
Özetia�nn imameti inanca dönü türmesinden sonra hilafet meselesi, Ke lâm�n konular arasna girmi , mütekellimler de bu konuda fikir beyan etmi lerdir. slam Tarihi�nde siyaset dü üncesiyle ortaya çkan Haricilere göre seçilmi  Müslüman köle bile hali-fe olabilir. ii gelenek, Hz. Ali ve soyunu tart masz imam kabul eder; imametin de nübüvvetin devam oldu u ve masum imamlarn nass ile tayin edildi i fikrindedir. Mu�tezile�nin genel kanaati her adil ve bilgili ki inin Kurey li olmasa da halife olabi-lece idir. Sünni âlimler, halkn ba na geçecek ehil ve yetkin bir halifenin isti are yani insanlarn özgür iradeleri ile seçilmesi gerekti ini, ona itaat edilmesi ile Allah�n rahmeti ve inayetinin üzerinde olmas için kamuoyu deste inin sa lanmasnn da önemine i a-ret ederler. lk dört halifenin seçilme tarz ve ekilleri de seçim usulü teorisi kabul edilir. Toplum yani millet, devletin ba na, kimi, nasl geçirecektir? Halifenin özellikleri ne olmaldr? Bu makalede itikadi bir mesele hâline getirilen ve birçok probleme konu te -kil eden halifenin özellikleri ve seçimi konusunda kelami ekollerin görü leri incelenip de erlendirilecektir.Anahtar Kelimeler: Halife, Hilafet, mamet, Ba kan, Seçim.
AbstractAftermath of Shia�s transformation of the issue of imam into a theological subject, the issue of caliphate became a subject of the Kalam, and the mutakallim scholars expressed their views about it. According to the Khawarij even a Muslim slave has capacity to become a caliph. The Shia tradition considers the place of Ali and his lineage indisput-able. Shia also believes that the issue of imam and prophet is still continuing, and sinless imams are appointed according to the law. Yet the Sunni scholars declare that caliph would be elected with public consultation of the qualified and competent people ac-cording to their free will. The election procedure of the first four caliphs is considered to be the theory of election. Whom the society will select as the head of the state? What are the characteristics of a caliph? This article explores the features and selection of ca-liph according to the schools of Islamic theology.Keywords: Caliph, Caliphate, Imam, President, Election



Giri
slam fkh ekollerinin ilgilendi i hilafet, ia anlay nn akide hâline dönü türmesiyle Kelâm�n konular arasna girmi ,1 bir inanç meselesi olmad  temelinde görü  belirten Sünni mütekel-limler, eserlerinde �Hilafet� veya � mamet� ba lklar ile konuyu in celemi lerdir.2 slam ve siyaset konularnda Siyâsetu� - er�iyye ve Ahkâmu�s-Sultâniyye adyla yazlan eserlerde3 siyasetteki uygu-lamalarda görülen hata ve aksaklklar slami hükümler   nda de erlendirilip siyaset teorisi geli tirilmeye çal lm tr.4 Hilafet, birinden sonra ve arkasndan gelmek ve ya amak, birinin yerine sonradan geçen ki i, halife olmak ve bir ba kasnn görevini yapmak, geriye veya geride kalmak, babadan sonra kalan o ul, vb.5 anlamlarndadr. Peygamber vekili olarak dini koruma vazifesi ile halk yönetiminin ba na gelen kimseye de �Halife� denilir.6 Hak Teâlâ meleklere, �Yerde bir halife var edece im.�7 ifadesiyle yeryüzünde insan halife özelli iyle yaratm , insan, sorumlulu u yannda di er varlklar yönetme yetene iyle var edilmi tir.8 Ayetlerdeki halife, siyasi lit-eratürdeki hilafet de il daha çok Hz. Âdem ve insan neslini ifade 

1 Bkz. Ebû Hâmid el-Gazâlî, et-Tbru�l-Mesbûk fî Nasîhati�l-Mulûk, Çev. H. Okur, Semerkand, stanbul 2014, s. 12 vd.
2 Ebû�l-Muîn en-Nesefî�nin (ö. 508/1115) Tabsiratu�l-Edille fî Usûli�d-Dîn; Ebû Be-kir el-Bâkllânî�nin (ö. 403/1013), Temhîdu�l-Evâil ve Telhîsu�d-Delâil; mâmu�l-Haremeyn el-Cuveynî�nin (ö. 478/1085) Gyâsu�l-Umem fî ltiyâzi�z-Zulem; Fahred-dîn er-Râzî�nin (ö. 606/1210), el-Muhassal ve el-Meâilimu Usûli�d-Dîn�; Adûduddîn el-Îcî�nin (ö. 756/1355) el-Mevâkf�; Taftazânî�nin (ö. 791/1389) erhu�l-Makâsd; bn Haldûn�un (ö. 809/1406) el-Mukaddime ve S. erîf el-Curcânî�nin (ö. 816/1413) erhu�l-Mevâkf vb. eserleri örnek verilebilir.
3 Mesela Ebû�l-A�lâ el-Mâverdî (ö. 450/1058) ve Ebû Ya�lâ�nn (ö. 458/1066) el-Ahkâmu�s-Sultâniyye ve bn Teymiyye�nin (ö. 728/1327) es-Siyâsetu� - er�iyye�si kayda de erdir. Bkz. Ebû A�lâ el-Mâverdî, el-Ahkâmu�s-Sultâniyye, Beyrut 1985; Ebû Ya�lâ el-Ferrâ, el-Ahkâmu�s-Sultâniyye, Ne r: M. Hâmid el-Fakkî, Beyrut 1983; bn Teymiyye, es-Siyâsetu� -er�iyye fî Islâhi�r-Râî ve�r-Raiyye, Çev. V. Akyüz, Dergâh Yay., stanbul 1985.
4 Bkz. H. Hüseyin Adalo lu, �Siyasetnâmeler�in Klasik Kaynaklar�, Osmangazi Üniv., Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 5, say: 2, Eski ehir 2004, s. 4-5; Sünni âlimlerden Gazâlî, Sul-tan Melik ah�n o lu Muhammed Tapar�a (ö. 512/1118) hitaben devlet, sultan ve kurum-larn nasl olmas gerekti ine dair kaleme ald  et-Tbru�l-Mesbûk fî Nasîhati�l-Mulûk adl eseri siyasi bir el kitab niteli indedir. Bkz. Gazâlî, Nasîhati�l-Mulûk, s. 12 vd.
5 Ebû�l-Fadl b. Mükrim bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, Beyrut, trs., I/882.
6 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, I/882; Râgb el- sfehânî, Müfredât fî Garîbi�l-Kur�ân, Beyrut, trs., s. 156.
7 2/Bakara, 30; bkz. 38/Sa�d, 26; Zemah erî, el-Ke âf an Hakâiki Gavâmidi�t-Tenzîl, Beyrut 1947, V/140.
8 Mâturîdî, Te�vîlâtu�l-Kur�ân, Kont: B. Topalo lu, Mîzân Yay., stanbul 2005, I/77.



etmektedir. Hadis literatüründe ise hilafet; mâret, mâmet ve Velâyet gibi kavramlarla birlikte yöneticilik anlamnda kullanlm tr.9 �Mü�minlerin Emiri, Halifesi ve Sultan� gibi unvanlarla bilinen hi-lafet; dinî ilimleri ihya ve hadleri uygulamak,10 Allah yolunda cihad yerine getirmek, yargy yürütmek, zulmü ortadan kaldrmak, iyi-lik ve güzellikleri emredip, kötülükleri sakndrmak suretiyle gerekli olan genel yöneticiliktir.11 Halife, slami devletlerde ümmetin ser-best ve özgür iradesiyle seçilen, belli nitelik ve özellikler ta yan en üst yöneticidir.12 mamet de hilafet ile ayn anlamda kullanlm tr.13 Toplum yani millet, devletin ba na kimi, nasl geçirecektir? Kend-isini idare edecek ki inin özellikleri ne olmaldr? nsann yaps, ftrat, co rafya ve tabiat artlar ile kültürlere göre de i ebilmekte, devlet ve onun ba na geçecek ki i hakkndaki kriterler ve ölçüler de o kültürlere göre de i iklik gösterebilmektedir. Bu makalede halifenin özellikleri ve seçimi ile ilgili problemlere Kelâm ekollerinin, özellikle Sünni gelene in çözüm aray lar ve teorileri incelenip de erlendirilecektir. 
A) Halifede Aranan artlar ve ÖzelliklerKelami ekoller, halifede aranan nitelikler konusunu kendi kültür, metot ve sistemleri içinde de erlendirmi ler ve görü lerini de nass ile destekleme yoluna gitmi lerdir.14 
1. ia�ya Göre mamn Özellikleriia, Rasulullah�n vefatnn ardndan imametin Hz. Ali ve onun neslinden belli kimselere intikal etmesini savunan anlay lar ifade eder.15 Onlara göre imamlar Hz. Ali ve soyundan olmaldr ve bu 

9 Bkz. brahim Canan, Kütübü Sitte Tercüme ve erhi, Akça , stanbul 1990, VI/404-502.
10 Bkz. Cuveynî, Gyâsu�l-Umem fî ltiyâzi�z-Zulem, M. Hilmi, skenderiye 1979, s. 43, 73.
11 Bkz. Curcânî, erhu�l-Mevâkf, Çev. Ö. Türker, T. Yazma Eserler Kurumu B k., stanbul 2015, III/670-6 vd.; Ebû�l Hasen el-Mes�ûdî, Murûcu�z-Zeheb ve Meâdînu�l-Cevher, Tahk: M. Muhyiddin, Beyrut 1988, IV/105.
12 Bkz. Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyeti er�iyyesi Risalesi, TBMM Matb., Ankara 1923, s. 29; Abdülaziz Beki, slâm Hukuku�nda Siyasi Yönetim, Bekke Yay., Kayseri 1998, s. 192.
13 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, �emm� md; Nesefî, Tabsra, II/431 vd.; Sa�deddîn Taftazânî, erhu�l-Makâsd, Tahk: A. Umeyre-S. M. eref, Alemü�l-Kütüb, Beyrut 1998, V/232 vd.
14 Bkz. Mehmet Evkuran, Sünnî Paradigmay Anlamak, Ankara Okulu Yay., Ankara 2015, s. 210 vd.
15 Bkz. sfahânî, Müfredât, � ya� md.; bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, � ya� md.



ekilde inanmak da dinin aslndandr.16 Çünkü imamet nass ve tayin iledir. Hz. Ali ba ta olmak üzere ia mamlar peygamberler, melekler gibi ismet sahibidirler.17 Nebiler gibi imamlarn da ecaat, cömertlik, iffet, do ruluk, adalet, akl, hikmet ve benzeri özelliklerle donanml olmas gerekir. mamet de nebi gibi Allah�n yardmyla desteklenir. O, bilgileri peygamberden, sonraki imamlar da bir öncekinden alr. mam, sezgi ve ke f yoluyla da bilgi sahibi olur, gayb bilir ve bu sayede i lerin üstesinden gelir, her eyi halleder.18 Hicri 2. (M. 7.) yüzyln ilk çeyre inde Kufe�de ortaya çkan, Irak ve özellikle Yemen�de varl n sürdüren, lml bir ii frkas olan Zeydiyye�ye göre, di er ia frkalarnda oldu u gibi Hz. Peygamber, isim ve ahsn belirtmek suretiyle yerine bir imam vasiyet etmi  de ildir.19 Ta d  özellikler itibaryla imam, gerekli bütün artlar ta yan Hz. Ali olmaldr. mamda bulunmas gereken artlar ise onun yalnzca Kurey i olmas de il, ayn zamanda Ha imi, âlim, cömert ve muttaki olmas ve kendi imametini açk bir ekilde ilan ederek ortaya çkmas da gerekir.20 Zeydiler, �Rasulullah, sa l nda halife tayin etmeyip vasiyette de bulunmam , bir önceki imamn bir sonrakini belirlemesi söz konu-su de ildir.� vb. görü leriyle di er ii frkalarndan ayrlrlar. Onlara göre imam Hasan veya Hüseyin soyundan olmakla birlikte erkek, re id, hür, nasslara ve dinin temel ilkelerine vâkf, ictihad edecek seviyede bulunmas da gerekir. Ya ay  açsndan dine saygl, ayrca cömert, cesur, kudret ve tedbir sahibi olmas da arttr.21 Zeydiyye, en üstün ve en erdemli ki i varken (efdal), daha az faziletli ki inin (mefdul) imametini kabul eder.22 Yani kamu yarar 
16 S. . Musevî, Akâidu�l- mâmiyye, Beyrut 1982, I/43, II/157; E. R. F lal, mamiyye iâs, stanbul 1984, s. 209 vd.
17 Bkz. eyh Sadûk bn Bâbeveyh, Risâletu �tikâdâti�l- mâmiyye, Çev. E. R. F lal, Ankara 1978, s. 113; A. shak Demir, � bnü�l-Mutahhar el-Hilli�ye Göre mâmet�, AÜ F Dergisi, cilt: XLVI, say: I, Ankara 2005, s. 89 vd.; Osman Oral, �Kelâm Ekol-lerine Göre Halife/Devlet Ba kan�nn Görevleri ve Haklar�, EKEV Akademi Derg., Yl: 19, Say: 62, Bahar 2015, s. 384 vd.
18 bn Bâbeveyh, �tikâdâti�l- mâmiyye, s. 145-6.
19 Bkz. Nevbahtî, Firaku� - ia, s. 18.
20 Bkz. Y. Gökalp-H. Ya aro lu, �Zeydiyye�, D A, stanbul 2013, 44/328 vd.
21 Bkz. Nevbahtî, Firaku� - ia, s. 18.
22 Bkz. Abdilkerîm ehristânî, el-Milel ve�n-Nihal, Kahire 1968, I/154, II/84-5; bn Haldûn, Mukaddime, Çev. Z. K. Ugan, stanbul 1968, II/11.



açsndan daha az faziletli kimsenin de �Ebûbekir ve Ömer örne inde görüldü ü gibi� imam olmas caizdir.23 Zeydiyye, Hz. Ebûbekir, Ömer ve Osman�n hilafetlerini bir nevi kabul ettikleri için âlimlerce ia gelene inin Sünni anlay a en yakn frkas kabul edilmi tir.24

2. Mu�tezile�ye Göre Halifede Aranan artlartikadi konularn yorumunda akla ve iradeye öncelikli de er veren kelami anlay  Mu�tezile�ye göre halife, ümmetin re�yi ile ve seçim esasna göre tespit edilir.25 Mu�tezile dü üncesinde halifenin seçilmesi sem�i ve er�i delillerle de il akli delillerle vaciptir. Rab-bin hükümlerini yerine getirmeye çal mak için seçilen halifenin adalet ve ilim sahibi olmas da esastr.26 Mu�tezile, Emevilerin ilk dönemlerini zulüm dönemleri sayar, Muâviye�yi (ö. 60/680) imamet artlarn ta mad  için reddeder. Ömer b. Abdulazîz (99-102/717-720), her ne kadar hilafet makamna Mu�tezile�nin reddetti i soydan geçmi se de halifede bulunmas gereken adalet vasfn ta mas sayes-inde, her kesimin deste ini alm tr.27 Mu�tezile�nin görü leri Abbasi halifelerinden el-Me�mûn (ö. 218/833), el-Mu�tasm (ö. 227/841) ve el-Vâsk (ö. 232/847) za-manlarnda zirveye çkm , ia ile birle ti inden hicri 4. asrda Büveyho ullar devrinde Irak, Horasan, Maveraunnehir taraflarnda yaylm , Vezir Sâhib b. Abbâd (ö.385/995) devrinde ise Mu�tezili görü ler revaç bulmu tur.28 Mu�tezile�nin ia-Zeydiyye gelene i ile ayn fikirleri savunan brâhîm en-Nazzâm (ö. 231/845) ve Câhz (ö. 
23 Bkz. Ebû Sehl en-Nevbahtî, Firaku� - ia, Ne r: H. Ritter, stanbul 1931, s. 18.
24 Osman Oral, slâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri, Tiydem Yay., Ankara 2014, s. 113.
25 Kad Abdulcebbâr, erhu Usûli�l-Hamse, Terc: lyas Çelebi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Ba kanl , stanbul 2013, II/688 vd.
26 Kad Abdulcebbâr, el-Mu nî fî Ebvâbi�t-Tevhîd ve�l-Adl, Ne r: . Medkur-T. Hü-seyin, Kahire 1962, IV/43; Sa�deddîn Taftazânî, erhu�l-Akâidi�n-Nesefiyye, Tahk: A. Hicâzî Sakka, Külliyyeti Ezheriyye Matb., Kahire 1988, s. 142; erhu�l-Makâsd, Tahk: A. Umeyre-S. M. eref, Alemü�l-Kütüb, Beyrut 1998,V/236.
27 Kad Abdulcebbâr, erhu Usûli�l-Hamse, II/670.
28 Tarihte �Mihne� süreci olarak adlandrlan bu devirde, �Halku�l-Kur�ân� tart ma-lar gündemi i gal eden en önemli konu hâline gelmi , Mu�tezili dü ünceleri kabul etmeyenler, özellikle de Selef gelene ine mensup olan Ehl-i Hadis ve Sünni âlimler i kenceler görmü lerdir. Bkz. bnu�l-Esîr, el-Kâmil fî�t-Târîh, Tash: A. Neccâr, Msr: 1997, V/572; Suyûtî, Târîhu�l-Hulefâ, Tahk: M. Muhiddîn, Msr 1952, s. 310 vd.



255/869) gibi birçok âlimi vardr.29 Ca�fer b. Mübe ir (ö. 233/848), Ca�fer b. Harb (ö. 235/840) ve Ebû Ca�fer el- skafî (ö. 240/854) gibi âlimlere göre, efdal, imamete mefdulden daha ehildir.30 Ancak efda-lin seçimi fitne olursa mefdulün seçilmesi caizdir.31 Mu�tezile, halifenin Kurey  kabilesinden olup olmamas hususun-da daha hür dü ünmü , artlar ta yan bütün Müslümanlarn halife olabilece ini söylemi tir.32 Hz. Ömer�in (ö. 23/643), Hz. Huzeyfe�nin azatl kölesi, Hz. Peygamber�in çok sevdi i Sâlim sa  olsayd halife olmasn isteyece ini söylemesi hilafetin Kurey  d nda da olabilece i hususunda delil olarak kabul edilir.33 Fakat biri Kurey , iki halife aday ortaya çkarsa Mu�tezile�de bazlar Kurey li�nin seçilmesine taraftardr.34 Ebûbekir el-Es�am (ö. 200/816), Bi r b. Mu�temir (ö. 210/825) ve Ba dat Mu�tezilesinin ço una göre mefdulün hilafeti geçerlidir.35 Mu�tezile�nin ço unlu una göre halifenin öncelikle adalet, do ruluk, bilgi, nass bil-erek onlarla hüküm verebilme gibi özelliklere sahip olmas gerekir.
3. Ehl-i Sünnet�e Göre Halifenin Özellikleri Sünni âlimlerin ço unlu una göre seçilecek halifenin özellikleri36 özetle unlardr:
3.1. MüslümanlkSünni âlimlere göre halife Müslüman olmaldr. �Allah, kâfirlere mü�minler aleyhine asla bir sulta klmayacaktr.�37 ayetine göre kâfiri 

29 Malatî, Kitâbu�t-Tenbîh ve�r-Red alâ Ehli�l-Ehvâ ve�l-Bedâ, Tahk: M. Zâhidu�l-Kevserî, yy., Kahire 1949, s. 45.
30 Bkz. E �arî, Makâlâtu�l- slâmiyyîn ve htilâfi�l-Musallîn, Tash: H. Ritter, Wesbaden 1980, I/61-63; Cuveynî, Gyâsu�l-Umem, s. 121; bn Hazm, Kitâbu�l-Fasl fî�l-Milel ve�l-Ehvâu ve�n-Nihal, Beyrut trs., IV/92; ehristânî, el-Milel, I/154, II/84-5.
31 Nesefî, Tabsiratu�l-Edille fî Usûli�d-Dîn, Tahk: H. Atay, . A. Düzgün, D B Yay, Ankara 2003, II/480.
32 Kad Abdulcebbâr, erhu Usûl�i�l-Hamse, II/670 vd.
33 Bkz. bn Sa�d, Tabakâtu�l-Kubrâ, Beyrut, trs., III/339; Taberî, Târîhu�t-Taberî, Tahk: M. Ebû�l-Fadl brâhîm, Kahire 1961, III/293; bnu�l-Esîr, el-Kâmil, III/35.
34 Bkz. Osman Aydnl, Mu�tezilî mamet Dü üncesinde Farklla ma Süreci, Ara trma Yay., Ankara 2003, s. 77 vd.
35 ehristânî, el-Milel, I/84; Mes�ûdî, Murûcu�z-Zeheb, IV/105 vd.
36 Bkz. Nesefî, Bahru�l-Kelâm fi Akâidi Ehl-i slâm, Terc: C. Akpnar, Konya, trs., s. 178; Cuveynî, Lumâu�l-Edille, Terc: M. Serdar, s. 87; A. S. Tritton, Muslim Theo-logy, Çev. M. Da , Ankara 1983, s. 188.
37 4/Nisâ, 141.



Müslüman üzerine halife klmak onun üzerinde sulta klmaktr. Al-lah ise � � kullanarak bunu kesinlikle nefyetmi tir.38 �Sizden olan ulû�l-emr�e�39; �kendilerinden olan ulû�l-emr�e...�40 ayetlerinde �siz-den olan� veya �kendilerinden olan� kayd Müslüman olma ar-tn gösterir.41 Ulû�l-emrden kast dinî ilimler alannda uzmanlk kazanm  kimseler yani ulema ile toplumu yönlendirme gücü olan yöneticilerdir.42 Cuveynî�ye göre halife dinden çkt nda (mürted) imameti dü er. Yeniden Müslüman oldu unda ise görevi iade edilmez. Ancak yeni-den seçim yoluyla gelirse halife olabilir.43 Sünni gelene e göre halife-nin Müslüman olmasnn art ko ulmas, nasslarn yan sra Müslüman halkn dünyasn ve ahiretini dü ünmesi, sorumlulu unu hissetmesi ve bilmesi gibi akli deliller açsndan da önem arz etmektedir.44 
3.2. Erkeklik Sünni âlimlere göre halifede erkek olma art, yaratl  itibaryla kadna göre erke in daha kuvvetli, maddi ve manevi yönlerden daha dirayetli oldu u içindir.45 Hz. Peygamber kadnn ftraten erkekler-den farkl oldu unu belirtmi ,46 siyaseti bilmeyen bir kadnn ran�da tahta geçti ini yani Kisra oldu unu duyunca, �...Hükümet idaresini bir kadna teslim etmi  olan bir kavim asla felah bulmaz.�47 demi tir. Bu rivayeti delil alan Maliki, afii ve Hanbeli mezhebine mensup baz âlimler kadnn halife olamayaca  ve halifede erkeklik artnn aranmas gerekti i görü ündedirler.48 Bunun aksine olarak maddi ve manevi yönden dirayetli, siyaset 

38 Bkz. Mâturîdî, Te�vîlâtu�l-Kur�ân, IV/79-80.
39 4/Nisâ, 59.
40 4/Nisâ, 83.
41 Bkz. Mâturîdî, Te�vîlâtu�l-Kur�ân, III/293 vd.; Zemah erî, el-Ke âf, I/252; Kad Beyzâvî, Envâru�t-Tenzîl ve Esrâru�t-Te�vîl, yy., Beyrut 2011, II/103.
42 Bkz. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu�l- ayb, yy., Beyrut 1990, X/116-7.
43 Cuveynî, Gyâsu�l-Umem, s. 123.
44 Cuveynî, Gyâsu�l-Umem, s. 123; Nesefî, Tabsra, II/438 vd.
45 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/438 vd.; Cuveynî, Luma, s. 87.
46 Buhârî, el-Câmiu�s-Sahîh, Ça r Yay., stanbul 1981, �Hayz�, 6; Muslim, Sahîh-i Muslim, stanbul 1981, � mân�, 132.
47 Buhârî, �Fiten�, 17; �Megâzî�, 82.
48 Bkz. evkânî, Neylu�l-Evtâr erhu Munteka�l-Ehbar, Msr 1961, VIII/508-9.



ilmini bilen kadnlarn yönetici olmasnda bir saknca olmad  ayet ve hadisler delil getirilerek ifade edilir.49 Sebe� melikesinden övgü ile bahseden ayetlerden,50 artlarn ta yan hanmlarn yönetici de olabilece i anla labilir. Kur�an�n hiçbir yerinde hanmn ba a geçe-meyece inden bahsedilmemi , Hz. Âi e (ö. 58/678), Cemel�de, ta-raftarlarna komutanlk yapm , ifâ Hatun (ö. 20/641), Hz. Hafsa�ya okuma ve yazmay ö retmi , Rasulullah ile Hz. Ömer, ifâ isim-li hanm muhtesip/kamu hizmetinde görevlendirmi lerdir.51 Hz. Peygamber�in melike ve yöneticili i hakknda bir ey söylemedi-inden kadnlarn yönetici olmamas rivayetinden bütün zamanlar ve idarecileri hanm olan bütün devletleri kastetmedi i de söylene-bilir. Hz. Peygamber ve Ra id halifeler döneminde ba a geçen kadn Kisralar olmu , söz konusu rivayet hiç gündeme gelmemi tir.52 Hz. Âi e�nin komutanlk yapt  Cemel�de de bu hadis gündeme gelme-mi , sadece ravi Ebû Bekre, bu rivayeti hatrlad  için Cemel�e ka-tlmad n söylemi tir.53 Sahabilerin hiçbirisi böyle bir rivayete iti-bar etmemi tir. Sonraki dönemlerde de hiçbir sahabinin kadnlarn yönetici olmasnda mahsur oldu una dair rivayetine de rastlanma-m tr. Tarihî süreçte sonradan bu gibi rivayetlerin siyasi amaçlarla ortaya çkt  iddias daha çok muhtemeldir. Sonradan bu ve benzeri rivayetlerin siysi amaçlarla ortaya çkt  iddiasn dile getiren M. Said Hatipo lu, kadnlarla ilgili söz konusu hadisin, Cebri dü ünce sistemi içinde ma lubiyetin sebebini cinsiyete ba layarak sorumlu-luklardan kaçmak için ia unsurlarnn da gayretiyle uydurma riva-yet olabilece i kanaatindedir.54 Muhammed Gazâlî (1917-1996), bu hadisin Sünni âlimlerce yanl  anla ld n ve bu yanl  üzerine dinî hükümlerin bina edildi ini söylemektedir.55
Tarihte ve günümüzde büyük hizmetler veren, mükellefiyet ba-

49 Bkz. Mâverdî, Ahkâmu�s-Sultâniyye, s. 107 vd.
50 Bkz. 27/Neml, 16-35.
51 Bkz. M.Hamidullah, slâm Peygamberi, Terc: S. Mutlu-S. Tu , stanbul, trs., II/195.
52 Bkz. bnu�l-Esîr, el-Kâmil, I/499.
53 Bkz. Tirmizî, Fiten, 75; Buhârî, Fiten, 17.
54 Bkz. M. S. Hatipo lu, Siyasi ctimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri, Baslmam  Doçentlik Tezi, Ankara 1978, s. 31, 78.
55 Bkz. Muhammed Gazâlî, es-Sünnetü�n-Nebeviyye beyne Ehli�l-Fkh ve Ehli�l-Hadîs, Çev. A. Özek, Ekin Yay., stanbul 1992, s. 81 vd.



kmndan erkeklere e it, ailevi görevlerin yannda slam�n ve kamu yararna faydal hizmetler verebilecek kabiliyet ve yetenekle yarat-lan, annelik görevlerini aksatmayacak ekilde müsait olabilecek ka-dn kamu görev ve hizmetlerinden alkoymann isabetli bir dü ünce olmad  kanaatindeyiz.
3.3. Mükellef Ça na Ula maMükellefiyetin art ki inin temyiz kudretine sahip olarak akl, bulu  ve rü de ermesidir. Akl, insan di er varlklardan ayran, sahi-bini mesul klan, dü ünme ve anlama melekesi ile temyiz gücüdür.56 Bulu  ve rü d ile insan, bedenen ve ruhen yeterli olgunlu a eri ti-inden57 fiil ehliyetini kazanr ve mükellef olur, böylece sorumlulu-u da üstlenir.58 Sünni âlimlere göre kendileri için dahi velayetleri olmayanlarn ba kalarnn sorumlulu unu almalar uygun olmad  kanaati daha yaygndr. Çocuk, deli ve bunaklar yönetim zafiyeti olu aca ndan halife de olamazlar.59 
3.4. Bilgili OlmaBaz âlimlere göre bilgili olma, hadiselerde karar verebilecek ekil-de siyaset ve er�i durumlardan haberdar olmak demektir.60 Âlimler, halife tayin edilebilecek ahsn en azndan yönetim, siyaset ve kamu menfaatleri konusunda bilgili olup dinî bilgilerle donanml olma-s konusunda ittifak etmi lerdir.61 Yöneticilikte bilgi ve ehliyetin önemi, Bakara suresinin 246-247. ayetlerinde anlatlmaktadr. Buna göre Yahudiler dönemin peygamberine gidip kendilerine bir sultan tayin etmesini istemi ler, peygamber de sultan olarak Talut�u tayin etmi tir. Yahudiler, Talut�un kendi rklarndan veya tannan bir ai-leden olmad n ileri sürerek bu tayini kabul etmek istememi ler, 

56 Gazâlî, hyâu Ulûmi�d-Dîn, Çev. A. Serdaro lu, Bedir Yay., Ankara 1974, I/228,III/9; Taftazânî, erhu�l-Akâid, s. 31.
57 Buhârî, �Hudûd�, 22; Tirmizî, �Hudûd�, 1.
58 Bkz. Mâturîdî, Tevhîd, s. 15-6.
59 Bkz. Mâturîdî, Tevhîd, s. 15-6; Cuveynî, Gyâsu�l-Umem, s. 40 vd.
60 bn Hazm, Fasl, IV/66; Adûduddîn el-Îcî, el-Mevâkf fî lmi�l-Kelâm, Beyrut, trs., IV/605.
61 bn Hazm, Fasl, IV/66; Îcî, el-Mevâkf, IV/605; Ebû Ya�lâ, el-Ahkâmu�s-Sultâniyye, s. 61-2.



bunun üzerine peygamber onlara öyle demi tir: �Allah onu sizden üstün klm  ve ona �ilim� ve �ehliyet� vermi tir. Allah bunlar istedi i kimseye verir.�62 Sünni âlimlere göre bilgili yani ilim ve yetenek sahi-bi olmak her yer ve zamanda önemli oldu u gibi hilafet makamna geçecek ki ide daha da önem arz etmektedir.63

3.5. Basiret Sahibi ve Kuvvetli Bir ahsiyetBasiret, görme ve idrak etme, yani bir eyin iç yüzünü anlama, sezgi gibi anlamlara gelir.64 Ayette �görme� anlam ile birlikte özel-likle, �hakikati ke fedebilme, hidayeti tanyabilme, gerçe i yanl lardan ayrt edebilme yetene i�65 anlamlarna da gelmektedir. Halifenin ba-siret sahibi olmas, siyasi, sava  ve idarî meselelerde keskin görü lü, insanlarn, ülkenin durumu, yönetim ve siyasetin ihtiyaçlar ile ilgi-li donanml bilgi ve tecrübeye sahip olmasdr.66 nsanlar yöneten peygamberlerin e itim, tecrübe ve basiret açsndan koyun çobanl- yapmalar,67 yönetim tecrübesinin önemine i aret eder.68 Gazâlî, �Yöneticinin görü ü güzel, uyank ve i leri iyi analiz eden, i lerin sonucu hakknda fikir sahibi olabilen; onun yardmclar da iyi özelliklerde bulunursa memleketin durumu da düzene girer ve sorumlu-lu u altndaki yerlerde de i ler düzgün bir ekilde gider.� diyerek ba-siret sahibi yöneticinin önemini vurgulamaktadr.69 Halife, yurdun korunmas, dü manlara kar  sava , had ve ksaslarn uygulanmas, mazluma uyrayanlarn hakkn alarak adaletin gerçekle mesi, hü-kümlerin uygulanmas sonucunu veren cesaret, kahramanlk, gayret ve aktiflik gibi ayrt edici özellik ve karaktere sahip bulunmaldr.70 Ebû Zerr Hz. Peygamber�e, �Ya Rasulullah! Beni yönetici yapm-yor musun?� dedi inde Rasulullah eli ile onun omzuna dokunduktan 
62 Gazâlî, el- ktisâd fî�l- �tikâd, Çev. A. Duran, Hikmet Ne riyat, stanbul 2004, s. 315-6.
63 Bkz. Mâturîdî, Te�vilâtü�l-Kur�ân, II/138; bn Hazm, Fasl, IV/66; Îcî, el-Mevâkf, IV/605; Gazâlî el- ktisâd, s. 315-6; Ebû Ya�lâ, el-Ahkâmü�s-Sultâniyye, s. 61-2.
64 Süleyman Uluda , �Basiret�, D A, stanbul 1992, 5/103.
65 Bkz. 6/En�âm, 50,104; 11/Hûd, 24; 17/ srâ, 72; 27/Neml, 81.
66 Bkz. Îcî, Mevâkf, VIII/349.
67 Buhârî, � câre�, 2; bn Mâce, �Ticârât�, 5.
68 Canan, Kütübü Sitte Tercüme ve erhi, VI/494.
69 Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s. 148.
70 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/434 vd.



sonra, �Ya Eba Zerr! Sen zayfsn. Yöneticilik bir emanettir. Gerçekten kyamet gününde rezilliktir. Yalnz bu görevi hakkyla yapabilen bunun d ndadr.�71 demi tir. Hrs ile görev isteyenlere duygularn yönetim i ine kar trp görevi adalet ve hakkaniyetle yapamayaca  endi e-siyle görev verilmemesi istenmektedir.72 
3.6. Adalet Âlimlere göre halifenin adil olmas arttr.73 Ayetlerde; �Muhak-kak ki Allah, adaleti ve iyilik yapmay emreder.�74 denilerek adaletin, peygamberler de dâhil olmak üzere bütün yöneticilerin en birincil görevi oldu u açklanr.75 Mâturîdî, yöneticilerin icraatlarnn hakka ve adalete riayet ile uygun hareket etmelerinin çok önemli oldu u-nu vurgular.76 Yöneticide iman eksenli olan takva, üzerine alnan görev ve sorumlulu un adaletli bir ekilde yerine getirilmesine yar-dm edici bir faktördür.77 Hasan- Basrî (ö. 110/729), Halife Ömer b. Abdülazîz�e (ö. 101/719) yazd  mektubunda adil yöneticinin niteliklerini tek tek sralar ve adaletin yöneticide olmas gereken en önemli özelliklerden birisi oldu unu öyle belirtir:�Ey Mü�minlerin Emiri! Adil halife; vücuttaki kalp gibidir. O, shhatli olursa di er uzuvlar da shhatli, hasta olursa di er uzuvlar da bozulur.�78 Gazâlî, �Ey Emir! Sadece kendi elini zulümden çekmekle yeterli oldu u-nu zannetme. Görevlendirdi in kimseleri ve yardmclarn da zulümden uzak tut. Zira sen, yapt n zulümden sorgulanaca n gibi, onlarn i ledi-i zulümlerinden de hesaba çekileceksin.�79 Yönetimin bütün kademelerinde adalet ilkesinin esas alnmas arttr.80 Adil ki i; hak sözlü, emanetlere hyanet etmeyen, haramlar 

71 Muslim, � mâre�, 16; Ebû Dâvûd, �Vesâyâ�, 4.
72 Bkz. Buhârî, �Ahkâm�, 7, 12; � câre�, 8, � stitâbe�, 2; Muslim, � mâret�, 7.
73 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/438 vd.; Gazâlî, hyâ, I/298.
74 16/Nahl,9; bkz. 4/Nisâ, 58; 6/En�âm, 152; 5/Mâide, 8.
75 38/Sa�d, 26; Zemah erî, el-Ke âf, V/140.
76 Mâturîdî, Te�vilâtü Ehli�s-Sünne, Thk: M. Basellum, Dârü�l-Kütübü�l- lmiyye, Bey-rut 2005, I/441, II/21, 312, III/113, 114.
77 Mâturîdî, Te�vilâtü Ehli�s-Sünne, IV/548.
78 Muhammed ibn Abdü Rabbihî, el-Ikdu�l-Ferîd, Beyrut, trs, I/25.
79 Bkz. Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s. 63.
80 Vehbe Zuhaylî, Fkhu�l- slâmiyye, Terc: Y. Vehbi Yavuz vd. stanbul 1994, VIII/442.



ve günahlardan saknan, üpheli eylerden uzakla an, rza ve kzgn-lkta snr a mayp itidalini koruyan, din ve dünya i lerini yürütür-ken mü�min ahsiyet ve karakterini kaybetmeyen ki idir. Bu art-lardan biri bulunmayan ki inin velayeti ve ahitli i kabul edilmez. Sözü dinlenmedi i gibi verdi i hüküm de tatbik edilmez. Dolay-syla halife de olamaz.81 Bütün slami anlay larn birle ti i adaletli olma konusunda Sünni âlimlerin de Halifenin adil ki i olmas husu-sunda ittifak ettikleri anla lmaktadr.
3.7. Sa lam ve Yeterli OlmaEhl-i Sünnet�e göre halifenin uzuvlar tam olmal ve bu organlarla istedi ini kolayca yapabilmeli, konu ulanlar anlamas ve kavramas iyi olmal, belle i güçlü olmaldr.82 Çünkü Hilafet gibi büyük bir vazife için ruh, beden ve irade gücüne sahip, körlük, sa rlk, dilsizlik, elsiz ve ayaksz olmak gibi sakatlklarn olmamas gerekir.83 Çünkü bunlardan her biri üzerine ald  görevleri hakkiyle yerine getirebil-mesine engel olabilmektedir.84 Sultanlara �ilahî gölge� denilmesinin 16 sfatla kendini gösterdi ini söyleyen85 Gazâlî, ehliyetin önemini anlatrken; � dareci, ileri görü lü, uyank ve i leri iyi analiz eden, yapt  i lerinin sonucunu tahmin eden birisi olur; ona yakn yardmclar da bu özelliklerde olursa memleket düzene girer.�86 diyerek yöneticide olmas gereken özellikleri sralar.87 Sultanlarda akl ile birlikte sa lam bir vücut olmasnn önemini de dile getirir.88 Sultan, derdini anlatabiliyor, teknik imkânlar iyi kullanabiliyorsa, sultann hafif özür sahibi olmasnn önemli olmad n söyleyenler 

81 Mâverdî, Ahkâmü�s-Sultâniyye, s. 31; Abdurrahmân e - eyzerî, en-Nehcü�l-Meslûk fî Siyâseti�l-Mülûk, Çev. O. Arpaçukuru, Devlet Ba kannn Nitelikleri, lke Yay., stanbul 2003, s. 51-2.
82 Bâkllânî, Temhîdu�l-Evâil ve Telhîsu�d-Delâil, Tahk: . A. Haydar, Müessesetu�l-Kütübi�s-Sekafiyye, Beyrut 1986, s. 478.
83 Cuveynî, Kitâbu�l- r âd, Terc: A. Bülent Balo lu vd., TDV Yay., Ankara 2010, s. 357-8.
84 Bâkllânî, Temhîd, s. 478-9.
85 lahî gölge olabilmenin özellikleri; akl, ilim, zekâ, olaylar do ru ve isabetli kavrama, sa lam vücut, isabetli tahmin, yi itlik, cesaretlilik, itidalli olabilme, hüsnü�l-hulk, zayflara merhamet, mahlukata sevgi, liderli i ile temayüz etme, planl hareket etme, yerinde ve zamannda müdahale, görü lerinde isabettir. Bkz. Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s. 148.
86 Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s. 148.
87 Gazâlî, el- ktisâd, s. 314-5.
88 Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s.148.



de vardr.89 Hendek Muharebesi�nde Medine�ye Hz. Peygamber�in yerine vekil braklm  olan Ümmü Mektûm (ö. 14/635), âmâ olma-sna ra men bu görevi hakkyla yapabilmi tir.90 
3.8. Kurey  KabilesiHz. Peygamber�in defin i i sürerken Sakîfetü Benî Saîde denilen yerdeki toplantda ashab, � mamlar Kurey �tendir.�91; � yi ve kötü hal-lerde insanlar (yani Araplar) Kurey �e uyarlar.�92 uyar ve tavsiyeleri do rultusunda Hz. Ebûbekir�e biat ettiler.93 Baz mütekellimler, ha-life olabilme artlarndan biri olarak yöneticinin Kurey li olmas tav-siyesini delil olarak göstermektedirler.94 Kurey  mensuplar, Kâbe ile ilgili görevlerini yapmann vermi  ol-du u itibar ve sayg sayesinde güven ve emniyet içerisinde yazn Suri-ye ve Anadolu�ya, k n Yemen�e ve Habe istan�a kadar ticarete yöne-lik yolculuklar yapm lar, kabileler nezdinde saygn bir sosyal konum elde etmi lerdir. Halk, Kurey �e Kâbe hatrna sayg duymakta, ziya-ret ve ticaret gibi sebeplerle düzenlenen panayrlara gelmekteydiler.95 Kurey , Hz. Peygamber�den sonra hilafetin i levini gerçekle tirme konusunda varl na ihtiyaç duyulan bir unsur olmu tur.96
Mâturîdî�ye göre tin dinî bir taraf olmakla beraber, idarî ve si-yasi bir taraf da vardr ve halife, muttaki özelli i ile birlikte, say-gn bir nesebe de mensup olmaldr. O dönemde en saygn nesep, Kurey  kabilesidir. Allah, Kurey  lehçesiyle Kur�an� nüzul etmi  ve son peygamberi ayn kabileden seçerek Kurey lilere nimetler ver-mi tir. Ayrca onlar, uzun müddet Kâbe�nin sorumlusu olmu lar ve bu görevi ba arl bir ekilde yürütmü lerdir.97 Kurey , o dönemde 

89 Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 478-9; bn Haldûn, Mukaddime, II/161.
90 Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 451 vd.; bn Haldûn, Mukaddime, s. 168 vd.
91 bn Hanbel, Musned, III/129;IV/421.
92 Muslim, � mâre�, 3, 16; bn Hanbel, Musned, III/331, 379, 383.
93 Bkz. E �arî, Makâlât, s. 38, 40; ehristânî, el-Milel, I/22; bnu�l-Esîr, el-Kâmil, II/224.
94 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/437, 456; Cuveynî, r âd, s. 345; Curcânî, erhu�l-Mevâkf, III/678.
95 bn Hi âm, es-Sîretu�n-Nebeviyye, Kahire 1337, I/132, 137 vd.
96 Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 446 vd.; Hatipo lu, �Hilâfetin Kurey lili i�, AÜ FD, cilt: 23, Ankara 1978, s. 120, 157, 187.
97 Bkz. Mâturîdî, Te�vîlâtü Ehl-i Sünne, I/89-90; V/522; Te�vîlâtü�l-Kur�ân, I/89, 90; V/522, XVII/333 vd.



en kalabalk, hatr saylr ve insanlar nezdinde kabul görmü  bir ka-bile oldu undan halifenin Kurey �ten olmas biat kolayla trm  ve toplum için birle tirici bir rol oynam tr.98 Seyfeddîn el-Âmidî (ö. 631/1233) ve Adûduddîn el-Îcî (ö. 756/1355), hilafette Kurey lilik artnn muttefekun aleyh de-il, muhtelefun fîh (hakknda ihtilaf bulunan) bir art oldu unu söylerken,99 Taftazânî ise bu artn ahad rivayete dayand n ama icma ile sabit oldu unu belirtir.100 bn Haldûn, �Biz ari�in hüküm ve kurallar yalnz bir kavim ve bir yüzyl ve herhangi bir ümmet için koymam  oldu unu biliyoruz.�101 demektedir. Cuveynî, Gazâlî, Bâkllânî ile bn Haldûn gibi Sünni ekole mensup birçok âlim, hilafette ilk dönemde olan Kurey ili in sonraki dönem-lerde gereksizli ini dile getirirler.102 Meselâ Gazâlî öyle demektedir: �Allah Rasulü, � mamlar Kurey �tendir.� demi . Fakat bizce bu rivayet, s-lam devletinin Araplarn hâkimiyeti altnda oldu u ilk dönemleri için söylenmi  ve özellikle ilk dört halifenin seçilmeleri için yol göstermi tir. Fakat daha sonra artlar de i ti i ve birbirinden ba msz slam devletleri ortaya çkt  için, bu hadisin hükmü bunlar kapsamaz. Çünkü slam dini, baz özel haller d nda herkese her alanda frsat e itli i tanm , fertler ve rklar arasnda ayrm gözet-memi  ve kimseye millî veya rki bir ayrcalk ve üstünlük tanmam tr...�103 Baz Sünni âlimlere göre hilafette göz önünde bulundurulmas gereken husus, herhangi bir soy veya rka mensubiyet olmayp o gö-revin üstesinden gelebilecek ilim, güç ve kabiliyete sahip her birey hangi rk veya nesebe ba l olursa olsun halife olabilir.104 O dönem-de Kurey �te olan özellikler, Osmanl hilafetinde tahakkuk etmi tir.105 
98 Bkz. Sâbûnî, el-Bidâyetü fî Usûli�d-Dîn, D B Yay., Ankara 1995, s. 57; Mâtüridiyye Akaidi, Çev. B. Topalo lu, s. 119.
99 Bkz. Îcî, el-Mevâkf, IV/606; Curcânî, erhu�l-Mevâkf, III/666; Âmidî, Ebkâru�l-Efkâr fî Usûli�d-Dîn, Tahk: A. Muhammed, Dârü�l-kütüb ve�l-Vesâiki�l-Kavmiyye, Kahire 2004, III/485.
100 Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/245; erhu�l-Akâid, s. 263-264.
101 bn Haldûn, Mukaddime, Çev. Z. Kadiri Ugan, stanbul 1968, I/494.
102 Bkz. Cuveynî, r âd, s. 345; Gazâlî, el- ktisâd, s. 315-6; Bâkllânî, Temhîd, s. 446 vd.; bn Haldûn, Mukaddime, I/494.
103 2/Bakara, 246-247; Gazâlî, el- ktisâd, s. 315-6.
104 Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 446 vd.; Selim Özarslan, Pezdevi�nin Kelâmi Görü leri, D B Yay., Ankara 2010, s. 84.
105 Bkz. A. Cevdet Pa a, Ksas- Enbiyâ ve Tevârîhi Hulefâ, stanbul 1969, II/282-283; Haydarizade brahim, Mezahib ve Turuku slamiye Tarihi, Dârü�l-Evkâf slâmiyye 



Osmanl�nn son dönem âlimlerinden M. Zâhidü�l-Kevserî (1879-1952) Kurey  rivayetinin sahih olmad n belirterek öyle der: �Hilafetin Kurey �e tahsisi rivayeti sahih olsayd Hz. Ebûbekir, davasn Sakife�de bu hadisle ispat eder, delil sürer, sahabeler de hemen onu kabul ederlerdi. Hadis tenkidi konusunda uzman âlimler, ashab�dan hiç kimse münaka a edilen � mamlar Kurey �tendir.� sözünü delil olarak ortaya sür-meyi ini bunun sahih olamayaca nn alametlerinden biri kabul ederler.�106
Sünni siyaset anlay na göre hilafetin Kurey  kabilesine ait olmas, Kur�an�n evrensel ve temel kaidesi olan ahslarn e itli i anlay na ters oldu u dü ünülebilir. Kimlerin halife olaca nn ayet ve Rasul tarafn-dan isim olarak de il, i aretle Hz. Ebûbekir�in halifeli ine birçok delil getirilmesi, daha sonraki dönemlerde bu fikirler, siyasi alandan akide ala-nna ta narak dinî veya kelami açdan me ru görülmeye ba lanm tr.107 Sakife�deki Kurey li olma tavsiyesinden sonraki dönemlerdeki Sünni âlimler, halifede �Kurey li olma� artn aradklar anla lmaktadr.108 Elhasl; Sünni mütekellimlerin halife olacak ahsta en dindar de il, öncelikle bu i ten en iyi anlayan, yönetim ve siyaseti bilen, en liyakatli ki iyi aday gösterdikleri söylenebilir. Halifenin seçimin-de; renk, rk, soy de il, ehliyet, yönetim tecrübesi, adalet, Allah�tan korkma ve iyi bir insan olma yani takvaya itibar edilmesi gerekti i kanaatinin daha yaygn oldu u da görülmektedir.
4. ia�ya Göre mamn Tayiniia, Rasulullah�n ölümünden sonra yerine geçecek halifenin Hz. Ali ile onun o ullarndan birisinin olmas görü ünü temsil edenlerdir.109 Onlara göre imam, Ali soyundan olmal ve gayb da bilmelidir.110 ia ve Caferilere göre Allah imam peygamber aracl yla tayin eder. Nebilerde bulunmas gereken bütün artlar imamda da olmaldr.111 

Matb., stanbul 1335, s. 13.
106 Bkz. Kevserî, hkâku�l-Hak bi btâli�l-Bâtl fî Mu îsi�l-Halk, Ne r: Mektebetü�l-Ezheriyye, Kahire 1988, s. 20-21.
107 S. Kutlu, �Ehl-i Sünnet Siyaset Anlay nn Dinî Temellerinin Sorgulanmas�, e-Makâlât, 2008, c: I, say: 1, s. 7-26.
108 Bkz. Hatipo lu, Hilâfetin Kurey lili i, s. 71-87.
109 E �arî, Makâlât, s. 5; Musevî, Akâidu�l- mâmiyye, I/80 vd.
110 bn Bâbeveyh, �tikâdâti�l- mâmiyye, s. 145-146.
111 Bkz. M. Rza Muzaffer, Akâidü�l- mâmiyye, Tahk: M. Cevâd, Müessesü�l- mâm Ali, 



Bu görü lerine destek mahiyetindeki delillerden bazlar unlardr: Mübahale,112 Temizleme ve Gadir-i Hum,113 Menzile,114 Sancak,115 Soru,116 nzar,117 Meveddet118 ve lka.119 Bu kanaatlerini desteklemek için ayetler ve kendilerine göre ekillendirdikleri rivayetler ve yo-rumlarla destek aramaktadrlar. Mesela Hz. Ali�nin imameti hakkn-da 5 akli, 40 tanesi ayetlerden, 12�si de hadis rivayetlerinden 52 delil ve Hz. Ali�nin özelliklerine ait 12 delil zikredilmektedir.120 Sünni âlimler, ia�nn imameti nass ile delillendirmesine kar  çkarak söz konusu delillerini ele tirir, reddeder ve görü lerinin tutarsz oldu-unu ispatlamaya çal rlar.121 Gazâlî, �E er kendisinden sonra halife tayinini Rasulullah yapsayd açkça yapar, herkes duyard. E er Rasulul-lah, halifeye i aret etseydi sahabiler o imam seçerler, tart mazlard. ddia 
Necef, trs., s. 90 vd.; Mehmet Keskin, Caferi lmihali, D B Yay., Ankara 2012, 66-67.

112 3/Âl-i mrân, 61; ia�ya göre Hz. Peygamber�in Hasan, Hüseyin, Fâtma, Ali ile beraber duaya çkmas hilafete layk oldu unu gösterir. bn Bâbeveyh, Risâletu �tikâdâti�l- mâmiyye, s. 145-6; Musevî, Akâidu�l- mâmiyye, III/12.
113 33/Ahzâb, 33; ia�ya göre Mâide suresinin 67.ayeti Gadir-i Hum�da nazil olmu tur. Hz. Peygamber veda hutbesinde Ali�nin imam oldu unu, ölümünden sonra yer-ine onun Halife olmas gerekti ini ilan etmek, vasiyet etmek istedi i, yanl  anla lmasndan korkarak uygulamaya koymad  yerin addr. Cemal Sofuo lu, �Gadir-i Hum Meselesi�, AÜ FD, cilt: XXVI, Yl: 1983, s. 461-470.
114 �Musa�ya kar  Harun�un durumu ne ise sen Ya Ali bana göre o durumda olmak istemez misin? u kadar var ki benden sonra peygamber yoktur.� Buhârî, �Fedâilu Ashâbi�n-Nebî�, 9; Tirmizî, �Menâkb�, 20; bn Hanbel, Musned, I/170, 177, 179, 182, 184, 185, III/32; ia, bunu Hz. Ali�nin imametine delillendirir. Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 451 vd.
115 �Andolsun, yarn bu sanca  Allah� ve Peygamberi seven, onlarn da kendisini sevdi i, dü mana kar  geri kaçmakszn hücum eden ve Allah, onun eliyle fetih müyesser etmedikçe geri dönmeyen birisine verece im.� Buhârî, �Fezâilu�l-Ashâb�, 9; Muslim, �Fezâilu�s-Sahâbe�, 34; Bu hadis, ia�ya göre Hz. Ali�nin imamete daha hak sahibi oldu una delalet eder. Bkz. Musevî, snâ A eriyye, I/43, II/157.
116 �Allah�a yemin ederim ki mah er günü her eyden evvel Ehl-i Beyt�in muhabbet-inden sorulacaktr.� Musevî, Akâidi�l- mâmiyye, I/43, II/157; hadis, Sünni gelene e göre tahrife u ratlm tr. Tirmizî, �Kyâmet�, 1-2.
117 �Önce en yakn akrabalarn uyar.� (26/ uarâ, 214) ayeti nazil olunca, Rasulullah en yakn akrabalarn imana davet etmi  ve Hz. Ali�yi vasiyet etmi tir. Musevî, Akâidü�l-mâmiyye, III/7 vd. 
118 �De ki: Ben buna kar lk sizden akraba olma sevgisinden ba ka bir ücret istemiyo-rum.� 42/ ûrâ, 23; ia�ya göre Hz. Peygamber�in akrabalar Hz. Ali ile Fâtma ve nes-lidir. Yani Ehl-i Beyt�tir. Meveddetin gereklili i ayn zamanda itaati de gerektirir. Musevî, Akâidü�l- mâmiyye, II/11.
119 �Derken Âdem, Rabbinden (birtakm) kelimeler ald.� 2/Bakara, 37; ia�ya göre Hz. Âdem, �Muhammed, Ali ve Fâtma hakk için affet.� kelimelerini alm tr. Bkz. Mu-sevî, Akâidü�l- mâmiyye, III/13 vd.
120 Bkz. B. Topalo lu, Kelâm lmi, Damla Yay., stanbul 1985, s. 209. 
121 Bkz. Osman Oral, slâm Mezhepleri Tarihi, Ankara 2014, s. 116 vd.; Oral, Ba kanlk ve Seçimi, s. 140 vd.



edilen rivayetlerin bir ksmnn hilafet konusuyla ilgisi yoktur, bir ksm da uydurmadr.�122 demektedir. Mütekellimlerden Nesefî de buna benzer bir gerekçeyi öyle açklar: � ayet Hz. Ali hilafete nassla tayin edilseydi, sahabenin bu nass-lar sonras nesil tabiine... nakletmesi gerekirdi. Onlarn dinlerine ba llk-larndan dolay bu konudaki haberleri eksilttikleri dü ünülemez. Sahabe-nin istincann dinî hükmünü bile kendilerinden sonrakilere nakletmelerine baklrsa hilafet ile ilgili, toplumla ilgili önemli bir konuyu e er dinî bir hüküm olsayd daha öncelikli olarak nakletmeleri gerekmez miydi?�123 Özetle ia anlay na göre imamet, Nebiden sonra onun neslin-den gelen masum kimselerin ahsnda devam etmeli ve yine onlara göre imamlk makamna yükselen kimsede takva, ilim sahibi gibi özellikler de olmaldr.
B) Haricilere Göre SeçimHalifeye kar  çkan ve yönetime isyan ederek topluluktan ayr-lan124 Haricilerin ortaya çk larna asl sebep siyasi oldu undan te-mel mesele hilafete geçen ki inin durumudur.125 Hariciler, imametin serbest bir seçimle olmas gerekti i görü ündedirler.126 Onlara göre ister Kurey li olsun ister olmasn ehil olan hür veya köle bir Müs-lüman bile halife seçilebilir.127 Halifenin de Allah�n emirlerine tam itaati arttr. Yoksa azli gerekir.128 Yani Harici anlay a göre büyük günah i leyen e er tövbe et-mezse dinden çkar ve zalim olur. Mürtekib-i kebire sahibi zalim sultana ba kaldr ise farzdr.129 Halifenin tek art, Allah�n emirleri-ne tam itaattir, yoksa azli vacip olur. Tarihte ayaklanan ve yönetime 

122 Gazâlî, el- ktisâd, s. 320-321.
123 Bkz. Nesefî, Bahru�l-Kelâm, s. 178.
124 Bkz. ehristânî, el-Milel, s. 132.
125 M. Diyâuddîn Reyyis, en-Nazariyyatu�s-Siyâsiyyetu�l- slâmiyye, Çev. A. Sarkaya, slâm�da Siyasi Dü ünce Tarihi, Nehir Yay., stanbul 1990, s. 62.
126 Bkz. ehristânî, el-Milel, s. 132.
127 J. Wellhausen, slâmiyetin lk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri, Çev. F. I ltan, TTK, Ankara 1989, s. 18; Trtton, Muslim Theology, s. 41.
128 Bkz. E �arî, Makâlâtu�l- slâmiyyîn, II/149 vd.
129 G. V. Vloten, Emevî Devrinde Arap Hâkimiyeti, iâ ve Mesih Akideleri üzerine Ara trmalar, Çev. M. S. Hatipo lu, Ankara 1986, s. 45.



kar  çkanlara �Harici� denilmesinin sebebi budur.130 Halifenin seçi-mi Müslümanlarn cumhurunun yapt  hür seçimiyle olur, köleden bile halife olabilir vb. görü lerinin etkisiyle fakir halk tabakalar ara-snda Harici görü lerinin revaç buldu u da söylenebilir.
C) Ehli Sünnet�e Göre SeçimRasulullah�n halifenin seçilme keyfiyetini insanlara açklamad n ve muayyen bir ahsn halifeli ini nassla ifade etmedi i Ehl-i Sünnet kelamclarnn genel kanaatidir.131 E �arî�ye göre hilafet, ehl-i takva ve ictihad ehlinden bir ki inin, layk olan halife adayyla sözle me (akd) yapmasyla geçerli olur ve bu ki iye di erlerinin de itaat etmesi görev-dir. ayet fask ehli bu akdi yapar veya hilafete layk olmayan biri ile akit yaplrsa, bu akit sahih olmaz. Hilafet sözle mesi imkân nispetinde ba kentte bulunanlar tarafndan yaplabilir ve says önemli de ildir.132 Mâturîdî�ye göre imam tayinle de il seçimle göreve gelmelidir.133 Ona göre halifede dinî açdan gözetilmesi gerekli ey, takva ehli olmaktr. Çünkü iman eksenli olan takva, üzerine alnan görev ve sorumlulu un adaletli bir ekilde yerine getirilmesine yardm edici bir faktördür.134 Yine Mâturîdî�ye göre halife masum de ildir; hata da yapabilir. O, uzman dan manlaryla çal mal ve onlara dan p, ikazlarn dikkate almaldr. Gerekti inde dan manlar, onu uyarma-llar; e er onlar bu görevlerini yapmazlarsa, yaplan bütün hakszlk-lara da ortak olurlar.135 Baz Sünni âlimler, siyaset ve idare yetene i olan, kabiliyetli, di-rayetli ilim ve takva sahibi birinin hilafete seçilmesini, bu seçimin de Kur�an�n ve Rasulullah�n övdü ü sahabe ve dört büyük halifenin seçim usulleri gibi olmaldr. Çünkü Hz. Peygamber�e en yakn olan sahabenin, vahiy   nda fikirleri ekillenmi  olabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak ve sahabe hakknda hayr dü ünmek, ha-

130 Bkz. Hatipo lu, �Hilâfetin Kurey lili i�, s. 121 vd.
131 Bkz. Nesefî, Bahru�l-Kelâm, s. 178; S. Kutlu, �Ehl-i Sünnet Siyaset Anlay nn Dinî Temellerinin Sorgulanmas�, e-Makâlât Mezhep Ara trmalar, I/1, Bahar 2008, s. 11-2.
132 Bkz. E �arî, bâne an Usûli�d-Diyâne, Tahk: F. H. Mahmûd, Kahire 1973, s. 167 vd.
133 Mâturîdî, Te�vîlâtü Ehl-i Sünne, III/l 20, 176.
134 Bkz. Mâturîdî, Te�vîlâtü Ehl-i Sünne, IV/548.
135 Bkz. Mâturîdî, Te�vîlâtü Ehl-i Sünne, III/615.



yr söylemek, onlarn kendi aralarnda olan olaylara �devrini de dü-ünerek� müspet yorumlar getirmek daha isabetlidir.136 Taftazânî�ye göre kendine has artlar, özellikleri ta yan bir imam belirlemek farz- kifâyedir. Bu, dinî ve dünyevi nasslar ilgilendiren genel bir i  olup genel düzen ancak onunla sa lanr. Bununla birlikte halka, din ve dünya i leri için bir yönetici gereklidir. mamet, din ve dünya i lerinde kamu hizmeti olup Hz. Peygamber�e de hilafettir.137 Gazâlî, hilafetin Hz. Peygamber�in �dinî de il� siyasi görevini devam ettirmek oldu unu, adil olan halifeye, günahkâr olsa da özellikle itika-di konulara muhalefet etmedi i müddetçe Müslümanlarn itaat etme-leri gerekti ini de belirtir.138 Sünni âlimler, özelliklerine haiz olmayan ve toplumun özgür iradesi yani isti ari yöntemlerle gelmeyen, halka zulmeden halifenin de görevi brakmasn istemi lerdir.139 Seçim konusunda Fkh ve Kelâm kitaplarnda halifenin tayin ve tespiti için daha çok �Bey�at�, � stihlâf�, � ûra�, �Hal� ve Akd ehli� gibi dört usul ve yöntemden bahsedildi i görülür.140 Biz de bunlar ksaca incelemek ve de erlendirmek istiyoruz.
1. Bey�at ve Seçim Bey�at, �satmak; satn almak� anlamndaki bey� masdarna ba l olarak yöneticilik tevdi etmek, birinin yöneticili ini benimsemek, ona ba ll n sunmaktr.141 Di er bir deyi le idare edenle idare edi-

136 Gazâlî, ktisâd, s. 15 vd.; Bkz. Nesefî, Tabsra, II/449 vd.
137 Bkz. Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/232 vd.
138 Gazâlî, ktisâd, s. 178 vd.
139 Bâkllânî, Temhîd, s. 478-9; Gazâlî�ye göre zalim sultan, ya görevden çekilir ya da görevden uzakla trlmas zaruri olur. O, gerçekte sultan de ildir. Zalim sultanla mü-cadele etmeden uzak kalmak, belki ki iyi mesuliyetten kurtarr, fakat mücadeleyi terk etti i için nazil olacak umumi bela d nda kalamaz. Gazâlî, hyâ, I/298; II/111,273 vd.; di er bir yerde de öyle der: �Hilafete ilim ve adalet vasflarna sahip olmayan bir kimse geçer ve bunu atmaya kalk mak önlenemeyecek kar klklara sebebiyet vere-cekse, onun shhatine hükmederiz. Daha büyük fitne olur ki bir ev yapmak için bir ehri ykmaya benzer...� hyâ, I/298; el- ktisâd, s. 217-9; Îcî de �Gerektiren bir sebep oldu unda ümmetin imam hal�etme yetkisi vardr.� (Bkz. Îcî, Mevâkf, VIII/353) görü ündedir. ehristânî ise; �Seçildikten sonra bilgisizlik, zulüm, sapklk veya küfrü ortaya çkarsa ya görevinden çekilir, ya da biz uzakla trrz.� demektedir. ehristânî, Milel, I/146.
140 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/460 vd.; bn Hazm, Fasl, IV/169 vd.; Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/233-4; Ebû�l-A�lâ el-Mevdûdî, el-Hilâfe ve�l-Mülk, Çev. A. Genceli, yy., stanbul, trs., s. 33 vd.
141 Bkz. Mâverdî, el-Ahkâmü�s-Sultâniyye, s. 10-11.



lenler arasnda yaplan, seçim veya ba llk karakteri ta yan sosyopo-litik akde biat veya bey�at denilir.142 Yani seçme ehliyetine ehil ilim adamlar, hâkimler, yüksek idareciler ve halktan bir araya gelmeleri mümkün olan ki ilerin, seçilme artlarna uygun bir kimseyi tespit edip ona bey�at etmeleridir. Ehl-i Sünnet âlimleri buna delil olarak Hz. Ebûbekir�in seçimini gösterirler. Çünkü onun seçimi �Sakîfetü Benî Saîde�de ashabn bir ksmnn tespiti ile olmu tur.143 
2. stihlâf Usulü stihlâf kelime olarak, �Halife klmak, halife olmasn istemek� de-mektir. Adaletli halifenin, hilafet artlarna haiz bir kimseyi ken-disinden sonra halife olmas için isti areler sonunda di erlerin-den istemesidir.144 Hz. Ömer�in seçimi bu usule örnek verilebilir.145 stihlâf, ba l ba na bir halef brakma i lemi de il en azndan teori-de bir anlamda hilafet makamna aday gösterme i lemi oldu undan kanaatimizce halifeyi belirleme yetkisi toplum veya onun seçti i �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd�in onay yani biati gerekli olmaldr.
3. ûra Ehli/ ûra Usulü ûra ehli, dan ma grubudur. Sünni âlimlere göre halife ve ulû�l-emrin seçimi, yasama, yürütme meseleleri gibi eyler hep ûra146 iledir.147 Hz. Osman�n seçimi ûra ile olmu ,148 Hz. Ömer, �Yerine halife tayin et.� tekliflerine kar  alt ki iyi ûraya seçmi tir.149 ûra heyetinde olan Hz. Ali, amcas Abbâs�n ûrann çal malarna katl-mamas uyarsn dinlemeyerek ûra toplantlarna katld150 ve Hz. Ömer�in ûrasnn sonucu Hz. Osman hicretin 24. ylnda (M. 645) 

142 Bkz. Cengiz Kallek, �Biat�, D A, stanbul 1992, 6/120.
143 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/460 vd.; ehristânî, el-Milel, I/22.
144 Mehmet Âkif Aydn, � stihlâf�, D A, stanbul 2001, 23/339.
145 bn Sa�d, Tabakâtu�l-Kubrâ, III/274; Taberî, Târîh, II/621; bn Esîr, el-Kâmil, II/292.
146 Bkz. 42/ ûrâ, 38.
147 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/484; bn Sa�d, Tabakât, III/339; Taberî, Târîh, III/293; bn Esîr, el-Kâmil, III/35.
148 Bkz. Nesefî, Tabsra, II/484, 530.
149 Bunlar; Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Sa�d b. Ebî Vakkâs ve Hz. Abdurrahmân b. Avf�tr. O lu Abdullah seçilmemek artyla görü  bildirebilir. Bkz. bn Sa�d, Tabakât, III/339; Taberî, Târîh, III/293; bn Esîr, el-Kâmil, III/35.
150 Buhârî, �Fedâilu�l-Ashâb�, 8; �Cenâiz�, 96; �Cihâd� 174; �Ahkâm�, 43.



Muharrem aynda, 70 ya nn üstünde oldu u hâlde hilafete seçildi.151 Hz. Ömer�in seçti i ûrada bulunan Abdurrahmân b. Avf (ö. 32/652), halkn arasna kar p binden fazla ki iyle görü mü , halkn ço un-lu unun görü ünü alm , ûraya bu bilgiyi de sunmu tur.152 3 gün, gerek Medine�de gerekse d ardan gelen ki ilerle görü erek bir nevi �kamuoyu yoklamas� yapm tr.153 ûrann seçiminde dikkat edilen husus Allah�n kitab, Rasulün sünnetine uyma ve kendisinden ön-ceki iki halifenin yolundan gitme artna, Hz. Ali, �gücüm ve bilgi-min yetti i kadaryla� cevabn verirken, Hz. Osman �Evet� cevabn verince ûrann tercihi, Hz. Osman olmu tur.154 Baz ara trmaclar bu seçimde Hz. Osman�la Abdurrahmân b. Avf arasndaki akrabalk ba lar ve kavmiyetçili in etkili oldu unu da iddia etmi lerdir.155

4. stilâ Usulü stihlâf ve bey�at bulunmakszn bir kimsenin hilafet makamn cebr ve kuvvet yoluyla ele geçirmesi, halka ya ikna ederek veya zor kullanarak ba  e dirmesi, itaat ettirmesidir.156 Güç kullanarak ha-life olmaya, tagallüb imameti, zaruret imameti, hilâfet-i kahriye veya hilâfet-i sûriye gibi isimler de verilir.157 Hangi gerekçe ve artla olursa olsun hür irade ve seçimi, adalet, isti are ve toplum ve dinamiklerini hiçe sayan bu usul, Sünni âlimlerin ço unlu u tarafndan slam�n öngörmedi i bir usul olarak kabul edilmi tir. 
5. Hal� ve Akd Ehli �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd� veya �Ehlu�l- htiyâr� halifeyi seçecek ku-rulun addr. Aslnda terkip, bu ümmet adna vekâleten halifeyi seç-mek ve gerekti inde azletmekle yetkili olan heyet anlamnda bir 

151 Bkz. bn Sa�d, Tabakât, III/63.
152 Taberî, Târîh, I/2786.
153 Ebû�l-Fidâ bn Kesîr, el-Bidâye ve�n-Nihâye, Dâru�l-Kütübi�l- lmiyye, Beyrut 1966, VII/146.
154 Bkz. bn Sa�d, Tabakât, III/63; Taberî, Târîh, I/2786.
155 Abdulbaki Gölpnarl, Tarih Boyunca slâm Mezhepleri ve iîlik, Der Yaynlar, s-tanbul 1979, s. 75; Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi ktidar Kavgas, A aç Kitabevi Yay., stanbul, trs., s. 129, 132; M. Âbid el-Câbirî, Arap slâm Siyasal Akl, Terc: Vecdi Akyüz, Kitabevi Yay., stanbul 2001, s. 192-3.
156 Bkz. Mâverdî, el-Ahkâmü�s-Sultâniyye, s. 173 vd.; Ebû Ya�lâ, el-Ahkâmü�s-Sultâniyye, s. 146 vd.
157 Bkz. Ali Bardako lu, � stilâ�, D A, stanbul 2001, 23/360.



teoridir.158 Hz. Ali�yi böyle bir kurulun hilafete seçti i söylenebilir.159 Bu belirleme i i de çevre ve kültüre göre de i ebilir.160 Bu kurul, ter-cih için bir araya toplandklar takdirde imamet artlarn ta yanlarn durumlarn tetkik eder, en faziletli, artlar uygun olan adaylardan, insanlarn öncelikle itaat edecekleri kimseyi öne geçirip vakit geçi-rilmeden ona biat ederler.161 Cuveynî�ye göre �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd�in üyesi olabilmek için siyaseti, halkn psikolojisi ve ihtiyaçlar ile sosyal gerçekleri engin tecrübesiyle bilen e itimli ki ilerden olunmas gerekir. Kendisi böy-le olursa seçece i ki ideki niteliklerin de böyle olma ihtimali vardr. Bir di eri de vera sahibi olmas, yani dine ba llktr. Çünkü fask ki i �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd�den olamaz.162 Gazâlî, seçimde ülkenin büyüklü ü vs. yüzünden herkesin katlmasnn imkânszl n yani hangi halifeyi seçece i görü ünün sorulmasnn mümkün olmad-ndan �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd� gibi bir grubun bu i i yapmasnn daha isabetli ve uygun oldu unu da söyler.163 Elhasl Sünni âlimlerin cumhurunun halifenin seçilebilmesi için mümkünse herkesin görü ünün alnmas yani genel seçim, de ilse �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd� gibi kurul veya ûra heyetinin biati ile seçile-bilece i kanaatini ta dklarn söyleyebiliriz.
6. Velâyet-i Ahd (Veliahd) Halifenin belirli bir ki iye yahut onda bulunan belirli özellik-leri belirlemek yolu ile ister yakn olsun ister olmasn vefatndan sonra kendisinin halefi olmas için ahit, söz vermesidir. Yakn ol-mak, yaknlk anlamndaki vely kökünden velâyet, �sevmek; yardm, yönelmek; bir i in sorumlulu unu kendi üstünde olmak�tr.164 Hz. Muâviye�nin, o lu Yezîd�i veliahd tayin etmesi hilafetin saltanata dönü mesi olarak görülmü tür. Hz. Ömer�i veliahd belirleyen Hz. 

158 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, �akd�, �hll� maddeleri.
159 E �arî, bâne, s. 85 vd.; Luma, s. 130 vd..
160 E �arî, Luma, s. 130 vd.; bâne, s. 85 vd.
161 Abdülhamîd smâîl el-Ensârî, �Ehlü�l-Hal ve�l-Akd�, D A, stanbul 1994, 10/539-541.
162 Cuveynî, Gyâsu�l-Umem, s. 50 vd.
163 Bkz. Gazâlî, ktisâd, s. 178 vd.
164 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, �vly� md.; Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu�l-Muhit, �vly� md.



Ebûbekir, o lunu veya ailesinden birini bu i le görevlendirmemi , ardndan Hz. Ömer de bu usule izin vermemi tir. Hz. Ali kendisin-den sonra o ullarn veliahd tayin etmesini isteyenlere, �Bunu size ne emrederim ne de yasaklarm, istedi inizi seçebilirsiniz.� demi tir.165 Velâyet-i Ahd bir önceki halifenin yeni bir aday göstermesi veya topluma sunulmak üzere bir teklifi mesabesinde olabilmektedir.Sünni âlimlerce Hulefâ-i Râ idîn�in seçilme usulleri onlar için önemli bir bilgi birikimi ve gözlem konusu olmu , seçim ile ilgili gö-rü ler bu ba lamda dile getirilmi tir. Halifesiz bir toplum, anar i or-tamna hazr hâle gelece inden Sünni âlimler buna frsat vermemek için vakit geçirilmeden seçimin gere ine i aret ederek Hz. Ömer�in, �Biz Peygamber�in defni srasnda biat gerçekle meden fitne olmasndan korktuk.�166 demesi, bir an önce seçimin yaplmas ve �Muhakkak ki bir kavim, kendi durum ve hallerini de i tirmedikçe Allah onlarn durum ve hallerini de i tirmez.�167 kural ile de toplumun iradesinin yani se-çimin önemini hatrlatrlar.168 Ehl-i Sünnet âlimleri, seçimi vacip olan halifenin, herhangi bir kimse de il, din ve dünya i lerini düzene sokabilecek kabiliyet ve ehliyette olan ki i olmasn istemi lerdir.169 Çünkü dünya ve din için halkn benimsedi i vasfl, kaliteli, ehliyetli, ilim ve takva sahibi bi-rinin yönetime gelmesi gerekir.170 Seçim eklinin u veya bu olmas veya olmamas, topluma dinî bir görev yüklemez. Toplumun hür iradesi ile yani isti are olmas önem arz etmektedir.171 Uygun aday bulunduktan sonra seçimin kimler tarafndan yaplmasndan öte, ha-lifeye itaat, destek ve Rabbin rahmeti ve inayetinin üzerinde olmas için kamuoyu deste inin sa lanmasnn önemine i aret edilmi tir.172 
165 Saim Ylmaz, �Veliaht�, D A, stanbul 2013, 43/28-30.
166 Buhârî, �Muhâribîn� 30, 31; � �tisâm�, 16, �Mezâlim�, 19; �Megâzî�, 11; Muslim, �Hudûd�, 15.
167 13/Ra�d, 11.
168 Mâturîdî, Te�vîlâtü Ehl-i Sünne, III/l 20, 176; Cuveynî, r âd, s. 331, 339; Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/236; bn Hazm, el-Fasl, IV/87; Mâverdî, Ahkâmu�s-Sultâniyye, s. 3 vd.
169 Bkz. Cuveynî, r âd, s. 331, 339;Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/236; bn Hazm, el-Fasl, IV/87.
170 Bkz. Bâkllânî, Temhîd, s. 431-529.
171 Bkz. Cuveynî, r âd, s. 331, 339; Taftazânî, erhu�l-Makâsd, V/236; Mâverdî, Ahkâmu�s-Sultâniyye, s. 3.
172 Bkz. Gazâlî, Nasîhatü�l-Mülûk, s. 108.



Bu destek olmazsa itaat de güçle ir, isyan ve kar  gelme gibi hallerin olma ihtimali olabilir.173 Gazâlî, Sünni ekolün halifede, din ve dünya i lerini düzene sokabi-lecek kabiliyet ve ehliyet aradklarn belirtir ve ülke halknn, dünya ve din için onaylad , vasfl, kaliteli, ehliyetli, ilim ve takva sahibi bi-rini ba a geçirmek istedi ini söyler. Seçimi heyet mi, ba kentte olanlar m, di er ehirlerde olanlar m, erkekler mi, kadnlar m seçecek gibi konularn hepsinin tali meseleler oldu unu dile getirmektedir.174 
SonuçSiyaset dü üncesiyle ortaya çkan Hariciler, kölenin bile hali-fe olabilece ini söylerken, Mu�tezile�nin genel kanaati her adil ve bilgili ki inin Kurey li olmasa da imam olabilece idir. ii gelenek, Hz. Ali ve soyunu tart masz imam kabul etmekle birlikte hilafetin nübüvvetin devam oldu unu ve masum imamlarn da ayet ve hadis ile tayin edildi i fikrindedir. Halifenin nassla tayin edildi i fikrine kar  Ehl-i Sünnet ekolü de görü lerine dayanak olarak nasslar gös-termi ler, ortaya çkan problemlere çözüm aray larnda nasslar delil olarak sunmu lardr. lk halifelerin sralan n bile Kur�an ayetlerine dayandrma gayreti, mütekellimlerin siyasi nedenlerden dolay dü -tü ü bir çeli ki olarak de erlendirilebilir. Sünni Kelamclar, halifenin isti are yani seçim ve ittifakla olaca-n, ilk dört halifenin seçimlerini de örnek kabul ederler. Hilafet gibi önemli bir göreve �ehil ve yetkin� olanlarn seçilmesi, i in ehline verilmedi inde karga a ve anar i olaca , imamet veya hilafetin de ia�nn dedi i gibi vasiyet ve veraset yoluyla de il, genel seçim veya �Ehlu�l-Hâl Ve�l-Akd� gibi belirli niteliklere sahip bireylerin hür iradeleri yani seçimiyle gerçekle ece ini kabul ederler. lk dönem-deki dört halifenin seçimi, o dönemin özelliklerine göre seçim teo-risi kabul edilmi tir. Ancak Kur�an, halifenin ûra usulüyle ümmetin ekseriyetinin rzasn alarak tayin edilmesini, bu bey�at ve rza alma hususunun hangi usul ile olaca n �usuller zaman ve mekân icabna 

173 Bkz. E �arî, Luma, s. 133; bâne, s. 87 vd.; Bâkllânî, Temhîd, s. 431-529; Kad Abdulcebbâr, el-Mu nî, IV/43.
174 Bkz. Gazâlî, el- ktisâd, s. 316-317.



göre de i ebilece i için� bir kurala ba lamam , bu konuda Müslü-manlar, en uygun metodu, yöntemi tercih ve tatbikte serbest brak-m tr. Kanaatimizce slam�n seçim konusunda bu serbestisi, her ça  ve dönemde geçerli olmas, dönemlere hitap etmesi ile evrensel bir din olma özelli indendir.Baz mütekellimlerin, halife seçiminde �Kurey li� olmay genel art kabul etmesi, birçok âlim tarafndan ele tirilmi , bu kuraln Kur�an�a ve slam�n evrenselli i ile hak, adalet ve e itlik ilkelerine uymad- söylenmi tir. Bu tart ma, Osmanl hükümdarlarnn halifeli in-de tekrar gündeme gelmi , ilk dönemde Kurey �te olan özelliklerin bu dönemde Osmanllarda tahakkuk etti i belirtilmi tir. Kurey li-lik, hilafetin sralan , erkek olma gibi artlarn Mu�tezile mihnesi sonras revaç bulan Ehl-i Hadis�in siyaseten Felsefi-Mu�tezili- ia�nn delillerini çürütme gayesiyle birço u sahih olmayan rivayet telifine a rlk vermelerinden ötürü oldu u dü ünülebilir. Mütekellimlerin Hadis Ehli�nin bu rivayetlerini esas alarak hilafet ile ilgili dü ünce ve teorilerini ekillendirdikleri de söylenebilir. Kelâm ekollerinin halife olacak ki inin ilim, takva, adalet, siya-set, sa lamlk, ecaat, tecrübe yönünden en iyisi olmas konusunda birlik içinde olduklar görülmektedir. Ba a gelen yönetici de sevgi, ho görü, merhamet ve adalet prensiplerini ba  tac etmeli, açk ve effaf, ele tirilere kar  duyarl olmaldr. Genelde mütekellimlerin hilafete en dindar de il, öncelikle bu i ten en iyi anlayan, siyaset ve tecrübe yönünden en liyakatli ki iyi aday çkarmay önerdikleri de söylenebilir.
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