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Hilofetin Kurey§iligi

iSLAMlDA iLK SIYASi KAVMiYET(:iLiK
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HILAFETIN KUREY~ILIGI,
(M.Said Hatiboglu beyin,
Makalesinde OneSurulen
iddialarve ilmi Degerleri)

• Muhammed Gnder
Bu o:;alt§moHalife Sec;imive Kurey§ilik~arh
isimli <;ah§mamm alt bolumlerinden birisi oIarak
kaleme almrm§tlr.Kurey§ilik §arh hakkmda islam
ulemasmm goru§lerini incelerken gunGmuzdeki
akedemisyenlerin goru§lerine de bir nebze
deginme geregi ortaya o:;ddl.Ve bu <;er<;;evede
M. Said Hatibog!u bey'in islamda ilk siyasi
Kavmiyetc;ilik Hilafetin
Kurey§iligi , isimli
c;ah§maslnlinceiedim.Hocanm gorO§ye delillerini
maddeie§tirip, notlar §eklinde degerlendirdim. M.
Said Hatiboglu
beyin o:;ah§maslnlye
one
sOrdOgOdelilleri §oy!ece ozetlemek mumkundOr ;
"islamda
kaymiyeto:;i!ik yoktuc Halifenin
Kurey§i olmasl §artl kaymiyeto:;ilikolacagmdan
boyle biqart do hadis de olamaz. Gec;ici bir §art
oiarak one surolen halife kurey§tenolsun , teklifi
zamanla tOm Ommeti yanlltml§ ye bu c;ero:;evede
o:;oksaYlda hadis uydurulmu§tur. HalHede ehliyet
§artma
onem yeren
lslamm boyle bir §art
getirmesi du§unulemez.
One surDlen rivayet sabit degildir. Oncelikle
sakife gunu bu hadisle ihticac edilmemi§, 0 gun
se<:;im oldu bittiye getirilmi§tir. Ensonn bir emir
sizden bir emir bizden oisun sozO, Ai§e ral In zeyd
hakbnda , yo§asaydl Allah Rasulu onu halife
blrabrdl sozu1 ba§lnlzo habe§1ibir kole getirilse
itaat edin hadisi, akebe bey'atlerinde ehil olanm
emrine toot uzere bey'at edilmesi , her isteyenin
iman edebilecek olmasl ve her iman edenin de
halife se<:;ilebilecegiger<:;egi,Sold b. Ubade nin
hem okur yazar hem de peygamberle uzun
zoman beraber olon sahabeden olmasl ye se<;imi

kabul etmemesi I ensar'm halife sec;;meye
giri§mesi... bOtUn buniar
halife
kurey§ten
olacaktlr, §arhm iptal etmekte boyle bir riyayetin
aslmm olmadlgml gostermektedir.
islam aHmleri boyle bir §artm olup olmadlgml
kritik etme geregi
duymaml§lar ye sOregelen
iddiaYI do
mDsellem bir esas olarak
nakledegelmi§lerdir. Bu sebepie de
islam
ulemasmm bu tarz, kabul ettikleri izlenimi yeren
ifadelerini onemsememek gerekir."
Devlet ba§kanhgmda
Kurey§ilik §artmm
ko§ulmasmm en guC;;ludeiili
asr-I saadetten
hemen sonra
Hz. Peygamberin
en sec;;kin
arkada§lannm pratigiyle uygulanml§ olinasl ve
bunun muteyatir ~akil derecesinde bize kadar
ula§masldlr.Kurey§ilik §arhnl Irkc;iilk §eklinde
niteleyip reddedenlerin en zaYlfnoktasl do asr-I
saadet sonrasl sec;;kinsahabenin pratigine aykin
,mUtevatir
haberle <;eli§en,ba§ta dort mezhep
imamlan olmak OzeregOyenilir bOtUn imamlann
konuyla ilgili nabl ye fetvalanna zIt bir gorO§e
sahip olmalondlr.
islam do holife ic;;in;
Mu'min olmak,
Erkekolmak,
Adilolmak,
Hurolmak,
Devlet ba§konlifJlyapabilecek ehliyette olmak,
ictihad seYiyesinde dini bilgi sahibi oimakve
Kurey§ kabilesine
mensup olmak §artian
getirilmi§tir. Diger bOton §artlar gibi Kurey§ilik §artl
do ilgili naslarla sabittir. Kurey§ilik§artl ,I'imamlar

Hilafetln Kurey§i!ig!

Ekim 2001/35

Kurey~tenolacaktlr" , motavatir hadisine ye sokife
gOnO Ebu Bekr (r.a) ye beraberindeki muhacirler
tarofmdan
halife!ik makamlnm
KureY§
kabilesinden
diger§artlan
Ozerinde toplayan
birisine
ait oldugu
§eklinde anla§llmasma
doyanmaktadlr.
0 gOn Ensar ye diger
mOslOmanlor
bu hadisi duyunca halife
adayhgll1dan <;ekilmi§ bir daha do ra§it hilafet
donemi boyunca Kurey§li mOslOmanlar dl§ll1da
hilafete kimse adoy olmaml§hr.
Ehl- SOnnet halifenin kurey§1i olmasl §artl
hakktnda ittifak halindedir. Dort hak flbh mezhebi
imamlon ye mOctehidleri , selef ulemasl, maturidi
ye e§'ari ulemasl Kurey§ilik §OItmll1 halifede
aronmasl
gereken §artlardan
oldugunda
hemfikirdirler. Bu
ana c;en;eyedeki ittifakrn
yanmda selef somaSl donemde
ehl-i sOnnete
mensup bazl ulema
kurey§ilik §artmm kemal
§artlml slhhat §artlml oldugunu tartl§ml§lardlr. Ama
hi<;biri konu ile ilgili hadisleri inkar cihetine ya
do kurey§ilik §artmm ko§ulmasll1ll1 kavmiyettc;ilik
olacogma kailolmaml§lardlr.
Kurey§ilik §artml kavmiyetc;ilik
olorak
degerlendirenlerin gorO§lerine delil olarak one
surdukleri goru§lerin ~ogunu M. Said Hatiboglu
bey c;alt§masmda kullandlgmdan, biz de 0 delilleri
veri geldik<;;e madde madde ele§tirdik. Ye
neticelendirdik. iddia §eklinde almtdayacaglmlz
delillendirmeler ve verilen
sayfalar
Ankara
ilahiyat FakOltesi Dergisi' nden
almtrlonml§trr.
Sayfa numaralon do vine aym dergiye aittir.
iddia I: Mu'minlar ailesine isteyen herkes
girebildigine
gore islam idarecilerinin
her
kavimden oIabilecegi neticesi Kur'an'i bir hakikat
oIaraktecelli etmektedir./ s.143
1- isteyenin iman edebilmesi ile her isteyenin
idareci olabilmesi farkh farklt §eylerdir. birinci
§!ktoki genelleme dogru ikinci §lktaki genelleme hi<.;birkaYltkonulmadan- yanlt§tlr.Kadrnhk,fas!kltk,
okli yetersizlik, bedeni yetersizlik, bulug c;;agma
ermemi§lik, esaret, tutukluluk, kolelik, ehli bid'ate
mensubiyet konumundaki
mO'minler halHe
olamazlar.
2- inson/onn degi§ik Irk, soy ve kabilelerinden
her isteyen iman edebilir. Oyleyse, mO'minler
degi§ik
degi§ik
kavimlere
mensup
olabileceklerdir..DoloYlslyla "SizdenoIan ulu'l emre
itaat edin" ayetine gore idaredler her kavimden
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olabilirler , §eklinde bir delillendirmeyle
bu
neticeye
vanyorsa,bu delillendirme hatalldlr.
Ayet; Ulu'l Emr'in, iman etmi§ oImosl gerektigini
bildirmektedir. Ve bu noktadaki delaleti kot'idir.
Ama aynl ayetin mOteyatir sOnnetlesabit Kurey§ilik
§ortmm batdltgmo birdelaleti yoktur.
3- Sadece iman etmekle bir insanm mu'minlerin
hilafetine ehliyet kazanmodlgl Ommetin icmoslyla
sabittir. Adil olmasl, hOr olmasl, erkek olmasl gibi
§ortlar nasll rnezkur ayetle c;;eli§miyorlarsa; aym
§ekilde bu §artda mezkuroyetle c;;eli§mez.
4- Halife mO'minlerden olur.Her isteyen iman
edebilir,iman edenler degi§ik kabilelerdendir.O
halde halife her kabileden olabilir, istidlali sahih bir
naslo ~eli§kihalindedir.
Dinde byas, hokmO Kur'an veyo Sunnet veya
icma do bulunmayon bir durumdo belirli §ortlara
uyulmosl holinde delil kabul edilir. Bu meselede ise
Nos yardlr. Ye Nassm oldugu yerde igihada yer
yoktur.
"imam!ar Kurey§ten oIacaktlr.# hadisi sahih
olmasaydl veyo var olmasaydl: Ommet de bu
noktoda icma etmeseydi, belki byos bu meselede
bir<;lb§ yesilesi oIabilirdi.
Rivoyetler arosmda cem' mumkunken Klyas'l,
sahih nassa takdim ederek Nas'da ta'n ilim ad,na
uzucodor..:

iddia 11:(.... Akobe bey'atine i§tirak edenler
Hazredi Nokib Ubade b. es- Samit'in rivayetinde...)
Ehil oIamn ermine itiraz (otoritesine mOdahale)
etmemek uzere..." ibaresi ge~mektedir. Ehliyetin
§artlan arasmda kayim fikri meycud degildir.)s.143
1- Ehliyetin §artlan arasmda "Kurey§ilik"te
vard,r. 0 halde bir problem yoktur.
2- MOellifin delil gosterdigi rivayetj ehliyet
§artlanm degil, uzerinde bey'at edilen esoslon
havidir. Ehliyetve §artlannr ifade i~in soylenseydide
Kurey§ilik§artl zikredilmeseydi , belki muellife deW
olabilirdi. ..
3- Kurey§iligin Kavmiyetc;iliklee§degertutulmasl
yanll§tlr. Kurey§ bir kavim degil bir kabiledir.
imamlann kendilerinden se<;ilecegi bir Kurey§li
diger hilofet §artlannm da uzerinde tevafur edecegi
bir Kurey§li olacagmdan bu baglomda bir
Irb;dtktan soz edilmez.
(Hatta yakm gelecekte Ommetin gundemine
girecek olan imamet MOessesesinin bir milyan
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a§ml§ Ummet liyesi arosmdan bliyOk fitnelere
sebebiyet vermeden sec;ilmesinde de bu §artm
buyok bir fayda getirecegi ilk Halifenin sec;;iminde
aynadlgl ral ve sagladlgl fayda gibi bOyukbirfayda
soglayacagl- Omitedilebilir.)
IrkC;lhkbir ki§i veya taplulugun kavimlerinden
birine veyo kavimlerine wlumlerinde yardllllo
almalandlr.
~ayet holHe; Ro§id halife de almasl gereken
§ortlann uzerinde tevofOrune ragmen, bir kavimden
almasl sebebiyle lrb;;llik yapilml§ alacaksa; Ayni
durumun Hz. Ebubekr (r.a) ye diger Ro§id Halifeler
hokbnda do ger;;erli almosl, anlara do Irk9
denmesi gereklr. Bunu ise kimse soylememi§tir.
Sir bo§ka bayuttan meseleye bakarsaki Hilafet
§ortlannm hepsinin uzerinde tevafiir ettigi bir halife
(Kurey§ilik §artJ hari<;) bir kavme mensup dive
kaymiyet<;;ilik ve anu sec;enler de kavmiyetc;i
alacoksa bundon kac;mok mumkOn degildir. lira
insanlardan her biri mutlako bir kavimdendir.

0

zaman her halukarda
bu anlaYl§o gore
kavmiyetc;ilikle kor§1 kar§lyoYIZdemektir. Ve bu
fesod her halukarda mOe!lifin sozune doner. Ve
anun kovmiyetc;ilikten ku!tulmasl mumkun olmoz.
(Bilsede bilmese de.)
Yak eger Holifenin bir kovimden oImasl diger
hilafet §artlannl
uzerinde toplaml§sa anu
kavmiyett;;ilikten kurtanyorsa; bu §artian haiz bir
Kurey§i'ye kavmiyeto;idenilemeyecegi gibi bu §art
to: kovmiyets;ilik alur; a do Kur'an'a aybndlr
bahanesiyle reddedilemez. Zira artado §er'an ne
birfesad ne de bir muhalefet vardlr.
itirazlmlz Holifenin Kurey§ialabilmesine degil,
bu §artm Kur'an'da olamamostna
ragmen
ko§ulmasmadlf,denilirse; Kuron'da boyle bir §ey
almosa do; Sahih sunnette vardlr. //Peygambersize
ne getirdiyse onu al1n...// oyeti geregi, subutu sahih
bu haberi
ve geregini
kabul
etmek
durumundasll1lz. lira biraz onee bu §artlll diger
§ortlorla birlikte var oldugunu, dalay!slyla bundan
kaymiyet<;;iligingerekmedigini ispat etmi§tik, deriz.
Kurey§ilik§artml gozetenlerin de lrks;dlklaithaml
hatahdlf.SU §Ortl gozetenler
,bunu Irkc;dlk
kayglslyla degi" Allah Rasulu (s.a.s.)nun emrine
uyarak gozetmi§lerdir.
iddia m:(Hz. Peygamber islam Devletinin ilk
ba§ §ehri alan Medine'yi, mesela askeri sebeplerle
veya hac i<;;interk ettiginde kendi yerine muhakkak

Hilafetln Kurey§lIigi

bir vekil blfakmak adetinde idi: -amil vali kdmakdemektir. Su zatlann tedkikinden anllyoruz kif
mezkur vazife herhangi bir kabilenin hususiyle
Kurey§ininhisannda degildir. Sh.146)
l-Bu devlet ba§kanllglyla Yaliligi e§ kabul
etmekten ortoya C;;lkan bir c;eli§kidir. Devlet
ba§kanllglyla valilik yonetme a9s1ndan bir
benzerlik arz etseler de diger pek c;ok a<;;ldan
farklllik gosterirler. Mesela: devlet ba§kamyalmz bir
ki§i alur, ama pek c;ak vali vardlf.Devlet ba§kanl
§ura ile sec;;ilir,ama valileri devlet ba§kam sec;er.
Devlet ba§kal1l azli gerektirecek bir sebep yakken
azledilemez,
ama halife
valilerini
ve
kumandanlanm azledebilir ...
2- Ba§ll1!zahabe§/i bir kole getirilse ana iraat
edin,mealindeki hadis sabiffir. Bu do imamiar
Kurey§ten alaeaktlr, hadisine muhaliftir. Emir
Habe§li bir kole de olsa itaatle emralundugumuza
gore halifenin Kurey§iligi dive bir §art olamaz.
~eklinde bir delillendirme one surulebilir.
(Usul a<;lsmdan) Sizler inan<;la alakalr
meselelrde haberi vahidle amel etmiyarsunuz. Su
rivayetle istidlal ederseniz aslmlZl ibtal etmi§
oiursunuz... Sizebirini bir digerine terdh sebebinizi
. ye bu iki rivayetin cem' edilmesi mumkun iken
bundan ko<;tnma sebebinizi soyleyin.... Akddlf
derseniz: aklm §er'idelillerden oldugunu isbat edin.
Nakildir derseniz, gosterin. Yoksa muhale imkan
verme sa<;;mahgmadu§ersiniz.
.Bu mesele bir itikadi mesele degildir. anun i<;in
haldeimesele yak.
amel ederiz, denirse .
imamlar Kurey§ten alacaktlf, hadisi sahihtir ve
sabittir. Peygaber size ne getirirse onu aim, ayeti
geregi,bu hadisi de halife se<;imi§artlan araslIlda
gozetin ve geregiyle amel edin, deriz.
3- istihlaf ve isti'mal tabirlerinin Allah Rasulu

a

(s.a.s.)'in valileri
veya amilleri
hakkmda
kullamlmaslllda bu hadisle c,;eli§irbir mana ve
delil yaktur. lira
bunlar mucerred lugavi
kullonl§lardlr. Sizlerin de meseleyi ele altrken
itiraf e1tiginiz gibi , valiler hakbndadlr. Hz.
Peygamber (s.a.s.) Halife, Oevlet Ba§kanl- alarak
vardlr. Ye onun doneminde Kurey§i almayan
valilerin veya amillerin
atanmasl tartl§ma
dl§ll1dadlr. Tartl§tlglmlzdevlet ba§kanltgldlr.
istimal ve istihlaf tabirlerinin kullanl§lanndan
Halife de Kurey§ilik §artmlll gozetilmedigine delil
donemdeHalife
getirmeye c;alt§dmaslzaYlftlr.

a
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makamlntn
bo§ olmadlgl
bir vaba
oldugu
gibi ...AlIah RasulO (s.a.s.)'in bir Halife tayin
etmedigi de bir ba§ka gen;ekliktir.
Hem Allah
Rasulo (s.a.s.) kimseyi halife blrakmadl diyorsunuz,
hem
de
Halifenin
Kurey§1i
olmaslnln
olamayacagma;
onun valiler ve amilleri se<;;meve
gorev!endirmesinden
delil
getirmeye
<;;alt§lyorsunuz.
iddia IV:Zeyd bin Harise, Hz. Ai§e (r.a) onun
hakkmda §oyle diyor: lINe zaman Hz. Peygamber
Zeyd'in de i§tirak ettigi bir ordu gonderse
muhakkak onu ba§lanna emir (komutan) yapml§tlr.
~ayet kendisinden sonra ya§asa idi muhakkak onu
halHe blraklrdl..." sh.148
1.MOellif daha once ve sonra yaptlgl gibi vine
aynl yanlt§1 tekrarlamaktadlr.
Bu soz hz. Ai§e'nin
istidlalidir. Ve bir nos degildir. Ve bu soz, 0
sahabinin Allah Rasulu indindeki degerini ifade i<;;in
soylenmi§ bir sozdOr . Bu sozOn benzeri,
hz.
Peygamber (s.a.s.) 'in Hz.Omer (r.a) hakkmdaki §u
sozudOr : "Bundan sonra peygamber geleeek
oIsaydl bu Omer olurdu. Bu soz Hz. Omer'in
faziletini ifade i<;;in soylenmi§tir: Bu sozle Hz.
Omer'in peygamber olup oImayaeagl soz konusu
edilmemektedir.
Sahih
hadisi
reddeden
birisinin
"Kavli
Sahabiyle" goru§unO isbata yeltenmesi
edileeek birtavlrdlr.

hayretler

2- Bilindigi ve iman ettigimiz gibi Allah Rasulo
hevasmdan bir §ey soylemez .. Kendisine indirileni
eksiksiz ve fatlaslz teblig etmi§tir. ~ayet indirilenlerin
hepsini teblig etmemi§ olsaydl. .. Allah ve MO'minler
onun hakkmda hOsnO§ehadette bulunmazlardl.
Hilafette de kendisine vekil blrakmadlgma gore
onun bu ameli vcihiyle slnlrltdlr. Ve Hz. Ai§e'nin de
bunu boyleee bilebileeeginden
mOellifin yordugu
mono do bu sozu soylemesi dO§OnOlemez.
3- Bu dini bir meseledir. Hz. Ai§e'nin sozO de
MOellife gore Kur'an'a zaittir. Kavli Sahabinin
hueciyetini itiraf ederse ancak 0 zaman bu sozle
istidlal edebilir.
do de!i! slralamaslOda Kavli

0

Sahabiye Slro gelirse olabilir.
4- Ya§asa idi muhakkak onu halife blrabrdl
sozO fa raziyedir. Ya§amadlgma
gore ve halife
blrakmadlgma
gore yapilmayan bir §eyle Slrf akli
imkanvardiye istidlal nazar-I itibara almmaz.
iddia V:(Ashab arasmda Hz. Peygamberi en
iyi bilen kimse olarok tanman bu ilk halifenin idari
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vazife verdigi kimselerde ehliyetten ba§ka 01<:;0
aramadlgml
gosteren mOspet vabolar
vordlr.
O'nun Kurey§ten oImayon bazl yOksek dereeede
memurlara sahip olu§u bunun deliilerindendir .... )
demekte ve ornek!endirmektedir. 5h.149
1.Bu yerinde kullandmayan istidlal, Halife ve
Halifenin memurlan arasllldaki aynml goz ardl
etmekten koynaklanmaktadlr. Ve yanll§tlr.
Hz. Ebu Bekr (r.o)'m imomlar
Kurey§ten
oIacaktrr, hadisiyle istidial etmesi ve 16 kadar
sahabiden (ibn-ul Hacer'e gore 22 kadar) bu
hadisin rivayet olunmasl, mOellifin bu istidlalini
du§OrOr. Hz. Ebu Bekr (r.a)'m amillerinde Kurey§iligi
gozetmemesi ise daha once ge<:;tigi §ekliyle Halite
ile Amilleri arasmdoki aynmm varhgma ve slhhatine
delalet eder.

iddia VI: MOellifin

eseri boyunea tekrar ettigi
bu yan!i§ §U sozlerle de Hz. Omer'e nispet
edilmi§tir: Sahabenin fazileti Omer'e gore c;ekilmi§
ve <;;ilenin kor§dlgldlr. Babadan mevrus bir nesebi
irtibatm degil. Fazilet sayilan bir i§8 kim liyokot
belirtirse 0 i§ onvn hakkldlr. Ve boylece bir Sakifll
gun olaeak
islamm
ilk senelerinin
§ohretli
Kurey§lilerine tercih edilebilecektir. 5h.152.
iddia
VU: (ok ge<;meden <:;e§itli amillerin
tesiriyle islami bllga burOnmO§ bir cahiliye zihniyeti
yer yer kendisini hissettirmeye ba§laml~t'r. Hz.
Peygamber {s.a.s.)'in vefotlyla Hilafeti ele ge<:;iren
Kurey§ kabilesi ... sh.155.
1."Hilafeti eie gec;iren Kurey§ kabilesi ... " ifadesi
yanlt§tlr. Hilafete sizin mezhebinize gore her ehil
olan g.]lebilir. Sizin de kabul ettiginiz gibi hz. Ebu
Bekr (r.a) hilafete ehildi. Ve Sahabenin ittifakiyla
se<;;ildi.
2- "Hilafeti ele ge<;;iren" ibaresi tabii olarak
mu'min kurey§lilerle slmrlandlfllmalidJr.
3- Sizin de itiraf ve isbat ettiginiz gibi ilk halife
kurey§li olmoyonlara do gore\! vermi§tir. Ve ehil
olmayanlora gorev vermemi§tir. Kurey§ istedi; §oyle
yapahm, boyle yapallll1 veya kurey§ istemiyor §unu
yapmayalim
gibi bir kayglyla
muslOmanlan
yonetmedigi ise gOn gibi ortodadlr.
halde IJHilafeti ele ge<:;iren Kurey§ kabilesi"
sozO: Hem ilmi ciddiyet ve tarafslzhga uymoz hem
de vabaya muhaliftir. Hafif bir sozdOr ve yanh§hgl
ortadadll:

o

iddia

VIII: Ne var ki ilk halifenin

se<;;imi
slrasmda devrin siyasi i<;;timai ~artlan icabl olarak
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bu ehliyet prensibi meyanmda dikkate alman gee;ici
bir madde- Hz. Peygamber sonrasl islam fikir
dOnyaslO1uzun aSldar me~muledeeek bir problem
olmu~tur. Halifenin kurey§ kabilesinden oImas!
meselesi... sh.157.
1.Muellif bu ~ortll1 gee;ici oldugunu nereden
bilmi§tir? Delili nedir?
Once bu §ortm varhgml kabul etmeden
gee;iciligini isbat etmesi vahimdir. Yak eger bu ~artm
varhglnl kabul ediyorsa 0 zaman do gee;ici
aldugunu isbat etmesi gerekir: Ama onun varhgml
neyle isbotediyorso onunlo. i§inegelenle degil. ..
iddia
IX: Muhocir MOsIOmonlar toplantl
yerine gelerek onlara Hz. Peygamberin: "imamlar
Kurey§li
olacaktlr"
~eklindeki
hOkmOnu
nakletmi§lerdir. Ensar do 0 zamana kadar
bilmedikleri bu peygamberemrinetobi olarak
-<;;i.inkOkendileri Kurey§li degildi- taleplerinden
vozgec;mi§lerdir.
i§te bu izah, torihi a<;;tdoneksik ve de yonll§ also
gerektir. Pek e;ok islam Alimini ehliyette kavmiyet
unsuruno deger vermeyen islam akidesine
tomamen oyklrl bu goru~e suruklemi~ bulunan
mezkur peygomberi emrin mohiyeti ve ilk hilafet
sec;iminin gere;ek yuzu ortayo konulacak olursa
vanlaeak netice ba§ka tUrlu olmayacakhr.
Meselenin hofiflige tahommulonun olmomasl bizi
ilk
kaynoklara
inmeye
mecbur
blrakmoktad,r ...sh.157.
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durumun olmadlgl do ortoyo <;tkml§olmoktadlr.
MOellif bo§to 4 bOyOkmezhep imommm /olrnok
uzere/ goru§lerini aktardlgl, diger ilim odamlonnm
do inan<:;lon ilmi yeterlilikleri uzerinde §uphe
etmeyi gerektirecek sozve iddio do bulunmaktadlr.
Onlonn hie;biri onloyomoml§ ,meseleye ciddiyetle
egilmemi§, bir ilohiyott;l, hem de 1000 sene sonro
, hafiflige tohommOlu olrnoyon bu meseleyi
kavroYlvermi§tir.Bu do ilim odtno son derece uzUcu
birtovlrdlr.
4- Mue!lifin indigi bu guvenilir koynoklordon
sodece bir rivoyet bulobilmesi ve bu onemli rivayeti
de ozetleyivermesi uzerinde durulmosl gereken bir
Hmi hofiflik ornegidir:
5- Muellif sened kritigini bile yopmoyo gerek
duymadlgl bu rivoyette zikri gee;enRecmayetini ve
doloYlslylo bu rivoyetin slhhotini kobul ediyorsa bu
rivayetle istidlol edebilir. (0 zomon kur'ono bir
ayet doho ilove etmesi gerekir .)
Yok §ayet etmiyorsa rivayetin bir krsmrnl kabul
edip bir bsmlnl kobul etmiyorum diyemez. Zira bu
delilsiz tercih olur.Oelilsiz tercih te muhaldir. Buton
konu ile olakah degerlendirmeleri hovoda kolir.
6- hz. Omer, muellifin esosve delil olarok kobul
ettigi bu oc;rklomosml: Birisinin: Omer olOrsefolan
odomo bey'ot edecegim demesi ve Ebubekr (r.o)'o
yopllon bey'ot aceleye getirilmi§ti sozO uzerine
yopml~tlr. OoloYlslylo Ebu Bekr {r.a)'m Ensara
soyledigi bOton s6zleri burado zikretmemesi
normoldir.

1-Hodisin kaynaklonnm zikredilmemesi ilmi
Ebu Bekr (r.a)'m Allah Rosulu (s.o:s.), Ensor
tarafslzlrga ve ciddiyete oybndlr. Mezkur izohlO
yonh§hgl isbot edilmeye e;olr§lhrkenni<;;insened ve hokbndo ne soylediyse hepsini zikretmi§ oldugu bu
metin tenkidiyle degil de tarihi oe;ldon tenkidine ve diger konuylo oloko" rivoyetlerde mezkurdur.
yonelinmi§tir? Torih kitoplanndaki veriler yokso Halbuki Hz. Omer'in bu rivoyetinde bu konudoki
Hodis kitoplonndon doho ml guvenilirdir ? Torih rivoyetler hie;zikredilmemi§tir. Bu do gosteriyor ki
kitaplonndaki rivoyetler sened ve metin tenkidi
Hz. Omer (r.a) 0 gun gee;en alaylon ozetleyerek
aktorml§hr.
yopdmokslzm almobilecek derecede de guvenilirve
sohih hadis kitoplonndon doho itimodo §oyon
7- ''Araplor bu i§i Kurey§tenancak ~utoplulugo
rmd,rlar? Hem metin-sened tenkidi , hem de tonldor sozO, imamlor Kurey~ten oloeoktlr, hodisi
Ensoro hatlrlatrldikton sonro , Kurey~ten kimlerin
Kur'oni zihniyete(bkz. 5.186)
uygun tenkidi
Holifelige ehil ve nomzet oldugunu ifode ie;in
berober YOpSOydll1lZ
olmoz mlydl? Bu sorulann
soylenmi§tir. Aroplor bu i§i yolOlzca Kurey§in §u
ikno edici bir cevob bekliyorken;
2- Bu hadisin metni"el-Eimmetu min Kurey§/I cemaotma verilirse ono roZI olurlar <;;unkubu
§eklindedir.
cemaot Aroplonn nesep<:;eve mevkice en orta
3- Kurey§ilik §ortrnm kavmiyete;ilik olmadlgl ve hallileridir , sozu hilofetin kurey~teoldugunun ilon
ve tesliminden sonro Kurey§in arosmdo islomdo
§ort
ko§ulmoslndon
kovmiyet<:;iligin
mutekoddim muhocirlerinden see;ilmesi holinde
gerekmeyeceginin izah ve isbotl daha once
gee;mi§ti. DoloYlslyla islom okidesine muhalif bir Aroplonn onlora vela vereceklerini ve boyun
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egeceklerini
ifade i<;in soylenmi§tir. (Buradoki
araplardan
kaslt ta
mO'minlerdir. Bu kullanlm
botOn arap<;o kaynak kitaplarda
sOregelen bir
kullanlmdll: Mu'min olmayanlan i<;in, arap/ann
mu§rikleri
, kullanlml
vordlr.}Yoksa
Hilafetin
Kurey§e ait oldugunu ifade ve isbat i<;in degil. hz.
Ebu Bekr (r.a)'m "Ve len ta'rifel orabu heza'l emra
ilia li haze'l hayyi min Kurey§ ... " sozO dikkatle
okunup incelendiginde de gorOlecegi gibi bu soz
ile Araplann ancak Kurey§ten se<;;ildigi takdirde
halifeye
itaat
edecekleri
isbat
edilmeye
<;;ali§dmamaktadlr. isbat ve ifade edilmek istenen ,
Kurey§ten se<;ilecek halifenin Muhacirlerin
onde
gelenlerinden
olmaslnlll
siyasi
istikrann
ger<;ekle§tirilebilmesi
i<;in gerekli
olu§udur.
DolaYlslyla bu soz Hz. Ebu Bekr (r.a)'m Halifenin
Kurey§i oIduguna ve Kurey§ten de Muhacirlerden
se<;ilmesi
halinde
Ozerinde
ittifakin
saglanabilecegine
kani olduguna
delalet eder.
MOellifin yordugu manaya degil...
8- Bu soz Kurey§ilik §artmlO subutundan sonra
Halifenin Kurey§ten kimlerden olmasl gerektigine
i§oret i<;;insoylenmi§tir. lira bu Ebu Bekr (r.a)'a gore
boyle olmasoydl Araplor hilofeti Kurey§in nesep<;;e
ve mevkice
orto olon
oncak
§u grubuna
(muhocirlerden) tanlrlar, bilirler demesinin mantlkh
bir izahl olmozdl ... C;unkO: Hilofetin Kurey§e ait
oldugunu itiraf etmeyen insanlara , bir de Kurey§in
belli bir kesiminden halife se<;melerini teklif etmek
safdillik olurdu. Ye aynr zamanda Halife se<;;mek
i<;;in toplanml§;
Hz. Peygemberin
haklannda
insanlor bir tarafa onlar bir tarafa yonelseler ;
Ensann tarafma yonelirdim, dedigi bir cemaatin ,
Slrf Araplar boyle du§OnOyor ve istiyor denildi dive
ve halife
sec;mekten
vozgec;ip
Kurey§i ve
Muhacirlerden
birisine firesiz bey'at etmeleri
du§OnGlemez ...
9- Nesepc;e ve Mevkice ne Ebu Ubeyde ve ne de
Omer (r.a) Kurey§in en GstOnleridirler. Bu do
gosteriyor ki bu sozden kaslt, Muhacirlerin dindeki
mevki ve nesep<;e en usWnleri olmalandlr ...
Bu tesbitimizin dogruluguna bir ba§ka deW de;
Hz. Ebu Bekrin mezkur sozu soyledikten sonra Hz.
Omer ve Ebu Ubeyde (r.a)'I, onlara namzet olarak
gostermesidir.
Kurey§in bGtOn MuslOman Araplann efendisi
olmadlgl
malum oldugu gibi botOn Araplara
nisbetle <;ogunlugu te§kil etmedikleri de ortadadlr.
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Bu 0 zaman do oyleydi §imdi de boyle ... DolaYlslyla
Kurey§le yan§ halinde olan Araplann "Kurey§ilik
§arti" olmadan
kurey§i bir halifeye kabilecilik
a<;lsmdan do islam a<;;lsmdan do boyun egmeleri
vorsaYlml mesnedsiz bir varsaYlm oimaktan oteye
ge<;;emez.
iddia X: Hz. Ebu Bekr bu s:yasi vabaYI
belirttikten sonra 0 hoyye dahil ve beraberinde
bulunmakta olan Omer veya Ebu Ubeyde den
birisini Halife namzedi gosterir.
Ensann temsilcisi Hilafetin kendilerine inhisar
edemeyecegi ortaya <;Ikmca ikiii ba§kan teklifinde
buiunur.
Bir Ensardan
bir
de Kurey§li
Muhacirlerden Emir... s.159
1- Bizden bir emir
,sizden bir emir alsun ,
sozunun
sahibinin
Ensann temsilcisi
olarak
yorumlanmasl zoYlfhr. Bu also olso Sa'd'mki gibi
indi bir yak!a§lmdlr. Oyle olmasaydl bir-ikisi horiC;;
bOtOn Ensann Ebu Bekr {r.a}'a bey'at etmeleri
du§unolemezdi.
Ne Hubob b. Munzir Ensann
temsilcisi , ne de bu tavlr Ensann tavndlr. Olsa olsa
onlordan birferdin yersiz bir <;;lb§ldlr.
2Bu soz
sahibinin
Ensan

temsil

edemeyeceginin
bir ba§ka delili de; iki Halife
fikrinin
yanh§ltgllll
bilmeyecek
kadar ilimden
nasibinin
az olu§udur.
Halbuki
bu husustaki
hadisler me§hurdur.
iddia XI: ~ayet Bey'at vuku bulmadan oradan
aynlacak
olsaydlk
onlor
(yani Ensar) kendi
ic;;lerinden birisine bey'at edecekler di ki: bundan
endi§e ettik. lira bu takdirde ya biz onlara
istemeyerek
bey'at
edecektik
veya muhalif
kalacaktlk. Bunun sonu do anar§i idi ... sh.160.
"lira bu takdirde ya biz onlora istemeyerek
bey'at edecektik ... " §eklindeki ifadenin kaynagl
173 nolu dipnotta ibnu Hi§am 11. 657 olarak
bildirilmi§se
de bu laftzlara mezkur kaynakta
rastlayamadlk.
iddia
XII: Hz. Omer'den nakledilen bu pek
mGhim bilgileri maddele§tirmeye c;;oll§allm...
3- Mekke'den
gelmi§ Muhacir
Kurey§liler
devletin
siyasi istikrannr
temin
noktasmdon
kendilerinden
birisinin
ba§a
gec;;mesi
gorO§undedirler. C;unkG mensubu olduklan Kurey§
kabilesi bOtUn Araplarca
saydan bir §ohrete
sahiptir.) sh.160
Muhacir
Kurey§lilerin kendilerinden
birisinin
ba§a ge<;mesi goru§unde
olmalon
bunun
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sebebinin de mensubu olduklan Kurey§kabilesinin
bOtUn Araplarea saydan bir §ohrete sahip olu§u
oldugu istintaCl hatahdlr. lira slff §ohretten dolaYI
Araplann Kurey§eboyun egeceklerini iddia gOlon<;;
olurdu.
Cahiliye
tarihi
ve islam tarihi
inceiendiginde gorOlecefF gibi Araplar islam
oncesi Kurey§e boyun egmedikleri gibi islam
sonrasl do Kurey§e §ohretleri var dive boyun
halde Ensann
egmediler... i§te Riddet harpleri. ..
do diger Araplarm da boyun egmelerinin bir ba§ka
da Allah Rasulo (s.a.s.}'in emridir.
sebebi vardlr.
Su meseleyedaha once de deginHmi§ti.
iddia XIII: Pek <;;okislam Aliminin kanaatinin
aksine taraflardan hi<;;birisi halifenin kurey§li
olmasInI emredici hi<;;birhadisveya peygamber
talimatl one sOrmO§degildir ... Tekrarlayallm bazl
alimlerin zannettikleri gibi se<;;imyerinde imamlann
Halifelerin Kurey§ten olaeagma dair herhangi bir
peygamber hokum oslo bahis konusu edilmi§
degildir.}s.160
l-~lkardlgl
bu netice hz. Omer tarafmdan
ozetle anlattlan Sakife yurdundaki toplantlYI
anlatan tek bir rivayetten <;;tkanlml§tlr.MOellif bu
rivayetin sahih oldugunu soylemeden bu rivayetle
istidlal edemez. Bu rivayet sahih ise 0 zaman
rivayette ge<;;en Recm ayetini de kabul ediyor
demektir.Halbuki biz mOellifn bu rivayeti sahih
kabul etmedigini biliyoruz. Ama bu durumu Kur'an'l
zihniyetle nast! bagda§t!rdlgml bilmiyoruz.
Bu rivayetin tamaml okundugunda do
gorOlecegi gibi hz. Omer Sakife olaymda cereyan
eden ve konu§ulan bOtOnsozleri hikaye etmedigi
gibi, gayesi Sakife olayml anlatmak da degildir.
Hac slrasmda duydugu bazl dedikodulan
cevaplamak
i<;;in bu rivayete konu olan
a<;;Jklamalanyapml§tlr. Rivayetmetninden anla§r1an
odur ki dedikadular Oc;-dortkonu etrafmda cereyan
etmektedir. Ashabrnm hatlrlatmaslyla Hz. Omer bu
oc;rklamalannl Medine'ye blrakml§ ve bu konulara
hasrettigi bir hutbe ile konulara a~lkltk getirmi§tir.
Sakife olaYlyla alakall dedikodu "Ha life se<;;iminin
oldu bittiye getirildigi iddiasl clunca cevap do bu
iddiaYI bertaraf etmeye yeterli olacak bir slyga ile
verilmi§ ve imamlann Kurey§tenolu§u hadisine bu
a~lkla ma la rda yer veril mem i§ti r. Ama
a<;;lklamadaki uslubtan do anla§tlaeagl gibi
Araplann bu i§i KureY§inancak §u grubuna laYlk
gorOrler sozO imamlann Kurey§ten oldugunun

0

0
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mevcut toplulub;a kabul edildigine de zlmnen
i§aret etmektedir. lira Halifenin Kurey§iligini kabul
etmeyen bir toplulugu bir de Kurey§in bir
grubundan olursa aneak Araplarea kabul gorur
demenin birizahl olamazdl.
Kaidl ki imamlar Kurey§tendir hadisinin ravileri
arasrna hadis tarzll1daki rivayetlerde Hz. Omer ve
Sahabenin a'yanlndan pek <;;ok zat'ta vardlr. Bu
soylediklerimizi Ehl-i SOnnet ulemaslnln yanlslra,
~ii olsun SOnni olsun gerekse de Mutezili alsun
Ommetin Me§hur Mezhepler Tarihi alimleri ittifakla
kitaplannda nakletmektedirler. ibn-ul Hacer elAskalani, ibn Hazm ez-lahiri, el-Kettani gibi rivayet
ve dirayet otoritelerinin MUtevatir oldugunu
soyledikleri bir hadisi ve rivayeti konuyla dolayll
alarak alakall bir tarih rivayetine dayanmaya
~ah§arak inkar etmeye <;;ah§mak zavalh ama
cesurea birtavlroimu§tur.
2- Bir rivayetin sahih 0101051 hatta mOtevatir
olmasl i<;intarih kitaplannda var olmasl gerektigine
dair bugune kadar bir gorO§ veya kaide
duymaml§tlk. Ama ilia da tarih kitaplannda
konuyla alakalt bir rivayet bulunmasl §art dive
tutturulursa; Acaba mezhepler tarihi "Firak"
kitaplan tarih kitabl degil mi? Ba§ta 4 mezhep
imamlan bu olaYI fetva §eklinde veya hikaye
§eklinde anlatan ulema yalan ml soylemektedir? Ve
torih kitoplonnda yalan ya do bir ktslm uydurma
veya tahrif edilmi§ rivoyetlerin bulunma ihtimali yok
mudur? Kaldl ki tarih ve had is kitaplannda hz.
Ebu Bekr (r.a)'1I1Sokife'de bu hodisi zikrettigi
mervidir.
iddia XIV: (Bu hodisi Kurey§ilige delil olarak
ileri sOrenlere cevaben Osmanll Hilafeti Me§ihatl
islomiye Vekili Muhakkik Hanefi Alim lahid el
Kevseri(1879-1952) §oyledemektedir:
"Kelom olimleri arasrndo her ne kadar bu
hikoye i§tihar bulmu§sa do Ebu Bekrin bey'at gOnu
bu hodis ile ihticac ettigi sabit degildir. Fork 15 Not
4/sh.160 dipnot 175)
l-imom Kevseri (r.h) bu sozO HoflZ el-Alai'nin
Telkihu'I-Fuhum fi Tengihi Slyagi'l-Umum isimli
eserinden almttlaml§tlr. el- Aloi'nin bu sozOne
i§oretle yetinmesi bOZIHim ehlinin
imam Ebu
Hanife'ye kurey§i olmadlgl i<;;in yOklenmeleri
sebebiyledir. imam e§-~ofii kurey§iydi I imamlar do
Kurey§ten olacaktH~ hadisine gore
~afii daha
ostondor gibi bir soglikslz dO§Onceyekapllon
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bazdanna , konuyu biraz daha Gra§t!rsmlar dive
latife yapml§tlr. Yoksa 0 lezzetU'I-Ay§ I do
incelemi§tir,
hadisin diger rivayetlerini de
ineelemi§tir. Ve hadisin mevzu oldugunu da
soylememektedir. Heie hele kurey§ilik §arhnl
kavmiyet<;:ilik
olarak hi<; nitelememi§tir. elKevserinin
ilmi menheciyle taban tabana Zit
insanlann,
onun
anlamadlklan latifeleriyle
delil getirmeleri ne kadar do latittir. el-Kevseri bu
hadisin Taberani'de iyi bir senedle rivayet oldugunu
soylemektedir. Haflz el-Kettani'nin sozunden de
anla§ddlgl gibi el-Alai "bulamadlmll demi§tir. Ve bu
ondan kaynaklanan bir yanh§lik ve gaflettir.
Hadisin olmadlgtna delil degil. (Bkz. el-Kettani,
Nazmu'I-MUtenasir mine'l Hadisi'l MOtevatirs. 158)
iddia XV: (Ensar iktidan payla§ma teklifinde
bulunmu§tur. Bu yeni teklif varllgl ileri surulen
hadisin aslmda meveut olmadlginl gosterir.)
sh.160.

islami Edebiyat

* 105

iddia XVI: (~ayet mezkur hadisin ash olsaydl
Ensann boyle bir sec;imegitmesi imkanslz olurdu.)
sh.16l.
1-imkanslzhktan oneeki imkan goz ardl edilmi§.
Evet Allah Rasulu'nun talebeleri Ensar boyle bir
hadisin varllgll1l bilmeleri halinde halife sec;meye
kalkmazlardl. Ama Ensann toplanmasll1dan bu
hadisin yoklugu do gerekmez. (unku bu hadis
Sahabenin hepsinin arasll1da §uyu bulmaml§
olabilir. Nitekim Hadisi duyunca i§i ehlinei bey'ot
suretiyle teslim etmi§lerdir. Toplantll1l11Peygalnber
(s.o.s.)'in
vefatlndan
sonra
bir durum
degerlendirmesi yapmak ic;;inyapIlml§ olmasl da
muhfemeldir.
G6ruldugu
gibi
Ensann
toplanmasmdan bu hadisin yoklugu gerekmez.
iddia XVII: (Hz. Omer'in goru§une gore
fesadl onleyecek olan §eyekseriyetin beyatll1ltemin
etmektir.
I

-Reis olacak kimsenin ekseriyetin tasvibini,
muzaharetini
kazanabileeek vaslfta olmasl,
dolaYlslyla kuvvetli bir tarattar zumresine arkasInI
dayamasi gerekir...) sh.161.
1-Muellifin gerek birinci ve gerekse ikind
neticeyi Hz. Omer'e nisbeti mesnetsizdir. Hz.
Omer'in bu iki neticeyi ifade edebileeek bir sozunu
zikretmeliydi. Bu yapt/an KiI-u Kal- dlr.
2-Hz. Omer'e gore fesadl onleyecek olan §ey
ekseriyetin bey'atll1ltemin etmek olsaydl. .. Yani bir
ba§ka deyi§le Ekseriyetin begenisini kazanmak
'la rd Ir.
halife sec;ilmenintemel §artlanndan biri olsaydl Hz.
3-Holife se~mek i~in toplanan Ensann, u<;;-dort Omer'in Ensardan veya Muhacirlerden sec;;i1ecek
Muhadrin orada bulunmalan sebebiyle HalHe herhangi birisine begeni kazanmasl halinde bey'atl
se~mektenvazgec;;melerive aralanndan birisinin "0 uzak gormemesi 'le §u sozleri soylememesi
zaman, bir emir sizden bir emir bizden olsun"
gerekirdi -Bey'atvuku bulmadan oradan aynlaeak
§eklinde
bir uzlo§ma oraYI§lna
girmesi
olsaydlk onlar kendi ie;lerinden birisine bey'at
du§unulemez. Esasen Hubob (r.a}1I1bu teklifi bile edeceklerdi ki bundan endi§e ettik. lira bu takdirde
imamlann Kurey§1"endirhodisinin zikri gec;tikten ya biz onlara istemeyerek bey'at edecektik veya
sonra,
hadiste imamlann Kurey§ten olaeagl
muhalif kalacaktlk. Bunun sonucu do anar§i idi."
soylenmekte: madem durum boyle 0 halde sizden Goruldugu gibi gonulsuz bey'at ve muhalefet
bir imam yanmda bizden de bir imam olsun gibi bir ihtimalini soyluyor. Bunun birc;ok sebebi olabilir.
anlaYI§la soylenmi§ olmasl kuvvetle muhtemeldir. Genelin bey'atll1lalamayaeagl endi§esiolabileeegi
lira imam se<;mek i~in toplanml§ olduklan
gibi Kurey§i olmamas\" do bu sozu soylemesine
soylenen bir toplulugun hi~bir §er'i nas clmakslZln neden olabilir ...
bir-iki ki§i hari<;;Kurey§li bir imamo bey'at etmeleri
Daha bey'at olmadan hatta halife adaYI bile
ba§ka tOrlu izah edilemez.
ortada yokken dclaYlslyla Bey'ata davet eden bile
Sonraki HalHe se~imlerinde Ensann bir daha
olmadan
genelin
bey'attnl alamayacagll11
Hilafette hak iddia etmemesi de sozumuzu varsayml§ olamaz. (lira onun sozlerinde buna delil
destekleyen bir ba§ka delildir.
olabilecek bir kaYlt yak. )lira "Gonulsuz bey'at

1-iktidan payla§ma teklifinde bulunan Ensar
degil Ensardan gene; bir ferttir. (ibn. Hi§am'a gore
Hubab b. el- Munzir)
2-Bir veya birkac;;ferdin teklifi , delilsiz butOn
Ensara maledilemeyecegi gibi boyle bir sozden ne
bu hadisin yoklugu ne de iki imama biatla i1gili
peygamber ihtannln yoklugu gerekir. lira bu soz bir
gaflet eseri soylenmi§ olabileeegi gibi bu
mevzudaki hadisleri bilmemesinden de soylenmi§
olabilir. Bu tOr claylora Asr-I Saadetten ornekler
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edecektik" diyor: demek ki: (ne olursa olsun onlm
aralanndan birisine bey'at etselerdi) genelin
bey'otlnl alsalor bile g6nulsuz bey'ot ermesini
gerektirecek bir durum(sebep) var. Veya "MuhalH
kolacaktlk" diyor: Oemek ki genelin bey'at!l1!also
bile muhalif kalmolannl gerektirecek onemde bir
bo§ka enge! var. Bunlor da gosteriyor ki; genelin
bey'otlnl §art ko§muyordu. Oyleyse Ensardan bir
imama beyattan ka<';lnmalannmsebebi imamlann
Kurey§tenolmasmo dair peygambersozudur.
3- Hz. Omerin bu s6zu soylemesinin sebebi
Ensardan bir imamln ekseriyetin bey'attnl
alamayacagl endi§esi alsaydl bunu 0 §ekilde
belirtirdi. 0 ise boyle bir §ey soylememi§tir. On un
sozleri, Ensann aralanndan bir halife se<.;ipono
bey'at edivermeleri endi§esini ta§ldlgtnl ifade
etmektir. Gene!in veya ozel bir grubun bey'atl veya
ekseriyetin destegini §art ko§tugunu degil...
4- Halifenin Allah RasulOnOnbu kadar ovdOgu
bir toplu!uktan se~ilmesini engeller bir hadis
olmasaydl 0 boyle birtavlr sergilemez boyle bir soz
s6ylemezdi... MOellifin de i§aret ettigi gibi , Ensor
Allah Rasulunden bir meselede bir soz 0150 ono
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Ensar orada halife se<.;meyekalkmazdl derken;
ni<;;inKur'an'j hakikatlere muhalif bir §eyi Hz. Omer
hakkmdo bu decak §ey degildir- §eklinde bir
ifodey!e reddetmiyor? Bu: MOellif "Ekseriyet§artml"
kabul etmiyor \le bunu yalnlzea Hz. Omer'e nisbet
ediyorsa ...
Yok §ayet kabul ediyorsa; Ehliyet §artmdon
ba§ka bir §artl (c;::ogunlugunbey'ahnl) §art ko§mak
Kuran'; bit" hakikat midir? Ve Kurey§ilik §ortlnl
inkarda dayandlgl "Ehil olonm ermine itiraz
etrneme" rivoyetine uygun mudur?Eger Ekseriyet
§artl bunlara uygunsa ve bunda Ehliyetle bir!ikte bir
mahzur yoksa ve bu §ort Kuran'da olmamasma
ragmen Kur'ona muhalif degilse ; oynl §ekilde
Kurey§ilik ~artmda do ehliyetie birlikte bir moni
yoktur. VeSlhhotisobit bir hadisi red yanll§ olur.
C;;:ogunlugun destegi §ortl ehliyetle birlikte
§artsa: Kur'an'daki delilini gbstersin, Sunnetteki
delilini gostersin. Ehliyetin §ortlan arasmda
<.;ogunlugunbey'atlllln do oldugu delilleriyle isbat
etsin.

Her isteyen iman edebildigine gore vine her
Mu'min islam do idareci oIabilir sozOyle,(sh. 143.)
muhalefet etmezlerse; bu onlar hokbnda olacok i§ <.;ogunlugun bey'atlnln imondan sonra §ort
degilse (ki muhalefet etmeyip 0 soze tabi oldular)
ko§ulmaslIll bagdo§tlrslIl.
aynl §ekilde Muhacirler ve Omer (r.a) do ondan bir
C;;:ogunluk Sartlnlll 01<.;05unedir? Nerede
soz olmadlk<.;a gonulsOz bey'atl ve muhalefeti:
<.;ogunluk? Hak'ta birle§en bir <.;ogunluk mu, bu
Araplar Kurey§ten §U topluluktan
bo§kaslllln kOYltolmadon bir §eyedestek veren <;;ogunlukmu?
sozunu dinlemezler, gibi §er'i mesnedsiz bir
Kastedilen hakikatte bir!e§en bir <.;ogunluksa;
bahaneyle goze almazlarve yapmazlar.
Hz. Omerin ehliyet sahibi Ensarldara bey'atl ya
5- Muellif
Kurey§ilik
gibi bir §artlll
gonOlsOz ya da muhalefetle kar§doyacaktlk
olamayacagma delil getirirken (Ehil olanm ernrine sozunde : Ensann <;;ogunlugun destegini
itiraz etmemek uzere... ibaresi ge<.;mektedir. aiamayacagmdan dolaYI onlardan birisine bey'ata
Ehliyetin §artlan arasmda kavim fikri mevcut yana§modlgml soylemekten vazge<;;sin.Zira Hak'ta
degildir. Sh.143) diyerek ehliyet §artlllln i<.;inde birle§ecek mU'minler Ensardon do oIsaydl onlara
kavim fikri olomaz ,0 halde Kurey§ilik §artl do
bey'ot hak 'le dogru olobilirdi. Hz. Omer'in
olomaz, diyordu ... Halbuki burado ekseriyetin dovranl§lIltn gen::;ek sebebi <;;ogunlugun bey'at
bey'atlnl temin etmeyi de ehliyetle birlikte §art etmeyecegi ve onvn do ehliyette <:;ogunlugun
ko§uyor.Veya 0 donemde Hz. Omertarafmdan §art bey'atlnl §art ko§maslolamaz.
ko§uldugunu soyluyor.
Hakto bir!e§ilme §ortl gozetilmiyorsa; Bu islami
Sonra vine "Mu'minler
ailesine herkes
bir osd, metod 'le yakla§lm olamaz. C;;:Onko
gayeleri
girebildigine
gore islam idarecilerinin
her hak almoyan bir <.;ogunlukdelalette birle§ip hak
kavimden olabilecegi neticesi Kur'ani bir hakikat taraftarlanna ustungelebilirler ...
olarak tecelli eder.( s.143} diyor. Yani Muellife gore
Fesadl onleyecek §ey <.;ogunlugun bey'atllll
ehil oImok ve mu'min olmak iki Kur'on'i hakikattir. temin etmekse 'le r;;ogunlugun bey'atmda islama
Peki ekseriyetin goru§une tabi olmak Kur'an'i bir gore olmasl temel 01<.;0ise: Holifenin Kurey§ten
Hakikat midir? Kurey§iligi Kur'an'i hakikatlere olmaslve kurey§iolan holHenin ehil olmosl halinde
muhalif kabul ederken 'le boyle bir hadis olsaydi bile Kurey§ilik §artllltn Kur'an'o 'le sunnete muholif
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olocag! iddiasl du§er. lira hem ehliyet §ortl tevafOr
ediyor, hem de Kuran ve sOnnete muhalif birdurum
soz konusu degil.
KureY§i1ik Kur'an'a ve Sunnete muhalif bir
durum 017 etmese bile vine dogru degildir, denirse ,
ki bu Mukaberedir;
C;;:ogunlugun bey'atm §ort
ko~mok do bir manaslyla Irkc;;dlktlr. C;;:unku Irb;illk
bir dil lrkc;;I1lg1olabilecegi
gibi kan Irb;dlgl do
olobilir, toprak Irkqhgl do olabilir, bir fikir Irb;;dlgi
do olabilir. Bunlonn her birisinde "Halifenin Kurey§i
olma" §artl kabul edilirse bundon Irb;;lhk dogacagl
iddiasmdaki temel faktor -!rh;;lhk- mevcuttur.
Yani diyebiliriz ki: C;ogunlugun bey'atl §artll1l
ko§maklo lrb::;dlk arasmda bir benzerlik vardlr. Her
ikisinin kaYltsiz §ort ko§ulmasmdan do bir tabm
sakmcalar
dogabilecegi
gibi
belli
§art ve
slI1irlamolarla uygulanlrsa sakincalar ve Kur'an ve
Sunnette olabilecek
muhalefetler
de ortodan
kalkabilir.
Hz. 6mer
(r.o) c;;ogunlugun bey'otml §art
ko§arak Ensardan birisinin hilafetine kar§i 9ktlysa:
bunun
iki §ekli vardlr;-<;;ogunlugun
hakta
birle§mesi ve batllda birle§mesi ...
Sayet <;ogun luk ha kta birle§iyorsa Araplar yalmz
Kurey§ten §u gruba boyun egerler sozunun ve
bahanesinin ye : ya gonOlsuz bey'at ya muhalefet
edecektik sozlerinin hi<;;birmanasl olamazd!. .. lira
hakta birle§en c;;ogunlugun ehil olan herhangi
birisine
bey'at! kimsenin
gonlunde
gonalsuz
kabullenme veya muhalefet arzusu uyandlrmaz ye
hak talibi ic;in 0 kobileye yeya bu kabileye mensup
olmu§ fork etmez. Kim ehilse ona bey'at etseler
digerleri
de gonulsOz bey'atl veya muhalefet
etmeyi aklllanndan gec;irmezler. Ye itaat ederler.
DolaYlslyla Hz. 6mer bu manada <;;ogunlugun
bey'atml §art ko~arak Ensardan birisine bey'ata
kar§l <;;Ibyorolamaz.
a halde onun bu sozlerinin bir ba§ka sebebi
vardlr: a do Ensardan birisine bey'at olunacak
olursa
Peygamber
sozune muhalefet
edilmi§
olacagl korkusu ve endi§esidir.
~ayet c;ogunluk batdda birle§ecek olsaydl ve Hz.
6mer de <;;ogunlugu bu manado destek!eseydi bu
onun dininde ta'n etmeyi gerektirdi
ki onun
hakkmda boyle bir§eyi bizlerden kimse soylemiyor.
a halde tek bir§lk kahyor: a do 6mer (r.a)'1I1bu
sozu soylemesinin
ger<;;ek sebebi:
Ensann
aralanndan bir halHe se<;;erekono bey'at etmeleri
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durumunda;
peygamber
emrine
muhalefet
konumunda kolmalan ve bunun buruklugunu ye
ezikligini yo§ayorak g6nOlsOz bey'at etmi§ olaeak
olmalandlr.
a
peygamber
emrini tenHz ic;in
bey'attan uzak durup ehil bir Kurey§iye bey'at
etseler ve Ensardan se<;ilen halifeye kar§1 <;;Iksalar
bu defa do onar§i <;;ikacoktlr. i§te hz. Omerin
mezkur sozuyle ifade etmek istedigi vallahu a'lem
bis sevab- budur.
Cedelen MOellifin iddiosll1m slhhatini farzetsek
ve Hz. 6mer'e
gore fesadl onleyecek §eyin:
ekseriyetin
destegini
alabilecek
bir taraftar
zumresine sahip olmasmm gerekmesini kabu! etsek
bile, bu halifenin
Kurey§iligine
engel te§kil
etmeyecegi gibi imam!ar Kurey§tendir , hadisinin
de aslll1m olmadlgma delalet etmez.
iddia XVIII: (Sa'd, Cahiliye devrinde okuyupyazmasl olan nadir kimselerdendi. Akabe'ye i§tirak
eden 70 Ensari arasmdadlr.
BedI' hari<;; butUn
seferlerde Hz. Peygamber ile beraber bulunmu§tur.
anun "imamlar Kurey§tendir" hadisini duyup ta
peygamber emrine Slrt <;;evirmesimOmkOn degildir.)
sh.161 dipnot
l-Said'in
§aki, §akinin said olmasi hakhr.
DolaYlslyla bu mese!e de bir imkanslzhk yoktur. Bir
akademisyenin
kayramlan
avam agzlyla
kullanmasl aYlptlr.
2-Sa'd'lI1 bu peygamber emrine Slrt <;evirmesi
onu kabul etmemesini gerektirmeyecegi gibi, bu
hadisin yok olmaslIll do gerektirmez. lira Sa'd 'Ill
~eyhaynin hilafetlerini
kabul etmemesinden
bu
hodisi kabul
etmemesi
gerekmeyeeegi
gibi;
~eyhaynin hilafetini kabul etmemesinden boyle bir
hadisin varolmamasl do gerekmez.
3-Butun yukandaki ihtimaller Sa'd'lIl Hz. Ebu
Bekr'in hilafetini kabul etmemesi ihtimalinin kabul
edilmesi halindedir. Kaldl ki Sa'd'm bey'at etmedigi
veya bu hadisi bilmedigi de kati olarak sobit
degildir. lira Ahmed b. Hanbel'in ve ibn-u Kesir'in
nakiettikleri
bir rivayette Hz. Ebu Bekr'in ono
peygamber efendimiz (s.a.5.)in sozOnu hatlrlattlgl
onun do bunu kabul ve itirafettigi mervidir.
4-Bir sahabinin tavn boy!e bir hadisin olup
oImadlgma
delil te§kil edecekse Sa'd ve ailesi
dl§lI1da bOtOn sahabenin Hz. Ebu Bekr (r.a)'a
bey'atlanmn do boyle bir hadisin varhgma delalet
etmesi hayli hayli kabu! edilmelidir.
Sir ki§inin
yandmasl batOn sahabenin yamlmaslI1dan c;ok
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daha kolay ve de manttklidll-:.
iddia XIX: Muel!if
meselenin
hafifligi
tahammulunOn olmamasl bizi ilk kaynaklara
inmeye mecburetti diyor: Bkz.5.157.
Ba§vurdugu ilk kaynaklar: l.ibn-u ishak (85151 h.) 2.Abdurrezzak b. Hemmam (126-211) 3.
Ahmed b. Hanbel (164-241) 4.el-Buhori (194256) 5.et-Taberi (224-31 0) dir.
1.BDton bu
eserlerde
halifenin
kurey§i
olmayacagt olamayacagt ya da kurey§i olmasmm
kavmiyet<;;i1ik olacagml ifade eden herhangi bir
nasI nakill rivayet yoktur. Muel!ifin kafasma gore
se<;;tigiye Vine i§ine gelecek §ekilde ozetledigi ye
yonlendirdigi bir rivayet vardtr.
Rivayettamaml okundugunda da anla§dacagl
gibi hz. Omer in hilafetinin son doneminde haec
slrasmda <;;Ikan dedikodulara
ceyap olarak
Medine/de yaptlan bir konu§madlr. Konu§mada
recm meselesi ye Ebu Bekr (r.a)' 111 halife
se<;;imininoldu bittiye getirilmesi uzerine duyulan
sozlere
ceyap verilmi§tir. Bu
konu§mada
imamlar
kurey§tendirl
§eklindeki
hadisin
nakledilmemesi bu sebeple dogaldlr.
2.Bu riyayeti muellifin de!il getirebilmesi ic;;in
Recm ayetiyle alakall bolDmunu de kabul etmesi
gerekir. Halbuki muellif bu ayetin varllgml kabul
etmedigi gibi
boyle bir riyayet sahih degildir
kanaatindedir.Sahih olmadlgml kabul ettigi bir
riyayeti delil oIarak
one
sDrebilmesi tam
anlamtyla akedemik bir laubaliliktir.
Kendisine gore hz. Omere dayandmlan buton
benzer riyaletler de delil olarak kullantlamaz
durumda olmahdlr. Zira bu
olay
on defa
tekrarlanmaml§ tek bir olaydlr. Recm ayetinin bir
riyayyette gec;;ip diger bir rivayette gec;;memesi bu
illeti bu riyayetten uzakla§tlrmaz. illet bakidir.
3. Bu riyoyeti reddetmesi geregini inkor
ederse i 0 zamon do istidloli §u problemle kor§l
kar§lyadlr. Bu riyoyet sokife gunD olup bitenlerin
ozeti §eklindedir ye 0 gun ba§ka bir konu§ma
gec;;medigine ye mesela I imamlar kurey§tendir ,
hadisinin bahis konusu edilmedigine kesinlikle
delil olarak
one sDrolemez. Bunu §u ana
c;;er<;;eyede konuya
bakacok
herkes itiraf
durumundadtr.
a-ibn- ishak imamlar kurey§tendir , §eklindeki
hodisin
sakife gOnO sozkonusu edildigini
nakletmi§tir. Bkz. ibn-u Hacer
el-Askalani,
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lezzetu'l-Ay§s. 31 , Buhari de bu hadisi nakletmi§tir.
Ahmed b. Hanbel de hem nakletmi§ hem de
sakife gOnO bu hadisin
sozkonusu edildigi
rivayetini tahric etmi§tir: Mezhebi de Kurey§ilik
§orhntn sahih oldugu §eklindedir.Yani mOellifi
meselenin hafiflige tahammolu yokturl diyerek
indigi
kaynoklar
ye musannifleri
bile
nakzetmektedir.
b-imamlar Kurey§ten olacakttr, hadisini riyayet
edenler arasmda sahabeden 1. Ebu Bekr, 2.
Humeyd b. Abdirrahman, 3.ibn Abbas, 4. Sevban,
5. Ali b. Ebi Talib I 6.Ai§e 17. Omer b. el-Hattob I
8.Amr b. el-As, 9.Dlrar b. el-Hottab, 1O.Enesb.
Malikl 11. Ebu Berza, 12. Ebu Said el-Hudari I
13.Ebu Musa el-E§'ari , 14.Ka'b b. Malik! 15.Amr
b. Avf el-Muzeni , 16. Ez-Zubeyr b. el-Avvam I
17.Ummu Hani, 18. Ra§id b. Said I 19. Ebu
Hureyrel 20.Utbe b. Abd , 21.Ebu Glzziyye elEnsori, 22. Muavviye b. Ebi SOfyanvordlr. Yine bu
manaYI destekler mahiyette 12 kadar sahabinin
daha konuyla ilgili riyayetleri vardlr.
c-imamlar
Kurey§ten 'OIacakhr, hadisine
dayanarak halifenin kurey§i almasl gerektigine
dair fetva yeren imamlar arastnda ; 1. imam Ebu
Hanife ye Ashabl I 2. imam ~afii ye ashabl , 3.
imam Ahmed b. Hanbel ye ashabll 4.imam Malik
ve Ashabl 5. el-E§'ari
6. el-Maturidi vardtr.
Ya§adlklan aSlr aSH saadete en yakm aSlrdlr ve
onlora gore ,meselenin hafiflige hic;;birzaman
tahammolO yoktur.
Sonuc;;olarak ;muellifin sozunOn.ozOiki temel
esaso dayanmaktadlr.
Kurey§ilik
§artlnln
ko§ulmasmm kavmiyetc;;ilik-lrkC;;llIk-olmost, ye Hz.
Omer'den naklolunan Sakife gOnOndeki sec;;imle
alakah bir riyayette gelen sozlere...
Bu §arttn ye gereginin IrkC;;lllkolmadlgtnt ye
kavmiyetc;;ilige sebebiyet vermeyecegini onceki
sahifelerde
izah ettik. DolaYlslyla
birinci
dayonogmm yanh§ligl ortoya ~Iktl...
MOellifin Hz. Omer'den mervi riyayete istinaden
getirdigi delillerin eksiklik ye hatalannt vine yerinde
izah ettik. Ve muellifin bu rivayetle istidlal
edemeyecegini de isbat ettik. Konuyla alakalt
olarak soyledigi
diger dayanaklannt do
altnttlaYIPyanlt§ltklanm ortaya koyduk.~imdi i§ bu
hodislerin flkhll1a ye uygulamada nast! tatbik
edileceginin
izahma geldi . Ki bu da bizim esas
<:;alf§mamlzmkonusudur.•

