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İnsanın Halifeliği Meselesi
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abstract
The Question of Succession of Human Person. 'The succession of hwnan person is expressed in the
Qur'an by the word khalifa in a plain way, i.e. withoUl mentioning the original soun;e to which the hwnan
person is believed to have succeded a creature which is different from the hwnan being, or another generation
of hwnan being or rather God? The question remains open. Though the Qur'an to covers no direct answer to
this question; it is believed by way of interpretation that the Qur'anic view is that hwnan person is khalifat
Allah, the successor or representative of God on earth. It is even funher believed that probably some earlier
generatioos of hwnan beings were created and had come to an end before Adam was created, and that Adam
and the following hwnan beings were created as successors of the previous hwnan beings.
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Halefe (H-L-F)den gelen halife, kendinden öncekinin ardınca gelip sonra
onun yerine geçen demektir. Çoğulu halaiftir. Halife, hallf demektir ve bunun
(halif) çoğulu ise hulıfa dır. Unlü Arap gramercilerden Sibeveyh, halife'nin
çoğulunun da hulıfa olduğunu söylemiştir. Padişah anlamına da gelmektedir!.

Ünlü gramercilerden Fem "Baban, bir başka (mükemmeD birinin do-
ğurduğu bir halife 'dir. Sen de bir halifesin; işte kemal budurL"2 derken ger-
çekte halife kelimesinin ne anlama geldiğine, kanımca iyi bir vurgu yapmak-
tadır.

Halefe (H-L-F) kökünden gelen diğer kelimelerin sözlük anlamlan11a
burada fazla yer vermeden halif kelimesi ile diğer türevIerinden Kur'an'da
geçenlere bir göz atmakta fayda var. Bu ayetlerin ve bu ayetlerde geçen halife
vb. türevIeriyle ilgili kelimelerden konumuz dahilinde önemli gördüklerimizin
değerlendirmelerini daha sonra yapmaya çalışacağız, ancak şimdilik, ilgili

1 Madde için bkz. Cevhen, İsmail b. Hanınıad, 15-Sıbih, thk. Ahmed Abdulğaf& Artar, Olm'l-
Kütübi1-Arab~ Mısır t.y., IV, 1356; İbn Manzur, Lisanu'l-A rah, Dlm'I-Lisam'I-Arab, Beyrut-Lübnan
1970, I, 883.

2 Bkz. Cevhen, a.g.e., IV, 1356; İbn Manzur, a.g.e., I, 883.
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olsun olmasın, bu vb. kelimelerin geçtiği ayetlere bir bütün halinde önceden
bir göz atmaya çalışalım:

Kur'an'da H-L-F kökünden türeyen birçok kelimenin yer aldığı ayetler
oldukça çoktur. Örneğin Kur'an'da hakf&, ~, yıhluftrn!', uhlufri',
huJ1ij(i, uhalif8eW, yuhalij{oP, ahleftükürrl°, ahlRjtuml, ah1efnJ.12,ahkfU13, tuhlifu14,
nuhlifuhuıs, yuhliful6, yuhlifuhul7, ~8, ihtekfe19, ihtelRji:um0, iJJtRl£Pl,
tahteHI:/'~2 .~ı.teHt:.';",;l3 uhtuli'(?.4 . trJıuez.s tEhHt:..:ı6 tEhHI:J,.-:ı7'1""., )'MJ '1""., '1C' LS KjC, )8' '1IV' )8' '1u<-wrç,
liy:stEhlifenrx:hum8, haljioi-9, halfeke30, half8ewrt 1, hakfrW2, haljihı"J3, JxıIftJW4,
halffhum veya hcıljihims, halifrP6, hrLJfveya hcı1Jj7, hrlJf8ee38,hrlfeteri39,hı:ı:ıôlifo,

3 7 A'raf/169; 19Me~ml59.
4 7 A'raf/150.

43 ZuhrUf/60.
7 A'raf/142.

7 9 Tevbe/1l8.
8 11HUd/88.
9 24 Nı1r/63.
10 14 İbrahim/22.
II 20 T'ahaJ86.
12 20 Taıu;87.
1J 9 Tevbe/77.
14 3 N-iimranJ194.
IS 20 T'ahaJ58.
16 2 Bakaral80.
17 34 Sebe/39.
18 9 Tevbe/120.
19 2 Bakaral213.
20 8 Enfll/ 42.
21 2 Bakaral176.
22 3 N-i İmranJ55.
23 2 Bakarall13.
24 11Hıid/llO.
25 24 Nı1r/55.
26 6 En'aml133.
27 7 A'raf/l29.
28 24 Nı1r/55.
29 19 Me~ml59.
30 10YUnus/92.
31 36 Yasin! 45.
32 19Me~ml64.
33 13Ra'd/ıl.
34 2 Bakaral66.
3S 2 Bakaral265.
36 9 Tevbe/83.
37 5 Maide/33.
38 17 İsral76.
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hal1fi!l, halaif2, hukfCtn, rrnhaLLefUn veya mthalkfirt'4, mthlifaıs, ihtilafr6, rrnhtdif7,
rruhtelifUn veya rmhtelifiıt8 ve son olarak 1rÜstahf4irlı9 kelimeleri ve kavramlan
geçmektedir. Bütün bu kelimeler aynı kökten gelmesine rağmen onlann farklı
kullanımlan, birbirinden az veya çok farklı anlamlan da beraberinde getinniş-
tir. Az veya çok dememizin nedeni, bu kelimelerin laflZlan farklı gibi görünse
de bazılannın anlamı birbirine oldukça yakın veya hemen hemen aynı olur-
ken; diğer bir kısmının anlamı oldukça farklılaşınaktadır. Halife kelimesinin
anlamını daha çok içeren türevIerinin geçtiği ayetlerle birlikte, özellikle halife
ve onun çoğulu olan halaifile halife ile aynı anlama gelen hal1fin çoğulu olan
hukfaS° kelimelerinin geçtiği ayetleri öncelikle ele alıp bir bir irdelerneye çalı-
şalım. '

Halife kelimesi Kur'an'da iki ayette geçmektedir ve bunlardan Baka-
ra/30'da geçen ayetin meali şöyledir: Bir zam:ınlar RaJ:ilin mi.eklere: 'Ben)fYYÜ-
zürrle bir halife )Uralacağım '51 demi.pi de bunun iiz~ mi.ekler: 'Orada IxızgumJuk
y:ıpaaık, kan dilemle birisini rri halife y:ıpaaıksıni qsa biz seni iJıerrk tesbih aii)ur
7.£ seni kutsayıp yüaiıiymrz.' daliler. A ilah da onlara: 'Ben si2in bilmrliklerinizi bili-
rim ' dı:di 52

Halife kelimesinin geçtiği diğer bir ayet ise Sad sUresinin 26. ayetidir ve
orada HzDavud'a hitaben Allah şöyle buyurmaktadır: Ey Daıud, seni y:ryü-
zürrle halife y:ıptJk. Ohalde insanlar arasuria hak 7.£ adaletle hüknrt. ..53

39 25 Furkan/ 62.
40 9 Tevbe/87.
41 2 Bakara/30; 38 Sad/26.
42 6 En'aml165; 10 YUnus/14, 73; 35 Faur/39.
43 7 A'r.1f/69,74; 27 Neml/62.
44 9 Tevbe/8l; 48 Fetih/16.
45 14 İbrnhim/47.
46 2 Bakara/ 164.
47 35 Fatır/28.
48 11 Hud/1l8.
49 57 Hadid/7.
50 Sibeveyh'e göre halife'nin çoğulu da hulefa olarak gelebilir. Bkz. Cevheri, es-Sıhah, IV, 1359; İbn

Manzur, Lisanz/l-Arah,I, 883. Nitekim Hulefa-i Raşidin demekteyiz. (M.E.)
51 Burada geçen aiilun kelimesi ca'ak kökünden ism-i faildir. Daha çok yapmak, etmek, kı1mak anlamına

gelen bu kelimenin, özellikle Allah ile birlikte kuIlanı1dığında yaratmak anlamına da geldiğini vurgula-,
yan çoktur. Bu nedenledir ki Kur'an meaııerinde hem yaratmak hem de yapmak, kı1mak anlamıyla adı
geçen kelimeyi tercüme edenler vardır. Oldukça çok sayılabilecek mdl bulunduğundan onlann adını
vennek istemiyorum. İste~n kolaylıkla numarası verilen bu a~tin meilini çeşitli meaııerden karşılaş-
tırmalı olarak okuyabilir.
Burada dikkati çekenlerden biri, ÖLtürk'ün aiilun kelimesine atamak anlamını vennesidir. Bkz.
ÖLtürk, Yaşar Nuri, Kur'am KerimMwil~ İstanbul 1994, s. 20.

52 2 Bakara/30.
53 38 Sad/ 26.
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Halife kelimesinin çoğulu olan hal4i/ (halifeler) ise Kur'an-ı Kerim'de
dört yerde geçmektedir. Bunlar sUre sırasına göre şunlardır:

1. Sizi pyiizünün hali/deri (hal4if) kılan, size wdiği (nimtler) hususunla sizi
sınamık için kininizi kininizden dermierle üstün kılan Udur. Şüphesiz Rahbin,
cezası çabuk daniır 're~ten Q hzğı{lay;ın,rmhanrt a:len:Iir.54

Bu ayette geçen Sizi y::ryüzününhali/deri y:ıptı.:
a) Sizi, Allah, Kendisinin yeryüzündeki halifeleri, dolayısıyla oranın ha-

kim ve yöneticileri yapu,
b) Hz.Muhammed ve O'nun ümmetini, diğer peygamberler ve onların

ümmetleri yerine halifeler kıldı,
c) Sizleri birbiri ardınca gelen nesiller yaptı, gibi anlamlara gelebilir.

Bunlarla ilgili yonunlara daha sonra değinilecektir.
d) Sonra da, nasıl dauanuağmıZı ~ için an!Lınn(fJeY8lrderlerikerxlileri-

n:?rrncizelerg?tiniiğihalde (y:ıIan!dyıp)zulm1:tik1erirrlenddayı hdJk «iilen nUEnillet-
leri1Y55~ anlann arr:Urrlansizi y::ryüzünie hali/eler(halaif) y:ıptık.56

2. Yin:?de onu (Nuh'u) y:ıIankiıkır. Biz de hem onu hemde g:nide 0I'TJP71awa-
w an!Lınkurtarrlık 're an!Lın(kurtarrlıklanmzı y::ryüzünie) hali/eler (hal4if) y:ıptık;
ay;t/erinizi y:ıIania)tınlan ise (suda) 1xJffluk. Bak ki U)itrılıpda (inanmryınlann) sonu
nasıl dduY

2. ve 3. şıklarda geçen ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki hali/enin çoğu-
lu olan hal4i/ (halifeler)in anlamı, bir önceki kuşağın (özellikle de helak olan
nesillerin, ulusların, kavimlerin) ardınca gelip onların yerini almasıdır. Nite-
kim bu ayetten sonra gelen 74. ve 75. ayette min hz'dihi (sonra onun arkasın-
dan) ifadesi geçmektedir ki sanırım halife-hali/elerkelimelerinin anlamına da
daha bir açıklık getirmektedirler. Ayetler şöyledir: Sonra anun (Nuh) arkasırdan
(her biri) kenii toplunianna birçde fJeY8lrrb?rferfiirrIerdik...58, Sonra an!Lınn(fJeY8lm
krlerin) arr:Urrlanda F iraum 're toplumtm M Usa ileHarUn'u, rrJlfizelerimizlegirrler-
dik ...59

3. Sizi pyiizünie hali/eler(halaif) y:ıpan Udur. 60
Yine halife kelimesiyle aynı anlamı taşıyan halifkelimesinin çoğulu olan

buleja terimi ise Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmektedir. O ayetler şunlardır:

,.. 6 En'amJı65.
55 10 YUnus/B.
56 10 YUnus/H.
57 10 YUnus/73.
58 10 YUnus/74.
59 10 YUnus175.
60 35 Faur/39.
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1. ... Dü{üniin ki O siz~ Nuh kaırnirrlen sonra hali/eler (hultfa) yıptı (onlann
~ g?li:n:li).61

2. Dü{üniin k~ (A Ilah) Ad kaırnirrlen sonra ~ sizi hali/eler (hultfa) yıptı
(anlann ymrl! sizi g?ti,rdi)7£ ~ünde sizi ~tin:Ii. ..62

3. (07lar m hayırlı), )desa kerrlisi1'l!yıluırdığı zamın bımalmLfa karplık ıeren
7£ (WpriakO sıkıntryı gideren, sizi ~ünün hali/elen (huleja) y:ıpan m? ..63

H-L-F kökünden gelen hakfve halfkelimelerinin her ne kadar bir başka-
sının (kişi, ulus, kavim vs.) ardınca gelip onlann yerini alanlar anlann varsa da,
htlifkelimesinin, daha çok birilerinin yerini alan iyi kimselere ya da babasının
yerine geçen salih bir evlat gibi güzel bir anlann vardır. Half (halfun) kelimesi
de bir kuşaktan sonra gelen kuşağı ifade etmekle birlikte, aynı kökten gelen
bu kelimenin, önceki kuşaktan daha sonra gelip onlann yerini alan iyi bir
nesli veya babasının yerini dolduran iyi bir evladı ifade eden htlifkelimesinin
tersine, olumsuz bir manası vardır ki bu kelime (halfim), kötü nesilleri anlat-
mak için kullanılıt>4.

Bunlardan htlifkelimesi Kur'an'da geçmediğinden half(halfim) kelimesi-
nin Kur'an'da geçiş şeklini ve ne anlama geldiğini öğrenmek üzere bu keli-
menin geçtiği iki Kur'an ayetini vererek, daha sonra gelip başkasının yerini
dolduran anlanundaki kelimeleri vermeyi sürdürelim. Bu ayetler şunlardır:

1. O7lann (Yahudilerin) ardınian da (~ tahrif karplığzrxia) fU değmiz
diinp, mılını alıp, 'Nasıl dsa tufHlanacağtz' di;erek Kitab'a mm dan birtdkımkiiii
kimeler(halfun) [!!ldi ..65

2. Niha)et anlann (Nuh ile birlikte tpnide danlar ile İbrahim 7£ Yakub'ım so-
yunlan iyi danlann) perirxlen aje bir mil (halfun) ~ k~ bunlar namaı bıraktılar;
r¥:jislerininarzulanna uyIuIar. Bu yüzden ilerideazgpılıklarmın a!Zasını ÇPkea:kler.66

Yine Kur'an'da geçen ha/eftUırUni, yıhlufiin, uflufnl gibi kelimeler de H-L-F
kökünden gelip yukanda geçen anlamlan ihtiva ettiğinden onlann da geçtiği
ayetleri sırasıyla vermekle yetinip daha sonra, özellikle halife, halai/ (halifeler)
ve hultfa (halifeler) gibi terimlerin neler ifade ettiklerini araştırmak üzere tef-
sirlere ve oradaki ihtilaflı yorumlara göz atacağız.

Yukanda adı geçen kelimeler (halefturnuru, yahluftın, uhlufn1)in geçtiği
ayetler sırasıyla şunlardır:

61 7 A'clf/69.
62 7 A'clf174.
6l 27 Nemi! 62.
64 İbn Manzur, Lisaml!-A mb, i, 883;Mu'ceml!:Vaslt, Çağn Yayınlan, İstanbul 1992, s. 251.
65 7 A'clf/169.
66 19Me~mlS9.
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ı. ...MUsa,kanleri HarUn'a; 1<aıminin içirrlebmim )l7irrr ~ anlan ıslah et,
lxızgurıcukınn yiun:ı uymı!' daIi. 67

2. Eğerdileseylik içinizden,ıerjizün:iey;rinize ~ miekleryıratırdık.68
3. MUsa, kZZgjn'LE üzgün bir haldeka~ dönürre; 'Benlen sonraamamlan n!

k ..... ler , 'LJ~ 69ct:u if ')tZ/JmfStnJZ •.•• at:W.

Bu kökten (H-L-F) gelen ve daha önce hemen hepsinin listesini verdi-
ğimiz diğer kelimelerin anlam1an daha farklı olduğundan bu kadanyla yetine-
rek müfessirlerin, daha çok aynı anlamlara gelen halife,haJaifve huleja kavram-
lanyla ilgili yorumlannı vermek aktarmak üzere tefsirlere bakmakta yarar
görüyoruz.

Halife ve TürevIerıyle ilgili Olarak Tefsiderde Geçen Yorumlar
Halife, gidenin yerini alandır; ondan sonra yerine gelendir. Örneğin; 'falan,
filanın arkasından gelip onun yerine geçti' denir. Halife'nin aslı "M."sız
halif'tir; çünkü bu kelime, 'jaif anlamında 'fall vezninde gelmiştir: alım (çok
iyi bilen, bilgin) ve seni' (duyan, işiten) gibi ... Sonundaki "ha" mübalağa için-
dir. Çoğulu halaiftir; hall/in çoğulu ise huleja'drr. Bu yüzden Kur'an'da:
Hukfau nin kaıni N uJj'ove Halaifeji'l-arzi'l ibareleri geçmektedirl2•

Burada bütün müfessirlere göre "halife"den maksat .Adem'dir. Vahidı'ye
göre Allah Adem'i, cinlerden sonra yeryüzünün sakinleri olan meleklerin
yerine halife (yeryüzünün hükümraru) yaptı73•

Bazılanna göre ise halife .Adem ve onun gibi peygamberlerdir ki onlar,
kullann siyaset ve hidayeti konusunda Allah'ın halifesidirler74•

Tabersı "halife"yi tanımlamaya çalışırken onu "imam" kavramıyla birlik-
te mütalaa ederek, her ikisi de kullanım bakınundan aynı şeyolmakla beraber
aralannda bir fark olduğunu ifadeyle 'halife'nin, otorite (hüküm) konusunda,
daha öncekinden sonra gelip onun yerini alarak onun makamına geçendir,
derken; im:ıniın ise, rrütekaddim (önde ve ileride olup aynı zamanda üstün

67 7 A'raf/142.
68 43 ZuhrUf/60.
69 7 A'rM/150.
70 "Nuh kavminden sonra gelip onlann ~rini alanlar" bkz. 7. A'rM/69.
71 "Yeryüzünde daha öncekilerin ardından gelip onlann ~rini alanlar..." 10 Yıinus/14; 35 Faur/39.
72 Bkz. et-TUs~ Ebu Cafer Muhammed b. el-Hlsan (h. 385-460), et-Tıbfinfi Tt{siri'l Kur'an, ihylu't-

Turasu'l-Arabi, Beynıt, t.y., I, 131; el-Vahid~ el-Vasltfi Tt{siri'l-Kur'aıi'l-Medd, I, 113; Tantavi, Mu-
hammed Seyyid, et-Tt{siru'l- Vaslt li'l-Kur'aıi'l-Kerim, D3.ru Nahzati'l-Mısr, Kahire 1997, r, 92; ez-
Zuhay!l, Vehbe, et-Tt{sıru'I-MUnir, Dam'I-Fikr, Beynıt 1998,1,124-128.

7) el-Vahid~ Ebu'l-Hlsan Ali b. Ahmed en-Nısabun (468 h.), el-Vaslt (fi Tt{siri'I-Kur'aıi'I-MOOtf), Dam'l-
Kutubi'1-ilmiyye,Beynıt 1994, I, 113.

74 Cevhe~ eş-Şeyh Tantavi, el-Ceu1hir(fi Tt{srr'il-Kur'aıi'l-I<erinj, Kahire 1351h., I, 52.
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olmak)den geldiğini ve onun (irnamın), kendisine uyrnanın vuclibu gerektir-
diği konuda niitekaddim (önde ve üstün olan) .manasına geldiğini vurgulamak-
tadır75•

İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre "halife"den kasıt, Allah'ın daha
sonra yaratacağı Mem'dir ve O, Allah'ın yeryüzündeki hak ve adaletle hük-
medecek olan bir halifesiciir; ancak Allah O'nun soyundan gelenlerden bir
kısmının yeryüzünde fesat çıkaracak olduğunu da önceden meleklere bildir-
miştir76• Bu rivayet doğruysa buradan anlaşılıyor ki melekler, işte bu yüzden
böyle bir varlık yaratmasına bir çeşit itiraz ederek: .,. Orada fesat çıkarıp kan
dCkwie birini mi (halife darak) y:ırataaıksınJ7 demektedirler. Bundan oldukça
farklı, gene İbn Abbas ve onunla birlikte İbn Mes'lid'tan gelen bir başka
rivayete göre de Allah .Adem'i daha önce yeryüzünün halifeleri olan melekle-
rin yerine O'nu ve O'nun soyunu halife yaptığından dolayı .Adem ve soyu
halife olarak isimlendirilmiştir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir başka farklı
rivayete göre ise denilmiştir ki, burada halife'den kasıt, birbirinin ardınca gelip
birbirinin yerini alacak olan .Ademoğlu'dur ki bunlar yeryüzünün imarı, hak
ve adaletin ikamesi konusunda babaları olan .Adem'in yerini almışlardır78•

Bunlar gibi daha birçok rivayet söz konusudur ve hepsi de birbiriyle az-çok
çelişen rivayetlerciir ki bu durum, bu gibi rivayetlerin doğruluğu ya da en
azından hangisinin daha doğru olduğu üzerinde oldukça şüpheler doğurmak-
tadır. Tefsirlerin farklılığı, biraz da bu gibi rivayetlerin çok ve birbirinden
farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bütün bu farklılıklar ise şunu göster-
mektedir ki bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dolayısıy1a
hiç kimse halifeden kastın, 'Allah 'ın halifesi' demek olduğunu, kesin bir ifa-
deyle söyleyemez. Çünkü Kur'an'da, bu durumu açıkça ifade eden hiçbir
zahir kavram yoktur, yani, izafet terkibi halinde "Allah'ın halifesi" kavramı
Kur'an'da geçmemektedir79• Bu husustaki mülahazalarunızı sonuç bölümüne
bırakmak üzere, diğer bazı müfessirlerimizin de "halife" ile ilgili yorumlarını
vermeye devam edelim:

TUsi, Vahidi'nin, halife kelimesiyle ilgili daha önce zikrettiğimiz tanırnı-
nın hemen hemen aynısını vermekte80 ve şöyle devam etmektedir: KerrLPrIen

75 Tabers~ Ebu Ali el-Fadl b. Hasan (ö. 548/1153), MIJ:m/u'I.Beftıfi TifSm'I-Kur'aıı, tash. Ebu'l-Hasan
eş-Şa'rlnJ, Tahran 1373, l, 73.

76 Tabers~ MIJm/u'I-Beym, r, 74.
n 2 Bakara/30.
78 Tabers~ Meore'u'{-Beym, r, 74; TUs~Tıby1n, r, 13ı.
79 "Halde" ve ("halife" kelimesi dahil) onun türevIerinden olan ve çalışmanuzda söz konusu edilen

kavramlann içinde ~r aldığı a~tlerin numaralannın verildiği tüm a~tlere bakılabilir. (M.E.)
80 Bkz. TUs~ Tıby1n,r, 13ı.
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daha ÖrK:eg:ien ki[inin arkasınian (orrian sonra) giip onun (örKEkinin) ymm aldığın-
dan ddayı halifey? 'halife' denni{tir.81 O da diğer müfessirler gibi bazı rivayetleri
vermekte ve bazılannın, daha önce yeryüzünün sakinleri olan meleklerin
yerine onlardan sonra gelen (yaratılan) .Adem ve soyunu halife yaptığından
dolayı .Adem'e halife dendiği görüşünde olduğunu zikretmektedir82•

Daha önceki müfessirlerin 'halife'yle ilgili görüşlerinin hemen aynısını
tefsirinde aktaran Zuhayl183 neticede şöyle demektedir: " 'Halife'den neyin
murad edildiği konusunda iki görüş vardır; bunlar:

1. Halife, .Adem'dir; Orada (-pyüzWr1e) fesat çıkaracak birini mi halife y::tpa-
caksm? dan murad ise .Adem değil, O'nun soyudur.

2. Halife, .Ademoğludur."84
Bu görüşlere göre Allah'ın halife tayin ettiği kişi .Adem'dir; ancak yeryü-

zünde fesat çıkanp kan dökecek olan O değil; O'nun soyundan gelenlerdir ki
ikinci görüşe göre işte onlar .Ademoğlu'dur . .Ademoğlu'nun özelliği, nesil
olarak daha önceki kuşaklarm ardından gelenlerin bir öncekilerin yerini alıp
yeryüzünde hükümranlık sürdürmeleridir. Nitekim Kur'an'da: Sizleri-pyüzü-
nün halifeleri yıptık.85 buyurulurken insanoğlunun bu soyunu sürdüren özelli-
ğine vurgu yapılmakta ve onlardan bir kısmının yeryüzünde fesat çıkanp kan
dökeceğine dair bilgi melekler vasıta edilerek sunulacaktır.

Hicn 126-211 gibi oldukça erken dönemde yaşamış İmam Ebubekir
Abdurrezill b. HUmarn es-San'W'nin tefsirinde yine kendisi tarafından
aktanlan bir rivayete göre Kelbi, yeryüzünde .Adem (a.s.) yaratılmadan önce
bir halk vardı ve işte bu yüzden meleklerin arada (-pyüzWr1e) fesat çıkaracak
birisini mi (halife <larak) yırataeaksm? dediklerini, söylemiştirS6 • .Adem'in yarau-
!ış şekline dair başkaca birçok rivayetin de yer aldığı bu ayetin ('Bir halife yıra-
taeağım ayetinin) tefsirinde geçen rivayetlerde "Allah'ın halifesi" kavramı
geçmemektedirS7• Halbuki söz konusu tefsir, bir erken dönem tefsiridir. Do-
layısıyla, tefsirdeki rivayetin, .Adem'den önceki bir 'halk'tan söz etmesi dikka-
te alınması gereken bir husustur ve göz ardı edilmemesi gerekir.

il TUs~ Tıbyin, 1,131.
82 TUs~ a.g.e., I, 131, 134.
83 Bkz. ZuhayÜ, et- TifSi:ru'/-MUnir,I, 124-128.
84 ZuhayÜ, a.g.e., I, 128, 129.
85 6 En'am!165; 21 Neml/62.
86 San'W, Ebubekir Abdurrezzak b. HiirrWn (lı. 126-211), TifSi:ru'/-Kur'tmi'/-Azu. (TifSi:ruAlximrazzdkj,

thk. AbdulmM Emin Kal'ad, Daru'l-Marife, Beyrut 1991, I, 65.
87 Bkz. San'W, TifSi:ru'l-Kur'dn'il-Azu., I, 65, 66.
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San'arn'den oldukça sonra gelen kelanıcı müfessirlerden Mu'tezili büyük
aIim ZWıahşen (ö. 528) de halife kavramıyla ilgili olarak daha önce zikredilen
tanımların aynısını88 yaptıktan sonra halifenin anlamının, daha önce yeryüzü-
nün sakinleri olanların yerine, onlardan sonra, Allah'ın Hz ..Adem ve soyunu
getinnesi olduğunu söylemektedir. Adem'in, soyuyla birlikte "halife" diye
isimlendirilip de neden onun çoğulu olan haJaif (halifeler) veya hükfa (halife-
ler)89 denmediğirıin nedenini ise şöyle açıklamaya çalışmaktadır: Halife'den
mıksat Ademdir. Onım adını arrmıkla )f:'ti1'1l17İf 7.£ çr:xuklannı zikn:tmyi g:rekli
~tir: Bir kabile I:xıb:ısmmadrja )I?tinildiğigjhi...90 Demek istediği, bir kabi-
lenin babasından bahsedildiğinde, örneğin "Haşim" denildiğinde onun soyu
da anılmış olur ... Zamahşen, "halife yapacağım"dan muradın, "yerime beni
temsilen halife yapacağım (atayacağım)" olmasının da caiz olabileceğini; çün-
kü Adem'in ve bu arada bütün peygamberlerin Allah'ın yeryüzündeki halife-
leri olduğunu da ifade etmektedirJI,

Görülüyor ki ZWıahşen, Adem'in, haliyle insanın daha önce yeryüzünde
yaşayıp orada iskan etmiş olan varlıklarm ardından yaratılıp onların yerine
getirilmek suretiyle halife olduğunu tefsirle vurgularken yine insanın (A-
dem'in) Allah'ın yeryüzündeki bir halifesi olduğu tefsirinin yapılmasının da
caiz olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla buradaki nekre bir kelime (hali-
fe)den hareketle, halifet:ullah (Allah'ın halifesi) ifadesini çıkarmak zorlama bir
tefsirdir; çünkü belirttiğimiz gibi halifet:ullah tabiri, doğrudan bu şekliyle
Kur'an'da geçmemektedir. Bu şekilde geçseydi, o zaman, yoruma bile gerek
olmadan ve üzerinde hiçbir tartışma yapılmadan bu açık hakikat olduğu gibi
kabul edilirdi. Böyle olmadığına göre, anlamı dışında, halife'nin kimin halefi
olduğu konusu en azından kesinlik arzetmeyecektir. Nitekim Adem'in halife
olarak yaratılmasıyla ilgili İbn Abbas, İbn Mes'ud vb. birçoklarından gelen
rivayetlere ve bu arada ilk dönem rivayete dayalı tefsirlerin halife'ye ilişkin
söylediklerine bakılırsa o rivayetlerin hemen tümünde, Adem'in bir halife
olarak yaratılmasından önce yeryüzünde melek ve cinler gibi birtakım varlık
kategorilerinin yaşadığını, A.dem ve soyunun işte bu varlıkların yerine, özel-
likle yeryüzünde -meleklerin de ima ettiği gibi- kan akıtıp fesat çıkanruş ol-
dukları söylenen cinlerin yerini almak üzere halife olacağına dair pek çok

88 Halifr, diğerinin ardından gelip onun yerini alan demektir. Bkz. Zamahşen, İmam Ebu'l.Kasım
Canıllah Mahmud b. Ömer el.Havmzml (ö. 528),Kqıaf, Mısır 1318, r, 200.

89 Bazı ayetlerde de bu "hallif" ve "hulefi" şeklindeki çoğuIIan geçmektedir: Sizi )l!T)ÜZünJe halifrJer
yzpan Odur. .. 35 Faur/39, (Oiar Tn. Ixzyrri~, yJesa kerrlire y:ılurrrlığınfa bunzll1'lfa )wdım «Jip sıkıntısını gi-
deren 'tesizi)l!T)ÜZüniin halifrJeri yzpan m. .. 27 Nemli 62.

90 Zamahşen, Kqıaf, r, 209.
91 Zamahşen, Kqıaf, r, 209.
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rivayet varken, "Allah'ın halifesi" kavranu bu gibi rivayetlerde pek de geç-
memektecfu92.

Yemenli alim Şevkani'nin Kur'an tefsirinin bu ayetle ilgili bölümünde de
uzunca verdiği rivayete dayalı tefsirlerin93 yanında kendine özgü bir dirayete
dayalı yorumlarda bulunduğu için, onun, ayette geçen "halife" kavranuna
ilişkin tefsirlerini aynca vermekte yarar görüyorum. ona göre bu ayetteki94

halife'nin anlamı, kendinden önceki meleklerin yerine onlardan sonra gelip
onlann yerini alan demektir ve "halife" kelimesinin, bir başkasının ardından
gelip onun yerini almaktan ayn olarak, başkasının ondan sonra gelip onun
yerini alması anlamında mıhlUf manasına gelmesi de caizdir9s. O, "halife"nin
.Adem (a.s.) olduğu söylenildiği gibi onun, yeryüzünde hilafet görevi olan
herkes için de söz konusu edildiğini belirttikten sonra, "halaif" değil de "hali-
fe" kavramının, Hz ..Adem'i işaretinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu vurgula-
maktad.ır96•

.Adem (a.s.) kendinden önceki bir kavmin mi yoksa Allah'ın mı bir hali-
fesiydi?

Özellikle Nısa sUresine kadar hocası Muhammed Abduh ile birlikte ha-
zırladıkları tefsirde Reşit Rıza bu ayette97 geçen "halife" kelimesini tefsir et-
meye çalışırken, öncelikle müfessirlerin bu konuda iki mezhebe aynldıkları;
bunlardan bir kısmının, yeryüzünde .Adem'den önce konuşan hayvan (canlı)
türünden bir ya da daha fazla türün yaşayıp sonra yok oldukları; Allah'ın
meleklerine, yeryüzünde bir halife yaratacağınılyapacağ11U bildirdiği98 bu
türün ise kendilerinden önce yeryüzünde yaşayıp sonra yok olan türden sonra
gelip onun yerini alacağı görüşünde olduklarını bildirmektecfu99. Nitekim
Allah: A rridsun ki sizden cm fJe»Fnierleri kerriileritr rrucizeler~ği halde zul-
mttiklerinlen ddayı rıiCE milletleri heWe ettik ... 1OG diye buyurduktan sonra: Sonra
da msıl dauartiUağınızı gimmiz iÇn onların ardm:lan sizi ~ünie hali/eler )tLJr
tık 101 buyurrnaktadır. Böyle düşünen müfessirler şunu demektedirler: İşte

92 Bu konuyla ilgili rivayetler ve onlann içeriği hakkında daha geniş ve bir bütün halinde bilgi edirunek
için bkz. Suytıti, Ceıaıeddin (h. 849-911), «1.Diirrü'I.Mmw fi't.TljStr bi'I.Me~w, l, 44-48; Şevkani, Mu-
hammed b. Ali b. Muhammed (h. 1250), Fethu'l-Kadir, Daru'I-Fikr, Beyrut 1973, l, 63-64.

9) Değişik rivayetler için bkz. Şevkani, Fethu'I.Kadir, l, 63-64.
94 ••• Ben)l!1JÜZün:lebirhalife)UTatı=ğurV')/'l/XU1llJm.. 2 Bakar.ıl30.
95 Şevkani, Fethu'I.Kadir, l, 62.
% Şevkani, a.g.e., l, 62.
97 2 Bakar.ıl30.
98 2 Bakar.ıl30.
99 Reşit Rıza, TljSfru'I.Km'ara'IHakfm, m.ru'I-Menar, Mısır 1366, l, 257.
100 10 YUnus/B.
101 10 YUnus/14.
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Mem'in yaratılmasından önce helak olan bu tür, yeryüzünde fesat çıkanp,
kan dökmekteydiler. Melekler de, bu yüzden, daha önce fesat çıkanp kan
döktüklerinden dolayı he1ak edilenlere kıyasla suallerini istinbat ettiler. Çünkü
"halife" olanın, akla ilk geldiği gibi, yerini alacağı kimseye uygun ve onun
tüıünden olması icabederıoı.

Ancak burada halife olanın daha öncekiyle aynı ayarda olmasına dair
hiçbir delil bulunmadığına göre, bu benzer olma durumu, hilafetin gerekle-
rinden değildir. Nitekim Allah, meleklerin sualine cevap verirken, anlann
bilmediklerini bildiğiniıo3, dolayısıyla yaratacağı halifeyi öncekilerden üstün
kılacağını, haber vermektedir. Muhammed Abduh'a göre, eğer birtakım mü-
fessirlerin yukanda sunulan görüşü doğru ise, bu durumda, bu yeryüzündeki
ilk akıllı canlı tüıünün ilki Mem değildir, anlamı çıkar. Ona göre, bütün bu
tefsirlerin kaynağı, İran'ın uydurma masallarına ve hıırMelerine dayanmakta-
dır. O uydurma hikayelerden birine göre Mem'den önce yeryüzünde cinli-
lerden bir grup olan ve adına Hinn denilen zümre ile daha değişik adlarla
anılan tuhaf varlıklar vardı. Netice itibariyle birinci görüşte olan müfessirlerin
yorumuna göre Mem, yeryüzüne iskan etmiş ilk akıllı canlı varlık değildirıo4.

İkinci görüşte olan müfessirlere göre ise bu ayetten murad: İnti a1ilunji'l-
arzchalf{eten annı~dir. Görüldüğü gibi burada geçen anti ifadesi, esasında
Kur'an'daki aynı ayetin orijinalinde yoktur. Hali/eten anti şeklinde ayet anlaşı-
lır ve öyle olduğu düşünülürse o zaman ayetin anlamı: 'Bana niyabeten Be-
nim adıma bir halife yaratacağım/yapacağım' olur ve işte bu yüzdendir ki
insanın, yeryüzünde A llaJ/m hali/esi olduğu düşüncesi şayi olmuştur. Buna
göre: Ey Da'Uf£i Biz seni yryüzürxle halife y;ıptık.ı05 ayetinden de anlaşılacağı
üzere, 'halife'den murad Adem ve O'nun bütün zürriyetidirl06. Nitekim insan
zayıfl07 ve cahillOSbir varlık olarak yaratılmasına rağmen acayip güzel ve güç-
lü birtakım özelliklerle de donatılmıştır: İnsan cahil olarak yaratılmasına rağ-
men bütün isimler kendisine öğretilmiş 109 ve diğer varlıklarda olmayan akıl
nimetiyle donatılmıştır. Bu sayede sonsuz bir istidat ve kabiliyete sahiptir.
Dolayısıyla, hiçbir varlıkta bulunmayan daha birçok özelliğe sahip olan insa-
nın bilgisiyle, iradesiyle ve amelleriyle Allah'ın halifeliğini haketmiş sayılabi-

ıoı Reşit Rıza, a.g.e., I, 258.
10J ••• Sizin bilmriiklerinizi Ben bilirim 2 Bakara/30.
104 Ayrıntılı bilgi için bkz. Reşit Rıza, a.g.e., I, 258.
lOS 38 Sad/26.
106 Reşit Rıza, a.g.e., I, 258.
107 A lhh sizin yükÜJ1ÜZÜ hajijletmfe ister; iftr*ü inan ZIrJT! yıratıl17J{tıT. 4 Nısal28.
108 Siz, hi{bir fIY bilmzken A ilah, sizi anrılarmızl7l kamurian çıkarrJı... 16Nahl/78.
109 2 Bakara/3 ı.
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lirııo. Nitekim Muhammed Abduh ve onun talebesi olan Reşit Rıza'ya göre,
meleklerin sınırlı bilgi ve amellerine nisbeten sınırsız ilim ve amelle donatılıp
bu özelliğiyle birlikte Allah'ın yarattığı insan, halife olmaya meleklerden daha
layık ve ehildirlll ve ona göre bu yüzden Adem'e secde edilmesi emredilmiş-
tirııı.

Tersirlerde Geçen Yorum/arla ilgi/i Değerlendirme/er
Öyle görülüyor ki Muhammed Abduh ve talebesi Reşit Rıza, bu ikinci görüşü
benimsemişlerdir. Bunu ise daha çok, insanın üstün özelliklerine bağlamışlar-
dır. Her ne kadar insan bu üstün yaratılış özellikleriyle Allah'ın halifesi olmayı
hak ediyorsa da bu, yine de bir yorumdan öteye geçemez. Çünkü Kur'an'da
insanın Allah'ın halifesi olduğuna ilişkin kesin bir işaret yoktur. Ona yüklenen
özel yükümlülük ve sorumluluklarından, özgür iradesinden ve her şeyin en
iyisini yapmaya olan eğiliminden dolayı insanın bunu hak ettiği de söylenebi-
lir. Ama unutulmamalıdır ki, insanın, yine Kur'an'da ifadesini bulduğu üzere
zayıf yönleri de bulunmaktadır. İnsanın zayıf yaratıldığınıl13, hırsına düşkün
olduğunul14, haramı helali gözetmediğinillS, daha ilk yaratılan insan olan ve
bazılarınca Allah'ın halifesi sayılan Adem'in oğullarından birinin (Kabil) diğe-
rini (Habil), kıskançlık yüzünden bilerek ve kötü niyetle öldürmeyi tasarlayıp
öldürdüğünül16, daha sonra gelen ve kendilerini Allah'ın temsilcileri gibi gö-
ren İsrailoğullarının, aşırılık yapıp fitne ve fesat çıkarmaya devam ettikleri-
nill7, Allah'ın halifesi sayılan insanın, Allah'a apaçık bir hasım olduğunullS da
yine bizzat onu yaratan Allah haber vermektedir. Bütün üstün özelliklerinin
yanındall9 bir kısım insan, aşağıların aşağısına da layık görülmüştürııo. Bütün
bunlar göz önüne alındığında, artısı eksisi ile insanın, gerçekten Allah'ın hali-
fesi olup olamayacağı da aynca tartışılmalıdır. Kaldı ki insanın, yeryüzünde
Allah'ın halifesi olduğunu işaret ettiği söylenen ayetleri tek tek incelediğimiz-

ııo İnsanın daha farklı özeIlikleriyle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Reşit Rıza, T£{sim'l.Kur'Jni'l-Hakim, I,
259-260.

ıı1 Reşit Rıza, a.g.e., 8, 261, 262.
112 2 Bakara/34. Bu a~tin yorumu için bkz. Reşit Rıza, a.g.e., I, 265.
ııı 4 NlsaJ28.
ıı4 70 Md.riclI9-2L.
115 89 Fecr/17-20.
ıı6 5 Mlide/27-3 ı.
ıı7 5 Mlide/32.
ıı8 16 NahV 4.
119 Nitekim Allah, insaru en güzel surette yarattıj;>1IlIbildirmektedir. Bkz. 95 Tın/I-4.
120 95 Tın/S.
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de görülecektir ki Kur'an ayetlerinin lafzında böyle bir ibare geçmemektedir
ve yapılan sadece bir yonundan ibarettir.

şimdi, bu arada yeri gelmişken insanın Allah'ın halifesi olduğunu işaret
ettiği varsayılan bu ayetlere, metinleriyle birlikte bir göz atalım.

ı. Ve iz kale Rabbuke li'I-m:Jaiketi inni cailunji'l-arzı halifeten.. (Hanrla ki
Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım/yapacağım" de~
mişti.) 121

2. Ve HmeI1eL£ ca'aleküm b:ılaife'l-arz1... (Sizi yeryüzünün halifeleri yapan
O'dur ...) 122

.. kA' c _LL ı...l~ 123 . ,__Ue k . Nuh" ( D.... ..3.... Uz uru 12 caauKum f.ll'UCjW? mn al ca a'U11/. tn...... uşunun
ki O sizi, Nuh kavminden sonra onlann yerine halifeleryapn ...)124

4. SumrrI! caalnakumb:ılaifel25 ji'l-arzı nin b:ı'dihim (Sonra onlann (önceki-
lerin) yerine onlann ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık (onlann yerine
sizi getirdik.) 126

5.... Ve yratukum hukfJ.e'I-arz1... (Onlar mı hayırlı yoksa ... sizi yeryüzü-
nün (eskilerin yerine) halifeleri (hakimleri) yapan mı?)127

6. HmeI1eL£ ca'alekumb:ılaife'l-arz1... (Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler)
yapan O'dur ...)128

7. Ya DaWdu irma matrnka hall/elenji'l-arz1. Fahkum hynı'n-msi bi'l-adli...
CEy Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında ada-
letle hükmet!...)129

Görüldüğü üzere halife ve onun çoğulu olan huleja veya b:ılaifkelirnele-
rinden hiçbiri Allah'a izafe olunarak ayetlerde geçmemektedir. Diğer bir ifa-
deyle halifetullah (Allah'ın halifesi), hülefaullah veya b:ılaifidlah (Allah'ın halifele-
ri) diye açıkça bir ibare ayetlerde söz konusu değildir. Böyle olunca, A Uah'm
halifesi ifadesi sadece bir kısım tefsirlerde geçen bir ifadedir. Yani bu ayetlerde
geçen ve aslında rx:kre (belirsiz isim) olarak gelen bu kelimeler, sanki Allah'a
izafe edilmiş gibi düşünülrnek suretiyle Allah'ın halifesi/halifeleri anlamı
çıkarılmaktadır. Birincisi hariç, yukandaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere

121 2 Bakara/30.
122 6En'aml165.
123 "Halife" ile aynı anlamda olan "halli"in çoğuludur.
124 7 A'clf/69.
125 "Halife" kelimesinin çoğuludur.
126 10YUnus/14. Aynca bkz. YUnus/n
127 27NemV62.
128 35 Faur/39.
129 38 Sad/26.
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"halife" ve "halifeler"den anlaşılması gereken ilk mana, onlann, bir başkasın-
dan veya helak olan bir kavimden sonra anlann ardınca gelip yeryüzünün
sakinleri olarak öncekilerin yerine geçmeleridir. Birinci ayet ise .Adem'den
bahsetmektedir. Allah O'nu bir halife olarak yaratacağını! yapacağını! ataya-
cağını bildirmektedir. Ancak diğer ayetlerde geçen halife ya da halifeler, ken-
dilerinden önce yaşamış ve helak olmuşlarm yerine gelmekteyiren ve bu an-
lamda halifenin anlamına açık ve belirli bir mana katarken, Adem (a.s.) söz
konusu olunca, O'nun halifeliğiyle neyin kastedildiği daha bir müphemdir. O,
daha önce yeryüzünde yaşamış ve fesat çıkanp adam öldürmüş olan cin veya
başka tür varlıklann, bu arada .Adem'den önce yaşamış farklı bir insan türü-
nün mü halifesidir ve dolayısıyla anlann ardınca gelip anlann yerini almıştır;
yoksa Allah O'nu (Mem'i) ve soyunu, Kendisini temsilen yeryüzünde insan-
lar arasında adaletle hükmetrnesi için Kendine bir halife olarak mı yaratmıştır,
tartışılan budur. Bize göre, ayetlerde doğrudan .Adem'in Allah'ın halifesi ol-
duğunu açıkça gösteren bir işaret bulunmadığına göre, her iki tefsir de müm-
kündür.

Diğer Bazı Yorum/ar
Hicn 364-450 yıllan arasında yaşamış olan Maverru, tefsirinde, .Adem ve so-
yunun hilafeti konusunda üç farklı görüşü aktarmaktadır. Bunlara daha önce
satırlar arasında değinilmişri; ancak toplu olması bakımından bu üç görüşün
ne olduğunu ve kimlere ait olduğunu bilmekte yarar görüyorum. Bunlar özet-
le şunlardır:

ı. İbn Abbas'ın görüşü: Buna göre yeryüzünde Mem'den önce cinler
vardı. Bunlar orada fesat çıkanp kanlar akıttılar ve bu yüzden helak oldular .
.Adem ve soyu, işte bu yeryüzünden silinip yok edilen cinlerin yerini almak
üzere, anlann yerine (halife) olarak yaratıldı.

2. Hasan Basn'nin görüşü: Ona göre Allah, Memoğlundan birbirinin
ardına gelip biri öncekinin yerine geçecek türden bir kavim diledi, ki onlar,
hak ve adaletin ikamesi ve yeryüzünün bayındır olması konusunda babalan
olan .Adem'in ardınca gelip onun yerini doldururlar.

3. İbn Mes'ud'un görüşü: Buna göre ise Allah, Kendisinin yarattığı A-
dem ile oğullanndan O'nun yerine geçecek olanlar arasında hükmetme konu-
sunda Kendisi'nin yerini alacak bir halife yaratmayı dilemiştirl3o.

ııo el-Maverdı, Ebu'I.Hasan Ali b. Muhammed b. Hubeyb el-Basri (h. 364-450), enNüket 7£'1, 'UyUn
(Tt{sim'I-Maıerdi), Beyrut 1992, I, 95. Ayrıca bkz. İbn Atiyye,el-Kadı Ebu Muh~d Abdu'I-Hak b.
Galib e1-Endülüsı (h. 481-546), ei.Mummm/I.V«iz fi Tt{s/ri'I.Kitabi'I.Azlz, tahk. e1-MeCıisu'l-ilmi
(Fas), Fas ı975, s. 164.
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Görüldüğü üzere ikisi sahabe (İbn Mes'ud ve İbn Abbas) biri tabiillin
önde gelenlerinden olan bu üç önemli şahsın hal:ife'}ie ilgili yonunlan yukan-
da olduğu gibi rivayet edilmiştir. Bunlardan ilk ikisinin, yani İbn Abbas ile
Hasan Basri'nin görüşlerine göre halife, cin veya insan, canlı varlıklar arasın-
daki yer değiştirme sonucu bir başkasının yerini alandır. Yani sonradan gelen
(yaratılan) bir varlığın kendinden öncekinin yerini alması ve onun görevini
üstlenmesidir. Bu rivayetlerden sadece üçüncüsüne, yani İbn Mes'ud'dan
gelen rivayete göre halife'nin anlamı, ilk yarattığı Mem'le birlikte O'nun
soyundan gelenlerin Allah'a vekaleten O'nun yerine halife olması, daha açık
ve belirleyici bir ifade}ie insanın, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması de-
mektir ki, birçok yerde aktanldığı gibi bazı müfessirlerin görüşü de bu isti-
kamettedir.

İbn Haldun ise halife ve halifeliğe daha özel bir anlam yüklemekte ve
halifeliği, "dini korumak ve dünya işlerini din1 bir siyasetle idare etmek husu-
sunda şeriat sahibine naiplik etmekten ibaret" saymaktadırl31. O'na göre böy-
le bir ilahi görevi yerine getirmek üzere siyası makamı işgal eden imarna halife
denir132. Ancak bu görevin başında bulunana halife denmesinin ona göre
sebebi peygamberin ünllnetine halef olduğundandır!33.

İbn Haldun, asıl konumuza mehaz teşkil eden konuda; yani, yukandaki
ilahi görevi üstlenen kişiye 'Allah'ın halifesi' (halifetul1ah) adının verilip ve-
rilmemesinin caiz olup olmadığı hakkında ise anlaşmazlık olduğunu zikret-
mektedir. Bazılan bunu 'Allah'ın halifesi' denmesini, caiz görürken; cumhur,
halifeye bö}ie bir adın verilmesini menetmiştir. Çünkü halife kelimesinin geç-
tiği ayetlerden134 bunun caiz olduğu anlaşılmamaktadır. Kaldı ki, kendisine
AUah'mhali/esi diye hitap edildiğinde Ebubekir, bu lakabın kendisine verilme-
sini yasaklamış ve: Ben Tann'nın hali/esi değil; arrak anun elçisinin hali/esiyim
demiştir135. Üstelik $im ıeyıhut bir)m' gjımk ıe b:ışka seleplen:fen ddayı ir ıe ii:ieıi
bıprrian ayrılan k imeIere miplik (ıek iDik) «iilir; hazır danlara miplik «iilrrFZ..136

Hicri 481-546 yıllarında yaşamış Endülüslü bilgin İbn Atiyye, halife'nin
anlamı ve kimleri işaret ettiği konusunda diğer müfessirler gibi, İbn Abbas,

LLL İbn Haldun, Mukaddim; ME.B., İstanbul 1968, I, 481-482.
132 İbn Haldun, a.g.e., I, 482.
IJJ İbn Haldun, a.g.e., 1,482.
ll4 Makale'de bu a~tler orijinal şekilleri ve meilleriyle birlikte 2. sure olan Bakara'dan başlamak üzere

sırasıyla ve bir bütün halinde verilmiştir.
il5 İbn Haldun, a.g.e., I, 482.
ll6 İbn Haldun, a.g.e., 1,482.
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Hasan Basri, İbn Mes'ud ve benzerlerinden gelen rivayetleri aktardıktan137

sonra özellikle Hasan Basri'nin: Allah Adem>ğulJanna halife ismini wdi; çünkü
onlardan her bir rr;İ4 bir ktifaktan sonra ixı.Jka bir ktlfak {eklirrle kerriin:len örreki
rr;lin )l?rini alm:detadır. sözünü değerlendirmiş ve bu sözde geçen halife'nin,
halife (peşten gelen, birinin yerine geçen) ve mıhlUfe (kendi yerine geçilen)
anlamında olması ihtimalini zikretrniştir138•

Buradan anlaşılan, biri diğerinin yerini almak suretiyle soyunu devam et-
tirebilme özelliğine sahip insan türü "halife" olarak adlandınlrnaktadır. Kaldı
ki, inni cailunji'l.arzı halifeten.. ayetini, Zeyd b. Ali, inni cii/un ji'l.arzı halikaten
şeklinde okumuştur139• Yani halife yerine "hallka" diye okumuştur ki buna
göre ayetin anlamı: Gerrekte Ben, pyüzünie mıhlUkat (insanlar) yıratıuağım olur.

İbnu'l-Cevzı (h. 508-597), halife'nin tarurnınl diğer müfessirlerin tarifine
benzer bir şekilde yaptıktan sonra halife'nin Mem olduğunu; ancak O'na
halife denmesinin neyi ifade ettiği hususunda iki ayn görüş bulunduğunu;
bunlardan birine, yani İbn mes'ud ve Mücahid'e göre O'nun, Allah'ın halife-
si; diğer görüşe, yani İbn Abbas ve Hasan Basri'den gelen görüşe göre ise
Mem'in, kendinden önce yeryüzünde yaşamış olan varlıklar (selef)ın halefi
olduğunu ve bu yüzden O'na halife dendiğini140 aktardıktan sonra şunları dile
getinnektedir: Melekler onların yeryüzünde fesat çıkaracaklarını, Allah'ın
tevfikiyle mi, yoksa daha önce yeryüzünde yaşayıp da orada fesat çıkanp kan
dökmüş olan varlıklara kıyasla mı biliyorlardı sorusunun iki cevabı vardır:
Bunlardan birine göre melekler, onların, yani yaratılacak olan Mem soyunun
kan döküp fesat çıkaracağını, Allah'ın bildirmesiyle öğrenmişlerdir. Bu görü-
şü, İbn Mes'ud, İbn Abbas, Hasan Basri, Katade, Mücahid, İbn Zeyd ve İbn
Kuteybe dile getirmiştir. Nitekim meleklerin: Rabbimiz, bu "halife" (de) n:!du.
)OY? sorusuna Allah'ın: onun (halifenin) y:ryiaünie /esat çıkarıp birbirini ÇIfe~
rek birbirini i1dürea:k clan bir zürri)eti (s0UJ daaJe. diye cevap verdiği ve bunun

137 Bkz. İbn Atı~, a.g.e., I, 164.Aynca bkz. İbn Adil, Ebu Hafs Öm:r b. Ali ed-Dımeşkl el-Hanbelı (h.
880), eJ.LubWfi UlUni'{.Kitah, Beyrut 1998, I, 500, 501.

1J8 İbn Atı~, a.g.e., I, 164.
119 İbn Atı~, a.g.e., I, 164. Aynca bkz. Kurtubt Ebu Abdullah Muhanuned b. Ahmed el-Ensart eJ.

Cim'i li A hluun'{.Kur'an, Mısır 1934, I, 263.
140 Halifenin ne manaya geldiği ve kim veya kimler olduj:,ıurıailişkin birçok görüş daha önce uzunca
aktanldığından burada kısa bir özetini vermekle ~tindik. Aynnnlı bilgiler için bkz. İbnu'I-Cevzt
Ebu1.Ferec Cema1uddın Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Kureşı el-Bağdadı (h. 508-595),
ZJdu'{.Mesir fi ilrri't.Tqsir, Beyrut 1963, I, 60; aynca bkz. e1-Kelbt Muhammed b. Ahmed, Kitabılt-
Tesbil li 'UlUni't. Tenzll, Mısır 1355, Lı43,44; Merımlt. Tifasir, (Ght Hazin, Neseft İbn Abbas), Çağn
Yayınlan, İstanbul 1979, I, 97-100; A1CıstEbu1-FazI Şihibu'd-Oın el-Bağdadı (h. 1270),Ruhu'{-Mm
fi Tqsiri'{.Kur'ani'{.Azim ıe's.Seh'il.MesJni, Daru'I-Fikr, Beyrut 1997, I, 351; Muhammed Cemaıuddın
el-KasınU (m. 1866-1914), MeNsinu'!-Te''lil (Jqsiru'l.KJsıni), Dam İhyai'1-Kürübi'I.Arabi~, Kahire
1957, I, 94-96;Muhammed T'ahir b. Aşur, Tqsiru't.Tahrirıe't. Temir, I, 398-399.
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üzerine meleklerin de: Yerjizünle fesat çıkaracak birilerini ni y:ıratacaksıni141 diye
şaşkın1ıklannı dile getirdikleri rivayet olunmuşturH2•

İkinci görüşe göre ise melekler, yaratılacak varlığın yeryüzünde kan dö-
küp fesat çıkaracak bir varlık olduğu bilgisine, Mem'in selefi olanların, yani
Mem'den önce yeryüzünün sakinleri olup orada kan dökmüş ve fesat çıkar-
mış olan varlıklann (cinlerin, hatta birtakım mutasavvıflarca dile getirilen
Mem' den önce yaşamış birçok Mem'in) dunımlanna kıyasla ulaşmışlar-
dırH3•

Bazılarına göre halife'den kasıt, bir nesilden sonra başka bir neslin arka-
dan gelip birbirinin yerini aldığı bir kavim (insan topluluğu, ümmet)dir. Nite-
kim bunu te'yiden Sizi ;eryüzünün halifeleri kılan Odur..,144, (Oılar m hayırlı)
)desa. .. sizi;eryüzünün halifeleri yıpan m. ..w, buyunılmuştur. Bu görüşe göre,
bu kavim (halife, halili ve hulefa)den anlaşılması gereken, Mem'le başlayıp
nesilden nesile soyunu sürdüren insan topluluğudur, Mem'den önce yeryü-
zünde isyankar bir halkın yaşadığının ise aslı yoktur146•

İnsandan önce akıl ve sorumluluk sahibi insan türü benzeri veya başka
bir canlı türiin (cin vs.) yaşayıp yaşamadığının kesin kamu elbette ki yoktur.
Meleklerin itiraz türü serzenişlerinden bu sonucu çıkarmak belki mümkündür
ve işte bu yüzden bazıları, bunun olabileceğini, daha önce belirttiğimiz üzere,
söylemişlerdir. Ancak şurası muhakkak ki Mem'le başladığı kabul edilen
insan türiinün, diğer bütün canlılar içinde yeryüzünün halifeleri olmaya en
layık varlıklar olduğu gerçeği ortadadır. İster Allah'a halifelik etmiş olsun
isterse birbirlerinin yerine geçip insan olmanın yüklediği görev ve sorumlu-
lukların sürdürülmesi anlamında birbirinin halifesi olsun insan, özgür bir
varlık olarak yeryüzü sorumluluklarının bilincinde olmanın getirdiği yükümlü-
lüklerle, bu görevi (halifelik görevini) istese en iyi bir şekilde yerine getirebilir;
çünkü insan; yeryüzünü imar etme, işleri çekip çevirme kabiliyederi ile dona-
ulmıştır. Bir manada yeryüzünün sorumluluğu insana tevdi (emanet) edilmiş-
tir ve insan bu emanetin gereğini yerine getirebilecek yegane varlıktır. Zira
diğer yaşayan varlıklann böyle bir yükümlülüğü, yaratılışları gereği bulunma-
maktadır. Zaten onların öyle bir kabiliyederi de yoktur.

141 2 Bakar.ı/30.
142 ibnu'I-Cevzı, a.g.e., I, 60, 61.
143 ibnu1-Cevzı, a.g.e., I, 61.
144 6 En'aml165.
145 27 Nemli 62.
146 Daha a}1lllu1ı bilgi için bkz. el-Klsımi, a.g.e., I, 94, 95, 96.
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insanın yeryüzü işlerini Allah adına çekip çevirmesi; yani insanın, Al-
lah'ın evrende müdebbir olması gibi bir yeryüzü müdebbiri olması itibariyle
onun Allah'ın halifesi, dolayısıyla O'nun adına iş yapan bir vekil olduğu y0-
rumu mecazıdir. Dolayısıyla halifenin bu anlama gelmesi de mecazıdir; çünkü
evrendeki ve evren içinde yer alan yeryüzündeki, insanın görev ve sorumlu-
luk alanına düşen oldukça kısml sayılan hariç tutulursa -ki buraya Allah'ın
müdahaleleri düşünülebilir- bütün fizik! ve sosyal kanunların (Sünnetullah)
gerçek sahibi müdebbiri (çekip çevireni) Allah'tır. Allah'ın müdebbirliğinde
(haşa) bir fesat (bozgunculuk, bozukluk, çevreye zarar verme gibi insan! nok-
sanlıklar) asla söz konusu olmaz. Çünkü O'nun olayları çekip çevirmesi, in-
sanınkiyle asla kıyaslanamaz. O, her yönüyle mükemmel bir varlıktır; yaptık-
ları da kusursuzdur. insan'ın bu manada O'na halife olması ne derecede
mümkündür? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Düşünülebilecek olan, insanın
da kendi dar alanında ve ona yüklenen sorumluluk kadar yeryüzü işlerini
çekip çevirdiğidir. Onu yaratan varlığın yaptıklarına nispeten oldukça düşük
düzeyde de olsa bir sorumluluğu yerine getirme görevi kendisine verildiği için
insanın Allah'ın halifesi olduğu, bu manada düşünülebilir; ama bu kadarcık
bir halifeliktir ve bu da mecazı bir halifeliktir. Hetlife kelimesinin sözlük anla-
mından da anlaşılacağı üzere insan varlığının gerçek manada halife olması, bu
varlık türünün yaratılmasından önce, onun yerini aldığı ve kendi özelliklerine
yakın özelliklere sahip sorumluluk sahibi benzer bir canlı türünün, bu insan
türünden daha önce yaşamış olması sonucunu getirir. Ancak böyle canlıların
insandan önce yaşayıp yaşamadığı birtakım çıkarsamalara dayanmaktadır ve
bu da kesinlik arzetmeyen, daha önce birçok yerde zikrettiğimiz rivayetlere ve
bu arada varsayımlara dayalı yorumlardır147•

insan'ın Allah'ın halifesi olduğunun delilini, peygambere nispet edilen
ancak mevzu' (uydurma) olduğu da ileri sürülen Allah Ademi kendi sUretirr:le
yıram. hadisine148 dayandıran müfessirler de bulunmaktadır149• Gerçekte bu
hadisin benzeri Tevrat'ta da: Allah kendi sUretirr:leAdamı y.tptı.t50 şeklinde
geçmektedir. Bu hadis doğru kabul edilirse buna göre insanın, Allah'ın halife-
liğini hak ettiği söylenebilir. Ancak bu hadisi daha çok mutasavvıf kişilikler

147 Aynca bilgi edinmekiçin bkz. el-Kasım1, a.g.e., 1,398,399.
148 İbn Hanbel, Mıısml., II, 244, 251, 323, 434, 463, 519; Buhar!, Sah1h, İsti'zan, 1; Muslim, Sah1h, Birr,

115, Cennet, 28.
149 Bkz. AlUs~ a.g.e., I, 352. Aynca bkz. Gazzaıı, Ebu I-ümid Muhammed b. Muhammed et- TUs~ tl

MaznUnu bihi a'la Gayri Ehlihl, tahk. Rıyad Mustafa Abdullah, MenşunN Da.ıu'I-Hikme, Beynıt 1986,
s. 59,60.

150 Tekvln,9/6.
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tefsirlerinde kullanmıştır ki Ben)f?ryÜZünle bir halife yıratacağım.J51 ayetini böyle
yonımlayan AlUsi, bu müfessirlerden biridir.ıs2.

Birçok müfessirin halife'yle ilgili aktardıklan rivayetleri ve bu rivayetler
üzerine yaptıklan değerlendirmeleri uzun uzadıya verdik. Son olarak büyük
Türk kelamcısı -bu arada müfessiri- olan İmam Maturidi (333/944) ile yine
büyük bir filozof kelamcı ve müfessir olan Razi'nin görüşlerini aynca aktar-
mak faydalı olacaktır, kanaatindeyim.

Maturidi, diğer müfessirlerin, özellikle rivayet tefsiri müfessirlerinin ak-
tardığı Adem'in yeryüzünde daha önce yaşayan meleklerin ve cinlerin halifesi
olduğuna dair görüşü aktardıktan sonra bunun uzak bir ihtimal olduğunu;
çünkü meleklerin Orada fesat çıkaracak birilerini rri yıratacaksm. ..J53 dediklerini;
halbuki .Adem'in, ne yeryüzünde fesat çıkanp ne de kan akıttığını; bilakis
O'nun Rabbini tesbih ve takdis ettiğini vurgulamakta ve bu görüşün uzak bir
ihtimal olduğunu söylemektedirıs4. Ancak Sizi )f?ryÜZürTün halifeleri y:ıpan ..155
ayetinde, ya da yukarıdaki rivayeti aktaranların dedikleri doğru ise, onlan daha
öncekilerinin yerine halifeler yapmasında olduğu gibi, Allah'ın halifeden
kasdettiği, kıyamet gününe kadar birbirinin yerini almak suretiyle bir neslin
diğer bir kuşağın yerini doldurduğu .Adem ve oğullan olma ihtimali vardırl56•

Razi de benzer görüşler aktarmaktadır. O, halife kelimesi ile ilgili daha
öncekilere benzer tanımlar yaptıktan sonra Ben)f?ryÜZünle halife yıratacağmi57
ayetinde geçen halifenin kim olduğuna dair iki farklı görüşü zikretrnektedir.
Bunlardan birincisine göre burada geçen halife'den kasıt, Adem'dir; ancak
fesat çıkaracak olan, Adem değil; O'nun zürriyetidir. O'na halife adının ve-
rilmesinin de iki nedene dayandırıldığını, bunlardan birine göre, O'na halife
denmesinin nedeni, O'ndan daha önce yeryüzünde yaşamış cin vs. gibi türle-
rin yerini aldığından ve Allah'ın O'nu yeryüzüne yerleştirmesindendir. İkinci
bir görüşe göre ise O'na halife denmesinin nedeni, yükümlülük sahibi kullan

151 2 Bakar.ı/30.
152 AlUs~ a.g.e., I, 352.
153 2 Bakar.ı/30.
154 Maturid~ eş-Şeyh Ebu Mansı1r Muharruned b. Muharruned b. Mahmud es-Semerkandi el-Hanefl

(333/944), Te'ıildtu EIXi's-SIlI7J7!, tahk. Muhanuned Müstefızurrahman, Matbaatu1-irşad, Ba{,>dat
1983, s. 92.

155 27 Neml/62.
156 Nitekim daha öncelere kısaca değinildiı:,>1üzere tabiin'in önde gelenlerinden Hasan Basn"'nin halife'yle

ilgili yorumu bu yöndedir. ona göre halife, birbirinin yerini alan; yani, sonradan gelip öncekinin yeri-
ne geçen demektir ki, bunlar Adem'in çocuklan olup babaIanrun yerini alırlar ve böylece her kuşak,
bir önceki kuşağın yerine geçer. Bkz. Tı{sin/l-Hasan Basri, (cem', tevsik ve dirase: Muhammed
Abdurrahim), m.nı'l-Hadis, Kahire 1992, i, 81; Maturid~ a.g.e., s. 92.

157 2 Bakar.ı/30.
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arasında O'nun, Allah adına hüküm vermesinden dolayıdır. Nitekim bu göıü-
şe Ey DıJ.wd! Biz seni y;ryirLiirde halife y:ıptrk. O halde insanlar arasınla adaletle
hükmıt.158 ayetiyle vurgu yapılmaktadır. ikinci göıüşe göre ise halifeden kasıt,
Ademoğlu'dur. Buna göre Allah'ın onlara halife demesinin .~edeni, birbirinin
ardınca gelip biri diğerinin yerini aldığından Ötürüdür159• Oyle görülüyor ki
halife terimi, birbiri ardınca gelip soyunu sürdürmekte olan kuşakları ifade
etmek amacıyla ölümlü bir varlık olan insan türünü belirtmek için kullanıl-
mıştır. Diğer canlı türlerinin de soyunu bu şekilde sürdürmesi söz konusudur,
ancak onlar; akıllı, özgür ve dolayısıyla yaptıklarından sorumlu birer varlık
olmadıklarından, onlar için halife tabiri düşünülemez.

Sonuç
Netice itibariyle Ben y;ryirLiirde bir halife yrratacağım160 ayetinde kasdedilen
halifenin, Mem ve soyu olduğu hemen hemen kesindir. Kesin olmayan,
O'nun ve onların kimin halifesi olduğudur. Bu yüzden müfessirler bu konuda
oldukça ihti1afa düşmüşlerdir. Kur'an'da geçen diğer ayetler de buna açıklık
getirmemektedir. Çünkü ayetlerde geçen "halife" kelimesi tek başına nekre
bir kelime olarak geçmekte, Allah dahil hiçbir varlığa izafe edilmemektedir.
Dolayısıyla doğrudan "Allah'ın halifesi" anlamını çıkarmak mümkün görün-
memektedir. 'Allah'ın halifesi'/'Allah'ın halifeleri' kavramı, hiçbir surette
Kur'an'da geçmediğine göre, bazılarının cüretkar bir şekilde özellikle Baka-
ra/30. ayetini Ben -;erdeKenlirrr bir halife kılaaığmi61 diye tercüme ederek, ger-
çekte orijinal metinde olmayan Kenlirrr ifadesini kullanması, tercümeye tar-
tışmalı bir yorumun ilave edilmesinden başka bir şey değildir. Yapılan tefsir-
ler ise tamamen yoruma ve gerçekliği bilinmeyen birbirinden farklı ve çelişkili
rivayetlere dayalı varsayımlardır ki, onların farklı farklı oluşları bile bunu açık-
ça göstermektedir. Çünkü buradaki sorun gerçekte halifenin ne anlama geldi-
ği noktasında yatmaktadır. Daha önce de izah edildiği gibi "halife" kelime
olarak, birçok farklı anlamlara gelmektedir ve tercih edilen anlamına göre de,
ayette geçen "halife"nin anlamı farklılaşmaktadır.

Sonuç olarak bütün yorumlardan anlaşılacağı üzere Kur'an ayetlerinde
geçen hali/men şu anlamlar çıkarılabilir:

ı. İnsan (Adem, Memoğlu), Allah'ın halifesidir;

1~8 3S Sldl26.
159 Fahreddin er-Razi, et-Tqsüu'l-Kebrr, Beyrut, t.y., I, 165, 166. Bu ikinci görüş, daha önce de defaatle

geçtiği gibi Hasan Basn"'ye aittir. Aynca bkz. Tqsüu'l-HasanBasri, I, SI.
160 2 Bakaral30.
161 Şeyhu'l. İslam MUsa Kazım, S<1fietu'I-Beymfi TqsUi'I-KJP'an, İstanbul 1335, I, 275.
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2. Halife'den kasıt, bir kavmin yerine, o kavmin helak olup yok olma-
sından sonra başka birilerinin geçmesidir;

3. Aynı toplumun devamından gelen bir neslin, öncekilerin yerini alma-
sıdır. Daha önceki neslin yerine gelip geçen bu yeni kuşak, ya öncekilerin
güzel sünnetleril geleneklerini devam ettirir, ki böyle iyi ve güzel geleneklerin
sürdürücülerine "halef" adı verilir, ya da birtakım kötü sünnet ve davranış
biçimlerini icat edip sürdürürler, ki bu gibi kötü uygulamalann sürdüriicüleri-
ne de "half(un)" denir.

4. Halifenin bir manası da birinin işlerini onun adına bir başkasının yii-
rutmesi anlamında bir vekalet ve temsilciliktir. Bu birisinden kasıt Allah olur-
sa o durumda insan O'nun bir vekili ve bir temsilcisi olur.

Bir öncekinin yerini alması anlamında halife, bir halef-selef ilişkisi içinde
birbirine eşit varlıklan (burada kasdedilen insandır) ifade eden bir kavramı
işaret ediyorsa veya tam da bu manaya geldiği söyleniyorsa, elbette burada bir
tartışma söz konusu edilemez. Zira birbirinin yerine geçen ya da birbirine
vekalet edip birbirinin temsilcisi olan varlıklar, denk varlıklardır ve biri diğe-
rinin eksik veya tam, aşağı yukan temsil kabiliyetine sahiptir. Ancak söz ko-
nusu vekalet, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak düşünülen insan için söz
konusu edilirse bu durumda temsil sorunu ortaya çıkar, kanaatindeyim. Çün-
kü sonuçta Allah'ın yarattığı bir kul olan insan, bir halife (Allah'ın halifesi)
edasıyla O'na vekalet edip O'nu temsil etmesi ne derecede mümkündür?
Kaldı ki insan, hakkıyla O'nu takdir edememiş bir varlık İken ...162

En azından insanlık aleminin büyük bir bölümünün, halife sıfatıyla O'nu
hiç de iyi bir şekilde temsil edemediği açıkça ortadadır. Nasıl olsun ki O,
bütünüyle kusursuz mükemmel bir varlıkken, O'nun adına halifelik görevi
gibi oldukça onurlu bir vazifeyi ifa ettiği düşünülen insan, en güzel surette
yaratılmış olmasına rağmen, sonra aşağılann aşağısına da gönderi1miştir.163
Bizzat insanı yaratmış olması hasebiyle onu O'ndan daha iyi bilen yaratıcı
varlık, insanı; hırsına dfukünl64, ~165, aciz166ve muhta~167 bir varlık olarak
da nitelemiştir. Böyle bir varlığın (insan), her yönüyle kusursuz ve mükemmel
olup yaptıklannda kusursuz olan bir varlığı hakkıyla temsil edip O'na vekaleti
t:ın1 ve eksiksiz olabilir mi? Düşünülemez bile ...

162 Bkz. 6 En'aml91; 39 ZÜ!ner/67.
163 95 T'ınl4, 5.
164 70 Md.ricl19-21; 89 Fecr/16-20.
165 4 Mlsal28.
166 5 Maide/30, 31; 16Nahl/4.
167 35 Faor/1S.



36 AüiFD XLV (2004), s3J" i

Allah adına hareket edip (vekalet), O'nu en iyi bir şekilde temsil etme,
beşerin gücünü ve sınınnı aşar. Aynca halifenin anlamından da anlaşılacağı
üzere halife olan varlık ile kendisine halife olunan varlığın aynı cinsten varlık-
lar olması, halifelik görevinin ifasını mümkün kılacağı gibi, birbiri arasındaki
vekalet ve temsilcilik sorununu da kolaylaştınr. Kaldı ki birinin yerine halife
olanlar, onun bütün yetki ve sorumluluklarını da üstlenmiş olurlar; çünkü
yanın yamalak bir vekalet bir şey ifade etmez. Dolayısıyla insanın Allah'ı tem-
sili yorumu, sorgulanması gereken bir tefsir biçimidir. Kaldı ki halifelik, bir-
çok defa da izah edildiği gibi, helak olup ortadan kaldırılan bir kavmin veya
bir toplumun yerini almak suretiyle gerçekleşen bir olgudur.

Birileri adına vekalet veya temsilcilik görevini üstlenenlerin bu görevi,
vekaletini aldık1an zattan daha iyi yaptıklan varsayılır. İnsanın, yerine halife
olduğu kabul edilen yüce varlıktan -haşa- görevlerini daha iyi bir şekilde yeri-
ne getirmesi bir yana, O'nun ve yaptıklannın yanında, insanın ve yaptıklarının
ne değeri olabilir ki... Böyle bir mukayese düşünülemez bile. Her ne kadar
varlıkların en şereflisi olarak yaratılmışsa da insan, bu şerefi takdir edip
yaradanına karşı sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle onun hakkını
vermeye çalışmalı ve yerini bilmelidir. Özgür bir varlık olarak yaratılması
insana bütün bu vb. sorumluluklan yükler. Ne var ki insan, adına halife oldu-
ğu kabul edilen Yaratıcı'nın en mükemmel sUrette imar ettiğini tahrip edip
bozmakta, bir bakıma yok etmeye çalışmaktadır. Allah'ın yaptığı her şey mut-
lak güzeldir ve onda herhangi bir eksiklik söz konusu bile değilken, bütün bu
güzellikleri daha da imar etmek bir yana, onu çoğunlukla. tahribe yönelen
insan, O'nun halifesi olmayı ne derecede hak etmektedir?

İnsan yüklendiği emanetin hakkını vermemiş; O'nun ilk yarattığı insan
ve aynı zamanda O'nun yerine yeryüzünde halife olduğu kabul edilen A-dem
bile şeytanın tuzağına düşerek, halifesi olduğu Allah'ın emrini unutmak sure-
tiyle onun yalanına takılıp gitmiştir. Allah'a halifelik yapan biri, O'nun uyan-
larını da unutup, kendisinden üstün olmayan birine (şeytan) nasıl kanabilir?

Bir başka mütalaa olarak insanın Allah'a halifeliği, O'nun emirlerini yeri-
ne getirmesini'içeriyorsa bu, insanın kulluk görevini yerine getirmesi demek-
tir ki, kul olan birinin (insan), kendisine kulluk yaptığı birine (Allah) halife
olması, O'nun bir yeryüzü temsilcisi olarak, O'nun adına her işi bir halife
edasıyla yerine getirmesi demektir ki, bir kulun bunu nasıl başarabildiği de
düşünülmelidir, sanınm. Aynca bir insanın Allah'a karşı kulluk görevini yeri-
ne getirmesi, halifeliğin bir gereği midir? Sorumluluk sahibi bir kulun, yaptık-
larından sual olunmayan bir varlığa halife olması, gerçekte halifenin anlamına
uygun mudur?
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Sonuç olarak Kur'an'da halifetullah (Allah'ın halifesi) ifadesi geçmediğine
göre, İnsanın Allah'ın halifesi kabul edilmesi bir tefsir sorunudur.l68
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