy-
ye ve ketm akidesine binaen flia ulemas›n›n nitelendirildi¤i hile ve
kurnazl›k vas›flar›. Çünkü bu hilekar ve kurnaz kimseler mezheple-
rinin hakikatini ve Sünnîler karfl›s›ndaki düflmanca tutumu belli et-
memektedirler. Kendi mezheblerine yönelik elefltiri konular›ndan
uzak durarak Ehl-i Sünnete karfl› sevgi ve muhabbet izhar etmekte-
dirler. Bizim saf kalpli insan›m›z da kalplerinde bulunmayan› dille-
riyle söylediklerini bilmedi¤i bu kimselerin zahirine bakarak aldan-
maktad›r. 

Onlar takiyyenin Allah Azze ve Celle’nin kitab›nda varid oldu¤u-
nu ileri sürerek Müslümanlar›n ve düflünür vasf› tafl›yanlar›n cahil ve
gafil olanlar›n› kand›rabilirler. Halbuki bilmezler ki, Kur’ân’da varid
olmufl olan takiyye, müslüman›n kafir karfl›s›nda düflmüfl oldu¤u can
ve namus tehlikesi ile alakal› durumlarda geçerli olan bir ruhsatt›r.
Fakat fiîa’n›n takiyyesi ise tam anlam›yla münaf›kl›k ve Sünnîlere
karfl› içlerinde gizlediklerinin aksini izhar etmektir.

Humeynî, er-Resâil (2/201, Kum-‹ran bask›s›, h.1385) adl› eserinde flunlar›
ifade etmektedir: 

“Daha sonra bu takiyyenin cevaz› ve hatta vücûbu kiflinin kendisi ya da
baflkas›n›n can› konusunda duydu¤u korkuya ba¤l› de¤ildir. Bilakis zahir
olana göre çeflitli maslahatlar muhaliflere1 karfl› takiyye yap›lmas› gerek-
lili¤i hususunda sebep haline gelmifltir. Buna göre tekiyye ve s›r tutmak
güven içinde bulunup can korkusu tafl›masa bile vaciptir.”!?

1 Muhaliflerle Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat› kasdetmektedirler.



Müslüman kardeflim! Ehl-i sünnet, on iki imamc› fiîa inanc›na gö-
re kafirdir. Çünkü onlar›n inanc›na göre Sünnî bir kimse Nâs›bîdir.
Bu konuda fiâfiî, Hanbelî, Mâlikî, Hanefî ve Vahhâbî diye alay ettik-
leri kimseler birbirine eflittir.

Kurnazl›klar›, hilekarl›klar› ve çirkin tutumlar› sebebiyle hasm›
bölüp parçalayarak tek tek ele alma yöntemini takip etmifllerdir. On-
lar için en tehlikeli düflman, mezheblerini ve takiyyelerini bilen düfl-
mand›r. Tehlikesi en az olan düflman ise, onlar›n inançlar›n› bilme-
yen ya da propaganda içeren kitaplar›na aldanan kimselerdir.

Kendi lehlerinde yazan düflünürlere karfl› bu tür insanlar› fliflirip
ilim ve takvan›n zirvesine ulaflm›fl olarak lanse etmelerinden dolay›
oldukça sayg› duyar, ikramda bulunurlar. 

Onlara sempati duyanlar›n yazd›klar›n› inceledim. Takiyye inan-
c› üzerine kurulu propaganda içerikli kitaplar›n kurbanlar› oldukla-
r›n› gördüm. Ve bu kimselerin Humeynî’nin kitaplar› hakk›nda en
ufak bir bilgileri olmamas› beni korkuttu. fiayet muttali olsalard›, on-
lara karfl› sempati beslemez ve böyle bir ifle yeltenmezlerdi.

fiîa, propaganda kitaplar› veriyor; sempatizanlar da bu kitaplar›
okuyup içeri¤indeki takiyye ve muhatab› idare etme konusundaki
hususlara göre konumlar›n› belirliyorlar.

‹lim adamlar›ndan biri olan el-Müfîd’in kendi nazarlar›nda önem-
li kitaplar›ndan say›lan ve Beyrut’ta bas›lm›fl olan Evâilu’l-Makâlât
adl› eserinin 138. sayfas›nda dipnotta yer ald›¤› gibi Allâmeleri fieh-
ristânî flöyle demifltir: 

“Ehl-i beyt imamlar› (‹mâmiyye) fiîa’s› ço¤u zaman kendilerine özgü olan
adet, inanç, fetva, kitap ya da benzeri hususlar› gizleyip ketmetmek zo-
runda kalm›fllard›r.”!?

Derim ki: Evet, kendilerine özgü adet, inanç, fetva ya da kitab›
gizlemektedirler. fiehristânî’nin zikretti¤i üzere bu gizleme yöntemi,
ilim ehlinden baz›s›na aksini izhar ettikleri ve hem kendilerini, hem
de di¤er insanlar› hakikatten uzaklaflt›rd›klar› bir yöntemdir.

Bizden birçok kimse fiîa’n›n Ehl-i Sünnet hakk›ndaki gerçek tu-
tumunu bilmemektedir. Biz bu k›sa çal›flmada Allah’›n izni ve tevfiki
ile on iki imamc› fiîa inac›n› ‹slam ve Müslümanlar›n gözleri önüne
serece¤iz.

***
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Birinci Fas›l

fiÎA’YA GÖRE TAK‹YYE

1- fiîa’ya Göre Takiyye ve ‹nançlar›n› Aç›¤a Vurma-
malar›

fiîa’ya göre takiyye, hakikatin aksini izhar etmektir. Bu da fliî bir
kimsenin bir baflkas›n› aldatmas›n› mübah k›lmaktad›r. Böyle bir ta-
kiyyeye binaen fliî, içinden inand›¤› fleyi d›fl›ndan inkar etmekte; için-
den inkar etti¤i bir fleyi de d›fl›ndan inan›yormufl gibi görünebilmek-
tedir. Bu nedenle fiîa’n›n, Sünnîler karfl›s›nda birçok inançlar›n›,
Kur’ân’›n tahrifi görüflü, ashâba sövmek, Müslümanlar› tekfir etmek
ve iftira atmak gibi Allah’›n izniyle bu kitapta aç›klayaca¤›m›z daha
birçok inanc› inkar ettiklerini görürsünüz.

Bu inanc› en güzel tan›tan kimse fieyh Muhibbuddîn el-Hatîb rahi-

mehullâh’t›r. fiöyle demektedir: “Onlarla aram›zda samimiyetle ve dü-
rüst bir iletiflim kurulmas› önündeki ilk engel takiyye diye adland›r-
d›klar› fleydir. Takiyye, iç dünyalar›nda gizlediklerinden baflka fleyle-
ri bize izhar etmelerini mübah k›lan dînî bir inançt›r. Bizden saf kalp-
li kimseler anlaflmak ve yak›nlaflmak arzusuyla onlar›n görünümleri-
ne aldanmaktad›r. Halbuki karfl› taraf›n böyle bir iste¤i, bu yönde bir
hoflnutlu¤u ve çal›flmas› bulunmamaktad›r. Tek çabalar›, di¤er taraf-
takiler yerinden bir milim dahi k›p›rdamaks›z›n bu taraftakilerden
kimilerini ele geçirmek yönündedir.” (el-Hutûtu’l-‘Arîda, s.10)

Hocalar› ve bafl muhaddisleri Sadûk lakapl› Muhammed b. Ali b.
el-Hüseyin, Risâletu’l-‹’tikâdât, s.104’te (Merkezu Neflri’l-Kitâb bask›s›, ‹ran,

h.1370) flunlar› söylemifltir:
“Takiyye konusundaki inanc›m›z fludur: Takiyye vaciptir. Takiyyeyi terk
eden namaz› terketmifl mesabesindedir… Takiyye vaciptir; Kâim (mehdi)
ç›kana dek kald›r›lmas› câiz de¤ildir. Onun ç›k›fl›ndan önce takiyyeyi kim
terk ederse, Allah’›n dininden ve ‹mâmiyye’nin dininden ç›km›fl; Allah’a,
Rasûlü’ne ve imamlara muhalefet etmifl olur.”!?

fiîa âlimleri takiyyeye önem vermekedirler. Muhammed b. el-Ha-
sen b. el-Hurr el-‘Âmilî’nin Vesâilu’fl-fiî’a (11/470) adl› ça¤dafl hadis an-
siklopedisinde “Takiyyeye Önem ve Özen Göstermek ve Kardefllerin
Haklar›n› Yerine Getirmek” adl› bir bab açm›fl oldu¤unu görüyoruz.



Ayn› ansiklopedinin 11/470’de “Avama Karfl› Takiyye ‹le Muame-
le Etmenin Vücubu” ad›n› tafl›yan bir baflka bab açm›flt›r.

Bir baflka bâba da “Takiyye Sebebiyle Yöneticiye ‹taatin Gere¤i”
bafll›¤›n› vermifltir. Vesâilu’fl-fiî’a, c.11, s.471

el-‘Âmilî gibi Câmi’u Ehâdîsi’fl-fiî’a (c.14, s.504 ve sonras›, ‹ran bask›s›) ad-
l› eserinde görüfller zikreden fliî ilim adam› ve ayetullahlardan olan
Hüseyin el-Burûcerdî’dir. 

Bu ikisi, say›lar›n›n yaln›zca bu kadar oldu¤unu ifade etmek için
de¤il; örnek olmas› bak›m›ndan zikredilmifltir.

fiîay› takiyyeye teflvik eden çok say›da rivayet bulunmaktad›r. Bu
rivayetlerden birini el-Kuleynî, el-Kâfî’de “Takiyye” Bab›nda 2/219’da
Ma’mer b. Hallâd’dan rivayet etmifl; flöyle demifltir: 

Ebu’l-Hüseyin aleyhisselâm’a yöneticilere k›yam hakk›nda sordum. fiunu
söyledi: Ebû Cafer aleyhisselâm “Takiyye benim dinimdendir; babalar›-
m›n dinindendir. Takiyyesi olmayan›n iman› yoktur.” dedi!!

el-Usûl mine’l-Kâfî’de 2/217’de Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flunla-
r› söyledi¤ini rivayet etmifltir: 

“Ey Ebû Ömer! Dinin onda dokuzu takiyyededir. Takiyyesi olmayan›n di-
ni de yoktur. Nebiz içmek ve mestler üzerine mesh konular› d›fl›nda her
fleyde takiyye vard›r.”!!

fiiîlerin ilim adamlar›ndan Muhammed R›zâ el-Muzaffer, propa-
gandaya yönelik kitab› ‘Akâidu’l-‹mâmiyye’de “‘Akîdetunâ fi’t-Takiy-
ye (Takiyye Konusundaki ‹nanc›m›z)” adl› bölümde flöyle der: Sâd›k
Âlu’l-Beyt aleyhisselâm’dan sahih eserde flöyle rivayet edilmifltir: 

“Takiyye benim dinimdir; babalar›m›n dinidir. Takiyyesi olmayan›n dini
de yoktur.”!!

Kuleynî, el-Kâfî’de (c.2, s.217) Sâd›k aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini ri-
vayet etmifltir: 

“Babam›n flunlar› söyledi¤ini duydum: Allah’a yemin olsun ki yeryüzünde
bana takiyyeden daha sevimli gelen baflka bir fley yoktur. Ey sevgili, ta-
kiyyesi olan› Allah yüceltir. Ey sevgili, takiyyesi olmayan› Allah alçalt›r.
Ey sevgili, insanlar sükûnet ve bar›fl içindedirler. Öbürü olursa, bu da
olur.”!!2

Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan (c.2, s.220) flöyle söyledi¤ini rivayet etmifltir: 

“Takiyye, Allah’›n kendisi ile yarat›lm›fllar aras›ndaki kalkan›d›r.”!?

Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan (c.2, s.218) flöyle söyledi¤ini rivayet et-
mifltir: 

“… Allah Azze ve Celle dininde hem bizim, hem de sizin için takiyyeden
baflkas›n› kabul etmemifltir.”!?

2 “Öbürü olursa, bu da olur” sözü ile takiyye yap›ld›¤› taktirde sükûnet ve bar›fl›n temin edi-
lebilece¤ini kastetmektedir. (çev.)
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Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan (c.2, s.220) flöyle söyledi¤ini rivayet et-
mifltir:

“Babam aleyhisselâm flöyle derdi: Gözüme takiyyeden daha fazla sevinç
veren nedir? Takiyye müminin koruyucu kalkan›d›r.”!?

Kuleynî, el-Kâfî’de (c.2, s.372), el-Feyd el-Kâflânî, el-Vâfî’de (c.3, s.159,

Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye bask›s›, Tahran) Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flunu
söyledi¤ini rivayet etmifltir: 

“Bizim s›rr›m›z› yayarak güne bafllayan kimseye Allah, demirin s›cakl›¤›-
n› ve dar bir meclisi musallat etsin!”!?

el-Kâfî (c.2, s.222) ve Humeynî, er-Resâil’de (c.2, s.185) Süleyman b.
Hâlid’den flöyle dedi¤i rivayet edilmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm “Ey Süleyman, siz öyle bir din üzerindesiniz
ki, ketmedeni Allah aziz; yayan› ise zelil k›lm›flt›r.” demifltir!?

el-Hurr el-‘Âmilî, el-Vesâilu’fl-fiîa’da (c.11, s.473) Müminlerin emiri
aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Takiyye müminlerin en faziletli amellerindendir.”!?

Vesâilu’fl-fiî’a’da (c.11, s.474) Ali b. Hüseyin aleyhisselâm’dan flöyle de-
di¤i rivayet edilmifltir: 

“Allah müminin takiyyeyi terk etmesi ve kardefllerin haklar›n› zayi etme-
si günahlar› d›fl›nda dünyada ve ahirette bütün günahlar›n› ma¤firet eder,
ar›nd›r›r.”!?

fiiî âlimlerden Tâceddîn Muhammed b. Muhammed efl-fia’îrî, Câ-
mi’u’l-Ahbâr adl› eserinde (s.95, el-Matbaatu’l-Haydariyye, Necef bask›s›) Hz.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den flu rivayette bulunur: 

“Takiyyeyi terk eden, namaz› terk eden gibidir.”!!

Vesâilu’fl-fiî’a’da (c.11, s.466) Sâd›k aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤i riva-
yet edilmifltir: 

“Takiyyeden ayr›lan bizden dedildir.”!?

Câmi’u’l-Ahbâr’da (s.95) Ebû Abdillah aleyhisselâm flöyle demifltir::
“Takiyye yapmayan Ali flîas›ndan de¤ildir.”!?

Derim ki: Kendi inançlar›na göre fiîa’n›n, Kaim yani hayâlî on
ikinci imam ç›kana dek takiyyeye ba¤l› kalmalar› istemektedir. Zira
“kaim”leri zuhur etmeden önce takiyyeyi terk eden kimse, ilim
adamlar›, muhaddisleri Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-‘Âmilî’nin
‹sbâtu’l-Hudât adl› eserinde (c.3, s.477, el-Mektebetu’l-‹lmiyye, Kum/‹ran) Ebû
Abdillah aleyhisselâm’dan takiyye hadisinde rivayet etmifl oldu¤u gibi
onlardan de¤ildir. Rivayette flöyle demifltir: 

“Kaimimiz ç›kana dek onu (takiyyeyi) terk eden bizden de¤ildir.”!?

Nitekim efl-fia’îrî de Câmi’u’l-Ahbâr’da (s.95) Sâd›k’tan flöyle dedi-
¤ini rivayet etmifltir: 
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“Kaimimiz ç›kana kadar takiyyeyi terk eden bizden de¤ildir.”!?

Ayetullahlar› Ruhullah el-Mûsevî el-Humeynî, er-Resâil adl› kita-
b›nda (c.2, s.174) flöyle der: 

“Takiyye bazen korku, bazen de muhatab› idare etmek (mudârât) bab›ndan
olur.. Muhatab› idare etmekten (mudârât) maksat, ileride ele al›naca¤› gibi
korkudan dolay› yap›lan takiyyedeki flekliyle herhangi bir zarar korkusu his-
settirmeden muhaliflere sevdirerek ve sempatilerini kazanarak istenilen hu-
sus üzerinde görüfl birli¤i edip ayn› fikri paylaflmakt›r. Takiyyenin bazen ken-
di d›fl›ndaki baflka bir sebepten dolay› yap›lmas› istenir; bazen de bizzat ken-
disinden dolay› yap›l›r. ‹flte bir fleyin iffla edilmesinin mukabilinde bile bile
ketmetmek anlam›ndaki takiyye budur.”!?

Derim ki: “… herhangi bir zarar korkusu hissettirmeden muha-
liflere sevdirerek, sempatilerini kazanarak” diyen flu adam›n ya¤c›-
l›¤›na dikkat edin! 

Burada “herhangi bir zarar hissi vermeden” ifadesiyle takiyyeyi
câiz görmesine dikkat et! Ve flunun üzerinde düflün: Muhalifler ken-
di din kardeflleri ise onlara karfl› takiyyenin kullan›lmas› neden?!!

Humeynî, er-Resâil’de (c.2, s.175) flöyle der:
“Takiyyenin bir türü de insanlar› idare etmek, sevgi ve sempatilerini kazanmak
için meflru k›l›nm›fl olan›d›r.. Bir di¤er takiyye de muhataba göre taksim olmak-
tad›r. Buna göre takiyye bazen yönetici ya da halktan olan kafirlere ve ‹slam’a
inanmayanlara karfl› yap›l›r. Bazen avam›n sultan ve emirlerine karfl› yap›l›r. Bir
üçüncü olarak da f›k›hç›lar›na, kad›lar›na karfl› yap›l›r. Bazen de avama karfl› ya-
p›l›r… Ayr›ca kafirlere ve di¤erlerine karfl› yap›lan takiyye, yöneticinin Müslü-
manlar› Ebû Hanife’nin fetvalar›na zorlamas› varsay›m›nda oldu¤u gibi bazen
avama uygun amelde bulunmakla olur; bazen de bir baflka flekilde olur.”!?

Müslüman kardeflim, “(takiyye) ruhsata ba¤lanm›fl de¤il, teflrî’î
olarak belirlenmifltir” sözüne dikkat et! Bu konuda uzman olmad›¤›-
n› bildi¤imiz Muhammed Gazâlî rahimehullâh’›n -ileride de gelece¤i gi-
bi- “(Takiyye) baz› Sünnîlerin onlara (fiiîlere) zulmetmifl olmas› se-
bebine dayan›r” sözüne iltifat edilmez. Muhtemelen o bu ifadeyi ta-
kiyyeyi kullananlar›n kendi kitaplar›ndan alm›flt›r.

Humeynî, er-Resâil’de (c.2, s.196) flöyle der: 
“fiu bilinmelidir ki; o rivayetlerden takiyye ile yap›lan amelin sahih oldu¤u so-
nucu ç›kmaktad›r. Bu takiyye, ister onlarla bizim aram›zda mestler üzerine
meshetmek ve güneflin bat›fl› s›ras›nda iftar etmek gibi hüküm ihtilaf›ndan
dolay› olsun ya da onlar (Sünnîler) nezdinde hilal sabit oldu¤undan dolay› se-
kizinci günde Arafat’ta vakfeye durulmas› gibi haricî bir konunun sübutu hak-
k›ndaki ihtilaftan dolay› olsun fark etmez.”!?

‹ç yüzleri ortaya ç›kmadan tebas›n› kendilerine katmak için Ehl-i
Sünnete karfl› bukalemun gibi nas›l renk de¤ifltirdi¤ine bir bak! Ken-
disiyle dinde kardefl oluflumuz itibariyle teflvik ve irflatta bulunmak
yerine Humeynî, takiyyeyi k›s›mlara ay›rarak türlerini ve bize karfl›
nas›l takiyye uygulanaca¤›n› ö¤retmektedir.

18 ❙ Aldanmayalım



Daha sonra Humeynî, gizli bir hususu, yani can korkusu olma
flart›na ba¤l› olmadan ç›kar icab› bize karfl› takiyye yap›lmas› mevzu-
sunu ortaya sermektedir.

Humeynî, er-Resâil adl› kitab›nda (c.2, s.201) flöyle der: 
“Bu takiyyenin câiz ve hatta vacip oluflu kendisi ya da baflkas› hakk›nda-
ki can korkusuna ba¤l› de¤ildir. Aksine zahir olana göre çeflitli maslahat-
lar muhaliflere karfl› takiyye yapma gere¤i için sebep haline gelmifltir. Bu-
na göre can korkusu tafl›may›p güvende bulundu¤u halde takiyye yap-
mak ve s›rr› ketmekmek vaciptir.”!?

Humeynî, Misbâhu’l-Hidâye’de (s.154, I. Bask›, Muessesetu’l-Vefâ, Bey-

rut/Lübnan) flöyle der:
“Ey ruhânî dost! Allah dünya ve ahiretinde yard›mc›n olsun! Bu s›rlar› eh-
li olmayanlara aç›klamaman ve yerli yerince kullanman konusunda seni
uyar›r, sak›nd›r›r›m. ‹lâhî kanunlardan ve rubûbî s›rlardan olan fleriatin
bât›n ilminin yabanc› el ve gözlerden gizlenmesi gerekir. Çünkü bunlar,
onlar›n fikir ve anlay›fllar›n›n ulaflabilece¤inden daha derindedir. Zevk
ehli ve ehliyetli olan kimselerin sözlerini tam anlam›yla araflt›rmadan bu
yapraklara anlama nazar›yla bakmaman› ve bilgileri büyük üstatlardan ve
de¤erli ariflerden ö¤renmen konusunda uyar›da bulunmak isterim. Aksi
halde bu tür bilgilere yaln›zca müracaat etmekle zarar daha fazla artar ve
mahrumiyetle sonuçlan›r.”!?

Müslüman kardeflim, kendisinden önce geçmifl âlimler de ayn› fle-
yi takrir etmifllerdir. Buna göre fiîa küfür ve flirk içerikli inançlar›n›
aç›kça ortaya koymamaktad›rlar. fiuraya dikkat ediniz ki, Humeynî
bu inançlar›n mazur görülmesi için avamdan gizlenmesini istememifl-
tir. O bu inançlar›n kendi inanc›nda olmayan yabanc›lardan gizlenme-
sini istemektedir. Bu yalanc›larla da Ehl-i Sünneti kasdetmektedir.

Humeynî bu bilgilerin yaln›zca âlimlerle s›n›rl› kalmas›n› isteme-
mifl ve yabanc›lardan da olan avama karfl› herhangi bir endifle duy-
mam›flt›.

Benzer bir ketumluk durumuna ça¤dafl bir fliî olan Dr. Muham-
med et-Tîcânî es-Semâvî de, ‹’rifi’l-Hakk adl› kitab›nda, s.13’te (Dâru’l-

Muctebâ, Beyrut, 1995m.) flu sözlerle iflaret etmifltir:

“Tav›r oldukça kesindir. Ve biraz netlik ve baz› zamansal ç›karlardan do-
lay› gizlilik gerektirmektedir. Bazen bu netli¤i kiminizin bilemeyece¤i
flartlar engelleyebilir.”!?

Humeynî’nin takiyye hakk›ndaki sözlerine geri dönüyoruz. Onun
flöyle dedi¤ini görmekteyiz:

“Takiyyenin bizzat kendisinden dolay› vacip olan k›sm› bulunmaktad›r.
Bu da bir fleyi alenen yayman›n mukabilinde yer al›r. Mezhebin iffla edil-
mesinden, ehl-i beytin s›rr›n›n ortaya dökülmesinden kaç›nmak anlam›n-
dad›r. Birçok rivayetten ortaya ç›kmaktad›r ki imamlar›n hakk›nda mü-
bala¤ada bulunduklar› takiyye iflte bu takiyyedir. Bat›l›n devletinde biz-
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zat hakk›n gizlenmesi vaciptir. Bu durumda maslahat siyasî-dinîdir. Ta-
kiyye olmasayd› mezhep yok olup gitmeye maruz kal›rd›.”!? (er-Resâil, 2/185)

Derim ki: Bu ve bundan önceki ifadeler Humeynî’nin, mezhebin
ketumluk, gizlilik ve gizemlilik üzerine kurulu oldu¤u yönündeki net
itiraflar›d›r. Bunlar›n hepsi, yoklu¤u durumunda mezhebin ink›raza
ve yok olmaya maruz kalaca¤› takiyyenin flubeleridir.

Muhammed Gazâlî ve fiîa’ya karfl› hofl duygular besleyen di¤er
kimseler bu aç›klamalardan hiç haberdar oldular m› acaba?

fiîa ilim adamlar› takiyye yaparak, Sünnîlere kendilerinin de Ehl-i
Sünnetten oldu¤u görüntüsü içerisinde Sünnî ülkelere ziyaretlerde
bulunmaktalar. Bu gezileri, Ehl-i Sünnetin hatalar›n›, yanl›fllar›n›
araflt›rarak casusluk yapmay› amaçlamaktad›r. fieyh el-Behâî ad›yla
bilinen hocalar› Muhammed b. el-Hüseyin b. Abdussamed (ö.1031)

böyle bir ziyarette bulunan fliî ilim adamlar›ndan biridir. “fiâfiî mezhe-
bindenmiflim gibi fiam’da bulundum.” demifltir. Onun bu takiyyesini
ve k›ssas›n› hocalar› Muhammed Muhammedî el-Afltehârdî, Ecvedu’l-
Munâzarât, s.188’de (Dâru’s-Sekaleyn, Lübnan, 1416h, I. bask›) anlatm›flt›r.

Müslüman kardeflim, fluraya dikkat et ki, imamlar›n›n mübala¤a
ettikleri takiyye, mezhebin iffla edilmesinden kaç›nmaya ve Sünnîle-
re yalan söylemeye kendilerini teflvik eden takiyyedir. 

fieyh Gazâlî rahimehullah fieyh fieltût’un on iki imamc› fiîa mezhebine
göre ibadet yap›labilece¤ine dair fetvas›n› savunmufltur. Biz kesin ola-
rak bilmekteyiz ki, Gazâlî ve fieltût rahimehumâllah, bu tehlikeli sözlerden
ve Ehl-i Sünneti kafir ilan eden rivayetlerden haberdar de¤illerdir.

Beyrut’ta 1403 y›l›nda et-Turâsu’l-‹slâmî Yay›nevi taraf›ndan ba-
s›lm›fl olan Evâilu’l-Makâlât adl› eserin 138. sayfas›ndaki dipnotta
kendisinden yap›lan nakile göre fliî âlimlerinden fiehristânî flunlar›
söylemifltir: Bu nedenle ehl-i beytten olan imamlar›n flîas› birçok ke-
reler kendilerine özgü olan adet, inanç, fetva, kitap veya daha baflka
fleyleri ketmetmek zorunda kalm›flt›r. Bu nezih gayeler ad›na flîa ta-
kiyyeyi kullanm›fl ve Muhammed aleyhisselam ailesinden olan imamla-
r›n siretlerine ve daha önce “Takiyye benim ve babalar›m›n dinidir.
Takiyyesi olmayan›n dini de yoktur. Öyleyse Allah’›n dini takiyye
sünneti üzere yürümektedir.” fleklinde kabul edilmifl olan kesin hü-
kümlerine ittiba ederek zahirde3 di¤er taifelere uygun olarak hareket
etmeye de dikkat göstermifllerdir.”

Derim ki: fieltut ve Gazâlî rahimehumâllah ve benzeri iyi niyetli kim-
selerin kurban gittikleri çirkin takiyye iflte budur. Bu sözlerin ard›n-
dan özet olarak birkaç kelam etmek istiyoruz:

3 Allah’›n ifline bak›n ki, bu Râf›zî’yi konuflturarak bize hakikatte de¤il de sadece zahirde mu-
vafakat ettiklerini söyletmektedir. Ehli sünnet olanlar buna dikkat edecekler mi dersiniz?



a) fiîa nezdindeki takiyye sünnîlerden iyi niyetli baz› kimselerin
vehmettikleri gibi can› korumaya yönelik de¤ildir. Bilakis takiyye te-
melde, bu mezhebin alçakl›klar›n› ve sünnîlere karfl› düflmanca tutu-
munu gizlemek üzere kullan›lan bir araçt›r.

b) Daha önce de Humeynî’nin takiyyeyi can› ve mal› korumak de-
¤il bundan da baflka amaçlara yönelik oldu¤unu ikrar etti¤i zikredil-
miflti. Onlara göre takiyye namaz gibidir. el-Hurr el-Âmilî Vesâilu’fl-
fiîa (11/466)’da Ali b. Muhammed aleyhisselam’dan flöyle rivayet etmifltir: 

“Ey Dâvûd! Takiyyeyi terkeden kimse namaz› terkeden gibidir, dersen
do¤ru söylemifl olursun.”!?

Mesâilu’fl-fiîa adl› eserde ayn› yerde Sâd›k aleyhisselam’dan flöyle
dedi¤i rivayet edilmifltir: 

“Takiyyeye sar›l›n›z! Sak›nd›¤› kimseye karfl› bir seciyye olmas› için gü-
vendi¤i kifliye karfl› da  takiyyeyi fliar edinmeyen kimse bizden de¤ildir.”!?

fiîa inançlar› hakk›nda bilgisi bulunmayan kimsenin bile kabul et-
meyebilece¤i garipliklerden biri de flîan›n nâs›b (yani sünnî) biri ar-
kas›nda -ilerideki sat›rlarda gelece¤i üzere bu kimselerin necis ve
kafir olduklar› görüflünde olmalar›na, mal ve kanlar›n› mübah say-
malar›na ra¤men- namaz k›lmay› takiyye gere¤i câiz görüyor olmala-
r›d›r. Taklit mercilerinden biri olan Ayetullah Humeynî Kitâbu’r-Re-
sâil (2/198)’de Zurâra b. A’yun > Ebû Cafer aleyhisselam tarikinden flöy-
le ded¤ini rivayet etmifltir: 

“Nâs›bî birinin arkas›nda namaz k›lmanda bir beis yoktur. Cehrî k›raatte
bulundu¤u zaman sen birfley okuma! Çünkü onun k›raati seninkinin yeri-
ne de geçer.”!?

Bu rivayetin ard›ndan flöyle demifltir: 
“Namaz›n takiyye gere¤i kabul edildi¤ini ve sahih oldu¤unu sarih ya da
zahir olarak bildiren baflka rivayetler de bulunmaktad›r.”!?

Halbuki Humeynî bizzat kendisi Tahrîru’l-Vesîle (1/352)’de flu ifa-
delerle nâs›b kimselerin mallar›n› mübah görmektedir: 

“En güçlü olan görüfl nâs›b olan kimsenin, kendilerinden al›nan ganimet,
humus gibi hükümler bak›m›ndan harb ehli kimselere ilhak edilmesidir.
Hatta zahir olana göre nerede ve nas›l bulunursa bulunsun mal›n›n al›n-
mas› câiz; humusunun ödenmesi vaciptir.”!?

Tahrîru’l-Vesîle (1/118)’de necis ve melun olarak gördü¤ü nâs›bî
kimselerin arkas›nda namaz k›lmay› câiz gördü¤üne dikkat ediniz.
Sünnîlerin (onlar›n inanc›na göre nâs›bîlerin) arkas›nda namaz k›l-
malar› sünnîleri temiz ve imanl› gördükleri manas›na gelmez. Bilakis
bu tutum kendilerini savunacak kimseler meydana getirme amac›na
yönelik olarak uygulanan takiyye, aldatma ve kand›rmadan baflka
bir fley de¤ildir. 
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Bütün bunlara ra¤men flîa hesab›na çal›flan bir yazar olan Dr. ‹z-
zeddin ‹brahim (Roma ‹ran ‹slam Kültür Merkezi taraf›ndan neflredilen) es-Sünne
ve’fl-fiîa adl› eserinde (IV bask›, s.47)’de sab›k Ezher fleyhlerinden olan
Muhammed Muhammed el-Fahhâm’›n Hasan Saîd adl› bir fliî âlime
yönelik olarak flu ifadelerini zikretmifltir: 

“Tahran’›n önde gelen âlimlerinden Say›n fieyh Hasan Saîd, âlim, allame,
dost ve de¤erli bir bey olan Tâlib er-Rufâî ile birlikte Ali b. Ebî Tâlib Cad.
No: 5’te bulunan evimde beni ziyaret etmekle fleref verdi. Bu ziyaret ben-
de güzel an›lar›n, 1970 senesinde Tahran’da geçirmifl oldu¤um günlerdeki
an›lar›n canlanmas›na vesile oldu. Tahran’da fiîa ‹mâmiyye âlimlerinden
oluflan büyük bir grupla tan›flm›flt›m. Onlarda daha önce hiç görmedi¤im
vefakârl›k ve cömertlik gördüm. Bugün beni ziyaret etmeleri de iflte bu ve-
fan›n bir tezahürüdür. Allah onlar› hay›rla mükâfatland›rs›n! Kur’ân’da
“Müminler ancak kardefltir.” (Hucurât, 49/10) ayeti ile belirlenen kardefllik
üzerinde birlefltirmifl olan ‹slam inanç kurallar› bak›m›ndan hakikatte ve
realitede ayn› olan ‹slam mezheblerinin yak›nlaflt›r›lmas› do¤rultusunda
yapm›fl olduklar› güzel çal›flmalar› kabul buyursun! Farkl› mezhebî yöne-
liflleri ile birlikte ümmetin âlimlerinin bu kardeflli¤in kemmiyetini art›rma
konusunda h›rs göstermeleri, ‹slamî kardeflli¤e gelebilecek kötülükleri
bertaraf etmeye gayret etmeleri, safiyetini bozacak tefrika ve ayette “Bir-
birinizle çekiflmeyin. Aksi halde baflar›s›zl›¤a u¤rars›n›z ve kuvvetiniz yok
olup gider” (Enfal, 8/46) fleklinde belirtilen unsurlar› uzak tutmalar› görev-
leri aras›ndad›r. Allah fieyh fieltût’a rahmet eylesin! Bu de¤erli manaya il-
tifat ederek net ifadelerle dile getirdi¤i cesur fetvas›nda ebedilefltirmifltir.
Fetvas›n›n içeri¤inde Kitap, Sünnet ve do¤ru delile dayal› ‹slâmî f›khî bir
mezheb olarak flîa imamiyye mezhebine göre amel edilmesinin cevaz›n›
ifade etmifltir. Gerçek ‹slam akidesi içerisindeki kardefller aras›ndaki ya-
k›nlaflt›rma faaliyetleri konusunda böyle bir do¤ru fethi gerçeklefltirme u¤-
runda çaba gösterenleri Allah’›n muvaffak k›lmas›n› niyaz ediyorum. “De
ki: Amel edin! Amelinizi Allah’da, rasûlüde  müminlerde görecektir.” (Tev-
be, 9/105) Dualar›m›z›n sonu âlemlerin rabbi Allah’a hamd etmektir.”

Derim ki: fieyh el-Fahhâm’›n hakk›nda bu duygusal ifadeleri kul-
land›¤› ad› geçen Hasan Saîd, kendisinden bu kitapta iktibasta bulu-
naca¤›m›z Muhammed er-Radavî’ye ait Kezebû ‘ale’fl-fiîa adl› esere
mukaddime yazan kiflidir. er-Radavî, Ebû Hanîfe rahimehullah’a dil uza-
tarak ad› geçen eserinde (s.135’de) flunlar› söylemifltir: 

“Allah seni rezil etsin ey Ebû Hanife! Nas›l olur da namaz›n Allah’›n dinin-
den olmad›¤›n› iddia edersin?”!!

fieyhayn, yani Ebû Bekir ve Ömer’den beri oldu¤unu ifade etmek-
tedir. Sünnî bir esere reddiyede bulunarak (s.49’da) flunlar› söyle-
mektedir: 

“fieyhayn’dan beri oluflumuza gelince; bu dinimizin bir gere¤idir. -Bunun-
la birlikte- imam›za olan sevgimizin, önderlerimize -aleyhimusselam- olan
ba¤l›l›¤›m›z›n fler’î bir emaresidir. Sözünde gerçekten do¤ru söyledin.”!!

Bu kitap (yani Kezebû ‘ale’fl-fiîa adl› kitap) Sahâbe-i Kirâm radiyal-

lâhu anhum, hadis imamlar› ve müslüman önderler hakk›nda ileri geri
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söylenmifl yaralay›c› ifadelerle doludur. Bu demogojileri daha detay-
l› bir kitapta nakletmifltik. Elinizdeki eser er-Radavî ve di¤erlerine
ait bu tür demagojik ifadelerin enine boyuna ele al›naca¤› bir eser
de¤ildir. Fakat söylediklerimizi isbat ettikten sonra burada bizi ilgi-
lendiren fieyh el-Fahhâm’›n kendisine mektup göndermifl oldu¤u Ha-
san Saîd’in sözü edilen kitaba mukaddime yazm›fl oldu¤udur. Bu mu-
kaddimede flunlar› dile getirmifltir: 

“Bu kavmin kitaplar›, fikirleri ve benzerlik yönleri hakk›nda derin bilgisi
bulunan büyük allame Seyyid Muhammed er-Radî er-Radavî, sallallâhu
aleyhi ve âlihî’nin sözüne ittiba ederek orataya ç›km›flt›r. Dolay›s›yla âlimin
fiîaya nisbet edilenleri beyan etmek üzere ilmini izhar etmesi gerekir...”!

Evet, Hasen Saîd kaleme ald›¤› bu mukaddimesinde er-Radî er-
Radavî’nin halifelere, sahâbîlere ve sünnî selefe karfl› dile getirdi¤i
ileri geri ifadelere itiraz etmemifltir. Ve fieyh el-Fahhâm rahimehullah’›n
da bundan haberi yoktur. Onun durumu da di¤er birçok sünnînin du-
rumu gibidir. fiîa ise sünnîlerden ilim ehli mensubu olanlar›n bu hal
üzere kalmalar› konusunda oldukça h›rsl› davranmaktad›r.

fiîa’n›n neredeyse da¤lar› bile yerinden oynatacak flu hilesine, flu
düzenbazl›¤›na bir bak›n: fiiî Hasen Saîd, Sahâbe-i Kirâm ve Ehl-i
Sünnetin imamlar›na dil uzatan bir kitaba mukaddime kaleme al›yor
ve bunun yan›nda fieyh el-Fahhâm’›n ise Tahran ziyaretinden kalan
hat›ralar›ndan baflka bir fleyi yok. Subhânallâh! Biz ilim ve düflünce
adamlar›na, fiîa’n›n içlerinde gizlediklerinden baflka türlü göründük-
leri konusunda bilgili olmalar› yönünde ö¤üt vermek isteriz.

Böylelikle aldatan ve aldat›lan iki taraf aras›nda kurulmufl baz›
iliflkiler bulundu¤u senin gözündede daha aç›k-seçik belirginleflmek-
tedir. Aldatan taraf, hakikatlerini bilmeyen kimselerle olan muame-
lelerinde takiyye oyununu çok iyi beceren âlimleri ile temsil olunan
fiîa’d›r. Aldanan taraf ise baz› sünnî âlimlerdir. Bunlar aceleci davra-
narak fiîa’y› destekleme tuza¤›na düflmüfl ve müslümanlara di¤er
sünnî mezhebler gibi flîa mezhebine uygun olarak da ibadet edilebi-
lece¤ini, bunun câiz oldu¤unu aç›kça ifade etmifllerdir.

Müslüman kardeflim! fiîa’y› destekleme tuza¤›na düflen bu kimse-
lerin veya fiîa ile yak›nlaflma ça¤r›s› yapan davetçilerin mütehass›s
kifliler olmad›klar› veya bizzat giriflmifl olduklar› bu alan hakk›nda
bilgi sahibi bulunmad›klar› hususu tart›flma götürmez. Bu insanlar
takiyye ve cehalete kurban gitmifllerdir. Bu kimseler acaba Humey-
nî’nin bir hile ve aldatma olarak sa¤ eli sol el üzerine koymay› câiz
gördü¤ünü acaba bilmiyorlar m›? Bununla birlikte bizzat kendisi bu
eylemin namaz› bozan fiillerden biri oldu¤u görüflündedir. Tahrîru’l-
Vesîle (1/186)’da flöyle demifltir: 
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“Tekfir, bizim d›fl›m›zdakilerin yapt›klar› gibi bir elin di¤eri üzerine ko-
nulmas›d›r. Bu fiil kas›tl› yap›l›rsa namaz› bozar. Takiyye durumunda ise
herhangi bir sak›ncas› yoktur.”

Hocalar› Muhammed b. Muhammed  b. Sâd›k es-Sadr el-Mûsevî,
Târîhu’l-Gaybeti’l-Kubrâ (Mektebetu’l-Elfeyn, Kuveyt, 1403h.) s.362’de flunlar›
kaydetmifltir: 

“Gaybet-i kübrâ asr›nda takiyye emri. Bu mana baflkalar›nda bulunmayan
ve sadece ‹mâmiyye haberlerinde yer alan bir husustur. Sadûk ‹kmâlu’d-
Dîn’de; fieyh el-Hurr Vesâilu’fl-fiîa’da; Tabersî ‹lmâmu’l-Verâ ‘ani’l-‹mâm
R›dâ aleyhisselâm’da flöyle dedi¤ini tahriç etmifltir: “Verâs› olmayan›n dini;
takiyyesi bulunmayan›n da iman› yoktur. Sizin Allah kat›nda en de¤erli-
niz takiyye ile en çok amel edeninizdir. Kâimimizin ç›k›fl›ndan önce kim
takiyyeyi terkederse, bizden de¤ildir.”!? 

Derim ki: Bekledikleri kâim, yani mehdi zuhur edene dek takiy-
yeye, yani bize karfl› içlerinde gizlediklerinin aksini izhar etmeye ne
kadar da ba¤l› olduklar›na bir bak›n! Bekledikleri mehdi on ikinci
imamlar› Muhammed b. Hasen el-Askerî’dir. Hâlbuki haberlerin sa-
hih olarak bildirdi¤ine göre mehdinin ad› Muhammed b. Abdul-
lah’t›r. Ve flu ana kadar da dünyaya gelmifl de¤ildir. fiîa’n›n mehdisi
ise bin y›ldan da daha önce dünyaya gelmifltir. Fakat fiîa’ya göre o flu
anda gizli bulunmaktad›r.

‹mamlar› ve hüccetleri Muhammed Takî el-Mûsevî el-Asfahânî
Vazîfetu’l-Enâm fî Zamani Gaybeti’l-‹mâm adl› eserinin 43. sayfas›n-
da (Dâru’l-Kârî, Beyrut, 1987m, I. Bask›) imam›n gaybeti döneminde fiîa’n›n
yapmas› istenen vazifeleri zikrederken flunlar› ifade etmifltir: 

“Düflmanlara -yani Ehl-i Sünnete- karfl› takiyyeye ba¤l› kalmak. Vacip olan
takiyyenin anlam› fludur: Can›na, mal›na veya sahip oldu¤u konuma gele-
bilecek aklen mümkün zarar ihtimaline karfl› akidesini gizlemek. Bunun
yan›nda gerekti¤i taktirde dili ile inanc›n›n aksini izhar etmek. Böylelikle
de sahih akidesini kalbinde gizleyerek can›n› ve mal›n› korumak.”!?

44. sayfada ise flunlar› ifade etmifltir: 
“Takiyyenin vacip oldu¤u hakk›nda çok say›da haber bulunmaktad›r. Va-
cip olan takiyyenin manas›n› beyan sadedinde zikretmifl olduklar›m, Emi-
ru’l-Müminîn aleyhisselam’dan ihticac konusunda mezkûr hadisin mefhu-
mudur. Bu hadiste üç kez takiyyenin terkedilmemesini üzerine basa basa
bildirmifltir. Çünkü böyle bir davran›fl zillet sebebidir.”!?

Derim ki: Bu fliî âlimin kavram dünyas›nda takiyyenin nas›l bir
yere sahip oldu¤una bir bak›n! Ondan önce de Humeynî’nin anlay›fl›-
na göre takiyye can› korumak, baz› maksat ve hedeflere ulaflmak ga-
yesine yöneliktir. Bundan dolay› da fiîa’n›n dürüstlük ve vefakârl›k
gibi özelliklere sahip oldu¤u kabul edilmemektedir. Çünkü bu inanç
onlar› sünnîlere karfl› güzel görünme, onlarla berabermifl havas› ver-
meye teflvik etmektedir. Böylelikle bizim saf kalpli insan›m›z fiîa’n›n
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bizden çok farkl› olmad›¤›n› zannetmektedir. el-Asfahânî ad› geçen
kitab›nda (s.44) ‹mam Alî radiyallâhu anh’ten bir rivayet zikretmifl ve bu
rivayetin sened ve metnini de tashih etmifltir:

“Kavmin kalpleri ihtilaf içinde iken mescidlerin çoklu¤u sizleri aldatma-
s›n!...” ‘Ey müminlerin emiri! O zamanda yaflamak nas›l olacak?’ denildi.
“Zahirde onlarla kar›fl›n, ama bat›nda onlara muhalefet edin. Kifli için ka-
zand›¤› vard›r. O sevdi¤i ile beraberdir. Bununla birlikte Allah Azze ve
Celle’den bir kurtulufl bekleyin!” Bu rivayetten sonra müellif flöyle demifl-
tir: “Bu babda çok say›da haber bulunmaktad›r. Bunlardan bir bölümünü
Mikyâlu’l-Mekârim’de zikretim.”!?

Fakihler ve müctehidler fleyhi lakab› ile and›klar› hocalar› Murta-
za el-Ensârî Risâletu’t-Tak›yye, s.53’te (Dâru’l-Hâdî, Beyrut/Lübnan, 1992m.)

flunlar› kaydetmifltir:
“Öncelikle takiyyenin muhaliflerin mezhebine karfl› olmas› flart koflulur.
Çünkü bu husus, ibadetlerde takiyyeye izin verilmesi hakk›nda varid olan
delillerden kesin olarak anlafl›lmaktad›r. Akla ilk gelen takiyyenin muha-
liflerin mezhebine karfl› oldu¤udur. Kâfirlere veya flîan›n zalimlerine kar-
fl› takiyye hakk›nda câri de¤ildir...”!?

Derim ki: fiu sözlere bak›n! Takiyye onlar nezdinde kesin olarak
anlafl›ld›¤›na göre kafirlere ve flîan›n zalimlerine karfl› de¤il sünnîlere
karfl› imifl. Bunun ard›ndan fieyh Musa Cârullah’›n, fiîa’n›n en çetin
düflman olarak sünnîleri gördükleri hakk›ndaki sözlerini hat›rlay›n›z!

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâs›m el-Hûî et-Tenkîh fierhu’l-Urve-
ti’l-Vuskâ, 4/332-333’te (Matbaatu Sadr, Kum; Dâru’l-Hâdî li’l-Matbûât, Kum, 1410h.)

takiyyeden bahsederken flunlar› kaydetmifltir:
“Takiyye hakk›nda varid olan haberlere göre takiyye, flîan›n muhaliflerin-
den gizlenmesi, flîa mezhebine veya râf›zîli¤e mensubiyetleri ile meflhur ol-
mamalar› ve muhaliflere hofl görünüp onlar› idare etmeleri için meflru k›-
l›nm›flt›r. Mesela mükellef birinin Hanefî mezhebi mensubu yan›nda Han-
belî mezhebini izhar etmesi ya da Hanbelî yan›nda Hanefîye göre hareket
etmesi sonucu kendisini gizleyecek, Raf›zîlik ve fiîa müntesibi olmakla ta-
n›nmayacak ve muhaliflere hofl görünme ve idare kabilinden davranm›fl
olacakt›r. Hanefîlerin mescidinde Hanbelî mezhebine göre namaz k›ld›¤›n-
da onlar›n mescidinde ya da onlarla birlikte olarak namaz k›ld›¤› tasdik
edilecektir. Buradaki s›r fludur: Vacip olan, avama karfl› takiyye yapmak,
onlara hofl görünüp idare-i maslahat gere¤i davranmakt›r. Geçmifl delille-
rin hiçbirisinde muhaliflerin de¤iflik s›n›flar›na tabi olman›n vacip oldu¤u
varid olmam›flt›r. Mezhebinden dolay› kendisine karfl› takiyye yap›lan kim-
seye ittiba etmenin vacip oldu¤u hakk›nda hiçbir delil bulunmamaktad›r.
Gerekli olan davran›fl avama karfl› idare-i maslahat› gözetmek, onlara hofl
görünmek ve onlar yan›nda flîa mensubiyetini gizlemektir.”!?

Derim ki: el-Hûî’nin bu sözleri flu anlama gelir: fiiî bir kimsenin
Hanefî yan›nda Hanefî; fiâfiî yan›nda fiâfiî vb. flekilde davranmas› ge-
rekmez. fiîa mezhebine mensup oldu¤unu gizlemek için herhangi bir
sünnî mezhebi izhar etmesi yeterlidir. fiiî bir insan›n mâlikîler yan›n-
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da mesela Ebû Hanife mezhebini izhar etmesi herhangi bir zarar tefl-
kil etmez. Önemli olan fliî oldu¤unun ortaya ç›kmamas›d›r. el-Hûî et-
Tenkîh, 4/332’de flunlar› kaydetmifltir:

“Nitekim Hanefîlere karfl› takiyyede bulunan bir kimsenin Hanbelîlere,
Mâlikîlere veya fiâfiîlere uygun olarak amelde bulunmas› mümkündür.
Bu hususta hiçbir müflkil durum söz konusu de¤ildir.”!

el-Hûî et-Tenkîh fî fierhi’l-Urveti’l-Vuskâ, 4/292’de flunlar› zikret-
mifltir: 

“Arafat’ta Zilhicce ay›n›n sekizinci gününde vakfeye durulmas› da yine
ayn› kabildendir. Çünkü imamlar alehimusselam senelerin büyük bir bölü-
münde haccederlerdi. ‹mamlar›n ashâb› ile tebâs› ise avamla birlikte hac-
cederdi.”!

Derim ki: Sünnîler hakk›nda bazen avam; bazen de muhalifler ifa-
desi kulland›¤›na dikkat ediniz! el-Hûî, 4/254’te flunlar› kaydetmifltir: 

“Daha özel anlam› ile takiyye ile avama karfl› yap›lan takiyyeyi kasdedi-
yorum. Bu takiyye asl›nda vaciptir. Bu da vücubuna delalet eden çok sa-
y›daki habere ve hatta bu haberlerin icmalî tevatür derecesinde bulun-
duklar› iddias›na dayanmaktad›r.”!?

Avama (yani el-Emîn ve di¤erlerinin aç›kça ifade ettikleri gibi)
Ehl-i Sünnete karfl› takiyyenin vacip ve hatta mütevatir hükmüne sa-
hip bulundu¤unu ifade etmelerine dikkat ediniz!

el-Hûî, 4/255’te flöyle demektedir: 
“(Bu haberlerin) birinde ‘Takiyye benim ve babalar›m›n dinidir. Takiyye-
si olmayan›n dini yoktur.’ ifadesi yer al›r. Vücuba delalet etmek bak›m›n-
dan hangi tabir bundan daha güçlü olabilir. Daha en bafltan takiyyesi ol-
mayan›n din sahibi olamayaca¤›n› bildiriyor. Buradan da fiâri kat›nda ta-
kiyyenin ehemmiyeti ve terkeden kimsenin dininin de olmayaca¤› kadar
fliddetli derecede bir vücubiyete sahip bulundu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Di-
¤er bir haberde ise ‘Takiyyesi olmayan›n iman› da yoktur.” ifadesi yer al-
maktad›r. Bu da delalet bak›m›ndan bir önceki gibidir. Bir üçüncü haber-
de ‘Tak›yyeyi terkedenin namaz› terkeden gibi oldu¤unu söyleseydin
do¤ru söylemifl olurdun.’ ifadesi bulunmaktad›r. Bu haberin vücuba dela-
leti de zahirdir. Çünkü namaz, haberlerde de bildirildi¤i gibi küfür ile ima-
n› ay›ran bir ameldir. Takiyye de namaz konumuna getirilmifltir. Bu da ta-
kiyyenin iman ile küfür aras›nda ay›r›c› bir unsur oldu¤una delalet etmek-
tedir. Dördüncü haberde ‘Tak›yyeyi fliar ve yol edinmeyen kimse bizden
de¤ildir.’ denilmifltir. Bir haberde de takiyyeyi terkeden kimse flîan›n s›r-
r›n› iffla eden, onlar› düflmana tan›tan olarak say›lm›flt›r. Bundan baflka
birçok rivayet bulunmaktad›r. Sonuç olarak takiyye en evla asla göre vü-
cub hükmü tafl›maktad›r.”!?

Derim ki: el-Hûî nazar›nda vücub hükmü tafl›yan takiyye en özel
manada olan, yani Ehl-i Sünnete karfl› yap›lan takiyyedir. Musa Câ-
rullah ne kadar da dakik ifadeler kullanmaktad›r! En genel anlam›y-
la ise takiyye Ehl-i Sünnet d›fl›nda kâfirlere karfl› yap›land›r. Bu ta-
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kiyye de cevaz hükmünü hamildir. Bu hususu aç›k ifadelerle dile ge-
tiren el-Hûî’nin söylediklerine bir bak›n! et-Tenkîh, 4/254’te flöyle de-
mektedir:

“En genel anlam›yla tak›yye asl›nda cevaz ve hilye (süs) hükmü tafl›mak-
tad›r.”!

Bu ifadeler fiîa nazar›nda Sünnîlerin yahudilerden, h›ristiyanlar-
dan ve müflriklerden daha flerli olduklar›n›n delilidir. Buna göre Ehl-
i Sünnete karfl› takiyye vaciptir. Kâfirlere karfl› ise cevaz ve hilye
hükmü tafl›maktad›r.

el-Hûî’ye S›râtu’n-Necât fî Ecvibeti’l-‹stiftâât, 2/79’da (Mektebetu’l-Fa-

kîh, Kuveyt, 1996) flöyle bir soru yöneltilmifltir:
“‹badetler konusunda takiyyeden kastedilen nedir? Bu takiyyenin befl hü-
küm ile vasfedilmesi mümkün müdür? Bu takiyye herhangi bir zarar kor-
kusu ihtimaline yönelik midir, yoksa görünüflte iyi geçinmek ve dikkatle-
ri üzerine celbetmemek kabilinden midir?”

el-Hûî bu soruya flöyle karfl›l›k vermifltir: 
“Zarar ihtimali  bulundu¤u durumda takiyye vaciptir. Onlarla (yani sünnî-
lerle) birlikte namaz k›lmak ise zarar ihtimali olmamakla birlikte müste-
habd›r.”!?

Derim ki: el-Hûî burada zarar ihtimali bulunmad›¤› durumda da
sünnîlere karfl› takiyye yap›lmas›n›n câiz oldu¤unu aç›kça dile getir-
mektedir.

Ayr›ca Âyetullahu’l-Uzmâlar›ndan Kâz›m el-Hâirî’ye el-Fetâvâ’l-
Muntehabe, 1/150’de (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) flöyle bir soru yöneltil-
mifltir: 

“fier‘î olarak kendisi ile amel edilmesi câiz olan takiyyenin s›n›rlar› nedir?
Sözlü olarak s›k›nt› vermek, mezhebi tenkit etmek, bask› yapmak takiy-
ye ile amel edilmesini câiz k›lan hususlardan m›d›r?”

Bu soruyu flöyle cevapland›rm›flt›r: 
“fiiî olan birinin sünnî bir kimse ile flîaya karfl› nefret oluflturmay›p hüsnü
zan uyand›racak flekilde muamele etmesi gerekir.”!?

2- fiîa Takiyyeyi Terk Etmeye Ne Zaman Bafllar?
Müslüman kardeflim! fiîa kendilerince vehmedilen mehdinin zu-

huruna dek takiyyeye ba¤l› kalmaya devam eder.

fiîa müfessiri el-Ayyâflî, Tefsîr’inde 2/351’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹lmiyyeti’l-‹s-

lâmiyye, Tahran), el-Hurr el-Âmilî Vesâilu’fl-fiîa, 11/467’de, Abdullah fieb-
ber el-Usûlu’l-Asîle, s.321’de (Mektebetu’l-Mufîd Yay›nlar›, Kum) Cafer-i Sa-
d›k’tan “Rabbimin vaadi geldi¤i zaman onu paramparça k›ld›.” (Kehf,
18/98) âyetinin tefsiri sadedinde flöyle dedi¤ini zikretmifllerdir: 

“Keflf an›nda takiyyeyi kald›r›r ve Allah düflmanlar›ndan intikam al›r.”!!
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Allah düflmanlar› ile kastedilenler sünnîlerdir. Çünkü fiîa takiyye
ile onlara karfl› muamele etmektedir. Keflf an› ile kastedilen mana da
vehmî imamlar›n›n ortaya ç›k›fl an›d›r.

Küleynî, el-Kâfî, 2/217’de, el-Feyd el-Kâflânî, el-Vâfî, 3/122’de Ebû Ab-
dillah aleyhisselam’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Ey Hubeyb! Kimin takiyyesi varsa Allah onu yüceltir ey Hubeyb! Kimin
de takiyyesi yoksa Allah onu alçalt›r ey Hubeyb! Muhakkak ki insanlar bir
sükünet içinde bulunmaktad›rlar. E¤er öteki olacak olsa, bu da olurdu.”!?

Seyyid Ali Ekber el-Gifârî, el-Kâfî üzerine kaleme ald›¤› hafliye-
sinde 2/217’de flunlar› dile getirmifltir: 

“fiayet öteki olacak olsayd›, yani kâim(mehdi)in zuhuru gerçekleflseydi,
bu da olurdu, yani takiyyenin terkedilmesi de tahakkuk ederdi.”!?

Muhaddis ve muhakkikleri Muhammed b. el-Hurr Vesâilu’fl-fiîa,
11/57’de Hasen b. Hârûn’dan flunlar› rivayet etmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselam yan›nda oturuyordum. Muallâ b. Huneys ona
‘Kâim imam Ali aleyhisselam’›n siretine muhalif bir gidiflata m› sahip?’ di-
ye bir soru yöneltti. fiöyle dedi: “Evet, Ali aleyhisselam, nimet ve ikram
ile dolu bir sirete sahiptir. Çünkü kendi taraftarlar›n›n (flîas›n›n) onlara
karfl› zafer kazanaca¤›n› biliyordu. Kâim ise onlar içinde k›l›çla ve esaret
alt›na almak fleklinde bir sirete sahip olacakt›r. Çünkü o da kendisinden
sonra taraftarlar›n›n (flîas›n›n) onlara karfl› kesinlikle galibiyet kazana-
mayacaklar›n› bilmektedir.”!?

Allâmeleri Âyetullah Hac› Mirzâ Takî el-Asfahânî Mikyâlu’l-Me-
kârim fî Fevâidi’d-Duâ li’l-Kâim, (c.1, s.246)’da (‹mam Mehdî Yay›nlar›, Kum)

“Kâfirlere mühlet ver! Onlara biraz süre tan›!” (Târ›k,86/17) âyetinin
tefsiri hakk›nda Ali b. ‹brahim el-Kummî’nin flu tefsirini nakleder:
“Kâim’in gönderilip de benim için Kureyfl’ten, Emevîlerden ve di¤er
insanlardan olan cebbarlardan ve ta¤utlardan intikam alaca¤› vakte
kadar süre tan›!”

Âyetullah el-Asfahânî ad› geçen kitab›nda, 1/148’de bizlere Alî b.
el-Hüseyin aleyhisselam’dan flöyle dedi¤ini nakleder: “Kaimimiz ortaya
ç›kt›¤› zaman Allah Azze ve Celle taraftarlar›m›z›n (flîam›z›n) gene-
linden korkuyu giderir. Kalplerini demir gibi sa¤lam k›lar. Onlardan
bir kifliye k›rk kiflilik güç verir. Yeryüzünün hakimleri ve zirveleri
olurlar.”

Hocalar› Muhammed b. Muhammed b. Sâd›k es-Sadr el-Mûsevî
Târîhu mâ Ba’de’z-Zuhûr adl› kitab›nda, s.726’da (Dâru’t-Teâruf li’l-Matbû-

ât, Lübnan, II. bask›) Ebû Cafer aleyhisselam’dan flu rivayette bulunmufltur::  
“‹nsanlar sükunet içerisinde iken onlarla nikahlan›r›z, onlara mirasç›
oluruz, kendilerine had uygular›z, emanetlerini yerine getiririz. Ta ki kâ-
im geldi¤inde müzâyele de gelmifl olur.” es-Sadr müzâyelenin manas›n›
aç›klam›fl ve flöyle demifltir: “Hak ehli ile bât›l ehlinin birbirinden ayr›l-
mas›d›r.”
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Hac› Âyetullah Seyyid ‹brahim ez-Zincânî Hadâiku’l-Uns, s.104’te
(Dâru’z-Zehrâ, Beyrut) Emiru’l-Müminîn aleyhisselam’dan flöyle dedi¤ini nak-
letmifltir: 

“Onlar›n fakihleri kendi istekleri do¤rultusunda fetva vermekte, kad›lar›
bilmedikleri fleyleri söylemekte ve ço¤u da yalanc› flahitlikte bulunmak-
tad›r. Kâim ortaya ç›kt›¤› zaman fetva ehlinden intikam alacakt›r.”!? 

Âyetullah ez-Zincânî bu rivayete talikte bulunarak (ayn› sayfada)
flöyle demektedir: 

“Fakihlerden maksat muhaliflerin fakihleridir. Çünkü onlar Allah’in inzal
etti¤inden baflkas›yla fetva verirler. Bunun flahidi ‹mam Bâk›r aleyhisse-
lam’›n flu sözüdür: Bu ‹mam Mehdi ortaya ç›kt›¤› zaman (Allah onun fle-
refli ç›k›fl›n› çabuklaflt›rs›n) özellikle fakihler d›fl›nda aç›k bir düflman or-
tada kalmayacakt›r. O ve k›l›ç birbirinin kardeflidir. K›l›ç, yani otorite ve
güç elinde olmasa fakihler onun katledilmesi için fetva verirlerdi. Fakat
Allah onu k›l›çla galip k›lacakt›r.”!? Zincânî’nin sözü burada sona eriyor.

Allameleri Muhammed Bâk›r el-Meclisî Farsça olarak kaleme al-
d›¤› Kitâbu Hakki’l-Yakîn adl› eserde, Hindistan allamesi Mevlana
Muhammed Manzûr Numanî’nin es-Sevretu’l-Îrâniyye fî Mîzâni’l-‹s-
lâm adl› eserinin 148. sayfas›nda onlar›n mehdinin zuhur edip de ön-
ce sünnî âlimleri ve sonra da avam› öldürmeye bafllayana dek bizim-
le nikahlanacaklar›n›, bize mirasç› olacaklar›n› ondan nakletti¤ini
beyan etmektedir.

Hocalar› el-Küleynî’nin talebesi olan hocalar› Ebû Zeyneb Mu-
hammed b. ‹brahim en-Numânî, Kitâbu’l-Gaybet adl› eserde, s.233’te
(Mektebetu’s-Sadûk, Tahran) Muhammed b. Muslim’den flöyle dedi¤ini riva-
yet etmifltir: 

“Ebû Cafer aleyhisselam’›n flunlar› söyledi¤ini iflittim: ‹nsanlar kâim orta-
ya ç›kt›¤› zaman neler yapaca¤›n› bilselerdi, öldürece¤i insanlardan dola-
y› kendisini görmeyi istemezlerdi. Mehdi ifle Kureyfl ile bafllayacak. Ku-
reyfl’ten k›l›çtan baflka bir fley al›p vermeyecek. Öyle ki insanlar›n birço-
¤u bu Muhammed ailesinden de¤il. fiayet öyle olsayd› merhamet ederdi,
diyecekler.”!? 

Bu rivayeti Muhammed Sad›k es-Sadr Târîhu mâ Ba’de’z-Zu-
hûr’da s.567’de (az önce yukar›da iflaret edilen bask›s›nda) zikret-
mifltir. Ayr›ca fakihlerinin ve muhaddislerinin fleyhi Hac› fieyh Ali el-
Yezdî el-Hâirî de ‹lzâmu’n-Nâs›b fî ‹sbâti’l-Hucceti’l-⁄âib, 2/283’te
(Muessesetu’l-A’lemî li’l-Matbûât Yay›nlar›, Beyrut, 1977m, IV. Bask›) zikretmifltir.

Numanî’nin el-Gaybet adl› eserinde s.231’de ve Târîhu mâ Ba’de’z-
Zuhûr, s.566’da Zurâra > Ebû Cafer aleyhisselam tarikinden gelen flu ri-
vayet yer al›r: fiöyle anlatt›. 

Ona dedim ki: Salihlerden bir salih. Bana onun ismini söyle. Kâim aley-
hisselam’› kasdediyordum. “‹smi benimle ayn›d›r” dedi. ‘Muhammed sal-



lallâhu aleyhi ve âlihî’nin sireti üzere mi hareket edecek?’ dedim. fiöyle
yan›t verdi: “Heyhât! Heyhât! Ey Zurâra onun sireti üzere yürümeyecek.”
‘Sana kurban olay›m! Neden?’ dedim. “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âli-
hî ümmeti içinde nimetle hareket etmiflti. Kâim ise insanlar içinde öldür-
mekle hareket edecek. Kendisi ile birlikte olan kitapta bu flekilde öldür-
mekle hareket etmekle emrolunmufltur. Hiç kimseden tevbe etmesini de
istemeyecek. Ona karfl› gelene yaz›klar olsun!”!?

fieyh Muhammed b. Muhammed Sad›k es-Sadr, Târîhu mâ Ba’de’z-
Zuhûr s.570-571’de ‹bn Hubeyra’n›n azatl›s› Rufeyd’den flöyle dedi¤i-
ni nakletmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselam’a flöyle dedim: “Ey Rasûlullah’›n o¤lu! Sana
kurban olay›m! Kâim, ehl-i sevâd (yani müslümanlar›n cumhuru) içinde
Ali b. Ebî Tâlib’in sireti ile mi hareket edecek?” “Hay›r, ey Rufeyd!” dedi,
“Ali b. Ebî Talib ehl-i sevad içinde cifr-i esvedde olanla hareket etmiflti.
Kâim ise Araplar içinde cifr-i ahmerde olanla hareket edecektir.” “Sana
kurban olay›m! Cifr-i ahmer nedir?” dedim. Parmaklar›n› bo¤az›na daya-
d› ve “‹flte böyle”, yani bo¤azlamakt›r, dedi.”!?

Numânî’ye ait el-Gaybet, s.234’te ve es-Sadr’a ait Târîhu mâ Ba’de’z-
Zuhûr, s.115’te Ebû Abdillah aleyhisselam’dan rivayete göre: “Kâim or-
taya ç›kt›¤› zaman kendisi ile Araplar ve Kureyfl aras›nda k›l›çtan
baflka bir fley yoktur.” demifltir.

el-Gaybet, s.236’da Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan rivayete göre flöy-
le demifltir:

“Bizimle Araplar aras›nda bo¤azlamaktan baflka bir fley kalmam›flt›r.” de-
mifl ve eliyle bo¤az›na iflaret etmifltir. Hevadan konuflmayan masum
imamlar›ndan flîaya yönelik ifade edilen flu sözlerini rivayet etmifllerdir:
Sizin hakk›n›zda -sizden bir kifli onlar›n bin kiflisinden daha hay›rl› oldu-
¤u halde- sizden birinin onlardan birine karfl›l›k öldürülece¤inden korku-
muz olmasa onlar› öldürmenizi emrederdik. Fakat bu ‹mam aleyhisse-
lam’›n gelifline kadard›r.”!? 

Bu çirkin rivayete hocalar› el-Hurr el-Âmilî, Resâilu’fl-fiîa,
11/60’ta; el-Bahrânî, el-Hadâik, 18/155’te; fieyh Hüseyin Âl Usfûr, el-
Mehâsinu’n-Nefsâniyye, s.166’da ve hocalar› el-Feyd el-Kâflânî, el-Vâ-
fî, 10/59’da flu laf›zla yer vermifltir:

“... Sizin hakk›n›zda sizden bir kiflinin onlardan bir kifli karfl›l›¤›nda öldü-
rülece¤inden korkumuz olmasa -ki sizden bir kifli onlardan bin kifliden,
yüz bin kifliden daha hay›rl›d›r- onlar› öldürmenizi emrederdim. Fakat bu
imam (zuhur edene) kadard›r.”!?

***
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‹kinci Fas›l

fiÎA’NIN ‹SLAM VE MÜSLÜMANLAR 
HAKKINDAK‹ ‹NANÇ ESASLARI

1. On ‹ki ‹mam›n Velâyetine ‹nanmayan›n Tekfir
Edilmesi

fiîa, imametin dinin as›llar›ndan oldu¤u ve Hz. Peygamber sallallâ-

hu aleyhi ve sellem’in on iki imam› nassen bildirdi¤i görüflündedir. fiu an-
da müslüman kardeflim, fiîa’n›n kendi görüfllerine kail olmayanlar
hakk›ndaki tutumlar›na muttali olacaks›n.

Kendi aralar›nda Sadûk lakab›yla tan›nan muhaddislerinin reisi
Muhammed b. Ali b. el-Hüseyin b. Babaveyh el-Kummî, Risâletu’l-
‹’tikâd, s.103’te (Merkez Neflri’l-Kitâb, ‹ran, 1370h.) flunlar› kaydetmifltir:

“Müminlerin emiri Ali b. Tâlib aleyhisselâm’›n ve kendisinden sonra gelen
di¤er imamlar›n aleyhimusselâm imâmetini inkâr eden kimse hakk›ndaki
itikad›m›z bütün peygamberlerin nübüvvetini inkâr eden kimse hakk›n-
daki gibidir. Müminlerin emirini ikrar edip de ondan sonra gelen imam-
lardan birini inkâr eden hakk›ndaki inanc›m›z ise, bütün peygamberleri
ikrar edip de Muhammed sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin nübüvvetini inkâr
eden konumunda oldu¤udur.”!?

‹mam Sâd›k’a nisbet edilen flöyle bir hadis nakletmifltir: 
“Bizim sonumuzu inkar eden, evvelimiz inkar etmifl gibidir.”! (Risâletu’l-‹’ti-
kâd’da ayn› sayfada.)

Ayr›ca Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî’ye flöyle bir söz nisbet
etmektedir: 

“Benden sonra imamlar on ikidir. Bunlar›n ilki müminlerin emiri Ali b.
Ebî Tâlib aleyhisselam ve sonuncular› da kâim(imam)dir. Onlara itaat ba-
na itaat; onlara isyan da bana isyand›r. Kim onlardan bir tekini inkar
ederse, beni inkar etmifltir.”!!! Ayn› kaynakta yer almaktad›r.

Sadûk’un bu sözlerini ve hadislerini allameleri Muhammed Bâk›r
el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr 27/61-62’de nakletmifltir.

Mutlak anlamdaki allameleri Cemaeddin el-Hasen b. Yusuf b. El-
Mutahhir el-Hillî flöyle demektedir: 

“‹mâmet genel bir lütuf; nübüvvet ise özel bir lütuftur. Genel olan lütfu



(on iki imam›) inkar eden özel lütfu inkar edenden daha flerlidir. Yani
imameti inkar eden kimse nübüvveti inkar edenden daha kötüdür.”!!! 

Bu sapt›r›c› sap›¤›n el-Elfeyn fî ‹mâmeti Ali b. Ebî Tâlib adl› kita-
b›nda s.13’te (Muessesetu’l-A’lemî li’l-Matbûât, Beyrut, 1982m., III.bask›) ifadeleri
flöyledir:

“‹mâmet genel bir lütuf, nübüvvet de özel bir lütuftur. Çünkü ileride de
gelece¤i üzere imam›n hilaf›na zaman›n, hayatta olan bir peygamberden
yoksun olmas› mümkündür. Genel lütfun inkar edilmesi, özel lütfun inkar
edilmesinden daha flerlidir. Sâd›k aleyhisselam’›n da imameti bir as›l ola-
rak ve temelden inkar edenin en flerlileri oldu¤u konusundaki sözü de bu-
na iflaret etmektedir.”!?

Hocalar› ve muhaddisleri Yusuf el-Bahrânî, fiîa nezdinde muteber
olan ansiklopedisinde (el-Hadâiku’n-Nâd›ra fî Ahkâmi’l-Itrati’t-Tâhira, c.18, s.153, Dâ-

ru’l-Advâ, Beyrut/Lübnan) “Yaz›klar olsun! Allah Subhânehû ve Teâlâ’y› ve
rasûlünü inkar edenle dinin as›llar›ndan oldu¤u sabit olan imameti
inkar eden aras›nda ne gibi bir fark var ki?!” demifltir.

Hâkimleri, muhakk›klar› ve filozoflar› el-Feyd el-Kâflânî olarak
tan›nan Muhammed Muhsin Minhâcu’n-Necât, s.48’de (Dâru’l-‹slâmiyye,

Beyrut, 1987m.) flunlar› söylemektedir: 
“Onlardan (yani on iki imamdan) birinin imametini kim inkar edese, bü-
tün peygamberlerin aleyhimusselam nübüvvetini inkâr etmifl mesabesinde-
dir.”!!!

Allame, hüccet, ümmetin iftihar› gibi lakaplarla and›klar› Molla
Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 23/390’da flunlar› ifade
etmektedir: 

“Müminlerin emirinin ve kendi evlad›ndan olan imamlar›n aleyhimusse-
lam imametine ve bunlar›n di¤er kimseler karfl›s›ndaki faziletlerine inan-
mayan kimse hakk›nda küfür ve flirk lafz›n›n kullan›lmas› ateflte ebedi ka-
lacaklar›na delalet etmektedir.”!!!

Derim ki: fiîa’ya karfl› güzel duygular besleyenler, güzel duygular
hissettikleri bu kimselerin itikad›nca sonsuza dek atefltedirler. ‹bret
alan var m›?

Hocalar› Muhammed Hasen en-Necefî Cevâhiru’l-Kelâm, 6/62’de
(Dâru ‹hyâi’t-Turâsi’l-arabî, Beyrut) flöyle demektedir: “Hak ehline muhalif
olan, aram›zda bu konuda hiçbir ihtilaf bulunmaks›z›n kafirdir... fier-
hu Usûli’l-Kâfî’de el-Fâd›l Muhammed Sâlih’ten ve hatta ‹hkâku’l-
Hak’ta fierif Kad› Nurullah’tan din as›llar›ndan biri oldu¤u için vela-
yeti inkar edenlerin küfre girdi¤i hükmü nakledilmifltir.”

Derim ki: Dikkat ediniz! Velayeti, yani imameti inkar edenler ara-
lar›nda hiçbir muhalefet olmaks›z›n nas›l da küfre giriyor?! Yani Ehl-
i Sünnet, fiîaya göre aralar›ndan hiçbir hilaf bulunmaks›z›n kâfirdir.
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Ayr›ca Hakîm lakapl› hocalar› Muhsin Tabatabâî, kendi aralar›n-
da hilaf bulunmaks›z›n onlara muhalefet eden kimselerin kafir ol-
duklar›n› nakletmifltir. Bu nakil, Mustemsiku’l-Urveti’l-Vuskâ,
1/392’de (Matbaatu’l-Âdâb, Necef, 1970m.) yer almaktad›r.

‹kinci allame lakab› verdikleri Âyetullah fieyh Abdullah el-Mâm-
kânî, Tenkîhu’l-Makâl, 1/208’de (Bâbu’l-Fevâid, Necef, 1952m.) flunlar› kay-
deder: 

“Haberlerden ç›kar›lan en son neticeye göre isnâ aflar mezhebine mensup
olmayan herkes hakk›nda ahirette kafir ve müflrik hükmü cereyan ede-
cektir.”!!!

Muhaddisleri ve kendilerine göre büyük hocalar› Abbas el-Kum-
mî, Menâzilu’l-Âhira, s.149’da (Dâru’t-Teâruf li’l-Matbûât, 1991m.) flunlar› söy-
lemektedir: 

“Ahiretin korkunç konaklar›ndan biri de s›ratt›r... Ahiretteki bu s›rat,
dünyadaki hak din, velâyet yolu, müminlerin emirine ve onun zürriyyetin-
den gelen tertemiz imamlara sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem ittiba demek
olan s›rat-› mustakîm’in somutlaflt›r›lm›fl halidir. Bu yoldan sap›p da söz
veya fiille bat›la meyleden herkesin aya¤› bu engelde sürçecek ve cehen-
neme yuvarlanacakt›r.”!!

Derim ki: Ali’ye ve tertemiz imamlara ittiba eden kimseler ile kas-
tedilen fiîa’n›n el-Kâfî, Tehzîbu’l-Ahkâm, el-‹stibsâr, Men lâ Yahduru-
hu’l-Fakîh, el-Vâfî, Vesâilu’fl-fiîa, Tefsîru’l-Kummî, el-‘Ayyâflî, es-Sâfî,
Bihâru’l-Envâr... gibi kendilerine özgü kitaplar›nda onlara nisbet et-
tikleri fleydir. Yani s›rat-› mustakîm bu flîa kitaplar›nda yer alan fley-
dir. Bu inanç onlara ait bir inançt›r.

Muhaddisleri Abbas el-Kummî’nin kendisinden nakletti¤ine göre
Allameleri Muhammed Bâk›r el-Meclisî, ad› geçen kitab›nda
(s.150’de) flunlar› kaydetmifltir: 

“Bu engellerin hepsi s›rat üzerindedir. Bunlardan birinin ad› da velâyet-
tir. Bunun yan›nda bütün insanlar durdurulur ve müminlerin emiri ile
kendisinden sonraki imamlar›n velayetlerinden sorgulan›rlar. Velâyeti
gerçeklefltiren kurtulur. Gerçeklefltiremeyen orada kal›r ve afla¤› düfler.
fiu âyeti zikretti: “Onlar› durdurun! Muhakkak ki onlar sorguya çekilecek-
tir.”!! (Sâffât, 37/24)

Ad› geçen kitapta (s.97) “Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi veri-
lir. Ve onlar o gün korkudan emin k›l›n›rlar.”(Neml, 27/89) âyetinin
tefsiri hakk›nda Müminlerin emiri aleyhisselam’dan flöyle nakledilmifl-
tir: “‹yilik; velayet bilgisi ve biz ehl-i beytin sevilmesidir.”

Derim ki: Velâyetin sadece ehl-i beyt sevgisi manas›na gelmedi¤i,
nassen bildirilmifl olan on iki imama, onlar›n masum olduklar›na,
sözlerine Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’inki gibi ilahî bir vahiy
olarak inanmak oldu¤una dikkat ediniz! 
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fiiîlerin müteveffa taklit mercileri Ayetullah el-Uzmâ Ruhullah el-
Mûsevî el-Humeynî, el-Erbaûne Hadîsen adl› kitab›nda, s.510-511’de
(Dâru’t-Teâruf li’l-Matbûât, Beyrut, 1991m.) Muhammed b. Muslim es-Seka-
fî’den flöyle söyledi¤ini nakletmifltir: 

“Ebû Cafer Muhammed b. Ali aleyhimasselam’a “‹flte onlar, Allah onlar›n
kötülüklerini iyiliklere tebdil eder. Allah ¤afûr ve rahîmdir.” (Furkan,
25/70) âyeti hakk›nda soru sordum. fiöyle dedi: “Günahkâr mümin k›yâ-
met gününde getirilir ve hesap mekan›nda durdurulur. Hesab›n› Allah-u
Teâlâ kendisi görür ve hiçbir insan› da bu hesaba muttali k›lmaz. O kula
günahlar›n› tan›t›r. Taki kul kötülüklerini ikrar edince Allah Azze ve Cel-
le yaz›c›lara “O kötülükleri iyiliklere tebdil edin ve insanlara gösterin!”
der. ‹nsanlar o zaman “Bu kulun hiçbir günah› yok ha!” derler. Sonra Al-
lah cennete emreder. Âyetin tevili böyledir. Bu ayet özellikler bizim taraf-
tarlar›m›z (flîam›z)dan olan günahkârlar hakk›ndad›r.”!?

Humeynî ad› geçen eserinde (s.511) bu rivayetle alakal› talikinde
flöyle demektedir: 

“Malumdur ki, bu durum ehl-i beyt flîas›na mahsustur. Di¤er insanlar bun-
dan mahrumdurlar. Çünkü iman, ancak Ali’nin ve masum, pak vasilerinin
aleyhimusselam velâyeti vas›tas›yla gerçekleflebilir. Hatta Allah ve Rasûlü,
bir sonraki bölümde zikredece¤imiz gibi velâyet olmaks›z›n iman› kabul
etmez.”!?

Humeynî, el-Erbaûne Hadîsen, s.512’de flöyle demektedir: 
“Hadis-i flerifin son k›sm›nda geçen “Ehl-i beyte velâyet ve onlar›n tan›n-
mas›n›n amellerin kabul edilmesinde flart oldu¤u” hususu müsellem ko-
nulardan kabul edilir. Ve hatta Mukaddes fiîa mezhebinin zaruriyat›ndan-
d›r. Konuyla ilgili haberler bu gibi muhtasar kitaplar›n kapsama gücünün
çok üstünde ve tevatür hacminden de daha fazlad›r. Bu kitap sözü edilen
haberlerden baz›s›n› teberrüken zikredecektir.”!?

fiîaya mahsus olan velâyetin, diriltilecekleri güne de¤in fliîlerin
kesinlikle k›p›rdatmad›klar› temel inançlar›ndan say›ld›¤›na dikkat
ediniz! Onlara göre bu haberler, Humeynî’nin de ikrar etti¤i gibi te-
vatür hacminden de daha fazla. Ameller ancak velâyet ile kabul edi-
lebiliyor ve hatta Allah ve rasûlüne iman bile ancak velâyet ile kabul
edilebiliyor. Humeynî’yi dinleyin! Ad› geçen kitab›nda, s.513’te bu
hususu aç›k ve net ifadelerle flöyle dile getiriyor: “Bu mana ile bu ko-
nudaki haberler çok say›dad›r. Toplam›ndan ç›kan sonuca göre ehl-
i beyte (aleyhimusselam) velâyet Allah Subhânehû yan›nda amellerin ka-
bul edilmesi için bir flartt›r. Hatta Allah ve Nebiyyi Ekrem sallallâhu aley-

hi ve sellem’e iman›n kabul edilmesi için de flartt›r.”

Humeynî, el-Bey’ kitab›nda, 2/464’te (Muessesetu Matbûâtey ‹smâîliyyân

li’t-Tabâa ve’n-Neflr ve’t-Tevzî’, Kum/‹ran) flöyle demektedir: 
“Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonraki imamlar ve vali-
lerin gaybet zaman›na dek pefli pefline vasilerin seyyidi Müminlerin emi-
ri ve masum evlatlar› (salavâtullâhi aleyhim ecmâin) olduklar› konusun-
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da hak mezheb aç›s›ndan hiçbir iflkal bulunmamaktad›r. Onlar emir sahi-
bi valilerdir. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî’ye ait olan genel ve-
lâyet ve küllî ilâhî hilafet onlara da aittir.”!?

Âyetullahu’l-Uzmâlar› ve taklit mercileri Ebu’l-Kâsim el-Hûî, Mis-
bâhu’Fekâha fi’l-Muâmelât, 2/11’de (Dâru’l-Hâdî, Beyrut) flunlar› kaydet-
mifltir: 

“Onlar›n (yani muhaliflerin) küfürlerinde hiçbir flüphe bulunmamaktad›r.
Çünkü velâyetin ve imamlar›n bir tekinin bile inkar edilmesi, imamlardan
baflkas›n›n halifeli¤ine inan›lmas› veya cebr vb. hurafe inan›fllara sahip
olunmas› küfrü ve z›nd›kl›¤› gerekli k›lar. velâyeti inkar edenin küfrü ko-
nusundaki zâhir mütevatir haberler buna delalet etmektedir.”!?

el-Hûî ayr›ca ayn› kaynakta (c.2, s.12’de) “Bizimle muhalifler ara-
s›nda ne kardefllik, ne de ismet bulunmaktad›r.” demektedir.

Hocalar› Kâmil Süleyman, Yevmu’l-‹hlâs fî Z›lli’l-Kâimi’l-Mehdî
aleyhisselam adl› eserin 45. sayfas›nda (Dâru’l-Kütubi’l-Lubnâniyye, Beyrut/Lübnan,

VII. Bask›) Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e nisbet edilen flöyle bir
hadis zikretmektedir: 

“Benim ehl-i beytimden on iki kifliye Allah benim anlay›fl›m› vermifltir...
Onlar benim halifelerim, vasilerim, evlad›m ve ›tramd›r. Kim onlara ita-
at ederse, bana itaat etmifl olur. Kim onlara isyan ederse, bana isyan et-
mifl olur. Kim onlar› ya da onlardan bir tekini inkar ederse, beni inkar et-
mifl olur. Allah -izni olmas› d›fl›nda- yere düflmemesi için gö¤ü onlarla
ayakta tutar. Yeryüzünü de üzerindeki yaflayanlarla birlikte yok olup git-
mesin diye onlarla muhafaza eder.”!!!

Ad› geçen ça¤dafl fiiî, s.44’te Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e
nisbet etti¤i bir baflka hadis zikretmektedir: 

“Onlar› -yani on iki imam›- ikrar eden mümindir. Onlar› inkar eden de ka-
firdir.”!!?

Hocalar› Yusuf el-Bahrânî, el-Hadâiku’n-Nâd›ra, 18/53’de flöyle
demektedir: “efl-fiihâbu’s-Sâk›b adl› kitab›m›zda tahkik etti¤imiz gibi
muhalifin kafir oldu¤unu, ‹slam’dan hiçbir flekilde nasibi bulunmad›-
¤›n› ö¤renmifl oldun.”

Seyyid-i Azâm, ‹mad-› Akvam, Âlimler âlimi, Fakihlerin tac›, di-
nin ve milletin reisi, aklî ve naklî bilgileri cem eden, ferî meseleleri
ve as›llar› tehzib eden gibi lakaplarla an›lan Allameleri Seyyid Abdul-
lah fiebber, Hakku’l-Yakîn fî Ma’rifeti Usûli’d-Dîn adl› kitab›nda,
2/188’de (Beyrut bask›s›) flöyle demektedir: 

“Nâs›b olmayan, inat ve taassup göstermeyen di¤er muhalifler hakk›nda
ise, Seyyid Murtazâ gibi bütün imamiyye onlar›n dünya ve ahirtette kafir
olduklar› görüflündedir. Ço¤unlu¤un üzerinde bulundu¤u en meflhur gö-
rüfle göre onlar ahirette ebediyyen kafir olan kimselerdir.”!!?

el-Müfîd, el-Mesâil’de, Meclisî’ye ait Bihâru’l-Envâr’dan (23/391)’de
naklen flunlar› ifade eder: 
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“‹mamlardan herhangi birinin imâmetini inkar eden ve Allah-u Teâlâ’n›n
onlar için farz k›lm›fl oldu¤u itaat› reddeden kimsenin sap›k bir kafir ol-
du¤u ve cehennemde ebediyyen kalmaya müstehak oldu¤u konusunda
‹mâmiyye ittifak etmifltir.”!!!

fieyh Mûsâ Cârullah et-Turkistânî, el-Veflîa fî Nakdi Akâidi’fl-fiîa
adl› kitab›nda, s.227 (Lahor, 1983m. III. bask›) do¤ru söylemifltir: 

“fiîa kitaplar›nda fiîa’n›n en büyük ve en çetin düflman›n›n Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat oldu¤unu gördü¤ümde hayret ediyor, esef duyuyordum. Bü-
tün flîa tabakalar›n›n kalplerini düflmanl›k ruhunun kaplam›fl oldu¤unu
bizzat gözlerimle gördüm.”

Bu görüfl, onlar›n kitaplar›n› okumufl aralar›nda yaflam›fl olan
fieyh Mûsâ Cârullah’a aittir. Bilginin ve o toplum içinde yaflam›fl ol-
man›n neticesinde oluflan bu görüflün do¤rulu¤unu daha da güçlen-
dirmesi bak›m›ndan hocalar› Muhammed Hasen en-Necefî’nin sözle-
rine kulak veriniz! fiîa’n›n sünnîlere karfl› besledikleri fliddetli düfl-
manl›¤› bütün aç›kl›¤›yla ilan ederken fiîa aras›nda tedavül eden Ce-
vâhiru’l-Kelâm fî fierhi fierâi’i’l-‹slâm adl› f›k›h ansiklopedisinde,
22/62-63’de flunlar› ifade etmektedir: 

“Bilinmektedir ki, Allah Teâlâ “Müminler ancak kardefltir.” (Hucurât,
49/10) âyeti ile baflkalar›yla de¤il yaln›zca müminlerle müminler aras›nda
kardefllik ba¤› kurmufltur. Buna göre onlara muhalefet etmenin ve onlar-
dan beri olman›n vücubuna dair mütevatir rivayetler ve bunca âyet bulu-
nuyorken mümin ile muhalif aras›nda kardefllik bulunmas› nas›l tasavvur
edilebilir?”!!

Sünnîlere karfl› düflmanl›k beslemenin ve onlardan beri olman›n
vacip oldu¤una dikkat ediniz! Bu vücubiyet, imamlar› Humeynî’nin
el-Mekâsibu’l-Muharrame’de övgüyle and›¤› mezkûr en-Necefî’nin
sözlerine göre kendi nazarlar›nda mütevatir olan rivayetler gere¤in-
cedir. Uyan›n ey gafiller!

2. fiîa ‹nanc›nda Nâs›be Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’tir
fiîa, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat› Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in

ehl-i beytine düflman olarak görmektedir. Bu nedenle de ehl-i beyte
düflmanl›k besleyenler anlam›nda Nevâs›b ismini kullanmaktad›rlar.
Ancak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat bu ithamdan tamamen beridir.

Âlim, fakih ve muhaddis hocalar› Yusuf el-Bahrânî, tan›nm›fl kita-
b› el-Hadâiku’n-Nâd›ra, c.18, s.157’de (Muessesetu’n-Neflri’l-‹slâmî, Kum) flöy-
le demifltir: 

“Haberlerde ve eskilerin sözlerinde nâs›b ile kastedilen muhaliflerdir.”!!

Sayfa 158’de de flöyle demifltir: 
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“Onlar›n (yani imamlar›n) necislik, nikahlanmamak, mal›n-kan›n helal ol-
mas› vb. ahkamla ilgili haberlerinde yer alan nâs›b›n aç›klamas› muhalif-
lerden ibarettir.”!!

Derim ki: fiîa nezdinde meflhur olana göre muhaliflerle kastedi-
lenler Ehl-i Sünnet ile isnâ aflere flîas›n›n d›fl›nda kalan kimselerdir.

Sikatu’l-‹slam lakapl› Muhammed b. Yakub el-Küleynî, el-Kâfî,
8/292’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tahran/‹ran) Muhammed b. Muslim’den ge-
len senediyle flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’›n yan›na girdim. Ona “Sana kurban olay›m!
‹lginç bir rüya gördüm.” dedim. Bana “Ey ‹bn Muslim! Anlat rüyan›! Rüya
bilgisi olan adam burada oturuyor.” dedi ve eliyle Ebû Hanîfe’ye iflaret et-
ti. Anlatmaya flöyle devam etti: Ben “Kendimi evime girmifl gibi gördüm.
Bakt›m ki ailem de bana bafl kald›r›yorlar. Bir sürü ceviz k›rd›m ve üzeri-
me serpifltirdim. Bu rüya ilgimi çekti.” dedim. Ebû Hanîfe flöyle dedi:
“Sen, ailesinin miras mallar› hakk›nda alçakça has›mlaflacak, tart›flacak
birisisin. fiiddetli bir düflmanl›ktan sonra sen ailenin miras mallar› hak-
k›nda tart›fl›p has›mlaflacak birisisin. fiiddetli bir düflmanl›ktan sonra in-
flaallah bu mallarda kendi hacetine nail olacaks›n. Ebu Abdillah aleyhis-
selam “Vallahi isabet ettin, ey Ebû Hanife!” dedi. Anlatmaya flöyle devam
etti: Sonra Ebû Hanîfe onun yan›ndan ç›k›p gitti. “Sana kurban olay›m!
Ben bu nâs›bînin tabirini be¤enmedim.” dedim. “Ey ‹bn Muslim!” dedi,
“Allah sana bir kötülük vermesin! Onlar›n tabiri bizimkine, bizim tabiri-
miz de onlar›nkine uymaz. Tabir onun yorumlad›¤› gibi de¤ildir.” “Sana
kurban olay›m! ‘‹sabet ettin’ deyip hata etmifl oldu¤u halde yemin etmen
nedir peki?” dedim. “Evet, hataya isabet etmifl oldu¤u için ona yemin et-
tim.” dedi. Ona “Peki bu rüyan›n tevili nedir?” dedim. “Ey ‹bn Muslim!
Sen bir kad›nla muta yapacaks›n. Ailen bunu ö¤renecek ve üzerindeki el-
biseyi parçalayacak.” dedi.”!?

el-Müfîd lakapl› Hocalar› Muhammed b. Muhammed b. en-Nu-
mân Uddetu Resâil Faslu’l-Mesâili’s-Sâ¤âniyye, s.253, 263, 265, 268
ve 270’de (Kum bask›s›) Ebû Hanîfe rahimehullah hakk›nda nâs›bî ifadesini
kullanmaktad›r..  

fiîa mezhebi mensubu Seyyid Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-
Numâniyye, 2/307’de (Tebriz/‹ran bask›s›) flöyle söylemektedir:

“‹mamlar›n aleyhimusselam ve havas›n Ebû Hanife ve benzerleri için nâ-
s›bî ifadesini kullanmalar› bu manay› desteklemektedir. Bununla birlikte
Ebû Hanife ehl-i beyte karfl› düflmanl›k beslemifl de¤ildir. Aksine onlarla
birlikteli¤i bulunmakta ve sempati duymaktayd›.”!

Hocalar› Hüseyin b. fieyh Muhammed Âl Usfûr ed-D›râzî el-Bah-
rânî efl-fiîî, el-Mehâsinu’n-Nefsâniyye fî Ecvibeti’l-Mesâili’l-Horasâ-
niyye adl› eserinde, s.157’de (Beyrut bask›s›) flunlar› ifade etmifltir:

“Daha önce ö¤renmifl oldu¤una göre nâs›b sözü bir baflka kimseyi Ali
aleyhisselam’›n önüne geçirmek d›fl›nda bir fley ifade etmemektedir.”!

Derim ki: Ebû Hanife rahimehullah Ebû Bekir, Ömer ve Osman radi-
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yallâhu anhum’u Ali radiyallâhu anh’tan önde tutuyordu. Bu sebeple de onu
nâs›b olmakla vasfetmektedirler. Allah’a s›¤›n›r›z.

Ehl-i Sünnet de bu üç sahabîyi Hz. Ali’den önde tuttuklar›ndan
dolay› fiîa’ya göre nâs›bîdirler. fieyh Hüseyin b. fieyh Âl Usfûr ed-D›-
râzî el-Bahrânî ad› geçen kitab› el-Mehâsinu’n-Nefsâniyye fî Ecvibe-
ti’l-Mesâili’l-Horasâniyye, s.147’de flöyle demektedir: 

“Aleyhimusselam’›n haberleri nâs›bînin kendi aralar›nda sünnî denilen
kimseler oldu¤unu bildirmektedir.”!

Ayn› flah›s ayn› yerde flöyle demektedir:
“Nâs›bîlerle murad edilenlerin tesennün ehli olduklar› konusunda baflka
söze hacet yok.”!

fiîa’n›n hocas›, âlimi, muhakk›k›, mudakk›k›, hakimi Hüseyin b.
fiihâbeddin el-Kerkî el-Âmilî, Hidâyetu’l-Ebrâr ilâ Tarîki’l-Eimmeti’l-
Athâr, s.106’da (I.bask›, 1396h.) “Kâfirlerin Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve

sellem’in peygamberli¤ini; nâsbîlerin de vasînin halifeli¤ini inkar et-
melerini gerektiren flüphe gibi...” ifadesini kullanm›flt›r.

fiiî fleyh Ali Âl Muhsin Keflfu’l-Hakâik adl› kitab›nda, s.249’da (Dâ-

ru’s-Safve, Beyrut) flöyle demektedir:
“Ehl-i Sünnet âlimlerinden nâs›bî olanlara gelince, say›lar› oldukça fazla-
d›r. ‹bn Teymiyye, ‹bn Kesîr ed-Dimaflkî, ‹bnu’l-Cevzî, fiemsuddin ez-Ze-
hebî, ‹bn Hazm el-Endelusî vb. bunlardan baz›lar›d›r.”!?

fiiî Allâme Muhsin Muallem, en-Nasb ve’n-Nevâs›b adl› kitab›nda
s.259, (Dâru’l-Hâdî, Beyrut) 5.Bab, 3.Fas›lda “en-Nevâs›b fi’l-‹bâd (Kullar
Aras›nda Nâs›bîler)” bafll›¤› alt›nda kendi iddias›nca iki yüzden fazla
nâs›bîyi zikretmektedir.

Nâsbîlerden baz›s› olarak flu isimleri zikretmektedir:

Ömer b. el-Hattâb, Ebû Bekir es-S›ddîk, Osman b. Affân, mümin-
lerin annesi Âifle, Enes b. Mâlik, Hassân b. Sâbit, Zübeyr b. el-Avvâm,
Saîd b. el-Museyyeb, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Talhâ b. Ubeydillah, ‹mâm
el-Evzâî, ‹mâm Mâlik, Ebû Mûsâ el-Efl’arî, Urve b. ez-Zübeyr, ‹bn
Hazm, ‹bn Teymiyye, ‹mâm Zehebî, ‹mâm Buhârî, ez-Zührî, el-Mu¤î-
ra b. fiu’be, Ebû Bekir Bâk›llânî, M›s›r Ensâru’s-Sünneti’l-Muhamme-
diyye Reisi fieyh Hâmid el-Fakî, Muhammed Reflîd R›za, Muhibbud-
dîn el-Hatîb, Mahmûd fiükrî el-Âlûsî ve daha birçoklar›.

Demek ki nâs›bîler sünnîlerin tamam›d›r. Âyetullahu'l-Uzmâlar›
Muhammed el-Hüseynî efl-fiîrâzî büyük f›k›h ansiklopedisinde,
33/38’de (Dâru’l-Ulûm, Beyrut, 1409h., II.bask›) flöyle demektedir: “Üçüncü:
Ebû Abdillah aleyhisselam’dan ‹bn Sinân’›n haberi gibi nâs›bînin mutlak
manada avam olarak tefsir edilmesinden sonra mezkûr iki haberin
zaruri olarak çeliflmesi...”
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Derim ki: Herhangi bir kimse “fiiiler nezdinde avamla kastedile-
nin sünnîler oldu¤unu nas›l anlayabiliriz?” derse, flöyle cevap verebi-
lirim:

“Biz fiîa’y› kendi kitaplar›ndan ve âlimlerinin sözlerinden tan›yo-
ruz. Âyetullahu'l-Uzmâ Muhsin el-Emîn, A’yânu’fl-fiîa adl› tan›nm›fl
eserinde, 1/21’de (Dâru’t-Teâruf, Beyrut/Lübnân, 1986m.) flöyle demektedir:

“Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak adland›rd›klar› avam›n mukabilinde ha-
vas kelimesini ashâb›m›z kendileri için kullanmaktad›rlar.”!

fiiîlerin alimi, muhakk›k›, mudakk›k›, hakimi fieyh Hüseyin b. fii-
hâbuddin el-Kerkî el-Âmilî (ö.1076), Hidâyetu’l-Ebrâr ilâ Tarîki’l-
Eimmeti’l-Athâr adl› eserinde, s.264’te (I. Bask›, 1396h.) flöyle demekte-
dir: 

“Birinciye avamdan Muzenî, Gazâlî ve Sayrafî gibi kimseler; havastan da
iki görüflünden birinde Allâme gibileri kail olmufltur...”!

Âyetullahu'l-Uzmâ (kendilerine göre) önde gelen muhakk›k fieyh
Fethullah en-Nemâzî efl-fiîrâzî, Kâidetu Lâ Darara ve Lâ D›râr, s.21’de
(Dâru’l-Advâ, Beyrut, I. Bask›) flöyle demifltir:

“Avam tarikinden gelen hadisi Buhârî ve Muslim... gibi birçok muhaddis-
leri rivayet etmifltir.”!

Demek ki avam Ehl-i Sünnettir ve buna göre nâs›bî kelimesi de
Ehl-i Sünnet hakk›nda kullan›lmaktad›r. 

Daha sonra Muhammed et-Tîcânî es-Semâvî ad›nda fliî bir doktor
efl-fiîa Hum Ehlu’s-Sunne adl› kitab›nda (Muessesetu’l-Fecr, Londra ve Beyrut)

bize karfl› ç›km›flt›r. fiiî kitapç›lardan biri arac›l›¤›yla bu kitab› edin-
dim. Bu adam›n her biri de “Âyetullahu'l-Uzmâ” derecesinde olan iki
fliî alimden icazeti bulunmaktad›r. Bunlardan biri Necef’te ‹mam el-
Hûî, di¤eri de Kum’da el-Mer’aflî en-Necefî’dir. Bunlar› kitab›n›n 316.
sayfas›nda aç›klamaktad›r. Diyorum ki bu fliî, Ehl-i Sünnetin nâs›bî
olduklar›n› aç›kça söyleyerek bize karfl› ç›kmaktad›r. fiîa’ya göre nâ-
s›bîler yerinde gelece¤i üzere kanlar› ve mallar› necis ve mübah kim-
selerdir.

et-Tîcânî, s.79’da flöyle demektedir: 
“Ehl-i hadisin bizzat kendilerinin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olduklar›na
göre; hiç flüphe duyulmayan bir delille sabit olmufltur ki, onlara göre sün-
netle kastedilen fley Ali b. Ebî Tâlib’e kin duymak, ona lanet etmek ve on-
dan beri olmakt›r. ‹flte nâs›bîlik budur.”!

Ey Allah’›n kullar›! Ehl-i Sünnet Ali radiyallâhu anh’a lanet okuyor
ondan teberri ediyor mu? Rabbim seni tenzih ederiz ki, bu büyük bir
iftirad›r.

Sayfa 161’de de flunlar› söylemektedir:
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“Nâs›bîlerin mezhebinin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebi oldu¤unu an-
latmaya gerek yoktur.”!!?

Bilinmektedir ki; Ehl-i Sünnet, nâs›bîlere muhalefet etmifl, Ehl-i
beyt radiyallâhu anhum’un menk›belerini anlatarak onlara reddiyede bu-
lunmufltur. Kendi ana kaynaklar›nda var olan bilgiler et-Tîcânî’nin if-
tiralar›na delildir. Allah mustehak›n› versin!

Sayfa 163’de flunlar› söylemifltir: !!?
“Bu sunufltan sonra aç›kça anlafl›lmaktad›r ki, Ali aleyhisselam’a düflman-
l›k eden, ehl-i beyt aleyhimusselam’a karfl› savaflan nâs›bîler kendilerine
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ad›n› veren kimselerdir.”!!?

Küllü’l-Hulûl ‘‹nde Âli’r-Rasûl adl› kitab›, s.160’da (Dâru’l-Muctebâ,

Lübnan) flöyle demektedir: 
“(fiîa’n›n) bir yandan namaz›n ahkam› üzerinde içtihadda bulunan, öte
yandan da namaz esnas›nda Ali ve ehl-i beyte sövmeyi adet edinen Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaat›n imaml›¤›nda namaz k›lmas› zordur.”!!?

efl-fiîa Hum Ehlu’s-Sunne adl› kitab›, s.295’te flunlar› kaydetmifltir: 
“Araflt›rmay› biraz daha geniflletmek istedi¤imizde Ehl-i Sünnet ve’l-Ce-
maat›n Emevîler ve Abbasilerin önderli¤inde peygamberin ehl-i beytine
karfl› savaflt›klar›n› söyleyebiliriz.”!!?

Bu mücrim bununla da yetinmemifl s.159’da “Ehl-i Sünnetin Ehl-i
Beyte Olan Düflmanl›¤› Kendi Kimliklerini Ortaya Koymaktad›r”
ad›nda bir fas›l açm›flt›r. Ayn› sayfada flunlar› kaydeder:

“Araflt›rmac› Ehl-i Sünnetin hakikati ile yüz yüze gelince flafl›r›p kal›r ve
onlar›n ›tra-i tâhiraya karfl› savaflan, lanet okuyan, öldürülmeleri ve eser-
lerinin yok edilmesi için çal›flan birer düflman olduklar›n› anlar.”!!?

Sayfa 164’te flunlar› söylemektedir:
“Bu fasla iyi dikkat et! Zira Ehl-i sünnet ve’l-Cemaatin gizli yönlerinin Hz.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ›tras›na karfl› kendilerini nas›l
bir kine vard›rd›¤›n›, ehl-i beyt aleyhimusselam’›n faziletlerinden tahrifa-
ta u¤ratmadan b›rakt›klar› hiçbir fley kalmad›¤›n› göreceksin.”!!?

Derim ki: Bu sap›k adam›n Ehl-i Beyt radiyallahu anhum’un faziletle-
rini isbata dair Ehl-i Sünneti ilzam için yine Ehl-i Sünnetin kitaplar›n-
dan nakillerde bulunmas› enteresand›r. Sana göre muharref olan ha-
dislerle niçin ihticacda bulunuyorsun ki?!

Sayfa 249’da flunlar› dile getirmektedir:
“Fakat Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Ali b. Ebî Tâlib’e ve ehl-i beyt aleyhi-
musselam’a fliddetli düflmanl›klar›ndan ötürü her konuda muhalefet et-
mektedirler. Öyle ki kendileri nezdinde nebevî bir sünnet olarak sabit ol-
mufl olsa dahi her konuda, Ali ve fiîa’s›na muhalefet etmek flîarlar› haline
gelmifltir.”!!?

Ehl-i sünnetin âlimleri ve avam›! Her konuda Ali’ye muhalefet et-
mek bizim fliâr›m›z m›d›r?
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Bütün bunlardan sonra flîal›¤›n Müslümanlar hakk›nda hiçbir so-
rumluluk ve emanet gözetmedi¤ini gördünüz mü?

Müslüman kardefllerim! Elinizdeki bu risalede on iki imamc› fiiî
mezhebinin, kendi tebas› için muhaliflerini kand›rmay›, onlara yalan
söylemeyi câiz gördü¤ünü ö¤reneceksiniz.

Sayfa 299’da flunlar› dile getirmektedir: 
“Ehl-i sünnet ve’l-Cemaat›n inançlar›na, kitaplar›na ve ehl-i beyte karfl›
tarih içerisinde sergiledikleri tutumlara k›sa bir bak›flta bulunduktan son-
ra hiçbir bulan›kl›k olmaks›z›n gayet aç›k ve net olarak ehl-i beyt aleyhi-
musselam’a z›t ve düflmanca bir tarafa yöneldiklerini, onlar› öldürmek
için k›l›çlar›n› çektiklerini, de¤erlerini düflürmek, haklar›nda ileri geri
sözler söylemek ve düflmanlar›n› yüceltmek için kalemlerini kulland›kla-
r›n› anlars›n›z.”!!?

Sayfa 300’de de flunlar› ifade eder: 
“Onlar› -yani Ehl-i Sünneti- Hüseyin’in katilleri karfl›s›nda r›zal›k göste-
ren, seven ve destekleyen bir tutum içinde görüyoruz. Onlar hakk›nda ga-
rip karfl›lanacak bir durum de¤ildir bu. Çünkü Hüseyin’in katillerinin
hepsi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaattand›r…”!!?

Derim ki: Tîcânî’nin “Hüseyin’in katillerinin hepsi Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaattand›r” fleklindeki iftira içerikli daha önce geçmifl olan
sözleri, cevap vermeye ihtiyaç duymayacak kadar aç›k ve nettir. Hü-
seyin rad›yallahu anh’in katlinin sebebi sadece fiîa’n›n kendisidir. Allah’a
hamd olsun ki, Ehl-i Sünnet O’nun kan›n›n dökülmesi konusunda
suçsuzdur. En büyük müçtehitleri, âyetullahu'l-uzmâlar› Muhsin el-
Emîn, A’yânu’fl-fiîa, s.26’da Ebû Cafer Muhammed b. Ali el-Bâk›r’dan
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in torununun kan›ndan kimin sorum-
lu oldu¤unu zikrederken flunlar› söyledi¤ini rivayet etmektedir: 

“O¤lu Hasan’a biat edildi, ahitleflildi. Sonra da bu antlaflmaya ihanet edil-
di. Ve teslim edildi. Irakl›lar üzerine at›ld›lar. Yan taraf›ndan bir hançer-
le yaraland›. Askerleri onu ald› ve Muâviye’ye teslim etti. O’nun ve ehl-i
beytinin kan› döküldü… Sonra Irakl›lardan yirmi bin kifli Hüseyin’e biat
etti. ‹hanet ettiler. Biat etmifl olduklar› halde ona karfl› ç›kt›lar ve öldür-
düler.”

Irakl›lar fiîa mezhebindendi. Ehl-i sünnetten de¤ildiler. Fat›ma-i
Su¤râ radiyallâhu anhâ flöyle diyor: 

“Bundan sonra Ey Kûfe halk›! Ey hilekâr, ahdine vefa göstermeyen ken-
dini be¤enmifller! Biz ehl-i beyti Allah sizinle, sizi de bizimle imtihana tâ-
bi tuttu. Bizim imtihan›m›z› ise güzel k›ld›.”

Bu rivayeti hocalar› Ebû Mansur et-Tabersî el-‹hticâc, 2/27’de (Ne-

cef bask›s›; el-A’lemî, Beyrut bask›s›nda, 2/302’de) tahric etmifltir. Ayr›ca Sâd›k
Mekkî de Mezâlimu Ehli’l-Beyt, s.265’de (ed-Dâru’l-Âlemiyye, 1404h, I. Bask›)

zikretmifltir.
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‹mam Ali b. el-Hüseyin es-Seccâd radiyallâhu anhumâ seleflerine hita-
ben flunlar› söylemifltir: 

“Heyhât, ey vefas›z düzenbazlar! Sizinle nefislerinizin arzular› aras›na en-
gel konmufltur. Bana da daha önce babalar›ma geldi¤iniz gibi mi gelmek
istersiniz?” 

Bu rivayeti et-Tabersî, el-‹hticâc’da (Necef bask›s› 2/32; el-A’lemî, Beyrut

bask›s›, 2/306) tahric etmifltir.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in torunu Hasan b. Ali radiyallâhu

anh’in söylediklerine kulak veriniz! et-Tabersî’nin, el-‹hticâc’da (Necef

bask›s›, 2/10; el-A’lemî, Beyrut bask›s›, 2/290) rivayet etti¤ine göre flöyle demifltir:
“Vallahi benim için Muâviye’nin bunlardan daha hay›rl› oldu¤unu görüyo-
rum. Bunlar benim taraftarlar›m (fiîa) olduklar›n› iddia ediyorlar. Beni öl-
dürmek istiyorlar. Sahip olduklar›m› da gasp ediyorlar. Mallar›m› al›yor-
lar. Vallahi e¤er Muâviye benden ahit alsa, kendi kan›m› korumufl olur, ai-
lemin de emniyetini temin ederim… fiayet Muâviye ile savaflsam bunlar
onunla bar›fl yapmam için benim kellemi al›rlar.”

Derim ki: Tîcânî’nin seleflerinin bu tutumu sadece Hz. Hasan ve
Hüseyin’e de¤il babalar› Ali b. Ebî Tâlib radiyallâhu anh’a karfl› da böy-
leydi. O derecede ki o Muaviye’nin tebas›n› onlardan daha üstün tut-
mufltu. Nehcu’l-Belâ¤a, 1/188’de (Dâru’l-Marife bask›s›) yer alan flu sözleri-
ne kulak veriniz: 

“Allah’a yemin ederim ki, dinarla dirhemin de¤ifl-tokufl edilmesi gibi Mu-
aviye’nin beni sizinle de¤ifltirmesini sonra sizden on adam al›p karfl›l›¤›n-
da onlardan bir adam vermesini isterim. Ey Kûfeliler! Sizden karfl› karfl›-
ya gelindi¤inde dürüst davranan özgür insanlar olmayan, bela an›nda da
güvenilen kardefller olarak görülmeyen duyabilen sa¤›r, konuflabilen dil-
siz ve görebilen kör iki-üç kifli ile imtihana tabi tutuldum.”

Cerh ve Ta’dil konusunda fiîa’n›n umdesi Ebû Amr el-Keflflî, er-Ri-
câl kitab›nda, s.254’te Ebu’l-Hattâb’›n biyografisi s›ras›nda ‹mam Sâ-
d›k radiyallâhu anh’den flöyle dedi¤ini rivayet etmektedir: “Allah Subhâ-
nehu münaf›klar hakk›nda hiçbir ayet indirmemifltir ki, o ayet flîa(l›k
içinde bulunanlarla) ilgili olmas›n.”

el-Keflflî, s.253’de ‹mam Sad›k rahimehullah’tan flunlar› söyledi¤ini ri-
vayet etmifltir: 

“Kâimimiz ortaya ç›karsa, fiiam›z›n yalac›lar›yla ifle bafllay›p onlar› katle-
decek.”

‹mam Sad›k’›n zikretti¤i bu kimseler, neye sahip iseler o konuda
Ehl-i Sünnete, ehl-i beyte düflman olma yaftas›n› takanlarla rekabete
girsinler!

Muhammed b. Yakub el-Küleynî, el-Kâfî, 8/228’de ‹mam Kâz›m ra-
himehullah’tan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Taraftarlar›m› (flîam›) ayr›flt›rmaya kalksam onlar› sadece Vâs›fe olarak
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bulabilirim. ‹mtihana tabi tutsam mürted olduklar›n› görürüm. Bin kifli-
den biri bile kurtulamaz.” 

Bu rivayeti Verrâm, tan›nm›fl eseri Tenbîhu’l-Havât›r ve Nuzhe-
tu’n-Nevâz›r, (2/152)’de (Muessesetu’l-a’lemî, Beyrut) zikretmifltir.4

3. Ehl-i Sünnetin Kanlar›n›n Mubâh Oldu¤u
fiîa Ehl-i Sünnetin (Allah-u Teâlâ onlar› flereflendirsin) kanlar›n›

mübah görmektedir. Çünkü onlar kafir hükmündedirler. fiîa inanc›-
na göre Sünnî nâs›bîdir. Afla¤›da fiîa’n›n çirkinliklerini, rezilliklerini
ortaya döken sat›rlar okuyacaks›n›z:

Kendilerine göre Sadûk, muhaddislerin lideri lakaplar›n› tafl›yan
hocalar› Muhammed b. Ali b. Bâbeveyh el-Kummî, ‹lelu’fl-fierâyi adl›
kitab›, s.601’de (Necef bask›s›) Dâvud b. Ferkad’dan flöyle dedi¤ini riva-
yet etmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’a ‘Nâs›bînin öldürülmesi konusunda ne der-
sin?’ dedim. “Kan› helaldir. Fakat ben senin için endifle ederim. Aleyhine
bir tan›k olmamas› için üzerine duvar y›kabilirsen ya da suda bo¤abilir-
sen öyle yap!” dedi. ‘Mal› hakk›nda ne dersin?’ dedim. “Gücün yetti¤ince
çabuk ol!’ dedi.”!?

Bu çirkin rivayeti hocalar› el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa,
(18/463)’de zikretmifltir. 

Seyyid Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, (2/307)’de
flöyle demifltir:

“(Nâs›bîlerin) öldürülmelerinin cevâz› ve mallar›n›n mübah olmas›.”!?

Derim ki: Buradaki illet fliînin fler’î bir sorumluluk alt›nda kal›p
da k›sasa maruz kalmas›ndan kaç›nmak için gösterilen h›rst›r. Buna
göre bir fliî, bir sünnîyi zehirleyerek, yakarak, elektrik çarpt›rarak öl-
dürebilir. fiîa’n›n inançlar›n› ve canlar›n› himaye için takiyye var ol-
du¤u halde böyledir. Takiyye kald›r›lacak olsa Ehl-i Sünnet üzerinde
katliam vuku bulacakt›r. Nitekim elinizdeki bu kitab›n “fiîa Takiyye-
yi B›rakmaya Ne Zaman Bafllayacak?” adl› bölümünde bu hususa va-
k›f olmufltunuz.

Tarihî bir aç›dan bakacak olursak; Abbâsî Devleti Sünnî bir dev-
letti. Ehl-i Sünnetin hüsnü niyetinden dolay› Abbâsî halifesi fliî bir ve-
zir atam›flt›. Bu vezir Hoca Nasîruddin et-Tûsî efl-fiiî’dir. Bu flah›s ha-
lifeli¤e karfl› h›yanette bulunmufl ve Tatarlarla anlaflm›flt›. Bu fliînin
h›yaneti sonucunda da binlerce müslüman›n kurban gitti¤i Ba¤dat

4 Hz. Hüseyin radiyallahu anh’›n nas›l öldürüldü¤ünü ö¤renmek isteyen varsa, Abdullah b.
Abdülaziz’e ait “Men Katele’l-Huseyin” (“Hz. Hüseyin’in Katlinin Perde Arkas›” ismi ile
‹AE yay›nlar› taraf›ndan bas›lm›flt›r) adl› esere baflvurabilir.
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katliam› gerçekleflti. Acaba fiiîler bu ölüler için a¤lad›lar m›? Yoksa
Nasîr et-Tûsî’nin yapt›klar›n› mübarek bir tutum olarak m› gördüler?

Kendileri taraf›ndan araflt›rmac› allamele olarak nitelendirilen
Mirza Muhammed Bâk›r el-Mûsevî el-Huvensârî el-Asbahânî, Ravdâ-
tu’l-Cennât fî Ahvâli’l-Ulemâ ve’s-Sâdât, 1/300-301’de (Menflûrât Mektebet

‹smâiliyyân, Kum/‹ran) bu mücrimin biyografisinde flunlar› kaydetmifltir: 
“Muhakk›k, kelamc›, hakîm, ilim deryas› yüce bir flahsiyet.. Bilinen ve ta-
n›nan olaylar›ndan biri de Tatarlar›n ve Mo¤ol Türklerinin önde gelen yö-
neticilerinden biri olan haflmetli sultan Hülâgû Han b. Dolu Han b. Cengiz
Han’a ‹ran’da vezir olma iste¤i ve insanlar› irflad etmek, beldeleri ›slah et-
mek, haydutluk ve anarflinin kökünü kaz›mak, Abbaso¤ullar› Krall›¤›’n›n
çemberini k›rarak zulüm ve haks›zl›¤a bir son vermek, o azg›n ta¤utlar›n
tebas› üzerinde katliam gerçeklefltirip o pis kanlar›n› önce Dicle’ye, ora-
dan da flaki ve flirret insanlar›n yurdu cehenneme do¤ru nehir gibi ak›t-
mak üzere mükemmel bir haz›rl›k içinde bulunan sultan›n konvoyu ile bir-
likte bar›fl ve esenlik yurdu Ba¤dat’a gelifli konusunda anlat›lanlard›r.”!?

Humeynî de Nasîr et-Tûsî’nin çal›flmalar›n›n mübarek oldu¤unu
ifade ederek bu çal›flmalar› ‹slam’›n zaferi olarak görmektedir:

Humeynî, el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye adl› eserinde, s.142’de (IV. Bas-

k›) flunlar› kaydetmektedir: 
“Takiyye flartlar› bizden birinin sultanlar›n kafilesine girmemizi gerektiri-
yorsa, bu durumdan kaç›n›lmas› gerekir; velev ki bu kaç›nma sonucu ölü-
me bile varsa. Ancak Ali b. Yaktîn ve Nasîruddin et-Tûsî rahimehumal-
lâh’›n yapt›klar› gibi o kafile içinde fleklî olarak yer almak ‹slam ve Müs-
lümanlar ad›na hakiki bir zafer olmas› durumu bundan müstesnad›r.”!

Derim ki: Nasîr et-Tûsî’nin ‹slam ve Müslümanlar ad›na bir zafer
olarak tertipledi¤i Ba¤dat katliam›n›n nas›l oldu¤una dikkatlerinizi
çekmek isterim5-6

Ehl-i Sünnet yöneticilerinin idaresinde söz sahibi olanlar Ali b.
Yaktîn’in hapishaneyi y›karak befl yüz sünnîyi öldürmesi gibi ellerine
f›rsat geçti¤inde sünnîleri katletmekten çekinmemektedirler. Bizlere
bu olay› fliî bir alim olan ve fliîlerce mükemmel ve eli aç›k bir flahsi-
yet, hükeman›n öncüsü, uleman›n reisi gibi vas›flarla an›lan Nimetul-
lah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye ad›ndaki tan›nm›fl eserinde,
(2/308)’de (Tebriz/‹ran bask›s›) aktarmaktad›r. Aynen flöyle anlatm›flt›r: 

5 fiîa alimleri birbirlerinin pefli s›ra ad› zikredilen o mücrim et-Tûsî’yi övgüyle anm›fllard›r. el-
Hurr el-Âmilî Emelu’l-Âmâl’da; Abdülhüseyin fierefuddin, en-Nass ve’l-‹ctihâd’da övgüyle an-
m›fl, yüksek makama sahip olmas› için dua etmifltir. Bu ikisi d›fl›ndakiler de övgülü ifadeler-
le anm›fllard›r. Rical ile alakal› eserlerine müracaat etti¤iniz taktirde bu hususu görebilirsiniz.

6 Buradan da ortaya ç›kmaktad›r ki, fiîa’ya karfl› duygusal tav›r sergileyenler inançlar›n› ve
tarihlerini bilmemektedirler. Birisi flîay› desteklemeye kalk›flt›¤›nda iflledi¤i günahla hava-
lara girmektedir. Bu gibi meseleler hakk›nda kendisiyle münakafla edildi¤inde s›k›lmakta-
d›r. Çünkü böyle bir ifle kalk›flt›¤›nda ikna olmufltur. Ona göre geri dönüfl de kolay art›k
kolay de¤ildir. Çünkü bilgisizli¤in etkisi alt›ndad›r.
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“Rivayetlerde yer ald›¤›na göre Ali b. Yaktîn, er-Reflîd’in halifesi iken mu-
haliflerden bir grup hapsedilmesi konusunda görüfl birli¤ine vard›lar.
Kendisi fiîa’n›n önde gelenlerindendi. Hizmetçilerine emretti ve hapisha-
ne tavan›n› içerideki mahkumlar›n üzerine y›kt›rd›. ‹çeridekilerin hepsi
ölmüfltü. Yaklafl›k olarak befl yüz kifliydiler. Ak›tt›¤› kanlar›n sorumlulu-
¤undan kurtulmak istedi. ‹mam Mevlânâ Kâz›m aleyhisselâm’a mektup
yazd›. O da kendisine cevaben “Onlar› öldürmeden önce bana gelseydin,
kanlar›ndan dolay› senin aleyhine hiçbir fley gerekmezdi. Ama sen bana
gelmedi¤inden dolay› onlardan öldürdü¤ün her biri kifli için bir yafl›nda-
ki bir keçiyi kefaret ver! Gerçi bir yafl›ndaki keçi ondan daha hay›rl›d›r.”
diye yazd›. fiu diyetin azl›¤›na bak›n! Av köpe¤i olan en küçük kardeflle-
rinin yirmi dirhemlik diyetine de Yahudi veya Mecusi olan en büyük kar-
defllerinin sekiz yüz dirhemlik diyetine eflit de¤ildir. Âhiretteki halleri ise
daha afla¤› ve daha de¤ersizdir.”!! 

Bu rivayeti ayr›ca Muhsin el-Muallim, en-Nasb ve’n-Nevâs›b, adl›
kitab›nda, s.622’de (Dâru’l-Hâdî, Beyrut) kendi nazar›nda nâs›bî olan Sün-
nîlerin öldürülmesinin cevâz› sadedinde nakletmifltir.

Hint as›ll› Müslüman Dr. Muhammed Yusuf en-Necrâmî, efl-fiîa
fi’l-Mîzân adl› kitab›nda, s.7’de (M›s›r bask›s›) flunlar› kaydetmifltir: 

“‹slam ümmetine karfl› Haçl›lar›n gerçeklefltirmifl oldu¤u Haçl›
Savafllar›, ‹bnu’l-Esîr ve daha baflka tarihçilerin de belirtti¤i gibi
fiîa’n›n ‹slam ve Müslümanlar aleyhine tertipledikleri komplo halka-
lar›ndan biri olmaktan baflka bir fley de¤ildir. M›s›r’da Fât›mî Devle-
ti’nin kurulmas›, Sünnîleri kötü gösterme yolunda yapm›fl oldu¤u ça-
l›flmalar, fiiîli¤in inanç esaslar›n› inkar eden herkese uygulad›klar›
cezalar, Delhi’de Kral Nâdir’in flahitlerin gözleri önünde fiiî yönetici
As›f Han taraf›ndan katledilmesi, Meltan’da fiiî vali Ebu’l-Feth Dâvûd
taraf›ndan Sünnîlerin kanlar›n›n dökülmesi, üç halife radiyallâhu an-
hum’a sövme konusundaki fliî inançlar›na ba¤l› kalmad›klar› gerek-
çesiyle Leknâ flehri ve çevresinde yaflayanlar›n fliî komutanlarca top-
lu katliama maruz b›rak›lmas›, el-Mir Sad›k’›n Sultan Tîbû’ya karfl›
h›yanet ve gadr suçu ifllemesi ve el-Mir Cafer’in Prens Siraceddin’i
arkas›ndan yaralamas›…”

Dr. Muhammed Yusuf en-Necrâmî, ad› geçen kitab›n›n ayn› say-
fas›nda flunlar› zikretmifltir:

“‹mam Humeynî hükümetinin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat toplumu-
na karfl› sergiledi¤i keskin icraatlar onlar aç›s›ndan garip de¤ildir. Zi-
ra tarih, geçen zaman boyunca ‹slam ümmetinin maruz kald›¤› traje-
dilerin ard›nda flîan›n bulundu¤una tan›kl›k etmektedir.”7

Dr. Abdülmunim en-Nemr onlar hakk›nda yaz›lar yazd›¤›nda teh-

7 Ehl-i Sünnetin ‹ran’daki durumu hakk›nda daha genifl malumat almak isteyenlere Muham-
med Abdullah el-Garîb’in Ahvâlu’s-Sunne fî ‹rân adl› kitab›n› öneririz.
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ditlere maruz kald›. Bunu bizzat kendisi efl-fiîa el-Mehdî ed-Durûz
Târîh ve Vesâik adl› kitab›nda, s.10’da (II. Bask›, 1988m.) zikretmifltir.

fiîa Ehl-i Sünnete karfl› bu¤z, düflmanl›k ve hoflnutsuzluk besle-
mekte ve fakat bu düflmanl›¤› Sünnîlerin yüzüne karfl› hofl görüne-
rek, sahte bir sempati duyarak sergiledikleri çirkin takiyye inanc›na
binaen gizlemektedirler. Bu durum da Sünnîleri, flîan›n gerçek tutu-
munu hemen kavramalar›na engel olmaktad›r. Bu konuda Dr. Abdül-
munim en-Nemr, el-Muâmera ala’l-Ka’be mine’l-Karâmita ile’l-Hu-
meynî adl› kitab›nda, s.118’de (Mektebetu’t-Turâsi’l-‹slâmî, Kahire) flunlar›
kaydetmifltir: 

“Fakat biz Arap Sünnîler bu husus karfl›s›nda uyanamad›k. Zan-
nettik ki, uzun y›llar ‹slam’›n etkisiyle bunu silip yok edecek. Hiçbi-
rimizin akl›na böyle bir fley gelmedi. ‹ranl›lar›n sevinçlerine biz de
ortak olduk. Humeynî’nin bu tarihî problemlerden vazgeçece¤ine ya
da bizim gibilere unutturaca¤›na ve ‹slam ümmetinin Müslüman bir
lideri olarak ‹slamî uyan›fl›n öncülü¤ü rolünü ifa edece¤ine inand›k.
Bunlar ‹slam’›n ve bütün Müslümanlar›n yarar›na idi. ‹ranl› ile
Arab’›n; fliî ile sünnînin hiçbir fark› yoktu. Fakat daha sonra geliflen
olaylar pembe hülyalara ya da ütopyalar denizine dalm›fl oldu¤umu-
zu gösterdi. Öyle ki gençlerimizden, insanlar›m›zdan baz›s› rahats›z
edici olaylara ra¤men hâlâ uyanm›fl de¤iller.”

Rûzu’l-Yûsuf Dergisi, 11.10.1993 tarihli 3409. say›s›nda M›s›r’daki
fiîa hakk›nda bir yaz› yay›nlad›. Bu yaz›dan al›nt›lad›¤›m›z flu haberi
aktarmak istiyoruz: 

“Kendileri ile emniyet teflkilatlar› aras›ndaki psikolojik engelin kald›r›l-
mas› amac›yla fiîa, M›s›r’da kendi yay›nlar›nda ilginç ve hofl bir teklifte
bulundu. Güvenlik teflkilatlar›ndan cihâdî ak›mlara ve afl›r› dinci cemaat-
lere karfl› fiîa kart›n› kullanmalar›n› istiyorlard›. Çünkü kendi ifadelerine
göre, selefî ak›mlar›n ortaya ç›kar›lmas›nda ve yine kendi ifadelerince,
adam öldürme, anarfli ve kaos konusunda afl›r› dincilerce kullan›lan ‹bn
Teymiyye’nin fetvalar›n›n bertaraf edilmesinde en fazla fiîan›n gücü yet-
mekteydi…”!?

Sak›n Müslüman kardeflim! Bunlar ad› geçen dergi taraf›ndan
flîa’ya nisbet edilmifl yalanlard›r denilmesin! ‹flte sen de kendi kitap-
lar›ndan gördün ki, flîa alimleri Müslümanlara karfl› kafirlerle anlafl-
ma yapm›fllard›r. Onlara göre hedef, kendisine ulaflt›ran vesileyi
meflru k›lmaktad›r. ‹ster M›s›r’daki güvenlik güçlerinden olsun, ister-
se ‹slâmî cemaatlardan olsun on iki imama inanmayan›n kafir oldu-
¤u konusundaki icmâlar›n› sana bildirmifltik. fiu da bilinmelidir ki
fiîa’n›n özellikle Ehl-i Sünnetin dindar olanlar›na karfl› düflmanl›¤›
fliddetlenmektedir. Onlar›n hakikatlerini ve takiyyelerini bilenlere
karfl› ise düflmanl›klar› daha fazla artmaktad›r.
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fiimdi, Müslüman kardeflim! fiiîlerin etkin bir fonksiyonlar› bu-
lunmayan herhangi bir devlette herhangi bir merkezin idaresine geç-
tiklerinde muhalefet edenlere neler yapacaklar›n› biliyor musun?

Bu sorunun cevab›n› kendi hocalar› Cafer Muhammed b. el-Ha-
sen et-Tûsî’ye b›rak›yoruz. en-Nihâye fî Mucerredi’l-F›kh ve’l-Fetâvâ
ad›yla tan›nan ve fiiîler nezdinde muteber kabul edilen f›k›h kitab›n-
da s.302’de (II. Bask›, Dâru’l-Kitâb, Beyrut, 1400h.) flunlar› kaydetmifltir:

“Herhangi bir had ya da hükmü uygulamak üzere zalim bir kimse taraf›n-
dan idareye getirilen kimse, bu göreve hak sultan taraf›ndan getirildi¤ine
inans›n ve iman fleriat› gere¤ince o hükmü uygulas›n! Kendisine muhalif
birine karfl› had uygulama imkan› bulabilen uygulas›n! Çünkü bu en bü-
yük cihadd›r.”!?

‹flte fiîa’n›n muhalif, yani et-Tûsî’nin el-‹stibsâr ve Tehzîbu’l-Ah-
kâm adl› eserlerinden ve di¤er fliî alimlerinden bizlere sabit oldu¤u-
na göre sünnîlere karfl› tutumlar› bu flekildedir.

Bu tutum, fliî olmayan bir devlette herhangi bir merkezin idaresi-
ne geçtikleri durumla ilgilidir. et-Tûsî ve benzererinin hüküm sürdü-
¤ü bir devlette durum nas›l olur; var›n siz düflünün!8

Yüce ve azîm olan Allah’tan Müslümanlar›n boyunlar›na bunlar›
musallat etmemesini dileriz.

4. Ehl-i Sünnetin Mallar›n›n Mübah Oluflu
Ehl-i Sünnetin mallar›n›n mübah oldu¤u hususuna gelince; oku-

duklar›n›za ek olarak Ebû Abdillah aleyhisselâm’›n flöyle dedi¤i konu-
sunda yapt›klar› rivayetleri zikretmek isteriz: 

“Buldu¤un yerde nâs›bînin mal›n› al ve bize humusunu öde!”!

Bu rivayeti fiîa taifesinin hocas› Ebû Cafer et-Tûsî, Tehzîbu’l-Ah-
kâm, 4/122’de; el-Feyd el-Kâflânî, el-Vâfî, 6/43’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye,

Tahran) tahric etmifltir. Ayr›ca bu haberi hocalar› ed-D›râzî el-Bahrânî,
el-Mehâsini’l-n-Nefsâniyye, s.167’de nakletmifl ve müstefîz olarak ni-
telendirmifltir.

Bu haberin muhtevas› ile flîan›n büyük taklit mercileri olan Ru-
hullah el-Humeynî de Tahrîru’l-Vesîle, 1/352’de flu sözleri ile fetva
vermifltir:

“En güçlü olan (görüfl); kendilerinden al›nan ganimet ve bu ganimet üze-
rinde iflletilecek humus bak›m›ndan nâs›bîlerin harb ehli hükmüne ilhak

8 fiîa’n›n ‹ran’daki Ehl-i Sünnet üzerinde iflledi¤i cürümler hakk›nda bilgi sahibi olmak iste-
yenlerin Muhammed el-Garîb’e ait Ahvâlu Ehli’s-Sunne fî ‹rân ve Abdülhak el-Asfahânî’ye
ait Mâzâ Yecrî li Ehli’s-Sunne fî ‹rân adl› kitaba ve Ehlu’s-Sunne fî ‹rân Kable’l-Humeynî ve
Ba’dehû adl› kitaba baflvurmalar›n› tavsiye ederiz.
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edilmesidir. Hatta zahir olan, nerede bulunursa ve ne flekilde olursa olsun
mal›n›n al›nmas›n›n câiz ve humusunun ödenmesinin vacip oldu¤udur.”!! 

Bu rivayeti ayr›ca Muhsin el-Muallim, en-Nasb ve’n-Nevâs›b, adl›
kitab›n›n 615. sayfas›nda (Dâru’l-Hâdî, Beyrut) Ehl-i Sünnetin, bu sap›k
flahsiyetin nazar›nda nâs›bî olduklar›ndan dolay› mallar›n›n al›nma-
s›n›n câiz oldu¤u konusunda delil getirerek nakletmifltir.

Hile, h›rs›zl›k, aldatma, düflmanl›k ve di¤er haram olan vas›tala-
r›n Humeynî’ye göre “ne flekilde olursa olsun” sözünün delaleti ile
Ehl-i Sünnete karfl› kullan›lmas› câizdir. 

Baz› Sünnî zavall›lar Humeynî’ye tebriklerini sunmak üzere
‹ran’a gitmifller. Di¤er baz›s› da, Humeyni vefat etti¤inde tebas›na ta-
ziyelerini sunmufllar. Bu zavall›lar maalesef ki Humeynî’nin yazd›k-
lar›n› ne okuyorlar; ne de nâs›bî, nâs›bîler gibi ifadeleri ile kimleri
kasdetti¤ini, en-Nasîr et-Tûsî’ye duydu¤u merhamet ve bu flahs›n
Ba¤dat’ta ‹slam ve Müslümanlar hakk›nda sergiledi¤i hainli¤i des-
tekledi¤i konusunda hiçbir bilgileri de bulunmamaktad›r. Bunlar bu
zavall›lar›n bilmedikleri konulardan baz›lar›d›r. Bilgisizli¤e do¤ru ya-
r›fl içindedirler. Bu yar›fl› kazanan da içlerinde cehaleti en fazla olan-
d›r. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Evet, bunlar zavall› kimselerdir. fiiîlerin inanc›nda nâs›bî olan
sünnînin kan›n›n ve mal›n›n mübah olmas› flîa taifesinin üzerinde ic-
mâ etti¤i konulardand›r. fiîa fakihi ve muhaddisi fieyh Yusuf el-Bah-
rânî, flîa nezdinde tan›nan ve itimat edilen kitab› el-Hadâiku’n-Nâd›ra
fî Ahkâmi’l-Itrati’t-Tâhira, (12/323-324)’de flunlar› ifade etmektedir: 

“Nâs›bî hakk›nda Müslüman tabirinin kullan›lmas›, Müslümanl›k dolay›-
s›yla mal›n›n al›nmas›n›n câiz olmamas›; nâs›bînin kafir ve necis oldu¤u,
mal›n›n al›nabilmesi ve hatta öldürülebilmesi konusunda selef ve halef
olarak hakl› taifenin icmâ etti¤i hükmün hilaf›nad›r.”!!

Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 2/307’de flöyle de-
mifltir: 

“Onlar›n (yani nâs›bîlerin) öldürülmesi ve mallar›n›n mübah say›lmas› câ-
izdir.”!!

Yusûf el-Bahrânî de el-Hadâiku’n-Nâd›ra, 10/360’da flunlar› kay-
detmektedir: 

“Ebû Salâh, ‹bn ‹drîs ve Sellâr bu görüfle kail olmufllard›r. Zahir olan hak
budur. Hatta müstefiz ve çok say›da olan haberlerden dolay› muhalifin
kafir oldu¤u, nâs›bîli¤i, flirke girdi¤i, mal›n›n ve kan›n›n helal oldu¤u ko-
nusu sarih olarak anlafl›lmaktad›r. Nitekim efl-fiihâbu’s-Sâk›b fî Beyâni
Ma’na’n-Nâs›b ve mâ Yeteratteb aleyhi mine’l-Metâlib adl› eserde hiçbir
flüpheye mahal kalmayacak flekilde bu husus hakk›nda detayl› aç›klama-
larda bulunduk.”!!

Bu bölümü, bildi¤im kadar›yla hiç kimsenin fark›nda olmad›¤› bir
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fayday› zikrederek bitirelim. Ba¤dat’ta binlerce müslüman›n kurban
gitmesine neden olan trajedinin, fliî alimler içinde tek müsebbipleri
en-Nasîr et-Tûsî ve ‹bnu’l-Alkamî de¤ildir. Bilakis fiiîlerin bir baflka
ilim adam›n›n da bu iflte parma¤› bulundu¤unu tespit ettik: Cemaled-
din el-Hasen b. Yusuf b. el-Mutahhir el-H›llî. fiiîler nezdinde “Allâme”
lakab›yla an›lmaktad›r. Bu noktay› bize fliîlerin hocas› Muhammed b.
Hasen en-Necefî, Cevâhiru’l-Kelâm, 22/63’de aç›klamaktad›r. Ondan
baflka kimseler de zikretmekte, fakat isimlerini aç›k aç›k belirtme-
mektedirler.

5. fiîa’ya Göre Ehl-i Sünnetin Necis Oldu¤u
fiîa’n›n müteveffâ taklit mercii Âyetullahu’l-Uzmâ Muhsin el-Ha-

kîm, Mustemsiku’l-Urveti’l-Vuskâ, 1/392-393’de (Matbaatu’l-Âdâb, Necef,

1391h., IV. Bask›) flunlar› ifade etmifltir: 
“el-Mukannaatu’l-Vech’te yer alanlar› naklettikten sonra et-Tehzîb’te ifa-
de edildi¤ine göre ehl-i hakka muhalif olan kimse kafirdir. Ve delil ile çer-
çeve d›fl›nda kalanlar d›fl›nda di¤erlerinin küffar hükmünü almas› gere-
kir… Nas›l olmas›n ki; necasete dair istidlal bazen el-H›llî’den kafir ol-
duklar›na dair nakledilen icmâ; bazen de kafir olduklar› muhtevas›na sa-
hip istifaza s›n›r›n› aflan ve hatta mütevatir oldu¤u söylenen naslard›r…
Bir üçüncüsü de Mahkiyyu’l-Muntehâ fî Mes’eleti ‹’tibâri’l-‹mân fî Musta-
hikk›’z-Zekât ve fierhu Kitâbi Fassi’l-Yâkût ve daha baflka eserlerde de
bulundu¤u üzere dinin zaruriyât›ndan olanlar› inkar eden kimselerden-
dirler. Dolay›s›yla zaruriyât› inkar edenin küfrüne delalet edenler onlar›
da kapsamaktad›r. Dördüncü; nâs›bînin necis oldu¤una delalet eden ve
önceden geçmifl olan icmâ ve Muallâ b. Huneys haberi gibi nâs›bî olduk-
lar› manas›n› içeren di¤erleri…”!!

Bunlarla uzun uzun münakafla etikten sonra el-Hakîm, 1/397-
398’de sözünü flöyle bitirmektedir: 

“Ancak icmâ ile de olsa nâs›bînin necis oldu¤una binaen bunun mefhumu
hakk›ndaki ihtilaf, lafz›n mefhumu konusunda lugatçiler aras›nda görü-
len bir ihtilaf olur ve bu hususta en güvenilir olana dönülmesi kesinleflir.
En güvenilir olan da meflhurdan rivayete göre (nâs›bînin) onlara (aleyhi-
musselâm’a) düflman oldu¤udur.”!!

Ça¤dafl taklit mercileri Ebu’l-Kâs›m el-Mûsevî el-Hûî, Minhâcu’s-
Sâlihîn, 1/116’da (Necef bask›s›) flunlar› kaydetmektedir: 

“Necis flahsiyetlerin say›s› hakk›nda… Bu flahsiyetler on tanedir… Onun-
cusu: Kafir. Kafir hiçbir dine sahip olmayan veya ‹slam’dan baflka din edi-
nen yahut da ‹slam’› din olarak kabul edip de risalet inkar›na varacak bi-
çimde ‹slam dininden olanlar› reddeden kimsedir. Evet, tekrar diriliflin in-
kar› mutlak olarak küfrü gerektirmektedir. Mürted ile as›l harb ehli, z›mmî,
hâricî, afl›r› giden (¤âlî) ve nâs›bî kafir aras›nda fark bulunmamaktad›r.”!!

Eski taklit mercileri Muhammed Kâz›m et-Tabâtabâî, el-Urvetu’l-
Vuskâ adl› kitab›nda, 1/68’de (Tahran/‹ran bask›s›) flunlar› söylemektedir:
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“Gulât, Hâricîler ve Nâs›bîlerin necis oldu¤u konusunda hiçbir iflkal söz
konusu de¤ildir.”!!

Allame el-H›llî ad›yla tan›nan allameleri Ayetullah el-Hasen b. Yu-
suf b. el-Mutahhir el-H›llî, Nihâyetu’l-Ahkâm fî Marifeti’l-Ahkâm adl›
kitab›nda, 1/274’de (Beyrut bask›s›) flunlar› ifade etmektedir: 

“Hâricîler, Gulât ve Nâs›bîler -bunlar (nâs›bîler) ehl-i beyt aleyhimusse-
lâm’a düflmanl›k izhar eden kimselerdir- necistirler.”!!

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ruhullah el-Mûsevî el-Humeynî, Tahrîru’l-
Vesîle ad›ndaki eserinde, 1/118’de (Beyrut bask›s›) flunlar› kaydetmifltir: 

“Nâs›bîler ve Hâricîler -Allah onlara lanet etsin!- ise, hiçbir tereddüt söz
konusu olmaks›z›n necistirler.”!!

Ruhullah el-Mûsevî el-Humeynî, Tahrîru’l-Vesîle, 1/119’da flunlar›
ifade etmifltir: 

“Ancak fiîa f›rkalar›ndan ‹snâ Aflerîler imam olduklar›na inanmad›klar› di-
¤er imamlara düflmanl›k beslemedikleri, sövmedikleri sürece temizdirler.
Böyle bir tutum sergiledikleri taktirde onlar da di¤er nâs›bîler gibidirler.”!!

Okuyucu kardeflim, ‹snâ Aflerîlerin, fiîa f›rkalar›ndan olmalar›
flart›yla nas›l da temiz kabul edildiklerine dikkat et! Ehl-i Sünneti ise
hiç a¤z›na almamakta. Çünkü onlar kesin surette necistirler. Nâs›bî
tarifleri hakk›nda malumat sahibi olmasak dahi Humeynî’nin bu sö-
zünde Ehl-i Sünnetin kendileri nazar›nda nâs›bî ve necis oldu¤u ko-
nusunda yeterli delil bulunmaktad›r.

Sadûk lakapl› hocalar› Muhammed b. Ali b. el-Hüseyin el-Kummî,
‹kâbu’l-A’mâl, s.252’de (Beyrut bask›s›) ‹mam Sâd›k’tan flöyle dedi¤ini ri-
vayet etmifltir: 

“Hiç kuflkusuz mümin, nâs›bî olmas› durumu d›fl›nda samimi oldu¤u kim-
seye flefaat edecektir. Nâs›bî olana; gönderilmifl tüm peygamberler, tüm
mukarreb melekler flefaat etseler, flefaatlar› kabul edilmez.”!! 

Hocalar› Muhammed Bâk›r el-Meclisî bu rivayeti Bihâru’l-Envâr
adl› ansiklopedisinde, 8/41’de zikretmifltir.

Sadûk, ad› geçen kitab›n›n ayn› sayfas›nda Ebû Basîr > Ebû Ab-
dillah aleyhisselâm tarikinden flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Nuh aleyhisselâm gemiye köpe¤i ve domuzu bindirmifl; veled-i zinay› ve
veled-i zinadan daha flerli olan nâs›bîyi bindirmemifltir.”!!

Âyetullahu’l-Uzmâ Seyyid Abdullah el-A’lâ el-Mûsevî es-Sebzvârî,
Câmi’u’l-Ahkâm’da, s.57’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmî Yay›nlar›, Beyrut, 1992m) flöy-
le demektedir: 

“Kafir ‹slam’dan baflka bir din edinmifl olan ve ‹slam dininden zorunlu
olarak bilinen bir hususu reddeden ve bu reddedifli uluhiyetin, risaletin
ya da tekrar diriliflin inkar›na yönelik olan kimsedir. Bu konuda mürted,
as›l kafir, z›mmî, Hâricî, Gulât ve Nâs›bîler aras›nda hiçbir fark yoktur.”!!
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Âyetullahu’l-Uzmâlar› Hac› Seyyid Muhammed R›za el-Kelbâykâ-
nî, Muhtasaru’l-Ahkâm’da, s.9’da (Matbaatu Emîru’l-müminîn, Kum, VI. Bask›;

Dâru’l-Kur’âni’l-Kerîm, ‹ran) flunlar› ifade etmektedir:
“On dört masumdan selamullahi aleyhim birine düflmanl›k eden veya sö-
ven kimse, ‹slam izhar›nda bulunsa bile necistir. Emiru’l-Müminîn aley-
hisselâm’›n uluhiyetine inanan gulât›n kafir ve necis oldu¤u konusunda
herhangi bir iflkal bulunmamaktad›r. Hâricîler ve Nâs›bîler de ayn› flekil-
dedir.”!!

Derim ki: ‹çinde Ehl-i Beyte karfl› düflmanl›k ve sövgü bar›nd›ran
Nâs›bîli¤i zikretmesine dikkat ediniz. Bu Nâs›bîler, tarihte tan›nan
kimselerdir. Onlardan hiçbiri bugün yoktur. Daha sonra bir di¤er çe-
flit olarak Nâs›bîleri ve “… de ayn› flekildedir.” sözü ile Hâricîleri zik-
retmifltir. Yani daha önce de geçmifl oldu¤u üzere Ehl-i Sünneti kas-
detmektedir. fiîa nezdinde Nâs›bî ile Sünnîlerin kastedildi¤ini isbat
etmifltik. (bk. “fiia ‹nanc›nda Nâs›bîler Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatt›r”
Bölümü)

Hocalar› Yusuf el-Bahrânî, fierhu Risâleti’s-Salâtiyye, s.334’te (Mu-

essesetu’l-A’lemî li’l-Matbûât, Beyrut, 1988m., I.bask›) flöyle demektedir: 
“Müstefiz ve hatta manen mütevatir haberlerin delaletinden dolay› bu yön-
deki istidlalin zay›f ve vehn oldu¤u konusu gizli de¤ildir. Nitekim iflaret
edilen risalede müstadaf olmayan muhalifin kafir, nâs›bî ve necis oldu¤u
hususunu aç›klam›flt›k. Bu iki haberin ne senet, ne adet ve ne de delalet
bak›m›ndan o haberlere karfl› duramayaca¤›nda flüphe yoktur. Bunlar›n
ya takiyyeye hamledilmesi, ki bu ravilerinin karinesinden dolay› daha za-
hirdir; ya da muhalifler d›fl›ndaki kimseler için tahsis edilmesi gerekmek-
tedir. Ayn› flekilde ashâb(›m›z) aras›nda meflhur olan anlam›yla gulât›n da
hâricîler ve nâs›bîler d›fl›nda kalanlar için tahsis edilmesi gerekir. Çünkü
(ashâb›m›z) bunlar›n hepsinin kafir oldu¤unda ihtilaf etmemektedir.”!!

Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 2/306’da (el-A’lemî,

Beyrut) flunlar› söylemektedir: 
“Nâs›bî ve hallerine gelince; iki hususun aç›klanmas› ile bu konu tamam-
lan›r:

a) Haberlerde necis oldu¤u, yahudiden, h›ristiyandan ve mecusiden daha
flerli oldu¤u ve ‹mâmiyye alimleri r›dvânullâhi aleyhim’in icmâ›yla necis
birer kafir olduklar› konusunda varid olan haberlerdeki nâs›bînin mana-
s›n›n aç›klanmas› hakk›nda fiîa taklit mercii Mirzâ Hasen el-Hâirî el-‹hkâ-
kî, Ahkâmu’fl-fiîa, 1/137’de (Mektebetu Cafer Sâd›k, Kuveyt) flunlar› kay-
detmifltir: “Necasetler on ikidir. Bunlardan olarak kâfirleri ve sonra kâfir-
ler k›sm›ndan olmak üzere nâs›bîleri saym›flt›r.”!!

Ayn› sözleri Âyetullah Cevâd et-Tebrîzî, el-Mesâilu’l-Muntehabe,
s.66’da (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt); Âyetullah Ali es-Sistânî, el-Mesâilu’l-
Muntehabe, s.81’de (Dâru’t-Tevhîd, Kuveyt) ve Âyetullah Mirzâ Ali el-Gara-
vî, Mûcezu’l-Fetâvâ’l-Mustenbeta, s.115’te (Dâru’l-Mahaccati’l-Beydâ, Beyrut)

zikretmifltir.
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6. Ehl-i Sünnet Yan›nda Takiyye D›fl›nda Amel Et-
meyi Haram Görmeleri

Kendilerinden olan kimselerden zarar› def etmek için ve intikam
almak maksad›yla Ehl-i Sünnet sultanlar› aras›na girmektedirler.
Mezhebleri kendilerini buna teflvik etmektedir. el-Âmilî, Vesâilu’fl-
fiîa, 12/137’de Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed aleyhisselâm’dan rivayet
etti¤ine göre Muhammed b. Ali b. ‹sa ona Abbâso¤ullar› için çal›fl›l-
mas› ve mümkün olan mallar›n›n al›nmas› konusunda ruhsat bulu-
nup bulunmad›¤› hakk›nda soru sorarak mektup yazm›flt›. 

“Zor ve cebir kullan›lmad›¤› sürece. Allah özrü kabul edendir. Bunun hi-
laf› ise mekruhtur. Hiç kuflku yok ki, az› ço¤undan daha hay›rl›d›r. Ken-
disini r›z›kland›ran›n bir sebebe binaen ilzam etti¤i fley dolay›s›yla küfre
girmez. Onun eliyle seni ve yandafllar›n› mutlu eden fleyler has›l olur.”
fiöyle anlatt›: “Ona bunun cevab› olarak flöyle yazd›m: Benim onlar›n em-
rine girmek hakk›ndaki görüflüm; düflman›n bafllar›na istenmeyen bir fley
getirmeye, onlara yaklafl›p intikam almaya yol bulundu¤undad›r. Bana
flöyle cevap verdi: Kim böyle birfley yaparsa haram birfley yapm›fl olmaz.
Bilakis ecir ve sevap kazan›r.”!?

Derim ki: fiu fliînin söylediklerine bak›n! Abbasio¤ullar› içine gir-
mesindeki hedefinin, bafllar›na istenmeyen bir fley getirmek ve on-
lardan intikam almak oldu¤unu bildirdi¤inde ‹mam bu konuda ecir
ve sevap oldu¤unu söylemifltir.

el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 12/131’de Safvân b. Mehrân el-Cemâl’den
flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Ali b. Ebi’l-Haseni’l-Evvel’in yan›na girdim. Bana “Ey Safvân senden olan
her fley hofl ve güzeldir. Bir tek fley hariç…” dedi. “Sana kurban olay›m o
nedir?” dedim. “Develerini -Harun’u kasdederek- flu adama kiraya ver-
mendir.” dedi. Safvân flöyle dedi: “Vallahi ona nefle ve sevinç içinde, ne
avlanmak, ne de e¤lenmek için kiraya vermedim. Ancak flu yollar -yani
Mekke’nin yollar›- için kiralad›m. Bizzat kendim alakadar olmuyorum.
Onunla birlikte hizmetçilerimi gönderiyorum.” Bana “Ey Safvân, senin ki-
ran onlara düflüyor mu?” dedi. “Sana kurban olay›m, evet” dedim. Bana
“Kiran› ödeyene kadar onlarla kalmak ister misin?” dedi. “Evet” dedim.
“Kim onlarla beraber kalmak isterse, onlardand›r. Kim onlardan ise, gide-
ce¤i yer atefltir.” dedi. Safvân flöyle dedi: “Gittim ve develerimin hepsini
satt›m. Bu haber Harun’un kula¤›na gitti ve beni ça¤›r›p “Ey Safvân, kula-
¤›ma geldi¤ine göre develerini satm›fls›n.” dedi. “Evet” dedim. “Heyhât ki
heyhât! Ben sana bu fikri kimin verdi¤ini çok iyi biliyorum. Bu fikri sana
Mûsâ b. Cafer verdi.” dedi. “Mûsâ b. Cafer’den bana ne?” dedim. “Boflver-
sene! Vallahi iyi dostlu¤un olmasa seni öldürürdüm.” dedi.”!?

el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 12/140’ta Ali b. Yaktîn’den flöyle
anlatt›¤›n› rivayet etmifltir: 

“Ebu’l-Hasen aleyhisselâm’a “Bunlar›n amelleri hakk›nda ne diyorsun?”
diye sordum. “‹lle de yapacaksan fiîa’n›n mallar›ndan sak›n! Bana bildir-
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di¤ine göre Ali, fiîa’n›n mallar›n› alenî olarak alacak ve gizli olarak geri
verecek.” dedi.”!?

Derim ki: Ey Müslümanlar›n âlimleri! “fiia’n›n mallar›n› alenî ola-
rak alacak ve gizli olarak geri verecek.” Sözüne dikkat edin ve ibret
al›n!

7. Ehl-i Sünnetin Ölülerine Cenaze Merasimi S›ra-
s›nda Lanet Okumalar›

el-Müfîd lakapl› hocalar› Muhammed b. Muhammed b. en-Nu-
man, el-Muknia, adl› kitab›nda, s.85’de (Muessesetu’n-Neflri’l-‹slâmî, Kum/‹ran)

flunlar› kaydetmifltir: 
“‹man ehlinden hiçbir kimsenin velâyet konusunda hakka muhalif birini
y›kamas› ve cenaze namaz›n› k›lmas› câiz de¤ildir. Ancak zaruret duru-
munda takiyye ile olmas› bundan müstesnad›r. Bu durumda hilaf ehli gi-
bi y›kar. Beraberinde (günahlar›n hafiflenmesi için) bir dal parças› bile
b›rakmaz. Namaz›n› k›ld›¤› zaman ona lanet okur ve bu namazda onun le-
hine dua etmez.”!!

fiîa taifesinin hocas› Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî,
Tehzîbu’l-Ahkâm, 1/335’de (Tahran, III. bask›) kendi mezhebinden olma-
yan kimselere duydu¤u çirkin düflünceleri ve besledi¤i kini ile ayn›
sözleri ikrar ederek nakletmifltir. fiöyle demifltir: 

“Bu konudaki vecih flöyledir: Ehl-i hakka muhalif olan kimse kâfirdir. Do-
lay›s›yla hükmünün -delil ile müstesna olmas› durumu d›fl›nda- kâfirle ay-
n› olmas› gerekir. Kâfirin y›kanmas› câiz olmad›¤›na göre ayn› flekilde
muhalifin y›kanmas› da câiz de¤ildir. Cenaze namaz›n›n k›l›nmas› konu-
su ise, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin ve imamlar›n aleyhi-
musselam münaf›klar›n cenaze namaz›n› k›lmalar› ile ayn› çerçevede de-
¤erlendirilir. Muhaliflerin cenazesinin nas›l k›l›naca¤›n› ve kâfirin y›kan-
mas›n›n ümmetin icma›yla -çünkü fleriatta bu hususun yasaklanm›fl oldu-
¤u konusunda aralar›nda hiçbir hilaf yoktur- câiz olmad›¤›n›n delilini ile-
ride aç›klayaca¤›z inflallah.”!!

Hocalar› Muhsin el-Hakîm, Mustemsiku’l-Urveti’l-Vuskâ, 1/392’de
et-Tûsî’nin bu sözünün bir bölümünü iktibas etmifltir.

et-Tûsî, Tehzîbu’l-Ahkâm, 3/196’da el-Halebî > Ebû Abdillah’tan
flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Abdullah b. Ubey b. Selûl öldü¤ünde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âli-
hî cenazesine kat›lm›flt›. Ömer Rasûlallah’a “Yâ Rasûlullah! Allah senin
onun kabri bafl›nda durman› yasaklamad› m›?” deyince Hz. Peygamber
susmufl ve Ömer tekrar “Ya Rasûlallah! Allah senin onun kabri bafl›nda
durman› yasaklamad› m›?” deyince flöyle buyurmufltur: “Yaz›klar olsun
sana! Sen benim ne dedi¤imi biliyor musun? ‘Allah›m, onun karn›n› atefl-
le; kabrini ateflle doldur! Onu atefle yasland›r!’ dedim. Ebû Abdillah aley-
hisselâm “Hofllanmad›¤› bir fley Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’
den zuhur ettirilmiflti.” demifltir.”!!
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el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 2/770’de bu rivayeti “Muhalif Kim-
senin Cenaze Namaz›n›n Nas›l K›l›naca¤› ve ‹slam’› ‹zhar Etti¤i Tak-
tirde Cenazesinden Kaçman›n Mekruh Oldu¤u” Bab› alt›nda zikret-
mifltir.

Derim ki: Bu onun nazar›nda duan›n -Allah muhafaza- Ehl-i Sün-
nete uygun düfltü¤ünü gösteren delillerdendir.

et-Tûsî, Tehzîbu’l-Ahkâm, 3/197’de; ‹bn Bâbeveyh es-Sadûk (!),
Fakîhu Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh, 1/105’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tah-

ran, V. Bask›); el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 2/771’de:
“Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan rivayetine göre münaf›klardan bir adam
ölmüfltü. Hüseyin b. Ali aleyhisselâm onunla birlikte yürümek üzere ç›k-
t› ve bir azatl›s› ile karfl›laflt›. Hüseyin aleyhisselâm ona “Ey falanca, ne-
reye gidiyorsun?” dedi. Azatl›s› “Bu münaf›¤›n cenaze namaz›n› k›lmak-
tan kaç›yorum.” dedi. Hz. Hüseyin aleyhisselâm ona “Sa¤ taraf›mda du-
rup neler diyece¤ime bak ve sen de ayn›s›n› söyle! Cenazenin velisi tek-
bir ald›¤›nda Hz. Hüseyin aleyhisselâm “Allahu ekber! Allah›m falan ku-
luna ayr› ayr› de¤il bir bütün olarak binlerce lanet et! Allah›m falan kulu-
nu kullar›n ve beldelerin içinde rezil et! Cehenneminin s›ca¤›na yasla
onu! En fliddetli azab›n› tatt›r ona! Çünkü o senin düflmanlar›nla dostluk
kuruyor; dostlar›na ise düflman oluyordu. Peygamberinin ehl-i beytine de
bu¤z ediyordu.” demifltir.”!! Laf›z el-Vesâil’e aittir.

Faide: 
Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî, et-Tehzîb, 3/316’da flöyle demifl-

tir: “(Cenaze namaz›) içindeki  dört tekbir tak›yyeye hamledilir. Çün-
kü bu uygulama muhaliflerin mezhebidir…”

Derim ki: Bu sözlerinden muhalifler lafz›n›, özellikle Ehl-i Sünnet
hakk›nda kulland›¤› anlafl›lmaktad›r. Çünkü Ehl-i Sünnet cenazeler
için dört tekbir almaktad›rlar. Böylelikle el-Vesâil’de bulunan ve içe-
ri¤inde önünüzdeki bu rivayetlerin yer ald›¤› “Muhalif -yani Sünnî-
Kimsenin Cenaze Namaz›n›n K›l›nmas›” Bab›nda varid olanlar aç›k-
l›¤a kavuflmaktad›r. el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 2/771’de, “Muha-
lif (Sünnî) Kimsenin Cenaze Namaz›n›n K›l›nma Keyfiyeti” Bab›nda
Muhammed b. Muslim > ikisinden birinden (aleyhisselâm) flöyle rivayet
etmifltir: 

“Hakk inkarc›s› ise ‘Allah›m, onun karn›n› ateflle, kabrini ateflle doldur!
Y›lanlar›, akrepleri ona musallat et!’ de!”!! 

Bu rivayeti hocalar› Yusuf el-Bahrânî, el-Hadâik, 10/414’de ve Mu-
hammed Hasen en-Necefî, Cevâhiru’l-Kelâm, 12/48’de rivayet etmifltir.

Hocalar› es-Sadûk, Fakîhu Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh adl› kita-
b›nda, 1/105’de Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet et-
mifltir: 
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“Allah düflman›n›n cenaze namaz›n› k›larsan flöyle söyle “Allah›m, biz bu-
nun sana ve rasûlüne düflman oldu¤undan baflka bir fley bilmeyiz. Alla-
h›m kabrini ateflle doldur! Karn›n› ateflle doldur! Onu çarçabuk cehenne-
me gönder! Çünkü senin düflmanlar›na dost; dostlar›na ise düflman olu-
yordu. Peygamberinin ehl-i beytine de bu¤zediyordu. Allah›m, onun kab-
rini daralt!” Omuzlara kald›r›ld›¤› zaman da “Allah›m onu yüceltme! Onu
tezkiye etme!” de!”!!

Bu rivayeti el-Hurr, Vesâilu’fl-fiîa, 2/77’de “Muhalifin Cenaze Na-
maz› Nas›l K›l›n›r?” Bab› alt›nda; el-Bahrânî, el-Hadâik, 10/414’de ve
en-Necefî, el-Cevâhir, 12/49’da zikretmifltir.

Yusuf el-Bahrânî, bu rivayeti ve di¤erlerini zikrettikten sonra el-
Hadâik, 10/415’de flöyle demifltir: 

“Bu rivayetlerin hepsi, görülece¤i üzere Ehl-i Sünnetten muhalifler hak-
k›nda zahirdir. Bu durumda bu haberlerden ve önceki iki haberden her
birinin konusuyla s›n›rlanmas› vaciptir.”!!

‹mam›n “E¤er hakk› inkar ediyorsa” sözü, ‘e¤er kendilerine göre
dinin rükünlerinden biri olan on iki imama inanm›yorsa’ anlam›nda-
d›r. Bu sebepten ötürü hocalar› ‹bn Bâbeveyh es-Sadûk, el-Fakîh,
1/101’de “Ölünün üzerine befl tekbir al›nmas› gere¤inin illeti Allah
Tebârake ve Teâlâ’n›n insanlara namaz, zekat, oruç, hac ve velâyet
olmak üzere befl fleyi farz k›lm›fl olmas›d›r.”

Daha önce de ifade etmifl oldu¤umuz gibi onlara göre velâyet, on
iki imam›n imaml›¤›d›r. Nitekim bu hususu fieyh Yusuf el-Bahrânî,
el-Hadâik, 10/359’da flu sözleri ile aç›klam›flt›r: 

“On iki imam aleyhimusselâm’›n imaml›¤›na inanan müminin cenaze na-
maz›n›n k›l›nmas›n›n vacip oldu¤u konusunda hiçbir hilaf bulunmamak-
tad›r. Ayn› flekilde Hâricî, Nâs›bî, Gulât, Zeydî gibi dinden oldu¤u zarurî
olarak bilinen hususlar›n hilaf›na bir inanca sahip olanlar›n cenaze na-
mazlar›n›n takiyye için olmas› haricinde k›l›nmas›n›n vacip ve hatta câiz
bile olmad›¤› konusunda da hiçbir hilaf ve iflkal söz konusu de¤ildir.”!!

fierhu’r-Risâleti’s-Salâtiyye, s.328’de flöyle demifltir: 
“Dördüncü(tekbir)den sonra mümin için dua edilece¤i bilinsin! Mümin
de¤ilse ve hakka muhalifse beddua ederek flöyle der: ‘Allah›m onun kar-
n›n› ve kabrini ateflle doldur! Y›lanlar›, çiyanlar› ona musallat et!’ Sahîha-
tu Muhammed b. Muslim’de de böyledir. Ayr›ca daha baflka kimseler de
rivayet etmifltir.”!!

el-Hadâik, 10/417’de flunlar› söylemifltir: 
“Özet olarak ilk matlabda zikrettiklerimizden; takiyyenin mecbur k›lmas›
durumu d›fl›nda muhaliflerin cenaze namaz›n›n k›l›nmayaca¤›n› ö¤ren-
mifltiniz.”!!

Hocalar› Ebû Ahmed b. Ahmed b. Halef Âl Usfûr el-Bahrânî, fier-
hu’r-Risâleti’s-Salâtiyye üzerine yazd›¤› hafliyede (333. dipnot) allamele-
ri el-Müfîd’in sözlerini aktard›ktan sonra flöyle demektedir: 
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“et-Tehzîb’de fleyh de buna muvafakat etmifltir. Sözlerinin sonuna kadar
muhalifin kâfir oldu¤una ve hükmünün kâfirlerin hükmü ile ayn› olmas›
gerekti¤ine istidlalde bulunmaktad›r. Ebû’s-Salâh muhalifin cenaze na-
maz›n›n takiyye d›fl›nda k›l›nmas›n› kabul etmemifltir. ‹bn ‹dris de inanç-
l› kimselerin ve bu hükümde olan mustazaflar›n ve çocuk yafltakilerin (al-
t› yafl›ndakilerin) d›fl›nda kalan kimselerin cenaze namaz›n›n k›l›nmas›
gere¤ini kabul etmemifltir. Ayr›ca Silâr’›n sözlerinden anlafl›lan da budur.
Seyyid Murtazâ’n›n muhalifler hakk›ndaki hükmü de nettir. Yani küfürle-
rine hükmetmifltir.”!!

“‹nançl› kimselerin d›fl›nda” ifadesi on iki imama inananlar›n d›-
fl›nda, manas›na gelmektedir.

Mirzâ Hasen el-Hâirî el-Ahkâkî, Ahkâmu’fl-fiîa adl› kitab›nda,
1/186’da (Mektebetu Cafer-i Sâd›k, Kuveyt, 1997) flunlar› söylemektedir: 

“Kitâbî olsun ya da olmas›n tüm k›s›mlar› ile kafirlerin cenaze namaz›n›n
k›l›nmas› câiz de¤ildir. Takiyye veya bir zaruret durumu bulunmas› d›fl›n-
da muhalif hakk›nda da ayn› fley geçerlidir. Dördüncü tekbirin ard›ndan
cenazeye lanet okunur. Beflinci tekbir al›nmaz.”!!

Yine ayn› eserde, 1/187’de flunlar› kaydetmektedir: 
“Cenaze namaz› mümin birine aitse, aralar›nda dört dua bulunmak üzere
befl tekbir almak vaciptir. E¤er cenaze namaz› muhalif birine yahut da
münaf›k birine aitse, dört tekbirle yetinilir ve dördüncü tekbirden sonra
cenazeye beddua edilir.”!!

Benzer bir fetvay› Âyetullahu’l-Uzmâlar› Mirzâ Abdurrasûl el-‹h-
kâkî, Ahkâmu’fl-fierîa adl› kitab›nda, 1/229’da (Câmi’u’l-‹mâm Sâd›k bask›s›,

Kuveyt) dile getirmifltir.

8. Ehl-i Sünneti Kand›rmaya Yönelik K›l›nan Ta-
kiyye Namaz›

Baz›lar› fiiîlerin Sünnî imamlar arkas›nda namaz k›lmalar›ndan
dolay› aldanmaktad›rlar. Bu davran›fllar›n›n, Ehl-i Sünnete duyduk-
lar› sevgi ve sempatinin bir delili oldu¤u zehab›na kap›lmaktad›rlar.
fiîa’n›n, on iki imam›n imametine inanmayanlar hakk›ndaki itikad›-
na dair bölümde Humeynî’nin iman›n ancak Ali ve vasîlerinin velâ-
yeti ile gerçekleflebilece¤i ve velâyeti tan›man›n amellerin kabulü
için flart oldu¤u sözleri ve bu hususlar›n kendileri nezdinde müsel-
lem olarak kabul edildi¤i yönündeki ifadeleri geçmiflti. fiimdi gelin
ve gizli kapakl› kalan bu noktalar› ayd›nl›¤a ç›karan flu sözleri din-
leyin!

Hocalar› ve muhaddisleri Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-Âmi-
lî, fiîa nezdinde mutemed kabul edilen ansiklopedisi Vesâilu’fl-fiîa ilâ
Tahsîli Mesâili’fl-fierîa, 1/90’da “‹mamlar›n (aleyhimusselâm) velâyeti Ka-
bul Edilmedi¤i ve ‹maml›klar›na ‹nan›lmad›¤›nda ‹badetin Bat›l Olu-
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flu” ad›nda bir bab açm›fl ve bu bab alt›nda on dokuz hadis zikretmifl-
tir. Bunlardan biri de Ebû Cafer aleyhisselâm’dand›r. fiîa’ya flöyle hitap
etmektedir: “Vallahi, Allah için sizden baflka hac› yoktur. Ve sizden
baflkas›ndan kabul buyurmayacakt›r da!”

el-Hurr el-Âmilî daha sonra Vesâilu’fl-fiîa’da 19. hadisten sonra
1/96’da “Bu konuda gerçekten çok say›da hadis bulunmaktad›r.” de-
mifl ve daha sonra 5/388’de “Cemaat›n ‹mam›n›n ‹mamlara velâyet
Ba¤› Bulunan Bir Mümin Olma fiart› ve Tak›yye Durumu D›fl›nda Te-
mel Sahih ‹nançlar Noktas›nda Muhalif Olan Birine ‹ktidan›n Câiz
Olmamas›” ad›nda bir bab açm›flt›r.

Daha sonra hocalar›, seyyidleri, mevlalar›, fakîdu ‹slamlar› (‹s-
lam’›n yitik evlad›), muhakk›klar›, allameleri, imamlar› ve Âyetulla-
hu’l-Uzmâlar›9 Hac› Aka Hüseyin et-Tabâtabâî el-Burûcerdî, fiîa na-
zar›nda önemli bir ansiklopedi olan Câmiu Ehâdîsi’fl-fiîa adl› eseri,
1/426’da “Amellerin Kabulünün ‹mamlar›n (aleyhimusselâm) velâyeti ve
Onlar›n ‹maml›¤›na ‹nanma fiart›na Ba¤l› Oldu¤u” ad›nda bir bab aç-
m›fl ve bu bab alt›nda 78 hadis zikretmifltir. Bunlardan biri de ad› ge-
çen kaynakta, 1/429’da Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ve âlihî’den
rivayet edilmifltir. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ve âlihî bu riva-
yet flöyle demifltir: “Beni hak ile gönderene yemin olsun ki, sizden bi-
riniz rükün ile makam aras›nda bin y›l ibadette bulunsa ve sonra Ali
ve onun evlad›ndan olan imamlara velâyeti gerçeklefltirmese, Allah
onu tepe taklak cehenneme yuvarlayacakt›r.”

Ayn› Burûcerdî, 1/431’de Ebû Hamza’dan flöyle dedi¤ini rivayet
etmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’› flöyle derken iflittim: ‘size muhalefet eden
kendini ibadete verse, ictihadda bulunsa dahi “O gün bir tak›m yüzler ze-
lildir. Çal›fl›r durur. (Ama bofluna) yorulur. K›zg›n atefle girer.” ayetine
mensuptur.”!! 

Kendi inançlar›nda sabit olan as›l bu flekildedir. Dinleri takiyye,
baflkalar›n› aldatma ve onlara dürüst davranmama esas› üzerine ku-
rulu oldu¤undan dolay› Ehl-i Sünnete karfl› takiyye ile davranma ve
kand›rma bak›m›ndan onlarla birlikte namaz k›lmay› câiz görmüfller-
dir. el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 5/388’de “Cemaat ‹mam›n›n ‹mam-
lara velâyet Ba¤› Olan Bir Münin Olmas› fiart› ve Takiyye Durumu D›-
fl›nda Temel Sahih ‹nançlarda Muhalif Kimseye (Namazda) Uyman›n
Câiz Olmad›¤›” ad›nda bir bab açm›flt›r. 

Yine Vesâilu’fl-fiîa, 5/383’de “Muhaliften Önce Farz› Gerçeklefltir-

9 Bu müellif hakk›nda kulland›klar› ve iktibasta bulundu¤umuz eserin kapa¤›na yazd›klar›
nitelemeler bunlard›r. Allah flahittir ki, biz bunlar› ancak onlara ait birer söz ve inanç ola-
rak ifade ediyoruz.
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menin ve Bir Daha Onunla Birlikte Eda Etmenin Müstehab Oldu¤u”
ad›nda bir bab açm›flt›r.

5/381’de de “Namazda ‹ktida Edilmeyecek Kimsenin Arkas›nda
Takiyye ‹câb› Haz›r Bulunman›n ve Birinci Safta Birlikte Durman›n
Müstehab Oluflu” ad›nda bir bab açm›flt›r.

Ayr›ca Burûcerdî, Câmi’u Ehâdîsi’fl-fiîa, 6/410’da “Sahih ‹tikadlar
Konusunda Muhalif Olan Kimsenin Arkas›nda Namaz K›lman›n Ta-
kiyye D›fl›nda Câiz Olmad›¤› ve Takiyye Nedeniyle Cemaatlerine Ka-
t›lman›n ve Onlarla Beraber ‹lk Safta Bulunman›n Müstehab Oldu¤u”
ad›nda bir bab açm›flt›r. 

Yine Câmi’u Ehâdîsi’fl-fiîa, 6/418’de “Kiflinin Farz Namaz› Vaktin-
de K›l›p Daha Sonra Takiyye Gere¤i Muhalifle Birlikte ‹mam ya da
Memûm (Cemaat) Olarak; Namaz› da Nafile Olarak K›lmas› veya K›l-
mad›¤› Halde K›l›yor Gibi Görünmesinin Müstehab Oldu¤u” ad›nda
bir bab açm›flt›r.

Bu sebepten ötürü Mesâil ve Rudûd kitab›nda, 1/26’da (Mühr Bask›-

s›, Kum) yer ald›¤› üzere Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâsim el-Hûî’ye
Müslümanlar›n cemaat› ile birlikte namaz k›lmak hakk›nda soruldu-
¤unda “Takiyye icâb› oldu¤unda sahih olur” cevab›n› vermifltir.

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed R›za el-Mûsevî el-Kelbâykânî
de irflâdu’s-Sâil, s.38’de (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) yer ald›¤› üzere Müslü-
manlar›n mescidlerinde namaz k›lmakla ilgili sorulan soruya flöyle
karfl›l›k vermifltir: 

“Bütün bunlar takiyye durumunda onlarla birlikte namaz k›lmay› terk et-
mek fitne ve z›tlaflmaya sebebiyet verdi¤inde câizdir.”!?

Yine Mecma’u’l-Mesâil adl› kitab›nda (Da¤›t›m: Mektebetu’l-‹rfân, Kuveyt),
1/194’te “Bir cemaatin Sünnî olan imam›na uymak câiz midir, de¤il
midir?” fleklinde yöneltilen bir soruya “Takiyye halinde bu davran›fl
câizdir ve sevab› da büyüktür.” fleklinde cevap vermifltir.

‹rflâdu’s-Sâil, s.39’da (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) “Sünnî biri arkas›nda
cemaat olarak kendim okumadan namaz k›lmam câiz midir?” diye
sorulan bir soruya yan›t olarak flöyle demifltir: 

“Zaruretle birlikte k›l›nmas›nda bir beis yoktur. Zaruret bulunmad›¤›nda
ise imkan ölçüsünde namaz tekrar iade edilir. Allah en iyisini bilendir.”!?

Hamaney, Ecvibetu’l-‹stiftâât adl› kitab›nda, s.178’de (Dâru’l-Hakk,

Beyrut) “Ehl-i Sünnetin arkas›nda cemaat olarak namaz k›lmak câiz
midir?” fleklindeki bir soruya flöyle cevap vermifltir: 

“Onlar›n arkas›nda cemaat olarak namaz k›lmak, idare-i maslahat kabi-
linden olmak üzere câizdir.”!? 

Fakat müslüman kardeflim! Bu kitap Kuveyt’te Dâru’n-Nebe li’n-
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Neflr ve’t-Tevzî taraf›ndan yay›nlan›nca fiîa takiyye inançlar›n› yine
uygulayarak ibaredeki “idare-i maslahat kabilinden olmak üzere”
k›sm›n› “‹slam birli¤ini korumak amac›yla” fleklinde de¤ifltirdiler.

Âyetullahlar› Kaz›m el-Hâirî, el-Fetâva’l-Muntehabe adl› kitab›,
1/75’de (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) “Sünnî kardefllerimiz arkas›nda takiyye
ile davranmaks›z›n namaz k›lmam›z câiz midir? ‹mam Humeynî’nin
hac mevsiminde Sünnîler arkas›nda namaz k›lman›n cevaz› konu-
sundaki fetvas›n›n hükmü nedir?” fleklinde sorulan soruya flu yan›t›
vermifltir: “Câiz de¤ildir. Bu hususun ‹mam’›n hac mevsimi ile ilgili
fetvas›na k›yas edilmesi k›yas mea’l-fâr›k (yersiz bir k›yas)t›r.”

Ayn› kaynakta, s.81’de “‹slam birli¤i fleklindeki bir bafll›k, Sünnî
kimsenin arkas›nda namaz k›lman›n cevaz› için gerekçe olabilir mi?”
fleklindeki bir soruya flu cevab› vermifltir: 

“Birlik ve beraberlik Sünnî arkas›nda namaz k›lman›n cevaz› için gerekçe
teflkil edebilir. Ancak ihtiyata en uygun olan, namaz›n iade edilmesidir.”!?

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed Hüseyin Fadlallah, el-Mesâ-
ilu’l-F›khiyye, 1/107’de (Dâru’l-Mellâk) “Mezhepte bize muhalif olan kim-
senin imam edinilmesi onunla bizim aram›zda namaz konusundaki
baz› ihtilaflara nazaran câiz midir?” fleklinde sorulmufl olan soruya
“Takiyye ad›yla câizdir.” yan›t›n› vermifltir.

Mirzâ Hasen el-Hâirî el-Ahkâkî de Ahkâmu’fl-fiîa, 2/341- 342’de
“Mevâridu’l-Cemâa” bafll›¤› alt›nda flunlar› kaydetmifltir: 

“Muhaliflerin cemaat›na kat›lmak, onlarla birlikte namaz k›lmak ve bu-
nunla yetinmek zaruret an›nda ve takiyye durumunda gereklidir.”!?

Yine flöyle demifltir:
“(fiiî) bir kimse onlar›n (yani sünnîlerin) cemaatine kat›l›p da onlara uy-
madan önce evinde namaz› k›labiliyor ve sonra onlarla birlikte cemaata
kat›labiliyorsa ya da onlara kat›ld›ktan sonra namaz›n› iade edebiliyorsa,
öyle yaps›n.”

fiöyle demifltir: 
“Zaruret bulunmad›¤› durumda takiyye icâb› cemaatlerine (yani sünnîlerin
cemaatlerine) kat›lmak, onlarla beraber ilk safta durmak, zahiren onlara
uymak müstehabd›r. Fakat iktida etmeden namaz› kendi bafl›na k›lar.”!?

Müslüman kardeflim! Bu fetvadan sonra fiîa’n›n Ehl-i Sünnet ar-
kas›ndaki namaz›n›n s›rf kand›rmacadan ibaret oldu¤unu ö¤renmifl
bulunuyorsun. Bu kand›rmacay› fiiî davetçi Muhammed et-Tîcânî flu
sözleriyle itiraf etmektedir: 

“Ço¤u kere Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatle birlikte takiyye gere¤i namaz k›l›-
yorlar (fiîay› kastediyor) ve namaz biter bitmez hemen çekiliveriyorlard›.
Muhtemelen ço¤usu eve döndükten sonra namaz› tekrar iade ediyor-
dur.”!? Küllu’l-Hulûl Inde Âli’r-Rasûl, s.160, Dâru’l-Muctebâ, Beyrut.
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Ayr›ca Ehl-i Sünnetin yapt›¤› gibi sa¤ elin sol el üzerine konulma-
s› ve Fatiha Sûresi’nden sonra amin denilmesi fiîa’ya göre namaz› ip-
tal eden hususlardand›r. Fakat takiyye durumunda câiz görülmesi
mümkündür.

Bu flekilde fetva verenler:

1- Rûhullah el-Mûsevî el-Humeynî, Tahrîru’l-Vesîle, 1/186, 190.
(Humeynî, sa¤ elin sol el üzerine konulmas›n› ve Fatiha Sûresi’nden
sonra amin denilmesini namaz› iptal eden hususlardan olarak gör-
mekte; fakat takiyye durumunda câiz saymaktad›r.)

2- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed R›za el-Kelbâykânî,
Muhtasaru’l-Ahkâm, s.68-69

3- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Seyyid Abdula’lâ es-Sebzvârî, Câ-
mi’u’l-Ahkâm, s.92-93

4- Hasen el-Hâirî el-Ahkâkî, Ahkâmu’fl-fiîa, 2/325.

5- Muhammed Hüseyin Fadlallâh, el-Mesâilu’l-F›khiyye, 1/92.
(el-Mellâk bask›s›, Beyrut).

6- Mirzâ Ali el-Garavî, Mûcezu’l-Fetâvâ’l-Mustenbata ve’l-‹bâ-
dât, s.181, (Dâru’l-Mahaccati’l-Beydâ, Beyrut).

7- Ali es-Sistânî, el-Mesâilu’l-Muntehabe, s.139, (Dâru’t-Tevhîd, Kuveyt)

8- Cevvâd et-Tebrîzî, el-Mesâilu’l-Muntehabe, s.119, (Mektebetu’l-

Fakîh, Kuveyt)

9- Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, el-Mesâilu’l-Muntehabe, “Mubtilâtu’s-
Salât”

9. Ehl-i Sünnete Zekât Vermenin Câiz Olmad›¤›
fiîa alimleri ve âyetullahlar› zekat›n muhaliflere, yani Ehl-i Sün-

net ve’l-Cemaat’a verilmesini haram görmektedirler. ‹flte Âyetulla-
hu’l-Uzmâlar› Ali el-huseynî es-Sistânî, Minhâcu’s-Sâlihîn adl› kitab›,
1/373’de (zekât›) hak edenlerin vas›flar› ile ilgili bir bölümde flunlar›
ifade etmifltir:

“Kafire (zekat) verilmez. Muhalif de böyledir.”!?

Yine flöyle demifltir:
“Muhalif biri kendi meflrebinden birine zekat›n› verip de daha sonra bi-
zim mezhebimize rücû ederse (yani fliî olursa), zekat› tekrar verir. Mümi-
ne (yani fliîye) vermiflse yeterlidir.”!?

fiîa’n›n taklit mercileri ve ayetullahlar› da kendi kitaplar›nda “Ze-
kata Müstehak Olanlar›n Vas›flar›” bafll›¤› alt›nda ayn› fetvay› ver-
mifllerdir. Bu isimler flunlard›r:

60 ❙ Aldanmayalım



1- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed el-Huseynî efl-fiîrâzî, el-
Mesâilu’l-‹slâmiyye

2- Âyetullahu’l-Uzmâlar› el-Humeynî, Tahrîru’l-Vesîle

3- Âyetullahu’l-Uzmâlar› el-Mirza Hasen el-‹hkâkî, Ahkâmu’fl-
fiîa

4- Âyetullahu’l-Uzmâlar› el-Mirza Abdurrasûl el-‹hkâkî, Ahkâ-
mu’fl-fierîa

5- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ali el-Garavî, Mûcezu’l-Fetâvâ’l-Mus-
tenbata (el-‹bâdât)

6- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed el-Fâd›l el-Lenkerânî, el-
Ahkâmu’l-Vâd›ha

7- Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed el-Kelbeynâkî, Hidâye-
tu’l-‹bâd, el-Fakîh bask›s›, Beyrut

10. Muhaliflerin (Ehl-i Sünnetin) G›ybetini Yapma-
n›n Câiz Olmas›

Müteveffa en büyük müctehidleri Rûhullah el-Mûsevî el-Humey-
nî, el-Mekâsibu’l-Muharrame adl› kitab›nda, 1/251’de (Kum/‹ran bask›s›)

flöyle der:
“Bu rivayetleri inceleyen kimsenin, onlar›n g›ybet konusu edilmelerinin
haraml›¤›n› ispatta kusurlu olduklar› hakk›nda flüphe etmemesi gerekti¤i
ve hatta bu rivayetlerin toplam›ndan zahir olan›n hak imamlar›n›n (aley-
hisselâm) velâyetine ba¤l› mümin kimsenin g›ybetine mahsus oldu¤u ko-
nusunda flüphe duymamas› insaft›r.”!!

Derim ki: fiuraya dikkat ediniz ki; yukar›daki ifadelerin sahibine
göre g›ybetin haraml›¤›, on iki imam görüflüne sahip müminlere öz-
güdür. Bundan daha önce söz konusu rivayetlerin kendi nazar›nda
onlar›n (yani Ehl-i Sünnetin) g›ybete konu edilmelerinin haraml›¤›n›
ispat bak›m›ndan kusurlu olduklar›n› ikrar etmifltir. fiu e¤ri bü¤rü
üslubuna bak›n! Ehl-i Sünneti bizzat ismen zikretmeyip de “Bu riva-
yetler onlar›n g›ybet konusu yap›lmas›n›n haraml›¤›n› ispat bak›m›n-
dan kusurlu olduklar› hakk›nda..” demifltir.

Yine Humeynî, el-Mekâsibu’l-Muharreme, 1/249’da flöyle demifltir:
“Sonra zahir olan, haraml›¤›n müminin g›ybeti ile alakal› oldu¤udur. Do-
lay›s›yla takiyyenin gerektirmesi ya da bunun d›fl›nda onlardan el çekmek
gerekmesi haricinde muhalifin g›ybetini yapmak câizdir.”!!

Mihrab fiehidi ad›n› verdikleri âyetullahu’l-uzmâlar› Seyyid Ab-
dülhüseyin Destgayb, ez-Zunûbu’l-Kebîra adl› kitab›nda, 2/267’de (ed-

Dâru’l-‹slâmiyye, Beyrut, 1988m., II. Bask›) flöyle demektedir:
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“fiu bilinmelidir ki: G›ybetin haram oluflu mümin, yani gerçek inanç esas-
lar›na inanan kimseye mahsustur. Bu inançlardan biri de on iki imam
aleyhimusselâm’a inanmakt›r. Binaenaleyh muhaliflerin g›ybeti haram
de¤ildir.”!!

Derim ki: ‹mam Âyetullah el-Humeynî’ye yak›n olanlardan biri ve
fiiraz’da 1983’ten itibaren devrim liderli¤ini kendisine tevdi ettikleri
Seyyid Destgayb’›n ikrar› bu flekildedir. Ehl-i Sünnetin aleni bir flekil-
de g›ybete konu edilmemesi takiyyeden kaynaklanmaktad›r. Biz
Müslüman oldu¤umuz için onlar›n nazar›nda mahremiyet sahibi de-
¤iliz. Çünkü onlara göre g›ybeti haram olanlar on iki imam velâyeti-
ne ba¤l› olan mümin kimselerdir.

Hocalar› Muhammed Hasen en-Necefî de Humeynî’nin ifade etik-
lerini dile getirmifltir. Cevâhiru’l-Kelâm, 22/63’de flunlar› kaydetmifltir:

“Her halukarda haraml›¤›n kafirlere ve imamlardan bir tekini inkar ede-
rek bile olsa muhalefet edenlere de¤il on iki imam›n imaml›¤›n› kabul
eden müminlere mahsus oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.”!!

Yine Muhammed Hasen en-Necefî, 22/62’de flöyle demektedir:
“Her halukarda bu konu hakk›nda ‹slâmî ve imânî küfür birli¤i yü-
zünden muhaliflerin müflriklere ilhak edilmesi zahirdir. Ve hatta ta-
kiyye engel olmad›¤› sürece tan›klar önünde hicvedilmeleri kullar›n
yapabilece¤i en faziletli amellerdendir. Bundan da da evla olan› ise
as›rlar boyunca ve de¤iflik ülkelerde alimi ve avam› ile birçok sayfa-
y› dolduracak flekilde fiîa’n›n uygulayageldi¤i g›ybettir. Öyle ki bu tu-
tum fiîa’ya göre itaatlerin en efdallerinden, Allah’a yak›nlaflma ama-
c›yla yap›lan fiillerin en mükemmellerindendir. Baz›lar›ndan rivayet
olundu¤u gibi bu hususta icmâ has›l oldu¤u konusunda ileri sürülen
iddiada hiçbir gariplik söz konusu de¤ildir. Hatta bunun katî mevzu-
lardan olmas›ndan öte zaruriyâttan olmas› iddias› da mümkündür.”

Âyetullahu’l-Uzmâlar› ve taklit mercileri Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, Mis-
bâhu’l-Fakâha kitab›nda, 2/11’de (Dâru’l-Hâdî, Beyrut) g›ybeti haram olan
mümin ile neyin kastedildi¤ini flöyle aç›klam›flt›r: 

“Burada müminden murad, Allah’a, Rasûlüne, ölümden sonra dirilifle, ilki
Ali b. Tâlib aleyhisselâm ve sonuncusu Kâim Hüccet -Allah zuhurunu çabuklafl-

t›rs›n ve bizleri de onun yard›mc›s› ve destekçisi k›ls›n- olan on iki imama inanan kim-
sedir. Bunlardan birini inkar edenin g›ybeti flu vecihlerden ötürü câiz olur:
Birinci vecih: Rivayetlerde, dualarda ve ziyaretlerde muhaliflere10 lanet
okuman›n cevaz› ve onlardan beri durman›n, onlara bol bol sövmenin, it-
ham etmenin ve haklar›nda vakîada bulunman›n, yani g›ybetlerini etmenin
vücubu sabit olmufltur. Çünkü onlar bid’at ve flüphe ehli kimselerdir.”!!

Minyetu’s-Sâil adl› bir kitapç›k elime geçmiflti. fiîan›n Âyetulla-
hu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâs›m el-Hûî’ye ait önemli fetvalar› içermektey-

10 Ehl-i Sünneti ve on iki imamc› fiiî olmayanlar› kasdetmektedir.
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di. ‹kinci bas›m›n› Beyrut’ta Dâru’l-Muctebâ, 1412h. y›l›nda gerçek-
lefltirmiflti. Bu kitab›n 218. sayfas›nda el-Hûî’ye flöyle bir soru yönel-
tilmifl:

“Muhalif kimsenin g›ybeti câiz midir? Ayr›ca genel manas›yla ‹s-
lam; özel anlam›yla da ismet ehline velâyet demek olan salihlerin men-
heci üzere bulunan mümin kimsenin g›ybetini yapmak câiz midir?”

el-Hûî bu soruyu flöyle yan›tlam›flt›r: 
“Evet, muhalifin g›ybetinin yap›lmas› câizdir. G›ybeti câiz olmayan mü-
minden murad, özel manas›yla mümin oland›r.”!!

fiîa Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den flöyle dedi¤ini rivayet
etmifltir: 

“Benden sonra bidat ve flüphe ehli kimseler görürseniz, onlardan beri ol-
du¤unuzu izhar edin! Onlara bol bol sövün! Onlar hakk›nda çokça konu-
flun ve vakîada (g›ybette) bulunun! Böyle yap›n ki, ‹slam’da fesat ç›kar-
ma arzular› olmas›n ve insanlar onlar› sak›nd›rs›n!”!!11

Bu rivayeti hocalar› Ebu’l-Hüseyin Verrâm b. Ebî Fâris el-Eflrî
(ö.605h.), Mecmûatu Verrâm olarak tan›nan ve Beyrut’ta Muessese-
tu’l-A’lemî taraf›ndan yay›nlanan Tenbîhu’l-Havât›r ve Nuzhetu’n-Ne-
vâz›r, 2/162’de tahric etmifltir. Ayr›ca Muhaddisleri Muhammed b. el-
Hasen el-Hurr el-Âmilî de Vesâilu’fl-fiîa, 11/508’de tahric etmifltir.

Bu rivayeti hocalar› Sâd›k el-Mûsevî, Nehcu’l-‹ntisâr adl› kitab›n-
da ‹mam es-Seccâd’dan rivayetle zikretmifl ve 152. dipnotta flu söz-
lerle talikte bulunmufltur:

“‹mam es-Seccâd, zalimlerden ve ‹slam ümmetini sömüren kimselerden
müteflekkil bid’at ehli hakk›nda beri olmak, sövmek, haklar›nda kötü fla-
yialar› ayyuka ç›karmak, g›ybet ve iftira kabilinden olan tüm tasarruflar›
câiz görmektedir. Bütün bunlar ‹slam’da ve Müslümanlar›n beldelerinde
fesat ç›karma gibi bir arzuya kap›lmamalar› ve kendilerinden çokta kötü-
lük görüp, bol bol kötü sözler iflitmeleri nedeniyle insanlar›n onlara kar-
fl› dikkatli olup sak›nmalar› içindir. ‹slam imamlar› küfür, zulüm ve bid’at
ehlini izale etmek için iflte böyle tasarrufta bulunmufltur. Müslümanlar
önderlerinden ö¤rensinler ve onlar›n yolunu izlesinler.”!?

Derim ki: ‹slam’la ilgisi olmayan flu inan›fllar›na bak›n:

“Her tür tasarruf”

“Beri olmak”

“Sövmek”

“Kötü flayialar› ayyuka ç›karmak”

“‹ftira atmak”

“G›ybet etmek”

11 Rivayetin geri kalan k›sm›: “… Ve onlar›n bid’atlerini ö¤renemesinler! Böylece size hase-
natlar yaz›lacak ve ahirette derece derece yükseltileceksiniz.”
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Bekledikleri sonuç ise: “‹nsanlar›n onlardan duyduklar› ve gör-
dükleri kötülüklerden dolay› dikkatli olup sak›nmalar›.” Bunlar Si-
yon âlimlerinin protokollerinden farks›z ve hatta daha da ileri…

Bununla yetinmeyip Müslümanlar›n flerî bak›mdan kabul edilme-
z olan bu üsluplar› ö¤renmelerini istiyorlar.

Bu üsluplar› Ehl-i Sünnet fertleri ve liderleri hakk›nda uygulama-
ya koymufllard›r. Ömer radiyallâhu anh’a ersuyundan baflka bir flifas› bu-
lunmayan onulmaz bir hastal›¤a tutuldu¤u iftiras›n› atm›fllard›r. Bu
iftira el-Envâru’n-Numâniyye ad›yla bilinen kitaplar›nda, 1/63’de yer
almaktad›r. Hz. Ömer b. el-Hattab’a nas›l iftira edildi¤ini görmek için
bu kitaba bak›n›z!

Fârûk radiyallâhu anh’a Hz. Fât›ma’n›n evini yakmay› arzulad›¤› ifti-
ras›n› yamam›fllard›r.

Muhammed Cevvâd Mu¤niyye, Hâzihî Hiye’l-Vehhâbiyye adl› ki-
tab›nda Vahhâbîler hakk›nda sihri mübah görmek, -Allah’a s›¤›n›r›z-
mushaf› kenefe12 atmak gibi iftiralarda bulunmufltur. Vahhâbîler, ya-
ni selefîlerden hiçbirinin bu iftirac›n›n karalamalar›nda yer alan her-
hangi bir fleyi mübah gördüklerine dair bir fley duydunuz, gördünüz
ya da okudunuz mu?

‹slam; has›mlar›na karfl› delil ve burhanlarla, dürüstlük ve adalet-
le, insafla zafer elde etmifltir. Yoksa söverek, flayialar yayarak, g›ybet
ederek, iftiralar atarak zafer kazanmam›flt›r. Allah Azze ve Celle flöy-
le buyurmufltur: “Bir toplulu¤a duydu¤unuz kin, sizi adil davranma-
maya itmesin. Adaletli olun; bu Allah korkusuna daha çok yak›flan
(bir davran›fl)d›r.” (Mâide, 5/8)

11. fiîa’ya Göre Hak Din, Ehl-i Sünnetin Üzerine
Bulunduklar› Hâle Muhalefet Etmektir.

Ça¤dafl yazarlar›ndan biri olan Seyyid Murtaza el-Askerî, Meâli-
mu’l-Medreseteyn13 adl› kitab›nda, 1/22-23’de (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt)
Medine-i Münevvere’ye ziyarette bulundu¤unu ve ‹slam Üniversite-

12 Yani tuvalete koymak.
13 Bu iki medrese (ekol) “Halifeler ekolü” ad›n› verdi¤i Ehl-i Sünnet mezhebi ve “Ehl-i beyt

ekolü” ad›n› verdi¤i flia mezhebidir. Ad› geçen kitab›nda, (1/77)’de flunlar› kaydetmifltir:
“‹slam düflünce tarihinde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin vefat›ndan sonra birbi-
rine muar›z iki ekol aras›nda, Rasûlullah’›n vefat›ndan Osmanl› halifelerinin sonuna dek
süren hakim sulta ekolü ile on ikinci imama kadar giden ehl-i beyt ekolü aras›nda aç›k bir
bölünme görüyoruz. Bu iki ekolün mezunlar› ve Müslüman tebas› aras›ndaki ihtilaf süre-
gelmifl ve içinde bulundu¤umuz ça¤da da Allah’›n diledi¤i zamana kadar devam etmekte-
dir. Bu araflt›rmada gelecek sat›rlarda birinci ekolü “halifeler ekolü”, ikinci ekolü de “ehl-i
beyt ekolü” olarak isimlendirece¤iz…”
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si’nde, oturduktan sonra Irak’taki Müslümanlar›n âlimlerine selam-
lar sundu¤unu zikretmifltir. (fiöyle demifltir) 

“Müslümanlar bugün buna -birli¤e- fliddetli bir ihtiyaç içindeler. Çünkü
yeryüzünün çeflitli bölgelerinde kâfirlerin silahl› sömürge belas›na ma-
ruzlar…” Sözlerine 1/23’deki dipnotta flöyle devam etmifltir: “Bu masada
sözlerime iflaret etmemin tek nedeni seslendirdi¤im slogan hakk›ndaki
ve ortaya att›¤›m tezle ilgili samimiyetimin boyutlar›n› göstermektir. Ba-
z› kereler duydu¤um ac› kalbimi o kadar s›k›yor ki…” 

Derim ki: el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 18/84’de Abdurrahman
b. Ebî Abdillah’tan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

Sâd›k aleyhisselâm flöyle demifltir: “size birbirine muar›z iki hadis geldi-
¤inde onlar› Kitabullah’a arzedin! Allah’›n kitab›na muvaf›k olan› al›n; Ki-
tabullah’a muhalif olan› reddedin. Bu rivayeti kitabullah’ta bulamazsan›z,
avam›n haberlerine arzedin! Avam›n haberlerine muvaf›k olan› b›rak›n;
muhalif olan› al›n!”!? 

‹mam Sâd›k’›n kendilerine muhalif olan› almalar›n› emretti¤ini
iddia ettikleri avamdan maksat Ehl-i Sünnettir. Nitekim bu hususu
en büyük müctehidleri müteveffâ Muhsin el-Emîn, A’yânu’fl-fiîa adl›
kitab›nda, 1/21’de (Dâru’t-Teâruf, Beyrut) flu ifadelerle aç›kça dile getir-
mektedir: 

“Ashab›m›z, Ehl-i Sünnete verdikleri bir isim olan avam kelimesi mukabi-
linde bizim için havas sözcü¤ünü kullanmaktad›rlar.” 

Müteveffâ flîa taklit mercii Rûhullah el-Humeynî, er-Resâil kita-
b›nda, 2/83’de flöyle demifltir: 

“Her halukarda avama muhalefet edilmesinin tearuz bab›n›n tercihlerin-
den oldu¤u konusunda hiçbir iflkal söz konusu de¤ildir.”!?

Ümmetin birli¤i için gözyafl› döküyormufl imaj› çizen üstad Mur-
taza el-Askerî, birbirine muar›z iki hadisten Ehl-i Sünnete muhalif
olan›n› almay› sal›k veren bu geçen rivayeti bizzat kendisi tahric et-
mifltir. Ad› geçen kitab›nda rivayeti zikretmeden önce, 3/269’da flöy-
le demifltir: 

“Bu bahiste zikrettiklerimize göre birbirine muar›z iki hadisten “halifeler
ekolü”nün yönelifline muvaf›k olan› b›rakmam›z do¤ru oland›r.”!?

el-Askerî, Ehl-i Sünnet ulemas›na karfl› içinde duydu¤u kini ve
k›skançl›¤› kusarak 1/289’da flöyle demektedir: 

“Gördük ki, halifeler ekolü alimleri14 ‹slam’›n ilk dönemlerinde otorite
sahiplerine yönelik tenkitler yöneltmeye sebep olan her bir rivayet ve ha-
berin ketmedilmesi konusunda görüfl birli¤ine varm›fllard›r.”!?

el-Askerî, 1/263’de flöyle demektedir: 

14 Bu ifadelere dikkat ediniz! el-Askerî Sünnî alimlerden hiçbirini istisna etmemifltir. el-As-
kerî Sünnî alimlerle tart›flmada bulunmufl, onlardan söz etmifl ve yalan söylemifltir.
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“Halifeler ekolündeki gizleme türlerinden biri de sahih rivayetler yerine
uydurma haberlerin ve rivayetlerin konulup yay›lmas›d›r.”!?

1/254’te de flöyle demektedir: 
“Gizlemenin bu s›n›f›, yani haberin hiçbir iflarette bile bulunulmadan tama-
men gizlenilmesi halifeler ekolü alimlerinde s›kça görülen bir durumdur.”!?

el-Askerî, 2/48-49’da flöyle demektedir: 
“Halifeler ekolü, iflaret etmifl oldu¤umuz gibi Müslümanlar›n yüzüne Ra-
sûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den tahdis kap›s›n› kapatt›klar› vakit is-
râilî rivayetlerin kap›lar›n› ard›na kadar açt›lar.”!?

fiiîlerde kendilerini Ehl-i Sünnete muhalif olanlar› alma konusun-
da teflvik eden birçok rivayet bulunmaktad›r. el-Hurr el-Âmilî, Vesâ-
ilu’fl-fiîa, 18/85-86’da; Rûhullah el-Mûsevî el-Humeynî, er-Resâil, 2/81’de
ve Muhammed Bâk›r es-Sadr, Teârudu’l-Edilletifl-fier’iyye, s.359’da
(Dâru’l-Kütubi’l-Lübnâniyye, 1980m, II. bask›) Muhammed Bâk›r b. Abdillah’tan
flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“R›zâ aleyhisselâm’a ‘‹htilafl› iki haber karfl›s›nda nas›l davranal›m?’ de-
dik: fiöyle dedi: ‘Size ihtilafl› iki haber geldi¤inde avama (Ehl-i Sünnete)
muhalif olan›na bak›n ve onu al›n! Onlar›n haberlerine muvaf›k olan›na
bak›n ve onu b›rak›n!”!?

Hocalar›, muhaddisleri ve muhakk›klar› Muhammed b. el-Hasen
b. el-Hurr el-Âmilî, el-Fusûlu’l-Muhimme fî Ma’rifeti Usûli’l-Eimme
adl› kitab›nda, s.225’te (Mektebetu Basîratî, kum/‹ran) flöyle demifltir: “Bu
konudaki hadisler mütevatirdir. Vesâilu’fl-fiîa’da bunlardan bir bölü-
münü zikretmifltik.”

Hocalar› Yusuf el-Bahrânî, el-Hadâik, 1/95’de flöyle demifltir: 
“Avam›n mezhebine arzedip de muhalifini alman›n tercih edilmesi konu-
sunda içeri¤i müttefik olan birçok haber rivayet etmifltir.”!? 

Daha sonra Yusuf el-Bahrânî, el-Hadâik’te bir baflka yerde
(1/110) “Bu haberlerin müstefiz oldu¤una hükmetmifltir.” demifltir.

Hocalar› Hüseyin b. fiihâbeddin el-Kerkî, Hidâyetu’l-Ebrâr ilâ Ta-
rîki’l-Eimmeti’l-Athâr, s.102’de flöyle demektedir: 

“Avam›n iflinin temeli kafa kar›flt›rmak (telbis), hakk› bat›lla örtmek, ba-
t›l› hak suretinde göstermek, avam›n ve dinlerini zayi etmeyi gerektirse
dahi dünyevî ç›karlara düflkünlük göstererek süslere ve bat›l› hak göster-
meye meyyal kimselerden avam›n mecras›nda bulunanlar›n tabiatlar›na
uygun flekilde süslemektir. Avam›n kadim olanlar› ‹slam’› izhar edip küf-
rü gizleyen münaf›k, zühd gösterisi yaparak yapmac›k tav›rlar sergileyen
yalanc›, gönlünün meyletti¤i her bir bid’at için hadis uyduran baflkanl›k
sevdal›s›, dinini nereden ald›¤›n› önemsemeyen kof kabuk, lehine ya da
aleyhine de olsa her duydu¤unu nakleden, tasdik eden fluursuz ve kal›n
kafal› gibi niteliklere sahiptirler.”!?

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Kâz›m el-Hâirî’ye, el-Fetâvâ’l-Muntehabe,
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1/150’de (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) flöyle bir soru yöneltilmifltir: “Yak›n
zamanda fiîa’dan birinin, ilim iddias›nda bulunan ve fliî olan bir flah-
s›n di¤er Sünnî mezhebleri ile ibadet etmenin câiz oldu¤unu söyledi-
¤ini duyduk. Siz ne dersiniz? ‹lim ve fazilet iddias›nda bulunan bu
flahsa cevab›n›z nedir?”

el-Hâirî bu soruya karfl›l›k “Bu bat›l bir sözdür.” demifltir. 

12. Ehl-i Sünneti Kand›rmak ‹çin Takiyye ‹le Dav-
ranarak Yemin-i Mu¤allaza ile Yemin Etmenin Cevâz›

fiîaya göre yemin-i galizaya dahi takiyye kar›flm›flt›r. Fakihlerinin
ve müctehidlerinin fleyhi Murtazâ el-Ensârî, Risâletu’t-Takiyye,
s.73’te ve fakihlerinin üstad› Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâsim el-
Hûî, et-Tenkîh fierhu’l-Urveti’l-Vuskâ, 4/278-307’de rivayet ve tashih
etmifl oldu¤una göre Cafer-i Sâd›k flöyle demifltir: 

“Takiyye içinse ne yaparsan›z veya takiyye üzerine ne tür bir yemin eder-
seniz edin, bu hususta bir geniflli¤e sahipsiniz.”!?

Onlar nezdindeki bu sahih rivayete binaen dinine ba¤l› bir fliî ya-
lan söyledi¤i halde sünnîyi kand›rmak için galiz yeminler etmekten
kaç›nmaz. Çünkü takiyye genifltir. Nitekim fakihlerinin fleyhi Murta-
zâ el-Ensârî, Risâletu’t-Takiyye, s.72’de ‹mam Masum’un flöyle dedi-
¤ini rivayet etmifltir: 

“Takiyye genifltir. Takiyyeden say›lan her ne olursa olsun bunu yapan
kimse Allah’›n izni ile ecir kazan›r.”!?

fiiîler, maslahat faktörü haricinde kendilerine muhalefet edenle-
re humus, zekat vb. mali haklar›n verilmesini câiz görmemektedirler.
Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâsim el-Hûî, humus, zekat, kefaretler,
f›t›r sadakas› gibi mali haklar›n muhaliflere verilmesi hakk›nda soru-
lan soruya flu sözlerle cevap vermifltir: “Câiz de¤ildir. Maslahat›n ge-
rektirmesi durumunda vermek câiz olabilir.” Verdi¤i bu yan›t ‹ran,
Kum’da Mihr Matbaas› taraf›ndan bas›lm›fl ve 1412h. Y›l›nda Dâru’l-
Hâdî taraf›ndan neflredilmifl olan Mesâil ve Rudûd, 1/64’te kendisin-
den rivayetle zikredilmifltir. 

fiîa zekât ve di¤er benzeri gelirleri sadece flîaya ay›rm›fllard›r.
Zorda kalm›fllar›n muhtaçl›k halini sömürmek ve flîal›k mezhebine
çevirmek gibi maslahat halleri d›fl›nda flîaya muhalefet edenlerin bu
gelirlerde hiçbir pay› yoktur. Nitekim Endonezya ve Malezya gibi As-
ya ülkelerinde, Lübnan’daki Filistin kamplar›nda, ayn› flekilde Tan-
zanya, Uganda, Nijerya vb. Afrika ülkelerinde böyle bir durum mey-
dana gelmifltir. fiîa propagandac›lar› bu bölgelerde Ehl-i Sünnet men-
subu fakirleri kullanarak flîal›¤a çekmifllerdir.
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13. Müslümanlar Hakk›nda Afla¤›l›k ‹fadelerde Bu-
lunmak

fiîa’n›n ‹slam ümmetine afla¤›l›k sözler sarfetmesine dair misal-
lerden birini el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 24/311’de, el-Küleynî, er-Rav-
da, 431. rivayette ‹mam Bâk›r’dan flöyle rivayet etmifltir: 

“Vallahi, ey Ebû Hamza! Bizim flîam›z haricinde tüm insanlar fahiflelerin
evlatlar›d›r.”!!

el-Ayyâflî, tefsirinde, 2/234’de (el-A’lemî, Beyrut) ve el-Bahrânî, Tefsî-
ru’l-Burhân, 2/300’de (Dâru’t-Tefsîr, Kum/‹ran) Cafer b. Muhammed es-Sâ-
d›k’›n flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Her bir yeni do¤an›n huzurunda mutlaka iblislerden bir iblis vard›r. O
do¤an bebe¤in bizim flîam›zdan oldu¤u bilinirse, bu fleytandan korunur.
Bizim flîam›zdan de¤ilse fleytan iflaret parma¤›n› onu dübürüne sokar ve
o çocuk homoseksüel olur. Do¤an e¤er k›zsa, parma¤›n› fercine sokar ve
çocuk fahifle olur.”!!

el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 101/85’te “Arefe ve Bayram Günlerin-
de Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i Ziyaret Etmenin Fazileti” bab›n-
da, es-Sadûk, Men lâ Yahduruhu’l-Fakîh, 2/431’de “Hz. Peygamber’in
ve ‹mamlar›n Ziyaret Edilmesinin Sevab›”nda (Dâru’l-Advâ, Beyrut) Ebû
Abdillah aleyhisselâm’dan rivayet etmifltir: 

“fiöyle dedi (ravi): Ona ‘Allah arefe gecesi vakfeye duranlara bakmadan
önce Hüseyin aleyhisselâm’›n ziyaretçilerine mi bakar?’ dedim ‘Evet’ de-
di. ‘Bu nas›l olur?’ dedim. ‘Çünkü onlar aras›nda zina sonucu dünyaya ge-
lenler vard›r. Ama bunlar içinde zina çocu¤u olanlar yoktur.’ dedi.”!!

Allâme Abdullah fiebber, Tesliyetu’l-Fuâd fî Beyâni’l-Mevt ve’l-
Meâd, s.162’de (Dâru’l-A’lemî, Beyrut) bir bölüm zikrederek “fiia D›fl›nda-
ki ‹nsanlar Annelerinin ‹simleri ‹le Ça¤›r›lacaklar” bafll›¤›n› vermifl-
tir. Bu bölüm içinde de baz› rivayetler zikretmifltir. Bunlardan biri
flöyledir: 

“… K›yâmet günü oldu¤unda flîam›z d›fl›nda kalan insanlar annelerinin
isimleri ile ça¤›r›lacaklar. fiîam›z ise tertemiz bir flekilde do¤mufl olduk-
lar›ndan babalar›n›n adlar›yla ça¤›r›lacaklar.”!!

el-Kuleynî, el-Kâfî, 6/391’de (Dâru’l-Advâ, Beyrut) Ali b. Esbât > Ebu’l-
Hasen er-R›za aleyhisselâm tarikinden flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Onu flöyle derken iflittim: M›s›r’› zikretti ve “Rasûlullah flöyle buyurdu
dedi: ‘Onun çanaklar›nda yemek yemeyin! Çamuruyla bafllar›n›z› y›kama-
y›n. Çünkü k›skançl›¤›n›z› al›p götürür ve deyyusluk getirir.’”!!

Müminlerin Annesi Hz. Âifle radiyallâhu anhâ Hakk›nda Sarf
Ettikleri Afla¤›l›k ‹fadeler:

fiîa Allah Sübhânehû ve Teâlâ’n›n “Allah inkar edenlere Nuh’un
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kar›s› ile Lut’un kar›s›n› misal verdi. Bu ikisi, kullar›m›zdan iki Salih
kiflinin nikahlar› alt›nda iken onlara hainlik ettiler. Kocalar› Allah’tan
gelen hiçbir fleyi onlardan savamad›. Onlara: Haydi, atefle girenlerle
beraber siz de girin! denildi.” (Tahrim, 66/10) ayet-i kerimesinin Âifle
ve Hafsâ radiyallâhu anhumâ hakk›nda verilmifl bir misal oldu¤unu ileri
sürmüfltür. 

Baz› flîa, ayette “fehânetâhumâ” fleklinde ifade edilen h›yaneti -
Allah’a s›¤›n›r›z- fahiflelik olarak tefsir etmifltir.

Büyük fiiî müfessir el-Kummî, bu ayetin tefsiri s›ras›nda kendi
tefsirinde flöyle demifltir: 

“Vallahi “fe hânetâhumâ” sözü ile fahiflelikten baflkas› kastedilmemifltir.
(   ) yolunda yapm›fl olduklar›ndan dolay› (falan kad›na) kesinlikle had
uygulanacakt›r! (Falan adam) o kad›n› seviyordu. Kad›n ………….’ya ç›k-
mak istedi¤inde adam ona “mahremin olmadan ç›kman helal de¤ildir” de-
di ve kad›n o falan adamla evlendi.”!!

el-Bahrânî de el-Burhân, 4/358’de (Dâru’t-Tefsîr, Kum) bu ifadeleri zik-
retmifltir.

Müslüman kardeflim! fiîa, Hz. Aifle yerine ismini zikretmeksizin (fa-
lan kad›n) ifadesini kullan›rken veya içi bofl parantezler, noktalar kul-
lan›rken takiyyeyi iflletmektedir. Bunlar›n hepsi takiyye bab›ndand›r.

(Falan kad›n) ifadesi ile Hz. Aifle’nin kastedildi¤ini kesin olarak
gösteren hususlardan biri fiîa’n›n yapt›¤› yalan rivayetlerdir. Bu riva-
yetlerde flöyle denilir: 

“Allah ‘Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evlad›r. Han›mla-
r› da anneleridir.’ (Ahzâb, 33/6) ayetini inzal buyurup da Hz. Peygamber
sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin han›mlar›n› Müslüman erkeklere haram
edince Talha öfkelendi ve ‘Muhammed bize kendi kar›lar›n› haram edi-
yor. Ama kendisi bizim han›mlar›m›zla evleniyor. Allah Muhammed’in ca-
n›n› al›rsa, onun bizim han›mlar›m›z›n halhallar› aras›na çöktü¤ü gibi biz-
de onun han›mlar›n›n halhallar› aras›na çökece¤iz’ dedi.”!!

Bu rivayetleri el-Bahrânî, el-Burhân, 3/333-334’de, Sultan el-Cenâ-
bezî, Beyânu’s-Seâde, 3/253’de (Dâru’l-a’lemî, Beyrut), Zeynuddin en-Nebâ-
tî, es-S›râtu’l-Mustakîm, 3/23-25’de (el-Matbaatu’l-Murtadaviyye) zikretmifltir.

Hz. Âifle radiyallâhu anhâ’ya fliî haf›z Receb el-Bursî, Meflâriku’l-Envâ-
ri’l-Yakîn, s.86’da (el-A’lemî, Beyrut) flu sözlerle iftira etmifltir: 

“Âifle hainlik ederek k›rk dinar toplam›fl ve Ali’ye bu¤zedenlere da¤›t-
m›flt›r.”!!

fiiî alim el-Meclisî de, Bihâru’l-Envâr, 40/2’de (Dâru ‹hyâu’t-Turâsi’l-Ara-

bî, Beyrut) Hz. Âifle radiyallâhu anhâ ile Hz. Ali radiyallâhu anh’›n ayn› yatakta
ve ayn› yorgan alt›nda uyuduklar›n› zikreden rivayeti zikrederken
Hz. Âifle’ye iftira etmifltir. Rivayet flöyledir: 
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“Ali flöyle anlatt›: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte yolcu-
lukta bulundum. Benden baflka hizmetçisi yoktu. Tek bir yorgandan bafl-
ka yorgan› da yoktu. Aifle de beraberindeydi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem benimle Aifle aras›nda uyuyordu. Bizim üçümüzün üzerinde o
yorgandan baflka bir fley yoktu. Rasûlullah gece namaz›na kalk›nca üze-
rindeki yorgan› yata¤a de¤ene kadar benimle Aifle’nin aras›na koydu.”!!!

Müminlerin Emîri Ömer b. Hattâb radiyallâhu anh Hakk›nda
Sarf Ettikleri Afla¤›l›k Çirkin Sözler:

fiîa, Hz. Ömer’in dübüründen bir hastal›¤a tutuldu¤unu ve sadece
er suyu ile hafifledi¤ini iddia etmifltir. Bu çirkin sözleri fiîa allamesi
Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 1/63’te (Dâru’l-A’lemî, Bey-

rut) zikretmifltir. Yine aç›k ifadelerle Hz. Ömer’in dübüründen cinsel
iliflkide bulunan kimselerden oldu¤unu söylemifllerdir.!!15

fiiî müfessir el-Ayyâflî, tefsirinde, 1/302’de; ayr›ca bir di¤er müfes-
sir olan el-Bahrânî, el-Burhân, 1/416’da rivayet etti¤ine göre bir adam
Ebû Abdillah’›n yan›na girerek 

“Ey müminlerin emiri, sana selam olsun!” dedi. (Ebû Abdillah) iki aya¤›
üzerine dikilerek “Böyle söyleme! Bu, sadece Emiru’l-müminîn aleyhisse-
lâm hakk›nda kullan›bilecek bir isimdir. Bu ismi ona Allah vermifltir. On-
dan baflkas›n› da bu flekilde adland›rmam›flt›r. Arka yoldan iliflkide bulu-
nulandan baflkas› bu durumu kabul etmifltir. Kendisinde böyle bir hal
yoksa da müptela k›l›nm›flt›r. Allah’›n kitab›ndaki flu ayet bunu ifade
eder: “Onlar O’nu b›rak›p yaln›zca bir tak›m diflilerden istiyorlar, ancak
inatç› fleytandan dilekte bulunuyorlar.” (Nisâ, 4/117) Anlatan ravi flöyle
devam etti: “Mehdiniz neyle adland›r›lacak?” dedim. “Ona sana selam ol-
sun, ey Bak›yyetullah! Sana selam olsun ey Rasûlullah’›n evlad›! denile-
cek” dedi.”!!!

Malumdur ki, emiru’l-müminîn olarak ilk kez isimlendirilen kifli
Faruk Ömer radiyallâhu anh’t›r.

fiiî allame Zeynuddin en-Nebâtî, es-S›râtu’l-Mustakîm, 3/28’de
“(Ömer’in) Hasisli¤i ve Pis Bir Yaflant›ya Sahip Oldu¤u Hakk›nda
Söylenen Sözler” bafll›¤› alt›nda Ömer b. Hattab’›n “Pis bir soya sa-
hip oldu¤unu… nenesinin zinakâr oldu¤unu” zikretmifltir.

Müminlerin Emîri Osman b. Affan radiyallâhu anh’a Hakk›nda
Sarf Ettikleri Afla¤›l›k ‹fadeler:

fiîa âlimi Zeynuddin en-Nebâtî, es-S›râtu’l-Mustakîm, 3/30’da Os-
man’›n had uygulanmas› için bir kad›n› getirtti¤ini, onunla yak›nlafl-
t›¤›n› (iliflkiye girdi¤ini) sonra da recmedilmesini emretti¤ini söyle-

15 Bu seviyesiz sözleri fiii Hasen efl-fiehhâte, ‹slam’›n beri oldu¤u el-Minberu’l-‹slâmî Dergi-
si’nde, Say›:17, s.16’da aç›k ifadelerle dile getirmifltir.
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mifltir. Ayn› kaynakta ayr›ca Osman radiyallâhu anh’›n kendisi ile oyna-
n›p e¤lenilen kimselerden ve muhannes oldu¤unu ifade etmifltir. Bu
seviyesiz sözleri ayr›ca Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniy-
ye, 1/65’te (Da¤›t›m: el-A’lemî, Beyrut) zikretmifltir. 

14. fiîa’n›n Ashâb radiyallâhu anhum’a Sövmeleri ve Tekfir
Etmeleri

fiîa, kafirler ve münaf›klar hakk›nda varid olan ayetleri Rasûlul-
lah sallallâhu aleyhi ve sellem’in seçkin ashâb› olarak tevil etmektedirler.
Takiyye yaparak üç halife, yani Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Os-
man hakk›nda baz› sembol ifadeler kullanmaktad›rlar. Hz. Ebû Bekir
için Fusayl; Hz. Ömer için Rama’ ve Hz. Osman için Nasel gibi. (Fa-
lan, falan ve falan) gibi daha baflka remizler de kullanmaktad›rlar.
Bu ifadelerle de yine Ebû Bekir, Ömer ve Osman’› kasdetmektedir-
ler. Bir di¤er sembol ifadeleri de (birinci, ikinci ve üçüncü)’dür. Bir
baflkas› (Habter ve Dellâm)’d›r. Yani Ebû Bekir ve Ömer ya da Ömer
ve Ebû Bekir’i kasdetmektedirler. Kulland›klar› di¤er remizler: Ku-
reyfl’in iki putu, yani Ebû Bekir ve Ömer; Haman ve Firavun; Ümme-
tin buza¤›s› ve Sâmirî, yani Ebû Bekir ve Ömer.

Safevîler Devleti hakimiyetinde takiyye biraz olsun kalkm›flt›. Bu
dönemde Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in en faziletli ashâb›na yö-
nelik tekfir içerikli suçlamalar aç›k ve net bir hal alm›flt›.

Tevillerden Baz›lar›:
el-Küleynî, el-Kâfî 8. cilt, 523. rivayette Ebû Abdillah’tan “Rabbimiz! Cin-
lerden ve insanlardan bizleri sapt›ranlar› bize göster de o ikisini en afla¤›-
l›klardan olmalar› için ayaklar›m›z›n alt›na alal›m!” (Fussilet, 41/29) aye-
ti hakk›nda “O ikisidir” dedi ve sonra da “Falan fleytan idi”!!! dedi. 

el-Meclisî, Mirâtu’l-Ukûl, 26/488’de el-Kâfî’nin flerhinde el-Kâfî
müellifinin “o ikisidir” sözününün aç›klamas› sadedinde flöyle de-
mifltir: 

“O ikisi, yani Ebû Bekir ve Ömer. Falan diye belirtilenden murad da
Ömer’dir. Yani ayette zikredilen cin Ömer’dir. Bu flekilde isimlendirilmifl
olmas›n›n tek nedeni onun fleytan olmas›d›r. Ya veled-i zina olmak bak›-
m›ndan fleytan›n kendisi üzerinde bir ortakl›¤› vard›r ya da aldat›p kan-
d›rmak vasf› bak›m›ndan fleytan gibidir. Sonuncuya göre tersi, yani falan
ile kastedilenin Ebû Bekir olmas› da muhtemeldir.”!!!

Tefsîru’l-Ayyâflî, 1/121; el-Burhân, 2/208 ve es-Sâfî, 1/242’de Ebû
Abdillah’tan “fieytan›n ad›mlar›na uymay›n!” (Bakara, 2/168) ayeti
hakk›nda flöyle dedi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“fieytan›n ad›mlar› Allah’a yemin olsun ki, falan ve falana dost (veli) ol-
makt›r.” Yani Ebû Bekir ve Ömer’e…”!!!
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Tefsîru’l-Ayyâflî, 2/355; es-Sâfî, 1/511; el-Burhân, 1/422’de Ebû Ab-
dillah’tan “Ben yoldan ç›kanlar› yard›mc› edinecek de¤ilim.” (Kehf,
18/51) ayeti hakk›nda flöyle dedi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem “Allah›m, dini Ömer b. el-Hattab
veya Ebû Cehl b. ‹bn Hiflâm ile güçlendir!” dedi¤inde Allah “Ben yoldan
ç›kanlar› yard›mc› edinecek de¤ilim.” ayetini inzal etmifltir.”!!!

Tefsîru’l-Ayyâflî, 1/307; es-Sâfî, 1/511 ve el-Burhân, 1/422’de Ebû
Abdillah’tan “‹man edenler sonra küfredenler sonra yine iman eden-
ler ve sonra yine küfredenler sonra da küfürlerini artt›ranlar..” (Ni-
sâ, 4/137) hakk›nda flöyle dedi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“Falan ve falan (Ebû Bekir ve Ömer) hakk›nda nazil olmufltur. ‹lk baflta
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ve âlihî’ye iman etmifl ve Hz. Pey-
gamber “Ben kimin mevlas› isem, Ali de onun mevlas›d›r” diyerek kendi-
lerine velâyet ar›z olduktan sonra küfretmifllerdir. Daha sonra “Allah’›n
emri ve Rasûlü’nün emri ile” diyerek Emiru’l-Müminîn aleyhisselâm’a bi-
at etmeye inanm›fllar ve biat etmifllerdir. Sonra da Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem göçüp gidince küfretmifl ve biati kabul etmemifllerdir.
Daha sonra ona biat etmifl olanlar›n biatlerini kendilerine alarak küfürle-
rini daha da artt›rm›fllard›r. ‹flte bu kimselerde imandan hiçbir fley kalm›fl
de¤ildir.”!!!

Tefsîru’l-Ayyâflî, 2/240; el-Burhân, 2/309’da Ebû Cafer’den “‹fl biti-
rilince fleytan flöyle dedi” (‹brahim, 14/22) ayeti hakk›nda flunlar› söy-
ledi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“O ikincidir. Kur’ân’da fleytan dedi” fleklindeki ifadelerin tümünde kaste-
dilen ikincidir.” ‹kinci ile kastedilen Hz. Ömer radiyallâhu anh’t›r. el-Vâfî,
Kitabu’l-Hucce, “Onlar (aleyhimusselâm) ve Düflmanlar› Hakk›nda Nazil
Olanlar” Bab›, 3/920’de Zurâra > Ebû Cafer’den “Halden hale geçersiniz.”
(‹nflikâk, 84/19) ayeti hakk›nda flöyle dedi¤ini rivayet etmiflledir: “Ey Zurâ-
ra! Bu ümmet peygamberlerinden sonra (Ebû Bekir, Ömer ve Osman ra-
diyallâhu anhum’u kastederek) falan, falan ve falan adam hakk›nda hal-
den hale girmediler mi?”!!! 

Alimleri el-Feyd el-Kâflânî flöyle demifltir: 
“Halden hale girmeleri onlar› birbiri pefli s›ra halifelik makam›na getirme-
leridir.”!!!

“Küfür önderleri ile savafl›n!” (Tevbe, 9/12) ayetinin tefsiri s›ra-
s›nda Tefsîru’l-Ayyâflî, 2/83; el-Burhân, 2/107 ve es-Sâfî, 2/324’de
Hannân b. Sedîr > Ebû Abdillah aleyhisselâm tarikinden flöyle rivayet
etmifllerdir. 

Onu flöyle derken iflitmifltim: “Basra’dan yan›ma baz› insanlar geldiler ve
Talhâ ile Zübeyr hakk›nda soru sordular. Onlara “Bu ikisi küfrün önder-
lerindendiler.” dedim.”!!!

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi ki, cibte ve ta¤uta
inan›yorlar..” (Nisâ, 4/51) ayetindeki cibt ve ta¤utu Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’in sahabîleri, vezirleri, dünürleri ve halifeleri olan Ebû
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Bekir ve Ömer radiyallâhu anhumâ olarak tefsir ediyorlar. Tefsîru’l-Ayyâ-
flî, 1/273; es-Sâfî, 1/459 ve el-Burhân, 1/377’ye bak›n›z.

“Cehennemin yedi kap›s› vard›r. Her bir kap› için onlardan bir
grup ayr›lm›flt›r.” (Hicr, 15/44) ayeti ile ilgili olarak el-Ayyâflî tefsirin-
de, 2/263; el-Bahrânî, el-Burhân, 2/345’de Ebû Basîr > Cafer b. Mu-
hammed aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“Cehennem yedi kap›l› olarak getirilir. Birinci kap›s› zalim içindir ki o Zu-
rayk’t›r. ‹kinci kap›s› Habter’e; üçüncü kap›, üçüncüye; dördüncü Muavi-
ye’ye; beflinci kap› Abdülmelik’e; alt›nc› kap› Asker b. Hevser’e ve yedin-
ci kap› da Ebû Selâme’ye aittir. Onlar kendilerine tabi olan kimselerin ka-
p›lar›d›r.”!!!

el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 8/308’de bu metnin tefsirinde flöyle de-
mifltir: 

“Zurayk (Mavifl) birinci yerine kinayedir. Çünkü Araplar mavi gözü u¤ur-
suz sayarlard›. Habter tilkidir. Onun hakk›nda kinaye olarak kullan›lma-
s›n›n tek nedeni yapt›¤› hileler ve kurdu¤u tuzaklard›r. Bunun d›fl›ndaki
haberlerde aksi vaki olmufltur. Bu daha zahirdir. Zira Habter birinci için
daha uygun düflmektedir. Burada da bunun murad edilmifl olmas› muhte-
meldir. ‹kinci önce zikredilmifltir. Çünkü o daha flaki, daha kat› kalpli ve
kabad›r. Asker b. Hevser Ümeyyeo¤ullar› ya da Abbaso¤ullar› halifelerin-
den biri hakk›nda kinayedir. Ebû Selâme de Ebû Cafer ed-Devânîkî için
bir kinayedir. Asker’in Aifle ve Cemel ehlinin di¤erleri için kinaye olmas›
da muhtemeldir. Çünkü Âifle’nin devesinin ad› Asker idi. Bunun fleytan
oldu¤u da rivayet edilmifltir.”!!!

“Halbuki geceleyin onun raz› olmad›¤› sözü düzüp durarken..”
(Nisâ, 4/108) ayeti hakk›nda Ebû Cafer’in flöyle dedi¤i rivayet edil-
mifltir: 

“Falan, falan ve falan -yani Ebû Bekir, Ömer ve Osman- ve Ebû Ubeyde
b. e-Cerrâh’t›r.”!!! 

Bu rivayet el-Ayyâflî taraf›ndan tefsirinde, 1/301’de ve el-Burhan,
1/414’te zikredilmifltir. Bir baflka rivayette Ebu’l-Hasen’den rivayete
göre flöyle demifltir: 

“O ikisi ve Ebû Ubeyde b. e-Cerrâh’t›r.”!!! 

Bu rivayet de ad› geçen kaynakta mezkûrdur. O ikisinden kas›t,
Ebû Bekir ve Ömer’dir. Üçüncü bir rivayette de “Birinci, ikinci ve Ebû
Ubeyde b. e-Cerrâh’t›r.” denilmifltir. (Birinci ve ikinci yani Ebû Bekir
ve Ömer’dir.) Bu rivayet de ad› geçen kaynak taraf›ndan zikredilmifltir.

“Fuhfliyat›, münkeri ve azg›nl›¤› yasaklar.” (Nahl, 16/90) ayetinde-
ki fuhfliyat ve münkeri Ebû Bekir, Ömer ve Osman’a dost olmak ola-
rak tefsir ederler. Tefsîru’l-Ayyâflî, 2/289; el-Burhân, 2/381 ve es-Sâfî,
3/151’de Ebû Cafer aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifllerdir: 

“Fuhfliyattan, yani birinciden; münkerden, yani ikinciden ve azg›nl›ktan,
yani üçüncüden yasaklar.”!!!
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Bihâru’l-Envâr, 27/58’de flu rivayet varid olmufltur: 
“Dedim ki (ravi kendi imamlar›na söylüyor) “Allah seni ›slah etsin, Al-
lah’›n düflmanlar› kimselerdir?” “Dört puttur.” dedi. “Onlar kimlerdir?” di-
ye sordum. “Ebu’l-Fusayl, Rama’, Na’sel, Muaviye ve onlar›n dinini din
edinenlerdir. Kim bunlara düflmanl›k ederse, Allah’›n düflmanlar›na düfl-
manl›k etmifl olur.”!!!

Hocalar› el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 27/58’de bu ›st›lahlar›n beya-
n› sadedinde flöyle demifltir: 

“Ebu’l-Fusayl, Ebû Bekir’dir. Çünkü fusayl ve bekr mana bak›m›ndan bir-
birine yak›nd›r. Rama’, Ömer kelimesinin ters çevrilmifl halidir.16 Na’sel
de Osman’d›r.”!!!

Nûr sûresi 40. ayeti “… veya karanl›klar gibi” hakk›nda flunlar›
söylemifllerdir:  

“Falan ve falan kimsedir” “dalga üstüne” Na’sel’i kasdetmektedir. “dalga
kaplayan bir denizde” Talhâ ve Zübeyr “Birbiri üstüne karanl›klar” da Mu-
âviye’dir.”!!!

el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 23/306’da flöyle demifltir: 
“Falan ve falan ile kastedilenler Ebû Bekir ve Ömer’dir. Na’sel ise Os-
man’d›r.”!!!

Leyl Sûresi’ni tevil ederlerken fieyhayn (Hz. Ebû Bekir ve Ömer
radiyallâhu anhumâ) hakk›nda kulland›klar› sembollerle ilgili olan ›st›lah-
lar›ndan biri de flöyledir: 

“Onu aç›¤a ç›kartt›¤›nda gündüze yemin olsun ki” (fiems, 91/3) Bu Kâim
(mehdi)in ç›k›fl›d›r. “Onu örttü¤ünde geceye andolsun ki” (fiems, 91/4)
Bu da Habter ve Dellâm’›n hakk› örtmeleridir.”!!!

Bu rivayeti el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 24/72-73’de ve Tefsîru’l-
Kummî, 2/457’de zikretmifltir.

Yaflad›¤› dönemde Safevî Devleti’nin fleyhi olan el-Meclisî, Bihâ-
ru’l-Envâr, 24/73’de “Habter ve Dellâm, Ebû Bekir ve Ömer’dir.” de-
mifltir.

Ashâb›n Tekfir Edilmesi ve Sövülmesi Hakk›nda Baz› Aç›k-
lamalar:

fiiî alim Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye adl› kitab›,
2/244’te (Menflûrâtu’l-A’lemî, Beyrut) flunlar› kaydetmifltir: 

“‹mâmiyye (yani on iki imamc› fiiîler) Ali’nin imaml›¤› görüflüne aç›k (ce-
lî) nas do¤rultusunda kail olmufl, ashâb› tekfir ederek onlar hakk›nda g›y-
bette bulunmufllard›r. ‹mameti de Cafer-i Sad›k’a ve daha sonra da O’nun
masum evlatlar›na (aleyhimusselâm) geçirmifllerdir. Bu kitab›n müellifi
de bu f›rkadand›r ve bu f›rka inflallah kurtulufla erecek olan f›rkad›r.”!?

16 Arapça olarak Ömer kelimesi (ay›n harfi) A+M+R harfleri ile yaz›lmaktad›r. (çev.) 
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fiiî allame Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Mirâtu’l-Ukûl adl› kita-
b›nda, 26/213’de fiîa’n›n iddias›na göre ashâb›n irtidat etti¤ini tashih
etmifltir. Küleynî, er-Ravda mine’l-Kâfî’de, 341. rivayette Ebû Cafer
aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra üç kifli d›fl›nda in-
sanlar riddet ehli olmufllard›r. ‘O üç kifli kimlerdir?’ dedim. Mikdâd b. Es-
ved, Ebu Zerr el-Gifârî, Selmân-› Fârisî rahmetullahi ve berekâtuhû aley-
him’dir.” dedi.”!!!

Seyyid Murtazâ Muhammed el-Hüseyinî en-Necefî, es-Seb’a mi-
ne’s-Selef, s.7’de flöyle demifltir: 

“Rasûl, kendisinden sonra çok az› haricindekilerin dinden dönmüfl oldu-
¤u sahabilerle imtihan edilmifltir.”!!!

fiiî allame Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 1/53’te
flöyle demifltir: 

“Ebû Bekr, boynunda put as›l› oldu¤u ve secdelerini onun üzerine yapt›-
¤› halde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin arkas›nda namaz k›lar-
d›.”!!!

Allame Zeynudin en-Nebâtî, es-S›râtu’l-Mustakîm, 3/129’da:
“Ömer b. el-Hattab, islam’› izhar edip küfrü gizleyen bir kafir idi.” demifltir.

Allame Zeynudin en-Nebâtî, es-S›râtu’l-Mustakîm adl› kitab›nda,
3/161-168’de iki özel bölüm açm›fl ve birinci bölüme “Kötülüklerin
Anas› Âifle Ümmü’l-Müminîn” ad›n› vermifltir. Di¤er bölümü de Haf-
sâ radiyallâhu anhâ’ya tahsis ederek “(Âifle’nin) K›z Kardefli Hafsâ” ismi-
ni vermifltir.

Allame el-Meclisî, Mirâtu’l-Ukûl’da, 25/151’de el-Kâfî, c.8’de yer
alan 23 no’lu uzunca bir rivayetle ilgili talikte bulunmufltur. Bu riva-
yetin bir bölümü flöyledir: 

“Allah zorbalar› en iyi halleri üzere öldürmüfltür… Haman’› öldürmüfl, Fi-
ravun’u da helak etmifltir.”!?

el-Meclisî, “Rivayet sahihtir. “Hâman’› öldürmüfltür” sözünden
maksat Ömer’dir. “Firavun’u helak etmifltir” tabiriyle kastedilen de
Ebû Bekir’dir. Bunun aksi de muhtemeldir. Rivayet, murad edilenin
bu iki eflk›ya oldu¤una delalet etmektedir.” demifltir.

el-Meclisî, Mirâtu’l-Ukûl, 26/167’de Küleynî’nin er-Ravda, s.186,
no:301’de zikretti¤i rivayetini tashih etmifltir. Bu rivayet Aclân Ebû
Sâlih tarikinden gelmifltir. fiöyle anlatm›flt›r: 

“Bir adam Ebû Abdillah aleyhisselâm’›n yan›na girdi ve ona “Sana kurban
olay›m, bu Adem aleyhisselâm’›n kubbesi mi?” dedi. O “Evet” dedi, “Val-
lahi Allah’›n birçok kubbesi bulunmaktad›r. Dikkat et! Sizin flu bat› yönü-
nüzün arkas›nda yeryüzüne ait, bembeyaz ve onun nuru ile ayd›nlanan,
Allah’a göz aç›p kapayana kadar dahi olsa isyan etmemifl olan Adem’in
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yarat›l›p yarat›lmad›¤›n› bilmeyen ve Falan ile Falan’dan beri olan insan-
larla dolu otuz dokuz bat› var.”!?

el-Meclisî, “Rivayet sahihtir. Falan ile falandan maksat, Ebû Be-
kir ve Ömer’dir.” demifltir.

Humeynî, Keflfu’l-Esrâr adl› kitab› s.126’da flöyle söylemektedir: 
“Bizim burada fieyhayn (Ebû Bekir ve Ömer) ile, Kur’ân’a muhalefet et-
meleri ile, ilah›n hükümlerini oyuncak etmeleriyle, kendi kafalar›na göre
haram ve helal belirlemeleri ile, Hz. Peygamber’in evlad›na ve k›z› Fat›-
ma’ya karfl› girifltikleri zulümlerle bir iflimiz yok. Fakat onlar›n ilah›n ve
dinin hükümlerini bilmediklerine iflaret etmek istiyoruz.”!!!

Sayfa 127’de fieyhayn(Ebû Bekir ve Ömer)’› cehaletle itham et-
tikten sonra flunlar› söylemektedir: 

“Böyle cahil, ahmak, bir görüfl üzerinde sebat etmeyen ve zalim kimsele-
re imamet makam›nda ve yöneticiler içinde bulunmak lay›k de¤ildir.”!!!

Sayfa 137’de de flunlar› kaydetmektedir: 
“Gerçekte Rasûl’e gerçek de¤erini verenler onlard›r.. O Rasûl ki, onlar› ir-
flad edece¤im, onlar› hidayete erifltirece¤im diye türlü musibetlere gö¤üs
germifl, s›k›nt›ya girmifltir. ‹bn Hattab’›n iftira üzerine kurulu sözleri, kü-
für ve z›nd›kl›ktan do¤an amelleri kula¤›na çal›nd›¤› halde göz yummufl-
tur.”!!! 

Müfessir Ayyâflî, tefsirinde; Kâflânî, es-Sâfî’de; Bahrânî de el-Bur-
hân’da Âifle ve Hafsâ radiyallâhu anhumâ’n›n Rasûlullah’› zehirlemeye ça-
l›flt›klar›n› zikretmifllerdir. “Muhammed ancak bir elçidir. Ondan ön-
ce de elçiler gelip geçmifltir. fiayet O, ölürse veya öldürülürse topuk-
lar›n›z üzerinde gerisin geri dönecek misiniz?” (Âl-i ‹mrân, 3/144)
ayetinin tefsiri s›ras›nda zikretmifllerdir.

fiîa nezdinde alimler ve muhakk›klar›n umdesi lakab›yla an›lan
Muhammed Nebî et-Tosirkânî, Leâli’l-Ahbâr adl› kitab›nda, 4/922de
(Mektebetu’l-Allâme, Kum) flöyle demifltir:

“Bil ki, onlara -Allah lanet etsin- lanet okumaya en münasip ve en flerefli
mekan, zaman ve hal helada bulundu¤un and›r. Her def-i hacet yapt›¤›n-
da, her istibra ve taherette defalarca bevletmekle flöyle de: Allah›m,
Ömer’e sonra Ebû Bekir ve Ömer’e sonra Osman ve Ömer’e sonra Muavi-
ye ve Ömer’e sonra Yezid ve Ömer’e sonra ‹bn Ziyâd ve Ömer’e sonra ‹bn
Sa’d ve Ömer’e sonra fiemmer ve Ömer’e sonra askerleri ve Ömer’e lanet
et! Allah’›m, Âifle’ye, Hafsâ’ya, Hind’e, Ümmü Hakem’e lanet et! Onlar›n
amellerine raz› olanlara da k›yamete dek lanet et!”!!!

Allameleri ve fiîa’ya göre son müctehidleri Muhammed Bâk›r el-
Meclisî bir bab açm›fl ve flu ismi vermifltir: “Üç Kiflinin Kafir ve Mü-
naf›k Oldu¤u, Yapt›klar›n›n Foyas›n›n ve Çirkinli¤inin Meydana Ç›k-
mas›, Onlardan Beri Kalarak Lanet okuman›n Fazileti” Bab›. Bihâ-
ru’l-Envâr, 3/79 (Zevi’l-Kurbâ bask›s›)
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Üç kifliden maksat, Ebû Bekir, Ömer ve Osman radiyallâhu an-

hum’dur.

el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 3/230’da flöyle demifltir: “Ebû Bekir’in,
Ömer’in ve benzerlerinin küfürlerine, onlara lanet okuman›n, onlar-
dan ve bidatlerinden beri durman›n sevab›na delalet eden haberler
bu ciltte ya da birkaç ciltte say›lamayacak kadar çok say›dad›r.”

Ebû Bekir es-S›ddîk’a, Ömer b. el-Hattâb’a ve Ümmetin Ge-
ri Kalan›na Lanet Okunmas›

el-Kaf’amî17 olarak tan›nan Hocalar› Takiyyuddin ‹brahim b. Ali
b. El-Hasen b. Muhammed b. Salih el-Âmilî, el-Misbâh, s.552-553’de
(Menflûrât Muessesetu’l-A’lemî li’l-Matbûât, Beyrut, 1975, II. Bask› ve 1994 bask›s›nda

s.732’de); Molla Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 85/260-
261 ve 82/260-261’de (Dâru ‹hyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut); fiîa kelamc›s› laka-
b›na sahip Kad› Seyyid Nurullah el-Hüseyinî el-Mer’aflî et-Tusterî, ‹h-
kâku’l-Hakk, 1/337’de (Menflûrât Mektebeti Âyetillah el-Mer’aflî, Kum/‹ran); Abdul-
lah Muhammed ez-Zâhid, ‹ksîru’d-Da’avât, s.62’de; Kâz›m Hamd el-
‹hsâî en-Necefî, Fevâidu’d-Duâ, s.301 Ali b. Ebî Tâlib’e isnad edilen
flu çirkin dualar›n› rivayet etmifltir:18

“Allah›m, Muhammed’e ve ailesine salat et! Kureyfl’in senin emrine mu-
halefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, rasûlüne isyan
eden, dinini evirip çeviren, kitab›n› tahrif eden, düflmanlar›na sevgi bes-
leyen, verdi¤in nimetleri reddeden, hükümlerini tatil eden, farzlar›n› ip-
tal eden, ayetlerinde ilhada sapan, dostlar›na düflmanl›k eden, düflman-
lar›na dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullar›n› ifsad eden iki putuna,
iki cibtine, iki ta¤utuna ve iki k›z›na19 lanet et! Allah›m, o ikisine, teba-
lar›na, dostlar›na, taraftarlar›na, sevenlerine ve destekçilerine lanet et!
Bu ikisi peygamberlik yuvas›n› tahrip etmifltir. Kap›s›n› y›k›p, tavan›n›
çökertmifller, yerle bir ederek alt›n› üstüne, içini d›fl›na getirmifllerdir.
Ailesinin kökünü kaz›m›fllar, destekçilerini yok etmifller, çocuklar›n› öl-
dürmüfllerdir. Minberini vasisinden ve ilminin mirasç›s›ndan boflalt›p
imametini inkar etmifllerdir. Rablerine flirk koflmufllard›r. Onlar›n gü-
nahlar›n› daha da büyütsün! Onlar› ebedi olarak sakara ats›n! Sakar ne-
dir, bilir misin sen? Hem hiçbir fley b›rakmaz, hem de terk etmez. Alla-
h›m, yapt›klar› her bir kötülük, gizledikleri her bir gerçek, yükselttikleri

17 Kaf’amî hakk›nda fiîa muhaddisi Abbas el-kummî el-Künâ ve’l-Elkâb, 3/95’te (Sayda bas-
k›s›) flöyle demifltir: “Sika, faz›l, edebiyatç›, flair, zühd ve vera ehli biri idi. Çeflitli eserleri
bulunmaktad›r. Bunlardan biri de el-Misbâh’t›r. O el-Cennetu’l-Vâfiye ve el-Cennetu’l-Bâ-
k›ye’dir. Büyük ve bol faydas› bulunan bir eserdir.”

18 Ayr›ca bir de Aflura Ziyareti Duas› ad›nda Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Muaviye’yi lanetle-
dikleri ve birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü diye sembol ifadeler kulland›klar› bir bafl-
ka dua da bulunmaktad›r. Abbas el-Kummî’ye ait Mefâtîhu’l-Cinân adl› esere bak›n›z.

19 Âifle ve Hafsâ rad›yallâhu anhuma’y› kasdetmektedir.
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her bir minber, uzaklaflt›rd›klar› her bir mümin, dost edindikleri her bir
münaf›k, eziyet ettikleri her bir veli, dost bildikleri her bir afla¤›l›k, tar-
dettikleri her bir dürüst kimse, destekledikleri her bir kafir, ezdikleri her
bir imam, de¤ifltirdikleri her bir farz, inkar ettikleri her bir eser, tercih
ettikleri her bir kötülük, ak›tt›klar› her bir kan, de¤ifltirdikleri her bir ha-
ber, iflledikleri her bir küfür, gasp ettikleri her bir miras, el koyduklar›
her bir ganimet, yedikleri her bir haram mal, helal sayd›klar› her bir Hay-
ber, tesis ettikleri her bir bat›l, yayd›klar› her bir zulüm, gizledikleri her
nifak, içlerinde tuttuklar› her h›yanet, yayg›nlaflt›rd›klar› her zulüm, ye-
rine getirmedikleri her vaad, h›yanet ettikleri her bir emanet, bozdukla-
r› her bir ahit, haram k›ld›klar› her bir helal, helal ettikleri her haram,
yard›klar› her bir kar›n, düflürdükleri her bir cenin, parçalad›klar› her bir
kaburga, paramparça ettikleri her bir ökçe, bertaraf ettikleri her birlik-
telik, zelil ettikleri her aziz, aziz ettikleri her bir zelil, engel olduklar› her
bir hak, sokuflturduklar› her yalan, tes yüz ettikleri her hüküm, muhale-
fet ettikleri her imam say›s›nca onlara lanet et! Allah›m, tahrif ettikleri
her ayet, terk ettikleri her farz, de¤ifltirdikleri her sünnet, engel oldukla-
r› her vergi, tatil ettikleri her hüküm, bozduklar› her biat, iptal ettikleri
her dava, inkar ettikleri her delil, ihdas ettikleri her hile, yapt›klar› her
hanilik, aflt›klar› her engel, ortaya att›klar› her yöntem, ketmettikleri her
flahitlik ve zayi ettikleri her vasiyet sebebiyle onlara lanet et! Allah›m,
gizlinin en gizlisinde, aç›¤›n en aç›¤›nda ebdiyyen, sonsuza dek, daima,
hiç kesilmeksizin, say›s›nda azalma olmaks›z›n onlara öyle bir lanet et
ki, onlara, yard›mc›lar›na, destekçilerine, sevenlerine, dostlar›na, onlar
için Müslüman olanlara, onlara meyledenlere, onlar›n ihticaclar›yla
ayakta duranlara, sözlerine uyanlara, hükümlerini onaylayanlara bu la-
netin ucu dokunsun, sonu gelmesin! (Bunu dört kere söyle!) Allah›m,
onlara öyle bir azab et ki, cehennem halk› bile bu azaptan dolay› imdat
dilesin! Amin, ya rabbe’l-alemîn!”!!!

Önde Gelen Taklit Mercileri Bu Dua ‹le Fetva Vermektedirler:

Bu dua fiiîlere ait ve Urduca kaleme al›nm›fl bir eser olan Manzûr
Hüseyin’in Tuhfetu’l-Avâm Makbul Cedîd adl› kitab›n›n 422. ve son-
ras›ndaki sayfalarda geçmifltir. Müellif kendisinin önde gelen büyük
taklit mercilerinden alt›s›n›n fetvas›na kendisinin de muvaf›k oldu-
¤unu zikretmifltir. Bu taklit mercileri flunlard›r:

1- Seyyid Muhsin el-Hakîm,

2- Seyyid Ebu’l-Kâs›m el-Hûî,

3- Seyyid Ruhullah Humeynî,

4- Hac› Seyyid Mahmud el-Hüseyinî efl-fiahrodî,

5- Hac› Seyyid Muhammed Kâz›m fieriatmedârî,

6- Allame Seyyid Ali Takî en-Nakvî

Ayr›ca bu dua fiîa’n›n Tuhfetu’l-Avâm Muteber ve Mukemmel ad-
l› kitaplar›nda, s.303’de geçmifltir. Ad› geçen bu eserde duan›n fliî
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taklit mercilerinden önde gelen dokuzunun fetvas›na mutab›k oldu-
¤u mezkûrdur. Bu taklit mercileri flunlard›r:

1- Âyetullah Seyyid Ebu’l-Kâsim el-Hûî,

2- Seyyid Hüseyin Burûcerdî,

3- Seyyid Muhsin el-Hakîm,

4- Seyyid Ebu’l-Hasen el-Asfahânî,

5- Seyyid Muhammed Bâk›r Sahib-i K›ble,

6- Seyyid Muhammed Mâvî Sahib-i K›ble,

7- Seyyid Zuhûr Hüseyin Sâhib,

8-Seyyid Muhammed Sahib-i K›ble,

9- Seyyid Hüseyin Sâhib-i K›ble

Ça¤dafl allameleri âyetullahu’l-uzmâlar›ndan Seyyid fiihabuddin
el-Hüseyinî el-Mer’aflî, Nurullah el-Hüseyinî el-Mer’aflî’ye ait ‹hkâ-
ku’l-Hakk adl› eser için kaleme ald›¤› hafliyesinde, 1/337’de flöyle de-
mifltir: 

“Sonra bil ki: Ashab›m›z›n bu dua için yapm›fl olduklar› flerhler bulun-
maktad›r. Bunlardan biri de mezkûr flerhtir. Lisânu’l-Havâs’›n sahibi Fa-
d›l el-Kazvînî’nin talebelerinden biri taraf›ndan kaleme al›nm›fl olan D›-
yâu’l-Hâfikîn, Safevîler dönemi alimlerinden Mevla ‹sa b. Ali el-Erdebî-
lî’nin fierhu Meflhûn bi’l-Fevâid’i bu flerhlerden baz›lar›d›r. Bu flerhlerin
tümü el yazmas›d›r. K›sacas› büyük flahsiyetler tarf›ndan kitaplar›nda
nakledilmesi ve itimat edilmesi nedeniyle bu duan›n suduru konusunda
insan mutmain olmaktad›r.”!!!

“Kureyfl’in ‹ki Putu” Tabiri ‹le Kastedilenler Ebû Bekir ve
Ömer radiyallâhu anhumâ’d›r

fiîan›n bu duay› hüsn-ü kabul ve teslimiyetle kabul ettikleri konu-
sunda sizleri bilgilendirdikten sonra gelin Kureyfl’in iki putu ile Ebû
Bekir ve Ömer radiyallâhu anhumâ’y› kasdettiklerini ö¤renelim!

Âlimleri ve hocalar› Ebu’s-Seâdât Esad b. Abdülkâhir, Kef’amî’ye
ait olan el-Misbâh’ta, s.552’deki dipnotta; el-Meclisî’nin Bihâru’l-En-
vâr’›nda, 85/263’te yer alan ifadeler üzerine flöyle demifltir: “O ikisi-
nin dini ters yüz etmelerine gelince, bu Allah’›n dininden olup da de-
¤iflime u¤ratm›fl olduklar› fleylere iflarettir. Meselâ Ömer’in iki muta-
y› haram k›lmas›20 ve burada zikrolunmas› mümkün olmayan daha
baflka fleyler gibi.”

20 Muta nikah›n› Ömer b. el-Hattab’›n haram k›ld›¤›n› söyleyen kimse ya cahildir ya da ya-
lanc›d›r. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat›n muta nikah› hakk›ndaki tavr›n› ö¤renmek isteyen Yu-
suf el-Muhammedî’nin Tahrîmu’l-Mut’a fi’l-Kitâb ve’s-Sunne adl› eserine müracaat etsin!
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Hocalar› ve tarihçileri A¤abezrek et-Tahrânî olarak meflhur olan
Muhammed Muhsin, ez-Zerîa ilâ Tesânîfi’fl-fiîa, 10/9’da (Necef bask›s›)

flöyle demifltir: “Zuharu’l-Âlemîn fî fierhi Duâi’s-Sanemeyn, yani
8/192’de zikredilen Kureyfl’in iki putu olan Lat ve Uzzâ Ebû Bekir ve
Ömer’dir. Eser Farsça’d›r. Mevla Ali As¤ar b. Muhammed Mehdî b.
el-Mevlâ Ali As¤ar b. Muhammed Yusuf el-Kazvînî’ye aittir. Bu eseri
fiah Sultan Hüseyin Safevî ad›na telif etmifltir.”

Feyd el-Kâflânî lakapl› Molla Muhammed Muhsin b. fiah Murtaza,
Kurratu’l-Uyûn, s.326’da (Dâru’l-Kitâbi’l-Lubnânî, 1979, II. Bask›) flöyle demifltir: 

“Sonra fleriat›n hükümlerini de¤ifltirmeye ve bu hükümler içinde bid’atler
ihdas etmeye bafllad›lar. Bunlardan baz›s›n› bilmediklerinden, baz›s›n›
kendi arzular›na uymas› için de¤ifltirdiler. Kimisini de bid’at ç›karmaktan
hoflland›klar› için ihdas ettiler. Emiru’l-Müminîn aleyhimusselâm, Ku-
reyfl’in ‹ki Putu Duas›’nda onlar›n baz› kötülüklerine iflaret etmifltir. Ebû
Bekir, ‘Bana gelen bir fleytan›m var’ derdi…”!!!

Daha sonra flîa müctehidlerinin sonuncusu Molla Muhammed
Bâk›r el-Meclisî ve fiîa’ya göre efl-fieyhu’l-Evhad lakapl› hocalar› Ah-
med el-Ahsâî’nin fierhu’z-Ziyârati’l-Câmiati’l-Kebîr, 3/189’da kendi-
sinden yapm›fl oldu¤u nakilde flöyle demektedir: 

“Cibtten Ebû Bekir; ta¤uttan Ömer; fleytanlardan Ümeyyeo¤ullar›, Abbâ-
so¤ullar› ve onlara tâbi olup da imâmet, Fedek ganimeti, humus ve di¤er
haklar›n›z› gasbeden taraftarlar›..”!!!

fiîa’ya göre fieyhu’l-‹slam lakab› tafl›yan Molla Muhammed Bâk›r
el-Meclisî, Bihâru’l-Envâr, 85/268’de flöyle demifltir: 

“Kitabu’l-Fiten’de o ikisinin yaralay›c› ifadeleri hakk›nda geniflçe söz et-
mifltik. Burada ise duay› okuyan kimsenin bu ikisinin -Allah’›n laneti on-
lar›n ve onlar› dost edinenlerin üzerine olsun- fecaatlerini hat›rlamas› için
el-Kef’amî’nin zikrettiklerini dile getirdik.”!!!21

Bu noktada bir espri bir nükte dile getirelim. fieyh Sibâî’yi evinde
ziyaret eden Abdülhüseyin fierefuddin el-Mûsevî, el-Mecâlisu’l-Fâhira
fî Meâtimi’l-‹trati’t-Tâhira adl› kitab›nda, s.31’de (Muessesetu’l-Vefâ, 1400h.)

-kendisinden ve benzerlerinden beri olan- ‹mam Sâd›k’tan rivayet et-
ti¤ine göre dedesi Hz. Hüseyin aleyhisselâm’›n kabri bafl›nda durmufl ve
flöyle demifltir: 

“fiehadet ederim ki, sen namaz› k›ld›n; zekat› verdin; marufu emredip
münkeri yasaklad›n, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat ettin, O’na ihlasla kulluk et-
tin, yolunda sabrederek, sevab›n› sadece O’ndan bekleyerek yakîn (ölüm)

21 ‹nnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn… Onlar bize lanet okumak, bizden beri durmak ve … ve
… gibi fleyleri uygulay›p dururken aram›zda bunlarla yak›nlaflma ça¤r›lar› yapanlar›n, on-
lar› din kardefli olarak görenlerin bulunmas› büyük bir musibet, bir facia! Müslüman kar-
deflim, Ehl-i Sünnete karfl› gerçek tutumlar›n› iyice ö¤renebilmek için bu elindeki bu risa-
leyi tekrar tekrar okumakta tereddüt etme! Kas›tl› ya da kas›ts›z olarak onlarla birlikte
hareket etmeye çal›flanlar›n sözlerini de bir kenara b›rak!
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sana gelene dek cihad ettin. Allah seni katleden ümmete lanet etsin! Allah
sana zulmeden ümmete lanet etsin! Allah bunu duyup da raz› olan ümme-
te lanet etsin!”!!!

Müslüman kardeflim, bu sap›k lanet okudu¤u ümmetle neyi kas-
tediyor, biliyor musun? Hz. Hüseyin’i katleden ümmet ve bu olay› du-
yup da olanlara r›za gösteren ümmet onlar›n inançlar›na göre Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaatt›r. Dr. Muhammed et-Tîcânî es-Semâvî, efl-fiîa
Hum Ehlu’s-Sunne adl› kitab›nda, s.300’de flu ifadeleri ile bunu aç›¤a
ç›karmaktad›r: 

“Baflka bir delil bulmak istersek, sadece Ehl-i Sünnetin Aflura Günü’nü
anma konusundaki tutumunu tahlil etmemiz yeterli olacakt›r… Öncelik-
le onlar›n Hüseyin’in katillerine karfl› r›zal›k ve sevinç içinde ve destekçi
bir tutum sergilediklerini gözlemlemekteyiz…”!!?

Böylelikle Abdülhüseyin fierefuddin’in fieyh Sibâî’yi evinde zira-
yet ederek yak›nlaflmaya ça¤›r›r›ken takiyye yapt›¤› ortaya ç›kmak-
tad›r. Bu afla¤›l›k Raf›zî yak›nlaflma fikrine hamasetle tutkun oldu¤u-
nu ve buna inand›¤›n› (takiyye yaparak) gösterirken, içten içe es-Si-
bâî’nin22 Hüseyin radiyallâhu anh’›n katline r›za gösteren ümmetten ol-
du¤una inan›yordu. Ona göre böyle bir ümmetin cezas› ise lanet
olunmakt›. Hâlbuki delil, Abdülhüseyin’in ve zikretmifl oldu¤u riva-
yetinin z›dd›nad›r. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve selem, fiîa’n›n bizzat
kendi rivayetlerine göre flefaatini ümmetinden büyük günah iflleyen-
ler için saklam›flt›r. Hocalar› ‹bn Bâbeveyh el-Kummî es-Sadûk, Uyû-
nu’l-Ahbâr, 1/136’da (Tahran bask›s›) Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve âli-

hî’nin flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: “… fiefaatim ancak ümmetimin
büyük günah iflleyenlerinedir.” Allah Azze ve Celle’nin Kitab’› bize
flunu haber vermektedir: “Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› üm-
metsiniz.” (Âl-i ‹mrân, 3/104) “‹flte böyle sizi vasat bir ümmet k›ld›k
ki, insanlara flahit olas›n›z.” (Bakara, 2/143)

Ey Allah düflman›, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ümmeti na-
s›l lanetli bir ümmet olabilir?

Hem sonra Hz. Hüseyin radiyallâhu anh fiîan›n ihaneti sonucu öldü-
rülmüfltür. “fiia ‹nanc›nda Nâs›bîler Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’t›r” ad-
l› bölümde ispatlad›¤›m›z gibi bu husus kendi rivayetlerinde bildiril-
mektedir. Oraya müracaat edebilirsiniz.

22 Kafir ve lanet edilmesi gerekti¤i görüflünde olan kimseler taraf›ndan ziyaretine gidilen es-
Sibâî. Bu anlat›lanlar, Müslüman Kardefller’in fiiîler ve Sünniler aras›ndaki yak›nlaflma
meselesi karfl›s›nda sahip olduklar› olumsuz bak›fl aç›s›n›n sonuçlar›ndand›r. Kendileri
bu fikre ça¤r›da bulunmaktad›r. Önde gelen liderleri Hasan el-Bennâ rahimehullâh, Tilmi-
sânî’nin anlatt›¤› gibi fiîa ile yak›nlaflmaya ça¤r›da bulunmakta ve bu mesele hakk›nda in-
celeme ve araflt›rmada bulunmaktan nehyetmektedir. Sonuç ise, ileride gelece¤i üzere es-
Sibâî’nin de anlatt›¤› gibi ad› geçen doktorun kafir oldu¤u görüflünde oldu¤u kimseyi zi-
yaret etmesi fleklinde gerçekleflmifltir.
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Tîcânî’nin efl-fiîa Hum Ehlu’s-Sunne, s.301-302’de ifade etmifl ol-
du¤u “Ehl-i Sünnet Aflura Günü’nde kutlama yap›yor ve o günü bay-
ram kabul ediyorlar. Bu günün faziletine dair hadisler uydurmufllar-
d›r.” sözlerinin cevab› fludur: Ehl-i Sünnetin bu günde yapm›fl olduk-
lar› Allah Azze ve Celle’ye yak›nlaflmak gayesi ile oruç tutmaktan
ibarettir. Biz de flu soruyu yöneltiyoruz:

Allah Azze ve Celle’nin günahlar› affetti¤i bir gün, hüzün günü
müdür yoksa sevinç günü müdür?

E¤er hüzün günüdür, dersen, kendi kendini zelil etmifl olursun.

Sevinç günü oldu¤unu söylersen, zaten istenen budur ve bu da
Aflura Günü’dür.

Bununla ilgili delilin ne oldu¤unu sorarsan,

Deriz ki: Buna dair delil sahih hadisler ve sizin nezdinizde mute-
met kitaplar›n›z›n baz›lar›n› rivayet etmifl olduklar› hadislerdir. ‹flte
taifenizin hocas› Ebû Cafer et-Tûsî, el-‹stibsâr, 2/134’de, muhaddisi-
niz ve muhakkikiniz Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-Âmilî, Vesâ-
ilu’fl-fiîa, 7/337’de bugünde oruç tutman›n fazileti ile ilgili üç rivayete
yer vermektedirler:

Birincisi: Ebû Abdillah aleyhisselâm > babas› kanal›yla rivayete gö-
re Ali aleyhisselâm flöyle demifltir: 

“Dokuz ve onuncu günde aflura orucunu tutun! Çünkü bu oruç sene bo-
yu günahlar için kefarettir.”

‹kincisi: Ebu’l-Hasen aleyhisselâm’dan rivayete göre flöyle demifltir:
“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem aflura günü oruç tutmufltur.”

Üçüncüsü: Cafer > babas› aleyhimasselâm tarikinden rivayete göre
flöyle demifltir: 

“Aflura orucu bir y›l için kefaret gibidir.”

‹flte bu sebeple Ehl-i Sünnet, Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem’in hida-
yetine uyarak aflura günü oruç tutmaktad›r. Ama sen ve sana tabi
olanlar Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in “A¤›t yakmak cahiliyye ifl-
lerindendir.” sözünü hiç önemsemeksizin ve boyun e¤meksizin o
günde a¤›tlar yak›p duruyorsunuz. Bu hadisi kendi muhaddisleri Mu-
hammed b. Ali b. el-Hüseyin b. Bâbeveyh el-Kummî es-Sadûk, Fakî-
hu Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh, 2/271-272’de tahric etmifltir.

Kendi allameniz el-Meclisî’nin Bihâru’l-Envâr, 82/103’teki rivaye-
ti ise “A¤›t yakmak cahiliyye iflidir.” fleklindedir.

Yapm›fl oldu¤unuz cahiliye amellerinden ötürü sizleri tebrik ede-
riz.
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Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaati de bizzat sizin rivayetlerinizde geçti¤i
gibi Allah’›n sene boyunca günahlara kefaret k›ld›¤› bir orucu tuttuk-
lar›ndan dolay› tebrik ederiz.23

De¤erli okuyucunun dikkatini flu hususa çekmek isteriz: Bu risa-
lenin konusu fliîlik mezhebinin hakikatinin ve Ehl-i Sünnet karfl›s›n-
daki tutumunun ortaya ç›kar›lmas›d›r. Yoksa bu mezhebin tebas›nca
gerçeklefltirilen bat›l amellere reddiyede bulunmak de¤ildir. Çünkü
bu konu için beflyüz sayfay› aflan bir baflka kitap tahsis ettik. Al-
lah’tan bu eser ile Müslümanlar› faydaland›rmas›n› ve kendi vech-i
kerimi için yap›lm›fl ihlasl› bir amel k›lmas›n› dilerim.

fiîa’n›n Ömer radiyallâhu anh’›n Öldürülüflüne Sevinmeleri ve
O Günü Bayram Saymalar›:

On iki imamc› fiîa, Hz. Ömer radiyallâhu anh’›n öldürülüflüne sevinç
duymakta ve o günü kendilerine göre bayram saymaktad›rlar. Hatta
katledildi¤i o günün Allah’›n fiîa için hiçbir günah yazmayaca¤› ruh-
sat oldu¤unu iddia etmektedirler. Ayr›ca fiîa bu günü, birçok isimler-
le anmaktad›r. ‹stirahat (dinlenme/tatil) günü, bereket günü, fiîa’n›n
sevinç günü bu isimlerden baz›lar›d›r.

Bunu allameleri el-Meclisî, Bihâru’l-envâr, 95/351-355’de rivayet
etmifltir. 

Ayr›ca Nimetullah el-Cezâirî de, el-Envâru’n-Numâniyye, 1/108-
111’de “Semâvî Nur” bafll›¤› alt›nda Ömer b. el-Hattab’›n öldürülüflü-
nün sevab›ndan bahsetmektedir.

fiîa’n›n bu rivayetlere inand›¤›n› gösteren delillerden biri Ikdu’d-
Durar fî Bakari Batni Ömer adl› kitab›n 6. sayfas›nda –bu eser henüz
bas›lmam›fl ve el yazmas› olarak Hindistan R›za Rambû Kütüphane-
si’nde 2003 numarada bulunmaktad›r- bir bölüm açarak bafll›¤›na flu
ismi vermifltir: 

“Dördüncü Bölüm: Bugünde Sevinç Duyma Halinin Kesin Olarak Vasfe-
dilmesi. Bu Hal Samimi fiiîlerin Sevincinin Tam Olmas›ndand›r”!?

Daha sonra o günde söylenen marfllar zikretmifl ve bu marfllar› flu
sözleri ile nitelendirmifltir: 

“Bunlar yüce sözler, fl›k laf›zlard›r. ‹kbal, emellerin do¤du¤u yerden do-
¤unca, Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, kullar› fitneye düflüren,
yeryüzünde mahfler ve dirilifl gününe kadar fesat ç›karan Ömer b. el-Hat-
tab facirinin öldürülmesi ile sabah-akflam vuslat meltemi esince, sevinç
kadehleri göçüp giden ruhlar›n sevinç tozu ve dostluk suyu ile kar›fl›k gü-
zelim kokular›yla doldu…”!!!

23 Daha fazla bilgi edinmek istiyorsan›z, Abdullah b. Abdülaziz’e ait Men Katele’l-Huseyn (Hz.
Hüseyin’in Katlinin Perde Arkas›) adl› kitaba müracaat ediniz.
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Bu sözlerinin akabinde, s.9-11’de Ömer b. el-Hattab radiyallâhu anh’›n
öldürülmesine duyulan sevinç ile söylenmifl uzun uzun fliîrler dile ge-
tirmektedir. Bu fliîrlerden baz› beyitleri zikredelim:

Sevinçten tehlil getirdim götürüldü¤ü gün,
Alevli cehennem atefline ve alevlerine

Lat’› b›rakt› ard›nda a¤lak ve üzgün,
Vefas›zl›k ve küfür dostu kimseler içinde

Yok karfl› ç›kacak azg›n ba¤iliklerine
Ne cinler aras›nda ne de insanlar içinde,

Ey dellal! ba¤›r, bu Fat›ma’n›n bayram›d›r,
Ömer’in deflilen karn›na sevinme bayram›d›r.

Sap›kl›k güneflinin tutuldu¤u gün
Korku duydu bid’atçiler görüfl sahibinin kayb›ndan

Peygamber ailesinin sevinçli oldu¤u gün
Bedevi, medenî onlara dost olan herkesin
Sapk›n iblisin kuflluk vakti seslendi¤i gün
Cinin ve insin sap›klar›ndan bir kalabal›¤a

Aralar›nda yard›mc›lar›n› da¤›t›p gittiler,
Hemen o anda bir zümreye yöneldiler

Etraf›nda bir araya topland›klar›nda
Ömer’in öldü¤ü haberini getirdi biri

Aralar›nda kalk›p bir konuflma yapt›,
Dedi ki: Küfür ve fücurun dire¤i öldü.

Fas›klar›n reisi öldü bugün,
Liderleri insin ve cinin.

Bana arka ç›kan adam öldü bugün
Küfür ve fler bid’atlerine karfl›

Zulmün dayana¤› öldü gitti bugün,
Sap›kl›k ba¤lar› çözüldü, küfür da¤›ld› bugün

Münaf›kl›kta hocam ölüp göçtü bugün,
Onunla iftihar günü tamd›r övüncüm

Eyvah ki, eyvah! Bundan sonra kim olacak adam›m?
Din iflimi flaflk›nl›kla helak edecek

Yapt›klar› çok, çok hofluma giderdi,
Ne yapt›ysa, münkerin zirvesiydi.

Küfrün öyle acaipliklerini gösterirdi ki,
Uyan›k olmayan iblisler bile akledemezdi.

Ey Feyruz24 ellerin dert görmesin
Gander’i öldürdün zaferi de kazand›n.

Bid’at ç›karan Allah düflman›n›n,
Keskin k›l›c›nla karn›n› defltin

24 Feyruz, Ebu Lülüe’dir. Unutmayal›m ki, fiiîler Ömer rad›yallâhu anh’›n katilini Baba fieca-
addin lakab›yla anmaktad›rlar. Bk. el-Kummî, el-Kunâ ve’l-Elkâb, 1/147.
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Meftun, obur, kökü bozuk, pasakl›,
Haydut veya de¤ersiz bir afla¤›l›k

Hazine kazand›n katledince bu azg›n›,
Peygambere ve pak ailesine eziyet eden adam›

Peygamber ailesi hakk›nda as›rlarca süren hilaf›
Öldürdün sen onu ilk ç›karan adam›

Ehl-i beyt firavununu, kadri yüce insanlar›
Gerilerde b›rakan› katlettin.

Fas›kl›¤›n bafl› Nasel’i öldürdün,
Sap›kl›k buza¤›s› s›¤›rdan say›l›r.

Katlettin sen, yarat›c›s›na inanmadan öleni,
Bir gün bile s›k›nt› duymam›fl fas›¤›

Defalarca inat eden adam› katlettin
Gizlide ve aç›kta küfre al›flm›fl olan› katlettin

Bayram onun katledildi¤i gündür
Ruhlar›n bayram etti¤i o gündür.

Haks›zl›¤›n, düflmanl›¤›n temeli 
Ebû Bekir’den baflka kimdir?

Ömer’den baflka zulme temel olan var m›d›r?
Bu ikisi cibt ve ta¤ut gibidir

Bedevî-medenî tüm insanl›¤› sapt›ran
Beraberce sapm›fl ve sapt›rm›fllar insanlar›

Yar›n mahfler gününde tadacaklar sakar›
Bunlar›n üçüncüsü be¤enmifllik içinde

Halk aras›nda kötü bir yaflam içinde
Üçünün ‹slam’a yapt›klar›n› Allah’a havale ettim,

Dirilifl gününe gidince herkes görecek
Rabbim Allahtan bana nasip etmesini dilerim

O iki melunu flu gözlerimle göreyim
Peygamberin bize dedi¤i gibi o ikisi

Mezar çukurundan ç›kar›lacaklar bir gün25

fieksiz flüphesiz teflhir edilecekler

Bütün insanlar›n gözleri önünde
‹ki a¤aç dal›na as›l›p salland›r›lacak
Hiç kuflkusuz cay›r cay›r yak›lacaklar

15. fiîa’n›n Ehl-i Sünnetin Dört ‹mam›na Dil Uzatmas›
fiîa, Ehl-i Sünnetin dört imam›na (Ebû Hanife, Mâlik, fiâfiî ve Ah-

med b. Hanbel rahimehumullâh) gösterdikleri sayg› sadace takiyyeye da-
yanmaktad›r.

25 fiîan›n iddias›na göre mehdi zuhur edince o ikisini mezardan ç›karacakt›r.
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Sikatulislamlar› el-Küleynî, el-Kâfi, 1/58de (Tahran bask›s›) Semmâa
b. Mehran > yedinci masum imamlar› Ebu’l-Hasen Musa aleyhisselâm

tarikinden gelen bir hadiste flöyle demifltir: 
“… Bildi¤iniz fleyler size gelirse, onu söyleyin. Bilmedikleriniz gelirse,
dedi ve eliyle a¤z›na iflaret eti ve sonra ‘Allah dedi, Ali aleyhisselâm de-
di, ben dedim ve sahabe dedi’ diyen Ebû Hanife’ye lanet etsin!”!!! 

Bu rivayeti ayr›ca Muhaddisleri el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa,
18/23’de (Beyrut) zikretmifltir. 

Cerh-Ta’dil konusunda umde kabul ettikleri Muhammed b. Amr
el-Keflflî, Ricâlul-Keflflî olarak bilinen ‹htiyaru Marifetir-Ricâl,
s.149’da (Meflhed/‹ran) Hârun b. Hârice’den rivayet etti¤ine göre flöyle
anlatm›flt›r: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’a “‹man edenler ve imanlar›na zulüm kar›flt›r-
mayanlar.” (En’âm, 6/82) ayeti hakk›nda sordum “Bu Ebû Hanife ve Zu-
râra’n›n vacip gördükleridir.” dedi.”!?

Ebû Basîr > Abdullah aleyhisselâm tarikinden gelen rivayette flöyle
demifltir: 

“‹man edenler ve imanlar›na zulüm kar›flt›rmayanlar” (En’âm, 6/82) aye-
tini okudum. “Allah bizi ve seni bu zulümden korusun!” dedi. “O nedir?”
dedim. “Vallahi o, Zurâra ve Ebû Hanife’nin ihdas ettikleri ve bu k›sma gi-
renlerdir.” dedi. “Zina da onunla beraber mi?” dedim. “Zina günaht›r.” de-
di.”!? (Ricâlu’l-Keflflî, s.145)

Ricâlu’l-Keflflî, s.146’da Ebû Basîr’den rivayete göre flöyle demifl-
tir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’a “‹man edenler ve imanlar›na zulüm kar›flt›r-
mayanlar” (En’âm, 6/82) ayetini okudum.” “Seni ve bizi Allah bu zulüm-
den korusun, ey Ebû Basîr! Bu Zurâra ve ashâb›n›n, Ebû Hanife ve ashâ-
b›n›n tuttuklar› yoldur.” dedi.”!?

Yine Ricâlu’l-Keflflî, s.187’de ve Kahbâî’ye ait Mecma’u’r-Ricâl,
4/4’de (Asfahan bask›s›) flu ifadeler yer al›r: 

“Ebû Hanife, Mümin et-Tâk’a  -Cafer b. Muhammed aleyhisselâm ölmüfl-
tü-: “Ey Ebû Cafer! ‹mam›n ölmüfltür.” dedi. Ebû Cafer de (fleytan› kaste-
derek) “Fakat senin imam›n k›yamet gününe kadar süre tan›n›p bekleti-
lenlerdendir.” dedi.”!?

fiîa, Ricâlu’l-Keflflî s.190’da da yer ald›¤› üzere flu rivayette bulun-
mufltur: 

“Câbir el-Ca’fî bir gün Ebû Hanife’nin yan›na girmifl ve Ebû Hanife ken-
disine “Siz fiîa toplulu¤u hakk›nda bana bir fley ulaflt›” dedi. O “Nedir o?”
diye sorunca “Bana ulaflt›¤›na göre siz, içinizden biri öldü¤ünde sol eli-
nizi k›rarm›fls›n›z ki kitab› sa¤›ndan verilsin!” dedi. Câbir “Ey Numan, bu
hakk›m›zda söylenmifl bir yaland›r. Fakat bana siz mürcieler hakk›nda
ulaflt›¤›na göre sizden biri öldü¤ünde k›ç›na bir fley sokup içine biraz su
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boflalt›rm›fls›n›z ki, k›yamet gününde susuzluk çekmesin!” dedi. Bunun
üzerine Ebû Hanife “Hem bizim, hem de sizin hakk›n›zda yalan söylen-
mifl” dedi.”!?

Hocalar› Muhammed er-Radî er-Radavî, Kezebû ale’fl-fiîa, s.135’te
(‹ran bask›s›) flöyle demifltir: 

“Allah seni rezil etsin, ey Ebû Hanife! Nas›l olur da namaz›n Allah’›n di-
ninden olmad›¤›n› iddia edebilirsin?...”!!!

Muhammed er-Radî er-Radavî, Kezebû ale’fl-fiîa, s.279’da flunlar›
söylemifltir: 

“fiayet ‹slam ve sünnet ba¤l›l›¤› iddias›nda bulunanlar ehl-i beyt aleyhi-
musselâm’› seviyorlarsa, onlara ittiba ederler. Ve dinlerini Ebû Hanife,
fiâfiî, Mâlik ve ‹bn Hanbel gibi tahrifçilerden almazlar.”!!!

Seyyid Nimetullah el-Cezâirî efl-fiiî, K›sâsu’l-Enbiyâ, s.347’de (Bey-

rut, VIII bask›) flunlar› söylemifltir: 
“Bunlar› söylüyorum ki, birçok fleyi aç›k olarak anlayas›n›z. Muhaliflerin
ibadetlerinin bat›l oluflu da bunlardan biridir. Çünkü onlar oruç tutsalar,
namaz k›lsalar, haccetseler, zekat verseler, çeflitli ibadet ve taatlerde bu-
lunsalar ve di¤erlerinden daha da fazla yapsalar bile onlar Allah’›n giril-
mesini emretti¤i kap›dan baflka bir kap›dan gelmifllerdir… Dört mezhebi
kendileri ile rableri aras›nda birer vas›ta, birer girifl kap›s› olarak k›lm›fl-
lard›r. Hükümleri onlardan alm›fl; onlarsa bu hükümleri Allah’›n al›nma-
s›n› yasak etti¤i ve dine buradan girenlera ta’n etti¤i k›yaslardan, istinbat-
lardan, reylerden ve ictihaddan alm›fllard›r.”!!!

Derim ki: Bunlar kendi iç dünyalar›nda inand›klar› ve nesillerine
terbiyesini verdikleri fleylerdir. Daha sonra hocalar› Muhammed et-
Tîcânî gelmifl ve nâs›bî olarak görmeleri nedeniyle fiîa’n›n Ehl-i Sün-
nete duydu¤u gizli düflmanl›¤› aç›¤a vurmufltur. Summe ‹htedeytu
adl› kitab›n›n 127. sayfas›nda (Muessesetu’l-Fikr, Beyrut&Londra) flunlar› dile
getirmektedir: 

“‹çlerinde birçok ihtilaf bulunan dört mezheb muhtemelen ne Allah kat›n-
dand›r, ne de peygamberinin…”!!?

Hindistan’daki fiiî ‹lim Konseyi, bu kitab›n birkaç dilde bas›m›n›
gerçeklefltirdi. Bu bilgiyi Tîcânî Fes’elû Ehle’z-Zikr adl› kitab›nda,
s.11’de (Beyrut, 1992m, I. Bask›) vermektedir.

efl-fiîa Hum Ehlu’s-Sunne adl› kitab›nda, s.84’te flöyle demektedir: 
“Mâlikî, Hanefî, fiâfiî, Hanbelî gibi çeflitli gruplar› varken ve aralar›nda
f›khî hükümler bak›m›ndan ihtilaflar bulunurken Ehl-i Sünnet ve’l-Cema-
at iddias›nda bulunanlara nas›l hayret etmeyelim?”!!?

Sayfa 104’te flöyle demektedir: 
“Böylelikle hakim otoritelerin ortaya ç›karm›fl olduklar› ve Ehl-i Sünnet
ve’l-Cemaat olarak adland›rd›klar› mezheblerin nas›l intiflar ettiklerini
anlam›fl oluyoruz.”!!?
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Sayfa 109’da da flöyle demektedir: 
“Bizi bu araflt›rmada ilgilendiren fley, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat›n dört
mezhebinin politik nedenlerle uydurulmufl mezhepler olduklar›n› aç›k
delillerle (!) aç›klamakt›r…”!!?

Sayfa 88’de de flunlar› kaydetmektedir: 
“‹flte Ebû Hanife… K›yasa, sarih naslara karfl›n reyle amel etmeye dayal›
bir mezhep uydurdu¤unu görüyoruz… Mâlik… Onun da ‹slam içinde bir
mezhep uydurdu¤unu görmekteyiz… fiâfiî… Ahmed b. Hanbel…”!!?

Sayfa 93’te flöyle demektedir: 
“Ayr›ca Ebû Hanife’nin vefat›ndan sonra mezhebinin yay›lmas›n›n sebebi
olarak tabilerinden ve en samimi talebelerinden ikisi ve ayn› zamanda da
Abbâsî Halifesi Hârun Reflid’e en yak›n kimselerden olan Ebû Yusuf ve
efl-fieybanî’yi görüyoruz. Bu ikisinin Hârun Reflid’in otoritesini iyice sa¤-
lamlaflt›r›p pekifltirmesi ve desteklenmesi konusunda büyük rolleri ol-
mufltur. Hârun da cariyelerle hayâs›z kimselere yarg› ve fetva alan›nda bu
ikisinin muvafakat› olmadan görev üstlenme izni tan›mam›flt›r… ‹flte Ebû
Hanife kendi döneminin ilim adamlar› taraf›ndan tekfir edilmesine ve z›n-
d›k say›lmas›na ra¤men en büyük âlim ve mezhebi de en büyük mezheb
haline gelmifltir.”!!?

Sayfa 125’te de flöyle demektedir: 
“Bütün bunlar vesilesiyle karfl› konulamayacak (!) net delillerle (!) bir kez
daha ortaya ç›kmaktad›r ki, ‹mâmiye fiîas› gerçek Ehl-i Sünnet ve’l-Cema-
att›r (!). Ehl-i sünnet ve’l-Cemaat, kendi efendilerine ve büyüklerine itaat
etmifl onlar da onlar› sapt›rarak karanl›klar içinde hiçbir fleyi göremez
durumda b›rakm›fllar, nimetleri inkar denizinde bo¤mufllar ve tu¤yan ba-
takl›¤›nda helak etmifllerdir.”!!?

Sayfa 168’de flunlar› ifade etmektedir: 
“Ona deriz ki: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat›n bariz flahsiyetleri ve imamlar›
sarih olan sünnet-i nebeviyeye muhalefet edip arkalar›na atm›fllar ve ka-
s›tl› olarak bile bile terketmifllerdir.”!!?

Sayfa 287’de “Nebevî sünnetin büyük bölümüne muhalefet etmifl-
lerdir.” sözleri ile Ehl-i Sünneti kötülemifl ve hatta kas›larak onlar›n
‹slam’›n ö¤retilerine muhalefet ettiklerini ileri sürmüfltür. Madem ki
onlar bizlere böylesine düflmanca bir gözle bak›yorlarsa, Ehl-i Sün-
netle yak›nlaflma davetleri neden yap›lmaktad›r?

Derim ki: Tîcânî’nin de aralar›nda bulundu¤u ilim adamlar› ‹slam
ülkelerine niçin birçok ziyaret ve geziler düzenliyorlar?

Cevap: Bu tutum, bu kitab›n müstakil bir bölümünde üzerinde
durdu¤umuz ve kendi mezheplerini yaymay› hedefledikleri takiyye-
ye dayanmaktad›r.

Hayas›zl›¤›n› ve ‹slam alimlerine karfl› edepsizli¤ini gözler önüne
serdi¤imiz Tîcânî’nin bukalemun gibi renkten renge büründü¤ünü
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görmekteyiz. Hindistan’da Bombay’a ziyarette bulundu¤unda Ehl-i
Sünnet alimleri fiîa’n›n fecaati ve bât›l tutumlar› ile kendisini karfl›-
lam›fllard›. Onlara bir konuflma yapm›fl kendisine söylenenleri dinle-
mifl ve Fes’elû Ehle’z-Zikr, s.122de de aç›kça belirtti¤i gibi flöyle de-
miflti: “Allah’tan korkun, kardefllerim! Rabbimiz bir, peygamberimiz
ve kitab›m›z bir, k›blemiz de bir…”

Derim ki: O kimseler Tîcânî’ye nas›l kardefl olabilirler ki? Kendi-
leri onlar ve imamlar› hakk›nda böyle sözler söyleyip dururken… Bu
tamamen bir tuzak, hile ve kurnazl›kt›r.

Daha sonra flu mektubuna kulak verin! Ebu’l-Hasen en-Nedvî’ye
yazd›¤› bu mektubu Fes’elû Ehle’z-Zikr kitab›nda, s.14’te zikretmifl
ve flöyle demifltir: “Sizleri samimi ve net bir durufla davet ediyorum.
Bu as›rlarda ‹slam ad›na konuflmaya devam etti¤iniz sürece Allah’›n
mesuliyet yükledi¤i kimselerdensiniz…”

Deriz ki: Tîcânî’nin gözünde politik nedenlerle uydurulmufl bir
mezhep ba¤l›s› nâs›bî oldu¤u ve efendilerine, büyüklerine itaat edip
de yine Tîcânî’nin sözlerine göre sapt›r›lm›fl oldu¤u halde Allah Ned-
vî’ye sorumluluk nas›l yükler? 

Sünnîlerle fiiîlerin birli¤i yönünde yap›lan böylesi uzun ve genifl
davetlerin sebebi nedir acaba?

Cevap: 
Elinizdeki kitab›n fiiîlerin yak›nlaflma davetleri ile neyi hedefle-

diklerine dair bölümünde de üzerinde duraca¤›m›z gibi Ehl-i Sünne-
tin avam› aras›nda kendi mezheplerini yaymay› amaçlamaktad›rlar.
Bu hedefin gerçekleflebilmesi ise ancak fiîa’n›n bat›l inanfllar›n› orta-
ya ç›karan yaz› ve araflt›rmalar›n durdurulmas› ile sa¤lanabilir. Bu
konuyu, yani fliîlerin bat›ll›klar›n› ele alan bir kitap ç›kt›¤›nda Müslü-
manlar›n birli¤ini tehdit ediyor, saflar›n› parçal›yor gibi iddialar ileri
sürerek hemen bunu reddetmektedirler. Ama kendilerinin bu ümme-
tin en seçkin flahsiyetlerine, Kur’an’a dil uzatmalar›, Ehl-i Sünnet
inanc› hakk›nda flüphe uyand›rmalar›, zay›f ve bilgisiz Sünnîleri, fa-
kirliklerini ve cehaletlerini kullanarak fiiîlik mezhebine sokmalar› gi-
bi hususlar ‹mâmiyye taifesinin kriterlerine göre birli¤i tehdit etmi-
yor, Müslümanlar›n saflar›n› parçalam›yor. Tîcânî’nin sözleri bizden
o kadar da uzak de¤il.
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16. fiîa’n›n ‹mamlar Konusundaki Afl›r›l›¤›
a)- On ‹ki ‹mam›n Peygamberlerden aleyhimusselâm Üstün Gö-

rülmesi:

Onlar Ehl-i beyte biz Ehl-i Sünnetin bakt›¤› gibi bakm›yorlar. ‹tti-
ba edilmeye ça¤r›da bulunduklar› ehl-i beyt on iki imamd›r. Bu on iki
imam› peygamberlerden daha üstün görmektedirler. Evet Allah’›n
peygamberlerinden aleyhimusselâm daha üstün (!) görürler.

Hocalar›ndan biri Seyyid Emir Muhammed el-Kâz›mî el-Kazvînî,
efl-fiîa fî Akâidihim ve Ahkâmihim, s.73’de (II. Bask›) flöyle demektedir: 

“Ehl-i beytten olan imamlar aleyhimusselâm peygamberlerden daha fazi-
letlidirler.”!!!

Humeynî’nin yard›mc›lar›ndan biri olan Âyetullah Seyyid Abdül-
hüseyin Destgayb, el-Yakîn, s.46’da (Dâru’t-Teâruf, Beyrut/Lübnan, 1989m)

flöyle demektedir: 
“Bizim on iki imam›m›z son Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem hari-
cindeki bütün peygamberlerden daha üstündür. Muhtemelen bunun se-
bebi yakînin onlarda daha fazla olmas›d›r.”!!!

Bu iki müellif gibi Humeynî de el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye adl› kita-
b›nda, s.52’de (Menflûrâtu’l-Mektebeti’l-‹slâmiyyeti’l-Kübrâ) imamlar›n, hiçbir
mukarrab mele¤in ve hiçbir peygamberin ulaflamayaca¤› bir maka-
ma sahip olduklar›na inanmaktad›r. Onun bu ibarelerini Ehl-i Sünnet
mensubu birçok yazar ve düflünür taraf›ndan nakledilmifltir. Bunlar-
dan daha önce es-Sadûk lakapl› hocalar› Muhammed b. Ali b. el-Hü-
seyin el-Kummî, Uyûnu Ahbâri’r-R›dâ adl› kitab›nda ve Muhammed
b. el-Hasen el-Hurr el-Âmilî, el-Fusûlu’l-Muhimme adl› eserinde dile
getirmifllerdir.

Humeynî’nin ifadeleri tam olarak flöyledir: 
“‹mam övülen bir makama, yüce bir dereceye sahiptir. Bu evrenin tüm
zerreciklerinin velâyet ve otoritesine boyun e¤dikleri tekvinî bir hilafete
sahip bulunmaktad›r. ‹mamlar›m›z›n, hiçbir mukarrab mele¤in ve hiçbir
peygamberin ulaflamayaca¤› bir makama sahip olmalar› mezhebimizin
zaruriyat›ndand›r.”!!!

Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 1/20-21’de ‹mâmi-
yye’nin peygamberler ve imamlar aras›nda üstünlük konusundaki
görüflünü aç›klarken flöyle demektedir: 

“Bil ki; mütevatir haberlerden dolay› Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve
sellem’in di¤er peygamberler aleyhimusselâm içinde en flerefli peygam-
ber oldu¤u konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Tek anlaflmazl›k nok-
tas› Emîru’l-Müminîn ve pak imamlar›n aleyhimusselâm dedeleri d›fl›nda-
ki di¤er peygamberlere karfl› daha üstün olup olmad›klar›d›r.

Bir grubun görüflüne göre imamlar, ulu’l-azm olanlar d›fl›ndaki di¤er pey-
gamberlerden daha üstündür. Ulu’l-azm peygamberler imamlardan aley-
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himusselâm daha faziletlidirler. Ashab›m›zdan bir k›sm› da imamlarla
peygamberlerin eflit fazilette olduklar› görüflüne kail olmufllard›r. Müte-
ahhirînin ekserisi ise, imamlar›n ulu’l-azm ve di¤er peygamberlerden da-
ha üstün olduklar› görüflüne sahiptirler. Do¤ru olan da budur.”!!!

fiîa’ya göre müctehidlerin sonuncusu olan Muhammed Bâk›r el-
Meclisî, Mir’âtu’l-Ukûl, 2/290’da “Rasûl, Nebi ve Muhaddes Aras›nda-
ki Fark” bab›nda flöyle demektedir: 

“Onlar (yani imamlar) bizim peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
d›fl›ndaki tüm peygamberlerden daha faziletli ve daha flereflidirler.”

fiu anda önümde bir kitap duruyor. Ad› es-S›râtu’l-Mustakîm ilâ
Mustah›kkî’t-Takdîm. fiîan›n allameleri, kelamc›lar› ve hocalar› Zey-
nuddin Ebû Muhammed Ali b. Yunus el-Âmilî en-Nebâtî el-Beyâ-
dî’dir. Muhammed Bâk›r el-Behbûdî bu eseri tashih etmifl ve talikte
bulunmufltur. Sayg›de¤er okuyucu, bu eser içinde bulunan olumsuz-
luklardan haberdar etmeden önce fiîa’n›n ça¤dafl taklit mercilerin-
den biri olan Âyetullah Ebu’l-Meâlî fiihâbuddin el-Hüseyinî el-
Mer’aflî en-Necefî’nin Allame Beyâdî’nin biyografisine iliflkin olarak
kaleme ald›¤› ve Riyâdu’l-Efâhî ad›n› verdi¤i kitab›n mukaddimesi
niteli¤indeki hal tercemesinde en-Nebâtî hakk›ndaki övgülü ifadele-
rini nakletmek istiyoruz.

el-Mer’aflî flunlar› söylemektedir: 
“‹lk s›n›f olarak ve en ön s›rada say›lmas› uzak görülmeyecek biçimde bu
kapsamda gördü¤üm en güzel fleylerden biri, araflt›rmac› kelamc› allame
fieyh Zeynuddin Ebû Muhammed Ali b. Yunus el-Âmilî en-Nebâtî el-Beyâ-
dî’ye (Allah s›rr›n› takdis etsin, flerefini artt›rs›n) ait olan es-S›râtu’l-Mus-
takîm ilâ Mustah›kkî’t-Takdîm adl› kitapt›r. Yemin ederim ki bu kitap, ko-
nusu bak›m›ndan ilgi çekici bir eserdir. er-Ravdât müellifi allame ‘Seyyi-
dimiz Murtaza Alemulhudâ’n›n efl-fiâfî kitab›ndan sonra bir benzerini gör-
medim. Bilakis birkaç yönden tercihe flayand›r…”!!!

Derim ki: fiîa’ya karfl› hofl duygular içinde bulunan kardefllerimiz-
den baz›s›, Râf›zîlerin ‹slam müntesibi taifeler içinde en yalanc›s› ol-
du¤u söylenince öfkelenmektedirler. Zeynuddin el-Beyâdî, S›râtu’l-
Mustakîm’de, 1/20’de (el-Matbaatu’l-Haydariyye, Neflru’l-Mektebeti’l-Murtadaviyye li

‹hyâi’l-Âsâri’l-Ca’feriyye, I. Bask›) flöyle demektedir: 
“‹mam Mâlik b. Enes, Ali’nin faziletleri ile alakal› birçok rivayet nakletmifl-
tir. Onu kendisi de ulu’l-azm peygamberlerden daha üstün görürdü.”!!!

Allah’›n kullar›; Mâlik b. Enes, Hz. Ali’yi ulu’l-azm peygamberler-
den üstün görüyor muydu?

Daha sonra kendi hocalar›ndan ço¤unun Hz. Ali’yi ulu’l-azm pey-
gamberlerden daha üstün gördüklerini zikretmekte ve flöyle demek-
tedir: “Hocalar›m›z›n ço¤usu genel reisli¤inden ve dünya halk›n›n
hepsinin onun halifeli¤inden istifade etmesinden dolay› kendisini
ulu’l-azm peygamberlerden daha üstün görmektedirler.” 
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Dünya halk›n›n hepsi Hz. Ali radiyallâhu anh’›n hilafetinden faydalan-
m›fl m›d›r? fiîa imamlar›, ulu’l-azm d›fl›ndaki peygamberlerden fazi-
letli oldu¤u konusunda müttefiktir. Baz›s› onlar› daha faziletli sayar-
ken; baz›s› da ulu’l-azm peygamberleri onlardan faziletli görmekte-
dirler. Zeynuddin en-Nebâtî’nin ça¤›na göre fiîa alimlerinin ço¤usu
birinci görüfle sahiptir. Bugün ise, daha önce zikredildi¤i ve kendi
sözlerinden nakletti¤imiz gibi imamlar›n Muhammed sallallâhu aley-
hi ve selem d›fl›ndaki bütün peygamberlerden daha faziletli oldu¤u-
nu aç›kça dile getirmektedirler. Bu hususu takiyye yaparak inkar
edenlere itibar edilemez.

el-Âmilî en-Nebâtî, ad› geçen kitab›nda, 1/101’de “Emiru’l-Mü’mi-
nîn’in Bir Grup Peygamber ‹le Eflit Oldu¤u” konusunda flöyle demek-
tedir: “Allah, “Ölümünüzden sonra sizi dirilttik.” (Bakara, 2/56) aye-
tinde Mûsâ’n›n duas› ile bir toplulu¤u diriltmifltir. Ali için de Ashab-
› Kehf’i diriltmifltir. Sâm b. Nûh’u diriltti¤i ve kendisi için Habefllile-
rin Kral› Cumcume el-Celendî’nin diriltildi¤i rivayet edilmifltir.”

el-Beyâdî, 1/102’de flöyle demektedir: 
“Ali’yi bal›klar (bile) selamlam›flt›r. Allah onu insanlar›n ve cinlerin ima-
m› k›lm›flt›r.”!!?

Derim ki: fiuraya dikkat ediniz ki, az önce Sâm’›n diriltildi¤ini
temriz sîgas› olan ruviye ile nakletmiflken ve burada da cezm sîgas›
ile bildirmektedir. Afl›r›l›¤›n sarhofllu¤una kap›lm›flt›r. Âyetullah el-
Mer’aflî de sessizli¤i ile bu adama muvafakat etmifltir. fiam’daki müç-
tehidleri Muhsin el-Emîn, mukaddimenin 9. sayfas›nda geçti¤i gibi
müellifinin faziletine delalet etti¤ini söyleyerek kitab ve müellifi hak-
k›nda güzel nitelemelerde bulunmaktad›r.

fiîa’n›n son dönem ilim adamlar›nda afl›r›l›¤›n hafifledi¤ini söyle-
yenlerin delili nedir acaba? Böyle söyleyen kimse cahil, çocuksu ve
fiîa hakk›nda -biliyorsa flayet- sadece kabuk k›sm›n› bilen biridir.

el-Beyâdî, S›rât’›nda, 1/105’te flöyle demektedir: 
“Ashab› ona -yani Ali’ye- ‘Mûsâ ve ‹sâ mucizeler gösteriyorlard›. Sen de
bizlere bir fley göstersen de mutmain olsak.’ dediler. Aleyhisselâm onlara
bir taraftan cennetler, bir taraftan da cehennemi gösterdi. Onlar›n ço¤u-
su bunun bir sihir oldu¤unu söylediler. ‹ki kifli sebat etti. Onlara da Kûfe
Mescidi’nin tafllar›n› yakut olarak gösterdi. Onlardan biri de küfre girdi;
sadece di¤eri kald›.” !!?

S›rât-› Mustakîm’inde (!) ayn› yerde flöyle demifltir: 
“Bir harici ile bir kad›n davalaflm›fllard›. Ali adama ba¤›rarak ‘hoflt!’ dedi
ve adam›n kafas› köpek kafas›na dönüverdi.”!!?

fiiî el-Beyâdî, ad› geçen kitab›nda, 1/241’de flöyle demifltir: “23.
Bölüm: Aleyhisselâm’›n ‘Kul huvallâhu Ehad’, Bi’r-i Muattala, Hase-
ne ve ‹mamlar›n Babas› Mertebesinde Olmas›”
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el-Beyâdî, 1/105’de flöyle demifltir: 
“Mahzumo¤ullar›’ndan arkadafl› olan bir adam› diriltmifl; adam “Veyne
veyne beynâ lâ”, yani “Buyur, buyur efendimiz!” diyerek kalkm›flt›r. Aley-
hisselâm ona “Sen Arap de¤il miydin?” diye sorunca, adam “Elbette ki
Arap idim. Fakat falan›n ve falan›n velâyeti üzere ölmüfltüm. Lisan›m da
cehennem halk›n›n lisan›na dönüfltü.” demifltir.”!!?

Derim ki: “Falan ve falan›n kimler oldu¤u malumdur. Onlar Ebû
Bekir es-S›ddîk ile Ömer el-Fârûk radiyallâhu anhumâ’d›r. fiîa, falan ve fi-
lan sözünü bir örnek olarak alm›flt›r. Falan ve falandan maksad›n ne
oldu¤u kendilerine soruldu¤u, aç›klama istendi¤i zaman flafl›rtmak
için bu örne¤i kullanmaktad›rlar. Tabii ki bu aç›klama iste¤i Ehl-i
Sünnet taraf›ndan geldi¤inde böyle davranmaktad›rlar. Yoksa fiîa fa-
lan ve falandan kimin kastedildi¤ini çok iyi bilmektedir. 

el-Beyâdî, 1/107’de flöyle demifltir: 
“S›ffîn’den döndü¤ünde F›rat Nehri ile konufltu. F›rat çalkaland›. ‹nsan-
lar, F›rat’›n flehâdet kelimlerini söyledi¤ini ve halifeli¤in onun oldu¤unu
ikrar etti¤ini duydular. Sâd›k > babalar› aleyhimusselâm kanal›yla gelen
rivayete göre “F›rat’a bir kam›flla vurdu. Ve F›rat patlat›. F›rat’›n bal›kla-
r› ona selam verdiler ve hüccet oldu¤unu ikrar ettiler.”!!?

Ayn› büyük müctehidleri Muhsin el-Emîn, mukaddimede de yer
ald›¤› gibi bu kitab› övmekte ve müellifinin faziletine dair bir delil
olarak göstermektedir. O, yani Muhsin el-Emîn, efl-fiîa beyne’l-Hakâ-
ik ve’l-Evhâm adl› kitab›nda kendi milletinden olan insanlar› hurafe-
lerden ve kendilerine nisbet edilenlerden beri tutmaya çal›flarak
fiîa’y› savunmaktad›r. Takiyyelerinin kendilerini nas›l teflvik etti¤ine
ve bukalemun gibi renkten renge soktu¤una bir bak›n!

el-Beyâdî, 3/5’te flunlar› söylemektedir: 
“Ebû Zerr rivayetinde, O Kur’ân’› cem etti¤inde Ebû Bekir’e getirdi. Ebû
Bekir onda kendileriyle ilgili skandallar›n›n oldu¤unu gördü ve reddetti.
Ömer, Zeyd b. Sâbit’e baflka bir Kur’ân cem etmesini emretti. Zeyd flöyle
demifltir: Onu ç›kar›nca benim iflim iptal oldu. Kendi bafl›na tahrif etmek
üzere Ali’den istemek için haber gönderdi. Ali bunu kabul etmedi. Ard›n-
dan onu Hâlid’in eliyle katletmeyi planlad›. Bu meflhurdur.”!!?

Bu rivayet, fiîa’n›n flu an Müslümanlar›n elinde bulunan Kur’ân’›n
sahih oldu¤una inanmad›klar›n› ispat eden bir rivâyettir. Bunu kesin
olarak dile getiren birçok rivayeti “fiîa’n›n Mehdisi Eksiksiz Olan
Kur’ân’› Ç›kar›yor” adl› bölümde zikredece¤iz.

el-Beyâdî, 1/105’de komik bir rivayet zikretmifltir. fiöyle: 
“Ali enik tafl›yan bir adama ‘Bir isrâilî tafl›yor’ dedi. Adam ‘Enik ne zaman-
dan beri isrâilî oldu?’ dedi. Aleyhisselâm ‘Bu adam beflinci gün ölecek.’
dedi. Adam o gün öldü ve defnedildi. Aleyhisselâm adam›n kabrini aya¤›
ile tekmeledi; adam kalkt› ve flöyle dedi: ‘Ali’ye karfl› cevap veren Allah
ve Rasûlü’ne karfl› cevap vermifl gibidir.’ Hz. Ali ‘Kabrine geri dön!’ dedi.
Kabre geri döndü ve kabir kapand›.”!!?
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Derim ki: Zeynuddin el-Âmilî en-Nebâtî’nin zikretti¤i ve Âyetul-
lah el-Mer’aflî’nin de reddetmeyerek kabul etti¤ine delalet eden bu
fecaat, hakk›nda hiçbir yorum yapmad›¤› hurafelerdendir.

b) fiîa’ya Göre ‹mamlar›n Masumiyeti: 

Muhammed R›za el-Muzaffer, Akâidu’l-‹mâmiyye adl› kitab›nda,
s.91’de (Dâru’s-Safve, Beyrut) flöyle demektedir: 

“‹mam›n da peygamber gibi gizli-aç›k, kas›tl› veya sehven yap›lan tüm ah-
laks›zl›klardan ve fuhfliyattan çocukluktan ölene dek masum olmas› ge-
rekti¤ine inan›r›z. Ayr›ca sehv, hata ve unutmaktan da masum olmas› ge-
rekir.”!!!

Yine flöyle demektedir: 
“Bilakis onlar›n emir ve yasaklar›n›n Allah-u Teâlâ’n›n emir ve yasaklar›
oldu¤una, onlara itaat ve isyan›n Allah’a itaat ve isyan oldu¤una, onlar›n
dost ve düflman› olan›n Allah’›n dost ve düflman› oldu¤una inan›r›z. Onla-
ra itiraz edilmesi câiz de¤ildir. Onlara itiraz eden Rasûlullah’a itiraz eden
gibidir. Rasûlullah’a itiraz eden Allah-u Teâlâ’ya itiraz eden gibidir.”!!!

Humeynî, el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye adl› kitab›nda, s.91’de flöyle
demektedir: 

“Biz inan›yoruz ki, imamlar›n fakihlere bahflettikleri makam, kendileri ad›-
na halen korunmaya devam etmektedir. Çünkü kendileri hakk›nda sehv
veya gaflet tasavvurunda bulunmad›¤›m›z imamlar›n Müslümanlar yarar›-
na olan her fleyi ihata ettiklerine inan›r›z. ‹mamlar kendilerinin sadece ve-
fat etmesinden sonra bu makam›n fakihlerden zail olaca¤›n› biliyorlard›.”!!!

‹mâm-› Ekber Muhammed el-Hüseyin Âl Kâflifu’l-⁄›tâ, Aslu’fl-fiîa
ve Usûluhâ, s.59’da flöyle demektedir: 

“‹mam›n peygamber gibi hata ve yan›lg›dan masum olmas› gerekir.”

Âlimleri Zincânî, Akâidu’l-‹snâ Afleriyye, 2/157’de (el-A’lemî, Beyrut)

muhaddislerin reisinden (es-Sadûk’tan) naklen flöyle demektedir: 
“Nebiler, rasûller ve imamlar hakk›ndaki inanc›m›z her türlü pislikten te-
miz birer masum olduklar›d›r. Ne büyük, ne de küçük günah ifllemezler.
Kendilerine emretti¤i konularda Allah’a isyan etmezler. Muhatap olduk-
lar› emirleri yerine getirirler. Herhangi bir hususta onlardan masumiyeti
nefyeden, onlar› tan›mamaktad›r. Onlar› tan›mayan da kafirdir.”!!! 

c) fiîa’ya Göre ‹mamlar›n Yarat›l›fl Keyfiyeti Konusundaki
Afl›r›l›k:

Humeynî, Zubdetu’l-Erbaîne Hadîsen adl› kitab›nda, s.232’de (Dâ-

ru’l-Murtaza, Beyrut) -Sami Hardâ ihtisar etmifltir- imamlar›n makam›ndan
bahsederken ve el-Erbaûne Hadîsen’de s. 604’de (Dâru’t-Teâruf, Beyrut)

flöyle demifltir: 

94 ❙ Aldanmayalım



“fiunu bil ki, ey sevgili: ‹smet yuvas›n›n halk› aleyhimusselâm, alemin ya-
rat›l›fl›ndan önce gaybî ruhânî makamda Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi
ve sellem’e ortakt›rlar. Onlar›n nurlar› o zamandan itibaren tesbih ve tak-
dis etmektedirler. Bu husus ilmî bak›mdan dahi insan›n kuflatabilece¤i
gücün üzerindedir. 

Nass-› flerifte flu ifadeler varid olmufltur: ‘Ey Muhammed! Allah Tebâreke
ve Teâlâ, vahdaniyeti ile münferit idi. Sonra Muhammed’i, Ali’yi ve Fât›-
ma’y› yaratt›. Binlik bir zaman süresince beklediler. Daha sonra bütün efl-
yay› yaratt›. Onlar› da bu eflyan›n yarat›l›fl›na flahit tuttu. Onlar›n itaatla-
r›n› bu eflya üzerinde icra etti. Eflyan›n ifllerini onlara havale etti. Onlar di-
lediklerini helal k›lar; dilediklerini de haram k›larlar. Allah-u Teâlâ’n›n di-
lemesi haricinde bir fley dileyemezler. Sonra flöyle demifltir: ‘Ey Muham-
med! Bu dünyay› kim önde tutarsa, dinden ç›kar; kim geride tutarsa onu
helak eder. Kim dünyaya sar›l›rsa, onun peflinden gider. Onu kendine al,
ey Muhammed!’

Onlar aleyhimuselâm hakk›nda muteber kitaplarda varid olanlar, ak›llar›
hayrette b›rakmaktad›r. Öyle ki, kendilerinden baflka hiçbir kimse onla-
r›n hakikat ve s›rlar›na vak›f olamam›flt›r. Allah’›n salât ve selam› üzerle-
rine olsun!”!!!

fiiî taklit mercii Mirzâ Hasen el-Hâirî, ed-Dîn Beyne’s-Sâil ve’l-Mu-
cîb adl› eserinde, 2/72’de (Menflûrât Mektebeti’l-‹mâm es-Sâd›k el-Âmme, Kuveyt)

flöyle bir soruya muhatap olmufltur: 

“‹mam Ali aleyhisselâm, Musâ peygamber aleyhisselâm’dan daha fazi-
letli oldu¤una göre aleyhisselâm’›n “Ben Mûsâ’n›n asas›y›m” sözünün
manas› nedir? ‹mam Emiru’l-Mü’minîn, “Benden daha büyük ayet ne-
dir?” derken buradaki ayet-i kübrâ (en büyük ayet), Mûsâ için bir
mucize olabilir mi? Detayl›, zâhir ve bât›n› ile bir cevap vermenizi ri-
ca ediyorum. Çok teflekkür ederim. Vesselam..

el-Hâirî flöyle cevap vermifltir: 
“Bu mübarek kelimenin iki tefsiri ve iki manas› bulunmaktad›r:

a) Aleyhisselâm kendisinin Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e nis-
petle Mûsâ’n›n asas› mertebesinde bulundu¤unu kasdetmektedir. Kendi-
sinin, ilmi, mucizeleri ve kerametleri konusunda amca o¤lunun ve karde-
flinin peygamberli¤ini isbat eden en büyük ayet, en muazzam mucize ol-
du¤u manas›n› murad etmektedir.

b) Mûsâ aleyhisselâm’›n asas› üzerinde müessirdir. Onun muazzam velâ-
yetinin tesiri olmasayd›, asa y›lana dönüflmezdi. Kendi büyük otoritesi ve
genel küllî velâyeti ile bütün peygamberlerin mucizelerinin, kerametleri-
nin, hüccetlerinin tesirinin izhar›nda ve risaletlerini inkar edenlere karfl›
galibiyet elde etmelerinde kendi rivayetlerinde (aleyhimusselâm) sarih
olarak bildirildi¤i gibi kendilerine yard›m eden odur. O ayet-i kübrâ ve
nebe-i azimdir.”!!!

Ad› geçen kitapda, 2/219’da kendisine flöyle bir soru sor›lmufltur:
“Namazda Masum aleyhisselâm’›n türbesinin önüne geçenin hükmü ne-
dir? Yani türbe Harem-i fierif’in içinde namaz k›lan›n arkas›nda kal-
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maktad›r. Masumlar›n evlatlar›ndan flehit olanlar›n ve salih kimsele-
rin hükmü nedir? Mukaddes türbe yan›nda namaz k›l›nd›¤› zaman
hüküm nedir?”

el-Hâirî bu soruya flöyle cevap vermifltir: 
“Namazda masumun türbesinin önüne geçmek câiz de¤ildir. Aleyhisse-
lâm’›n türbesinin önünde k›l›nan namaz, ‹mâmiyye alimlerinin ittifak› ile
bât›ld›r. Çünkü vefatlar›ndan sonraki hüküm hayatlar› halindeki hüküm
gibidir. Meselâ Ebu’l-Fadl el-Abbas aleyhisselâm’›n türbesinin önünde na-
maz k›l›nmas› ona olan sayg›ya ters ve makam›na yönelik ifllenmnifl bir
edepsizliktir. Masumun türbesinin iki yan›nda namaz k›lmakta, türbe
içinde bulunan pak kabrinin önüne geçilmedi¤i sürece hiçbir sak›nca
yoktur. Allah bizleri ve sizleri sevdi¤i ve raz› oldu¤u fleylere muvaffak k›l-
s›n! Muhammed ve tertemiz ailesinin (Allah’›n salat ve selam› hepsinin
üzerine olsun) hakk› için âmîn!”!!!

Ayn› kitapta, 2/181’de say›n allame, imam, muslih Mirzâ Hasen el-
Hâirî’ye flöyle sorulmufltur: “Hatiplerden Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve

sellem’in nuru bulundu¤unu iflitiyoruz. Bu nur güneflin ve ay›n ›fl›¤›n›
bast›rmaktad›r. Güneflin alt›nda yürüdü¤ünde gölgesi görülmezmifl.
Efendim, bu nurun keyfiyetini aç›klaman›z› rica ediyorum.”

el-Hâirî flöyle cevap vermifltir: 
“Allah’›n ad›yla. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh:

Sayg›de¤er evlad›m! Allah seni raz› oldu¤u hususlarda muvafak k›ls›n!
fiunu bil ki: Yarat›c› Teâlâ, fiîa ve Sünnîler aras›nda ittifak edilmifl oldu¤u
gibi Peygamberi sallallâhu aleyhi ve sellem’in nurunu kendi azametinin
nurundan yaratm›flt›r. Yani Allah yaratman›n en bafl›nda mukaddes, fle-
refli, flaflaal› bir nur yaratm›fl ve flerefi, s›fatlar› sebebiyle onu kendisine
nispet etmifltir. Bu nurdan da Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’i ya-
ratm›flt›r. Ifl›ktan do¤an bir ›fl›k, ateflten ç›kan bir atefl gibi Peygamberinin
nurundan müminlerin emiri Ali’yi yaratt›. Bu ikinci atefl, tüm lahutî s›fat-
lar›yla birinci atefli temsil etmektedir. Ancak önceli¤i ve ikincinin varofl-
lundaki arac›l›¤› nedeniyle fazilet birinciye aittir. Di¤er masumlar, yani
Fât›ma ez-Zehrâ ve O’nun temiz ve pak evlad› aleyhimusselâm’da aynen
bu flekildedir. Ali aleyhisselâm’dan sonra ›fl›ktan ç›kan bir ›fl›k gibi bu
nurdan yarat›lm›fllard›r. Onlardan her biri, Rahman’›n fazl› ve cömertli¤i
ile bahfletmifl oldu¤u bütün s›fatlarda birbirlerini temsil etmektedirler.
Daha sonra bu nurun zahirinin ›fl›nlar›ndan da nebiler, mürseller, melek-
ler ve tüm yarat›klardan geri kalan kimseleri ve nesneleri yaratm›flt›r.”!!!

Âyetullahu’l-Uzmâlar› Cevvâd et-Tebrîzî, el-Hûî’ye ait S›râtu’n-
Necât ile birlikte yay›nlanm›fl olan taliklerinde ve fetvalar›nda 3/438-
439’da (Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt) flöyle bir soruya muhatap olmufltur: 

“Peygamber ve ehl-i beytinin ruhlar› ve bedenleri ile alemin var-
l›¤›ndan önce mevcut olduklar›, Adem aleyhisselâm’›n yarat›lmas›ndan
önce yarat›lm›fl olduklar› konusunda görüflünüz nedir? Çünkü Al-
lah-u Teâlâ onlar›n suretlerini arfl›n çevresine koymufltu. Cevab›n›z
nedir?”
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et-Tebrîzî flöyle cevap vermifltir: 
“Onlar aleyhimusselâm, nurânî varl›klar› ile Adem aleyhisselâm’›n yara-
t›lmas›ndan önce mevcut idiler. Maddî yarat›l›fllar› ise, net olarak bilin-
di¤i gibi Adem’in yarat›l›fl›ndan daha sonrad›r. Allah en iyisini bilen-
dir.”!!!

Bir de flöyle bir soru yöneltilmifltir: “Evrensel yarat›l›fl içinde Ra-
sûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hz. Adem aleyhisselâm’dan daha önce
yarat›ld›¤› ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in mahlukat› yaratm›fl
oldu¤u konusundaki görüflünüz nedir?”

et-Tebrîzî flöyle yan›t vermifltir: 
“Yarat›l›fl bak›m›ndan en eski olmaktan murad, kendisini oluflturan un-
surlar aç›s›ndan bedeni de¤il nuraniyetidir. Daha önce mahlukat› yarata-
n›n Allah oldu¤u belirtilmiflti. O Subhânehû flöyle buyurmaktad›r: “‹flte
rabbiniz Allah! Ondan baflka ilah yoktur. Her fleyin yarat›c›s›d›r. Öyle ise
O’na ibadet edin! O her fley üzerinde vekildir.” (En’âm, 6/102)

Vekillik; yaratma konusunda yard›mc› edinmekle bir arada bulunmaz.
Birçok ayetin zahiri de böyledir. Bu ayetleri burada zikretmeye gerek
yoktur.

Bir çi¤nemlik et parças›n›n (mud¤a) kan p›ht›s›ndan (alaka); ceninin
mud¤adan yarat›lmas› gibi eflyan›n birbirinden yarat›lmas›n›n manas›, ce-
ninin yarat›c›s›n›n mud¤a oldu¤u de¤ildir. Bilakis onu ondan yaratan Al-
lah’t›r. Buradan hareketle flîam›z›n, tînetimizin en iyisinden yarat›ld›¤› ve-
ya Allah’›n onlar›n nurundan yarat›klar› yaratm›fl oldu¤u konusunda baz›
rivayetlerde yer alanlar; tînetin en iyisinin veya onlar›n nurlar›n›n yarat›-
c› oldu¤u manas›na gelmez. Bilakis insan› çamurdan yaratm›fl olmas› gi-
bi burada da yarat›c› Allah’t›r. Bilen Allah’t›r.”!!!

fiöyle bir soruya muhatap olmufltur: “S›ddîka, pak bir han›m olan
Zehrâ aleyhasselâm’›n ayn› anda eti, kan› ve can›yla kad›nlar›n de¤iflik
meclislerinde bulunabildi¤ine inanmak câiz midir?”

et-Tebrîzî bu soruya flöyle karfl›l›k vermifltir: 
“Ayn› zamanda de¤iflik mekanlarda nuranî sureti ile bulunabilmesine her-
hangi bir mani yoktur. Çünkü nurânî sureti zaman ve mekan›n d›fl›ndad›r.
Çeflitli unsurlardan oluflan beden olarak zamana ve mekâna ihtiyaç hisse-
der de de¤ildir. Allah bilendir.”!!?

fiöyle bir soru sorulmufltur: “Zehrâ aleyhasselâm’›n Babas› sallallâhu

aleyhi ve sellem’den sonra toplumun zulmetmesi, kaburga kemi¤inin k›-
r›lmas›, karn›ndaki bebe¤inin düflürülmesi gibi bafl›ndan geçen mu-
sibetlere nisbeten yarat›l›fl›nda bir hususiyet söz konusu mudur? Bu
konudaki görüflünüz nedir?” 

et-Tebrîzî flöyle yan›tlam›flt›r: 
“Evet, Onun yarat›l›fl› da di¤er imamlar›n selamullahi aleyhim ecmaîn
yarat›l›fl› gibi Allah Subhânehû ve Teâlâ’dan bir lütuftur. fiöyle ki, Allah
onlar› yarat›lmalar› konusunda di¤er insanlardan ayr›cal›kl› k›lm›flt›r…
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Fât›ma aleyhasselâm, annesinin karn›nda iken konufluyordu. Babas›
sallallâhu aleyhi ve sellem’in vefat›ndan sonra kendisine melekler iner-
lerdi.”!!!

d) ‹mamlar›n S›fatlar› Konusundaki Afl›r›l›k:

fiîa’ya göre imamlar›n s›fatlar›n›n neler oldu¤u beyan etmek için
kendileri nazar›nda muteber olan kitaplardaki fihristlerde yer alan
bablar› zikretmekle yetinece¤iz. Bu bablar›n bafll›klar›n› okuyan
kimse -Allah’›n izniyle- imamlar› ilahl›k derecesine vard›rana dek
sergiledikleri afl›r›l›k ortaya ç›kacakt›r.

11--  fifiîîaa  ttaarraaff››nnddaann  SSiikkaattuu’’ll--‹‹ssllaamm  llaakkaabb››yyllaa  aann››llaann  MMuuhhaammmmeedd  bb..
YYaakkûûbb  eell--KKuulleeyynnîî’’nniinn  eell--KKââffîî aaddll››  eesseerrii

fiîa’n›n ayetullah› Abdülhüseyin fierefuddin, el-Kâfî’yi övgüyle an-
m›fl ve el-Murâcaât adl› kitab›nda, 110 no’lu müracaatta flöyle demifl-
tir: “Kütüb-i Erbaa (Dört kitap) ilk ça¤dan itibaren bu zamana dek
‹mâmiyye’nin usul ve furu konusunda mercileridir. Bu kitaplar flun-
lard›r: el-Kâfî, et-Tehzîb, el-‹stibsâr, Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh. Bu
kitaplar mütevatirdir. ‹çeriklerinin s›hhati kesindir. el-Kâfî bunlar›n
en eski, en muazzam›, en güzeli ve en sa¤lam›d›r.”

Usûlu’l-Kâfî kitab›n›n fihristi, c.1 (Dâru’t-Teâruf, Beyrut)

“‹mamlar›n (aleyhimusselâm) Allah’›n veliyi emirleri ve ‹lminin Hazine-
darlar› Olduklar›” Bab›!!!

“‹mamlar›n (aleyhimusselâm) Allah Azze ve Celle’nin Yeryüzündeki Ha-
lifeleri, Kendilerinden Gelinen Kap›lar› Olduklar›” Bab›!!!

“‹mamlar›n (aleyhimusselâm) Allah Azze ve Celle’nin Nuru Olduklar›”
Bab›!!!

“Allah Azze ve Celle’nin Kitab›nda Zikretmifl Aldu¤u Ayetlerin ‹mam-
lar Olduklar›” Bab›!!!

“Allah ve Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem’in Kainattan Farz K›lm›fl Ol-
duklar› fieylerin ‹mamlarla Beraber Oldu¤u” Bab›!!!

“‹limde Derinlik Sahibi Olanlar›n ‹mamlar Oldu¤u” Bab›!!!

“Allah’›n Kullar› ‹çinden Seçti¤i ve Kitab›na Varis K›ld›¤› Kimselerin
‹mamlar Oldu¤u” Bab›!!!

“‹mamlar›n Bilmek ‹stedikleri Zaman Bildikleri” Bab›!!!

“‹mamlar›n Ne Zaman Öleceklerini Bildikleri ve Ancak Kendi Seçim-
leri ile Ölecekleri” Bab›!!!

“‹mamlar›n Geçmiflte Olanlar› ve Gelecekte Olacaklar› Bildikleri,
Hiçbirfleyin Onlara Gizli Kalmayaca¤›” Bab›!!!

“Allah’›n Peygamberine Bildirdi¤i Bir ‹lmi Mutlaka Emîru’l-Mü’minîn aley-

hisselâm’a Ö¤retmesini Emretti¤i ve ‹lim Konusunda Orta¤› Oldu¤u” Bab›!!!
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“‹mamlar, Üzerleri Örtülse Bile Herkesin Lehine ve Aleyhine Olanla-
r› Bildirirler” Bab›!!!

“Din ‹le ‹lgili Konularda Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve ‹mam-
lara Havalede Bulunulmas›” Bab›!!!

“Kur’an’›n ‹mama Hidayet Etmesi” Bab›!!!

“Allah Azze ve Celle’nin Kur’an’da Zikretti¤i Nimetin ‹mamlar Oldu-
¤u” Bab›!!!

“Amellerin Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ve ‹mamlara Arzedil-
mesi” Bab›!!!

“‹mamlar›n ‹lmin Madeni, Peygamberlik A¤ac› ve Meleklerin Gidifl-
Gelifl Mekan› Olduklar›” Bab›!!!

“‹mamlar›n ‹lmin Mirasç›s› Olduklar› ve ‹lmi Birbirlerine Miras B›-
rakt›klar›” Bab›!!!

“‹mamlar›n Hz. Peygamber’in, Bütün Peygamberlerine ve Onlardan
Önceki Vasilerin ‹lmine Mirasç› Olduklar›” Bab›!!!

“‹mamlar›n Yan›nda Allah Azze ve Celle’den Nazil Olan Tüm Kitapla-
r›n Bulundu¤u ve Dillerinin Farkl› Olmas›na Ra¤men Bu Kitaplar› Bildik-
leri” Bab›!!!

“Kur’an’› Tam Olarak Yaln›zca ‹mamlar›n Bir Araya Cem Etti¤i ve
Kur’an ‹lminin Tamam›n› Bildikleri” Bab›!!!

“‹mamlar›n Cuma Gecesinde Fazla Fazla ‹stedikleri” Bab›!!!

“‹mamlar Fazlaca Olmasayd›, Kendi Yanlar›ndaki Tükenirdi” Bab›!!!

“‹mamlar›n Meleklere, Nebî ve Rasûllere Ç›kan Tüm ‹limlere Sahip
Olduklar›” Bab›!!!

22--  MMüücctteehhiiddlleerriinn  SSoonnuunnccuussuu  MMuuhhaammmmeedd  BBââkk››rr  eell--MMeecclliissîî’’yyee  aaiitt,,
BBiihhâârruu’’ll--EEnnvvâârr’’››nn  ((DDâârruu  ‹‹hhyyââii’’tt--TTuurrââssii’’ll--AArraabbîî,,  BBeeyyrruutt)) 2233--2277..  cciillttlleerriinniinn  KKiittââ--
bbuu’’ll--‹‹mmââmmee  ffiihhrriissttiinnddee  yyeerr  aallaann  bbaabbllaarr::

“Allah Teâlâ, Kullar›n Amellerine Bakmas› Maksad›yla ‹mam ‹çin Bir
Sütun Yükseltece¤i” Bab›!!!

“Kendi fiialar›n›n Hallerinden ve ‹mamlar›n ‹htiyaç Duyduklar› ‹lim-
lerden Hiçbir fieyin Kendilerine Gizli Kalmayaca¤›; Bafllar›na Gelecek
Belalar› Bildikleri, Bunlara Sabrettikleri, Bu Belalar›n Def Edilmesi ‹çin
Allah’a Dua Etseler ‹cabet Olunaca¤›, Gönüllerde Olan›, Ölümler, Do-
¤umlar ve Belalarla ‹lgili ‹lmi, Etkili Hitabeti Bildikleri” Bab›!!!

“Meleklerin ve Peygamberlerin Tüm ‹limlerine Sahip Olduklar›, Al-
lah’›n Peygamberlere Bahflettiklerinin Onlara da Bahfledildi¤i, Her Bir
‹mam›n Kendisinden Önceki ‹mam›n Tüm ‹lmini Bildi¤i ve Yeryüzünün
Alimsiz Kalmayaca¤›” Bab›!!!
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“Peygamberin (aleyhimusselâm) Kitaplar›n›n ‹mamlar Yan›nda Oldu¤u
ve Bu Kitaplar› De¤iflik Dillerde Olmas›na Ra¤men Okuyabildikleri” Ba-
b›!!!

“‹mamlar›n Dilleri ve Lugatlar› Bildikleri ve Bunlarla Konuflabildikle-
ri” Bab›!!!

“Peygamberlerin (aleyhimusselâm) Daha Bilgili Olduklar›” Bab›,

“Ne Zaman Öleceklerini Bildikleri ve Bunun Ancak Kendi Seçimleri
‹le Gerçekleflti¤i” Bab›!!!

“Ölümden Sonraki Halleri, Etlerinin Yeryüzüne Haram Oldu¤u ve
Gö¤e Yükseltildikleri” Bab›!!!

“Öldükten Sonra da Görüldükleri ve Kendilerinden Garip fieyler Zu-
hur Etti¤i” Bab›!!!

“‹simlerinin Arfl, Kürsi, Levh, Meleklerin Al›nlar›, Cennetin Kap›s› ve
Di¤er Yerlerde Yaz›l› Oldu¤u” Bab›!!!

“Cinlerin Kendilerine Görünerek Hizmetkârl›k Yapt›klar› ve Dinleri-
nin Ö¤retilerini Onlara Sorduklar›” Bab›!!!

“Ölüleri Diriltmeye, Abras Hastalar›n›, Körleri ‹yilefltirmeye, Pey-
gamberlerin (aleyhimusselâm) Bütün Mucizelerini Gerçeklefltirmeye Kadir
Olduklar›” Bab›!!!

“Bulutlar›n Kendi Emirlerine Verildi¤i ve Sebeplerin Kolaylaflt›r›ld›-
¤›” Bab›!!!

“Peygamberlerden ve Tüm Mahlukattan Üstün Olduklar›, Onlardan,
Meleklerden ve di¤er Yarat›klardan Misaklar›n› Ald›klar›, Ulu’l-Azm Pey-
gamberlerin (aleyhimusselâm) Onlar› sevmekle Ulu’l-Azm Olduklar›” Bab›!!!

“Peygamberlerin Dualar›n›n Onlara Tevessül Ederek ve fiefaatleri ‹s-
tenerek Kabul Edildi¤i” Bab›!!!

“Meleklerin Onlara Geldikleri, Döfleklerine Bast›klar› ve Onlar Tara-
f›ndan (Allah’›n salat› hepsinin üzerine olsun) Görüldükleri” Bab›!!!

“Gökyüzünün, Yeryüzünün, Cennetin ve Cehennemin Bilgisinin Onla-
ra Gizli Olmad›¤›, Göklerin ve Yerin Melekûtunun Kendilerine Arz Edildi-
¤i, Geçmiflte Olanlar› ve K›yamete Dek Olacaklar› Bildikleri” Bab›!!!

“‹nsanlara ‹man›n ve Nifak›n Hakikatini Ö¤rettikleri, ‹çerisinde Cen-
net Ehlinin, Kendi fiîalar›n›n ve Düflmanlar›n›n ‹simlerinin Oldu¤u Bir
Kitab›n Bulundu¤u, Herhangi Bir Kimsenin Onlar›n Durumlar›na ‹liflkin
Verdi¤i Bir Haberin Onlar› Zail Edemedi¤i” Bab›!!!

“‹mamlara Sevgi Duyan Hayvanlar, Kufllar, Hüdhüdün Kanad›na On-
lar›n Üstünlüklerinin Yaz›ld›¤›, Hayvanlar›n ve Kufllar›n Konuflmalar›n›
Bildikleri” Bab›!!!

“Cans›z Varl›klar›n ve Bitkilerin Onlar›n velâyetini ‹krar Ettikleri”
Bab›!!!
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33--  EEbbûû  CCaaffeerr  MMuuhhaammmmeedd  bb..  eell--HHaasseenn  ((eess--SSaaffffâârr))’’››nn  BBeessââiirruu’’dd--DDeerraaccââtt
((eell--AA’’lleemmîî,,  ‹‹rraann)) aaddll››  kkiittaabb››nn››nn  ffiihhrriissttiinnddee  yyeerr  aallaann  bbaabbllaarr::

“Amellerin Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve ‹mamlara Ar-
zedildi¤i” Bab›!!!

“Amellerin Ölü ve Diri Olan ‹mamlara Arzedildi¤i” Bab›!!!

“‹mamlar ‹çin Dikilmifl Olan Sütunda Amellerin Kendilerine Arzedil-
di¤i ve Annelerin Karn›nda ‹ken ‹mamlara Neler Yap›ld›¤›” Bab›!!!

“‹mam›n Do¤u ‹le Bat› Aras›n› Nur ‹le gördü¤ü” Bab›!!!

“‹mamlar›n Yeryüzünde Eksilen ve Artan Hak ve Bat›l› Bildikleri” Ba-
b›!!!

“‹mamlar›n Ölüm, Bela, Arap Nesepleri ve Faslu’l-Hitab ‹le ‹ligli ‹lmi
Bildikleri” Bab›!!!

“‹mamlar›n Ölüleri Dirilttikleri, Körleri ve Alaca Hastalar›n› Allah’›n
‹zni ‹le Dirilttikleri” Bab›!!!

“‹mam›n, Kendisinden Yarat›lm›fl Olduklar› Çamurun Yüzlerinde ve
‹simlerinde Bulunmas› Sayesinde Kendi fiias›ndan Olan› Düflmandan
Ay›rt Edebilmesi” Bab›!!!

“Emîru’l-Mü’minîn’in Buluta Binmesi, Sebeplere ve Gezegenlere
Yükselmesi” Bab›!!!

“Allah’›n Emîru’l-Mü’minîn ‹le Taif ve Di¤er Yerlerde Münacatta Bu-
lunmas› ve Aralar›na Cebrâil’in ‹nmesi” Bab›!!!

“‹mamlar›n Göklerde, Yerde, Cennet ve Cehennemde Olanlar›, Geç-
miflte Olmufllar› ve K›yamete Dek Gelecekte Olacaklar› Bilmesi” Bab›!!!

“‹mamlara Geçmiflin ve K›yâmete Kadar Olacaklar›n Bilgisinin Veril-
mifl Olmas›” Bab›!!!

“‹mamlar›n, Hayvanlar›n Konuflmas›n› Bildikleri, Hayvanlar›n Onlar›
Tan›d›klar› ve Ça¤›rd›klar›nda ‹cabet Ettikleri” Bab›!!!

e) fiia’n›n Meflhedleri, ‹mamlar›n Kabirlerini Ziyaret Ko-
nusundaki Afl›r›l›klar›:

11-- EEbbuu’’ll--KKââssiimm  CCaaffeerr  bb..  MMuuhhaammmmeedd  bb..  KKaavvlleevviiyyee’’yyee  aaiitt  KKââmmiilluu’’zz--
ZZiiyyâârrââtt aaddll››  kkiittaabb››nn››nn  bbaabbllaarr››..

Kum’da bu kitab›n tahkikini gerçeklefltiren Muessesetu Neflri’l-
Fekâha, s.1’de flu sözlerle eser hakk›nda övgülerde bulunmaktad›r: 

“Ashâb (fiîa mensuplar› -çev.-) aras›nda bu eser meflhur ve tan›nm›fl bir
eserdir. ‹timat edilen en önemli kaynaklardand›r. et-Tehzîb’de fieyh ve el-
Hurr el-Âmilî gibi di¤er muhaddisler bu eserden iktibasta bulunmufllar-
d›r. Hadis, ziyaret ve di¤er konularda telifatta bulunan kimselerin birço-
¤u bu kaynaktan faydalanm›fllard›r. Bu eser ziyaretlerle ilgili meseleleri
ve bunun fazileti ile ilgili imamlardan rivayet edilenleri bir araya topla-
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m›flt›r. Bu eserde, sayg›de¤er müellifi taraf›ndan genel olarak tevsîk ve
tezkiye edilen ilim ve hadis alan›nda meflhur olmufl büyük hocalar bulun-
maktad›r. Ayr›ca bu kitapta f›k›h konular› ve rical ilmine iliflkin büyük
faydalar yer almaktad›r. Onun tek bir bahsi bile burada kapsaml› bir fle-
kilde ele al›nacak gibi de¤ildir.”!?

Müellifin kendi kitab› hakk›ndaki tevsîki de s.37’de yer ald›¤› flek-
liyle flu flöyledir: 

“Bunu düflünmekle meflgul oldum. Azmettim. Allah Tebârake ve Teâlâ’dan
imamlar›n (aleyhimusselâm) hadislerinden tahric edebileyim, bir araya
derleyeyim diye yard›m istedim. ‹mamlardan (aleyhimusselâm) yapm›fl
oldu¤umuz rivayet baflkalar›n›n hadisine ihtiyaç hissettirmeyip yeterli
oluyorsa, baflkalar›ndan bir tek hadis bile tahric etmedim. Biz biliyoruz
ki, bu konuyla ve di¤er konularla ilgili imamlardan gelen rivayetlerin hep-
sini kuflatm›fl de¤iliz. Fakat ashâb›m›zdan (rahimehumullâh) sika olanlar
cihetinden bize vaki olanlar› bir araya derledik. fiaz ricalden rivayet olu-
nan hiçbir hadisi bu eserde tahric etmedim. Bu, rivayet konusunda tan›n-
mayan, hadis ve ilim alan›nda meflhur olmayan mezkûr kimseler kanal›y-
la onlardan rivayette bulunmaya tercih olunur. Bu kitab› Kâmilu’l-Ziyârât
ad›yla isimlendirdim.”!?

Kitab›n (Dâru’s-Surûr, Beyrut, 1997m.) fihristinde yer alan baz› bab bafl-
l›klar›n› sunuyoruz: 

Bab 58: Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmek Olabilecek En Faziletli
Ameldir!!!

Bab 59: Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Eden Allah’› Arfl›nda Ziyaret Et-
mifl Gibidir!!!

Bab 60: Hüseyin ve ‹mamlar›n aleyhimusselâm’›n Ziyaret Edilmesi,
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin Kabrinin Ziyaretine Denktir!!!

Bab 61: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Ömrü ve R›zk› Artt›-
r›r, Ziyaretin Terk Edilmesi ise Azalt›r!!!

Bab 62: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Günahlar› Siler!!!

Bab 63: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Bir Umreye Denktir!!!

Bab 64: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Bir Hacca Denktir!!!

Bab 65: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Bir Hac ve Bir Umre-
ye Denktir!!!

Bab 67: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi Köle Azad›na Denk-
tir!!!

Bab 68: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaretçileri fiefaat Edilmifllerdir!!!

Bab 69: Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi S›k›nt›lar› Rahatlat›r
ve Giderir!!!

Bab 91: Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrinden Müstehab Olan Toprak ve
Bu Topra¤›n fiifa Verdi¤i!!!
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Bab 92: Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabir Topra¤›n›n fiifa ve Emniyet Ol-
du¤u!!!

Bab 93: Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabir Topra¤› Nereden ve Nas›l Al›-
n›r?!!!

Bab 94: Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrinin Topra¤›n› Yedi¤i Zaman›n ‹n-
san›n Ne Diyece¤i!!!

Bab 53: Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Edenlerin Cennete Di¤er ‹nsan-
lardan Önce Girece¤i!!!

22--  fifieeyyhh  MMuuhhaammmmeedd  HHaasseenn  eell--AAssttaahhbbeennââttîî’’nniinn  NNûûrruu’’ll--AAyynn  ffii’’ll--MMeeflfl--
yyii  iillââ  ZZiiyyâârraattii  KKaabbrrii’’ll--HHuusseeyynn ((DDâârruu’’ll--MMîîzzâânn,,  BBeeyyrruutt)) aaddll››  kkiittaappttaa  iimmaammllaarr››nn
kkaabbiirrlleerriinnii  zziiyyaarreett  eettmmeenniinn  ffaazziilleettlleerriinnee  ddaaiirr  yyeerr  aallaann  kkoonnuullaarr::

Fihristteki bablar:

“Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Edene K›yamet Gününde Do¤u ile Bat›
Aras›n› Ayd›nlatacak Bir Nur Verilece¤i” Bab›!!!

“Onu (aleyhisselâm) Ziyaret Etmenin Ateflten Azat Olmay› Gerektirece-
¤i” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaretçilerinin Rasûlullah, Ali ve Fât›ma sa-
lavâtullâhi aleyhim’in Yan›nda Olacaklar›” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmenin Hasenat Yaz›lmas›n›, Günahla-
r›n Silinmesini ve Derecelerin Yükseltilmesini Gerektirdi¤i” Bab›!!!

“Onu Ziyaret Etmenin Elli Y›ll›k Günahlar› Affettirdi¤i” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmenin Köle Azad›na, Cihada, Sadaka
ve Oruca Denk Oldu¤u” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmenin Yirmi ‹ki Umreye Denk Oldu-
¤u” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmenin Kendisi ‹çin Hac Haz›r Edilme-
mifl Kimse Nam›na Bir Hacca Denk Oldu¤u; Kendisi ‹çin Umre Haz›r
Edilmemifl Olan Nam›na da Bir Umreye Denk Oldu¤u” Bab›!!!

“Allah Tebârake ve Teâlâ’n›n Hüseyin aleyhisselâm Kabrini Ziyaret
Edenlere Tecelli Edip Bizzat Hitap Edece¤i” Bab›!!!

“Allah Celle ve Alâ’n›n Her Cuma Gecesinde Hüseyin aleyhisselâm’› Zi-
yaret Etti¤i” Bab›!!!

“Peygamberlerin Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etmeyi Allah’tan ‹ste-
meleri” Bab›!!!

“Nebiyy-i Azam’›n ve ‹tra-i Tâhira’n›n Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Et-
tikleri” Bab›!!!

“‹brahim-i Halil aleyhisselâm’›n Hüseyin aleyhisselâm’› Ziyaret Etti¤i” Bab›!!!

“Mûsâ b. ‹mrân’›n, Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Etmek ‹çin
Allah Celle ve Alâ’dan ‹zin ‹stemesi” Bab›!!!
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“Meleklerin Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Etmek ‹çin Al-
lah’tan ‹zin ‹stemeleri” Bab›!!!

“Geçen Hiçbir Gece Yoktur ki, Cebrâil ve Mikâil Onu Ziyaret Etme-
sinler” Bab›!!!

“Allah-u Teâlâ, Gökyüzü Meleklerine ve Arfl› Tafl›yan Meleklere Kar-
fl› Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaretçileri ‹le Övünür” Bab›!!!

“Allah Azze ve Celle Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaretçilerini Hüsrana
U¤ratmamay› Söz Vermifltir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Ziyaret Edilmesi, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve se-

llem ‹le Beraber Yap›lm›fl Otuz Mebrur Hacca Denktir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Eden Arfl› Üzerinde Allah’› Zi-
yaret Eden Gibidir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Eden Kürsîsi Üzerinde Allah’›
Ziyaret Eden Gibidir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Eden Rasûlullah sallallâhu aleyhi

ve sellem’i Ziyaret Eden Gibidir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Eden Ali aleyhisselâm’› Ziyaret
Eden Gibidir” Bab›!!!

“Hüseyin aleyhisselâm’›n Kabrini Ziyaret Eden ‹lliyyîn’in En Yücesinde-
dir” Bab›!!!

“Allah’›n Kendisine Bakmas›yla Sevinen Kimse Huseyn aleyhisselâm’›n
Kabrini Bol Bol Ziyaret Etsin” Bab›!!!

33-- fifiîîaa’’nn››nn  HHüüsseeyyiinn  TToopprraa¤¤››nn››  YYeemmeessii  ::

Kerbela’y› ziyaretleri s›ras›nda Hüseyin’in topra¤›ndan yemeleri
fiîa için câizdir. fiîa taklit mercilerinden bir ço¤u telif ettikleri ve afla-
¤›da zikredilen kitaplar›nda “Yiyecekler ve ‹çeceklerle ‹lgili Hüküm-
ler” bafll›¤› alt›nda bu yönde fetva vermifltir:

a)Âyetullahu’l-Uzmâlar› Humeynî, Tahrîru’l-Vesîle, (Dâru’s-S›râti’l-Musta-

kîm, Beyrut)

b)Âyetullahu’l-Uzmâlar› Mirzâ Hasen el-Ahkâkî, Ahkâmu’fl-fiîa, (Câ-

miu’l-‹mâm es-Sâd›k, Kuveyt)

c) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Mirzâ Abdurrasûl el-Ahkâkî, Ahkâmu’fl-fie-
rîa, (Câmiu’l-‹mâm es-Sâd›k, Kuveyt)

d)Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed el-Huseynî efl-fiîrâzî, el-Mesâ-
ilu’l-‹slâmiyye, (Da¤›t›m: Mektebetu Hey’eti Huddâmi’l-Mehdî, Kuveyt)

e) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ali el-Huseynî es-Sistânî, Minhâcu’s-Sâlihîn,
(Dâru’l-Muerrihi’l-Arabî, Beyrut)

f) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, Minhâcu’s-Sâlihîn, (Dâ-

ru’l-Belâ¤a, Beyrut)
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g) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Ali el-Garavî, Mûcezu’l-Fetâvâ’l-Mustenba-
ta, (Dâru’l-Mahaccati’l-Beydâ, Beyrut)

h) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Muhammed Fâd›l el-Lenkerânî, el-Ahkâ-
mu’l-Vâd›ha, (Mihr Bask›s›, Kum)

i) Âyetullahu’l-Uzmâlar› Cevvâd et-Tebrîzî, el-Mesâilu’l-Muntehabe,
(el-Fakîh Bask›s›, Kuveyt)

f) Kerbelâ Topraklar›n›n Mekke-i Mükerreme’den Üstün
Görülmesi:

Âyetullahu’l-Uzmâlar› ve taklit mercilerinden Muhammed el-Hü-
seyinî efl-fiîrâzî, el-F›kh el-Akâid adl› kitab›nda, s.370’de (Da¤›t›m: Mekte-

betu Cinâni’l-⁄adîr, Kuveyt) flöyle bir soruya muhatap olmufltur: 
“Kerbelâ arazisinin Mekke arazisinden daha faziletli ve Hüseyinî toprak-
lar› üzerinde yap›lan secdenin Harem topraklar›nda yap›lan secdeden da-
ha faziletli oldu¤u söyleniyor. Bu do¤ru mudur?”!!!

fiîrâzî, bu soruya “Evet” karfl›l›¤›n› vermifltir. 

Ayn› biçimde ayetullahlar› ve allameleri Seyyid Abbas Hüseyinî
el-Kâflânî, Mesâbîhu’l-Cinân adl› kitab›nda s.360, no:59’da (Dâru’l-F›kh,

‹ran) “Kerbelâ’n›n Di¤er Bölgelerden Daha Efdal Oldu¤u” ad›nda bir
bafll›k açm›flt›r. fiöyle demifltir: 

“Kerbela’n›n Kabe de dahil di¤er bölgelerden daha faziletli olmas› konu-
suna gelince; hiç flüphe yok ki Kerbelâ arazisi ‹slam’da en mukaddes ara-
zidir.Varid olan naslara göre herhangi bir arazi ya da bölgeye verilmemifl
olan ayr›cal›k ve fleref Kerbelâ bölgesine bahfledilmifltir. Kerbelâ Allah’›n
mübarek ve mukaddes bir arazisi, mütevazi ve boyun e¤en bir toprak par-
ças›, topra¤›nda flifa bulunan bir bölgesidir. Kerbelâ’da bir araya toplan-
m›fl olan bu ayr›cal›klar ve benzerleri Kabe de dahil hiçbir toprak parça-
s› için bir araya toplanm›fl de¤ildir.”!!!

Bu kitapla ilgili bir not olarak; kitap ve müellifi hakk›nda Âyetul-
lahu’l-Uzmâlar› Muhammed el-Hâdî el-Mîlânî ve büyük allameleri
müctehid Muhammed el-Mehdî el-Hovansârî taraf›ndan takriz ve öv-
gü yaz›s› yaz›lm›flt›r.

Müslüman kardeflim, fiîa nezdinde imamlar konusundaki afl›r›k-
lara dair baz› örnekler bunlard›r. Malumdur ki flîal›¤a davet ve fiiîlik
misyonerli¤i yapan ve kendi ç›karlar› için yaz›lar yazan kimselerin
vicdanlar›n› sat›n almaya çal›flan flîa alimleri, düflünürleri ve davetçi-
leri, bu tür inançlar› aç›kça dile getirmemektedirler. Bilakis bu kim-
selerin, böyle inançlar› inkar ediyor görünmeye çal›fl›p kitaplar›nda
bulunanlar›n hiçbirine inanmad›klar›n› iddia ettiklerini müflahede et-
miflizdir. Bu tamamen bir aldatmaca ve yaland›r. Böyle oldu¤u flun-
dan anlafl›lmaktad›r:
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aa))  Küfür derecesine varan bu gibi hurafelere reddiyede bulunma-
makta. Aksine bu kitaplara övgüler düzmektedirler.

bb))  Bu kitaplar›n müelliflerinin biyografilerini kaleme ald›klar›n-
da sözü edilen bat›l görüflleri kabul ettiklerini reddetmemekte, aksi-
ne onlara rahmet okuyup, övgü ve senada oldukça abart›l› davran-
maktad›rlar. Bu eserleri de o müelliflerin faziletlerini isbat eden bi-
rer delil saymaktad›rlar. Bunlardan sonra Ehl-i Sünnet karfl›s›nda
sergiledikleri red ve inkar gösterisinin fliîlik dininin onda dokuzunu
teflkil eden takiyyeden oldu¤unu aç›kl›kla göreceksiniz.

fiîa, herhangi bir kitapta veya konferansta ima yoluyla da olsa
kendilerine dokunuldu¤unda inkar, protesto, tehdit ve red yoluna
gitmektedir. Buna mukabil onlara ne oluyor ki bu afl›r›l›k ve sapk›n-
l›k karfl›s›nda kendilerini gizleyerek oturuyor ve ortaya ç›km›yorlar?

Ortada var olan realite karfl›s›nda herhangi bir reddiyede bulun-
mazken Ehl-i Sünnete karfl› niçin red gere¤i duyuyorlar?

Kendilerine nisbet edilen konular hakk›nda niçin mübhem ve ge-
nel bir inkara girifliyorlar?

Bu rivayetlerin senedlerini araflt›rarak zay›fl›klar›n› ve hüccet
olamayacaklar›n› niçin ortaya koymuyorlar?

17. fiîa’n›n Mehdisi Eksik Olmayan Kur’ân’› Geti-
recek!!!

Hocalar› el-Müfîd lakapl› Muhammed b. Muhammed b. en-Nu-
man, el-‹rflâd kitab›nda, s.365’de (Muessesetu’l-A’lemî, Beyrut, 1979m, III. Bask›)

Ebû Cafer aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 
“Muhammed ailesinin kâimi (mehdi) ortaya ç›kt›¤› zaman Kur’ân’›n indi-
rildi¤i gibi ö¤retilece¤i çad›rlar kurar. Bugünün haf›zlar› için çok zorlu bir
fleydir. Çünkü o Kur’an’›n telifi bundan farkl›d›r.”!!! 

Bu rivayeti Kâmil Süleyman, Yevmu’l-Halâs’ta, s.372’de zikretmifltir.

Hocalar› en-Numânî, el-Gaybet kitab›nda, s.318’de Ali aleyhisse-

lâm’›n flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 
“Sanki ben acemde Kûfe Mescidi’nde insanlara Kur’ân’› indirildi¤i flekliy-
le ö¤rettikleri çad›rlar›n› görüyorum. Dedim ki (yani ravi söylüyor): Ey
Emîru’l-Mü’minîn, Kur’ân zaten indirildi¤i gibi de¤il mi? ‘Hay›r, ondan Ku-
reyfl’e mensup yetmifl kifli kendilerinin ve babalar›n›n isimleriyle silindi.
Ebû Leheb ise amcas› oldu¤u için Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem
ve ailesi hakk›nda bir tahkir olsun diye b›rak›ld›.’”!!! 

Hocalar› Muhammed b. Muhammed Sâd›k es-Sadr, Târîhu mâ
Ba’de’z-Zuhûr, s.637’de Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini
nakletmifltir: 
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“… Sanki ben onu rükn ile makam aras›nda insanlarla yeni bir kitap üze-
rine biatleflirken ve Araplara sert davran›rken görür gibiyim.”!!!

Bu rivayeti hocalar› Kâmil Süleyman Yevmu’l-Halâs kitab›nda,
s.371’de zikretmifltir.

Târîhu mâ Ba’de’z-Zuhûr, s.373’de ‹mam Cafer Sad›k’tan flöyle
dedi¤i nakledilmifltir: 

“Kâim (Mehdi) aleyhisselâm zuhur edince Allah’›n Kitab›n› nas›lsa o flekil-
de okuyacak ve Ali aleyhisselâm’›n yazd›¤› mushaf› ortaya ç›karacak.”!!!

“Muhammed b. Muhammed Sad›k es-Sadr, Târîhu mâ Ba’de’z-Zu-
hûr, s.638’de Muhammed b. Ali aleyhimasselâm’dan flöyle dedi¤ini riva-
yet etmifltir: 

“Muhammed ailesinin mehdisi aleyhisselâm zuhur ederse… (daha sonra
sözlerine flöyle devam etmifltir) yeni bir ifl, yeni bir sünnet, yeni bir yarg›
getirecek ve Araplara fliddetli davranacak.”!!!

Yevmu’l-Halâs, s.372’de Emîru’l-Mü’minîn aleyhisselâm’dan flöyle
dedi¤i nakledilmifltir: 

“Sanki ben Kûfe Mescidinde flîam›z› görüyorum. Çad›rlar kurmufllar ve
Kur’ân’› indirildi¤i gibi ö¤retmekteler.”!!!

Kâmil Süleyman, Yevmu’l-Halâs, s.373’te Mehdi’nin getirece¤i
mushaftan nakilde bulunarak flöyle demektedir: 

“Ali yaz›p iflini bitirdikten sonra onu (mushaf›) insanlara ç›kar›p sunmufl
ve flöyle demifltir: ‘Bu, Allah’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e
indirdi¤i gibi olan Kitab›d›r. Ben bunu iki levhden (yani bafl›ndan sonuna
kadar kapsayan iki kap aras›ndan) bir araya derledim.’ ‹nsanlar: ‘‹flte bak
bizim yan›m›zda Kur’ân’›n bir araya topland›¤› Mushaf var. Buna ihtiyac›-
m›z yok!’ dediler. Bunun üzerine “Vallahi, bu günden sonra bu mushaf›
ebediyen göremeyeceksiniz. Bana düflen bu mushaf› bir araya cem etti-
¤imde okuman›z için sizi haberdar etmekti.” dedi.”!!!

Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 2/360’ta flöyle de-
mifltir: 

“Haberler aras›nda rivayet edildi¤ine göre imamlar (aleyhimusselâm); sa-
hib-i zaman (mehdi) mevlam›z zuhur edene, bu Kur’ân insanlar›n ellerin-
den gö¤e ç›kana ve emîru’l-mümin aleyhisselâm’›n telif etti¤i Kur’ân orta-
ya ç›k›p okunana ve hükümleri ile amel olunana kadar namazda ve di¤er
yerlerde Kur’ân’dan var olan› okumalar›n›, hükümleriyle amel etmelerini
flîalar›na emretmifllerdir.”!!!

Ebu’l-Hasen el-Âmilî, Mirâtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr, s.36’da
(Dâru’t-Tefsîr, Kum) flöyle demifltir: 

“Zikredilenlerden korunmufl ve Allah-u Teâlâ’n›n indirdi¤ine muvaf›k
olan Kur’ân, Ali aleyhisselâm’›n cem etti¤i ve o¤lu Hasan aleyhisselâm’a
ulaflana kadar muhafaza etti¤i ve böylece Kâim (mehdi) aleyhisselâm’a
varana dek muhafaza alt›nda tutulmufl olan Kur’ân’d›r. Bugün Kur’ân
O’nun (Allah’›n salat› üzerine olsun) elindedir.”!!!
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el-Müfîd lakapl› Muhammed b. Numan, el-Mesâilu’s-Seraviyye,
s.81-88’de flöyle demifltir: 

“‹mamlar›m›zdan haberin sahih olarak gelmifl oldu¤una göre Kâim aleyhis-
selâm zuhur edip de Allah’›n indirdi¤i ve Emîru’l-Mü’minîn aleyhisselâm’›n
cem etti¤i flekliyle okutana kadar iki kapak aras›nda bulunan›n okunmas›-
n›, bunun üzerinde ekleme ve ç›kar›mda bulunulmamam›z› emretmifltir.”!!! 

Derim ki: fiîa’n›n on ikinci imam› olan ‹mam Mehdi’nin, kendi
inançlar›na göre Ashâb-› Kirâm taraf›ndan tahrif edilmemifl olan
Kur’ân’› getirece¤i yönündeki inan›fllar› bu flekildedir. Hocalar› ve hüc-
cetleri ayetullah Mirzâ Hasen el-Hâirî, ed-Dîn beyne’s-Sâil ve’l-Mucîb
adl› kitab›nda, s.89’da (1394h. bask›s›) flöyle bir soruya muhatap olmufltur: 

“Bilinmektedir ki Kur’ân Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e münfe-
rit ayetler fleklinde nazil olmufltur. Âyetler sûreler içinde nas›l bir ara-
ya derlenmifltir? ‹lk derleme iflini yapan kimdir? Bugün okudu¤umuz
Kur’ân Rasûl-i Ekrem Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilmifl
olan ayetlerin hepsini ihtiva etmekte midir? Yoksa Fât›ma Zehrâ aley-

hasselâm mushaf›ndan baz› eksik ve fazla yanlar› bulunmakta m›d›r?”

el-Hâirî bu soruya flu yan›t› vermifltir: 
“Evet, Kur’ân Allah Tebârake ve Teâlâ kat›ndan Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’e 23 sene içinde, yani peygamberlik bafllang›c›ndan  ve-
fat›na kadar indirilmifltir. Kur’ân’› ilk cem eden ve iki kapak aras›nda bir
kitap haline getiren kimse Emîru’l-Mü’minîn Ali b. Ebî Tâlib aleyhisse-
lâm’d›r. Bu Kur’ân, daha sonra masum evlatlar› içinde imamdan imama
tevarüs etmifltir. Beklenen ‹mam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaflt›rs›n
ve kolaylaflt›rs›n) zuhur etti¤i zaman bu Kur’an’› ortaya ç›karacakt›r. Da-
ha sonra ise mushaf› kendi halifeli¤i döneminde Osman cem etmifltir. Sa-
habilerin gö¤üslerinden (ezberlerinden) veya yazm›fl olduklar› malzeme-
lerden bir araya derledi¤i Kur’ân iflte bu önümüzde oland›r.”!!!

Müslüman kardeflim, flunlara dikkat et: ‹ki Mushaf bulunmaktad›r.
Bunlardan birini Ali; di¤erini de Osman radiyallâhu anhumâ cem etmifltir.

el-Hâirî, iki mushaf›n da biribirinin t›pk›s› oldu¤unu söylememifl-
tir. Meselâ Osman mushaf›, Ali mushaf› ile ayn›d›r, dememifltir.

Ali mushaf›, tevarüs yoluyla masumlar elinde bulunmufltur. Hiç
kimseyi bu mushafa muttali etmemifllerdir. Beklenen imamlar› zu-
hur etti¤i zaman bu mushaf› kendisi getirecektir. ‹nsan flöyle bir so-
ru sorabilir: “fiîa’n›n beklenen imam›n›n getirece¤i Mushaf Müslü-
manlar›n elinde tedavül eden mushaf›n ayn› s› ise beklenen imam›n
getirece¤i bu mushaf›n yarar› nedir?”

Yan›t› kendi alimlerine b›rak›yoruz.

el-Müfîd lakapl› hocalar› Muhammed b. Muhammed en-Numan,
Evâilu’l-Makâlât, s.54’te (Tebriz/‹ran, II. bask›; el-Kitâbu’l-‹slâmî, Beyrut bask›s›nda

s.91’de) flöyle demifltir: 
“Haberler Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in ailesinden olan hidayet
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imamlar›ndan müstefiz olarak gelmifl ve Kur’ân’›n farkl› oldu¤unu ve baz› za-
lim kimselerin Kur’ân’da yapt›klar› eksiltme ve artt›rmalar› bildirmifltir.”!!!

F›k›hç›lar filozofu ve filozoflar fakihi olarak adland›rd›klar› el-
Feyd el-Kâflânî lakapl›, asr›n›n üstad›, zaman›n›n birici¤i Mevlâ Muh-
sin, Tefsîru’s-Sâfî’de, 1/44’de 6. Mukaddime’de (Muessesetu’l-A’lemî, Bey-

rut/Lübnan, 1979, I. bask›) flöyle demektedir: 
“Bu haberlerin ve bunlar d›fl›nda ehl-i beyt tarikinden gelen rivayetlerin
tümünden ç›kan sonuca göre aram›zda var olan Kur’ân, tamam›yla Mu-
hammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilmifl oldu¤u gibi de¤ildir. Bila-
kis ondan baz› fleyler ç›kar›lm›flt›r. Mesela birçok yerde geçen Ali aleyhis-
selâm’›n ismi, birden fazla yerde bulunan Muhammed ailesi ifadesi, mü-
naf›klar›n isimleri vb. Ayr›ca bu Kur’ân Allah ve Rasûlü sallallâhu aleyhi
ve sellem kat›nda raz› olunan s›ralamaya da sahip de¤ildir.”!!!

Ali b. ‹brahim el-Kummî de tefsirinde, 1/36’da (Dâru’s-Surûr, Beyrut)

flöyle demifltir: 
“Allah’›n indirdi¤inin hilaf›na olan flu ayettir: “Siz insanlar için ç›kar›lm›fl,
marufu emreden, münkeri yasaklayan ve Allah’a iman eden en hay›rl› üm-
metsiniz.” (Âl-i ‹mrân, 3/110) Ebû Abdillah bu ayeti okuyan birine: “Emî-
ru’l-müminîn’i, Hasen ve Hüseyin b. Ali aleyhimusselâm’› öldüren en hay›r-
l› ümmet mi?” Bunun üzerine ona ey Rasûlullah’›n evlad›! öyleyse nas›l in-
di denmifl; O da “Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› imamlars›n›z ” flek-
linde inmifltir. Görülmüyor mu ki, Allah ayetin sonunda “Marufu emreden,
münkeri yasaklayan ve Allah’a iman eden” diyerek onlar› övmüfltür, demifl-
tir. Bunun bir benzeri de Ebu Abdillah aleyhisselâm’a okunan flu ayettir:
“Rabbimiz! Bize gözümüzü ayd›nlatacak efller ve zürriyetler ba¤›flla! ve bi-
zi takva sahiplerine imam k›l! derler.” (Furkan, 25/74) Ebu Abdillah aley-
hisselam dedi ki: Kendilerini muttakilere imam k›lmas›n› isteyerek Al-
lah’tan büyük bir fley istediler. Ona ey Rasûlullah’›n evlad› ya nas›l indi di-
ye soruldu¤unda flöyle dedi: “Rabbimiz bize gözümüzü ayd›nlatacak efller
ve zürriyetler ba¤›flla. Bizim için muttakilerden bir imam belirle”26 fleklin-
de inmifltir. Ve flu ayet: “Onun önünde ve arkas›nda Allah’›n emriyle (em-
rinden) onu koruyan takipçiler vard›r.” (Râ’d, 13/11) Ebû Abdillah flöyle de-
mifltir: “Bir fley Allah’›n emrinden nas›l korunur? Ve bir fley nas›l önden ta-
kip edilebilir?” Kendisine ‘Bu nas›l olur, ey Rasûlullah’›n evlad›?’ denildi-
¤inde “Allah’›n emri ile kendisini koruyan, arkas›ndan takipçiler ve önün-
den gözcü vard›r.” fleklinde indi demifltir.” Bunun benzerleri çoktur.”!!!

Tefsirinde, 1/37’de (Dâru’s-Surûr, Beyrut) flöyle demifltir:
“Tahrif edilmifl olanlar:
“Fakat Allah Ali hakk›nda indirmifl oldu¤una flahittir. Onu ilmi ile

indirmifltir. Melekler de flahittir.”
“Ey Rasûl, Rabbinden Ali hakk›nda sana indirileni tebli¤ et! Yap-

mazsan, onun elçili¤ini tebli¤ etmemifl olursun.” 
“Küfredenler ve Muhammed ailesinin hakk›na zulmedenleri Al-

lah ma¤firet edecek de¤ildir.”

26 Ayetin asl› “bizi müttakîler için imam k›l” fleklindedir. (çev.)
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“Muhammed ailesinin hakk›na zulmedenler nas›l bir ›nk›lapla
devrilip gideceklerini bileceklerdir.”

“Muhammed ailesinin hakk›na zulmedenleri ölümün dalgalar›
içinde bir görsen…” 27-28

Hocalar› ve allameleri Nimetullah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Numâ-
niyye, 2/357’de (Tebriz/‹ran) flöyle demektedir: 

“Üçüncü: Bunlar›n (yedi k›raatin) vahy-i ilahîden beri mütevatir oldu¤u-
nu kabul etmek ve hepsinin ruh-i emîn taraf›ndan indirilmifl oldu¤unu ka-
bul etmek, Kur’ân’da kelam, madde ve irab bak›m›ndan tahrif vaki oldu-
¤una sarahatle delalet eden müstefiz ve hatta mütevatir olan haberleri -ki
ashâb›m›z bu haberlerin s›hhati ve tasdik olunmas› konusunda görüfl bir-
li¤i etmifllerdir- bir kenara atmaya götürür.”!!!

Hocalar› ve allameleri Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Mirâtu’l-Ukûl
fî fierhi Ahbâri Âli’r-Rasûl, 12/525-526’da (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tahran)

Ebû Abdillah aleyhisselâm’›n flöyle dedi¤ini nakletmifltir: 
“Cebrail aleyhisselâm’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve âlihî’ye getirmifl
oldu¤u Kur’ân 17.000 ayettir.”!!!

Bu rivayet üzerine flöyle ta’likte bulunmaktad›r: 
“Muvassakt›r. Baz› nüshalarda Hârun b. Muslim yerine Hiflâm b. Sâ-
lim’den rivayet edilmifltir. Haber sahihtir. Aç›kt›r ki bu haber ve daha bafl-
ka birçok sahih haber Kur’ân’›n eksiltildi¤i, de¤ifltirildi¤i konusunda sa-
rihtir. Bana göre bu babdaki haberler manen mütevatirdir. Bu haberlerin
hepsinin bir kenara at›lmas› daha iflin bafl›nda haberlere itimad› ortadan
kald›r›r. Aksine zann›mca bu babda yer alan haberler imamet ile ilgili ha-
berlerden geri kalmamaktad›r. Dolay›s›yla bu konunun haberle sabit ol-
mas›na ne denebilir?”!!!

Hocalar› Ebû Mansur Ahmed b. Ali b. Ebî Tâlib et-Tabersî, tan›n-
m›fl kitab› el-‹hticâc’da, 1/225-228’de (Menflûrât fiirketi’l-Ketbî, Beyrut, 1414h;

Beyrut el-A’lemî bask›s›nda c.1, s.155’te) Ebû Zerr el-Gifârî’den flöyle dedi¤ini
nakletmifltir: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vefat etti¤i zaman Ali aleyhisselâm
Kur’ân’› cem etti ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in vasiyet etti-
¤i gibi onu Muhacirlerle Ensar’a getirip arzetti. Ebû Bekir onu aç›nca aç-
t›¤› ilk sayfada karfl›s›na o toplumun yapt›¤› skandallar ç›kt›. Ömer he-
men at›ld› ve ‘Ali! Onu geri götür! Bizim ona ihtiyac›m›z yok.’ dedi. Aley-
hisselâm onu ald› ve dönüp gitti. Sonra Zeyd b. Sâbit getirildi. Kur’ân kâ-
rîsi idi. Ömer ona ‘Ali bir Kur’ân getirdi. ‹çinde muhacirlerle ensar›n skan-
dallar› vard›. Biz senin Kur’ân’› telif etmen ve muhacirlerle ensar hakk›n-
daki skandallar› ve yaralay›c› ifadeleri ç›karman görüflündeyiz.’ dedi.
Zeyd buna olumlu karfl›l›k verdi… Ömer halife olunca, kendi aralar›nda
tahrif etmek amac›yla Ali aleyhisselâm’dan o Kur’ân’› kendilerine verme-
sini istedi. fiöyle dedi: ‘Ey Ebû Hasen! Ebû Bekr’e getirdi¤in Kur’ân’› ge-

27 Ayet Kur’an’da “Zalimler ölümün dalgalar› içinde iken onlar› bir görsen”” fleklindedir.
28 Müfessir bu örneklerle “Ali hakk›nda” ve “Muhammed ailesi” ifadelerinin Kur’an’dan dü-

flürüldü¤ünü kasdetmektedir.
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tirsen de üzerinde birleflsek!’. Bunun üzerine aleyhisselâm ‘Heyhât! Buna
hiç imkan yok! Ben onu Ebû Bekr’e getirdim ki, sizin aleyhinize bir hüc-
cet olsun ve k›yamet gününde de ‘biz bundan gafildik’ veya ‘bize bunu ge-
tirmedin’ demeyesiniz. Bende bulunan Kur’ân’a tertemiz olanlardan ve
benim evlad›mdan olan vasilerden baflkas› dokunamaz.’ dedi. Buna mu-
kabil Ömer: ‘Onun ortaya ç›kar›lmas› için belirli bir vakit var m›?’ diye
sordu. Aleyhisselâm ‘Evet’ dedi, ‘Benim evlad›mdan olan Kâim (mehdi)
zuhur etti¤inde insanlar› ona tafl›r ve sünnet onunla cari olur.’”!!!

‹mâmiyye fiîas›ndan olan Tabersî, 1/371’de (el-A’lemî, Beyrut, c.1, s.249)

flöyle demektedir: 
“Takiyyenin genelli¤ine ra¤men ayetleri de¤ifltirenlerin ve eklemede bu-
lunanlar›n isimlerinin aç›klanmas› câiz de¤ildir… Bu konuda bir cevap
olarak senin için duyduklar›n yeterlidir. Çünkü takiyye fleriat› bundan da-
ha fazlas›n› aç›klamay› yasaklamaktad›r.”!!!

Tabersî, bir baflka yerde 1/377-378’de (ve el-A’lemî, Beyrut bask›s›, c.1,

s.254’de) flöyle demektedir: 
“Düflürülen, tahrif edilen, de¤itirilen ve bu manadaki uygulamalara ma-
ruz b›rak›lanlar› sana aç›klamaya kalksam söz uzar gider ve evliyan›n
menk›belerinden ve düflman›n fecaatinden izhar edilmesini takiyyenin
yasak etti¤i fleyler ortaya ç›kar.”!!!

fiöhretli arif olarak niteledikleri ve Sultan Ali fiah lakapl› hocala-
r› Hac› Sultan Muhammed el-Cenâbezî, Beyânu’s-Seâde fî Makâmâ-
ti’l-‹bâde, 1/19-20’de (Muessesetu’l-A’lemî, Beyrut, 1408h.) flöyle demektedir: 

“fiunu bil ki, pak imamlardan (aleyhimusselâm) ekleme, eksiltme, tahrif
ve de¤ifltirme vuku buldu¤u hakk›nda müstefiz haberler gelmifltir. Öyle ki
bu haberlerden baz›s›n›n onlardan sad›r oldu¤u konusunda hiçbir flühe
yoktur. Ekleme, eksiltme ve de¤fltirmenin Kur’ân’›n lafz›nda de¤il de
Kur’ânî idraklerinde oldu¤u konusunda herkesçe yap›lan tevil bir zorla-
mad›r. Ve ayr›ca avama hitaplar› konusunda kamil kimseler için yak›flma-
yan bir tevildir…”!!!

Faziletli arif ve teklif yolunda tüm çabas›n› sarfeden olarak ves-
fettikleri hocalar› Ebu’l-Hasen el-Âmilî el-Mevlâ Muhammed Tâhir b.
Abdülhamîd b. Musa b. Ali b. Ma’tûk b. Abdülhamîd el-Âmilî en-Ne-
bâtî el-Fettûnî, Tefsîru Mirâti’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr adl› tefsirin
mukaddimesinde, s.36’da (Matbaatu’l-Eftâb, Tahran, 1374h.bask›s›, eser Kum’da

Muessesetu ‹smâiliyyân neflriyat›ndand›r) flöyle demektedir: 
“Bil ki, afla¤›da gelen mütevatir haberlere ve di¤erleri ›fl›¤›nda kendisin-
den kaç›fl bulunmayan gerçe¤e göre elimizde bulunan bu Kur’ân’da Rasû-
lullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra bir tak›m de¤ifltirmeler ol-
mufltur. Hz. Peygamber’den sonra Kur’ân’› cem edenler zikredilenden
(mushaftan) birçok kelime ve ayetleri düflürmüfllerdir. Allah-u Teâlâ’n›n
indirdi¤ine muvaf›k olan Ali aleyhisselâm’›n cem edip o¤lu Hasan aleyhis-
selâm’a kadar muhafaza etti¤i ve böylece Kaim aleyhisselâm’a kadar ula-
flan Kur’ân’d›r. Bugün o (Kur’ân) onun (Kâim’in) salavatullâhi aleyh’in ya-
n›ndad›r.”!!!
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el-Âmilî el-Fettûnî, s.49’da flöyle demifltir: 
“Sikatu’l’‹slâm Muhammed b. Yakub el-Küleynî’den zâhir oldu¤una göre
Kur’ân’da tahrif ve eksiltme bulundu¤una inan›rd›. Çünkü daha ilk sayfa-
lar›nda içerisinde rivayet etmifl olduklar›na güvendi¤ini bildirdi¤i ve bu
rivayetler hususunda herhangi bir olumsuz elefltiriye maruz kalmad›¤› ve
muar›z›n›n zikredilmedi¤i kitab› el-Kâfî’de bu manada birçok rivayette
bulunmufltur. Hocas› Ali b. ‹brahim el-Kummî de ayn› inançtad›r. Tefsiri
bu tür rivayetlerle doludur. Bu mevzuda oldukça afl›r› gitmifltir. Tefsirin-
de flunlar› kaydetmifltir: “Kur’ân’dan, indirildi¤i biçime muhalif olanlara
gelince; mesela “Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz.” (Âl-i
‹mrân, 3/110) ayeti. Sad›k aleyhisselâm bu ayeti okuyan birine, “Ali ve
Hüseyin aleyhasselâm’› öldüren en hay›rl› ümmet ha?!” demifltir. ‘Bu ayet
nas›l nazil olmufltur?’ denildi¤inde, “‹nsanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl›
imamlar” fleklindedir. Ayetin sonunda Allah’›n “marufu emredersiniz, …”
diyerek onlar› övmesini görmüyor musun?” demifltir. Daha sonra rahime-
hullâh bu kabilden olmak üzere birçok ayet zikretmifl sonra da flöyle de-
mifltir: “Kur’ân’dan hazfedilmifl olana gelince; meselâ “Fakat Allah Ali
hakk›nda sana indirdi¤ine flahitlik edecektir.” ayetidir. “Böyle nazil ol-
mufltur. Melekler flahit iken onu ilmi ile indirmifltir.” demifltir. Daha son-
ra bu kabilden baz› ayetler zikretmifltir… Ashab›m›zdan Ayyâflî, Numânî,
Furât el-Kûfî ve benzeri tefsirciler Kummî ve Küleynî’ye muvafakat etmifl-
lerdir. Son dönem hadisçi muhakkiklerin birço¤unun mezhebi, büyük
fleyh Ahmed b. Ebî Tâlib et-Tabersî’nin, el-‹hticâc kitab›nda belirtti¤i gibi
görüflü bu yöndedir. Ehl-i beyt aleyhimusselâm’›n ilimlerinde genifl bir bi-
rikime sahip ve haberlerinin hizmetkâr› olan hocam›z Allâme, Bihâru’l-
Envâr adl› kitab›nda bu görüflü desteklemifl ve baflka bir söze hacet b›-
rakmayacak biçimde detayl› olarak aç›klamada bulunmufltur. Bana göre
bu görüflün s›hhati konusunda, haberlerin araflt›r›lmas› ve eserlerin ince-
lenmesinden sonra bu hususun fiiîlik mezhebinin zaruriyat›ndan oldu¤u-
na ve hilafet gasb›n›n yol açt›¤› kötülüklerin en büyü¤ü oldu¤una hük-
metmek mümkündür.”!!!

Allame Hüccet Seyyid Adnan el-Bahrânî, Meflâriku’fl-fiumûsi’d-
Durriyye, s.126’da kendisince tahrif ifade eden rivayetleri zikrettik-
ten sonra flöyle demektedir: 

“Say›lamayacak kadar çok say›da tevatür s›n›r›n› aflm›fl haber bulunmak-
tad›r. ‹ki f›rka aras›nda tahrif ve de¤iflmenin vukuu görüflü yayg›nl›k ka-
zand›ktan, sahabe ve tabiîn aras›nda müsellem say›lan hususlardan ve
hatta hakl› olan f›rkan›n29 üzerinde icma etti¤i ve mezhebin zaruriyât›n-
dan say›lan bir konu olduktan ve hakk›nda mezhebe ait birçok haber bu-
lunduktan sonra ilgili rivayetlerin nakledilmesinde çok fazla fayda bulun-
mamaktad›r.”!!!

Allameleri meflhur muhaddis Yusuf el-Bahrânî, ed-Duraru’n-Ne-
cefiyye kitab›nda (Muessesetu Âli’l-Beyt bask›s›), s.298’de kendi nazar›nda
Kur’ân’›n tahrifine delalet eden haberleri zikrettikten sonra flöyle de-
mektedir: 

29 Yani fiîa’n›n.
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“Seçimimiz olan görüfl ve bu görüflümüzün netli¤ine dair bu haberlerde
var olan sarih delalet ve net söylem, oldukça aç›kt›r. Çok say›da ve yay-
g›n olmalar›na ra¤men bu haberlere30 dil uzat›l›rsa, gayet aç›k oldu¤u
üzere fleriat›n bütün haberlerine dil uzatmak mümkün hale gelir. Çünkü
ak›llar ayn›d›r. Ayn› flekilde tarikler, raviler, hocalar ve nakledenler de
ayn›d›r. Ömrüme yemin ederim ki, (mushafta) de¤ifltirme ve dönüfltür-
menin bulunmad›¤›n› söylemek; zulüm önderlerine hüsn-ü zan beslemek-
ten ve ayr›ca onlar›n dine zarar› daha fliddetli olan öteki emanete karfl›
ahinlikleri zâhir olmas›na ra¤men emanet-i kübrâya h›yanet etmedikleri-
ni söylemekten kaynaklanmaz.”!!!

Ayn› flekilde muhakk›k allame Hac› Mirzâ Habibullah el-Hâflimî
el-Hûî, Minhâcu’l-Berâa fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a (Muessesetu’l-Vefâ, Beyrut)

2/214-220, Muhtar 1’de Kur’ân’›n eksik oldu¤una delalet eden delille-
ri zikretmifltir. Biz de burada bu fliî alimin sayd›¤› gibi bu delillerin
baz›s›n› zikrediyoruz:

1) Velâyet Sûresi’nin eksik olmas›,

2) Nûreyn Sûresi’nin eksik olmas›,

3) Ayetlerdeki baz› kelimelerin eksik olmas›.

Daha sonra flöyle demifltir: 
“‹mam Ali, takiyye nedeniyle ve k›yamet gününde tahrifçiler ve de¤iflti-
renler aleyhine bir hüccet olsun diye kendi halifeli¤i döneminde Kur’ân’›
tashih edememifltir.”!!!

Ayr›ca bu fliî alim flunlar› da ifade etmifltir: 
“‹mamlar, insanlar aras›nda ihtilaf olur ve tekrar aslî küfürlerine döner-
ler endiflesi ile sahih olan Kur’ân’› ortaya ç›karamam›fllard›r.”!!!

Kur’ân’›n tahrif edilmifl ve eksik oldu¤u yönünde fiîa alimlerinin
baz› aç›klamalar› bu flekildedir. Tahrif görüflü, fiiîlik mezhebinin za-
ruriyât›ndand›r. Eski ve yeni alimleri bu pis inanca mahsus özel ki-
taplar telif etmifllerdir. Bu konuda eser kaleme alanlar›n en sonun-
cusu da hocalar›, allameleri ve ilim deryalar› Mirzâ Hüseyin b. Mirzâ
Muhammed Takî b. Mirzâ Ali b. Muhammed en-Nûrî et-Tabersî’dir.
Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb ad›nda bir kitap te-
lif etmifltir. Bu kitapta kendi iddias›nca iki bin rivayete dayanarak
Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini ileri sürmüfltür.

Kitab›n›n mukaddimesinde flöyle demifltir: 
“Bu kitap, Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini, zulüm ve düflmanl›k ehli kimselerin
skandallar›n› isbat etmek için kaleme ald›¤›m hofl bir kitap, flerefli bir eser-
dir. Bu kitaba Faslu’l-Hitâb fî Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb ad›n› verdim.”!!!

Bu sapt›r›c› sapk›n, s.211’de tahrif edilmiflli¤ine dair deliller sade-
dinde Kur’ân-› Kerim hakk›nda flöyle demifltir: 

30 Yani Kur’ân’›n tahrife ve de¤iflime maruz kald›¤› ile ilgili haberler.
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“Baz› pasajlar›ndaki bela¤at ve fesahat› mucizevilik s›n›r›na var›rken ba-
z›lar›nda çok seviyesizdir.”!!!

Bildi¤im kadar› ile Faslu’l-Hitâb adl› bu kitab› hiçbir fliî alim ya-
lanlamam›flt›r.

en-Nûrî et-Tabersî adl› bu müellif, fiîa nezdinde muazzam bir ma-
kama sahiptir. Âyetullahlar› Muhsin el-Emîn, A’yânu’fl-fiîa adl› kita-
b›nda bu müellifin biyografisine yer vermifl ve övgüde bulunmufltur.
Hocalar› Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-Elkâb’da ve A¤a Bezrek et-
Tahrânî de Nukabâu’l-Befler’de ayn› flekilde davranm›flt›r. Bununla
birlikte Mustedreku’l-Vesâil ve Mustanbatu’l-Mesâil adl› eseri fiîa
nezdinde itimat edilen eserlerdendir. Ad› geçen müellif bu eserinde,
el-Hurr el-Âmilî’nin Vesâilu’fl-fiia’s› üzerine istidrakte bulunmufltur.
en-Nûrî et-Tabersî, fiîa nezdinde ‘Son Muhaddis’ lakab›na sahiptir.

Sonuç olarak fiîa Kur’ân’da tahrif bulundu¤una inanmaktad›r. Ra-
vilerinden ve muhaddislerinden Kur’ân’a dil uzatanlara rahmet oku-
maktad›rlar. Ehl-i sünnet karfl›s›nda tahrifi inkar ediyormufl görün-
tüsü sergilemeleri, hile yaparak kaçamak sözler söylemeyi, yalan
söylemeyi ve kelime oyunu yapmay› mübah k›lan aldatma ve takiy-
yeden baflka bir fley de¤ildir. Yoksa, en-Nûrî et-Tabersî’ye olsun,
Kummî ve Küleynî gibi Kur’ân’da tahrif bulundu¤una inanan di¤erle-
rine olsun niçin rahmet okusunlar ki?! 

Bu husustaki en büyük misal Necef’teki ilim havzalar›n›n lideri
ve en üstün taklit mercileri Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, el-Beyân fî Tefsîri’l-
Kur’ân, s.278’deki (1389h. bask›s›) flu sözlerdir: 

“Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini bildiren hadis hurafedir, hayaldir. Akl› k›t
olandan baflkas› böyle bir fley söyleyemez… ‹nsafl› ve düflünceli bir ak›l
ise bunun bat›l ve hurafe oldu¤u konusunda flüphe etmez.”!!!

Derim ki: Küleynî, Kummî, Tabersî, Meclisî, Nûrî, Fettûnî, el-Mü-
fîd ve di¤erleri ak›llar› k›t kimseler mi? Onlar› bu flekilde itham eden
alimleri kimdir?

el-Hûî’nin dediklerini onaylayacak m›y›z, yoksa bu sözünün ha-
s›mlar›na karfl› yalan› mübah k›lan bir takiyye oldu¤una m› hükme-
dece¤iz?

el-Hûî’nin Kur’ân’a karfl› tavr› ile ilgili ve sayg› de¤er okuyucuya
sunmak istedi¤imiz baz› önemli noktalar bulunmaktad›r. Bunlarla il-
gili hükmü okuyucuya b›rakaca¤›z. 

1) el-Hûî, Kitabullah’a ta’n eden Ali b. ‹brahim el-Kummî’yi tevsîk
etmifltir. Bk. el-Hûî, Mu’cemu Ricâli’l-Hadîs.

2) Ayn› Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, Kureyfl’in ‹ki Putu Duas› fetvas›n› ve-
renlerden biridir. Bu duada Ebû Bekir ve Ömer radiyallâhu anhumâ’y›
Kur’ân’› tahrif etmekle itham eden iki pasaj bulunmaktad›r. 
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Bunlardan biri “Allah›m, Kureyfl’in iki putuna lanet et!... Onlar ki
senin emrine muhalefet ettiler… Kitab›n› tahrif ettiler.” fleklindedir.

Di¤eri de “Allah’›m, onlar› tahrif ettikleri her bir ayet say›s›nca la-
netle!...” fleklindedir.

3) Bu adam, Hz. Ali radiyallâhu anh’›n yeryüzünün do¤u ve bat›s›nda-
ki Müslümanlar›n kendisi ile ibadet ettikleri Kur’ân’dan farkl› bir
Kur’ân’a sahip oldu¤una tamamen kanidir. el-Beyân tefsirinde,
s.243’te flöyle demektedir:

“Emîru’l-Mü’minîn aleyhisselâm’›n farkl› bir sûre s›ralamas›na sahip olan
bir mushaf›n›n var olmas›, hiçbir flüphe gerektirmemektedir. Allame ilim
adamlar›n›n böyle bir mushaf›n varl›¤›n› kabul ediflleri, isbat etmek için
bizi zorluk alt›na girmeye mecbur b›rakmamaktad›r.”!!!

4) Bu adam›n fikrine göre tilavet neshi Kur’ân’›n tahrif edildi¤i
görüflünü gerektirmektedir. Kitap ve sünnette tilavet neshi sabit ol-
du¤una göre bunun manas› el-Hûî’ye göre Kur’ân’da tahrifin vaki ol-
du¤udur. Kendi ifadelerini buyurun okuyun!

Sayfa 219’da flöyle demektedir:
“Tilavet neshi görüflü ayn›yla tahrif görüflüdür. Buna göre tilavette nesh
vaki oldu¤u görüflünün Ehl-i Sünnet alimleri nezdinde meflhur olmas› tah-
rif görüflünün de meflhur olmas›n› gerektirmektedir.”!!!

Sayfa 224’te de flöyle demektedir: 
“Tilavet neshi görüflünün ayn›yla tahrif ve iskat görüflü oldu¤u gayet aç›k-
t›r.”!!!

5) el-Hûî, s.219’da flöyle demifltir: 
“Bir grup tahrif olmad›¤› görüflünü aralar›nda hocalar hocas› Müfîd’in de
bulundu¤u birçok büyük alime nisbet etmifltir…”!!!

Derim ki: Kur’ân’da tahrif vaki oldu¤una dair haberlerin müstefiz
olarak varid oldu¤u konusunda Mufîd’in görüflü daha önce geçmiflti.
fiimdi burada el-Hûî, “Nisbet etmifltir” sözleri ile sapt›rmada bulun-
makta ve tedlis yapmaktad›r. el-Müfîd’in Kur’ân hakk›ndaki gerçek
görüflüne kas›tl› olarak iflaret etmemektedir.

6) Kendi nazarlar›nda tahrif hakk›nda varid olmufl olan hadisleri
el-Hûî takviye etmifl ve s.245-246’da flöyle demifltir: 

“Rivayetlerin ço¤usu sened bak›m›ndan zay›f olsa da büyük bir bölümü
rical alimlerinin, mezhebinin fesad› ve tenasuh fikrine sahip oldu¤u üze-
rinde ittifak etmifl olduklar› Ahmed b. Muhammed es-Seyyârî’nin kitab›n-
dan ve yine rical alimlerinin yalanc› ve fasit mezhebe sahip oldu¤unu söy-
ledikleri Ali b. Ahmed el-Kûfî’den nakledilmifltir. Ancak rivayetlerin çok-
lu¤u, baz›s›n›n masumlardan aleyhimusselâm sad›r oldu¤u hususunda
kesin bir kanaat oluflturmaktad›r. Bununla ilgili olarak gönlü huzura ka-
vuflturacak daha afla¤› derecede bir etken söz konusu de¤ildir. Bu riva-
yetler içinde muteber tarikle gelenler de bulunmaktad›r. Rivayetlerin her
birisinin senedi üzerinde söz etmeye ihtiyaç duymuyoruz.”!!!
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7) Ebu’l-Kâs›m el-Hûî, Mu’cemu Ricâli’l-Hadîs, c.14, s.245’te (Bey-
rut, 1403h) Burayd el-Aclî > Ebû Abdillah aleyhisselâm tarikinden flöyle
dedi¤ini nakletmifltir: 

“Allah Kur’ân’da yedi kifliyi isimleri ile inzal etmifltir. Kureyfl bunlar›n al-
t›s›n› silmifl, Ebû Leheb’i ise b›rakm›flt›r. “fieytanlar›n ise kime inece¤ini
size haber vereyim mi? Onlar, günaha, iftiraya düflkün olan herkesin üs-
tüne inerler.” (fiuarâ, 26/221, 222) ayeti hakk›nda sordum. Onlar yedi ki-
flidir: Mu¤îra b. Saîd, Benân, Sâid en-Nehdî, el-Hâris en-Nehdî, Abdullah
b. el-Hâris, Hamzâ b. Ammâr ez-Zübeyrî, Ebu’l-Hattâb.”!!?

el-Hûî bu rivayetlerle birlikte daha birçok rivayet nakletmifltir.
Mezkûr cildin 259. sayfas›nda da bu rivayetler üzerine bir takîbde
bulunmufl ve flöyle demifltir: 

“Bu rivayetlerden ortaya ç›kan sonuca göre Muhammed b. Ebî Zeyneb
sapk›n, sapt›r›c› ve akidesi bozuk bir adamd›. Ayr›ca bu rivayetlerin baz›-
s› her ne kadar sened bak›m›ndan zay›fsa da sahih olanlar›nda, bu riva-
yetlerin bütününün mütevatir oldu¤u iddias›n›n uzak olmad›¤›na dair bir
yeterlilik söz konusudur.”!!?

Aç›k oldu¤u üzere el-Hûî, s›hhat ve zay›fl›k bak›m›ndan bu riva-
yetin derecesini beyan etmemifltir. Fakat 9/47’de Kitabullah’a ta’an
eden bu çirkin rivayetin flehadetine baflvurmufl ve flöyle demifltir:
“Muhammed b. Ebî Zeyneb’in biyografisinde “fieytanlar›n ise kime
inece¤ini size haber vereyim mi?” ayetinin tefsirinde Sâîd en-Neh-
dî’nin onlardan biri oldu¤unu söyledi¤i gelecektir.”

Yine malum oldu¤u üzere el-Hûî’nin burada istiflhadda bulundu-
¤u bu k›s›m, o çirkin rivayetin bir bölümüdür ve bu rivayeti elefltire-
cek, Kitabullah’› savunacak faktörler bulunmas›na ra¤men adeti ol-
du¤u üzere rivayetin sahihlik ve zay›fl›k yönüne hiç de¤inmemifltir.

8) Bu adam aç›k aç›k yalan söylemekten de çekinmemektedir.
Tefsirinin 219. sayfas›nda flöyle demifltir: 

“fiîa alimlerinin ve muhakk›klar›n›n nezdinde meflhur ve hatta kesin ka-
bul edilen görüfl tahrifin olmad›¤›d›r.”!!?

Daha sonra kendisi ile çeliflerek flöyle demifltir: 
“Sonra fiîa muhaddislerinden bir grupla Sünnî alimlerden  bir grup tahri-
fin vaki oldu¤u görüflüne sahip olmufllard›r(!)”!!?

“Sünnî alimlerden bir grup” ifadesi ile sergiledi¤i flu cürete bak›n!

Derim ki: ‹flte el-Hûî.. ‹flte onun görüfl ve fikirleri.. el-Hûî’nin ta-
kiyye gere¤i yalan yere yemin etmeyi câiz gördü¤ünü gözden kaç›r-
mamam›z gerekir. et-Tenkîh fierhu’l-Urvati’l-Vuskâ kitab›nda 4/278-
307’de kendisinden nakil ve tashihte bulundu¤u Cafer-i Sad›k flöyle
demifltir: 

“Takiyye içerisinde ne yaparsan›z, ne tür yemin ederseniz bu konuda bir
geniflli¤e sahipsiniz.”!!?
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Müslümanlar› kand›rmak ve onlara yalan söylemek için galiz ye-
mini câiz gören bu hilekâr fleytanlara karfl› dikkatli olmak, sak›nmak
gerekir.

Müslüman kardeflim, önemli ve tahlikeli bir hususa dikkatini çek-
mek isterim. el-Hûî, Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini söyleyenleri tekfir et-
memifltir. Neden? Çünkü fiiî mezhebi usul ve furuunda tahrif görüflü-
nü benimseyen bu insanlar›n rivayetlerine dayanmaktad›r. Bu kim-
selerin görüfl ve rivayetleri reddedilir ve tekfir olunurlarsa, mezheb
çöker ve rüzgarlar›n önünde savrulup gider.

Müslüman kardeflim, fiîa’n›n, kendi iddialar›na göre muharref
olarak flu an var olan Kur’ân’› okumalar›na flafl›rma! Çünkü kendi ifa-
delerine göre bu flekilde yapmakla emrolunmufllard›r.

Meselâ Nimetullah Cezâirî, el-Envâru’n-Numâniyye, 2,/363’de (Men-

flûrâtu’l-A’lemî, Beyrut), fiîa’n›n muharref oldu¤unu ifade etmelerine ra¤-
men bu Kur’ân’› okumalar›n›n nedeni olarak flunlar› zikretmektedir: 

“Haberlerde (imamlar) aleyhimusselâm’›n kendi flîalar›na, mevlam›z sâ-
hib-i zaman zuhur edip bu Kur’ân insanlar›n elinden gö¤e ç›kana ve Emî-
ru’l-Müminîn aleyhisselâm’›n telif etti¤i Kur’ân’› ortaya ç›karana, bu
Kur’ân’› okutup ahkam›yla amel ettirene kadar namazlarda ve di¤er yer-
lerde flu an mevcut bulunan Kur’ân’› okumalar›n› ve ahkam›yla amel et-
melerini emretmifllerdir.”!!!

el-Müfîd lakapl› Muhammed b. en-Numân, el-Mesâilu’s-Seraviy-
ye, s.78-81’de ve ayr›ca Asfahânî’nin Ârâ’ Havle’l-Kur’ân’›nda,
s.135’de flöyle demifltir: 

“‹mamlar›m›z aleyhimusselâm, Kâim aleyhisselâm zuhur edip de insanla-
ra Allah-u Teâlâ’n›n indirdi¤i ve Emîru’l-Müminîn aleyhisselâm’›n cem et-
ti¤i biçimde okutana kadar iki kapak aras›nda bulunan› okumay›, içeri-
sinde eksiltme ve artt›rmada bulunmamam›z› emrettiler. Haberlerde va-
rid olan ve bulunan, Mushafta sabit olan harflerden fazlas› ile k›raatte bu-
lunmam›z› da yasaklad›lar. Çünkü bu harfler tevatür üzere gelmemifltir.
Sadece haberlerde bildirilmifltir. Tek kifli nakletti¤i fleyde yan›lg›ya düfle-
bilir. Zira insan iki kapak aras›nda muhalif olanlar› okudu¤u zaman mu-
halifler karfl›s›nda kendi kendisini aldat›r ve cebbarlar›n kand›rmacas›na
maruz kal›r. Kendisini helaka maruz b›rak›r. Bu nedenle Kur’ân’› iki ka-
pak aras›ndakinin hilaf›na olarak okumam›z› yasaklam›fllard›r.”!!!

Baz› fiiîlerin Kur’ân’daki tahriften kastedilenin tefsirdeki tahrif
oldu¤unu iddia etmeleri as›ls›z bir iddiad›r. Bu iddian›n bat›l oldu¤u-
na dair delillerimiz flunlard›r:

Gerçek Kur’ân’›n beklenen Mehdi ile birlikte bulundu¤u yönün-
deki iddialar›. Bu da o manaya gelmektedir ki, flu an var olan Kur’ân
gerçek Kur’ân de¤ildir. Zira flayet Mehdi’nin Kur’ân’› flimdi var olan
Kur’ân gibi ise fiîa’n›n Mehdi yan›nda bir Kur’ân bulundu¤u yönünde-
ki iddias›n›n ne faydas› vard›r?
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el-Kâfî, 2/597, Kitâbu Fadli’l-Kur’ân’da mevcut olan bir rivayet.
Bu rivayette Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilen Kur’ân’›n on
yedi bin ayet oldu¤u ifade edilmektedir!!! Oysa ki hali haz›rda var
olan Kur’ân’da yaklafl›k alt› bin iki yüz ayet bulunmaktad›r. Yani
Kur’ân ayetlerinin üçte ikisi eksiktir!!! Bu hadisi flerhedenler de böy-
le bir eksiklik bulundu¤unu iddia etmifllerdir. Bunlardan biri
Mir’âtu’l-Ukûl, 12/525’de Allame Meclisî ve fierhu Câmi’i’l-Kâfî,
11/76’da Usûlu Mezhebi’fl-fiîa’dan naklen bu hadisi flerheden Allame
Muhammed Sâlih el-Mâzindrânî’dir.

Baz› büyük fiîa alimlerinin Kur’ân’daki tahrifin yaln›zca tefsirde
de¤il Kur’ân’›n laf›zlar›nda da bulundu¤unu itiraf etmeleri! Meselâ;
Mir’âtu’l-Ukûl, 12/525’te el-Meclisî ve el-Berâa fî fierhi Nehci’l-Belâ-
¤a, 2/216, 1. Muhtar’da Habibullah el-Hâflimî gibi. 

fiîa alimlerinin Velâyet Sûresi!!? ve Nûreyn Sûresi!!? gibi sûrele-
rin Kur’ân’dan tamam›yla eksiltildi¤ini iddia etmeleri. Nitekim Alla-
me el-Meclisî, Tezkiratu’l-Eimme, s.18 ve s.21’de; Allame Habibullah
el-Hâflimî, el-Berâa fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, 2/217’de ve Nûrî et-Taber-
sî, Faslu’l-Hitâb, s.180’de ifade etmifllerdir.

Nûreyn Sûresi!? 
“Ey iman edenler! ‹ki nura iman edin! Onlar› biz inzal ettik. Size benim
ayetlerimi okurlar. Büyük bir günün azab›ndan sizi sak›nd›r›rlar. Onlar bi-
ribirinden olan iki nurdur. Ben Semî ve Alîm’im. Ayetler hakk›nda Allah
ve Rasûlü’nün ahdine vefa gösterenler için Naîm cennetleri vard›r. ‹man
ettikten sonra misaklar›n› ve Rasûl’ün kendilerinden ald›¤› ahdi bozarak
küfretmifl olanlar cahîme at›lacaklard›r. Onlar kendilerine zulmettiler.
Vasî Rasûl’e isyan ettiler. Onlar yak›c› ateflten içirilecekler. Allah, diledi-
¤i gibi gökleri ve yeri nurland›rm›flt›r. Meleklerden seçmifltir. Müminler-
den de yarat›klar› içinde onlar› seçmifltir. Allah diledi¤ini yapar. Rahman
ve Rahîm olan Allah’tan baflka ilah yoktur. Kendilerinden öncekileri pey-
gamberlerine tuzaklar kurmufllard›r. Ben de onlar› o tuzaklar› ile yakala-
y›verdim. Benim yakalay›fl›m elim ve fliddetlidir. Allah Ad’› ve Semûd’u
kendi yapt›klar› fleyler nedeniyle helak etmifltir. Onlar› sizin için bir ö¤üt
vesilesi k›lm›flt›r. Sak›nmaz m›s›n›z? Firavun’u da Mûsa ve kardefli Ha-
run’a karfl› azg›nl›¤› nedeniyle size bir ayet olmas› için bo¤dum ve ona ta-
bi olanlar›n hepsini de… Sizin ço¤unuz fas›kt›r. Allah onlar› haflr günü bir
araya toplayacak. Sorguland›klar›nda cevap vermeye güçleri yetmeye-
cek. Cahîm onlar›n s›¤›naklar›d›r. Allah her fleyi bilen ve hikmet sahibi
oland›r. Ey peygamber! Uyar›m› tebli¤ et! ‹leride bilecekler. Ayetlerim-
den ve hükmümden yüz çevirmifl olanlar hüsrana u¤ram›flt›r. Senin ahdi-
ne vefa gösterenler gibilerini Naîm cennetleri ile ödüllendirdim. Allah
ma¤firet ve büyük ecir sahibidir. Ali de muttakîlerdendir. Biz O’nun hak-
k›n› din gününde ödeyece¤iz. Biz ona yap›lan zulümden gafil de¤iliz. Onu
senin ailenin tamam› üzerine mükerrem k›ld›k. O ve zürriyeti sab›rl› in-
sanlard›r. Onlar›n düflman› mücrimlerin imam›d›r. ‹man ettikten sonra
küfre girmifl olanlara de ki: ‘Siz dünyan›n süsünü istediniz. Onu çabuk el-
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de etmek istediniz. Allah ve Rasûlü’nün sizlere vaat ettiklerini unuttunuz.
Ahitleri pekifltirdikten sonra bozdunuz. Sizlere misaller verdik ki, belki
hidayet bulursunuz.’ Ey Rasûl! Biz sana mümin olarak ona vefa gösteren
ve senden sonra onu dost edinenlerin galip gelece¤ine dair apaç›k ayet-
ler indirdik. Onlardan yüz çevir! Çünkü onlar yüz çevirmifllerdir. Kendile-
rine hiçbir fleyin fayda sa¤lamayaca¤› ve merhamet de olunmayacaklar›
bir günde onlar› getirece¤iz. Cehennemde hiçbir yere k›p›rdayamayacak-
lar› makamlar› vard›r. Rabbinin ad›yla tesbih et! Secde edenlerden ol!
Musa’y› ve Harun’u da halife k›l›nd›¤› fley ile gönderdik. Harun’a karfl›
haydutluk ettiler. Güzel bir sab›r sergiledi. Onlar›n kimisini maymunlara
ve domuzlara çevirdik. Diriltilecekleri güne kadar da lanetledik. Sabret!
‹leride görecekler. Biz sana senden önceki peygamberlere oldu¤u gibi hü-
küm vermifltik. Senin için onlar içinden vasîler belirledik. Belki geri dö-
nerler. Kim benim emrimden yüz çevirirse, dönece¤i yer benim. Küfürle-
ri ile biraz faydalans›nlar. Gerisin geri dönenler hakk›nda sorma! Ey pey-
gamber! ‹man edenlerin boyunlar›na senin için bir söz koyduk. Onu al ve
flükredenlerden ol! Ali ahiretten sak›narak ve rabbinin sevab›n› umarak
geceleyin secde ederek ibadet eden biridir. Zulmedenler hiç eflit olur mu?
Onlar azab›m› bilirler. Yapt›klar›na piflman olduklar› halde boyunlar›na
prangalar vuraca¤›z. Biz seni onun salih zürriyeti ile müjdeledik. Onlar bi-
zim emirlerimizden geri durmazlar. Benim salavat›m ve rahmetim, diri
olarak da ölü olarak da diriltilecekleri güne de¤in onlar›n üzerinedir. Sen-
den sonra onlara karfl› haydutluk edenlere de gazab›m vard›r. Onlar kötü
ve hüsrana u¤ram›fl bir topluluktur. Onlar›n yollar›n› takip edenlere ben-
den rahmet vard›r. Onlar cennet odalar›nda güven içindedir. Hamd alem-
lerin rabbi Allah’a mahsustur.”!!!

Ayn› flekilde allame muhakk›k Habibullah el-Hâflimî’nin Minhâ-
cu’l-Berâa fî fierhi Menheci’l-Belâ¤a, 2/217’da ve Allame el-Mecli-
sî’nin Tezkiratu’l-Eimme, s.19-20’de (Menflûrât Mevlânâ, ‹ran, Farsça olarak)

zikretmifl oldu¤u (iddialar›na göre mushaftan) hazfedilmifl bir sûre
daha bulunmaktad›r. Bu sûre!!? flöyledir: 

“Ey iman edenler! Sizi s›rat-› mustakîme hidayet etmeleri için gönderdi-
¤imiz Peygambere ve veliye iman edin! Nebi ve veli.. ikisi de birbirinden-
dir. Ben Alîm ve Habîr’im. Allah’›n ahdini yerine getirenler için Naîm cen-
netleri vard›r. Kendilerine ayetlerimizin okundu¤u kimseler ayetlerimizi
yalanl›yorlard›. Onlar için cehennemde muazzam bir makam vard›r. K›ya-
met gününde onlara ‘Peygamberleri yalanlayan sap›klar nerede?’ diye ni-
da edilir. Peygamberlere ancak hak ile halife b›rak›lm›flt›r. Yak›n bir za-
mana kadar Allah onlara bakacak de¤ildir. Ali de flahitlerden iken rabbi-
ne hamd ederek tesbih et!”

18. fiîa’n›n Mehdisi Ebû Bekir ve Ömer’e Had Uygu-
layacak!? (Ric’at)

Seyyid Muhammed Kâz›m, el-Mehdî mine’l-Mehd ile’z-Zuhûr adl›
kitab›nda, s.541’de (Muessesetu’l-‹mam el-huseyn, Londra, D¤t. Mektebetu’l-Elfeyn,

Kuveyt, yeni bask›) flunlar› dile getirmifltir: 
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“Orada Medine’de (Mehdi) aleyhisselâm baz› fleyler yapacak, bir tak›m ic-
raatlarda bulunacak. Bunlardan birine iflaret edecek olursak; baz› kabir-
leri aç›p cesetleri ç›karacak ve yakacak. Bu aç›klanmay› ve tahlil edilme-
yi gerekli k›lan meselelerdendir. Ancak biz, sadece icmâlî olarak zikret-
mekle yetiniyoruz.”!?

Bu fliî, Mehdi’nin kabirlerini aç›p yakaca¤› insanlar›n kimler oldu-
¤unu; muhalifleri kand›rmay›, yalan söylemeyi, kamufle etmeyi em-
reden takiyyeyeye sar›larak aç›klamamaktad›r. 

Bu müellifin belirtti¤i kabirler, Ebû Bekir ve Ömer radiyallâhu anhu-

mâ’n›n kabirleridir. Nitekim bu hususu hocalar› ve allameleri Ahmed
b. Zeynuddin el-Ahsâî, er-Ric’at kitab›nda, s.186-187’de aç›klamakta-
d›r. Buna yak›n bir ifade de Hayâtu’n-Nâs adl› kitab›n 50. sayfas›nda
yer almaktad›r. Orada bu iki sahabiden cibt ve ta¤ut olarak söz et-
mifltir. Ayr›ca Mirzâ Muhammed Mümin el-Esterâbâdî, er-Ric’at adl›
kitab›nda, s.118’de (Dâru’l-‹’tisâm, Kum/‹ran), Nimetullah el-Cezâirî, el-En-
vâru’n-Numâniyye, 2/89’da ve Zeynuddin en-Nebâtî, es-S›râtu’l-Mus-
takîm, 2/253’de tasrih etmifltir.

Öyle ki, bu hususlar› fiîa’n›n fliîrlerinde dahi bulabilirsin:
Ey Huccetullah,31 yarat›lm›fllar›n hay›rl›s›,
Karanl›klar›n nuru, parlayan y›ld›z›n evlad›,

Dile¤imi arz›m odur ki rabbim Allah’a,
Gözlerimle iki melunu32 göstersin bana.

Ç›kar›lacaklar mezardan dedi¤i gibi Peygamber’in,
Defnedildikten sonra çukuruna kabrin.

fieksiz flüphesiz teflhir edilecekler,
Bütün insanlar›n gözleri önünde

Ahflap kütüklerin üzerine as›lacaklar,
fieksiz, inkars›z yak›lacaklar

Uzun süre kederlenen kalpler flifa bulacak
Çektikleri gam ve hüzün mufltuya dönecek!!?33

19. fiîa’n›n Mehdisi fieybeo¤ullar›n›n Ellerini Kesiyor
Muhammed Kâz›m el-Kazvînî, el-‹mamu’l-Mehdî mine’l-Mehd ile’z-

Zuhûr, s.539’da (Muessesetu’l-Huseyn, Londra) flöyle demifltir: “fiîa, ‹mam
Sâd›k’tan flöyle söyledi¤ini rivayet etmifltir: 

“Kâimimiz zuhur etmifl olsa fieybeo¤ullar›n› yakalar, ellerini keser ve on-
lar› etrafta dolaflt›r›rd›.” “Onlar Allah’›n h›rs›zlar›d›r…” demifltir. Yine
‹mam Sâd›k’tan “fieybeo¤ullar›n›n ellerini keserdi…” dedi¤ini rivayet et-
mifllerdir. Yine ‹mam Sad›k’tan “fieybeo¤ullar›n›n ellerini keser… üzer-

31 Mehdi.
32 Ebû Bekr ve Ömer rad›yallâhu anhumâ.
33 Yasin Ahmed, Ikdu’d-Durer fî Bakri Batni Ömer.

120 ❙ Aldanmayalım



lerine de ‘Bunlar Kabe’nin h›rs›zlar›d›r’ yazard›.” Dedi¤ini rivayet etmifl-
lerdir. Kazvînî bu rivayetler üzerine flöyle bir talikte bulunmufltur: “fiey-
beo¤ullar› Kabe’nin sidane görevlileri idiler. Kabe’nin anahtarlar› onlar›n
elinde bulunur ve babadan o¤ula geçerdi. Bunlar Kabe’ye hediye olunan
mallar› ve zahireleri çalarlard›. Ve bu hediyeler üzerinde gönüllerinin is-
tedikleri gibi tasarrufta bulunurlard›. Bu münasebetle ‹mam aleyhisse-
lâm onlar› ‘h›rs›zlar’, yani Allah’›n mallar›n› çalanlar olarak isimlendir-
mifltir.”1?

20. fiîa’n›n Mehdisi Dâvûd’un Hükmü ile Yönetecek!?
fiîa’n›n vaat edilmifl Mehdisi geldi¤i zaman kesinlikle Muhammed

sallallâhu aleyhi ve sellem fleriat› ile de¤il Dâvûd hükmü ile hükmedecek.
Nitekim muâs›r alimlerinden biri olan fieyh Muhammed b. Muham-
med b. Sâd›k es-Sadr, Târîhu mâ B’ade’z-Zuhûr, s.728, 810’da (Dâru’t-

Teâruf, Beyrut) Ebû Cafer aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini nakletmifltir: 
“Âl-i Muhammed’in Kâimi zuhur etti¤inde delil sormaks›z›n Davud aley-
hisselâm’›n hükmü ile hükmedecek.”!?34

Yazar en-Numânî, el-Gaybet, s.314-315’te Ebû Abdillah aleyhisse-

lâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 
“…Allah her vadiden rüzgar› gönderir ve rüzgar flöyle der: Bu Mehdi’dir.
Hiçbir delil istemeden Dâvûd’un hükme ile hükmeder.”!?

Hocalar› Kâmil Süleyman, Yevmu’l-Halâs fî Z›lli’l-Kâimi’l-Mehdî
aleyhisselâm adl› kitapta, s.391’de (Dâru’l-Kitâbi’l-Lubnânî, Beyrut/Lübnan, 1991, VII.

bask›) Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini nakletmifltir: 
“Muhammed sallallâhu aleyhi ve âlihî ailesinin Kâim’i hükmetti¤i zaman
insanlar aras›nda Dâvûd’un hükmü ile hükmedecek. Delile de ihtiyaç
duymayacak. Allah-u Teâlâ ona ilham edecek; O da ilmi ile hükmedecek.
Her kavime gizledikleri fleyi bildirecek. Alametiyle dostunu düflman›ndan
ay›racak.”!?

Hocalar› Muhammed b. Muhammed Sâd›k es-Sadr, Târîhu mâ
Ba’de’z-Zuhûr, s.728’de Sâd›k’tan gelen bir rivayet nakletmifltir. Riva-
yet flöyledir: 

“Benim neslimden, hiçbir delil sormaks›z›n, Dâvûd hanedanl›¤› hükmü
ile yöneten bir adam ç›kmadan dünya bir yere gitmez.”!?

Muhammed b. Muhammed Sâd›k es-Sadr, ad› geçen kitab›n›n
115. sayfas›nda Ebû Basîr’den flöyle dedi¤ini zikretmifltir: 

“Ebû Cafer aleyhisselâm dedi ki: Kâim yeni bir idareyle, yeni bir kitapla,
yeni bir yarg› ile zuhur edecek. Araplara karfl› sert olacak. Onun ifli k›l›ç-
tan baflkas› de¤ildir.”!?

34 fiîa’n›n Yahudilere benzedi¤i konusunda daha fazla bilgiye ulaflmak isteyen Abdullah el-
Cumeylî’nin Bezlu’l-Mechûd fî ‹sbâti Teflâbuhi’r-Râfida bi’l-Yahûd adl› kitab›na müracaat
edebilirler. 
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21- fiia’n›n Mehdisi Mescid-i Haram’› Y›kacak!?
Seyyid Muhammed Kâz›m el-Kazvînî, el-Mehdî mine’l-Mehd ile’z-

Zuhûr, s.534’te “Mescid’in Eski Haline Getirilmesi” bafll›¤› alt›nda flu-
nu zikretmifltir: 

“‹mam Sâd›k aleyhisselâm’dan rivayete göre; Kâim zuhur etti¤i zaman es-
ki temellerine getirene kadar Mescid-i Haram’› y›kar. Makam› da eski ol-
du¤u yere getirir.”!?

Müellif daha sonra flöyle diyerek aç›klamada bulunmufltur: 
“Mescid-i Haram Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî’nin vefat›ndan gü-
nümüze kadar genifllemifltir. Her taraf›ndan birçok alan Mescid’e kat›l-
m›flt›r. Buna ra¤men ‹brahim aleyhisselâm peygamberin kendisi için çiz-
mifl oldu¤u eski temele ulaflmam›flt›r. Çünkü eski temel Hazvere’den iti-
barendi. Hazvere, Safa ile Merve aras›ndad›r. Bunlar, Mescid-i Haram’a
yap›lan yeni eklentilerin Mescid-i Haram’dan olup olmad›¤› ile ilgili soru
soruldu¤unda ‹mam Sâd›k aleyhisselâm’dan rivayet edilmifltir. Aleyhisse-
lâm bu soruya flu yan›t› vermifltir: ‘Evet.. Onlar ‹brahim ve ‹smail sallallâ-
hu aleyhimâ’n›n mescidine henüz ulaflm›fl de¤illerdir.’ Ayr›ca flunu söyle-
mifltir: ‘‹brahim aleyhisselâm Hazvere aras›ndan Mes’a’ya (sa’y alan›) ka-
dar çizgi çizmiflti. ‹flte ‹brahim hatt› budur.”!?

22- Mehdi Zuhûr Etmeden fiîa’ya Cihad Yoktur!?
fiîa’ya karfl› hofl duygular besleyenlerin ve kendi kuruntular›nca

kafirlere karfl› cihad amac›yla onlarla yak›nlaflma propagandas› ya-
panlar›n bilmedikleri bir gerçe¤i dile getirelim. fiîa mezhebinde ci-
had, on ikinci imamlar›n›n zuhuruna dek haramd›r. Bu nedenle tarih
fiîa’n›n kafirlere karfl› cihad etti¤ini kaydetmemifl ve etmeyecektir. 

Hadis alan›nda sikatu’l-islamlar› Muhammed b. Yakub el-Küleynî,
el-Kâfî’de, 8/295’te Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini rivayet
etmifltir: 

“Kâim’in zuhurundan önce yükseltilen her sancak sahibi, Allah Azze ve
Celle’den baflka ibadet olunan bir ta¤uttur.”!?

Bu rivayeti, hocalar› el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 11/37’de zik-
retmifltir.

Muhaddisleri hac› Hüseyin en-Nûrî et-Tabersî, Mustedraku’l-Ve-
sâil, 2/248’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tahran) Ebû Cafer aleyhisselâm’dan flöy-
le dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Kâim aleyhisselâm’›n zuhurundan önce biz ehl-i beytten (cihad için -
çev.-) ç›kan›n misali uçarak yuvas›ndan düflen ve çocuklar›n oynaflt›¤› bir
kufl yavrusuna benzer.”!?

el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 11/36’da Abdullah aleyhisselâm’dan
flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 
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“Ey Sudeyr! Evinden ayr›lma! Yuvan›n kopmaz bir parças› ol! Gece ve
gündüz sakin kald›¤› sürece sen de sükunetini koru! Sufyânî’nin ç›kt›¤›
haberi sana geldi¤inde, yayan bile olsa bize gel!”!?

es-Sahîfetu’s-Seccâdiyyetu’l-Kâmile, s.16 (Dâru’l-Havrâ, Beyrut/Lübnan)

Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini nakletmifltir: 
“Kâimimiz zuhur edene kadar biz ehl-i beytten hiç kimse belaya dûçâr ol-
mad›kça ne bir zulmü def etmek için, ne de hakk› savunmak için aya¤a
kald›rmak için ortaya ç›kmam›flt›r; ç›kmayacakt›r. Böyle bir k›yam bizim
ve flîam›z›n hoflnutsuzlu¤unu art›r›r.” Mustedreku’l-Vesâil, 2/248’de Ebû
Cafer aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤i nakledilmifltir: “Kâim aleyhisse-
lâm’›n sanca¤›ndan önce dikilen her sanca¤›n sahibi ta¤uttur.”!?

Vesâilu’fl-fiîa, 11/36’da Ali b. el-Hüseyin aleyhisselâm’dan flöyle dedi-
¤i nakledilmifltir: 

“Vallahi bizden hiçbirimiz Kâim’in zuhurundan önce (cihad amac›yla)
ç›kmayacak. Aksi halde kanatlar›n›n dengesini sa¤layamadan yuvas›ndan
uçup da çocuklar›n elinde oyunca¤a dönen kufl yavrusu gibi olur.”!?

Taklit mercileri ve ayetullahlar› Humeynî, cihada bafllama hakk›-
n›n sadece ve sadece Kâimlerine ait oldu¤unu takrir etmifltir. Tahrî-
ru’l-Vesîle, 1/482’de flöyle demektedir: 

“Veliyy-i emr ve sultân-› asr-› flerif’in -Allah zuhurunu çabuklaflt›rs›n- gay-
beti döneminde fetva ve kad›l›k flartlar›n› bir arada bulunduran fakihler
olan genel nâibleri, siyasetlerin icra edilmesi konusunda ve cihada baflla-
mak d›fl›nda ‹mam aleyhisselâm’›n hakk› olan di¤er hususlarda onun ma-
kam›nda olacaklard›r.”!?

Deriz ki: Bu kimselerin kafirlere karfl› biz Ehl-i Sünnetle yan ya-
na mücadele etmeleri beklenebilir mi?

Tarih boyunca bize karfl› iflledikleri gadri ve ‹slamî yay›lman›n
önünde neden olduklar› engellemeleri unutacak m›y›z? 

Bazen vefas›zl›k gösterip bazen de kafirlere karfl› gerçeklefltirdi-
¤imiz savafllar›m›zda önemsemez tav›rlar tak›narak flartlar›n bizim
aleyhimize dönmesini bekleyen birer seyirci gibi durmad›lar m›?

Tarafs›z kal›namayacak bir hakikiattir ki, fiîa Ehl-i Sünnetin güç-
lü oldu¤unu sezinledi¤inde olaylara seyirci kalmaktad›r. Ehl-i Sün-
netin zay›f oldu¤unu anlad›¤› anda ise hemen üzerlerine çullan›p da-
¤›tmaya çal›flmaktad›rlar. Bu insanlar›n laf canbazl›klar›na karfl› dik-
katli olun! Zira size muvaf›k olarak göründükleri her husus takiyye-
nin bir gere¤idir.

Hocalar› en-Necefî, kendilerine muhalefet edenlerin kafir olduk-
lar› konusunda icmâ ettiklerini nakletmemifl miydi? Müslümanlar›n
himayesini temin için s›n›r boylar›nda öldürülen Sünnîlerin onlar›n
itikad›nca dünyada da ahirette de sadece ölü say›ld›klar›n› bilmiyor
musunuz?
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el-Feyd el-Kâflânî lakapl› Molla Muhsin, el-Vâfî’de 9/15’te; el-Hurr
el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 11/21’de ve Muhammed Hasen en-Necefî, Ce-
vâhiru’l-Kelâm, 21/40’da Adullah b. Sinân’dan flöyle dedi¤ini rivayet
etmifltir: 

“Ebû Abdillah aleyhisselâm’a ‘Sana kurban olay›m! S›n›r boylar›nda öldü-
rülen bu insanlar hakk›nda ne dersin?’ diye sordum. fiöyle dedi: “Veyle
kavuflmak için acele ediyorlar. Dünyada da ahirette de ölüdürler. Vallahi
flehit olanlar, yataklar›nda bile ölseler, sadece ve sadece bizim flîam›zd›r.”

“fiehit sadece ve sadece bizim flîam›zd›r.” H›ristiyan, müflrik, Budist, ko-
minist kafirlere karfl› yapt›klar› savafllarda öldürülen Sünnîler ise “veyle
kavuflmak için acele ediyorlar.”!!

Ezher Önde Gelen Âlimler Heyeti Baflkan› fieyh Muhammed Ah-
med Arafe, Mûsâ Cârullah’a ait el-Veflîa fî Nakdi Akâidi’fl-fiîa adl› ki-
tap için kaleme ald›¤› mukaddimesinde geçen rivayetle ilgili ta’likin-
de flöyle demifltir: 

“fiayet bizim içimizde de flîa bulunsayd›, M›s›r’a karfl› gerçeklefltirilecek
üçlü bir sald›r›da bu kaideye binaen sald›rganlara karfl› savaflmaktan ge-
ri dururlard›. ‹flte bu mezhebin ‹slam ülkelerinde yayg›nl›k kazanmas› ko-
nusunda emperyalistlerin ra¤bet göstermesinin s›rr› budur.”

De¤erli ilim adam› bu analizinde isabet etmifltir. Kendisine güven
duydu¤umuz erdemli flahsiyetlerden birinin bana anlatt›¤›na göre
k›rk y›l kadar önce Hindistan’da Müslümanlarla küffar aras›nda cere-
yan eden çetin çat›flmalara flahit olmufltu. fiîa ise, bu çat›flmalarda ezi-
len Sünnîlere destek olabilmek için k›l›n› bile k›p›rdatmam›flt›. 

Biz flunu söylemek istiyoruz: fiîa ile Hind küffar› aras›nda gizli bir
anlaflma bulunmad›¤›n› kim söyleyebilir?

Onlar›n inanc›na göre biz nâs›bî de¤il miyiz?

***
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Üçüncü Fas›l

fiÎA HAKKINDAK‹ D‹⁄ER GERÇEKLER

1- Alî radiyallâhu anh’›n Hilafetine Dâir Nass Bulun-
du¤u ‹ddialar›!

Ashâb-› Kirâm radiyallâhu anhum Hz. Ebû Bekir S›ddîk’in, sonra Fâ-
rûk’un, sonra Zu’n-Nûreyn’in ve sonra Ebu’s-Sibteyn (iki torunun ba-
bas›) Ali radiyallâhu anhum’un imâmet ve hilâfetleri konusunda icmâ et-
mifllerdir. Nitekim ‹mam Ali radiyallâhu anh, fiîa’n›n kendisi lehine iddia
emifl oldu¤u hiçbir nass›, kendisinden öncekilere hüccet olarak kul-
lanmam›flt›r. Ondokuzuncu yüzy›l›n büyük fiiî alimlerinden biri,
Ebu’l-Hasen radiyallâhu anh’›n kendisinden önceki halifelere karfl› ihti-
cacda bulunmad›¤›n› itiraf etmifltir. Bu fliî alim Âyetullah Abdülhüse-
yin fierefuddin el-Mûsevî el-Âmilî’dir. fiîa’n›n ra¤bet gösterip her ya-
na yayd›klar› el-Murâcaât adl› kitab›nda, s.302’de, 102. müracaatta
(Muessesetu’l-Vefâ, Beyrut/Lübnan) flunlar› dile getirmifltir: 

“Ali, o gün onlara karfl› ihticacda bulunman›n; o flartlar alt›nda hakk›n›n
yitip gitmesine neden olacak bir fitneden baflka bir fley olmad›¤›n› gördü-
¤üne göre ‹slam’›n temizli¤ine ve tevhid kelimesine yönelik bir endifle du-
yuyordu. Ümmetin korunmas›n› ve milletin muhafazas›n› temin için yö-
netim iflini yürütenlerle bar›fl yapmay› tercih etti, özveride bulundu… O
günün flartlar› ne k›l›çla direnifl göstermeye, ne de delil ileri sürüp savun-
maya müsaade ediyordu.”!?

Dile getirilmesi uygun düflecek hususlardan biri de fludur: ‹mam
Ali radiyallâhu anh, hilafetin flûrâ ile olmas› görüflündeydi. En önemli fiiî
kaynaklar›ndan biri olan Nehcu’l-Belâ¤a, 2/7’de (Dâru’l-Marife, Beyrut bas-

k›s›; Dâru’l-Kitâbi’l-Lübnânî bask›s›nda s.366) net ifadelerle bu konuyu dile getir-
mektedir. fiöyle söylemektedir: 

“‹nsanlar Ebû Bekr, Ömer ve Osman’a ne üzere biat ettilerse, bana da bi-
at ettiler. Orada haz›r bulunan kimsenin seçme, haz›r bulunmayan›n da
reddetme hakk› yoktu. Ancak Muhacirlerin ve Ensar›n flûrâs› vard›. Bir
adam üzerinde görüfl birli¤i edip de ona ‘imam’ dediklerinde Allah için
ondan raz› olunmufl demektir. Onlar›n emirlerinden ç›karsa, ta’n ederek



ya da bidat üzere ç›km›fl demektir. Onlar da onu ç›kt›¤› o yere geri dön-
dürürler. Diretirse, müminlerden baflkas›n›n yoluna ittibas›ndan dolay›
onunla savafl›rlar ve Allah onu yüz çevirdi¤i fleye geri döndürür.”!

‹mam Ali radiyallâhu anh, fiiî müellif fierif er-Radî’e ait, Nehcu’l-Belâ-
¤a, 2/18’de (Dâru’l-Marife, Beyrut bask›s›; Dâru’l-Kütubi’l-‹lmiyye, Beyrut bask›s›nda c.2,

s.280’de) kaydetti¤i gibi hilafette gözü olmad›¤›na yemin etmifltir. fiöy-
le demifltir: 

“Vallahi, hilafette de valilikte de kesinlikle gözüm olmad›. Ancak siz beni
ona davet ettiniz ve bana yüklediniz.”!

Dikkat edin! Birinci rivayette halifeli¤in ve Müslümanlar›n iflleri-
nin idaresinin flûrâ ile oldu¤unu; ikinci rivayette ise Müslümanlar›n
yönetimine Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den gelen nassla de-
¤il ümmet taraf›ndan getirildi¤ini net olarak söylüyor. Demek ki Hz.
Ali, fiîa’n›n iddia etmekte oldu¤u bu hayalî nass hakk›nda hiçbirfley
bilmiyor. Hatta mutekaddim fiiîler her nebînin bir varisi bulundu¤u
iddias›n› ileri süren Abdullah b. Sebe oldu¤unu karara ba¤lam›fllar-
d›. Bu bilgi, rical konusunda temel dayanaklar› olan Ebû Amr el-Kefl-
flî’nin Marifetu’n-Nâk›lîn ani’l-Eimmeti’s-Sâd›kîn (Ricâlu’l-Keflflî ad›y-
la tan›nmaktad›r) adl› eserinin 108. sayfas›nda (Meflhed/‹ran bask›s›) Ab-
dullah b. Sebe’nin biyografisinde yer almaktad›r. fiöyle demektedir: 

“Ehl-i ilimden baz›s› Abdullah b. Sebe’nin Yahudi oldu¤unu, sonradan
Müslüman olup Hz. Ali ile dost oldu¤unu söylemifltir. Yahudi iken afl›r› gi-
derek Yûflâ b. Nûn, Mûsâ’n›n varisidir, diyordu. Müslüman olduktan son-
ra da Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in vefat›n›n ard›ndan Hz. Ali
hakk›nda ayn› fleyleri söyledi. Hz. Ali’nin imametinin farziyetini dile geti-
ren, o’nun düflmanlar›ndan beri oldu¤unu izhar eden, muhaliflerine karfl›
duran ve onlar› reddeden ilk kifli odur. ‹flte buradan hareketle flîaya mu-
halif olanlar “fiîa ve Râf›zîli¤in asl› Yahudilikten al›nmad›r.” demifllerdi! 

‘De¤erli ve üstün fleyh’ lakab› verdikleri, f›rkalar konusunda um-
de kabul ettikleri ilim adamlar› el-Hasen b. Musa en-Nobehtî de Fira-
ku’fl-fiîa adl› kitab›nda, s.22’de (el-Matbaatu’l-Haydariyye, Necef, 1355h.) ayn›
fleyleri ikrar etmifltir. fiöyle demektedir: 

“… Ali aleyhisselâm’›n ashâb›ndan olan bir grup ilim ehli Abdullah b. Se-
be’nin Yahudi oldu¤unu, sonradan Müslüman oldu¤unu ve Ali aleyhisse-
lâm’a dost oldu¤unu hikaye etmifltir. Yahudi iken Hz. Musa’dan sonra Yû-
flâ b. Nûn hakk›nda bu sözleri sarfediyordu. Müslüman olduktan sonra da
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in vefat›n›n ard›ndan ayn› fleyleri
Hz. Ali aleyhisselâm için söylemeye bafllad›. Ali aleyhisselâm’›n imameti-
nin farz oldu¤unu söyleyen, onun düflmanlar›ndan uzak oldu¤unu izhar
eden ve muhaliflerine karfl› ç›kan ilk kifli odur. Buradan hareketle, flîaya
muhalif olanlar “Râf›zîli¤in asl› Yahudilikten al›nmad›r.” demifllerdir.”!

Hocalar› Ebû Halef Sa’d b. Abdullah el-Kummî de el-Keflflî ve en-
Nobehtî’nin ikrar ettiklerinin ayn›s›n› dile getirmifllerdir. el-Makâlât
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ve’l-Firak adl› kitab›n›n 22. sayfas›nda (Merkez ‹rflâdât ‹lmî Ferhengî, Tahran

bask›s›) bulunmaktad›r. 

2- Avam›n Kand›r›l›p Yanl›g›ya Düflürülmesi
fiîa’n›n kulland›¤› üsluplardan biri de, fiîa mezhebi ve Ehl-i Sün-

net mezhebi ile alakal› flüpheli meselelere dalmakta h›zl› davranan-
lar içinde fiîa’n›n gerçek yüzünü tan›mayanlar› kand›rmakt›r. fiiîli¤in
ç›karlar›na uygun yaz›lar kaleme al›p bu yönde aç›klamalarda bulun-
malar›n› amaçlamaktad›rlar. Nitekim hocalar› Murtazâ er-Rada-
vî’nin, Mea Ricâli’l-Fikr fi’l-Kâhira adl› kitab›nda yapm›fl oldu¤u bu-
dur. Murtaza el-Hakemî ad›nda bir hoca da bu kitaba mukaddime
yazm›fl ve bu mukaddimede hem kitab›, hem de müellififni övgüyle
anm›flt›r. 1974 y›l›nda gerçeklefltirilen I. bask›s›n›n 21. sayfas›nda
flunlar› dile getirmektedir:

“Üstad er-Radavî de akide ve tarihle alakal› birçok meseleyi kültür ve dü-
flünce adamlar› ile birlikte farkl› bir üslupla incelemifltir. Bunun sonucun-
da da belli bir anlay›fl ve yak›nlaflma düzeyine ulaflm›flt›r. Kültürlü kifliler-
den oluflan mümtaz bir toplulukla35 diyalog kurarak bir araya gelmifltir.
Sadece fiîa f›kh›nda bulunanlara yarayacak sözler söylemek, bu yönde
aç›klamalarda bulunmak üzere tuzak ifadeler kulland›¤›36 baz› mezhebî
meseleleri ortaya atm›flt›r.”!37

Misal:

fieyh Murtazâ er-Radavî, ad› geçen kitab›n›n 201-202. sayfalar›n-
da M›s›r’da bulunan bir fikir adam› ile aralar›nda geçen diyalo¤u zik-
reder. Burada bu diyalo¤u bilginize sunmak istiyoruz:

Radavî flöyle diyor: 
“Y›llar sonra mübarek Ramazan ay›nda Kahire’ye ç›kageldim. Sabah sa-
bah üstad›n kap›s›n› çald›m. Adeti oldu¤u üzere beni çok hofl karfl›lad› ve
içeriye oturma odas›na buyur etti. Kalkmak istedi¤imde “Bu gece bize if-
tara gelmeni istiyorum.” dedi. Davetini kabul ettim. O güzel evinin yolu-
nu tuttum ve akflam vakti içeri girdim. ‹çeri girince selam verdim ve mi-
safirler için haz›rlanm›fl olan odada oturdum. Bey efendi beni selamlad›
ve birkaç dakikal›¤›na ortadan kayboldu. Sonra içinde badem doldurul-
mufl hurmalar bulunan küçük bir tabak tutarak geldi. Bir tane ald› ve a¤-

35 Mümtaz bir toplulukturlar. Çünkü tak›yye hakk›nda malumatlar› bulunmayan, el-Kâfî, Bi-
hâru’l-Envâr gibi, el-Kummî, el-Ayyâflî, el-Kûfî, Basâiru’d-Deracât, Medînetu’l-Meâciz gibi
tefsirlere muttali olmayan zavall› kimselerdir. Mümtaz bir topluluktur; çünkü flîan›n gizli
yönlerinin cahilidirler.

36 Müslüman! Adam›n söyledi¤i flu söze bak! “tuzak ifadeler kullanmak”. ‹flte hedefleri orta-
da. ‹lim müntesibi olan ve onlar›n hakikatlerini bilmeyen zavall› kimseleri tuza¤a düflü-
rüp kendi ç›karlar› do¤rultusunda aç›klamalarda bulundurmak, yaz›lar yazd›rmak.

37 Hedeflerinin ne oldu¤una bak›n›z! Muhatap olduklar› kimselere fiîal›¤a hizmet edecek bir
tak›m konuflma ve aç›klamalar yapt›rmak. Yoksa hedefleri Müslümanlar aras› birli¤i sa¤-
lamak de¤il. Tek hedef flîal›¤› yaymak ve üstün k›lmakt›r.
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z›na koydu. Bir tane daha ald› ve bana ikram edip ‘buyur’ dedi. Hurmay›
elinden ald›m, önümdeki masaya koydum. “Orucunu açsana! Neden iftar
etmiyorsun?” dedi. Ben de “Allah-u Teâlâ “Sonra geceye kadar orucu ta-
mamlay›n!” (Bakara, 2/187) buyurmufltur. ‹çinde bulundu¤umuz bu vak-
te gece denir mi?” dedim. Sonra da “Do¤uda görünen k›z›ll›¤a bak, üstad!
Biz imâmiyye fiiîleri bu vakitte iftar etmeyiz. Bu k›z›ll›k kaybolana dek
birkaç dakika bekleriz. Çünkü bu k›z›ll›¤›n varl›¤› günefl kursunun  henüz
kaybolmad›¤›n› gösterir. Bu k›z›ll›k kaybolursa, iftar etmemiz câiz olur.
Biz Sünnî kardefllerimize esef duyuyoruz…” dedim. “Ben de sizinle ayn›
fikirdeyim…” dedi.”!

Derim ki: Akflam namaz›n›n da, oruçlunun iftar ediflinin de vakti
güneflin gözden kayboldu¤u and›r. Ehl-i sünnet tarikinden bu mana-
y› ifade eden sahih hadisler varid olmufltur. er-Radavî’yi misafir eden
ev sahibinin yapt›¤› do¤rudur. fiîa tarikinden de Sünnîlerin iftar et-
tikleri vakti tashih eden ve akflam namaz› vaktini bildiren rivayetler
gelmifltir. Sadûk lakapl› fieyh Muhammed b. Ali b. Bâbeveyh el-Kum-
mî, fiîa nezdinde mutemet kabul edilen kitab› Fakîhu Men Lâ Yahdu-
ruhu’l-Fakîh, 1/142’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tahran/‹ran) Sâd›k aleyhisse-

lâm’dan flu rivayette bulunmufltur: 

“Günefl gözden kayboldu¤u zaman iftar helal, namaz vacip olur.”!

Hocalar› el-Hurr el-Âmilî de Vesâilu’fl-fiîa, 7/90’da (Dâru ‹hyâi’t-Turâ-

si’l-Arabî, Beyrut) bu rivayeti zikretmifltir.

el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa, 7/87’de Zurâra’dan flöyle dedi¤ini
rivayet etmifltir. 

“Ebû Cafer aleyhisselâm flöyle demifltir: Akflam›n vakti kurs kayboldu-
¤undad›r.”!

Ebû Usâme efl-fiehhâm’dan rivayete göre flöyle demifltir: 
“Bir adam Ebû Abdillah aleyhisselâm’a ‘Y›ld›zlar ç›kana kadar akflam na-
maz›n› erteleyeyim mi?” diye sordu¤unda “Hattâbiye mi? Kurs düfltü¤ü
zaman Cebrâil onu Muhammed sallallâhu aleyhi ve âlihî’ye indirmifltir.”
dedi.”!

Bu rivayeti fliî fleyh el-Muhâcir el-Âmilî Habîb Âl ‹brahim, el-Ha-
kâik fi’l-Cevâmi’ ve’l-Fevârik, 2/383’de (el-Muessesetu’l-‹slâmiyye li’n-Neflr, Bey-

rut, 1407h., I. bask›) tahric etmifltir. 

Güneflin kaybolmas› nazar› itibara al›n›r. er-Radavî’yi misafir
eden ev sahibi -ne Ehl-i Sünnet kitaplar›nda, ne de flîa kitaplar›nda
neler yazd›¤› konusunda bir malumata sahip de¤ildir- de bu flekilde
uygulamada bulunmufltur. Sadûk, Fakîhu Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh
adl› kitapta, 1/142’de Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle dedi¤ini riva-
yet etmifltir: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî akflam namaz›n› k›lard›. Onunla bir-
likte Ensâr’dan olan ve kendilerine Selemeo¤ullar› denilen bir mahallede
oturanlar da k›lard›. Evleri yar›m mil uzakl›ktayd›. Onunla birlikte nama-
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z› k›larlar ve oklar›n›n düfltü¤ü yeri görerek (yani hava o kadar kararma-
m›flken -çev.-) evlerine giderlerdi.”!

Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in namaz› bitirdi¤inde Sele-
mo¤ullar›’n›n evlerine giderken oklar›n›n düfltü¤ü yeri görebildikle-
rine dikkat ediniz!

Sadûk ayn› yerde Zeyd efl-fiahm’dan flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 
“Bir keresinde insanlar akflam namaz› k›larken Ebû Kubeys Da¤›’na t›r-
manm›flt›m. Güneflin batmam›fl oldu¤unu gördüm. Sadece da¤›n arkas›n-
dayd› ve insanlar taraf›ndan görülmüyordu. Ebû Abdillah aleyhisselâm
ile karfl›laflt›m ve gördüklerimi kendisine bildirdim. Bana “Neden böyle
yapt›n? Yapt›¤›n fley ne kötü! Günefl batm›fl veya girip gitmemifl olsa da
da¤›n arkas›nda göremedi¤in taktirde ve bir bulut ya da karanl›k güneflin
görünmesine engel olmad›¤› sürece namaz› k›lars›n. Güneflin do¤uflu ve
bat›fl› hakk›nda ne biliyorsan, o senin kendine aittir. ‹nsanlar›n araflt›rma-
lar› gerekmez.”!

el-Muhâcir el-Âmilî, el-Hakâik fi’l-Cevâmi ve’l-Fevârik, 2/373’te el-
Fadl b. fiâzân > R›za aleyhisselâm tarikinden flöyle dedi¤ini tahric etmifltir: 

“Namaz bu vakitlerde belirlenmifltir. Ne ileri gider, ne de geri gelir. Çün-
kü bütün yeryüzü halk›n› kuflatan meflhur ve malum vakitlerin dört tane
oldu¤unu cahil de bilir, alim de… Güneflin bat›fl› meflhur ve maruftur. Bu
vakitte akflam namaz› k›l›nmas› gerekir…”!

Ehl-i Sünnet bundan farkl› bir uygulamada m› bulunmaktad›r?

er-Radavî’nin arkadafl› bundan farkl› bir fley mi yapm›flt›r?

fieyh Burûcerdî, Câmi’u Ehâdîsi’fl-fiîa, 9/165’te Sâhibu’d-Deâim’den
flu sözünü nakletmifltir:

“Ehl-i beyt salavâtullâhi aleyhim ecmaîn’den bize rivayet edildi¤ine göre
-onlardan rivayet edenlerden bildi¤imiz kadar›yla bu hususta icmâ bulun-
maktad›r- oruçlunun iftar etmesini helal k›lan fley, gecenin girmesi, güne-
flin bat› ufkunda da¤, duvar vb. engel bulunmaks›z›n batmas›d›r. Günefl
kursu bu flekilde ufukta kayboldu¤u zaman gece bafllam›fl olur ve iftar et-
mek helal olur.”!

Vesâilu’fl-fiîa, 7/91’de Hüseyin b. Ebi’l-Arnedes’ten rivayete göre
flöyle demifltir: 

“Ebu’l-Hasen Musa aleyhisselâm’› Ramazan ay›nda Mescid-i Haram’da
gördüm. Ona ait siyahî bir hizmetçi iki kat beyaz elbise içinde, beraberin-
de testi ve bardakla yan›na geldi. Müezzin “Allahu ekber” deyince, hiz-
metçi barda¤› doldurdu, ona verdi ve o da içti.”!

Burûcerdî bu rivayeti, Câmiu Ehâdîsi’fl-fiîa, 9/166’da zikretmifltir.

‹mam Mûsâ Kâz›m rahimehullâh’›n da Ehl-i Sünnet gibi iftar etti¤ine
dikkat ediniz. Zavall› kimselerin zihinlerini kar›flt›r›p buland›rmay›
iyi beceren flu Radavî gibi beklememifl ve Mescid-i Haram’da Ehl-i
Sünnetin ezan›yla birlikte iftar etmifltir.
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3- fiia’da Ne ‹snâd, Ne De Rivâyet Vard›r. Olsa Bile
Tam Z›t Anlaml›s›na Rivâyet Etmifllerdir

Murtazâ el-Askerî, Medine-i Münevvere’de bafl›nda fieyh Abdula-
ziz b. Bâz’›n bulundu¤u Cemaat-› ‹slamiyye yetkililerini kand›rmaya
çal›flm›flt›. Bu maksatla kendi mezheblerince Kâim(mehdi)leri zuhur
edene dek s›k› s›k› sar›lmakla emrolunduklar› takiyye, fiyaskoyla so-
nuçlan›nca el-Askerî bu kez, karalama ve flüphe uyand›rma yoluna
gitti. Kendi mezhebini Ehl-i Sünnete yamamaya çal›fl›yordu. Burada
her bir fliîye flunu ifade etmek isteriz ki, el-Askerî’nin dile getirdi¤i
karalama ve tenkitler tamamen flîa mezhebi ve alimlerine uygundur.
Evet, flîada kendi masum imamlar›ndan gelen tek bir rivayet yoktur
ki onu nakzeden bir baflka rivayet bulunmas›n; bir haber olmas›n ki
ona z›t bir baflka haber olmas›n. fiîa taifesinin fleyhi Ebû Cafer Mu-
hammed b. el-Hasen et-Tûsî, Tehzîbu’l-Ahkâm adl› kitab›n›n mukad-
dimesinde –ki bu eser fiîa’n›n Kütub-i Erbaa’s›ndan biridir- bu husu-
su sarih ifadelerle dile getirip flöyle demifltir: 

“Hakk›n velisi olan, hamd edilmeye müstehak olan Allah’a sonsuz hamd
olsun! Yaratt›klar›n›n en hay›rl›s› Muhammed’e ve ailesine salât ve selam
olsun! Bir dost (Allah üzerimizdeki hakk›n› ödemeyi nasip etsin) ashâb›-
m›z›n (Allah onlar› desteklesin ve seleflerine rahmet etsin) hadislerini ve
bu hadislerdeki ihtilaf, tebayun, tezat ve münâfât gibi hususlar› benimle
müzakere etti. Öyle ki neredeyse ittifak edilecek her bir hadisin mukabi-
linde onu nefyeden bir baflka hadis bulunmaktayd›. Bu da muhaliflerimi-
zin, mezhebimize dil uzat›lacak en büyük neden olarak görmelerine yol
açmaktad›r.”!

On ‹ki ‹mamc› fiiî Seyyid Dildâr Ali el-Leknevî, Esâsu’l-Usûl,
s.51’de (Lektano/Hindistan bask›s›) flöyle demektedir: 

“‹mamlardan mesûr olan hadisler o derece ihtilafl›d›r ki, neredeyse her bir
hadisin mukabilinde onu nefyeden bir baflka hadis; üzerinde ittifak edilen
her bir haberin karfl›s›nda bir z›dd› bulunmaktad›r. Bu durum da yetkin ol-
mayan baz› kimselerin hak inançtan rucû etmelerine neden olmufltur…”!

fiîa’n›n alimi, muhakk›k›, bilgesi, mudakk›k› ve fleyhi Hüseyin b.
fiihabeddin el-Kerkî, Hidâyetu’l-Ebrâr ilâ Tarîki’l-Eimmeti’l-Athâr ad-
l› kitab›nda, s.164’te (I.bask›, 1396h.) flöyle demektedir: 

“et-Tehzîb’in bafl taraf›nda zikretmifl oldu¤u bu amaca göre kula¤›ma ge-
len haberlerden hareketle baz› fiiîlerin mezhebden rucû etmelerine ne-
den olan haberlerimiz aras›ndaki tenakuzu gidermek üzere bu eseri telif
etmifltir.”!

Tearuz, tenakuz ve tezat kendilerine ait rivayetler aras›nda yer al-
maktad›r. Hatta muteber hadis kaynaklar›nda yalan bile yayg›n ola-
rak görülmektedir. Nitekim bu hususu kendi alimlerinden biri olan
Seyyid Haflim Maruf el-Hüseyinî, el-Mevdûât fi’l-Âsâr ve’l-Ahbâr adl›
kitab›nda, s.165, 253’te (I.bask›, 1973) itiraf ederek flöyle demifltir: 

130 ❙ Aldanmayalım



“‹mamlara düflman olan kimselerin bu türden olmak üzere uydurdu¤u
çok say›daki rivayetle birlikte fiîa k›ssac›lar›n›n da hidayet imamlar› ile
baz› salih ve muttakî flahsiyetler lehine uydurma rivayet üretmeleri gi-
bi…” Ayr›ca flöyle demifltir: “Kâfî, Vâfî vb. hadis mecmualar›nda yayg›n
olarak bulunan hadislerin incelenmesinden sonra gulât›n ve hidayet
imamlar›na kin duyanlar›n hiçbir bab b›rakmamacas›na imamlar›n hadis-
lerini ifsat ve namlar›n› karalamak amac›na binaen bir tak›m sokuflturma-
larda bulunduklar›n› görmekteyiz.”!

4- Ezher’in Baz› Ana Kaynaklar› Bozmakla Suçlan-
mas›

“‹mam Ali Halifetullah” ad›nda bir kitap elime geçti. Müellifi Mu-
hammed ‹brahim el-Muvahhid el-Kazvînî efl-fiiî ad›nda birisi. Kitab›n
III.bask›s›n› Beyrut’ta bulunan Dâru’s-Sekaleyn gerçeklefltirmifl. 67-
68. sayfalarda flunlar yer almaktad›r:

“Kahire’de Ezher Üniversitesi’nin bir Arap Devletinin deste¤i ile Ehl-i Sün-
net nazar›nda mutemet olan bütün kitaplar› ve kaynaklar› –ki bunlar›n en
bafl›nda Sahîh-i Buhârî gelmektedir- tekrar gözden geçirme amac›yla gizli
bir komisyon kurdu¤u haberleri gelmiflti. Bununla amaçlanan, ehl-i beyt
aleyhimusselâm’›n faziletlerine dair rivayet edilen ve flîan›n kendi mezheb-
lerinin hakl›l›¤› yönünde istidlal etmesi mümkün olan hadisler aras›nda, ç›-
kar›lmas› uygun görülenleri ç›karmak, tahrif edilmesi münasip olanlar› da
tahrif etmektir. Bu komisyon gizli ve ketum idi. Baz› kaynak eserleri mo-
dern bir biçimde yeniden yay›nlad›lar. Bu kaynaklardaki baz› hadisleri ç›-
kard›lar ya da içeriklerindeki bir tak›m hassas sözcükleri tahrif ettiler. Me-
selâ; “Halifem halilimdir” sözü ve benzerlerinin tahrif edilmesi gibi…”!?

Derim ki: Ehl-i Sünnetin kaynak kitaplar› hgeçmiflte ve günümüz-
de Sünnî ya da fiiî herkesin elinde tedavülde olmufltur. Bunun  en bü-
yük delili de mutekaddim fliî alimlerinin bu kaynaklardan nakillerde
bulunmalar› ve eserlerinde bu kaynaklara göndermede bulunmalar›-
d›r. Dolay›s›yla Allah’a sonsuz hamd-u senalar olsun ki, bu kaynak-
lar flîan›n ana kaynaklar›n›n aksine tahrif edilmifllikten ve içeri¤i ile
oynanm›fll›ktan emindir. fiîa kaynaklar› daha yak›n bir zamana kadar
sadece flîan›n havâss› aras›nda mütedavildi. Kendi aralar›nda elden
ele dolaflt›r›rlar baflkalar›na göstermezlerdi.

Bu iftirac› adam iddias›n› ispat edecek deliller getirememifltir.
Sahîh-i Buhârî’yi zikrederken de nerelerinde tahrifat yap›ld›¤›n› gös-
terememifltir. Kazvînî’de hasislik, kötü kalplilik, alçakl›k ve kurnaz-
l›k s›fatlar› bulunmaktad›r. Öyleki ileri sürdü¤ü iddialar›na dair mi-
saller getirdi¤i zaman halinin ne olaca¤›n› ve Allah-u Teâlâ’n›n ken-
disini rezil edece¤ini çok iyi bilmektedir. Fakat bu adam kendi kay-
naklar›nda rivayet olunan ve daha önceki sayfalarda zikretmifl oldu-
¤umuz hadise dayanarak has›mlar›n g›ybetini yapma ve iftira etme il-
kesini prati¤e dökmektedir.
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Bu adam›n utanmazl›¤›n› ve kötü niyetlili¤ini gösteren hususlar-
dan biri de kitab›n›n 212. sayfas›nda Ömer el-Faruk radiyallâhu anh hak-
k›nda yaralay›c› ifadeler içeren çirkin bir rivayeti zikretmifl olmas›d›r.

Rivayet flöyledir: 
“Kays b. Sa’d s›çray›p k›l›c›n› çekti ve Ömer’in sakal›ndan tutarak yüzüne
‘Ey Habeflli Sahhâk kad›n›n o¤lu!’ diye ba¤›rd›…” 

Daha sonra dipnotta flu sözlerle kendi yorumunu zikretmektedir: 
“Sahhâk, Ömer’in ninesidir. Bu kad›n fesat ehlinden oldu¤u için Ömer
onu baflkalar›na ödünç olarak verirdi.”

Bu ümmetin en hay›rl› flahsiyetleri hakk›nda yaralay›c› ifadeler
kullanan ayn› Kazvînî s. 93-94’te flöyle demektedir: 

“Eflhedu enne Aliyyen veliyullah (anlam›: fiehadet ederim ki, Ali Allah’›n
velisidir.) sözleri ehl-i beyt aleyhimusselâm’a tabi olan fliî Müslümanlar›n
Allah’a ve Rasûlü’ne bir itaat olarak ezan, kamet ve di¤er dini alanlarda
tutunduklar› bir flîar haline gelmifltir. Bu nedenle tenkit ve karalama kam-
panyalar›na maruz kalm›fllard›r. Fakat flîa bu kampanyalar karfl›s›nda ka-
rarl›l›kla durmufl, direnmifl, bu ilahî flîara inanç ve ba¤l›l›¤› daha da kuv-
vetlenmifltir. Çünkü onlar bunun hak oldu¤unu, hakk›n ötesinde sap›kl›k-
tan baflka bir fley bulunmad›¤›n›, Allah’›n ve Rasûlü’nün emirlerine ba¤l›
kalan her bir müslüman›n bu fliâra sar›lmas› gerekti¤ini, ezan ve di¤er
yerlerde bu flîar› gerçeklefltirmeleri gerekti¤ini çok iyi bilmektedirler. Sa-
k›n ha, sak›n, bu fliâr terk edilmesin! Aksi halde Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve âlihî’nin “Muhakkak ki siz benden sonra topuklar›n›z üzere dö-
neceksiniz.” dedi¤i kimselerden olursunuz.”!?

Ayn› Kazvînî, bu fliâr›n yani “Eflhedu enne Aliyyen veliyyullah”
sözlerinin mufavvizan›n fliâr›ndan oldu¤unu gözden kaç›rm›flt›r. Hal-
buki geçmifl dönem (flîa) alimlerinin diliyle bunlar lanetlenmifllerdir.
‹flte flîaya göre muhaddislerinin reisi olan Ebû Cafer Muhammed b.
Ali b. el-Hüseyin b. Bâbeveyh el-Kummî -fiîa nezdinde es-Sadûk laka-
b›na sahiptir- Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh adl› flîa nezdinde Kütub-i
Erbaa’dan biri olarak kabul edilen eserinin 1/188’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâ-

miyye, Tahran/‹ran, V. bask› ve Dâru’l-Advâ, Beyrut bask›s›, c.1, s.290’da)

“Ezan, Kamet ve Müezzinlerin Sevab›” Bab›nda flöyle demektedir: “Sahih
olan ezan budur. Ne eksiltilir, ne de artt›r›l›r. Mufavviza ise -Allah onlara
lanet etsin- baz› haberler uydurarak ezana, iki kez “Muhammed ve Âlu
Muhammed hayru’l-beriyye (Muhammed ve Muhammed ailesi yarat›kla-
r›n en hay›rl›s›d›r)” sözlerini; baz› rivayetlerinde de “eflhedu enne Mu-
hammeden Rasûlullah”tan sonra iki kez “Eflhedu enne Aliyyen veliyyul-
lah” sözlerini eklemifllerdir. ‹çlerinden bunun yerine iki kez “Eflhedu en-
ne Emira’l-Mü’minîne hakkan (flehadet ederim ki, müminlerin emiri hak-
t›r) sözlerini rivayet eden de bulunmaktad›r. Ali’nin Allah’›n velisi, mü-
minlerin gerçek emiri, Muhammed ve ailesinin yarat›klar›n en hay›rl›s› ol-
du¤u konusunda hiçbir flüphe bulunmamaktad›r. Fakat ezan›n asl›nda
bunlar bulunmamaktad›r. Bunlar› zikretmemizin nedeni kendilerini içi-
mize gizlice sokan tefvizle suçlanan kimselerin tan›nmas›d›r.”!?
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Derim ki: Bu eklemeyi ezana sokuflturmufl olan mufevviza, mez-
kûr kitab›n hafliyesini kaleme alan fieyh Ali el-Ahvendî’nin tan›tt›¤›
gibi “Bunlar, Allah’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve âlihî’yi yarat›p dünya-
y› yaratma iflini de kendisine tefviz (havale) etti¤ini (ve Muham-
med’in) yarat›c› oldu¤unu söyleyen sap›k bir f›rkad›r. Hatta bu iflin
Ali aleyhisselâm’a havale edildi¤i de söylenmifltir. 

fiîa ne yaz›k ki günümüze dek ezanlar›nda “Eflhedu enne Aliyyen
veliyyullah” eklemesini okumay› sürdürmüfl ve sürdürmektedir. Biz-
zat kendi ilim adamlar›na ait f›k›h kitaplar›nda bu ibarenin ezandan
olmad›¤› söylenmesine ra¤men bu uygulamay› devam ettirmektedir-
ler. Buna göre kendileri de es-Sadûk’un lanet etmifl oldu¤u mufevvi-
za güruhundan olmaktad›rlar. Bunun karfl›s›nda Ezher’in lisan-› hali
flöyle demektedir:

Yetersiz biri sana gelipte beni k›narsa flayet,
Bil ki, bu mükemmelli¤im için hüsnü flehadet

5- el-Kisravî Kimdir? fiîa Taraf›ndan Niçin Öldü-
rülmüfltür?

Ahmed Mir Kâs›m b. Mir Ahmed el-Kisravî. ‹ran Azerbeycan’›n›n
baflkenti Tebriz’de dünyaya gelmifltir. ‹ran’da e¤itim görmüfl ve Tah-
ran Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapm›flt›r. Çeflitli yarg›
görevlerinde bulunmufl ve ‹ran’›n de¤iflik flehirlerinde mahkeme re-
isli¤i yapm›flt›r. Tahran’da Adalet Bakanl›¤›’n›n dört büyük müfetti-
flinden biridir. Daha sonra Tahran Savc›l›¤› görevine getirilmifltir.
‹ran Bercem Gazetesi editörü olarak çal›flm›flt›r. Arapça, Türkçe, ‹n-
gilizce, Ermenice, Farsça ve eski Pehlevi Farsças›’n› biliyordu.

Kaleme ald›¤› birçok kitab› ve ‹ran gazetelerinde yay›nlanm›fl bir-
çok makalesi bulunmaktad›r. fiîa mezhebinin temel esaslar›na hü-
cum eden güçlü makaleleri ülkedeki ayd›n insanlar›n ve toplumsal
cemiyetlerin dikkatlerini yazar›n üstüne çekti. Her toplumdan ve her
meflrepten insan, özellikle de okul okumufl gençler müellifle tevec-
cüh ettiler. Binlerce insan etraf›n› sararak kendisine destek oldular.
Görüfllerini yay›p eserlerini yay›nlad›lar.

Görüflleri bir Arap ülkesi olan Kuveyt’e de ulaflm›flt›. Baz› Kuveyt-
liler, istifade edebilmek amac›yla el-Kisravî’den eserlerini Arapça
olarak kaleme almas›n› istediler. O da et-Tefleyyu ve’fl-fiîa adl› eseri
onlar için kaleme ald›. Bu eserde fiîa mezhebinin bat›l bir mezheb ol-
du¤unu, fiîa ile Müslümanlar aras›ndaki anlaflmazl›¤›n sadece taas-
suba ve ayak diremeye dayand›¤›n› aç›klam›flt›. Daha bu kitab›n› bi-
tiremeden, ‹ran’da bir grup fliî taraf›ndan kurflunland›. Hastaneye
kald›r›ld›. Ameliyat oldu ve flifaya kavufltu.
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Sonra fiîa mezhebinden olan has›mlar› kendisini ‹slam’a muhale-
fet etmekle suçlamaya bafllad›lar. Onun aleyhinde Adalet Bakanl›-
¤›’na flikayetlerini ilettiler. el-Kisravî mahkemeye ça¤›r›ld›. Hicrî
1324 y›l› sonunda mahkemenin son celsesinde bir kez daha kurflun-
land› ve b›çak darbesi ald›. Bu olay›n hemen akabinde ruhunu teslim
etti. Bedeninde yirmi dokuz yara bulunuyordu.38

el-Kisravî cinayetini iflleyen ‹slam Fedaileri Örgütü lideri Nevvâb
Safevî idi. Bunu bize aç›klayan kifli, ad› geçen katille bir röportaj
yapm›fl olan M›s›rl› gazeteci Musa Sabri’dir. Bu röportaj el-Enbâu’l-
Kuveytiyye Gazetesi’nde 16/6/1990 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Röportaj
metni flu flekildedir:

“‹slam Fedaileri lideri Nevvab Safevî flöyle anlatmaktad›r:

O -yani el-Kisravî- yazd›klar›yla ‹slam’a ve Müslümanlara dil uzat›yordu.
Bu sebeple kendi ellerimle fler’î ve dinî aç›dan ve bir gayret ve hamiyet
eseri olarak onu öldürmek istedim. Bir gün kendisiyle ana caddede kar-
fl›laflt›m. Yan›mda bir kardeflim vard›. Onun beraberinde ise “Savafl Gru-
bu” olarak adland›r›lan

On dört yard›mc›s› bulunuyordu. Yan›mda küçük bir tabanca vard›. Ta-
bancayla onu vurdum. Ama tabanca tam olarak etkili olmad›. Aram›zda-
ki çat›flma, caddede üç saat sürdü. Fakat o hâlâ ölmemiflti. Hükümet güç-
leri taraf›ndan Allah yolunda öldürülsem bile onu öldürmeyi kafama koy-
mufltum. Tabancayla atefl ettikten sonra bir de elime geçen bir nesneyle
ona vurdum. Yan›ndakiler kaç›p gitmifl el-Kisravî bizim aram›zda kalm›fl-
t›. Etrafta insanlar toplan›yorlard›. Onun ölmüfl oldu¤una ya da hemen
ölece¤ine kanaat getirdi¤imde cesedinin yak›n›nda durup insanlara ko-
nuflma yapt›m. Tahran’da hapse konulduk. Olay gazetelerde de yay›nlan-
m›flt›. Hapiste benim taraf›mdan vurulmufl olmas› sebebiyle, el-Kisravî’nin
can›n› almas› ve bir ecir olarak kendi yolunda beni flehadetle r›z›kland›r-
mas› için Allah’a dua ediyordum. el-Kisravî hastanede baz› zamanlarda
ölümle burun buruna gelerek tedavi görüyordu, ölmemiflti. Allah’›n bu
konudaki plan›n›n ne oldu¤unu iyice kavram›flt›m. Hapisten ç›kar›ld›m.
‹slam u¤runa kanlar›n› ak›tmaya haz›r bir grup kurdum ve bunu ilan et-
tim. el-Kisravî’nin sapk›n propagandalar›n› arka ç›kan gazetelerin gözleri
aç›ld›. Bizden korkmufllard›. Bir daha içlerinde var olan kötülüklerle ilgi-
li bir fley yazmad›lar. Onlar›n takipçisi olan az say›daki grup da sus pus
olmufltu. Üç ay sonra el-Kisravî hastaneden ç›kt›. Birgün mahkeme olmak
için ça¤›r›ld›¤›m›z Askerî Mahkeme Dairesi’nde kendisiyle karfl›laflt›m.
Elimde onu öldürebilece¤im bir silah›m olmad›¤›n› fark ettim. Tüfekli bir
asker vard›. Tüfe¤i onun elinden kap›p el-Kisravî’yi orac›kta mahkemede
öldürmeyi düflündüm. Tüfe¤i kapt›m. Önümde hiç kimse görünmüyordu.
Askerler, hakimler ve el-Kisravî korkmufltu. Mahkemedeki herkes d›flar›
ç›kar›ld›. Mahkemenin o celsesi tatil olmufltu. Mahkemeden ç›kt›m. On-
dan sonra bir daha hakimlerin ça¤r›lar›na yan›t vermedim. Mahkemeye

38 Dr. Nâs›r b. Abdullah el-Kaffârî, Mes’eletu’t-Takrîb beyne Ehli’s-Sunne ve’fl-fiîa, 2/218 ve
sonras›ndan (Dâru’t-Tayyibe, Riyad, I.bask›) naklen.
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“Mahkemenizde bir resmiyet görmüyorum ki ça¤r›n›za karfl›l›k vereyim.
Çünkü siz Allah’›n dininden, ‹slam’dan ac› duyuyorsunuz. Hükümetiniz
de öfke duymaktad›r. Benim görüflüme göre yarg›lanmas› gereken biri
varsa o da el-Kisravî’nin kendisidir. Biz de¤iliz. Çünkü o, dine karfl› sald›-
r›da bulunmufltur.” fleklinde sözler içeren bir mektup gönderdim. Bu se-
beple hükümetin el-Kisravî’yi fierî Mahkeme’de Adalet Dairesi’ne getirip
Allah’›n dinine küfretti¤i için yarg›lamas› maksad›yla binlerce imza topla-
d›m. Hükümet iste¤ime olumlu karfl›l›k verdi ve mahkeme tarih ve zama-
n› belirlendi. O gün onu orada öldürmeye kesin kararl›yd›m. Çünkü tek
cezas› bu idi. Kardefllemizden dokuz gönüllü onu mahkemede öldürmek
üzere gitmifllerdi. Hem kendisini, hem takipçisini, hem de korumas› Had-
dâd’› öldürmüfllerdi. Askerler, hakimler ve öteki insanlar d›flar› ç›km›fllar-
d›. Mahkemeyi izlemeye gelen üç bin kifli vard›. Gönüllü kardefllerimiz
hiçbir izdihama maruz kalmadan geri döndüler.”!39

Derim ki: Cinayeti iflleyen katil Nevvab Safevî’nin sözleri bu fle-
kilde. fiimdi fiîa’n›n taklit mercilerinden biri olan ‹mam Âyetullahu’l-
Uzmâ el-Mevlâ Hac› Mirzâ Hasen el-Ahkâkî’nin Hasen en-Necefî ta-
raf›ndan el-‹mân adl›yla Arapça’ya çevrilen Nâme fiîiyân adl› eserin-
deki ifadelerinden söz etmek istiyoruz. el-Ahkâkî flöyle demektedir:
“Gerçekten el-Kisravî öldürülmüfltür. Ancak onunla ba¤lant›s› bulu-
nan ve liderlik arzusu tafl›yan baz› kimseler hâlen hayatta bulunmak-
tad›rlar. Di¤er muhtelif mezheblere mensup olup da bu itirazlar aç›-
s›ndan kendisiyle ortak fikre sahip olan kimseler Nâme fiîiyân kita-
b›n›n muhtevas›n› görüp, içeri¤ine vak›f olacaklar.”40

el-Ahkâkî flöyle demektedir:
“el-Kisravî, flüphe uyand›ran fiil ve sözlerinin neden oldu¤u yarg› ve neti-
cesi ile karfl›lafl›nca, baz› kimseler onun bu afla¤›l›k hedefinin yok olup gi-
dece¤ini sand›lar. ‹sminin ve yaz›lar›n›n bir daha herhangi bir fley ortaya
koymayaca¤›n› zannettiler. Fakat durum bunun aksine gerçekleflti.41 el-
Kisravî’nin görüfllerine reddiyede bulunmak, aldatma ve kand›rmacalar›-
na ›fl›k tutmak her flart alt›nda ve herkese vaciptir.42 Onun zehire bulan-
m›fl olan inançlar›n›n bir bölümü basit insanlar›n zihin derinliklerine kök
salm›flt›r. Zira hâlen bile cahil ve yüzeysel kimseler içinde el-Kisravî’nin
itirazlar›n›n karfl› cevaplara teslim olmayaca¤›na inanan bir grup bulun-
maktad›r…”!43

Derim ki: Allah-u Ekber… el-Kisravî, fiiîlik mezhebine yönelik iti-
razlar›n›n ayd›n kesimden ve ilim talebelerinden olan bu kimselerin
karfl› cevaplar›na teslim olmayaca¤›na ikna olmufl insanlara hakk›

39 Bu nas›l bir devlet? Bu nas›l bir mahkeme? Tam anlam›yla bir komplo.
40 Hâirî, Kitâbul-Îimân, s.25, Savtu’l-Halîc, Kuveyt.
41 Bu e¤itimli fliînin itiraf›yla el-Kisravî’nin ortaya koydu¤u delillerin ne derecede güçlü ve

etkili oldu¤una dikkat ediniz.
42 el-Ahkâkî’nin reddiye cesareti el-Kisravî rahimehullâh’›n ölümünden sonra depreflti. Bu

cesaret her flart alt›nda vacip imifl.
43 Kitâbu’l-‹mân, s.23.
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nas›l da kabul ettirmifltir? Nitekim bu hususu Ahkâkî, ad› geçen ki-
tab›nda o¤lunun sorular›na cevap verirken itiraf etmifltir. fiöyle de-
mektedir: 

“Bu kitab› o¤lum ve gözümün sevinci Hac› Mirzâ Abdurrasûl el-Ahkâkî ile
aramda yap›lm›fl bir röportaj fleklinde yay›nlamak zorunda kald›m.”!44

Derim ki: Her ikisi de itiraf etmifltir ki, el-Kisravî’nin yeni tabileri
kültürlü ve ilim talebesi olan kesimdendir. O¤ul babas›na flöyle de-
mifltir: 

“Ben hayret ediyorum. Kültürlü talebelerden oluflan bir grup alenilik vas-
f› kazanm›fl olan bu bat›la nas›l ve niçin iltifat etmekte ve el-Kisravî’ye
ba¤lanarak yalanlar›n› onaylamaktad›rlar?”!45

Baba Ahkâkî flu sözlerle cevap vermektedir: 
“fiaflk›nl›¤a kap›lmayas›n! Onun tebas›ndan da bundan fazlas›n› bekleme!
Çünkü el-Kisravî’nin peflinden giden gençlerin çoklu¤u, memlekette ilim
talebesi olarak say›lmalar›na ra¤men ayn› zamanda hiçbir fley anlam›yor-
lar.”!46

el-Ahkâkî’nin Ahmed el-Kisravî’nin fliî kökenli oldu¤unu bilmekle
beraber “ilim talebesi olarak say›lmalar›na ra¤men” fleklindeki sözle-
rine dikkat et! O¤ul, baba el-Ahkâkî’ye hitaben gençlerinin bir k›sm›-
n›n el-Kisravî rahimehullâh’›n görüfllerini kabul ettiklerini ve bu görüflle-
ri müsellem olarak gördüklerini ikrar ederek flöyle demektedir: 

“el-Kisravî, flîa’n›n ölülere tap›nan, türbeleri kutsallaflt›ran müflrikler ol-
du¤unu söylemektedir. Kutsal olan ebedî istirahatgahlar› ziyarete giden-
lerin s›rf ölülerine ibadet etmek için gittiklerini dile getirmektedir. Bunun
neticesi olarak da asr›n gençlerinin bir bölümü bu ilkeyi belli bir s›n›ra
vard›rm›fllar ve müsellem olarak itibar etmifllerdir. Bu konuda cevab›n›z›
lütfeder misiniz?”!47

Derim ki: Biz hakk›; el-Kisravî rahimehullâh’›n fiîa taraf›ndan u¤run-
da öldürülmüfl oldu¤u hakk› savunuyor ve flunu söylüyoruz: fiîa’n›n
yapm›fl olduklar› türbeler ve meflhedler Mustafa sallallâhu aleyhi ve sel-

lem’in hidayetine ayk›r›d›r. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kabir-
ler üzerine bina yap›lmas›n› yasaklam›flt›r. fiîa ise bu nebevî yasakla-
ma kendi tariklerinden de sabit olmas›na ra¤men al›p duvara çalm›fl-
lard›r. Meselâ ‹mâmiyye fiîas›’ndan el-Hurr el-Âmilî, Vesâilu’fl-fiîa,
2/869 ve 3/454’te Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan rivayet etti¤ine göre Ra-
sûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem kabri üzerinde namaz k›l›nmas›n›, kabri
üzerine oturulmas›n› veya kabri üzerine bina yap›lmas›n› yasakla-
m›flt›r.”

44 Kitâbu’l-‹mân, s.25.
45 Kitâbu’l-‹mân, s.62.
46 Kitâbu’l-‹mân, s.62
47 Kitâbu’l-‹mân, s.28
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el-Hurr, Vesâil’inde 2/869’da Ali b. Cafer’den flöyle dedi¤ini riva-
yet etmifltir: 

“Ebu’l-Hasen Musa aleyhisselâm’a kabir üzerine yap› infla etmenin ve
kabrin üzerine oturman›n do¤ru olup olmad›¤›n› sordum. fiöyle dedi:
“Kabrin üzerine bina yapmak, oturmak, kireçle ve çamurla boyamak do¤-
ru de¤ildir.”

el-Hurr el-Âmilî, Vesâil’de 2/870’te Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan
flöyle dedi¤ini rivayet etmifltir: 

“Kabirlerin üzerine yap› infla etmeyin! Evlerin tavanlar›na da resim yap-
may›n! Çünkü Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve âlihî bunu kerih görürdü.”

Hac› Hüseyin Nûrî Tabersî, Mustedreku’l-Vesâil, 1/127’de Hz.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabrin kireçlenmesini, üzerine bi-
na infla edilmesini ve üzerine oturulmas›n› yasaklad›¤›n› rivayet et-
mifltir.

‹mam Sad›k rahimehullâh kabirler üzerine bina infla etmeyi, haram
yemek olarak addetmifltir. Kendisinden gelen bir rivayette bu flekil-
de bildirilmektedir. Söz konusu rivayeti Hac› Hüseyin Nurî Tabersî,
Mustedreku’l-Vesâil, 1/127’de zikretmifltir: 

“Abdullah b. Talhâ > ‹mam Sad›k aleyhisselâm’dan gelen rivayete göre
flöyle demifltir: Yedi fley haram yiyecektendir: Yönetimle ilgili yenen rüfl-
vet, zina mehiri, kahinlik ücreti, köpek için ödenen para ve kabirler üze-
rine binalar infla edenler…”

Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem el-Hurr el-Âmilî’nin, Vesâilu’fl-
fiîa adl› eserinin 2/870’te yer alan bir rivayete göre üzerine yap› bina
edilmifl olan kabirleri y›kard›. 

“Ebû Abdilah aleyhisselâm’dan gelen rivayete göre flöyle demifltir: Emî-
ru’l-Müminîn aleyhisselâm flöyle dedi: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sel-
lem beni kabirleri y›kmam ve resimleri k›rmam için göndermiflti.”

Vesâilu’fl-fiîa, 2/869’da Emîru’l-Müminîn aleyhisselâm’›n flöyle dedi¤i-
ni söylemifltir: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem beni Medine’ye gönderdi ve “Hiç-
bir suret b›rakmaks›z›n sil! Hiçbir kabir b›rakmaks›z›n yerle bir et!” dedi. 

Derim ki: el-Kisravî’nin de, kabirler üzerine bina yap›m›n›n ya-
saklanmas› konusunda Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ve ehl-i
beyte iktida ederek yasaklam›fl oldu¤u fley ayn› fleydir. Bu ilkeyi
özellikle ilim talebesi olan fliî gençlerden bir k›sm›n›n kabul etmesi
do¤ald›r. fiîa’n›n kendi tarikinden gelen bu rivayetlerde ifade edilen
kabirler üzerine yap› infla edilmesi, fiîa inanc›n›n bozulmas›na sebep
teflkil etmifltir. Öyle ki (meselâ) Hüseyin radiyallâhu anh’›n kabrini ziya-
ret etmeyi, bu ziyaretin flartlar›na riayet eden kimse için hacdan da-
ha faziletli saymaktad›rlar. Bunu ‹mam Humeynî’ye yak›n olanlardan
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biri dile getirilmifltir. Kendisi Abdülhüseyin Destgayb’d›r. es-Sevra-
tu’l-Huseyniyye, s.15 (Dâru’t-Teâruf, Beyrut) flöyle demifltir: 

“Alemlerin rabbi Hüseyin aleyhisselâm’›n kabrini ziyaret etmeyi, Beyt-i
Haram’› haccetmeye alternatif olarak kullar›na bir lütuf k›lm›flt›r. Haccet-
meye muvaffak olamayan buna sar›ls›n! Hatta öyle ki bunun sevab›, ziya-
ret flartlar›na riayet eden müminler için hac sevab›ndan daha fazlad›r. Ni-
tekim bu manada varid olmufl birçok rivayette bu husus sarihtir.”!!

Bundan daha kötüsü ve çirkini tan›nm›fl âyetullahlar› Muham-
med el-Hüseyin Kâflifu’l-G›tâ’n›n el-Ard ve’t-Turbetu’l-Huseyniyye,
s.26’da (Muessesetu Ehli’l-Beyt, 1402h.) kaydetti¤i fliîrin flu beytidir:

Hadisine göre Kerbelâ ve Kâbe’nin,

Yemin olsun yüksektir rütbesi Kerbelâ’n›n

Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in sünnetine muhalefet etme-
nin kesin sonucu budur. Bir sonucu da fiîa’n›n gelip ‹mam Sâd›k rahi-

mehullâh’a nisbet ederek flöyle söyledi¤ini rivayet etmeleridir. 
“Allah Arefe Günü’nde Arafat halk›na nazar etmeden önce Hüseyin kabri-
nin ziyaretçilerine rahmet nazar› ile bakar.”!!

Bu sözü el-Hurr, Vesâilu’fl-fiîa, 10/361’de ve âyetullahlar› Abdülhü-
seyin Destgayb de es-Sevratu’l-Huseyniyye, s.15’te zikretmifltir. Laf›z
Abdülhüseyin’e aittir.

el-Kisravî böylece, flîa alimlerini hezimete u¤ratmay› baflarm›flt›r.
fiîa ilim adamlar› ona karfl› cevap verebilecekleri tek bir vesile bula-
mam›fllard›r. Yaln›z bir vesile kalm›flt› ellerinde.. O da el-Kisravî’ye
suikast düzenlemek. Ve sonunda onu suikasta kurban ettiler. el-Kis-
ravî’nin katili de, bu cinayeti tertipleyen de mal›n ve evlad›n fayda et-
medi¤i o günde Allah’›n huzurunda durdurulacaklar.

6- fiiî Seçmenin Sünnî Adaya Karfl› Tutumu
fiiî seçmenlerin Sünnî adaya karfl› sergiledikleri tav›r ona oy ver-

memektir. Bu hakikati bize aç›klayan Âyetullahu’l-Uzmâlar› ve taklit
mercileri Cevvâd et-Tebrîzî’dir. S›ratu’n-Necât fî Ecvibeti’l-‹stiftâât
(el-Hûî’ye ait bir eser) adl› eserle birlikte bas›lm›fl olan (Mektebetu’l-Fa-

kîh, Kuveyt, 1997m.) talikleri ve fetvalar› içinde 3/411’de yer alan cevapla-
r›nda bunu dile getirmifltir.

(Tebrîzî’ye sorulan sorular ve verdi¤i cevaplar:) 

SSoorruu:: Mümin kendi adayl›¤›n› koydu¤u taktirde velâyet ehli
olanlar›n oylar›n›n zayi olaca¤›n› ve velâyet ehli olmayan kimsenin
kazanaca¤›n› kesin olarak biliyorsa, flîa oylar›n› toplamas›na gönlün
raz› gelece¤i fliî bir aday varken kendisinin aday olmas› câiz midir?
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CCeevvaapp::  (Bu ikinci mümin flîaya fayda sa¤layaca¤› taktirde) sa¤-
lam bir varsay›ma dayal› olarak onun kendisini aday göstermesi câ-
iz de¤ildir. Allah bilir.

SSoorruu::  ‹kisinin aras›nda sadece birisinin vazgeçmesi fleklinde
aç›k bir fark bulundu¤u zaman, onlar›n ve geri kalan flîan›n sorumlu-
lu¤u nedir?

CCeevvaapp:: Her müminin, flîan›n ç›kar›na riayet etmesi ve s›k›nt›lar›
uzaklaflt›rmas› gerekir. Allah bilir.

SSoorruu:: Mecliste her bölgeden sadece iki vekilin bulunmas› konu-
sunda anlafl›lm›fl olsa ve normal olarak kazanacak güçlü bir velâyet
ehli kimse bulunsa; ikinci merkezde de biri velâyet ehli olan di¤eri
de velâyet ehli olmayan ve birbirlerine rakip iki aday bulunsa;

1- fiîan›n fas›kl›kla tan›nmayan bu ikinci velâyet ehli kimseye oy
vermesi gerekir mi? 

2- fiiîlerin muhalif adaya rakip olan ikinci adaydan daha faziletli
üçüncü bir velâyet ehli aday ç›karmas› haram m›d›r? Ayr›ca bazen flî-
an›n ikinci koltu¤u yitirip muhalifin kazanaca¤›n› kesin olarak bilsek
ve bazen de kesin olarak bilmeyip de sadece böyle bir zanda bulun-
sak; bu iki durumda hüküm nedir?

CCeevvaapp::  
1- fiîa’ya hizmet edece¤ini, fleriata ve ehl-i beyt aleyhimusselâm’›n

mezhebine muhalif hususlar› desteklemeyece¤ini biliyorlarsa, daha
güçlüsü ve daha uygunu bulunmad›¤› taktirde bu flahs› tayin etmele-
ri gerekir. Allah bilir.

2- Bu üçüncü flahs›n kazanamayaca¤›n› biliyorlarsa, flayet varsa,
geçen flartlardan dolay› muhalife rakip olan› tercih ederler. Allah bilir.

SSoorruu:: Velayet ehli olan kimsenin, muhalif bir aday ad›na bir se-
çim anahtar› (yani propagandac›) olarak çal›flmas› câiz midir?

CCeevvaapp:: Böyle bir fley câiz de¤ildir. Allah bilir. 

SSoorruu:: Ayn› seçim bölgesinde adaylar içinde muhalif ve fliî olan-
lar varken;

1- Dindar fliî varken muhalife oy vermek,

2- Fas›k fliî varken muhalife oy vermek,

3- Laik fliî varken muhalife oy vermek.

CCeevvaapp::  Seçim câiz de¤ildir. Ancak seçilecek kimse flîaya hizmet
eden bir fliî ise ve flîa mezhebine muhalif bir kanuna göre oylama ya-
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p›lm›yorsa durum farkl›d›r. Bu vas›flara sahip bir flah›s bulunmuyor-
sa, onun seçilmesi vaciptir. Me¤er ki ondan daha güçlüsü ve daha uy-
gunu bulmas›n. Allah bilir.

***
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Dördüncü Fas›l

MÜSLÜMAN KARDEfiLERE MESAJ

1- Müslüman Kardefller ve fiîa Takiyyesi
Bizim içimizden fiîa’ya karfl› duygusal tutumlar sergileyenler

fiîa’n›n sahip oldu¤u inançlar› bilmemektedirler. fiîa hesab›na çal›-
flan ve yazan yazarlardan biri olan ‹zzeddin ‹brahim, Mevk›fu Ule-
mâi’l-Muslimîn mine’fl-fiîa ve’s-Sevrati’l-‹slâmiyyeti’l-Îrâniyye adl› ki-
tab›nda, s.14-15’te (Matbaatu Sebher, Tahran, II. bask›, 1406h.; ‹ran ‹slâmî Enformas-

yon Örgütü, Uluslararas› ‹liflkiler Yay›nlar›) Ömer Tilmisânî’den Hasan el-Ben-
nâ’n›n flu tutumunu aktarmaktad›r. Tilmisânî flöyle demektedir: 

“Kendisine birgün Ehl-i Sünnet ile fiîa aras›ndaki ihtilaf›n boyutlar›n› sor-
duk. Malum oldu¤u üzere Müslümanlar aras›nda ‹slam düflmanlar›nca fi-
tili atefllenmeye çal›fl›lan ayr›l›klar söz konusu iken; Müslümanlara yak›fl-
mayan böylesine zorlu meselelere giriflmeyi bizlere yasaklam›flt›. Kendi-
sine flöyle dedik: Biz bu soruyu taassup nedeniyle yada Müslümanlar ara-
s›ndaki ihtilaf uçurumunu daha da derinlefltirmek için sormuyoruz. Sade-
ce bilgilenmek için soruyoruz. Çünkü sünnîler ile fliîler aras›nda olanlar
say›lamayacak kadar çok say›da telif edilmifl eserlerde mezkûrdur. Bu
kaynaklarda araflt›rmada bulunmay› mümkün k›lacak kadar genifl bir
vakte sahip de¤iliz…”!

Tilmisânî’nin bu sözünden de anlafl›laca¤› üzere fieyh Hasen el-
Bennâ rahimehullah’›n bu meseledeki tavr› flîa ile sünnîler aras›ndaki ih-
tilaf meselelerine dalmamak idi. Dolay›s›yla el-Bennâ bu tehlikeli
mesele hakk›nda araflt›rmada bulunmay› uygun görmüyordu. Tilmi-
sânî kendisi de bu mesele hakk›nda araflt›rma yapmalar›na imkan ta-
n›yacak kadar genifl bir vakte sahip bulunmad›klar›n› aç›k bir dille
ifade etmifltir. Burada iki olumsuzluk bir araya toplanm›flt›r: Vaktin
müsait olmamas› ve böyle zorlu ihtilaf meselelerine dalma yasa¤›.

Öyleyse el-Bennâ rahimehullah’›n fiîa ile yak›nlaflmas› ne ilimden ve
ne de bu gibi konular› ele alan ilmin teflvikinden kaynaklan›yordu.
Bu husus, fiîaya karfl› duygusal yaklaflanlar ya da fiîa ile yak›nlaflma
propagandas› yapanlar diyelim; bu kimselerin fiîa’n›n inançlar› ko-



nusunda bilgili olmad›klar›n› söylememizi gerektirmez. Bilakis sahip
olduklar› prensip bu ilme ya da böyle bir ilmin varl›¤›n›n yasaklan-
mas›na karfl› savafl aç›lmas›d›r. Araflt›rmac›lar›n gözden kaç›rmama-
s› gereken tehlikeli bir noktad›r bu nokta.

Bu kimselerin izledikleri tutum, Müslümanlar› da takip etmeye
zorlayacak bir hüccet midir?

Vallahi, hay›r! Onlar›n bu tutumlar› hüccet de¤ildir. Herhangi bir
ilim, delil, hüccet  ve burhan üzerine kurulu da de¤ildir. Do¤ru olan
onlar›n bu tutumlar›n›n hilaf›d›r. Ad› geçen yazar›n naklettikleri, her
ne kadar bunu kasdetmedi¤ini çok iyi bilsek de kendisi lehine bir iyi-
lik say›l›r. Çünkü bu iyilik kendileri hesab›na yaz›lar kaleme ald›¤›
kimselerin flartlar›yla uyuflmamaktad›r.

Hasen el-Bennâ rahimehullah’› di¤er sünnîler gibi Müslümanlar›n ya-
k›nlaflmas› ve aralar›ndaki ihtilaflar› bir kenara b›rakmalar› ilgilen-
dirmektedir. Fakat kendisi fiîa’n›n Ehl-i Sünnete karfl› gerçek tutu-
munun ne oldu¤una muttali olamam›flt›r. Karfl›laflm›fl oldu¤u flartlar
ve meflguliyetler, -Tilmisânî’nin sözlerine göre- tebas›n›n vakit darl›-
¤› fiîa’n›n mezheblerinin eksenini teflkil eden klasik kitaplar›nda ve
fiîa taraf›ndan zavall› ve iyi niyetli kimselerden gizlenip yaln›zca ken-
dileri taraf›ndan istifade edilen eserleri üzerinde araflt›rma ve incele-
meye f›rsat vermemifltir. Bu iyi niyetli insanlar genel olarak birlik
ça¤r›s› yapan yumuflak üsluplu kitaplar› görebilmifllerdir. Bu da ta-
kiyyenin güçlü bir flekilde uygulanmas›n›n, yani ketum kalmak, kan-
d›rmak ve gerçe¤e ulaflmaya engel olmak gibi aldatma vas›talar›n›n
iyi kullan›lmas›n›n sonucudur. 

fieyh Hasen el-Bennâ’n›n izledi¤i tutumu delil olarak ileri süren
kardefllerimize düflen görev “Bir fleyi bilmemek, o fleyin var olmad›-
¤› anlam›na gelmez” fleklinde ifade edilen kurala sayg› gösterip uy-
makt›r. Hasen el-Bennâ rahimehullah (sand›¤›m›z kadar›yla), taklit mer-
cileri olan fieyh Hasen en-Necefî’nin -daha önceki sayfalarda nakle-
dildi¤i üzere- Lübnanl› fiîa âlimi Muhammed Cevvâd Mu¤niye tara-
f›ndan on dokuzuncu asr›n mucizesi olarak nitelenen ve el-Bahrânî,
efl-fioflterî, el-Meclisî, Abdullah fiebber ve el-Müfîd taraf›ndan da
benzer nitelemelere mahzar olan 40 ciltlik eseri Cevâhiru’l-Kelâm’da
nakletti¤ine göre velâyeti inkar edenin, Ebû Bekir ve Ömer’i önde tu-
tan›n fiîa aras›nda ihtilafs›z kafir oldu¤unu biliyordu.

el-Humeynî, el-Erbaîn adl› kitab›nda, s.511’de flöyle demektedir: 
“Malumdur ki bu durum ehl-i beyt flîas›na özgüdür. Di¤er insanlar bundan
mahrumdurlar. Çünkü iman ancak Ali ve onun masum ve pak vasileri aley-
himusselâm’›n velayeti ile gerçekleflir. Hatta gelecek bölümde de zikrede-
ce¤imiz gibi Allah ve Rasûlü’ne iman velâyet olmadan makbul de¤ildir.”!!
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Derim ki: “Acaba fieyh Hasen el-Bennâ rahimehullah, flayet bunlar›
bilseydi, böylesine tehlikeli sözler karfl›s›nda susar m›yd›? Çünkü
Hasen el-Bennâ’n›n ve Sünnî kardefllerinin iman›, vasilerin ve ma-
sumlar›n velâyetine inanmad›klar›ndan dolay› onlara göre makbul
de¤ildir.

el-Humeynî, el-Erbâin, s.512’de flöyle demektedir: 
“Hadis-i flerifin sonunda ehl-i beytin velâyeti ve tan›nmalar›n›n amellerin
kabulü konusunda flart oldu¤u hakk›nda geçenler, müsellem hususlardan
say›l›r. Hatta Kutsal flîal›k mezhebinin zaruriyat›ndand›rlar. Bu konudaki
haberler böyle muhtasar kitaplar›n ele alabilece¤inden daha büyük ve te-
vatür hacminden daha fazlad›rlar. Elinizdeki kitap bu haberlerden baz›s›-
n› zikretmekle berekete eriflecektir.”!!

Derim ki: Ehl-i beytin velâyeti ile kastedilenin masum imamlar
oldu¤unu az önce görmüfltünüz.

Masum imamlar›na inanman›n, Allah’a ve Rasûlü’ne iman›n ve
amellerin kabul edilmesinde flart oldu¤unu da ö¤rendiniz. Buna gö-
re ‹mam Hasen el-Bennâ’n›n yürüttü¤ü mücadele ve cihad, Humey-
nî’nin terazisine ve inanc›na göre… olmaktad›r. (Buradaki yan›t
fiîa’ya karfl› iyi duygular besleyenlere b›rak›lm›flt›r.) Çünkü Hasen el-
Bennâ, masum imamlar inanc›na sahip de¤ildir.

2- Muhammed Gazâlî rahimehullah ve fiîa
fieyh Gazâlî, kendisine ait bir ses kasetinde aç›k ifadelerle Irak

Baas Partisi’ne karfl› yürüttükleri savaflta flîay› desteklemek üzere
bir grup sünnîyi gönderebilme gücü olsa, bunu gerçeklefltirebilece¤i-
ni belirtmektedir. Fakat kasette de söyledi¤i gibi buna gücü yetme-
mektedir. Deriz ki:

Gazâlî, Humeynî’nin sözlerine flöyle bir u¤rayarak rolünü als›n!
Ey fleyh! Allah, kalbini ve basiretini ayd›nl›¤a kavuflturdu da uygula-
maya konuldu¤u taktirde amelinin veya niyetinin kabul edilmesi için
on iki masumun imaml›¤›na inan›r hale mi geldin? 

Ehl-i Sünneti hiçbir hilaf olmadan tekfir ettiklerine dair görüflle-
rini nakleden kendi alimlerinden de daha m› iyi biliyorsun fiîa mez-
hebini?

Meclisî’den, Bahrânî’den, Necefî’den, Kummî’den, Humeynî ve
masum on iki imama inanmayanlar›n küfre girdi¤ini aç›kça söyleyen
di¤erlerinden daha m› bilgilisin?

Esef verici durumlardan biri de fieyh Muhammed Gazâlî rahimehul-

lah’›n et-Talîatu’l-‹slâmiyye, Say›: 26, Mart 1985’te yapm›fl oldu¤u
aç›klamalard›r. ‹zzeddin ‹brahim ad›nda bir flahs›n (sorumluluk ken-
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disine aittir) aktard›¤›na göre Müslüman Alimlerin fiia’ya ve ‹slam
Devrimi’ne Karfl› Tutumlar› adl› kitab›nda, s. 22’de mezhebleri yak›n-
laflt›rma grubu içindeki rolü ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap ola-
rak flunlar› söylemifltir: 

“Evet, ben ‹slam mezhebleri aras›nda yak›nlaflt›rma ile ilgilenen kimse-
lerdendim. Kahire Takrib (Yak›nlaflt›rma) Dairesi’nde sürekli ve yo¤un
bir çal›flmam vard›. fieyh Muhammed Takî el-Kummî gibi fieyh Muham-
med Cevvâd Mu¤niye ile de dost olmufltum. fiîa’n›n önde gelen alimlerin-
den birçok dostum vard›…”!

Ayr›ca fieyh Gazâlî, Keyfe Nefhemu’l-‹slâm (‹slam’› Nas›l Anlaya-
l›m?) adl› kitab›nda da, s.116’da (III. bask›, 1983m, Dâru’t-Tevfîki’n-Nemûzeciyye)

faydal› bir muhtasar eserin M›s›r Evkaf Bakanl›¤› bünyesinde bulu-
nan Kültür Müdürlü¤ü taraf›ndan bas›m›n›n gerçeklefltirilmesinden
duydu¤u sevinci ilan etmifltir. Bu kitap ‹mâmiyye fiîa’s›na göre iba-
detlerle ilgili ahkam› içeren bir f›k›h kitab›d›r. Gazâlî, Zalâmun mi-
ne’l-Garb adl› kitapta, s.196’da (I. bask›, 1956, Dâru’l-Kütubi’l-Arabî, M›s›r) flun-
lar› ifade etmektedir: 

“Ezher-i fierif’teki ilim ehlinin birço¤unda, flîa hakk›nda sokufltu-
rulmufl bir tak›m faraziyelerin ve flayialar›n oluflturdu¤u bir imaj bu-
lunmaktad›r.” (Bununla birlikte Keyfe Nefhemu’l-‹slâm (‹slam’› Na-
s›l anlayal›m?) adl› kitab›nda, s.116’da flöyle demektedir:) “fiîa alim-
leri aras›nda Selef-i Sâlihînin yaflamlar› hakk›nda aflikar bir ahmak-
l›kla söz eden kimseleri bulabilmekteyiz. Böyle bir fleye yeltenmek
kal›c› bir tefrikaya ve ümmetin safiyetinin bozulmas›na neden ola-
cakt›r…”

Keyfe Nefhemu’l-‹slâm, s.118’de de flöyle demektedir: “Kuruntu-
lar nedeniyle oluflmufl olan bu uçurumu kapamak ve hatta birtak›m
arzular sonucu oluflmufl olan bu uçurumu yok etmek amac›na matuf
olumlu ve keskin bir çal›flma gerçeklefltirmemin uygun olaca¤›n›
gördüm. Evkaf Bakanl›¤›’n›n M›s›r’da okutulan dört mezheb f›kh› ya-
n›na ‹mâmiyye fiîas›’n›n f›k›h mezhebini ekleme görevini üstlenmesi-
ni de münasip gördüm. Kültür Müdürlü¤ü, fiîa kardefllerimizden olan
müctehidlere ait ‹slam f›kh› içinde ibadet ve muamelata dair bablar›
takdim etmeyi üstlenecektir. Akl› bafl›nda kifliler bu ilmî çabalar› in-
celeyince, telif etmifl oldu¤umuz f›khî okumalarla bizi bundan uzak-
laflt›ran kötü olaylar aras›ndaki benzerli¤in ne kadar yak›n oldu¤unu
görecektir.”

Derim ki: Böylelikle Gazâlî rahimehullah’›n yan›lg›s› önünüze seril-
mektedir. As›llardan önce ferî konularla ifle bafllam›flt›r. Bu zat girifl-
ti¤i bu konu hakk›nda hikmet ve ince bir anlay›fla sahip de¤ildir. Zi-
ra kendisine flu soruyu sormas› gerekmektedir: Masum on iki kiflinin
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imâmeti, fiîa’ya göre dinin temel esaslar›ndan ya da ferî konular›n-
dan m›d›r? fiîa’n›n bize muhalefeti sadece f›k›h alan›nda m›d›r?

Biz fieyh ad›na flöyle cevap verebiliriz: fiiî fleyh Muhammed R›za
el-Muzaffer, Akâidu’l-‹mâmiyye, s.93, 94, 95, 98’de (Menflûrât Dâri’t-Teblî-

¤i’l-‹slâmî, Kum/‹ran) flunlar› ifade etmifltir: 
“‹mâmetin dinin as›llar›ndan biri oldu¤una itikad ediyoruz. ‹man buna
inanmaks›z›n tamam olmaz… Ayr›ca bunun (imametin) peygamberlik gi-
bi Allah-u Teâlâ’dan bir lütuf oldu¤una inan›yoruz… Binaenaleyh imâ-
met, peygamberli¤in bir devam›d›r… ‹mam›n peygamber gibi ahlaks›zl›k
ve fuhfliyat›n gizli-aç›k her türlüsünden masum oldu¤una inan›r›z…
‹mamlar›n emir sahibi olduklar›na inan›r›z… Hatta onlar›n emirlerinin
Allah-u Teâlâ’n›n emri; yasaklar›n›n da Allah’›n yasa¤› oldu¤una; onlara
itaat etmenin Allah’a itaat; onlara isyan etmenin Allah’a isyan etmek ol-
du¤una inan›r›z.”!!

Demek ki, imâmet icmâ ile onlar›n dinlerinin temel esaslar›ndan
biridir. fiiîler ya da fiiîlere yak›n duygular besleyenler içinde bundan
baflka bir fley söyleyen varsa beri gelsin!

Rükün say›lan bir asl› inkar eden kimse, Sünnî ve fiiîlerin ittifak›
ile kafirdir. Ehl-i sünnet, fiiî anlay›fl›nda yer alan imâmet esas›n› in-
kar etmektedir. Buna göre bunun anlam›, Sünnîlerin fiiî inanc›nda
kafir olduklar›d›r. Sadece buradan hareketle bile onlar›n Ehl-i Sün-
neti tekfir ettikleri sonucuna kesin olarak varabilirsiniz. On iki ima-
m›n imametini inkar edenlerin kafir olduklar› fliî alimlerce aç›k ola-
rak ifade edilirken ne düflünüyorsunuz?

fieyh Muhammed Gazâlî rahimehullah Sünnîlerin hüsnü niyetleri ve
saf kalplilikleri konusunda bir örnektir. fiiî ilim adam› Muhammed
Cevvâd Mu¤niye ile dostluk ba¤›na sahiptir. Fakat Gazâlî, Mu¤niye
ve di¤erlerinin, fieltût ve baflkalar›n›n fetvalar› gibi bir tak›m mezhe-
bî kazan›mlar elde etmek için kendisine karfl› takiyye yapt›klar›n›
bilmemektedir. fieyh Muhammed Gazâlî kendisine ait bir ses kase-
tinde aç›kça flu ifadeleri dile getirmifltir: “fiîa’ya göre imâmet mezhe-
bin rükünlerinden biridir…”

Gazâlî bu sözleri flîa hakk›nda kendisine yöneltilen baz› sorular›n
yan›tlar›n› içeren bir konferans s›ras›nda dile getirmifltir. el-Muzaffer
imâmetin dinin rükünlerinden oldu¤unu ifade ederken Gazâlî de
mezhebin rükünlerinden oldu¤unu ifade etmektedir!!

fiiî ilim adam› Muhammed Cevvâd Mu¤niye’nin efl-fiîa fi’l-Mîzân,
s.269’da (Dâru’t-Teâruf li’l-Matbûât, Beyrut, Lübnan, 1399h, IV. bask›) flunlar› kay-
detti¤ini tespit ettim: 

“fiîa’ya göre mezhebin zaruriyat› iki türe ayr›lmaktad›r. Birinci tür temel
esaslara yöneliktir. Bu temel esaslar da imâmettir. On iki imamc› her fli-
înin on iki imam›n imaml›¤›na inanmas› vaciptir. Bunlar›n imaml›¤›na
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inanmay› bilerek yada bilmeyerek b›rakan ve üç temel esasa inanan kim-
seler fiîa nazar›nda fliî olmayan Müslümanlard›r. Müslümanlar›n lehine
olanlar onlar›n da lehine; aleyhine olanlar onlar›n da aleyhinedir. Dolay›-
s›yla imamet, fiiîlik mezhebinin temel esas›d›r…”!

Derim ki: Mu¤niye; fieyh Gazâlî’yi kendi sesi ile kaydedilmifl olan
ses kasetinde yapt›¤› aç›klamalar›nda yan›lg›ya m› düflürdü? 

Mu¤niye burada imâmetin temel bir esas oldu¤unu aç›klam›flt›r.
Fakat dinin de¤il mezhebin zaruriyat›ndan say›lan bir temel esas ol-
du¤unu söyleyerek sapt›rma ve aldatmada bulunmaktad›r. Bununla
birlikte el-Muzaffer imametin dinin rükünlerinden biri oldu¤unu söy-
lemifltir. Bunlara bir de “On ‹ki ‹mam›n velâyetine ‹nanmayanlar›n
Kafir Olduklar›” bölümünde geçti¤i gibi fliî alimlerin imâmeti inkar
edenleri tekfir etmelerini de ekleyiniz.

Mu¤niye’nin bu sözleri neden söyledi¤ini biliyor musunuz? Çün-
kü Sünnîlere hitap etmektedir. Bu ifadelerini M›s›r’da yay›nlanan Ri-
sâletu’l-‹slâm Dergisi’nde, Say›:4, Cilt:2, Y›l:1950’de “Darûrâtu’d-Dîn
ve’l-Mezheb (Dinin ve Mezhebin Zaruriyât›)” bafll›¤› alt›nda kaleme
alm›flt›r. ‹ktibasta bulundu¤umuz kitab›n›n 267. sayfas›nda dipnotta
da bu tasrih etmifltir. Bu adam yazd›klar›n› takiyye örtüsü alt›nda
yazm›flt›r. Fakat Yüce ve Kadir olan Allah bu flahs›n hakikatinin or-
taya serilmesini dilemifltir. 

Müslüman kardeflim! Muhammed Hasen en-Necefî’nin Cevâhi-
ru’l-Kelâm adl› kitab›ndan daha önce iktibasta bulunmufltuk. Kita-
b›nda Sünnîlerin g›ybete konu edilmeleri câiz olan birer kafir olduk-
lar›n› aç›kça söylemektedir. Onlar›n H›ristiyanlardan daha flirret; kö-
peklerden daha necis olduklar›n› ifade etmektedir. Hakka (yani mez-
heblerine) muhalefet edenin kafir oldu¤u konusundaki icmâlar›n› da
nakletmektedir.

fiimdi on iki imam›n imâmetine inanmayan›n fliî olmayan Müslü-
man oldu¤unu ifade eden Muhammed Cevvâd Mu¤niye’nin görüflünü
ö¤reneceksiniz.

Muhammed Cevvâd Mu¤niye, Mea Ulemâi’n-Necefi’l-Eflraf, s.81’de
(Dâru Mektebi’l-Hilâl, Dâru’l-Cevvâd, Beyrut/Lübnan, 1984m.) flöyle demektedir: 

“el-Cevâhir sahibi yada on dokuzuncu yüzy›l mucizesinin sahibi.. mucize
sahibi d›fl›nda hiçbir insan›n bir benzerini yapamayaca¤› fley anlam›na
gelmiyor mu? ‹slam’›n teflri konusunda fakihleri ve müellifleri var oldu-
¤undan itibaren bugüne de¤in kapasitesi, kuflat›c›l›¤›, derinli¤i, tetkikleri,
görüflleri arzedip ay›klamas› bak›m›ndan el-Cevahir kitab› gibi bir eser te-
lif edilmemifltir… Bu eser hacimli bir eser olmas›na ra¤men nakil ve kes-
yap›flt›r yöntemi ile kaleme al›nm›fl bir kitap de¤il; araflt›rma ve tahkik
üzere kurulu bir eserdir…”!?

Mu¤niye, s.82’de flunlar› dile getirmektedir:
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“Tekmiletu Emeli’l-Âmâl adl› eserin sahibi merhum Seyyid Hasen es-
Sadr’dan flöyle dedi¤i nakledilmifltir: el-Cevâhir kitab›n›n baflar›s› ve re-
vaç bulmas› öncelikle müellifinin ihlas›na, iyi niyetlili¤ine, Allah’a ve in-
sanlara karfl› alçakgönüllü olufluna dayanmaktad›r.”!?

Daha sonra Muhammed Cevvâd Mu¤niye, el-Cevâhir müellifine
rahmet okuyarak Mea Ulemâi’n-Necef adl› kitab›nda, s.84’te flöyle
demektedir: 

“Allah el-Cevâhir müellifine rahmet etsin! Kendisinin say›larla ifade edi-
lemeyecek kadar çok menk›besi bulunmaktad›r.”!?

el-Cevâhir müellifinin sözünü burada tekrar zikretmek uygun
olacakt›r. 22/63’te flöyle demifltir: 

“Her halukarda (g›ybetle ilgili -çev.-)haraml›¤›n imamlar›n (aleyhimusse-
lâm) bir tekini dahi inkar eden di¤er kafirlere ve muhaliflere de¤il de sa-
dece on iki imam›n imâmeti görüflünde olan müminlere özgü oldu¤u or-
taya ç›km›flt›r.”. Daha önce nakledilmifl olan daha baflka ifadeleri de bu-
lunmaktad›r. !?

Derim ki: Ehl-i Sünneti ‹slam’›n d›fl›na ç›karan bu çirkin ifadeleri
reddetmeyen di¤er fliî âlimler gibi Muhammed Cevvâd Mu¤niye de
el-Cevâhir müellifinin bu sözlerini reddetmemifl; bilakis ikrar edip
övgüde bulunmufllard›r. Bu kitab› da bir mucize olarak görmüfller-
dir. Allah bizleri de, hüsnü niyetle flîaya karfl› güzel duygular besle-
yenleri de affetsin!

Muhammed Cevvâd Mu¤niye, Mea Ulemâi’n-Necef adl› kitab›n-
da, s.69 ve sonras›nda el-Hadâiku’n-Nâd›ra müellifi fieyh Yusuf el-
Bahrânî’nin biyografisine yer vererek hakk›nda övgülü ifadeler kul-
lanm›flt›r. Eklinizdeki bu kitab›n bafl taraflar›nda Bahrânî’nin fiîa’ya
muhalif olanlar› tekfir etti¤i dile getirilmiflti. Muhammed Cevvâd
Mu¤niye bunu reddetmemifltir. daha sonra Allah Muhammed Cevvâd
Mu¤niye’nin ketmettiklerini Mea Ulemâi’n-Necef, s.38’de allameleri
el-H›llî’yi överken ifade etti¤i flu sözleriyle ortaya sermifltir: 

“Allame onlara Rasûlullah’tan sonra hiçbir fas›la olmaks›z›n halife oldu-
¤unu ve dört imam›n taklidinin bat›l oldu¤unu kesin delillerle isbat etmifl
onlar›n da hepsi Allame’nin bu görüflünü kabul etmifllerdir.”!!

Derim ki: Mu¤niye’ye göre dört mezhebin kesin delillerle bat›l ol-
du¤una dikkat edin! Tabii ki bu mezheblerin usul ve furu olarak ba-
t›l olufllar›n› kasdetmektedir.

Tüm bunlardan sonra fieyh Gazâlî rahimehullah fiîa’n›n bize karfl› ta-
kiyye yapt›¤›n› ö¤renmifl midir?! 

fieyh Gazâlî’nin sözüne geri dönüyoruz: ‹lim ehlinden birço¤u-
sunda fiîa hakk›nda sokuflturulmufl birtak›m faraziyelerin ve flayiala-
r›n oluflturdu¤u bir imaj bulunmaktad›r. (Biz de deriz ki) Sabit ve
hatta mütevatir olan rivayetlerinden, Müfîd, Tûsî, Sadûk, Meclisî,
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Hurr Âmilî, Kerkî, Feyd Kâflânî, Yusuf Bahrânî, Hüseyin Bahrânî, Ab-
dullah fiebber, Mâmkânî, Muhammed Hasen Necefî, Humeynî, Hûî,
Muhammed fiirazî ve benzeri önde gelen bariz flahsiyetlerinin görüfl-
lerinden nakletmifl olduklar›m›z; Ezher-i fierif’teki ilim ehlinin birço-
¤unda fiîa hakk›nda imaj oluflturan faraziyeler ve flayialar bunlar öy-
le mi? Bu flah›slar Ehl-i Sünnetin kafir ve necis olduklar›n› sarahatle
ifade etmediler mi? Muhammed Cevvâd Mu¤niye, allameleri ve hat-
ta az›tkanlar› el-H›llî’nin dört mezhebi iptal ediflini kabul etmedi mi?
Ve bu iptal ediflini de kesin delillerle (!) gerçeklefltirilmifl olarak ni-
telemedi mi? Öyleyse bu konuda fiîa inançlar›n›n bat›ll›¤›n› beyan
eden ve onlarla yak›nlaflman›n tehlikelerine karfl› uyar›da bulunan
Ezher alimleri hakl›d›rlar.

Sonra Gazâlî’nin, Zalâmun Mine’l-⁄arb adl› kitab›nda, s.195’teki
flu sözlerine kulak veriniz: “fiiîler ve Sünnîler aras›ndaki ihtilaf›n di-
nî olmaktan çok siyasi oldu¤unu söyleyebilirim.”

Bir di¤er sözü de s.197’de: “Ben fluna kaniyim ki (Ezher) fiîa’ya
elini uzatt›¤› taktirde günefl ›fl›nlar› alt›ndaki buz kütleleri gibi dedi-
kodu faktörleri de kendili¤inden eriyip gidecek.”

Derim ki: ‹lginçtir ki, Sünnîler ile fiiîler aras›ndaki ihtilaf›n dini
olmaktan çok siyasi oldu¤unu söyleyen Gazâlî, Difâun ani’l-Akîde
ve’fl-fierîa, s.265’te (Matbaatu Hassân, 1975m, IV bask›) flöyle demektedir: “fii-
îler ve Sünnîler aras›nda kimisi derin, kimisi de s›¤ olan birtak›m f›k-
hî ve teorik anlaflmazl›klar bulundu¤unu reddediyor de¤ilim.”

Öyleyse flu anda Gazâlî’nin de ikrar›yla takrib (yak›nlaflma) fikri-
ne muhalif olanlar›n flîa’ya karfl› uyar›da bulunma konusunda bir ma-
zeretleri bulunmaktad›r. Çünkü Sünnîler ile fiiîler aras›nda derinlik-
li anlaflmazl›klar bulunmaktad›r. Buna ilaveten flunu da kesin olarak
ifade ederiz ki; Muhammed Gazâlî rahimehullah, fiîa nezdinde mutemet
kabul edilen, Sünnîlerin kafir olduklar› konusunda icma eden ve fiiî
kurnazl›¤›yla Gazâlî vb. kurbanlar›n gözlerinden kaç›r›lan kaynakla-
ra muttali olmam›flt›r. 

3- Takrîb (Yak›nlaflma) Karfl›tlar›
fiîa ile yak›nlaflma fikrine karfl› ç›kanlar bofl konuflmamaktad›r-

lar. Bilakis sergiledikleri bu muhalefetlerinde Gazâlî taraf›ndan da
baz›lar› itiraf edilmifl olan hususlar› delil olarak ileri sürmüfllerdir.
Öyle ki fiîa’ya karfl› daha gevflek davrananlar bat›l üzerindeki inatla-
r› ve ›srarlar› çarp›p kalm›fllard›r. Dr. Mustafa es-Sibâî’nin es-Sunne-
tu’n-Nebeviyye ve Mekânetuhâ fi’t-Teflrî adl› kitab›nda, s.9’da (el-Mek-

tebu’l-‹slâmî, Beyrut, 1978m, II. bask›) söylediklerine kulak verelim: 
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“1953 y›l›nda, Abdülhüseyin fierefuddin’i Sur’da, Amil Da¤›’ndaki
evinde ziyaret ettim. Yan›nda baz› flîa alimleri de vard›. Söz birli¤i
edilmesinin, fiîa ve Ehl-i Sünnet f›rkalar›n›n birbiriyle muvafakat›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n›n zaruretinden bahsettik. Bu konudaki en büyük
faktörlerden biri her iki grubun alimlerinin birbirlerini ziyaret etme-
si ve sözü edilen yak›nlaflmaya ça¤r›da bulunan kitaplar ve eserler
neflredilmesiydi. Abdülhüseyin bu fikre hamasetle sar›l›yor, inan›-
yordu. Bu hedef do¤rultusunda Sünnî ve fliî alimler için bir konfe-
rans düzenlenmesi üzerinde anlafl›ld›. Elde etti¤im sonuçtan sevinç
duyarak yan›ndan ayr›ld›m. Sonra Beyrut’ta siyaset adamlar›ndan,
tüccarlardan ve edebiyatç›lardan müteflekkil baz› önde gelen fliîleri
bu maksatla ziyaret ettim. Fakat flartlar bu düflünceyi gerçeklefltir-
meme engel oldu. Ard›ndan çok az bir zaman sonra floka u¤rad›m:
Abdülhüseyin Ebû Hureyre’ya karfl› küfürler ve afla¤›lamalarla dolu
bir kitap piyasaya ç›karm›flt›…”

Dr. es-Sibâî rahimehullah flöyle diyor: 

“Abdülhüseyin’in geçmifli unutup yak›nlaflma hususunda samimi
iste¤ini gölgeleyen bu tavr›ndan, kitab›ndaki ve sözlerindeki bu tutu-
mundan dolay› flaflk›nl›¤a u¤ram›flt›m. fiimdi de fiiî alimlerinden ya-
k›nlaflma propagandas› yapan bir gruptan ayn› tutumu görüyorum.
Çünkü bu propaganda için baz› roller gerçeklefltirirken, Kahire’de
birtak›m dergiler yay›nlarken ve bu amaç do¤rultusunda Ezher ule-
mas›ndan baz›s›na eserler kaleme ald›rt›rken ayn› yak›nlaflma pro-
pagandas›n›n Irak’ta, ‹ran’da ve di¤er beldelerdeki fliî alimler aras›n-
da etkili oldu¤unu göremiyoruz. Bu insanlar ashâb aras›nda vuku
bulmufl olan anlaflmazl›klar konusunda kendi kitaplar›nda yer alan
yaralay›c› ifadeler ve sahte tasvirlerinde ›srarlar›n› sürdürmektedir-
ler. Yak›nlaflma propagandas›ndan maksat, sanki her iki mezhebin
birbirine yak›nlaflmas› de¤il, Ehl-i Sünnetin fiîa mezhebine yak›nlafl-
t›r›lmas›d›r.” (es-Sunne ve Mekânetuhâ fi’t-Teflrîi’l-‹slâmî, s.10)

Dr. es-Sibâî rahimehullah flöyle demektedir: 

“‹bret al›nmaya lay›k hususlardan biri de fludur: Sünnet tarihi ve-
ya ‹slamî mezhepler konusunda fiîa’n›n bak›fl aç›s›na uymayan her il-
mî araflt›rma ile alakal› olarak baz› fliî alimler yak›nlaflma örtüsü ar-
kas›na saklanarak bu araflt›man›n sahibine fliddetle karfl› ç›kmakta
ve yak›nlaflma yolunda ›slahatç› kimselerce sarfedilen çabalar› en-
gelleyen bir mutaass›p olarak itham etmektedirler. Fakat Ehl-i Sün-
netin cumhuru nazar›nda hadis rivayetlerinde mevsûk görülen en
büyük sahabî hakk›nda ta’an eden Abdülhüseyin fierefuddin’in kita-
b› gibi bir kitab›, bu alayc› ve öfkeli insanlar yak›nlaflmaya yönelik
gösterilen çabalar› engelleyici bir faktör olarak görmemektedirler.
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Örnekleri sadece sözü edilen Ebû Hureyre kitab› ile s›n›rlam›yorum.
Irak’ta ve ‹ran’da yay›nlanan baflka kitaplar da bulunmaktad›r. Bu ki-
taplarda müminlerin annesi Hz. Aifle ve ashâb›n birço¤u hakk›nda
vicdan› olan hiçbir insan›n tahammül edemeyece¤i çirkinlikler dile
getirilmektedir…” (es-Sunne ve Mekânetuhâ fi’t-Teflrîi’l-‹slâmî,)

Dr. es-Sibâî rahimehullah’›n kitab›ndan da anlafl›ld›¤› üzere kendisi-
nin fiîa’n›n inançlar› ve Ehl-i Sünneti tekfir etmeleri konusunda her-
hangi bir bilgisi bulunmamaktad›r. Bunlardan habersizdir. Sibâî’nin
uyanmas›na neden olan fley, Abdülhüseyin fierefuddin’in Ebû Hurey-
re adl› kitab›yla48 surat›na indirdi¤i güçlü tokatt›r. es-Sibâî bu insan-
lar›n bir görünen yanlar› (zahirler) bir de gizledikleri yanlar› (bat›n-
lar›) bulundu¤unu ö¤rendikten sonra net bir görüfle sahip olmufl ve
flöyle demifltir: “ fiimdi de fiiî alimlerinden yak›nlaflma propagandas›
yapan bir gruptan ayn› tutumu görüyorum…” fiu notaya dikkat edi-
niz ki, fiiîlerin hepsi bu minvalde, Ehl-i Sünnetle yak›nlaflma ça¤r›-
s›nda bulunurlarken ayn› zamanda da Sünnî platformlarda kendi
mezheplerinin propagandas›n› yapmaktad›rlar. Dr. es-Sibâî’nin bunu
çok iyi alg›lad›¤›n› flu sözlerinde görmekteyiz: “Yak›nlaflma ça¤r›lar›
ile kastedilen sanki Ehl-i Sünnetin flîa mezhebine yak›nlaflt›r›lmas›-
d›r.”

Ad› geçen Abdülhüseyin’e ait olan ve Ashâb-› Kirâm radiyallâhu an-

hum’a dil uzatan çeflitli kitaplar bulunmaktad›r. Bu kitaplardan baz›-
lar› flunlard›r: en-Nass ve’l-‹ctihâd, el-Fusûlu’l-Muhimme, Ecvibetu
Mesâil Mûsâ Cârullâh ve el-Murâcaât. Abdülhüseyin’in, sözü edilen
düflünceye hamasetle sar›l›p inan›rken es-Sibâî’nin iyi niyetini ve te-
miz kalplili¤ini üstün bir kurnazl›kla nas›l suistimal etti¤ine dikkat
ediniz. Bizim zavall› arkadafl›m›z ise ancak zaman sonra uyanabil-
mifltir. Bundan sonra bu insanlar›n kendi mezheplerine ça¤r› yapan
kitaplar›n bas›m›na hâlâ devam ettiklerini anlam›flt›r. es-Sibâî karfl›-
s›ndaki hamasi tav›rlar› takiyye ve kurnazl›ktan baflka bir fley de¤il-
di. 

Daha sonra sözü Dr. Ali es-Sâlûs’a getirmek istiyoruz. Kendisi
fiîa’n›n birçok kitab›n› mutalaa ederek inanç esaslar›n› bilen biri ola-
rak F›khu’fl-fiîati’l-‹mâmiyye ve Mevâdiu’l-Hilâf Beynehû ve Beyne’l-
Mezâhibi’l-Erbaa adl› kitab›n›n 256. sayfas›nda (1978m, I. bask›) flunlar›
kaydetmektedir: 

“Kuveyt’te baz› fiiîleri ve Irak’ta topland›klar› yerleri ziyaret etti¤imde ya-
k›nlaflma alan›nda hiç de hayr› müjdelemeyen bir görüntüyle karfl›laflt›m.

48 Abdullah Nâs›r, el-Burhân fî Tebrieti Ebî Hureyre mine’l-Buhtân adl› eserinde bu kitaba
reddiyede bulumufltur.
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Hatta tam aksine idi. Araflt›rmam esnas›nda okudu¤um kitaplar yan›nda
flîa aras›nda dolaflan kitaplar›n bir ço¤unu inceledi¤imde hepsinin birçok
durumda mezhep ve mezheple ilgili konularda afl›r›l›k ve tahrifle birlikte
taasupçuluk yapt›klar›n› gördüm. Bununla alakal› birçok misal daha ön-
ce geçmiflti.”

Bundan daha önce Dr. es-Sâlûs, Dâru’t-Takrîb’i (Yak›nlaflma ‹da-
resi’ni) elefltirerek (ayn› yerde) flöyle demifltir: “Bununla birlikte Ka-
hire’deki Yak›nlaflma ‹daresi fiîa’n›n var oldu¤u hiçbir yerde bulun-
mamaktad›r. Ayr›ca bu idare taraf›ndan neflredilen ‹slam Mesaj› (Ri-
sâletu’l-‹slam) Dergisi’nin ele ald›¤› ihtilaf konular›n›n büyük bir bö-
lümü fiîa’n›n sahip oldu¤u baz› inançlar hakk›nda Ehl-i Sünneti ikna
etmeyi hedeflemektedir. Bunlar daha çok Sünnîlerin fiiîlefltirilmesi
çabalar›na yönelik gibi görünmektedir.” 

Dr. Muhammed Hüseyin ez-Zehebî rahimehullahu Teâlâ, et-Tefsîr ve’l-
Mufessirûn’da, 2/39-40’ta (Dâru ‹hyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut) flöyle demekte-
dir: 

“On iki imamc›lar›n (‹mâmiyye’nin) hadis ve haberlerin rivayeti
konusunda itimat ettikleri, kendi içerinde yüksek bir makama sahip
k›ld›klar›, üstün bir güven duyduklar› birçok kitaplar› bulunmakta-
d›r. Bu kitaplar›n en önemlilerinden baz›lar› flunlard›r:

11--  el-Kâfî; on iki imamc›lar nezdinde mutlak olarak en mühim
kaynak budur.

22--  Kitâbu’t-Tehzîb,

33--  Kitâbu men lâ Yahduruhu’l-Fakîh,

44--  Kitâbu’l-‹stibsâr… Bu dört kitap, fiîa’n›n itimat etti¤i ve güven
duydu¤u ana kaynaklar›ndand›r. Bunlar› el-Vâfî bir araya derlemifl-
tir.

Dr. ez-Zehebî, 2/40’ta flöyle demektedir: 

“Hadis alan›nda A’yânu’fl-fiîa müellifinin zikretmifl oldu¤u eserler
de bulunmaktad›r. Bu eserlerden öne ç›km›fl olanlar: fieyh Muham-
med b. el-Hasen el-Âmilî’nin Vesâilu’fl-fiîa ilâ Ehâdîsi’fl-fierîa’s›; fieyh
Muhammed Bâk›r’›n Bihâru’l-Envâr fî Ehâdîsi’n-Nebiyy ve’l-Eimme-
ti’l-Athâr. Bu eserler, öncekilerden daha az öneme sahip de¤ildir. Bu
kitaplar› inceleyen kimse, içeriklerindeki hurafe ve sap›kl›klar karfl›-
s›nda49 metinlerinin de, senedlerinin de uydurma ve yapmac›k oldu-

49 Dr. Zehebî’nin fiîa’n›n eserlerine muttali olan di¤er kimselere muvaf›k olarak ilim ve
dirayet sonucu vard›¤› görüflü budur. fiîa’n›n eserlerine muttali olan hiçbir Müslüman yok-
tur ki, Dr. Zehebî rahimehullah’›n vard›¤› sonuca ulaflmas›n. Dr. Zehebî ve ondan da önce
fieyh Dehlevî, Âlûsî, Hatîb, Numânî ve ‹hsan ‹lahî gibi fiîa’n›n eserlerine muttali olan ilim
adamlar› yan›nda bu eserler hakk›nda hiçbir bilgisi bulunmayan Gazâlî’nin yeri neresidir?
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¤una hükmetmekten baflka bir fley yapamaz. Ayr›ca ‹mamiye’nin uy-
durma iflini de iyi beceremedikleri sonucuna varacakt›r. Çünkü zevk
yoksunu ve maharete muhtaçt›rlar. Böyle de¤ilse flayet, söyler misi-
niz, Cafer-i Sad›k radiyallâhu anh’ten rivayet ettikleri flu rivayette ne tür
bir zevk, nas›l bir beceri bulunmaktad›r? Bu rivayete göre Cafer-i Sa-
d›k flöyle demifltir: 

“Yeni do¤an hiçbir bebek yoktur ki, iblislerden bir iblis onun huzurunda
bulunmas›n. Allah do¤an bu bebe¤in bizim flîam›zdan oldu¤unu bildirdi-
¤inde o fleytandan onu korur. O bebek bizim flîam›zdan de¤ilse, fleytan
parma¤›n› erkek çocu¤un dübürüne sokar ve o çocuk homoseksüel olur;
k›z çocu¤un da fercine sokar, o da fahifle olur.”!!!

Dr. ez-Zehebî rahimehullah, 2/41’de flöyle demektedir: 

“Hak ve insaf kelimesi odur ki, insan Usûlu’l-Kâfî, el-Vâfî gibi on
iki imamc›lar›n itimat ettikleri kitaplar›n sayfalar›n› flöyle bir kar›fl-
t›rsa bu kitaplardaki rivayetlerin ço¤usunun yalan ve iftira ürünü bi-
rer uydurmaca oldu¤unu görecektir. Ayetlerin tevili ve tenzili konu-
sunda rivayet edilenlerin ço¤u söyleyenin cehaletinden ve Allah’a if-
tiras›ndan baflka bir fleye delalet etmemektedir. Bu kitaplar›n Kur’ân
hakk›ndaki fasit tevilleri sahih olsayd› flayet, ne Kur’ân kal›rd›, ne de
‹slam… Ne ehl-i beytin flerefi kal›rd›, ne de namlar›…Buna göre on
iki imamc›lar›n ayetlerin tevili, tenzili, Kur’ân’›n zâhiri ve bât›n› hak-
k›nda kitaplar›nda yer alanlar›n geneli Kur’ân-› Kerim’i hafife almak
ve Zikr-i Hakîm’in ayetleri ile oynamaktan ibarettir. Ayetlerin tevil ve
tenzilleri ile alakal› olarak ‹mamiye birçok demagojiye sahip ise, bu
durumun onlar›n cehaletinden kaynaklanm›fl olmas› makul de¤ildir.
Aksine akla uygun olan bunlar›n baz›s›n›n cehaletten sad›r oldu¤u,
ço¤usunun ise vazgeçilemeyen arzular›n ürünü olarak maksatl› bir
flekilde sad›r oldu¤udur. Daha önce de beyan etti¤imiz üzere fiîa’n›n
elden b›rakmad›klar› bir tak›m arzular› bulunmaktad›r.”

Derim ki: M›s›r eski Evkaf Bakan›, Kur’ân ve hadis ilimleri alan›n-
da profesörlük derecesinde evrensel sertifika sahibi, Ezher-i fierif,
‹slam Hukuku Fakültesi’nde profesör ve Irak Hukuk Fakültesi’ne ‹s-
lam Hukuku (eski) baflkan› Dr. Muhammed ez-Zehebî’nin sözleri bu
flekildedir. 

Dr. Muhammed Ammâra, Teyyârâtu’l-Fikri’l-‹slâmî’de, s.238’de
(el-Mustakbelu’l-Arabî, 1983m, I. Bask›) flöyle demektedir: 

“-‹ran- Anayasas› Humeynî’nin el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye’de çiz-
mifl oldu¤u ayn› metodu izlemifltir. Müslümanlar›n büyük ço¤unlu-
¤unun üzerinde ittifak etmifl oldu¤u ‹slam Devrimi, fiîa haricindeki
Müslümanlar›n benimsemedi¤i bir ayg›t›n eline konulmufltur… Daha
sonra öteki ‹slam mezhebleri düflüncesi olmaks›z›n sadece on iki
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imamc› fikre yönelme de¤il, bununla birlikte ‹ran’daki di¤er etnik
az›nl›klar d›fl›nda s›rf Fars ›rk›na sahiplenme belirtileri görülmeye
bafllam›flt›r. Öyle ki, insan bu devrimin bir ‹ran ‹slam devrimi olarak
m›, yoksa ‹ran fiiî Fars ‹slam devrimi olarak m› gerçekleflti¤ini sor-
ma hakk›na sahiptir.”

Dr. Abdülmunim en-Nemr, efl-fiîa ve’l-Mehdî ve’d-Durûz, s.7 (Dâ-

ru’l-Hurriyye, Kahire, 1988, II. bask›) flöyle demektedir: 

“‹tiraf etmeliyim ki, hayat›m›n uzun bir döneminde birçok okuma
çal›flmalar›ma ra¤men önümde bir örtü oldu¤u halde yaflad›m. Bu
konular›n ya da bu bilgilerin iflaretleri geçti¤i olurdu. Ama bana gö-
re, benim nazar›mda bunlardan daha önemli fleyler vard›. Art›k insan
için, etraf›nda olanlar›, insanlar›, fikirlerini, bize ve di¤erlerine karfl›
sahip olduklar› bak›fl aç›lar›n› bilmek bak›m›ndan en üst derecede
bir öneme sahip bulunsa bile ben buna önem vermeyece¤im.”

Dr. Nemr, fiîa’n›n inançlar› konusunda herhangi bir bilgiye sahip
de¤ilken, Allah’›n gözünü açmas› sonras›nda önünde tüm ç›plakl›¤›
ile ortaya ç›km›fl olan meçhul bir dünya bulmufltur. Sayfa 9’daki flu
sözlerine kulak veriniz: “fiahidim ki, daha önce hiç bak›p da etraf› te-
mafla etmedi¤im, genifl bir ilim penceresinin önümde aç›ld›¤›n› gör-
düm. Karfl›mda beni korkutan bu malumatlardan dolay› flafla kald›m.
Nas›l olmufltu da örümün onca senesi elden gitmiflti ve nazar›mda
yar› meçhul olan bir dünya ortaya ç›k›vermiflti? Daha sonra birçok
fiiî arkadafl›m bulunmas›na ra¤men fiîa ile alakal› bilgi edinme iflta-
h›m gittikçe kabard›… Benim için yeni yeni bir bilgi birikimi olufl-
mufltu. Bu bilgilerin benim d›fl›mdaki di¤er alim, ilim talebesi ve öte-
ki insanlar için de yeni oldu¤unu hissediyordum.”

fiöyle diyor: “On iki imamc›lar›n flimdiki imam› ve lideri ‹mam
Humeynî’nin daha önce yay›nlanm›fl ve yay›nlanmakta olan kitapla-
r›n›, konuflmalar›n› takip ettim. Ve bunlar›n mezheplerinin eski kla-
sik kitaplar›n›n kendileri d›fl›nda kalan Ehl-i Sünnete karfl› sahip ol-
duklar› o kapkara bak›fl aç›s› ile ilgili asl›n t›pk›s›n›n ayn›s› oldu¤u-
nu gördüm.”

Bu insanlar›n art›k difl göstermeye bafllad›klar›n› görerek kendi-
lerini fiîa’ya karfl› reddiye vermeye adam›fl alimler de bulunmaktad›r.
Bunlara bir örnek kabilinden olmak fiîa’n›n karfl› cevap vermekten
aciz kalarak en sonunda suikast tertibine çal›flt›klar› Allame ‹hsan
‹lâhî Zahîr’i gösterebiliriz. ‹hsan ‹lahi, onlar›n inançlar› konusunda
oldukça genifl bir bilgiye sahipti. Kendisi rahimehullah, Farsça, Arapça,
Urduca ve ‹slam Hukuku alan›nda master derecesine sahipti. Bu dev
flahsiyet, onlar›n kendi kitaplar›ndan yine kendilerine reddiyeler ver-
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me konusunda uzmanlaflm›flt›. fiîa kitaplar›ndan getirdi¤i delillerle
Ehl-i Sünneti desteklemiflti. fiîa onun söylediklerine karfl›t cevaplar
verebilmek için suikast tertiplemekten baflka hile bulamam›flt›. Ki-
taplar› flunlard›r:

efl-fiîa ve’s-Sunne, efl-fiîa ve Ehlu’l-Beyt, efl-fiîa ve’l-Kur’ân, efl-fiîa
ve’t-Tefleyyu, Firak ve Târîh, Beyne’fl-fiîa ve Ehli’s-Sunne. Sonuncu
kitab›, çocu¤unu yitirmifl analar› bile güldürecek ilginçlikler ortaya
koyan ve meselâ ‘fieyhayn’a (Ebû Bekir ve Ömer’e radiyallâhu anhumâ)
sövmek, alimlerinde de¤il, sadece fiîa’n›n avam›nda görülmektedir’
gibi sözler söyleyen Dr. Vâfî’ye bir reddiye olarak telif etmifltir.

Sözü edilen ilim adamlar›ndan biri de Allame Muhibbuddin el-
Hatîb rahimehullah’t›r. el-Hutûtu’l-Arîda li’l-Ususi’lletî Kâme Aleyhâ Dî-
nu’fl-fiîati’l-‹mâmmiyyeti’l-‹snâ Afleriyye adl› risalesinde fiîa’n›n ay›p-
lar›n› ortaya dökmüfltür.

fiîa’ya reddiye alan›nda kaleme al›nm›fl baz› eski eserlerin tahki-
kini de gerçeklefltirmifltir. Meselâ bunlardan biri asl› fiah Abdulaziz
ed-Dehlî’ye ait olan Muhtasaru’t-Tuhfeti’l-‹snâ Afleriyye’dir. Irak alla-
mesi fieyh Mahmud fiükrî el-Âlûsî taraf›ndan ihtisar edilmifltir. Ayr›-
ca Kad› Ebû Bekir b. el-Arabî’ye ait el-Avâs›m mine’l-Kavâs›m’›n ve
Haf›z Ebû Abdillah ez-Zehebî’nin Minhâcu’l-‹’tidâl adl› eserinin tah-
kikini gerçeklefltirmifltir. 

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda Minhâcu’s-Sunneti’n-Nebeviyye fî
Nakdi Kelâmi’fl-fiîati ve’l-Kaderiyye’de fieyhulislam ‹bn Teymiyye gi-
bi eski alimlerin fiîa’ya reddiyede bulunduklar›n› görmekteyiz.

Risâle fî’r-Raddi alâ’r-Râfida adl› eseriyle fieyhulislam Muham-
med b. Abdülvehhâb da bunlardan biridir.

Muas›r ilim adamlar›ndan Halid el-Askalânî, Tîcânî’ye ait Summe
‹htedeytu (Sonra Hidayet Buldum) adl› kitab›na Bel Dalalte (Bilakis
Sap›tt›n) ad›nda bir reddiye yazm›flt›r. fieyh Osman Hamîs te Keflfu’l-
Cânî Muhammed et-Tîcânî ad›nda bir eserle Tîcânî’ye reddiyede bu-
lunmufltur. fieyh ‹brahim er-Ruheylî, el-‹ntisâr li’Suhubi ve’l-Âli min
‹ftirââti’s-Semâviyyi’d-Dâll; Dr. Nâs›r el-Kafârî’nin Usûlu Mezhebi’fl-
fiîa adl› bir doktora tezi bulunmaktad›r. Mahmûd ez-Za’bî’nin el-Mu-
râcaât kitab› üzerine el-Beyânât fi’r-Raddi alâ Ebâtîli’l-Murâcaât
ad›nda reddiye çal›flmas›; Abdullah en-Nâs›r’›n Ebû Hureyre’ya ta’n
eden Abdülhüseyin’in ve Ebû Reyye’nin kitab› üzerine el-Burhân fî
Tebrieti Ebî Hureyre mine’l-Buhtân adl› bir reddiyesi bulunmakta-
d›r. Bunlardan baflka birçok örnek bulunmaktad›r.

Cahil ya da takiyye kurnazl›¤›na kurban gitmifl ve kendilerinde is-
teneni kaleme dökerek onlar›n borazanl›¤›n› yapm›fl çocuksu düflü-
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nürlerden yahut da evini Tebriz hal›lar› ile tefrifl edenden baflkas›
fiîa’y› desteklemez. Ne hofl bir yard›mlaflmad›r bu!

4. fiîa’n›n Yak›nlaflma Propagandas›ndaki Hedefi
Okuyucu kardeflim, mezhebin ve ehl-i beyt s›rr›n›n iffla edilmek-

ten korunmas› için teflvik edilen takiyyenin, imamlar› taraf›ndan
hakk›nda afl›r› bir abart› gösterirken takiyye oldu¤una dikkatlerinizi
çekmek isterim. 

Mübala¤a gösterilen söz konusu takiyye, fiîa’ya sahip olduklar›
inançlar›n aksini izhar etmeyi emreden takiyyedir. Burada bir hakka-
ti belirtmek istiyorum. Buna göre fiîa, iç dünyas›nda ikrar etmedi¤i
bir fleyi zahirde ikrar eder görünmekte; bat›nda inand›¤› bir hususu
zahirde inkar etmektedir. Bu pis inanç sebebiyle baz› Sünnîler tuza-
¤a düflerek fiîa’n›n sözlerini tasdik etmifl ve hatta onlar›n mezheble-
rine göre ibadet etmenin cevaz› yönünde fetva vermifllerdir. Bu ta-
kiyye ve aldatmaca dolay›s›yla asla inanmad›klar› fleyleri yazmakta
ve söylemektedirler.

fiîa’n›n yak›nlaflma ile ulaflmak istedi¤i hedef, Ehl-i Sünnet ara-
s›nda kendi mezheplerinin yay›lmas›d›r. Birkaç Sünnî kabileyi fiiîli-
¤e sokmay› baflararak Irak’ta bu hedeflerini gerçeklefltirmifllerdir.
Bu kimseler, bu dini tafl›yanlara, yani sahâbîlere radiyallâhu anhum dil
uzatan ümmet düflmanlar›na kat›lan ve ümmetin bafl›na çorap örül-
mesi beklentisi içinde bulunan birer fert haline gelmifllerdir.

fiîa’n›n oyunlar›na karfl› uyan›k olan M›s›rl› bir kahraman karde-
flimiz, Dr. Ali Ahmed es-Sâlûs (Allah onu korusun), Eseru’l-‹mâme
fî’l-F›khi’l-Ca’ferî ve Usûlihî, adl› kitab›nda, s.5-6’daki dipnotta (II. Bas-

k›, 1982m.) flöyle demektedir: 
“Caferi yazarlardan biri ‹slam fieriat›’n›n Caferîlik mezhebinden yararlan-
mas› gerekti¤ini ispat etmeye çal›flt› ve di¤er mezheblerin ba¤l›l›k bak›-
m›ndan flüpheli olduklar›n› söyledi. Çünkü Caferîlik kendi mezheblerine
tabi olman›n vacip oldu¤u, kendileri d›fl›ndaki mezheblere ittiba etmenin
ise sahih olmad›¤› görüflündedir. Ehl-i Sünnetin cumhuru ve alimlerinin,
görüfl ve fetva yetkinli¤i bulunan kimselerin büyük k›sm› -kendi söylemi-
ne göre- Caferîlik mezhebine uygun olarak ibadet etmenin câiz oldu¤u
görüflündedirler. Üzerinde ittifak edilen görüfl budur. Di¤erleri ise flüphe-
lidir. fieyh fieltût’un fetvas›n› delil olarak ileri sürmüfltür. Daha sonra Dr.
es-Sâlûs, fiîa’n›n bir kitab›na iflaret etmifltir. Bu kitap, Hulefâu’r-Rasûl ‹s-
nâ Afler’dir. Doktor, mezkûr fiiî görüfller üzerine kaleme ald›¤› ta’likini flu
ifadesiyle sona erdirmifltir: “M›s›r’da müflahede etti¤imiz yak›nlaflma pro-
pagandas›, incelenmeye muhtaçt›r. Aksi halde Caferî mezhebinin propa-
gandas› haline gelir.”!?

Bu apaç›k bir oyundur. Kand›r›lm›fl olan fieyh fieltut rahimehul-

lah’tan fiîa mezhebine göre ibadet etmenin cevaz› yönünde söke söke
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al›nm›fl fetva ile ‹slam Mezhebleri Aras›ndaYak›nlaflma Dairesi vas›-
tas›yla etüt edilmifl mezhebî bir aldatmaca uygulanm›flt›r. 

fiuraya bak Müslüman kardeflim: Dr. Sâlûs’un bize nakletti¤i gibi
fieyh fieltût’un fiîa mezhebinin üzerinde ittifak edilmifl oldu¤u yö-
nündeki fetvas›n› fiîa nas›l da kullanm›flt›r. Zira fieyh fieltût, fiîa mez-
hebinin cevaz›, Ehl-i Sünnet mezhebi ise flüphelidir yönünde fetva
vermifltir. 

‹slam Mezhepleri Aras›nda Yak›nlaflt›rma Dairesi üyelerinden bi-
ri olan fieyh Abdullatîf Muhammed es-Subkî, Dr. Anas›r b. Abdullah
el-Kaffârî’nin Mes’eletu’t-Takrîb beyne Ehli’s-Sunne ve’fl-fiîa’da,
2/175-176’da (1412h, I. bask›) kendisinden nakletti¤i üzere flöyle sorgula-
maktad›r: 

“Beni kuflkuland›rd›. Benimle birlikte -Yak›nlaflt›rma Dairesi’nin-  paran›n
geldi¤i kayna¤› bilmeden, içerisinde lüks mobilyalar›n, de¤erli eflyalar›n
bulundu¤u Kahire/Zemâlik’teki daire için ödenecek herhangi bir aidat
vermemizi istemeden cömertçe yap›lan harcamalar› gören her üyenin de
kuflku duymas› gerekir. Yak›nlaflma Dairesi’nin dergisine de harcamada
bulunulmaktad›r. ‹darecilere, yazarlara mükafatlar vermekte; derginin
bas›m›nda, cildinde masraftan kaç›nmamaktad›r. Bütün bunlar sel gibi
akan gelire muhtaçt›r. Bu de¤irmenin suyu nereden geliyor? Acaba bütün
bunlar kimin hesab›na yönelik olarak yap›l›yor?”!?

Derim ki: Allah seni mübarek k›ls›n! fiuna dikkat et! Bu insanlar
kendi mezheblerinin desteklenmesi, onlar›n sahip olduklar› inançla-
r› bilmeyen insanlar› kullanarak Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat aras›nda
yay›lmas›n› sa¤lamak için nas›l planlar kuruyor ve çal›fl›yorlar. Bu
iflin Yak›nlaflma Dairesi yan›nda durup kald›¤›n› sanmayas›n! Aksine
daha ötelere geçmifl ve 1973, 1984 y›llar›nda Ehl-i Beyt Cemiyetini
kurmufllard›r. 

“Bu Cemiyet merkezini Kahire/Meâdî’de tesis etmifl ve fiîa akidesini Ehl-i
Sünnet aras›nda yaymak için çeflitli üsluplar kullanm›fllard›r. Bu inanc›n
yeni yetiflmekte olan küçük yafltaki gençlere telkin edilmesine büyük
önem vermifllerdir. Orta ve lise talebelerinin baz› derslerine yard›mc› ol-
mak amac›yla takviye kurslar› düzenlemifllerdir. ‹nsanlar›n kalplerine gi-
rip onlar› etkilemek için baflka baflka vesileler kulland›klar› gibi bu kurs-
lar› da yeni yetiflen neslin fiîa akidesi üzerinde yetiflmesi için bir araç ola-
rak kullanm›fllard›r. Bu cemiyet bir klinik kurmufl, maddî ve aynî yard›m-
larda bulunmufltur. fiîa’n›n dini günlerinde kutlamalar düzenleyerek ehl-i
beyt ve çektikleri s›k›nt›lar hakk›nda paneller tertip etmifltir. Ayr›ca peri-
yodik yay›nlar da neflretmifltir.”!?50

Burada flunu sormak gerekir:

‹lim adamlar› bu mezhebî misyonerlik karfl›s›nda niçin seyirci
pozisyonunda kalm›fllard›r?

50 Dr. Nas›r b. Abdullah el-Kaffârî, Mes’eletu’t-Takrîb beyne’ Ehli’s-Sunne ve’fl-fiîa, 2/177-
178’den (dipnot) naklen.
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M›s›r’da Ezher’in bu mesele hakk›nda söyleyece¤i söze çok ge-
reksinim duymaktayken, Ezher neden konuflmamaktad›r?

Hem sonra fieyh Muhammed Gazâlî rahimehullah fiîa ile Ehl-i Sün-
net aras›nda gürültü kopar›lmas›na karfl› ç›karken; tamam› Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaat olan M›s›r’›n bir bütün olarak kalmas› için ve ge-
lecekte fiîa varl›¤› nedeniyle fiîa ve Ehl-i Sünnet aras›nda mezhebî
çekiflmelerin önüne geçebilmek için fiîa’n›n M›s›r’a girmesine -Allah
böyle bir fley takdir etmesin- neden engel olmuyor? 

Gazâlî, aram›zda ‹slamî duyarl›l›¤› ve h›rs› konusunda flüphesi
bulunmayan kimseler varken neden sessiz kal›yor?

Bir baflka önemli soru:

Ehl-i Sünnetle birlik ve yak›nlaflma konusundaki hassasiyeti ile
a¤l›yor görüntüsü veren fiîa, acaba Ehl-i Sünnetin kendileri için fii-
îler aras›nda bir merkez açmas›na ve onlar›n memleketlerinde  yeni
yetiflmekte olan fliî gençlere Ehl-i Sünnet inanc›n› telkin etmeye mü-
saade eder mi? 

Bu tamamen bir komedidir. Bunun karfl›s›nda suskun kalan kim-
se dinine hainlik etmektedir. Müslümanlar›n diyar›nda bat›l›n kök
salmas› için çal›flmaktad›r.

fiîa mezhebinin kendi ana kaynaklar›ndan incelenmesine önem
verilmemesi ve sadece takiyye ve ketumluk k›l›f›yla örtülmüfl propa-
ganda içerikli bir tak›m kitaplardan tan›maya çal›flmakla yetinilme-
si, fieyh fieltût’u da verdi¤i fetvalarda yan›lg›ya düflüren etkendir.

Aksi halde fiîa, asl›nda sahtekarl›k, hilekarl›k ve düzenbazl›k
olan yak›nlaflma meselesinde bu insanlar› kand›rmaya ve yalan söy-
lemeye nas›l cüret edebilecekti ki?

fiîa, kendileri ile bizim aram›zdaki ihtilaf›n usulde de¤il, furuda
oldu¤unu neden iddia ediyor?

Neden ‘Biz Ehl-i Sünneti tekfir etmiyoruz; onlar› da Müslüman
addediyoruz’ diyor?

‹leri gelen ilim adamlar›, velâyeti inkar edenin aralar›nda hiçbir
hilaf olmaks›z›n kafir oldu¤unu ikrar etmediler mi? Niçin bunlara iti-
raz etmiyorlar?

Daha önce biz bu bilgileri onlar›n kendi kitaplar›ndan aktarma-
d›k m›?

Humeynî daha önce geçen sat›rlarda belirtildi¤i üzere kendilerin-
den olmayan kimselerin g›ybetinin yap›lmas›na cevaz vermedi mi?

Aldanmayalım ❙ 157



5- Yak›nlaflma Davetçilerine ve fiîa’ya Karfl› Duy-
gusal Yaklaflanlara 

Bu kitab›n içeri¤ini gördükten ve fiîa’n›n Ehl-i Sünnete karfl› ger-
çek tutumunu ö¤rendikten sonra; insanlar karfl›s›nda sahip oldu¤u-
nuz öncülü¤ünüz, ilminiz ve konumunuz dolay›s›yla fiîaya karfl› ser-
giledi¤iniz o eski tutumunuzu, ümmetin güç birli¤ini sa¤lama hüsnü
niyetinden kaynakland›¤› kanaatinde oldu¤umuz tavr›n›zdan geri
durman›z› istiyoruz. 

Geçmiflteki bu tutumlar›n›z sizlere güven duyan Ehl-i Sünnetin
avam› hakk›nda karalama maksad›yla kullan›lacakt›r.

Hepimiz, gerçek flîa mezhebinin gizlemekte oldu¤u fleyleri ortaya
koymayan, fliîlik propagandas›na yönelik kitaplardan sak›nmal›y›z.

fiîa nüfusun bask›n oldu¤u ortamlarda yaflayan Sünnî kardeflleri-
nizle iletiflim kurmaya çal›flt›lar. Onlar›n durumlar› ile ilgili nesiller
boyu muhafaza edilecek raporlar tuttular. 

Endonezya’ya, Singapur’a, Nijerya’ya, Uganda’ya, Lübnan’da bu-
lunan Filistin kamplar›na… gidin ve fiîa’n›n bulundu¤u yerlerdeki
aktivitelerini kendi gözlerinizle görün. Birlik ve yak›nlaflmaya m› ça-
¤›r›yorlar? Yoksa o bölge insanlar› aras›nda fiiîli¤i mi yay›yorlar?
Hangi fiiîlik acaba? Bu insanlar Sünnî avam aras›nda on iki imamc›
fliî mezhebini yaymak için üzerinde çal›fl›larak oluflturulmufl bir plan
dahilinde ve organize bir flekilde hareket ediyorlar. Buna mukabil
kardefllerinizi kurtarmak ve flîa mezhebinin misyonerlik faaliyetleri-
ne karfl› durmak konusunda sizlerin tam tersi istikamette oldu¤unu-
zu görüyoruz. Keflke sizler, fiîa’y› desteklemek yerine seyirci olarak
kalsayd›n›z.

fiîa’n›n, din hakk›nda bilgisi bulunmayan Sünnî çocuklar› al›p
mezheblerini de¤ifltirip ülkelerine birer fliî propagandac›s› olarak ge-
ri gönderme konusunda uzmanlaflm›fl olan üniversitelerde okuttuk-
lar›n› biliyor musunuz?

Bunu biliyor musunuz?

Buna raz› m›s›n›z?

‹slam mezhebleri aras›nda yak›nlaflt›rma faaliyeti böyle oluyor,
öyle mi?

Yoksa daha do¤ru bir ifadeyle, Sünnî avam› fiiîli¤e döndürme
operasyonu mu?

M›s›r’da Kahire’de Sünnî gençlerin derslerine takviye olacak
kurslar açma ve klinik kurma konusunda fiîa’y› harekete geçiren bu
cömertlik ve özveri de neyin nesi acaba?
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fiîa’n›n hocas› ve muhaddisleri Hac› Mirzâ Hüseyin en-Nûrî et-Ta-
bersî, Mustedraku’l-Vesâil, 3/400’de (Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, Tahran) Sey-
yid Mehdi el-Hüseyinî el-Kazvînî adl› alimlerinden birine flu ifadeler-
le övgüler ya¤d›rmaktad›r: “Bunlardan biri de kendisi Hille’ye51 göç
ederek oraya yerlefltikten ve insanlar› hidayete yönlendirme, hakk›
aç›klay›p bat›l› bertaraf etme çal›flmalar›na bafllad›ktan sonra dave-
tinin bereketi ile Hille içinden ve çevresindeki bedevi gruplardan yüz
bin kiflinin evliyaullah› dost, Allah düflmanlar›n› da düflman bilen ha-
lis muhlis fiiîler olmas›d›r.”

Bu bilgiyi muhaddisleri Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-Elkâb,
3/50’de (‹ntiflârât Beydâr, Kum/‹ran) nakletmifltir.

Mehdi el-Kazvînî’nin asl›nda Sünnî olan Hille ve çevresini flîal›¤a
çevirme amac›yla o bölgeye gelmesinde güttü¤ü ayn› hedefi gerçek-
lefltirmek maksad›yla fiiî Talib Rufâî de M›s›r’a gelmifl ve Ehl-i Beyt
Derne¤i’ni kurmufltur. Sünnîler, Kazvînî’nin Irak’ta Hille ve çevresi-
ne çöreklenip oturmas›nda gösterdikleri gevflekli¤i burada da göste-
recekler mi? Kazvinî’nin miladi 1830’lu y›llarda gerçeklefltirdikleri-
nin, Rufaî ve çetesi taraf›ndan gerçeklefltirilmesine f›rsat verecekler
mi?

***

51 Hille, Irak’ta bir bölgenin ad›.
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SSOONNUUÇÇ

Kitab›m›z› genelde tüm Müslümanlara, özelde ise ilim adamlar›-
na fiîa mevzusuna gerekli önemi gösterme  ve bu tehlikeli sorun kar-
fl›s›nda seyirci konumunda kalmama ça¤r›s›nda bulunarak bitirelim.
Zira bu insanlar ço¤u Müslüman içinde bulundu¤u kötü flartlar› sö-
mürerek kendi davetlerini yaymak ve avam aras›nda be¤eni topla-
mak için çabalar›n› sürdürmektedirler. 

Sünnîler ve fiiîler aras›nda yak›nlaflma mümkün de¤ildir. Çünkü
hak ile bat›l, küfür ile iman, ayd›nl›k ile karanl›k nas›l bir araya geti-
rilebilsin ki? fiîa’n›n dillendirip durdu¤u davet tamamen uyuflturma
ve kendi pis planlar›n› gizleme bab›ndand›r.

Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Allah Muhammed’e, eh-
line ve ashâb›na bol bol salat ve selam eylesin!

***


