
ÖzetHz. Ali, ya ad  dönemden günümüze kadar slam kültür ve medeniyet tarihinde iz brakm  önemli bir ki iliktir. Onun slam dü ünce tarihi içindeki ve günümüzdeki önemi, bize göre, ahsi ki ili i, bilgi birikimi, Hz. Muhammed�in peygamberli ine ilk iman eden-lerden olu u ve slam�a maddi ve manevi yönlerden hizmetinden daha çok Hz. Peygamber�e olan yaknl ndan (amca o lu ve damad) kaynaklanmaktadr. Çünkü bu alanlarda slam�n do u u ve yaylmas sürecinde Hz. Ali�den daha fazla Hz. Peygamber�e yardmc olan sa-habeler de bulunmaktadr. Hz. Ali�nin bilinip tannmasnda Hz. Peygamber�e yaknl nn yannda Allah�a ve Hz. Peygamber�e gönülden ba ll nn, hikmetli sözlerinin, yüksek dirayet ve cesaretinin de rolü bulunmaktadr. Bütün bunlar Ehl-i Sünnet dü üncesinde Hz. Ali�nin yüksek mevkiini ve yerini belirtiy-orsa da onun bu özellikleri iilerin iddia etti i gibi onu di er slam halifelerinden üstün bir konuma getirmemi tir. Neticede Sünni slam anlay nda Hz. Ali, Hz. Peygamber�in amcao lu ve damad olmasnn ötesinde di er Râ id halifelerden (Ebu Bekir, Ömer ve Os-man) farkl bir konuma sahip de ildir. Dini anlama ve ya amada, dinî hükümler vermede onlardan ayr bir yetki ve otoritesi yoktur.Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Ehl-i Sünnet, ii dü üncede Hz. Ali, Nass ve Tayin, Masumiyet
AbstractAli was an important person who has left mark on the history of Islamic culture and civi-lization until the present time. His importance in the history of Islam and today is rooted in his being close relative (his uncle�s son) to the Prophet Mohammad rather than his char-acter, knowledge and personality. Needless to say, during the process of rise and growth of Islam, there were companions of the Prophet who helped Prophet Mohammad much more than Ali. Nonetheless, Ali is known and recognized by Muslims through his proxim-ity to the Prophet of Allah, his heartfelt devotion to the prophet, his words full of wisdom, and his courage.Even though all of these features indicate that Ali had a high position according to schol-ars of the Ahl al-Sunnah, Ali is not considered as a superior position other than the other caliphs as the scholars of Shia have been claiming. As a result, in the Sunni Islamic belief, Ali is not different from the other Rashid caliphs (Abu Bakr, Omar and Osman), notwith-standing his being Prophet Mohammad�s uncle�s son and the Prophet�s groom. He did not have a distinctive authority in terms of understanding of the religion and giving religious jurisdictions.Keywords: Ali, teachings of Ahl al-Sunnah, Shiite, text and determination, Innocence.



Giri ilindi i gibi Hz. Ali/Ali b. Ebî Tâlib (ö. 40/661), ya ad  dönem-den günümüze kadar slam kültür ve medeniyet tarihinde iz brakm  önemli bir ki iliktir. Onun slam dü ünce tarihi içerisinde ve günümüzdeki önemi, bize göre, ahsi kültürü, bilgi birikimi ve slam�a maddi ve manevi yönlerden hizmetinden daha çok Hz. Peygamber�e olan yaknl ndan (amca o lu ve damad) kaynaklanmaktadr. Çünkü bu alanlarda slam�n do u u ve yaylmas srasnda Hz. Ali�den daha fazla Hz. Peygamber�e yardmc olan ahslar bulunmaktadr. Nitekim Hz. Ebu Bekir (ö. 634), bütün mal varl n, birikmi  para ve altnlarn1 Allah yolunda, Hz. Peygamber�in davasnn ba arya ula mas için harcam , hicret esnasnda kendi cann hiçe sayarak Hz. Peygamber�e yol arkada l  etmi tir. Onun bu fedakârl  ve mali yönden deste i sayesinde Hz. Peygamber kamu harcamalarn gerçekle tirebilmi tir. Bu nedenle olmaldr ki Hz. Peygamber: �Ebu Bekir�in malndan istifade etti im kadar, hayatmda hiç kimsenin malndan istifade etmedim.�2 buyurmu lardr. Bu demek de ildir ki Hz. Ali�nin slam kültür ve medeniyetindeki öneminde kendi ahsi ki ili inin, Allah�a ve Hz. Peygamber�e gönülden ba ll nn, Hz. Muhammed�in peygamberli ine ilk iman edenlerden olu unun, yüksek dirayet, ecaat ve cesaretinin bir katks yoktur. Bilakis onun bu nitelikleri sayesin-dedir ki Hz. Peygamber, hicret karar ald nda kendi yerine ölüm dö e ine onu yatrm , hicretin be inci aynda muhacirlerle ensar arasnda dayan ma ve yaknlk sa lamak amacyla kurulan �muâhât� (karde lik) esnasnda Hz. Ali�yi kendisine karde  olarak seçmi , hicre-tin ikinci ylnda en küçük kz Fâtmatu�z-Zehrâ�y (ö. 632) onunla evlendirmi , harbe (Tebûk Gazvesi) gitti i zaman devlet ba kanl  vekâletine kadar her ciddi i i Hz. Ali�ye havale edebilmi tir. Bunlarn ötesinde Hz. Peygamber, Ali�ye kâtiplik, vahiy kâtipli i yaptrm , Hudeybiye Antla mas�n da ona yazdrm tr.3
1 Kaynaklar Hz. Ebu Bekir�in Müslüman oldu unda krk bin (40.000) altn oldu unu ve bunun tamamn Allah yolunda harcad n kaydeder. Bkz. Nevevî, Muhyid-dîn Yahyâ b. erefeddîn, Tehzîbu�l-Esmâ ve�l-Lugât, I-II, n r. dâretu�t-Tbâati�l-Munîriyye, trs., c. 1, s. 190.
2 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, Sunen, Kahire 1965, c. 5, s. 609, hadis no: 3661.
3 el-Vâkidî, Muhammed b. Ömer, Kitâbu�l-Megâzî, thk. Marsden Jones, Oxford 1966, 



Hz. Peygamber�e olan bu yaknl  ve çocuklu unu O�nun yannda geçirmesi, ilk zamanlardan beri bütün Müslümanlarn gözünde onu di er sahabeden daha farkl bir konuma getirmi tir. Bu dü ünce tarz zamanla slam d  bir takm kültür ve inançlarn etkisiyle daha belir-gin bir hâl alarak onun etrafnda çe itli dinî ve siyasi grup ve ekoller olu mu tur. Bu ekollerden bir ksm onun Hz. Peygamber�den sonra dinî liderli inden/imametinden bahsederken di er bir ksm peygamberli inden hatta Allah�n yeryüzündeki tecessümü olan ilahl na kadar çe itli görü  ve inan lar savunmu lardr. lk dü ünceyi yani Hz. Ali�nin Hz. Peygamber�den sonra nass ve tayin yoluyla onun yerine geçti i inancn kabul edenler, ia�nn büyük bir ço unlu unu olu turan mamiye frkas iken,4 ikinci dü ünceyi yani Hz. Ali�nin ve onun soyundan gelen imamlarn �hulûl� yoluyla ilahl n ileri sürenler Gulât- îa dedi imiz a r ii grup ve zümrelerdir.5 Bu grup ve züm-reler Hz. Ali�ye yönelik bu a r dü üncelerini zamanla itikadi alana ta yarak inanç ve akide hâline getirmi ler ve bu inanç etrafnda siyasi ve itikadi mezhepler olu turmu lardr. Hz. Ali�ye yönelik Ehl-i Sünnet anlay , zaman içerisinde söz konusu bu lml ve a r ii görü lere kar lk bir antitez hüviyetinde ekillenmeye ba lam tr. Bu durum ii imamet nazariyesine kar lk Ehl-i Sünnet imamet veya hilafet teorisinin geli mesinde de gözlen-mektedir.6 slam�n ilk üç yüzylnda ana ilkeleri itibaryla ekillenen Ehl-i 
c. 2, s. 610; el-Minkârî, Nasr b. Muzâhim, Vak�atu Sffîn, thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn, Kahire 1382, s. 509. 

4 Cuveynî, mâmu�l-Haremeyn Ebû�l-Meâlî Abdulmelik, Kitâbu�l- r âd ilâ Kavâtii�l-Edilleti fî Usûli�l �tikâd, thk. Es�ad Temîm, Beyrut 1413/1992, s. 353; ehristânî, Ebî�l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm, el-Milel ve�n-Nihal, thk. Ahmed Fehmî Muhammed, Dâru�l-Kutubu�l- lmiyye, Beyrut, trs., c. 1, s. 163-166; bn Haldûn, Mukaddime, çev. Za-kir Kadiri U an, stanbul 1989, c. 1, s. 496; kr . Ni vânu�l-Himyerî, Ebû Saîd, el-Hûru�l-Iyn, thk. Kemâl Mustafa, Kahire 1948, s. 154-157; Kâ ifu�l-Gtâ, Muhammed Huseyn, Aslu� - îa ve Usûluhâ (Ca�ferî Mezhebi ve Esaslar) çev. Abdülbaki Gölpnarl, stanbul 1979, s. 50; Ça atay Ne et-Çubukçu brahim Agah, slâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 1985, s. 62; Onat, Hasan, � iî mâmet Nazariyesi�, AÜ FD, Ankara 1992, c. 32, s. 97.
5 Abdullâh b. Sebe�in kurucusu oldu u Sebeiyye ve Galiyye bunlara örnek verilebi-lir. Bkz. ehristânî, el-Milel ve�n-Nihal, c. 1, s. 176-177; Pezdevî, Ebû�l-Yusr Mu-hammed, Usûlu�d-Dîn (Ehli Sünnet Akaidi), çev. erafettin Gölcük, stanbul 1988, s. 355-356.
6 Bkz. Özarslan, Selim, Matüridî Kelamcs bn Hümâm�n Kelamî Görü leri, Bizim Büro Basmevi, Ankara 2003, 99.



Sünnet itikadna göre Hz. Ali, a r ii gruplarn aksine yar il-ahî sfatlarla donanm  bir ilah de il, Allah�a ve Resulü�ne gere i gibi inanm  samimi bir mümin ve kuldur. Tarihin dikkat çekici uygunluklarndandr/tevafuk ki Hz. Peygamber gibi7 Hz. Ali de 63 sene ya am tr. Bu uygunluk Hz. Peygamber�in en samimi dostlar ve ayn zamanda 1. ve 2. halife/devlet ba kan olan Hz. Ebu Bekir (ö. 13/634) ve Hz. Ömer (ö. 644) için de geçerlidir. Yani onlar da Hz. Peygamber gibi 63 ya larnda vefat etmi lerdir.8 Ehl-i Sünnet inancnda Hz. Ali ve Fatma�dan olan çocuklarna Hz. Peygamber kadar olmasa da büyük bir sayg ve hürmet beslenmi , Sünni hadis ve tarih literatüründe Hz. Ali�nin büyük o lu Hz. Ha-san (624-669) fiziki yap ve yüz güzelli i itibaryla Hz. Peygamber�e benzetilmi ,9 bu kaynaklardan beslenen Sünni Müslümanlarda Hz. Ali nesline kar  özel bir muhabbet ve ilgi ortaya çkm tr. Ehl-i Sünnet inancna göre, Hz. Ali di er bir deyi le Ali b. Ebî Tâlib, zamannn me ru imam yani devlet ba kandr.10 Hz. Ali�nin imameti/devlet ba kanl , ia- mamiye�nin iddiasnn11 aksine Hz. Peygamber�in nass ve tayiniyle gerçekle memi  olup, Hz. Osman�n (ö. 656) öldürülmesinin12 ardndan Ehlu�l- Hâl ve�l- Akd ( uraya men-sup bireyler, sahabenin ileri gelenleri) niteli ini ta yan sahabenin biat akdiyle yani seçimiyle olmu tur.13 Devlet ba kann belirlemede 
7 Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât (Halîfe b. Hayyât Tarihi), trc. Abdulhalik Bakr, Ankara 2001, 120-121.
8 Halîfe b. Hayyât, Târîhu Halîfe b. Hayyât, s. 149-150, 190; Âmirî, Yahyâ b. Ebî Bekr, Behcetu�l-Mehâfil ve Bu yetu�l-Emâsil fî Telhîsi�l-Mu�cizât ve�s-Siyer ve� - emâil, Msr 1339, c. 2, s. 124.
9 Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ (ö. 279/892), Ensâbu�l-E râf, n r. Muhammed Hamîdullâh, Kahire 1959, s. 539. 
10 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 365.
11 mametin nass ve tayin yoluyla sabit oldu unu iddia edenler yalnzca ia�nn mamiye kolu de il, Zeydiye�nin Carudiye kolu ile Abbasiye�nin Ravendiye kolu da bu dü ünceyi payla maktadr. mametin seçim yoluyla sabit oldu unu ileri sürenler ise Ehl-i Sünnet�in ço unlu u ile Mu�tezile�nin ço unlu u, Hariciler ve Neccariye�dir. Ravendiye, Hz. Peygamber�in vefatndan sonra imametin amcas Abbas�n hakk oldu unu ile sürmü tür. Ayrntl bilgi için bkz. Ba dâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, Usûlu�d-Dîn, Beyrut 1401/1981, s. 279, 281. 
12 Üçüncü halife Osman b. Affân, Ehl-i Sünnet inancna göre haksz yere öldürülmü tür. Zira bireyin katlini yani öldürülmesini gerektiren eyler bellidir. Onun öldürülmesini gerektirecek herhangi bir sebep bulunmad ndan haksz yere öldürüldü ünde ku ku yoktur. Bkz. Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 364.
13 Nesefî, Ebû�l-Muîn Meymûn b. Muhammed, Temhîd fî Usûli�d-Dîn, thk. Abdulhay Kâbil, Dâru�s-Sekâfe, Kahire 1407/1987, s. 113; Nesefî, Ebû�l-Muîn, Tabsiratu�l-Ed-



seçim yöntemi, asrlardr uygulanm  ve dünya üzerinde bu yöntemi yadrgayan herhangi bir kimse olmam tr.14 mamet, ia�nn kabul etti i gibi nübüvvetin ya da risaletin bir devam de il, insanlarn dinî ve dünyevi i lerini tanzim eden siyasi-be erî bir kurumdur. 15 Hz. Ali�nin, Hz. Ebu Bekir�e biat etmeye tepki gösterdi i ve bun-dan kaçnd  yönündeki ia�nn iddialarnn aksine Allah yolunda kimsenin knamasndan çekinmeyen Ebû Zerr (ö. 31/652), Am-mâr b. Yâsir (563-37/657), Suheyb er-Rûmî (ö. 38/658) ve di er sahabiler gibi Hz. Ebu Bekir�in hükmüne tam olarak itaat etmi  ve onun imametini kabul etmi tir. Hz. Ali�nin Ebu Bekir�in halife seçildi i Sakîfe toplantsnda bulunmad  do rudur. Zira Hz. Ali, Hz. Peygamber�in vefatyla hüzne bo ulmu , bir süre kendi ba na kalm tr. Daha sonra Hz. Fatma�nn vefatnn ardndan di er saha-biler gibi ahitlerin huzurunda Hz. Ebu Bekir�e biat etmi tir.16
ia�nn masumiyet ilkelerinin17 aksine Ehl-i Sünnet inancna göre, masumiyet (ismet) di er bir de i le günahszlk, peygamberlerin bir niteli i oldu undan, Hz. Ali de peygamber olmayp, müminlerin seçimiyle me ru dördüncü devlet ba kan/imam oldu undan hatasz ve günahsz de ildir. Her insan gibi hata edebilir, günah i leyebilir, yani masum de ildir.18 E �ari kelamcs mâmu�l-Haremeyn lakapl 

ille fî Usûli�d-Dîn, thk. Claude Salame, Dma k 1993, c. 2, s. 879; Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 257, 277.
14 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 356.
15 Bkz. Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 357; Sâbûnî, Nûreddîn, el-Bidâyetu fî Usûli�d-Dîn, thk. Bekir Topalo lu, Ankara 1995, s. 57-58. 
16 bn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullâh b. Muslim ed-Dineverî, el- mâme ve�s-Si-yâse, Kahire 1904, c. 1, s. 24; Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 361; Sâbûnî, el-Bidâyetu fî Usûli�d-Dîn, s. 58.
17 ia�ya göre imamn ismeti vaciptir. Yani imam hata ve günah i lemekten korunmu tur. Bkz. el-Kummî, Ebû Ca�fer Muhammed b. Ali bn Bâbaveyh (ö. 381/991), Risâletu�l-�tikâdâti�l- mâmiyye ( iî- mâmiyye�nin nanç Esaslar), çev. E. Ruhi F lal, Ankara 1978, s. 113; ehristânî, el-Milel ve�n-Nihal, c. 1, s. 145; el-Hillî, Yûsuf b. Ali b. Mutahhar, Ke fu�l-Murâd fî erhi Tecrîdi�l- �tikâd, Bombay 1310/1892, s. 224; el-Hillî, Yûsuf b. Ali b. Mutahhar, el-Bâbu�l-Hâdî A ere ( erhleri Nâfî Yevmi�l-Ha r ve Miftahü�l-Bâb ile birlikte), thk. Mehdî Muhakkik, Tahran 1365/1946, s. 52; el-Muzaffer, Muhammed Rzâ, Akâidu�l- mâmiyye ( îa nançlar), çev. A. Gölpnarl, stanbul 1978, s. 51; kr . bn Humâm, Kemâluddîn Muhammed, el-Musayere fî�l-Akâidi�l-Munciye fî�l-Âhireti ile beraber bn Kutlubo a, Zeyneddîn Kâsm el-Hane-fî, erhu�l- Musâyere, Bulak, Msr 1317/1900, s. 276.
18 Bakillânî, Ebî Bekr Muhammed b. Tayyib, Kitâb Temhîdu�l-Evâil ve Telhîsu�d-Delâil, thk. mâduddîn Ahmed Haydar, Beyrut 1407/1987, s. 471; Ba dâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, Usûlu�d-Dîn, Beyrut 1401/1981, s. 277-



el-Cuveynî (ö. 478/1085), �Sahabeden hiçbirini hatadan korunmu  olarak görmeyiz.� diyerek Ehl-i Sünnet�in bu konudaki görü üne açklk getirmektedir.19 mamn masum olmas fikrine ia�nn Zey-diye ekolü katlmamakla20 Ehl-i Sünnet�in görü ünü benimsemi  olmaktadr. Peygamberlerin bu nitelikleri de onlarn be erî yönleri-ne ili kin de il, tebli  ettikleri vahye ili kindir. Yani peygamberler Allah�tan aldklar vahiyleri insanlara iletirken yapabilecekleri zihnî hatalardan korunmu lardr.Yine Ehl-i Sünnet itikadna göre Hz. Ali ve imamlar,21 ia�nn iddia etti i gibi22 vahyî bilgi veya gayb bilgisiyle donanm  de ildirler. Zira vahye muhatap olmak peygamberlerin niteli idir. Peygamberlik de Hz. Muhammed ile sona erdi inden vahiy yoluyla bilgi edinme de sona ermi tir. Dolaysyla Hz. Ali�nin peygamberli in devam anlamnda dinî emirler ve hükümler koyma yetkisi yoktur. Nitekim Ehl-i Sünnet�in Maturidi ekolünden olan Ebû�l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1114), Resulullah�n �Ben din i lerinizi bilirim, sizler ise dünya i lerinizi bilirsi-niz.� eklindeki hadisinden yola çkarak, devlet ba kannn gayb dahil dünya i lerini bilmesini art ko anlar �ki Rafizileri kastetmi tir� ima-met makamn nübüvvet makamndan daha üstün görmekle suçlam , bunun mutlak manada küfür oldu unu söylemekten de çekinmemi tir.23 Çünkü Sünni itikada göre gaybn bilgisi yalnz Allah�a özgüdür. Bu ger-çek Kur�an�da u ekilde dile getirilmektedir: �De ki: Göklerde ve yerde Allah�tan ba ka kimse gayb bilmez.�24 Allah�n bildirmedi i hiçbir kim-senin gayb bilmesi ise dü ünülemez. Allah ise gayb yalnzca diledi i peygamberlere bildirmi tir.25 
278; Sâbûnî, el-Bidâyetu fî Usûli�d-Dîn, s. 57; Râzî, Fahreddîn, el-Erbaîn fî Usûli�d-Dîn, thk. Ahmed Hicâzî es-Saka, Kahire 1406/1986, c. 2, s. 263.

19 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 366.
20 ehristânî, el-Milel ve�n-Nihal, c. 1, s. 145.
21 mamiye�nin kabul etti i on iki imam srasyla Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, Ali Zeynelâ-bidîn, Muhammed el-Bâkr, Ca�fer es-Sâdk, Mûsâ el-Kâzm, Ali er-Rzâ, Muham-med el-Cevâd, Ali el-Hâdî, Hasan el-Askerî, Muhammed Mehdî el-Muntazar�dr. Özarslan, Selim, Yeni Programa Göre Düzenlenmi  Kelam Tarihi, Nobel Yaynlar, 2. Bask, Ankara 2015, s. 39.
22 Kuleynî, Ebû Ca�fer Muhammed bin Ya�kûb bin shâk er-Râzî, el-Usûl mine�l-Kâfî, Beyrut 1401, c. 1, s. 258, 285.
23 Nesefî, Tabsiratu�l-Edille fî Usûli�d-Dîn, c. 2, s. 833.
24 27/Neml, 65; 16/Nahl, 77.
25 �O bütün gayb bilendir, gaybna kimseyi muttali klmaz. Ancak (bildirmeyi) diledi i 



Sünni dü ünce Hz. Ali�nin dinî bilgisinden ve dinî meselelere yönelik hükümlerinden istifade etmi  olmakla birlikte ondan rivayet edilen bilgilerde ia�nn gerisinde kalm tr. Ancak bunun sebebi Hz. Ali�nin dinî konulardaki derinli inin göz ard edilmesi de il, hilafet yllarnn tamamen bütünüyle sava larla ve ortaya çkan fit-neleri bastrmakla geçmi  olmas, geni  fkh ve tefsir bilgilerini yeni nesillere aktarmaya frsat bulamamasyla ilgilidir. Sünni dü üncede Abdullâh ibn Abbâs (M. 619-687), Abdullâh ibn Ömer (M. 614-693) gibi di er sahabeden daha çok bilgi nakledilmesi, onlarn Hz. Ali�ye oranla daha uzun bir ömür ya am  olmalaryla ili kilidir. ia�nn aksine Ehl-i Sünnet anlay na göre Hz. Peygamber�den ve bütün elçilerden sonra insanlarn en faziletlisi ya da üstünü Hz. Ali de il Hz. Ebu Bekir�dir. Ondan sonra Hz. Ömer, sonra Hz. Osman ve sonra Hz. Ali�dir. Yani fazilet sralamas hilafet srasyla ayndr.26 Buradaki fazilet sralamasn liyakat ve ehliyet sralamas olarak an-lamak bizce daha do rudur. Cuveynî, �Hz. Osman ile Hz. Ali ko-nusundaki de erlendirmeler farkllk arz eder.� diyerek Hz. Ali�den rivayet edildi ini belirtti i u sözü nakleder: �Hz. Peygamber�den sonra insanlarn en hayrls Ebu Bekir, sonra da Ömer�dir. Bu ikisin-den sonra kimin en hayrl oldu unu Allah bilir.�27 Mu�tezile�nin ço unlu u da Hz. Ali�nin bütün sahabeden üstünlü ü konusunda ia�nn görü ünü payla maktadr.28 ii ö reti Hz. Ali�nin bu dört ha-lifenin en faziletlisi oldu u anlay n Hz. Peygamber�in �Sen benim için, Hz. Musa�ya göre Hz. Harun makamndasn, ancak benden sonra pey-gamber yoktur.�29 ve �Ben ilim ehriyim, Ali onun kapsdr.�30 eklindeki 
peygamber bunun d ndadr.� 72/Cin, 26-27; Ayrca Hz. Peygamber�in normal artlarda yani Allah tarafndan bildirilmedi i takdirde gayb bilmedi ini ifade eden ba ka bir ayet için bkz. 3/Âl-i mrân, 44; 7/A�râf, 188. 

26 Nesefî, Temhîd fî Usûli�d-Dîn, s. 113; Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 277, 355.
27 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 363.
28 Kâd Abdulcabbâr, Ahmed, erhu Usûli�l-Hamse, thk. Abdulkerîm Osman, Kahire 1416/1996, s. 767; Ni vânu�l-Himyerî, Ebû Saîd, el-Hûru�l-Iyn, thk. Kemâl Mustafa, Kahire 1948, s. 205; Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 358, 369.
29 Buhârî, �Fezâilu Ashâbi�n-Nebî�, 9; �Megâzî�, 78; Muslim, �Fezâilu�s-Sahâbe�, 30-31. 
30 Munavî, Muhammed Abdurraûf, Feyzu�l-Kâdir, c. 3, s. 46; hadisin ba ka lafzla ifade edilmi  ekli Tirmizî�de geçmektedir ve o bu rivayetin garîb ve munker oldu unu belirtmi tir. Tirmizî, �Menâkb�, 20. 



sözlerine dayandrrken, Sünni ö reti Hz. Ebu Bekir�in Hz. Ali�den daha faziletli olu unu, ilim ve takva sahibi olu una, kendisine saha-benin fetva sordu una, Hz. Peygamber�in imamet için di er sahabe-lerden Hz. Ebu Bekir�i seçmesine, onu kendi yerine getirmesine ve sahabenin de Hz. Peygamber�in yerini almada, hükümleri yürürlü e koymada, hakszlardan mazlumun hakkn almada Hz. Ebu Bekir�i di er sahabelere takdim ve tercih etmelerine ba lam lardr.31 Hz. Peygamber�in Hz. Ebu Bekir�in faziletine yönelik u sözleri de onlarn bu kanaate varmalarna neden olmu tur. Örne in �Benden sonra iki ki iye; Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer�e uyunuz.�32 ve namaz kldrmas için yerine Ebu Bekir�i brakt nda �Allah ve Müslüman-lar ancak Ebu Bekir�i tanrlar.�33 sözü bunlardandr. Yine Hz. Ebu Bekir�in Hz. Peygamber�in vefatyla ortaya çkan ilk ihtilaflarda sükûneti sa layc çözümleyici roller (örne in her insan gibi Hz. Peygamber�in de ölümlü oldu unu belirtmesi, Hz. Peygamber�in defnedilece i yer hususunda çkan anla mazl , �Peygamberler ve-fat ettikleri yerde defnedilmi lerdir.� diyerek ortadan kaldrmas)34 üstlenmesi bu inancn ortaya çkmasnda belirleyici olmu tur. ia�nn Hz. Ali�nin sahabenin soyca en üstünü oldu u iddiasyla hilafetin Hz. Ali�nin hakk oldu u biçimindeki inan larna da Ehl-i Sünnet; bunun do ru olmad n, zira Hz. Abbas�n da soyda Hz. Ali gibi oldu unu hatta Hz. Peygamber�e Ali�den daha yakn oldu unu ancak Ebu Bekir�in ya ça ondan daha büyük ve Hz. Peygamber�e daha efkatli ve ümmetin i lerinde daha yardmc oldu unu söy-leyerek kar lk vermi lerdir. Öte yandan Ehl-i Sünnet inancna göre Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber�e malyla ve canyla yardm etmi ken, Hz. Ali ise zengin olmad ndan sadece canyla yardm etmi tir.35 Bu da Hz. Ebu Bekir�in hilafete Hz. Ali�den daha layk oldu unu ortaya koymaktadr.
31 Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 278; Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 362.
32 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 356; bn Mâce, Sunen, �Ebvâbu�s-Sunne�, Bâb: 11, hadis no: 97; Ahmed b. Hanbel, Musned, c. 5, s. 385; Munavî, age., c. 2, s. 56.
33 Muslim, Sahîh, �Fezâilu�s-Sahâbe�, 44; Ahmed b. Hanbel, Musned, c. 4, s. 322; Cu-veynî, Kitâbu�l- r âd, s. 356
34 Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 279.
35 Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 280.



ia�nn aksine Ehl-i Sünnet inancna göre sahabenin tamamna sevgi ve muhabbet beslemek gerekir; onlardan bazlarna bu zetmek, ba ka bir deyi le onlara a r söz söylemek caiz de ildir.36 Rafiziler, ileri gelen sahabeye yönelik suçlamalar ve iftiralarda bulunmu lardr ki bunlar çok vahim eylerdir. Zira Kur�an ileri gelen sahabenin ada-letine ve onlarn hepsinden raz olundu una �Rdvan biat� ifadesiyle i aret etmektedir.37 Yine Kur�an; muhacir ve ensar sevgi ile anmann onlar övmenin güzelli ine dair i aretler ortaya koymu tur.38 Buna ra men Hariciler, Ebu Bekir ve Hz. Ömer sevgisinde a r olup Hz. Ali�ye bu zederken iiler, Hz. Ali�ye olan sevgilerinden dolay Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman�a dil uzatrlar. Ehl-i Sünnet�in bu makul yakla mndan dolay Hariciler Ehl-i Sünnet�i ia�ya nispet ederken iiler Ehl-i Sünnet�i Hariciler tarafnda yani onlara mensup görürler.39
Sünni ö retide Hz. Ali�nin güzel ve hikmetli sözlerini, fesahati ve üstün hitabetini kabul etmekle birlikte erîf er-Râdî (ö. 359/969) tarafndan rivayet edilen fakat onun fikir ve hitabetine özgü nite-liklerden uzak politik-dinî görünümlü baz hitabe ve mektuplar içeren Nehcu�l-Belâ a gibi eserlere tereddütle yakla makta ve bu tür rivayetlerin ço unun Hz. Ali�ye ait olmad  dü ünülmektedir. Sünni itikad benimsemi  Müslümanlarn Hz. Ali�ye olan sayglar onun hikmetli sözlerini ezberleyip evlerine ve i  yerlerine asma gelene ini olu turmu tur. Bu ba lamda Ehl-i Sünnet inançlarna ve uygulamalarna göre hazrlanm  takvim yapraklarnda da Hz. Ali�nin 

36 E �arî, Ebû�l-Hasan Ali b. smâîl, el- bâne an Usûli�d-Diyâne, thk. Be îr Muhammed Uyûn, Dime k 1413/1993, s. 185-190; Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 364-365; Sâbûnî, el-Bidâyetu fî Usûli�d-Dîn, s. 61.
37 Rdvan biat için bkz. 48/Fetih, 18-19: � üphesiz Allah, a aç altnda sana biat eder-lerken inananlardan ho nut olmu tur. Gönüllerinde olan bilmi , onlara huzur, gü-ven duygusu vermi  ve onlara yakn bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimet-ler nasip etmi tir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.� Ayetin i aret etti i biat, Hudeybiye�de �Semre� a acnn altnda yaplan Rdvan biatdr. Hz. Peygamber�in yannda bulunan 1400-1500 sahabi, Kurey  mü riklerine kar  ölünceye kadar sava acaklarna yemin etmi lerdi. Bkz. bn Hi âm, Ebû Muhammed Abdulme-lik, es-Sîretu�n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sakka, Kahire 1955, c. 2, s. 315.
38 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, s. 364-365.
39 Pezdevî, Usûlu�d-Dîn, s. 341; E �arî, Ebû�l-Hasan Ali b. smâîl, Makâlâtu�l- slâmiyyîn ve htilâfu�l-Musallîn, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, Beyrut 1411/1990, c. 1, s. 167-168; Ba dâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir, el-Fark beyne�l-Frâk, ne r. Hasan el-Kevserî, Kahire 1948, s. 45.



hikmetli ve veciz sözlerine sklkla atf yaplmaktadr.40 Bunlardan bazs unlardr: �Saklad n sr senin esirindir, ama aç a vurursan sen onun esiri olursun.�, �Ki i bilmedi inin dü mandr.�, � yilikleri yaymada acele etmek ba ardr.�, �Allah� hatrlamakla insann gönlü açlr.�, �Hayr i leyen insan, ölse de diridir.�, �Her ey azaldkça, ilim ise arttkça kymetlenir.�, � nsanlar uykudadr; öldükleri zaman uyanacaklardr.�, �Uygun bir e , huzurun ba langcdr.�, �Kanaatle yetinen ki i zengindir.�, �Allah�n en güzel ba   akldr.�, �Adaletle davranan ki inin makam yüce olur.�, �Ki i tevazu ile yükselir.�, �En kötü mal, sahibine fayda etmeyen maldr.�, � nsanlarn en soylusu, en güzel ahlaklsdr.�, �Kötü ahlak cehaletin ürünüdür.�, �Güzel ahlaktan daha iyi bir davran  olamaz.�, �Ho görü ahlakn süsüdür.�, �Kötü arkada  bir ate  parças gibidir.�, �Kendine efkatli davranan, ba kasna zulmetmez.�, �Ba  lanmak için ba  la.�, � ffet bütün güzelliklerin ba dr.�, �Dostluk eskidikçe sevgi artar.�, �Ki inin mertli i, sözünün do rulu u ile ölçülür.�, �Dünyann hilelerini bilen, onun hayallerine aldanmaz.�, �Cennet emel ile de il, amel ile elde edilir.�, �Dil, hedefini a ran bir oktur. Ondan saknn.�, �En akll insan, akl sahiplerinin yolundan gidendir.�, �Halk ayakta tutan ey adalettir.�, �En faydal hazine, gönüllerdeki sevgidir.�, �Ecel gelince, arzularn bo  oldu u anla lr.�, �Ho görü sayesinde dostlar ço alr.�, �Affetmek, büyüklü ün alametidir.�. Halkn, be endi i sözleri sev-dikleri ki ilere ya da manevi otoritesi güçlü olan ahsiyetlere atfetme al kanl  vardr. Sünni literatürde Hz. Peygamber�e yaknl  ve cennetle müjde-lenen/a ere-i mübe ere on ki iden biri oldu u için Hz. Ali�nin fazi-let ve üstünlü üne dair rivayetler di er sahabelere kyaslanmayacak ölçüde fazladr. Örne in sahabenin ileri gelenlerinden bn Abbâs (ö. 68/687) Hz. Ali�nin faziletlerine u ekilde i aret etmektedir: �O, hiçbir insanda bulunmayan dört niteli e sahipti. Ne bir Arap ne de 
40 Örne in Türkiye Finans Kurumu�nun hazrlatt  2009 yl takviminde Hz. Ali�nin sözlerine onlarca defa yer verilmi tir. Bkz. 1 Temmuz 2009 tarihli yaprakta � yilikleri yaymada acele etmek ba ardr.�, 24 Kasm 2009 tarihli yaprakta � lim, tükenmeyen büyük bir hazinedir.�, 1 Aralk 2009 tarihli yaprakta �Gülmenin en iyi ekli tebessüm-dür.� sözlerine yer verilmi tir. 



Arap olmayan ondan önce namaz klm tr. Bütün sava larda Hz. Peygamber�in sanca n ta m , vefat ettikten sonra onu kendi eli-yle ykam , defnetmek için de bizzat kendisi mezarna inmi tir.�41 Buna ra men iiler bu sahih rivayetlerle yetinmeyerek, daha onun sa l nda, di er halifelerden üstünlü üne dair Hz. Ali�yi bile renci-de eden birçok hadis uydurmu lar, bu hadisleri içeren eserler kaleme alm lardr. iilerin gerek Hz. Ali ve gerekse Ehl-i Beyt�inin fazileti-ne dair abartl, ço u uydurma ve saylar 300.000 olan bu rivayetlere kar  hadis bilgini mâm Nesâî (M. 830-915) tarafndan Hz. Ali�nin gerçek üstünlüklerine i aret eden Kitâbu�l-Hasâis fî Fazli Ali b. Ebî Tâlib (Kahire 1308) isimli eser kaleme alnm tr. Sünni hadis bilgini-ni bu eseri yazmaya sevk eden amil, Hz. Ali hakknda pek çok hadis uydurulmasdr. Yani Sünni itikada mensup bilginler, Hz. Ali�ye ge-reken önemi vermekte ve onun gerçek kimli ini ortaya çkarmaya çal maktadrlar. Ahmed b. Hanbel (ö. 214/855) de Kitâbu Fezâili�s-Sahâbe (Mekke 1403) isimli eserinde Hz. Ali�nin faziletlerine dair 300 civarnda rivayete yer vermi tir. Hz. Ali�nin faziletine dair Sünni hadis kaynaklarnda yer alan en güvenilir rivayetlerden biri öyledir: Hayber ku atmas srasnda Hz. Peygamber, sanca  bir gün sonra Allah ve Resulü�nü seven birisine verece ini ve zaferin onun eliyle kazanlaca n bildirmi ti. Söz ko-nusu bu müjde sahabenin ileri gelenlerinden sonradan slam�n ikin-ci halifesi olacak Ömer b. Hattâb� (ö. 644) dahi heyecanlandrm , ancak Hz. Peygamber sanca  Hz. Ali�ye vermi  ve Hayber�in fethi gerçekle mi tir.42 Onun faziletini belirten ba ka bir rivayet de Hz. Peygamber�in Hz. Ali�yi ancak müminlerin sevebilece ine, yalnzca münafklarn kin besleyece ine yönelik hadisidir.43 
SonuçBütün bunlar Ehl-i Sünnet dü üncesinde Hz. Ali�nin yüksek mev-kiini ve yerini belirtiyorsa da onun bu özellikleri iilerin iddia etti i 

41 bn Abdilberr, el- sti�âb fî Ma�rifeti�l-Ashâb, Kahire 1328, c. 3, s. 27.
42 Bkz. Buhârî, �Cihâd�, 102, 121, 143; Muslim, �Fezâilu�s-Sahâbe�, 32-35.
43 Muslim, Îmân, 131.



gibi onu di er slam halifelerinden üstün bir konuma getirmemek-tedir. Ayn ekilde di erlerinin de ondan üstün oldu u ileri sürüle-mez. Fazilet ve takva cihetinden kimin kimden üstün oldu unun te-spiti yeryüzündeki hiçbir be ere bir görev olarak verilmemi tir. Ne-ticede Sünni slam inancnda Hz. Ali, Hz. Peygamber�in amcao lu ve damad olmasnn ötesinde di er Râ id halifelerden (Ebu Bekir, Ömer ve Osman) farkl bir konuma sahip de ildir. Dini anlama ve ya amada, dinî hükümler vermede onlardan ayr bir yetki ve otori-tesi yoktur.Sünni itikada mensup bireyler nazarnda Hz. Ali, askerî, ilmî, hu-kuki ve edebî sahalarda iiler kadar olmasa da büyük bir üne sahiptir. Onun söz konusu bu alanlardaki öhreti ve otoritesi kendi ahsi bilgi birikimi ve kabiliyetinden kaynaklanmaktadr. Onun bu bilgi biri-kimine sahip olmas ise otuz yl gibi uzun bir müddet Hz. Peygam-ber ile birlikte olmas ve bu arada Kur�an- Kerim�i ve sünneti bizzat ondan ö renmesi ve vahiy kâtipli i görevini yapmas gibi etkenlerle açklanabilir. Hz. Ali b. Ebî Tâlib, Sünni çevrelerde bütün bu yönleriyle tannan bir slam halifesi oldu u gibi, Hz. Peygamber ile birlikte katld  sava lardaki kahramanlklar ve çe itli vesilelerle yapm  oldu u etki-leyici hutbeleri ve hikmetli sözleriyle de tannan ve sevilen bir slami ki ilik ve ahsiyet olmu tur. 
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