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İmamiyye anlayışına göre 
imarnın gaybeti esnasında 

yetkilerini onun adına kullanma, 
kendisine vekalet etme görevi. _j 

Bütün hukuki ve siyasi yetkiterin ima
ma ait olduğunu kabul eden imamiyye Şi
ası 'nın anlayışına göre on birinci imam Ha
san el-Askerl'nin 1 S Şaban 2SS'te (29 Tem
muz 869) doğan oğlu Muhammed b. Ha
san, babasının 8 Reblülewel 260 (1 Ocak 
874) tarihinde ölümü üzerine önce 260-
329 (874-941) yılları arasında kısa süreli 
gaybete ( e l-gaybetü's-suğra) girmiş, bu 
devrede imam "en-nüwabü'l-erbaa" (es
süferaü'l-erbaa) denilen Ebu Arnr Osman b. 
Said, Ebu Ca'fer Muhammed b. Osman. 
İbn Ruh ve Ali b. Muhammed es-Semer
rl'den oluşan dört vekil (bab. naib, sefir) ta
rafından temsil edilmiştir. Bizzat imarnın 
verdiği özel vekaleti haiz olan bu vekiller 
Şia toplumuyla ilgili dini, ilmi, mali ve siya
si işleri imama arzederek onun emir ve ta
limatını kendi ifadesiyle (tevki ') cemaate 
bildirmişler, imarnın yapması gereken iş
leri onun adına yürütmüşler, zekat ve hu
m us gibi dini vergileri teslim alıp gerekli 
yerlere sarfetmişlerdir. Yaklaşık yetmiş yıl 

süren ve imarnın hayatta olduğuna inanı
lan bu devrede vekalet (niyabet) eden ki
şilerin imamla doğrudan irtibat halinde 
bulundukları kabul edildiği için İmamiyye 
Şiası bünyesinde niyabet konusunda her
hangi bir anlaşmazlık ortaya çıkmamıştır. 

imamiyye kaynaklarına göre dördüncü se
fir Ali b. Muhammed es-Semerrl'nin ve
fatından bir hafta önce imamdan gelen, 
kendisinin altı gün içinde öleceğini , artık 

kimseye setirlik için vasiyette bulunmama
sı gerektiğini. ikinci uzun süreli gaybetin 
başiayacağını bildiren bir tevkl'den sonra 
(ibn Babeveyh, s. 516; EbG Ca 'fer et-TG s!, 
Kit.abü'l-Gaybe, s. 395; Tabersl. s. 417) adı 
geçen sefırin 15 Şaban 329 (15 Mayıs 941) 
tarihinde ölmesiyle İmamiyye Şiası bünye
sinde imamı kimin veya hangi grupların 
temsil edeceği konusunda çıkan tartışma
lar büyük boyutlara ulaşmıştır. 

isnaaşeriyye uleması ilk defa Büveyhiler 
döneminde imarnın büyük gaybete girdi
ğini, küçük gaybette olduğu gibi özel tem
silcileri sayılan dört sefir de artık bulun
madığı için kendisiyle irtibat kurulama
yacağını, dolayısıyla imarnın yerine getir
mesi gereken cihad faaliyetlerini düzen
lemek, ganimetieri taksim etmek, cuma 
namazını kıldırmak, dini hükümleri yeri-
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ne getirmek, hukuki cezaları infaz etmek, 
zekat ve humusu almak vb. hususların yü
rürlükten kalktığını düşündüler. İlk dönem
de Küleyni ve İbn Babeveyh gibi hadisçi
ler, imarnın siyasi yetkileri bir yana dini 
yetkileri konusunda hiç kimsenin onu tem
sil ederneyeceği görüşünü savundular. Gaib 
imarnın fonksiyonlarının ortadan kalktığı 
telakkisi başlangıçta politik şartlara uygun 
düştü. Bu tarz bir düşünce imamları Ka
hire'de bulunan, aktif propagandalarıyla 
Büveyhiler'in bütünlüğünü tehdit eden ve 
onları ortadan kaldırmak isteyen Fatımi 
İsmailiter karşısında ihtilalci özellikler ta
şımayan isnaaşeriyye'nin teşekkülünü ve 
gaybet doktrininin geliştiritmesini sağla

mıştı . Ancak çok geçmeden gaib imarnın 
yerine getirmesi gereken görevlerin sakıt 
olduğu düşüncesinin uygulamadan uzak 
kaldığı , Şii İsnaaşerl toplumunu lidersiz, 
teşkilatsız ve mali yapıdan mahrum bırak

tığı anlaşıldı. Bu sebeple İmamiyye alim
leri, meydana gelen boşluğu doldurmak 
ve Şia toplumunu muhtemel bölünmeler
den korumak amacıyla çaba göstererek 
büyük gaybet öncesi döneme nisbette fa
aliyet alanlarını genişletmeye, hayatta ol
masına rağmen toplumun imamla doğru
dan temas kuramaması problemine ça
reler aramaya başladılar. Bu şartlar altın

da yetkileri imarnın yetkilerine eşit olma
makla beraber onun vekilieri olma göre
vini ulemadan başka üstlenecek herhan
gi bir grup da mevcut değildi. Böylece or
taya çıkan zaruretten dolayı ulemanın ima
rnın vekilieri olarak kabul edilmeye baş
landığı görülmektedir. IV. (X.) yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren Şia toplumu ulemanın 
ifade ve beyanlarını on ikinci imarnın be
yanları gibi kabul etmeye başladı. Böylece 
fukaha, bu devreden itibaren imarnın di
nin inanç sistemi ve fıkıh konusundaki gö
rüşlerinin sözcüsü konumuna girdi. Ancak 
bunlar, imam zuhur edip ortaya çıkineaya 
kadar onun bazı yetkilerine vekalet eden 
kimseler durumundaydı (Meclis!, Lll , 99). 

imarnın yakın zamanda zuhur edeceği
ni düşünen bazı fakihler, ulemanın niyabe
tini kabul etmekle birlikte bizzat imama 
teslim edilmesi gereken humusu alma
yı kesinlikle reddediyordu. Diğer taraftan 
imarnın dönüşünün uzaması sebebiyle ule
ma, inançlarını ve gaybet durumundaki 
imarnın varlığını savunmak amacıyla akli 
konularla meşgul olmaya başladı. Daha ön
ce yalnız hadis ve haber mecmuaları şek
linde eserler veren alimlerden farklı olarak 
Şeyh Müfid ve Ebu Ca'fer et-Tusl gibi ha
disçi ve kelamcı bir alim tipi ortaya çıktı. 
imarnın vekili ve imamiyye'nin lideri ola-

rak kabul edilen Şeyh Müfid ve Tusl gibi 
alimler, imarnın yetkilerinin ulemaya inti
kali konusunda ihtiyatlı davranarak hu
musun "sadat hissesi" denilen yarısının 
kendileri tarafından alınıp dağıtılması ko
nusunda yetkili olduklarını , diğer yarısının 

tasarrufu konusunda ise yetkili bulunma
dıklarını söylediler ve bu hissenin bir yer
de muhafaza edilmesi gerektiğini ileri sür
düler. Şeyh Müfid'e göre Şii bir mürnin ima
rnın hissesini ayırıp bir yerde saklamalı, 
onun zuhurunu görmeden öldüğü takdir
de bu görevi varisierine bırakmalıdır. Mü
fid'in bu düşüncesi kendisinden sonra ge
len bazı alimler tarafından da benimsen
di. Bu arada Ebu Ca'fer et-Tusi , imarnın 
gaybet halinde bulunduğu veya özel bir 
temsilcisi olmadığı bu devrede cuma na
mazlarını lfa etmeye karar verme konu
sunda fukahanın yetkili olduğunu söyledi 
(en-Nihiiye, s. 103, 200-201 ). Sonraki ule
mactan Şerif el-Murtaza, İbn İdrls el-Hilli 
ve İbnü'l-Mutahhar el-Hill1 gibi fakihler bu 
görüşe muhalefet etti. imarnın gaybetinin 
uzaması üzerine onun hissesinin teslim 
alınıp harcanması yolundaki çözüm ilk de
fa Muhakkık el-Hilli ( ö 676/1277) tarafın
dan ileri sürüldü. Böylece önceki fakihle
rin görüşleri terkedilip fukahanın yetkileri 
ileri seviyeye götürülmüş oluyordu. Hilli. 
niyabet kavramını önemli ölçüde geliştir
meyi başararak ulemanın hukuki yetkile
rinin belirli cezaları (hudud) uygulamaya 
kadar vardığını , onların bu konuları yerine 
getirme hususunda cismani otoriteden da
ha layık olduğunu ortaya koydu (Şera'i ' u'l

İslam, ll ı . s. ı 64. 184) . Daha sonra Muhak
kık-ı Sani el-Kerekl, aralarında alacak ve 
miras anlaşmazlığı bulunan iki kişinin sul
tana veya kadılara başvurması halinde on
ların verecekleri hükmün meşru olmadı

ğını, bu kişilerin kendilerinden hadis riva
yet edilen, helal ve haramları gözeten, hü
kümleri bilen bir kimseye başvurmalarının 
doğru olacağını belirten Ömer b. Hanzale 
hadisiyle (H ür el-Amil1, XVlll , 99) istidlal 
ederek ulemanın küçük gaybet esnasın
da özel naibler olan dört sefirden başka 
büyük gaybet esnasında imarnın umumi 
niyabetini haiz olan temsilcileri olduğunu 
iddia etti. Fakat Kerekl, herhalde yaşadığı 
devrin sosyal şartlarının bir sonucu olarak 
niyabeti sadece cuma namazlarının lfası
na tahsis ediyordu. imarnın umumi veki
li kavramını mantık! yönüyle dini konular
da ele alarak gaib imarnın bütün yetki ve 
fonksiyanlarına uygulayan ilk fakih Şehid-i 
Sanı diye bilinen Zeynüddin b. Ali el-Ami
li'dir. Onun ifadelerinde ulemanın hukuki 
yetkileri, imarnın yetki ve otoritesinin dağ-



rudan yansıması şeklinde ortaya konulu
yordu. Bu sebeple dinen imama verilme
si gereken vergiler onun güvenilir naibleri 
olup fetva şartlarını haiz dürüst fakihler 
vasıtasıyla dağıtılabilir ( er-Ravzatü '1-behiy
ye, lll. s. 62; Illi, s. 52). Vergilerini doğru
dan kendisi dağıtan kimseye sevap te ret
tüp etmeyecektir. Bunun yanında dini' ilim
leri tahsil eden öğrencilerle ulema zekat
tan pay alacaklar sınıfına dahil edilince bun
lar zekatın güvenli alıcıları olarak kabul edil
di. Böylece alim ve fakihler zekatı alıp ken
dileri ve öğrencileri için harcamaya yetkili 
kılınmış oluyordu. Ayrıca ulemanın savun
ma amaçlı cihad konusunda da gaib ima
rnın niyabetini haiz bulunduğunu belirten 
Şehi'd-i Sani saldırıya dayanan cihad konu
sunda ise onların aynı yetkiyi taşımadık
ları görüşündedir. 

Şehld-i Sani zamanına kadar Şii' fakih
leri yetki ve otoritelerinin nazari' temelle
rini tedri'cen geliştirmeye devam ettilerse 
de Safevi yöneticilerinin ulemaya uygula
dığı ağır baskılar yüzünden düşüncelerinin 
çoğunu uygulamaya imkan bulamadılar. 
Bu husus ancak Usuliyye'nin Ahbariyye'
ye karşı galip gelmesi neticesinde Kaçar
lar devrinde mümkün olmuştur. Safevi M
nedanının son dönemlerinde devlet tara
fından tayin edilen kadıtarla yürütülen mah
keme sisteminin zayıflaması üzerine müc
tehidler, şeriat mahkemelerine başvuran
ların artması ile toplumda hakim bir konu
ma yükselmeye ve mahkemeterin yerini al
maya başladılar. Bu durumda ulema, dev
let ileri gelenleri nezdinde hukuki' anlam
da itibar ve otoritelerini pekiştirme fırsatı 
bulmuş oldu. 

Sonraki dönemlerde Şii'- İmam! fakihle
ri, ortaya çıkan siyasal ve sosyal şartlar
dan yararlanarak siyasi- hukuki' yetki ve 
otorite dışında gaib imarnın diğer yetkile
rinin de kendilerine intikal ettiği düşünce
sini adım adım geliştirmeye muvaffak ol
dular. Ulemanın elde ettiği bu yetkiler ya
nında tarih boyunca fiili siyasette ya ta
rafsız kaldılar veya Safeviler devrinde oldu
ğu gibi devletle uyum içinde bulunup veri
len görevleri yerine getirdiler yahut umu
mi niyabet sebebiyle 1891-1892'de tütün 
rejisi, 1905-1909 yılları arasında anaya
sa hareketi ve nihayet 1979'da İran İslam 
Devrimi hareketinde görüldüğü gibi aktif 
bir tutum izlediler. Bu hususta dayandık
ları en önemli esas gaib imama niyabet 
prensibidir. 
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liJ MusTAFA Öz 

NiYAHA 
(bk. AGIT). 

NİYAZ 
(j~) 

Allah'a yalvarıp yakarma, 
dua etme anlamında 
bir tasawuf terimi. 

_j 

_j 

Farsça bir kelime olan niyaz sözlükte 
"ihtiyacı olma, sevgi gösterisinde bulun
ma, dostluk, dua etme, selam, hürmet, 
hediye" gibi anlamlara gelir. Tasawufta 
"kulun muhtaç ve çaresiz olduğunun bilin
cine vararak mevlasına yalvarıp yakarma
sı, dua etmesi manasında ve genellikle niiz 
kelimesiyle birlikte kullanılır. Naz ise cez
be ve galebe halindeki salikin Hak'la tekel
lüfsüz ve samimi bir şekilde tartışması (b k. 
ARBEDE). Hz. İbrahim'in Cenab-ı Hak'la 
tartışması (Hud ı I/74), Hz. Musa'nın, "Bu 
senin fitnendir" demesi (ei-A'raf 7/ 1 55) , 
Rabia el-Adeviyye'nin hacca giderken mer
kebinin ölmesi üzerine, "İlahi' padişahlar 
aciz bir kadına böyle mi yapar? Beni evi
ne davet ettin, ama yolun yarısında mer
kebimi öldürdün, beni çölde yapayalnız bı
raktın" diye şikayette bulunması, Yunus 
Emre'nin, "Ya ilahi ger suat etsen bana" 
mısraıyla başlayan münacatı naz ehlinin 
tavırlarına örnek gösterilebilir. N az ehli ve
Illerin bu tür sözleri ve davranışları sakin
ealı görünse de samirniyetleri ve içinde 
bulundukları manevi hal dikkate alınarak 
mazur görülür ve kınanmaz (E bO Tali b el
Mekkl, II , 127-129; Gazzall, IV, 331) 

NiYAZ 

Tasawuf kaynaklarında niyaz halinin 
müridde bulunması gereken niteliklerden 
biri olduğuna, naz makamında olsa bile 
kendini niyaz makamında tutmaya çaba
laması ve niyazı kesinlikle elden bırakma
ması gerektiğine dikkat çekilmiş, bu konu
da çeşitli örnekler verilmiştir. Allah'a niyaz
dan daha yakın hiçbir makam olmadığı, ni
yazın değdiği kara taştan bile suların fış
kırdığı kaydedilir (Abdurrahman-ı Cami, s. 
247, 334) İlk sOfilerden Ebu Ali el-Katib 
tasavvuf yoluna nazla değil niyazla girmek 
gerektiği görüşündeydi. Ebu Ali er-Ruzba
rl niyazdan naza, şeriattan hakikate git
tiği için onu üstat olarak kabul ederdi. 

Öte yandan tasavvufta esas itibariyle in
san mürid, Hakmuraddır. Niyaz aşıkın (mü
rid), naz ise maşukun (Hak) makamı oldu
ğundan niyaz kulla, naz Hak'la ile ilgili bir 
teri m olarak kullanılır. Bu anlamda naz ila
hi' bir cilvedir. Hace Abdullah Herevl. mü
riclin yüzbin niyazla talep ederken mura
dın yüzbin nazla kaçtığını söylerken niyaz 
ve naz terimlerini bu anlamda kullanmış , 

bu sözüyle Hakk'ı talep etmenin ne kadar 
zor olduğunu anlatmak istemiştir. 

Niyaz ve naz terimleri bütün tarikat 
mensupları arasında, özellikle de Mevlevl
ler'le Bektaşller'de yaygın biçimde kulla
nılır. Şeyhin veya bir veli'nin sandukasının 
huzurunda, sağ ayağın başparmağını sol 
ayağın başparmağının üzerine koyup (ayak 
mühürlemek) eller düz ve parmaklar açık 
olarak sağ kol sol kolun üstüne gelecek şe
kilde elleri çaprazvari omuz başlarına gö
türerek belini bükmeden başını göğse eğ
meye (baş kesmek) "niyaz hali" denir. Şeyh
le müridin aynı anda birbirinin elini öpme
lerine (görüşmek), oturunca "aşk olsun" 
dendiğinde yeri öperek şükür seedesinde 
bulunulmasına ve baş kestikten sonra sağ 
elin şahadet parmağının ağıza götürülüp 
öpülmesine "niyaz etmek" adı verilir. Biri 
sorulduğu zaman, "Aşk u niyaz ediyorlar" 
veya "Niyaz ediyorlar" diye cevap verilir. 
Bu ifadede niyaz "selam söylemek" anla
mına gelir. Türbelerde sandukanın baş ve
ya ayakucu tarafındaki küçük pencereye 
niyaz (hacet) penceresi adı verilir. Türbe
nin kapalı olması sebebiyle içeri girerne
yen ziyaretçiler bu pencere önünde niyaz 
ederler. 

Mevlevllik'te semaa yeni başlayanlara 
"nevniyaz" denir. Niyaz "nezir ve hediye" 
manasma da gelir. Sona ermek üzere olan 
M evievi mukabelesinin biraz daha devam 
etmesini isteyen hatırlı bir kişinin gönder
diği hediyeye "niyaz akçesi". bu vesileyle 
yapılan ayine "ni yaz ayini". ayinin sonunda 
okunan ilahiye de "niyaz ilahisi" adı verilir. 
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