
GAYBET 

likin ve arifin gaybeti diye ikiye ayırmış 
ve, "Gaybet eşyadan gaib, Hak'la hazır 
olmağa derler" (fvlinhacü 'l-{ukara, s. 246) 

cümlesiyle bu iki kelimeyi aynı tarifte 
ifade etmiştir. Tasawufi eserlerin çoğun
da gaybet- huzUr terimleri birlikte kul
lanılmıştır . Herevi'nin Menilzilü's -sa ' i 
rin 'inde olduğu gibi bazı kaynaklarda 
gaybet işienirken huzUr ayrı bir terim 
olarak ele alınmamıştır. Kelabazi ise hu
zUr yerine şühüdu kullanmıştır (et- Ta 'ar

ruf. s. ı40 ). Bu tasnifi benimseyen Şeha
beddin es-Sühreverdi, şühüdu bazan mu
rakabe, bazan da müşahede ile ulaşılan 
huzUr hali olarak tarif etmiştir. Baklf. 
gaybeti aklın. nefsin, ruhun ve sırrın 

gaybeti şeklinde dört gruba ayırmıştır 
( Şerh- i Şathiyyat, s. 55 1-552) . 

BİBLİYOGRAFYA: 
et-Ta ' ri{a~ "gaybet " md.; Hasan Şerkiivi. Mu'

cemü el{fi?i 's·şü{iyye, Kahire ı987, s. 2 ı 9-220; 

e/-Mu'cemü 's·şü{f, s. 328·329, 857·859; Ca'fer 
Seccadi, Ferheng, "gaybet" md.; Hifni, Muşta· 

/ahat, s. 197 - ı 98; Serrac. ei ·Lüma' , s. 4 ı 6; 
Keiabazi. et·Ta'arru{, s. ı40; Sülemi. Taba~at, 
s. 157 ; Kuşeyri. er-Risa /e, 1, 264 -267; Hücviri . 
Keş{ü 'f· mahcüb ( Ul udağ). s. 372·377, 438 ; He
revi , Menazil (Revan). s. ı 86; Attar. Tezkire
tü '1-eu/iya (tre. Sü leyman Ul udağ), istanbul 
ı985, bk. İndeks ; Bakli, Meşrebü'/ -eruafı, s. 
299 ; a.mlf .. Şerfı· i Şa(hiyyat, s. 551 ·552, 634 ; 
İbnü ' I -Ara bi. ei -Fütahfit, ll, 544; İbn Kayyim ei 
Cevziyye. Meda ricü 's -salikin, Kahire ı403, lll , 
220; İbnü ' I - Hatib , Rauiatü't·ta ' ri{, Beyrut ı970 , 
ı , 308; ll , 532, 560 ; Sühreverdf. 'Auari{ü 'f -ma'a· 
rif (nşr. Kas ı m-ı Ensa ri). Tahran ı364 h ş . , s. 
ı94 ; Ankaravi, Minhacü 'l -{ukara, Bulak ı256 , 

s. 246 -247 ; Necmeddin-i Kübra. Feua ' ihu'f . 
cemal ue feuatifıu' t -cela/ (nşr. F. Meier). Wies
baden ı 957, tür. yer.; a.e. (tre. Mustafa Kara . 
Tasavvufi Hayat iç inde). istanbul ı 980, s. 90· 
11 3. ı:;;;:ı 

JM MEH MET AKKUŞ 

GAYBET 
(~1 ) 

Özellikle İsnaaşeriyye inancında görülen, 
on ikinci imarnın ölmeden 

insanlar arasından ayrılıp gizlenmesi 

L 
manasında bir terim. 

_j 

Sözlükte. "insan bilgisinin dışında kal
mak. duyularla algılanamamak. gizlen
mek" anlamına gelen gayb kökünden 
isim olup "kaybolma. gizlenme" demek
tir. islam'dan önceki dönemlerden iti
baren kullanılan bu kavram. bazı pey
gamber veya imamların bir süre gözden 
kaybolmalarını ifade eder. Gaybetle il
gili en eski bilgi, revrat'ta kaydedildiği 
üzere İdris ' in "Allah ile yürüdüğü" ve Al
lah ' ın onu yanına alması neticesinde göz
den kaybolduğu şeklindedir (Tekvln, 51 
24) . Yine Tevrat'ta, İlyas'ın Elişa ile yü-
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rürken ateşten atların çektiği ateşten 

bir arabanın gelip onları birbirinden ayır
dığı . İlyas'ın kasırga ile göklere çıktığı 
(ll. Krallar, 2/ 1- ı 2), Rabbin büyük ve kor
kunç günü gelmeden önce peygamber 
olarak geri gönderileceği , dünyanın la
netlenmemesi için insanları ıslah ede
ceği (Malaki, 4 / 5-6) belirtilmektedir. İl 
yas' ın gaybeti ve geri dönmesi şeklin

deki inanca İncil'de de rastlanır (Markos, 
9 / 2-1 3). Ayrıca Hz. isa'nın kabrinden kı
yamı . sernalara yükselmesi, sonradan di
ri olarak Mecdelli Meryem ve on bir ha
varisine görünmesi. ardından göğe alın
ması (Markos. ı 6/ 6- 20) gibi hususlar da 
Hıristiyanlık'ta gaybet konusunda bazı 

düşüncelerin varlığını ortaya koyar. 

Kur 'an - ı Kerim'de İdris ' in doğru söz
lü bir peygamber olduğu ve Allah tara
fından yüce bir yere yükseltildiğİnden 
söz edili rse de (Meryem 19/ 56-57) İlyas 
hakkında peygamber oluşu dışında (ei
En'am 6/85 ; es-Saffat 371 123- ı 32 ) bir 
açıklama mevcut değildir. Hz. MUsa'nın, 

ilahi va h yi almak için Tür dağına gitmek 
üzere kavminden kırk gece uzaklaşma

sından (ei-A'raf 71 ı 42- ı4 3l. yine MUsa 
ile yol arkadaşından, islam literatüründe 
Hızır diye adlandırılan ve kendisine Al
lah tarafından özel bir ilim verilen gaib 
kişiden bahsedilmektedir (ei-Keh f ı 8/ 
65 -821. Ayrıca Hz. isa ' nın muhalifleri ta
rafından öldürülmediği ve asılmadığı , 

Allah ' ın onu kendisine yücelttiği de be
lirtilmektedir (en -Nisa 4 / 1 56-ı 58) Bü
tün bunlardan. islam 'dan önce gelen 
peygamberlerden bir kısmının bazı se
bepler yüzünden kavimlerinden bir sü
re ayrılıp sonra döndükleri, bazılarının 

da ilahi kitapların ifadesiyle "AIIah 'ın ka
tına yükseltildikleri " (ölümleri sonucu ila
hi nimetiere kavuşturuldu k l a rı l anlaşılmak

tadır. ResGl -i Ekrem'in vefatından son
ra Hz. Ömer'in, bazı münafıkların Pey
gamber'in öldüğünü iddia ettiklerini, hal
buki onun ölmediğini. MUsa 'nın kavmin
den kırk gece ayrıldıktan sonra dönüşü 
gibi onun da döneceğini belirten cümle
leri (Taberi . llL 200) her ne kadar büyük 
bir üzüntünün etkisiyle söylenmişse de 
o devirdeki gaybet ve rec'at telakkisini 
bir ölçüde yansıtmaktadır. 

Hz. Ali'nin hayatında onun ilah oldu
ğunu ileri sürerek ölümünü kabul etme
yen, kıyamet gününden önce tekrar dö
nüp dünyayı ıslah edeceğini söyleyen aşı
rı taraftarları . islam'da ilk mezhebi gay
bet düşüncesini ortaya koymuş oluyor
lardı . Bundan sonraki gaybet Muham
med b. Hanefiyye ile ilgilidir. Keysaniy-

ye adıyla anılan taraftarları onun ölme
diğini, Medine yakınlarındaki Radva da
ğında gizlenip gözden kaybolduğunu. 

kıyamet gününden önce ortaya çıkarak 
düşmanlarından intikam alacağını ileri 
sürmüşlerdir. Bundan başka ilk İsmaili
ler de Muhammed b. İsmail ile nesiin
den gelen imamların Fatımfler Devleti'
nin kurucusu Ubeydullah ei-Mehdf'ye 
kadar bir nevi gaybet sayılabilecek giz
lilik (setr) içinde bulunduklarını kabul et
mişlerdir. 

İslam fırkaları içinde, son imamları
nın süresi bilinmeyen bir gaiblikten son
ra dönüp dünyayı ıslah edeceği fikrini 
bir iman esası haline getiren tek fırka 
isnaaşeriyye ' dir. Bu fırkaya göre gaybet 
Adem, İdris , NUh, İ brahim, Müsa, isa ve 
Hz. Muhammed'in sünneti veya davra
nış tarzıdır (Mecl isi, Ll . 2 I 7). Şii rivayetle
rine göre Hz. Peygamber, on ikinci imam 
Muhammed el -Mehdi ei-Muntazar'ın 

isim, künye, vücut yapısı ve davranış yö
nünden kendisine benzeyeceğini , onun
la insanların sapıklığa düşeceği bir gay
bet ve bocalama dönemi başlayacağını , 

daha sonra karanlıkları delen bir gök
taşı gibi döneceğini , zulümle dolmuş bu
lunan yeryüzünü adaletle dolduracağını 
açıklamıştır (ibn Babeveyh, L 287 ). Mu
hammed ei-Mehdf'nin gaybete gireceği 
hususu. başta Hz. Ali ve Fatıma olmak 
üzere nesillerinden geldiği on imam ta
rafından da açıkça ortaya konmuştur 
(a.e., 1, 288-332; ll , 333-409) 

isnaaşeriyye'nin on birinci imamı Ha
san ei -Askerf'nin 260 (873) yılında ve
fatından sonra mensupları on dört gru
ba ayrılmış ve imarnın ölmediği , imarnet 
görevini yapacak oğlu bulunmadığından 
dünyanın imamsız kalmaması için öl
dükten sonra tekrar imarnet görevini 
devraldığı veya ölümünün ardından ima
metin kardeşi Ca'fer'e geçeceği , yahut 
ölümünde beş yaşında olan oğlu Muham
med 'in imam olması gerektiği gibi hu
suslarda ihtilafa düşmüşlerdir ( gen iş bil
gi için bk. NevbahtT, s. 79-94) Çoğunluk 
Hasan ei -Askerf'nin oğlu Muhammed'in 
imametini kabul etti. Onlara göre As
keri. AbbasHer'in kötülük yapmasından 
korktuğu için oğlunun doğumunu gizle
mek zorunda kalmıştı. Daha doğumun
dan itibaren kendisine birçok mUcize at
fedilen Muhammed b. Hasan, beş ya
şında iken kırk yaşındaki bir kişinin ol
gunluğuna ulaşmıştı. Bu imam. babası
nın ölümünden sonra Abbasiler'in ken
disini öldürme niyetinde olduğunu bil
diği için Allah ' ın takdir ettiği bir zama-



na kadar gaybete girmiştir. Şif literatü
ründe genellikle "Kaim" diye adlandırı
lan sonuncu imam. Samerra 'da daha 
sonra büyük bir caminin inşa edildiği 

yerde bulunan evinin mahzenine gire
rek gizlenmiş ve gözden kaybolmuştur. 

Kaim'in gaybetine inanan Şifler gay
bet sebebi konusunda anlaşamamışlar
dır. Bazıları . bunun imarnın düşmanları 
tarafından öldürülmesine karşı alınan 

bir tedbir olduğunu ileri sürerken bir 
kısmı da bu gaybetin Allah ' ın bir imti
hanı olduğunu söylemiştir. Ca 'fer es -Sa
dık'a nisbet edilen bir telakkiye göre 
gaybet sahibinin durumu Hz. Yüsuf'un 
durumuna benzer. Yusuf kendisine iha
net eden kardeşlerini tanımış, fakat on
lar Yusuf'u tanımamışlardır. Allah'ın Yu
suf için takdir ettiğini, insanlara gön
derdiği hüccet olan Kaim için yapması
na bir engel yoktur. Bir gün gelecek tıp
kı Yusuf'un kendini tanıttığı gibi Kaim 
de kendini açığa vuracaktır (Kü leynT; ı . 

336-338 ; ibn Babeveyh, ll, 479-482). Bazı 
Siller ise gaybeti ilahi bir Iutuf olarak de
ğerlendirmişlerdir. Gaybeti, sevabı açık
tan verilene göre daha çok olan gizli sa
dakaya benzeten bu grup. batı! esaslar 
üzerine kurulan bir devletin idaresinde 
gizli imarnın liderliğinde yapılan kullu
ğu zahir imamla yapılandan daha üstün 
tutmuş ve bir anlamda gaybetin uza
masma taraftar olmuştur. 

isnaaşeriyye Şfası arasında gaybetin 
ne zaman başladığı koriusu da tartış

malıdır. Kaim'in gaybetinin Hasan el
Askerf'nin ölümünden önce. hatta doğ

duğu andan itibaren başladığını ileri sü
renler varsa da imarnın imarnet maka
mına geçmeden gaybete girmesinin caiz 
olmayacağını . gizlendiği esnada halkı ile 
münasebetlerini devam ettireceği için 
sefirlerini seçmek zorunda olduğunu. 

bunlar yapılmadığı takdirde imarnet gö
revinin yerine geti rilemeyeceğini söyle
yenler çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu
na göre Kaim'in gaybeti. babası Hasan 
el-Askerf'nin ölüm tarihi olan 8 Rebfülev
vel 260'ta ( 1 Ocak 874) başlamıştır. 

Gaybetin başlangıç tarihi ihtilaflı ol
makla birlikte "küçük gaybet" (el -gay
betü ·s -su ğra, el-gaybetü · ı - kusra. el-gaybe
tü 'l -kasıra) ve "büyük gaybet" (el-gaybe
tü' l -kübra. el-gaybetü 's -saniye. el-gaybe
tü 't -tGia, el-gaybetü't-t amme) şeklinde iki 
kısma ayrılması konusunda fikir birliği 
mevcuttur. Buna göre Kaim'in gaybete 
girdiği kabul edilen 260 (874) yılından 
son sefirinin öldüğü 15 Şaban 329 ( 15 
Mayı s 941 ) tarihine kadar devam eden 

süre küçük gaybet dönemidir. Bu t a
rihten itibaren günümüze kadar devam 
eden ve Muhammed el-Kaim'in ortaya 
çıkışına kadar sürecek olan devre bü
yük gaybet dönemidir. Bu iki nevi gay
bet başta Ca'fer es - Sadık olmak üzere 
daha önceki · imamlardan nakledilmiş, 

ilk gaybette Kaim 'in yerini ancak Şfa'

nın havas tabakasının. ikinci gaybette 
ise imarnın dostları arasındaki üst ta
bakanın bildiği belirtilmiştir (Kü leynT. 1, 
339 -340) 

Küçük gaybet esnasında imam insan
lar tarafından görünüp tanınmamasına 
rağmen onların arasında yaşamıştır. Bu 
dönemde seçkin zümre onunla irtibat 
kurabilmiş, önemli meselelerin çözümün
de ve dinf hükümleri öğrenme konusun
da ondan faydalanmıştır. Ancak imam
la irtibat kuranlar bu durumu kesinlik
le ifşa etmemekle yükümlüdürler. Gaib 
imam bu dönemde Şfa ile ilgili emir ve 
isteklerini "süfera" , "vükela " veya "nüv
vab" denilen ve kendisi tarafından gö
revlendirilen kişiler vasıtasıyla bildirmiş
tir. Şfa ' nın sadık sefirler olarak kabul 
ettiği dört kişi Ebü Amr Osman b. Safd 
(ö 265 / 879 J?J). Ebü Ca'fer Muhammed 
b. Osman (ö 305 / 9 171. İbn Rüh (ö 326/ 
938) ve Ali b. Muhammed es-Semerrf'
dir (ö 328/ 940) Kaim. emirlerini bu ki
şiler vasıtasıyla cemaatine duyurduğu 
gibi dinf ve malf meselelerin çözümünü 
de Şfa toplumuna onlar aracılığıyla bil
d i rmiştir. Gaib imarnın yazılı emirleriy
le tayin edildiği ileri sürülen ve imarnın 
özel vekili olduğuna inanılan sefirlerin 
talimatına uymak her Şii'nin başta ge
len görevidir. imarnın sefirleri vasıtasıy
la cemaatine gönderdiği emir ve tavsi
yeler genellikle "tevkJ' " olarak anılır. Bu 
tevki'ler arasında, Şfa ile ilgili emir ve 
yasaklar yanında fitneye sebep olacağı 
için kalabalık içinde imarnın isminin anıl
maması , gaybetin bitimi için zaman t a
yin edilmemesi gibi konular ve bir sefi
rin sefaret döneminin bitip diğerinin 

başiayacağını ifade eden ibareler de gö
rülmektedir (tevkı ' örnekleri için bk . İ bn 

Babeveyh, ı ı . 482-523) Küçük gaybet es
nasında sefirler dışında bazı kimselerin 
çeşitli vesilelerle imamı görüp onunla 
konuştukları hususuna Şif kaynakların

da geniş şekilde yer verilir (mesela bk. 
a.e., ll , 434 -479; Meclisi. Lll . 1-90) Ayrıca 
bu dönemde imam ve sefirlerden çeşitli 
olağan üstü hallerin zuhur ettiği belirti
lir. Meclisi'nin İbn Babeveyh'ten naklet
tiğine göre (a.e., Ll. 293), Karmatfler'in 
Kabe'ye baskın düzenledikleri 317 (930) 
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yılında Bağdat'ta bulunan Şia cemaati
nin hacca gitmesi konusu sefır İbn Ruh'a 
sorulunca olumsuz cevap verm iş, ısrar 

üzerine de eğer mutlaka gidilecekse son 
kafilelerle gidilmesini istemişti. Gerçek
ten o yıl hacı adayları Karmatfler'ce öl
dürüldüğü halde son kafiledekiler ölüm
den kurtulmuştu (a.e., Ll , 293 -343) Bu 
dönemde imamla halk arasında sefir 
olduklarını iddia eden, aralarında Mu
hammed b. Nusayr ve Hallac-ı MansOr 
gibi kimselerin de bulunduğu on bir ki 
şi imam tarafından lanetlenmiş, Şfa 

toplumu da bunları yalancı sefirler ola
rak kabul etmiştir (a.e., Ll , 367-38 1; M. 
es-Sadr. Tarfl]u ' l· gaybeti'ş · sugra, s. 489-
583) 

Dördüncü sefir Ali b. Muhammed'in 
ölümü yaklaşınca kendisinden gelen son 
tevkJ'de yerine geçecek herhangi bir 
kimse belirlenmemiş, ayrıca büyük gay
betin yaklaştığı, Allah izin vermedikçe 
zuhür olmayacağı ifade edilmiş, başla
yacak olan yeni devrede Şifler' in nasıl 

hareket edecekleri de açıklanmıştır. Bu
na göre ortaya çıkan olayların değer

lendirilmesinde. imamların hücceti du
rumunda olan ve hadislerini rivayet eden 
kimselere başvurulması. bu arada gerek
siz şeylerin söz konusu edilmemesi ve 
soru kapısının kapatılması istenmiştir. 

Bu anlayışla hareket eden Şfa. ortaya çı
kan meseleleri çözmek için başta Mu
hammed el-Bakır ve Ca'fer es-Sadık ol
mak üzere Ehl-i beyt'ten gelen rivayetle
re başvurmayı esas kabul etmiştir. Gay
bet halindeki Kaim'in inkar edilmesinin. 
İblis'in Adem'e secde etmekten uzaklaş
masına benzetildiği bu dönemde Kaim'in 
ortaya çıkacağı vakte kadar sevilmesi 
gereken kimselerin sevilmesi, buğzedi
leceklerden de nefret edilmesi istenmiş. 

kıyamdan önceki gaybet durumunda 
imama uyan, onun dostlarını seven, düş
maniarına karşı çı ka n kimselerin dün
yada ve ahirette mutlu kişiler olacakla
rı inancı telkin edilmiştir. Şfa 'ya göre. 
imarnın gaybetinin uzaması inanan ki
şiye bir zarar vermeyeceği gibi onun or
taya çıkmasını samirniyetle beklerken 
ölen kimseler de şehid sayılırlar (Küley
ni. ı. 341 , 342, 37 1-372; ibn Ba beveyh, ı. 
13, 286-288 ; ll , 644 -64 7) 

Şfa ' nın gaybet telakkisine çeşitli eleş
tiriler yöneltilmiştir. On bir asrı aşan gay
bet süresince Kaim'in yaşamakta oldu
ğu inancı , fert ve toplumun çeşitli prob
lemlerle karşılaştığı bu asırlar süresin
ce imarnın kaybolmasının ilahi hikmete 
aykırı düşmesi, kim olduğu bilinmeyen 
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bir imamı asırlarca beklemenin toplu
ma bir fayda sağlayamayacağı gibi hu
suslar bunlardan bazılarıdır. Bu eleştiri
ler Şii alimleri tarafından cevaplandırıl
maya çalışılmıştır. Bu arada genellikle 
Ca'fer es-Sadık'tan gelen rivayetlere da
yanılarak Adem, İbrahim, İsmail, İshak. 
Ya'küb, Yusuf, Müsa. Harun ve Süley
man'ın uzun süre yaşadıkları ileri sürül
müş, Kur'an-ı Kerim ve revrat'ta geçen 
ifadeye aykırı olarak Nüh'un 850 yıl pey
gamberlikten önce, 950 yıl peygamber 
olarak ve 700 yıl da gemiden indikten 
sonra olmak üzere (İbn Babeveyh, III, 523) 
toplam 2500 yıl yaşadığı iddia edilmiş
tir. Bu anlayıştan hareketle Allah'ın, hüc
cetini uzun müddet yaşatmaya kadir 
olduğu söylenmiştir. Peygamberlerden 
sonra uzun süre yaşayan Ali b. Osman, 
Ubeyd b. Şeriyye el-Cürhümi, Nadr b. 
Dehman gibi kimseleri örnek gösteren 
Şii kaynakları, gaybet ne kadar uzarsa 
uzasın imarnın hayatta olduğunu savun
maktadır (Meclisi, Ll, 237-293). 

Kaim'in zuhur edeceği içtimal ve si
yasi şartların belirlenmesi husus u . Şia 
arasında son derece ihtilaflıdır. Bu ko
nuda kaynaklarda bir kısmı gerçekleş
miş olan yetmiş kadar alarnet nakledil
mektedir. Emevi-Abbasi çatışması, Erne
vi hakimiyetinin sona ermesi. Haşimoğul
ları'ndan peygamberlik iddia eden on 
iki kişinin ortaya çıkması, Süfyani, Ha
seni, Mısri, Horasani, Yemani adlı kişile
rin zuhüru. Beyda ve Cabiye'nin batma
sı, fitne, fesad, ihtilaf ve savaşların ço
ğalması. Türkler'in el-Cezire'ye, Bizans'ın 
Remle'ye kadar inmesi, açlık, korku, ka
til ve vebanın artması, Isa'nın nüzülü ve 
güneşin batıdan doğması bunlardan ba
zılarıdır (geniş bilgi için b k. a. e., Lll , I 8 1-
278; A'yanü 'ş- Şi'a, ll, 71-83). 

Kaim'in zuhüru için zamanın belirlen
mesi Şiiler' ce rnekruh bir davranış ola
rak kabul edilir. Ca'fer es-Sadık'tan ge
len rivayetlerde zaman belirleyenierin 
yalan söyledikleri, Ehl-i beyt'in gaybe
tin bitimi için müddet belirlemediği, bu 
konuda acele edenlerin helak olacakları 
ve arnellerinin mükafatsız kalacağı ile
ri sürülmüştür (Küleyni, ı. 368-369). Bu
nunla birlikte Muhammed el-Bakır'dan 
gelen bazı rivayetlerde gaib imarnın tek 
rakamlı yıllarda, ramazan ayının yirmi 
üçüncü cuma veya cumartesi günü ya
hut aşure gününde ortaya çıkacağı be
lirtilir. Bu arada Ca'fer es-Sadık'tan ge
len bir başka rivayet Kaim'in Nevruz gü
nü zuhur edeceği şeklindedir (A'yanü'ş
şr'a, ll, 82). 
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Gaib imam, dünyanın her tarafından 
gelip Mekke'de toplanacak olan, bir ri
vayete göre eliisi kadın 313 taraftarıyla 
ortaya çıkacak ve dünyanın her yerine 
hakim olup adaleti sağlayacaktır. Hü
kümranlığının başlangıcı ile ölümü ara
sındaki süre ise on dokuz yıl veya on do
kuz yıl birkaç ay olarak rivayet edilmek
tedir (Muhammed b. İbrahim en-Nu'ma
ni, s. 331 -332; Meclisi, Lll. 279-307). 

Yaygın kanaate göre Şia 'nın günümü
ze ulaşmayan Keysaniyye fırkasıyla baş
layan. 150 yıl kadar İsmailiyye bünye
sinde göründükten sonra zahir imarnın 
ortaya çıkışı ile sona eren gaybet düşün
cesi, İsnaaşeriyye'de 260 (874) yılından 
itibaren bir inanç esası olarak varlığını 
sürdürmektedir. On birinci imam Hasan 
el-Askeri'den sonra İsnaaşeriyye Şiası 
imarnet konusunda on dört değişik is
tikamete yönelmiştir. Askeri'nin beş ya
şında bir oğlu olduğu ve imametin ona 
geçtiği görüşü bunlardan sadece bir ta
nesidir. İsnaaşeriyye Şiası içinde Muham
med el-Mehdi'nin imameti hususunda 
on dört ayrı görüş varsa bu konuda te
vatür iddialarına rağmen kesin bir delil 
yok demektir. Halbuki İslam'da bir ko
nunun iman esası olabilmesi için sübü
tu ve delaletinin kesin deliliere dayan
ması gerekir. Genellikle Şii kaynakların
da gaybetin sebebi, imarnın düşmanı 

olan Abbasller tarafından öldürülmesi 
korkusu olarak gösterilmektedir. Ancak 
Abbtisi Devleti ortadan kalktıktan sonra 
da imam dönmemiştir. Gaybetin ilahi 
bir lutuf ve imtihan şeklinde değerlen
dirilmesi de isabetli görülmemektedir. 
Zira insanlar arasında bulunan, onlarla 
beraber yaşayıp _meseleleri ni çözen kim
senin gaib olandan daha faydalı olduğu 
aşikardır. Diğer taraftan imarnın gay
bete girmesinden günümüze kadar mi
ladi takvime göre 1122 yıl geçmiş, imam 
ise 1127 yaşına girmiş bulunmaktadır. 

revrat'ın Tekvin bölümünde (5 / 5. 9/29, 
25/7, ı 7, 35/28, 47128, 50/26) anlatilan 
bazı peygamberlerin ömür süreleri içinde 
en uzun olanı Hz. Nüh'a ait olup 950 yıl
dır (Tekvin, 9/29). Aynı rakam Kur'an-ı 
Kerim'de de geçmektedir (ei-Ankebüt 29/ 
14). Hiç kimse, gaib imama biçilen meç
hul örnrün bugüne kadar geçen müdde
ti kadar bile yaşamamıştır. Bir ümmetin 
1 000 yıldan fazla bir süre beklernede 
kalması ilahi lutuf ve imtihan olarak de
ğerlendirilemez. Gaib imarnın ortaya çı
kış alametleri ve ortaya çıkış zamanı 

ise son derece karışık rivayetler şeklin
dedir. Kendisinin emrine girecek 313 ki-

şi ile dünyaya hakim olması ve adaleti 
kurması da ilahi kanunlara uygun gö
rünmemektedir. Ayrıca imarnın zuhüru 
ile ölümü arasındaki süreyi belirten ri
vayetler de ihtilaflıdır. Bütün bunlar, on 
ikinci imarnın gaybeti ve zuhüru konu
sunun sağlam akli ve nakli deliliere da
yanmadığını ve bir iman esası oluştura
mayacağını göstermektedir. 

Başta hadis ve kelam alimleri olmak 
üzere Şia bilginleri kaleme aldıkları eser
lerde on ikinci imarnın gaybetine, zama
nı geldiğinde zuhur edeceğine dair ge
niş rivayetlere yer verdikleri gibi erken 
dönemlerden itibaren konuyla ilgili müs
takil çalışmalar da yapmışlardır. Kitd
bü'l-Gaybeveya Risdle fi'l-gaybe gi-

. bi adlarla anılan çok sayıdaki eserin mü
elliflerinden bazıları şunlardır: Fazi b. Şa
zan en-Nisabüri, İbn Babeveyh el- Kum
mi, Ebü İshak İbrahim b. İshak el-Ahme
ri, EbG İshak İbrahim b. Salih el-Enma
ti, İbn Ebü Zeyneb el-Katib en-Nu'ma
ni. Ebü Ca'fer et-Tü si, Şeyh Müfid, Mu
hammed Bakır el-Meclisi, Nüreddin Ali 
el-Kereki ve Bahaeddin Ali en-Necefi el
Hüseyni (geniş bilgi için bk. Aga Büzürg-i 
Tahrani, XVI, 74-84) 
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