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Atatürk Üniversitesi Uahiyat Fakültesi Dergisi 

İNSAN ALLAH'IN HALİFESİ MİDİR? 

rrd Doç. Dr. Teysel GCLLOCE* 

GİRİŞ 

Konuya başlarken. haiife kelimesinin lügat anlamı. Kur'an'daki kl!llanım 

alanı. aynı kökten türemiş diğer kelimeler ve anlamlan üzerinde durmak faydalı 

olacaktır: 

Halife kelimesi lugatte. ön'ün zıddı olan arka manasındaki "halr'kökünden 

gelmektedir. "halefe"bir kimsenin yokluğunda. onun elılini ve malını görüp gözetti 

manasma gelip. bir kimsenin. sultanın veya kavmin diğer bir kimse. sultan veya 

kavınin ardından gelmesi hakkında kullanİlır. Halife kelimesi hem ism•i !aiL hem 

de ism-i nıerru olarak kullanılır (mak"tiil manasında katil derimesi gibi). ism-i lail 

olarak kullanıl~ğında. "başkasının yerine geçen". ism-i meffıl olarak 

kullanıldığında ise, "yerine geçilen" manasma gelir. Bu makalede etraflıca üzerinde 

duracağınuz el-Bakara. 2/ 30. ayetteli "ben yeryüzünde bir halife kdacağım" 

ifadesi bu iki manaya göre değerlendirilirse. birinci durumda Hz. Aderri fail olup. 

başkalarının yerine geçen kimsedir. İkinci dununda ise rnefill olup. başkalannın 

yani. zürriyyetinderi olan kimseler tarafından yerine geçilen kimsedir. Halife'nin 

sonundaki "te" hal ve vasıflann büyüklüğüne ve bu hususta en üst derecede 

olmayı ifiide etmek üzere ınubalağa içindir. Halife'nin çoğulu bulefa ve halôiftir. 

"Halef''. başkasının yerine geçen. işgal ettiği makamı onun ardından işgal eden 

anlamın~ gelmektedir. Halef. sıdk ve sü' (doğru/iyi ve kötü) kelimelerine izafe 

edilerek iyi ''e kötü balef (halef-i sıdk, halef-i su') manası kazanır. Bu kelimelcrc 

ve benzerlerine i:t.afe ediimeyip mutlak bırakıldığında ise. genelde "halef" hayırda 

* AtatürkOniversitesi ilahiyat Fakültesi T.:fsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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kullanılır. Kötü halefyerine ise, aynı kökten gelen "half" kullanılır. "Half''in bu 

manaya geldiğine, "Nihayet onlardan sonra öyle bir nesil (hali) geldi ki, bunlar 

namazı bıraktılar, nefislerinin arzulanna uydular ••. " (Meryem, 19/ 59) ayeti 

delil gösterilmektedir. Keza, biilif'de bu manada, yani hayırsız halef manasma 

gelmektedir."İstihlaf' ise, bir kimseyi halife yapmak manasındadır. Kur'an-ı 

Kerim'de halifelikle ilgili olarak kullanılan bu kelimelerin yanında aynı kökten 

gelip, değişik manalara gelen başka kelimeler de vardır. Bunlardan, balifin çoğulu 

olarak geçen halitin ve havaliften birinciSi, kad!lı ve çocuklar veya hasta, yaşlı ve 

özürlü kimseler; ikincisi ise, yine kadınla1· için veya münafik ve düşük seviyeli, 

bayağı insanlar manasında kullan!hr. Her iki kelime de Kur'an-ı Kerim'de cihada 

katılmayan veya katılamayan bu yüzden geride kalan kimseler hakkında 

kullanılmıştır. Mı.iliallef ise, cihada gitmeyerek geride kalanlar hakkında 

kullanılmışt!r·.Hilat, geride; arkada kalmak, muhalefet ve çapraz; tehallefe, teehhür 

etmek, geride kalmak; halefe, muhalefet etmek, aykırı davranmak; ablefe, va'di 

bozmak, va'dinde durmamak, giden bir şeyin yerine başkasını getirip koymak; 

ibtelefe, ihtilaf etmek, birbirinin görüşüne katıimam ak, farklı kanaatte oln;ıak, ard 

arda gelmek, farklılık arzetmek; hilfe, ihtilafın mastan · olup, ard arda gelmek, 

yerini almak ınanalarında kullanılmaktadır. 1 

HaUfe, kelimesi Kur'an'da kullanılan manalannın Ym.Jında, sonraki 

dönemlerde siyasi ve tasavvufi başka manalar da kazanmıştır. Şiiliğe göre, gerçek 

halife masum imamdır.2 

Yukarda zilerettiğimiz kelimelerin Kur'an-ı Kerim'deki kullanılış şekillerine 

gelince: half, zarf olarak kullanıldığında, Kur'an-ı Kerim'de devamlı olarak bir 

1
• Ebu'I-Hasen Ali b. Muhammed Miiverdi, en-Nüketu ve'l-Uyün, Dılıu'I-Kütübi'l-llmiyye, Beyrut, 
1992, U, 39()..391; Aluned Muhammed b. Ali ei-Feyyilml, el-M"ısbô.hu'l-Munir, s. 68~ Cemaluddin 
Muhammed İlın Manzıir, Lisiinu'l-Arab, Dam Siidır, Beyrut, 1968, IX, 89; Firuzabadi, el-KiinuiSu'l
Muhit, Müessesetu'r-Risiile, 1993, 1042-1044; Ebusseii.dat İbnu'l-Eslr el..Cezerl, en-Nıh(iye fl 
Garibi'l-Hadis, tfık., Tahir Aluned, ei-Mektebetu'l-lslamiyye, Beyrut, tsz., ll, 69; Alxiurralıman b. 
İbrahim ei-Matrı1aı, el-İnsan Vilctıduhu ve Hülifetuhu fl'I-Arz, Mektebetu Vehbe, Kahire, 1990, s. 
328; Suiid el-Hakim, el-Mu'cemıı's-Süfl, s. 412. 

2
• Bkz. Süleyman Uludağ, "Hafife", DİA, XV, 299 vd. 
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zamire izafe edilerek ard, arka, sonra manalarında kullanılmıştır. İki ayette ise {el

A'raf, 71169; Meryem, 19/ 59); isim olarak, izafetsiz, fe halefe. min ba'dihim 

.~!!!!!!!!! terkibi içinde, sonradan gelen hayirsız nesiller manasında kullanılmıştır. 

H~lfe~e (Yunus, 10/ ı 0), halfekum (Ya-sin, 36/ 45), ha_lfena {Meryem, 19/ 64), 

lialfehii {el-Bakara, 2/ 66) ifadeleri birer ayette; balfibi ve halfihiin iffideleri ise, 

genelde min beyni yedeyhi ve min ha/fihi, min beyni ey di him V? min halfihim_ ve imi 

beyne eydihim ve md halfehum terkipleri halinde olmak üzere pek çok ayette 

geçmektedir (örneğin, er-Ra'<İ., 13/ ll; Fussilet, 41114, 42; el-Bakara, 2/ 255 ). 

Halefe fiili, mazi, müzarl ve emir kipleri halinde kullanılmıştİr. el-A'raf, 7/169 ve 

Meryem, 19/ 59 ayetlerinde balefe; ez-Zuhruf, 43/43 ayetinde yahlufôn şeklinde; 

el-A'raf, 7/142 ve150 ayetinde ise, uhlufni ve haleftumôni terkipleri içinde 

kullanılmıştır. Halife, el-Bakara, 2/30 ve Sad, 38/26 ayetlerinde geçmektedir. Biri 

Hz. Adem, diğeri Hz. Davud hakkındadır. Çoğulu· olan, Halaif ve buleta ise, 

birbirlerinin yerinde kullanılmışlardır. Mesela, el-En'iim, 6/-165 ayetinde insanların 

halliifu'l-arz kılındığı belirtilirken, el-A'raf, 7/74. ayette hule/fiu'l-arz kılındıkları 

ifade edilmektedir. İstahiefe fiili, en-Nur, 24/ 55; el-En'am, 6/133; Hiid, 11/ 57; el

A'raf, 7/ 129 ayetlerinde geçmektedir. Faili devamlı. olarak Allah olmak üzere, 

daha çok, helak edilen bir kavmin ye~ine başka bir kavmin getirilip, yeryüzüne 

İskan olunmaları manasında kullanılmıştır. Müstahlef ise, sadece el-Hadid, 5717 

ayetinde geçmektedir. el-Halifin, et-Tevbe, 9/ 83'te bir kere; el-havalif ise, et

Tevbe, 9/ 87 ve 93 ayetlerinde geçmektedir. Hullife, çoğul olarak ellezine hulıiffi 

"geri kalanlar" (et-Tevbe, 118) şeklinde kullanılmış olup, savaşa gitmeyip sonra 

pişman olan üç sahabi kastedilmiştir. Muıiallefifadesi de muhalleffin (et-Tevbe, 

9/81; el-Feth, 48/ 11, 15, 16) şeklinde çoğul olarak varid olmuş ve savaştan geri 

duran münafıklar hakkında kullanılmiŞtıi. Hilaf kelimesi ise, sadece Feriha'l

muhallefône billife rasôlillah ••• ayetinde isme izafe edilerek ardında, arkasında 

manasında kullanılmış; diğer ayetlerde (el-Maide, 33; el-A'raf, 71124; Ta-hii,20/ 

71; eş-Şuara, 26/ 49) ise, elierin ve ayakların çapraz olarak kesilmesi hakkında min 

.hilaf şeklinde kullanılmıştır ki, et.:Maide suresindeki ayet hariç, diğerleri 
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Firavun'un Hz. Musa'ya iman eden sihirbazlara yaptığı şu tehdidi ifude 

etmektedirler: Sizin eUerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi 

topluca asacağım!!! Tehalluf, Sadece et-Tevbe, 9/ 120. ayetinde ma kane li

ehli'l-Medine_ti ve men havlehum mine'I-A'rabi en yetahaUetü an rasuliUah .• ~ 

ibaresinde geçmiştir. Tefa'ul babında gelen bu fiil tekellüf ifude etmekte ve değil 

savaştan geri kalmak, böyle bir çaba ve niyet içinde olmanın dahi müslümanlara 

yakışmayacağını işaret etmektedir. Halefe, Hud, ı 11 88 ayetinde fld harf-i ceriyle, 

söylediğinin yasakladığının aksini yapmak, en-Nur, 24/ 63 ayetinde ise, an harf-i 

ceriyle birlikte, Allah'ın emirlerine muhalefet etmek manasında kullanılmıştır. 
.. . 

Ahiefe ise, Sebe', 34/ 39 ayeti hariç, biltün ayetlerde değişik kiplerde, devamlı 

olarak va'd,; mev'id, miıld, ahd kelimeleriyle beraber kullanılmıştır . örneğin, 

İbrahim, 14/ 22; Ta-ha, 20/86, 87; et-Tevbe, 9/77 ... Ve-ma enfaktum min şey'in 

fehuve ·yuhlifuh ••• (Sebe, 34/ 39) ayetinde ise, devamını getirir, benzerini verir 

manasındadır.Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılan ihtelefe lise, iki yerde (el-Enflil, 

8/42 ve eş-Şfıra, 42/1 O) ibteleftum şeklinde, 1 I ayette ise ibtelefô şeklinde 

kullanılmış, bunların dışında 16 ayette geÇen tahtaliffine ve yahteliffine şekilleri 

ise, bir kaç istisna hariç, kıyamet gilnünde insanların ihtilaf ettikleri konuların 

aydınlığa kavuşturularak aralarında hüküm verilmesiyle alakah olarak benzer 

terkipler içinde kullanılmışlardır. Mastar şekli olan ihtilaf ise, bir ayet hariç, her 

zaman /ey/ ve n.ehôra (gece ve gündilze) izafe edilerek vabtilafu'I-Jeyli ve'n-nebar 

şeklinde gelmiş ve gece ile gündüzün peş peşe gelerek, birbirlerini takip etmeleri 

manalarında veya furklı oluşları manasında kullanılmıştır. er-Rfım, 30/22 ayetinde 

ise, vabtilafu elsinetikum ve elvanikum ibaresiyle e/sine ve elvdn (lisanlar ve 

renkler)'a izafe edilerek insanların dillerinin, seslerinin ve renklerinin furklılığı 

ifude edilmiştir. Muhtelif kelimesi ise, mubtelifun ve mubtelifen şeklinde ez

Zariyat, 5118 ayeti hariç, devamlı olarak tabiattaki varlıkların renklerinin ve 

tatlarının furklılığını ifade etmek için kullanılmıştır. ez-Zariyat, 5118 ayetinde ise, 

innek~m le-fi kavlin muhtelif ibaresiyle insanların farklı görüşlerde olduklarını 

ifude etmek için kullanılmıştır. en-Nebe, 78/3 ve Hud, 111 18 ayetlerindeki 
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mnhtelifôn ve muhtelifin de bu manadadır. Hilfe ise, sadece el-Furkan, 25/62 

ayetinde geçmektedir: Ve huve'l-lezi ceale'l-leyle ve'n-nehare hilfeten •••. 

Halife kelimesi ve aynı kökten gelen diğer kelimelerin Kur'an'daki · 

kullanım alanları ve anlamları üzerinde durduktan sonra, şimdi asıl konumuza 

geçebiliriz ... 

İNSAN KİMİN HALİFESİDİR?. 
İnsan, Allah'ın değerli kılıp, malılukatın pek çoğuna üstün yaptığı ( el-İsra, 

17170), göklerde ve yerde olan_ varlıkları hizmetine sunduğu (el-Casiye, 45/13), 
rUhundan nefhettiği ( el-Hicr, 15/29; Sad, 38/72), en güzel şekilde yarattığı (et-T'ın, 

95/4); maddi ve manevi organ ve cihazlarını. düzgün ve dengeli bir şekilde 

düzenlediği (el-İnfitar, 8217), ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisine balışettiği 

(İbrahim, 14/34) çok değerli bir varlıktır. 
Ancak, acaba insana Allah tarafindan lutfedilen bu vasıfların yanmda bir de 

Allah'ın halifesi olma ünvanını vermek, insanı halifetullah olarak vasıflandırınak 
doğru mudur? Böyle bir vasıflandırn'ıa Kur'an'ın ve islam'ın ruhuna uygun mudur? 

İn~anıı_ı Allah'ın halifesi olduğu hususunda ilk planôa şu ayet zikredi!pıekte 
ve bu ayette geçen "halife" kelimesinin insanın Allah'ın halifesiolduğunu açıkça 

orta).ıa koyduğu ifude edilmektedir: 

"Hani, Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım 
demişti. Onlar da, biz seni hamd ile noksan sıfatiardan tenzih ve takdis ederken, 

yeryüzünde fesat çıkaracak ve orada kan dökecek bir kimseyi • mi yaratıyorsun?! 

dediler. AUah da onlara: Ben sizin bilmedik/erinizi biliyorum buyurdu" (el
Bakara, 2/30). 

Ancak, bu görüşe mukabil, insanın Allah'ın halifesi olmadığı, bu kelimeyle 

başka manalann kastedildiğini söyleyenler ~e vardır. 

Böylece, yukarıdaki ayet-i ker'ime ve bu ayet-i kedmedek;i "~allfe" 

kelimesi, insanın yeryüzündeki konumu ve vazifesi açısından büyük önem 

arzetmektedir. "Halife" kelimesinin taşıdığı manaya göre, insanın yeryüzündeki 
konumu da belirginleşecektir. 

Bu ayette geçen "halife" den muradın ne olduğuna dair eski tefSirlerde şu 
yorumlar sıralanmaktadır: 

173 



I. İbn Abbas'dan nakledilen bir goruşe göre; . Hz. Adem'den önce 
yeryüzünde yaşamış, fesat çıkarması . ve kan dökmesi neticesinde helılk edilmiş 
olan cinlerin yerine geçen Hz. Adem ve onun zürriyyetidir.3 

2. Daha önceleri yeryüzünde bulunan meleklerin Allah tarafindan semaya 
çıkarılmalarıyla, onların yerini alan Hz. Adem ve zürriyyetidir.4 

3. Hasan-ı Basri'den nakledilen bir goruşe göre ise, hakk'ın 

gerçekleştirilmesi ve yeryüzünün imarı hususoda babaları Adem'e ve ardından 

birbirlerinin yerine geçmek sUretiyle halifelik eden insanoğludur.5 

4. Halife kelimesi, hakimiyet, hükümranlık ifiide etmektedir. Dolayısıyla 

insan yeryüzünün hakimi ve yöneticisidir anlamındadır.6 

5. Zeyd b. AH, cumhlırun hilafina, ayetteki "hallfe"yi, "hali'ka" olarak 

'okumuştur. Buna göre ayette, halika yani, yeni bir malıllıktan bahsedilmektedir.7 

6. Yine İbn Abbas, İbn Mes'üd, Mücahid ve Südd1'ye isnad edilen bir · 
görüşe göre ise, ayetteki halifeden murad, insanlar arasında hüküm verınede ve 
abkamını ikame etmede Allah'a halifelik yapacak olan Hz. Adem ve evladından 
onun yerine geçecek olanlardır. 8 

3
• Ebü Ca'f.; Muhammed b .. Ceri~ et-Taberi, Ctimiu'I-Beylin an Te'vüi'I~Kur'lin, Daru'l-Kütübi'l
İlmiyye, Beyrut, 1992; I, 236 vd; Miiverdi, eiı-Nüketu ve'l-Uylln (Tefstru'l-Miiverdi), ı, 95; Ebu'I
Feree Cemiiluddin İbnu'l-Çevzi, Ziidu'I-Mesir .fi İlmi't-Tefsir, tlık., Muhammed b. Abdurrahman 
Abdullah, Diinı'I-Fikr, Beyrut, 1987, I, 47; Fahruddin Muhammed b. Ömer er-Razi, et-Tefsfriı'l
Kebir (Mejiitihu'l-Gayb), Diiru'l-Kütübi'I-llmiyye, Beyrut, 1990, II, 152; Ebü Abdiilah Muhammed b. 
Ahmed ei-Kurtubi, e/-Ciimiu li-Ahklimi'l-Kur'lin, Diiru'l-Kütübi1-İlnıiyye, Beyrut, 1988, I, 263; ei
Kiidi Niisıruddin Ebü Satd Abdullah b. ömer Beydavi, Envliru't-Tenıil ve Esrliru't-Te'vil 
(Mecmua/Jln mine't-Tejiisir içinde), 1, 98; Alauddin Ali b. Muhammed el-Hazin, Lübiibu't-Te'vil fi 
Meiirirt-Tenzil, Öaru İhyiii't-Turiisi'I-Arabi, · Bcyrut, tsz. (Meemuatun mine't-Tefiisir içinde}, I, 97; 
İsmail Hakkı Bursevi, Rilhu'l-Beylin, Dam İhyiii't-Turiisfl-Arabi, Beyrüt, 19&5, I, 93.Vehbe ez
Zuhayli, et-Tefsiru '1-Münir, Daru '1-Fikr, Beyrut, 199 I, 1, 127-vd. 

4
• Kurtubi, I, 263; Ebu1-Berekiit Abdullah b. Ahmed en-Ncsefi, Medliriku't-Tenıil ve Hakliiku't-Te'vil 
(Mecmuatıın mine't-Tejiisir içinde), I, 97; Hazin, I, 97 

5
• Taberi, a.g.e., I, 237; Maverdi, a.g.e., 1, 95; Razi, a.g.e., II, 152; Beydavi, a.g.e., 1, 98; Hiizin, a.g.e., r, 
97; Zuhayli, a.g.e., I, 127. Razi bu görüşü naklettikten sonra, "0 Allah'tır ki, sizi yeiyüiünde haüfeler 
kıldı". (el-En'iiın, 6/l 65) ayetinin bu görüşü te'kid ettiğini ifiide etmiştir. , 

6
• Bu rrianaya telSirlerde fiızla rastlanmasiı da lug_at kitaplarında zikredilmektedir (örnek için bkz. 
Feyyıimi, s. 68; Firuzabiidi, a.g.e., s. 1044). Aynca Kurani naslarda da halifenin bu manaya delalet 
ettiğine dair ayetler çoktur (bkz. Habenneka el-Meydani, Besliir li'l-Müslimi'l-Mulisır, Dımeşk, 1988, 
s. 161 vd.) ·· · 

7
. Bkz. Kurtubi, ag.e., I, 263; lsii Abduh, İsmail Yahyii, Hakikatu'i-lslfim, Kiihire, tsz., I, 76. 

". Bkz. Taberi, a.g.e., 1, 237; Maverdi, a.g.e., I, 95; tbnu1-Cevzi, a.g.e., J, 47; Razi, a.g.e.,. Il, 152; 
Beydavi, a.g.e:. I, 98; Nesefi, a.g.e., I. 97; Hiizin, a.g.e., I, 98; Bursevi, a.g.e., 1, 93. Razi bu görüşü 
zikrettikten sonra, "Ey Daviid seni yeryüzünde halife yaphk, öyleyse insanlar arasında adaletle .. 
bükmet" (Sad, 38126) ayetinin bu görüşü te'kid ettiğini ifiide etmektedir. Bu son maddedeki görüşün 
İbn Abbas, ibn Mes'i.id gibi bazı sahabelere isoadının doğru olmadığına dair Meydani'nin 
değerlendirmesi ilerde gelecektir. 
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Bütün bu görüşlerde görüldüğü gibi, inüfessirler genelde halife'den 

maksadın sadece Hz. Adem. değil, onunla beraber diğer peygamberler veya onun 

soyundan 'gelenler olduğunu söylemişlerdir. Bir grup müfessir, halife'den maksadın 

sadece Hz. adem olduğunu söylemişse9 de, bu görüş pek isabetÜ görülmemektedir. 

Çünkü İbn Kesir'in de dediği gibi, eğer böyi(! olsaydı, yani halifeden maksat sadece 

Hz. Adem olsaydı, o zaman meleklerin "orada fesat çıkaracak ve kan dökecek 

birini mi yaratacaksın ••• " sözleri uygun düşmezdi. Çünkü onlar bu sözleriyle bu 

cins varlık içinde böyle şeyleri yapacakların olacağını kastetmişlerdirı0• Ayrıca bu 

ayete çok benzeyen başka bir ~yette halife yerine çoğul olarak halifeler ifadesinin 

kullanılmasından da ("O sizi yeryüZünde halifeler yaptı" (Fanr, 35/39)) 

anlaşılıyor ki, önceki ayetteki halifeden maksat sadere Hz. Adem değildir. Çünkü 

fesat ve kan dökme pek çok insanın bulunması durumunda olur. İsimterin 
ta'liminden maksat da, bu ilmin, eserleri tedrici ve devamlı bir surette zahir olacak 

bir şekilde, insana vedia bırakılmas;dır11 

Son görüşte, Hz. Adem ve eviadı içinde onun yerine geçenlerden maksadın 

peygamberler olduğu anlaşılmaktadır. Bu manada bir halifeliğe itirazcia bulunan 

azdır12, Ancak daha sonraları, bilhassa asrımızda, bütün insanların Allah'ın halifesi 

olduğu göriişü ağırlık kazanmıştır. Bu görüşü savunanlar bir takım deliller 

sııralamaktadır. 

Şimdi öncelikle bu görüşü benimseyenlerin iddialarını desteklemek için 

ileri sürdükleri delillerini zikredip, ardından bu görüşe itiraz edenlerin bu deliliere 

yönelttikleri tenkitlerini ve kendi delillerini görelim ı 3 : ' 

9
• Bkz. Zuhayli, a.g.e., I, 128. 

10
• Bkz. İsmail b. Kesir, Tefsiru'l-Kur'lini'l-AzJm, Beyrut, 1992, I, 74; keza bkz. Zuhayli, I, 128; 

Hüseyin Certel, Kur'an'da İnsan, Tuğla Maıbaıısı, İsparta, 2000, s. 4. 
ıı. Bkz. Seyyid Ali Ekber Kuraşi, K8.miis-i Kur'8.n, Diiru'l-Kütübi'l-isliiıniyye, Tahran, 1367, Il, 287. 
ıı- Bazı iiliınler, hakkında nas bulunduğu için, iıafutle, sadece Hz. Adem ve Hz. Diivıid'a halifetullah 

denilebileceğini söylemişlerdir. Buna karşılık diger bir grup ise, diğer insanlar için de, sultanullah, 
cunüdu/lah, hay/ullah ( Allah'ın atı) denildiği gibi. iıafut yoluyla halifetullah da denilebileceğini 
söylemişlerdir (Feyyılmi, a.g.e., s. 68). Bu durumda halifoıul!alı'ın manasının, mefô.lun fiiiline iziifesi 
kabilinden "Allah'ın halifo kıldığı kimse" manasında olduğu anlaşılmaktadır. 

13
• Bu görüşleri aktanrken zaman zaman kendi kanaalimizi de belirttik. 

175 



İnsan'ın Allab'm RaUfesi Olduğu Görüşünü Benimseyenlerin 
iddialarma Destekle.meSadedinde ileri Sürdüideri Deliller 

. 1. Halife kelimesinin lugavl manası böyle bir anlayışa mani d.eğildir. 
Çünkü, halife~ kendisine halife olunan kimsenin kaybolması veya ölümü, işlerini 

yalnız başına: Yürütmekten aciz kalması, orada hazır bulunmaması sebepleriyle söz 
konusu olsa da, değer verfnek (teşrit) için de halife tayin 'edilebilir. İnsanların 
yeryüzünde Allah'ın halifeleri olmaları bu manadadır14• 

M~trudi'ye göre ise, İnSanın Allah'ın halifesi sayılması durun:iunda, halife 
ile naib vey~ :~ufiıvvad (işlerin kendisine bırakıldığı kimse) manası kıistedilir; 
~llah'ın . hüküılııerini i cra etme ve ar.zın iman hususundaki iradesinin ten-tizi 

hakkında Unun yerine geçen kimsç ollır. Bu durumda kendisine halife tayin eden 
zatın, halifesi üzerinde bir otoritesi vardır. Bu hilafette insan için bir teşrifvardır. 
Böylece yeryüzünün imarı hususunda Allah'ın iradesiyle insanın iradesi 

. birleşecektir15 • 

2. Meleklerin yeryüzündeki halifeliğe talib olmaları, yeryüzü halifeliğinin 

Allah'ın halifeliği anlamı taşımasından dolayıdır. Onlar bu nedenle bu göreve talip 
olmuşlardır1 6

• 

3. Allah'ın Adem'e isimleri öğretmesi ve ona bilgi edinme yeteneğini 
vermesi, Allah'ın halifesi olduğunu gösterir. Bu durum diğer insanlar için de 
geçerlidir17

• 

4. Varlıklar arasında Allah'ın sıfiıtlarını kendisinde taşıyan tek varlık 

insandır18• Halifesinin yapacağı işleri kendi istediği gibi yapabilmesi için Allah ona 
kendi sıfiıtlarından vernıiştir19 • 

1
'. Ra~b el-!sfehlini. el-Mafredllt fi Garibi'l-Kur'lln, thk., Muhammed Seyyid Keyliin'l, Diiru'l-Ma'rire, 

Beynıt, ~.s. 156. 
15

• Bkz. a.g.e., s. 341. · 
16

• Bkz. Tabatabal, el-Miı:Jinji Teftiri'l-KNr'lin, 3. bsk., Matbuıitu lsmailiyyiin, 1973,1, 1 IS. 
17

• Tabatabai, a.g.e., I, 116 vd. 
18

• İbn Teymiyye, Mecmllll'l-Fetlivll, cem ve tertib, Alxlurrabman b. Mulıamrneı:l, Mektebetu'l-Meiiri:t; 
Rabılt, tsz., XXXV, 44 (bu görüşte olanlardan naklen); Şimşek, a.g.m., s. 1 I 2 (bu gÖrüşte· olanlardan 
~klen); keza bkz. _Niyazi Usta, "insan ve isllim Toplumu", TOrk Yurdu, Kasım, 1991, Ankara, xı, 
43. 

19
• Hllseyin Atay, "AOah'rn Hafifesi insan", Ankara Oniv. Ilahiyat Fak. Dergisi, 1970, sayı: 18, s. 74. 
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İnsanın yaratılışında en önemli unsur ve taşıdığı husisiyetlerin başında n1h 
gelir. Bu sayede insan ilim, irade, adıilet, rahmet gibi Cenab-ı Hakk'a ait sıfatıara 
cüz;i bir şekilde sahip olmuştur. Bu nTh sayesinde insan maddi şeylerden, mücerred 
manalara yükselir, batini manaları idrak eder. Yüce Allah bu yüzden meleklerin 
Adem (a.s)'a hürmet ve ta'zim etmelerini ancak rUhun nefhedilmesinden sorira 
istemiş, bu durumu ruhun nefhedilmesine bağlamlştı~0: "Onu tesviye edip ve ona 
rôhumdao oefhettikteo sonra ona secde ediniz .•. " (Sad, 38/71-72} 

Yeryüzünde ve göklerde olan her şeyin insanın hizmetine sunulması ve 
onun için yaratılmıŞ olması, insanın pek çok varlığa hükmetmesi, icad ve keşif 
kabiliyetinin olması, böyle bir konumda olan insaİlın, m!ib manasında, Allah'ın 
halitesi olmasına uygun düşmektedi~1• 

Menarda (özetle) şöyle denir: İnsan zayıf yaratılmıştır. Fakat his ve şuur 
sahibidir. Ve bu ikisiyle kainatta tasarruf etmekte ve ondaki varlıkbin kendi sultası 
altına almaktadır. Bu yüzden bütün bu garip icadları gerçekleştirmiştir. Gelecekte 
tahmin edemeyeceğimiz yüksek bir makama ulaşacaktır. İnsan bu kuvve ve 
mevhibelerle, istidat, arzu, ilim ve amel cihetlerinden gayr-ı mahdfittur. Cenab-ı 
Hak bu kabiliyetleri ona vermiştir ki, onlar sayesinde hilkatin sırlarını ortaya 
çıkarsın. Allah, bu 8ayede onu yeryüzünde halife ve kendi yerine geçen bir varlık 
yapmıştır. Ve o, Allah'ın san'at Mrikalarını, hikmetinin güzelliklerini ortaya 
çıkaracaktır2• 

Kııraşi, özetle naklettiği yukardaki ifadeterin ardından şu izahta bulunur: 
"Cenab-ı Hak, esrna-i hüsna ve sırnt-ı ulyii sahibidir. Beşer, onların tamamında, 
yeryüzünde Allah'ın halifesi ve O'nun yerine geçendir(canişin-i Hudii). Beşerin 

bütün işleri Allah'ın yaptıklarını andırmakta, O'nun isim ve sıfatiarına mazhar 
olmaktadır. Ancak, bu isim ve sıfatıarın kemal ve tamamı Allah'tadır. İnsana 
onlardan cUz'i bir miktar verilmiştir. Bu hilafet, bütün insanlara şamildir. İyi ve 
kötü, mü' min ve kiifir, :ffislk ve salih'i içine alır. 

20
• Ebü Hamid Gazali, ihyful Ulumi'd-Din, thk. A el-Halidi, Daru'l-Erkam, 1998, IV, 393: Matrudi, 

a.g.e., s. 343. 
21

• Matrudi, a.g.e., s. 343. 
u_ Kuraşi, ag.e., IL 287-288 (Meniir, I, 260'dan özetle). 
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Mesela, Hiilık, Razık, Alim, Kadir, Semi', Baslr, Rahim, Hakim, Öafilr ... 

Allah'ın isimlerindendir. Beşer bu isirolerin ve sı.futların tamamında Allah'ın 

halifesidir. Allah her şeyi yaratmıştır. İnsan da, binalar, iş yerleri vs. yapmaktadır. 

Allah'ın verdiği kudretle onlan vücuda getirmekte, kendi çocuklarını dünyaya 

getirmektedir. ilim. ve kudret sfihibidir. işitir, görür, şefkatlidir, işini muhkem 

yapar, müdebbirdir. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a halifelik demektir.''23 

Kuraşi, insanın bu durumundan hareketle, şia tarafindan, imarnlara {oniki 

imam), bilhassa Hz. Ali {r.a)'a "Cenab-z Hakk'ın sıfatianna mazhar idiler" 
dendiğini, yani onların, Cenab-ı Hakk'ın sıfatiarını göstermede, başkalarmdan daha 

Qstün olduğunu söylemektedir ... 24 
· 

' 
O'na göre, iyi kimseler, Allah'ın iyi halifeleri, kötüler ise, kötü halifeleridir. 

Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette çoğul . olarak geçen "hulefii" ve "halaif' 

kelimelerinin tamamını da "AIIah'ın halifeleri" manasındadır.25 

5. Hadis-i şerifte "Allah Adem'i kendi sfireti · üzere yaratmıştır"26 

denilmektedir. Böylece bu hadis insanın Allah'ın halifesi olduğunu göstermektedir. 

23
• a.g.e.,II, 288. 

24
• a.g.e., Il, 288. 

25
• Bkz. a.g.e.,Il, 289-290. 

2
". Muhammed b. İsmail Buhari, es..Sahih, el-Mektebetu'I-Islıimiyye, istanbul, tsz., lsti"zcin, I; Ebu'l

Hilseyıı el-Kuraşi, Müslim, es..Sahih, Daru İhyai't-Turiisi'l-Arabl, Beyrut, tsz., Birr, I 15; İbn 
Teymiyye, Mecmuu'I-Fetav/1, XXXV, 44. Bu ifiıden hakkındaki değerlendinneler ilerde gelecektir. 
İbnu'l-Arabfnin, "insan-ı kamil onun suretinde yaraulınıştır" ilildesinden de bu hadisi yukardaki 
manada değerlendiğini anlıyoruz. (Bkz. Nihat Keklik, Futuhiit -Esas Motijler-, s. 438, 439}. Başka 
bir yerde de şöyle diyor: İnsan gerçek olarak halifudir. O gerçek olarak ilahi isiınierin mazlıarıdır. O 
bütün alemin hakikatlerini camidir (Futuhat, 1, ı 25 ). İbnu'I-Arabi şu Sözleriyle ise, ifrata varmış ve 
İbn Teymiyye gibi zatların haklı olarak tenkidinine maruz kalmıştır: insan cisim yönünden nasıl 
küçük bir alem ise, aynı şekilde hudus yönünden de küçük bir ilahUr. Onun uluhiyyeti doğrudur. 
Çünkü insan alemde Allah'm halitesidir. Ve alem ona musahhar kılınmış, aleme ilah olmuştur. Tıpkı 
Yüce Allah'ın insana ilah olması gibi. Keklik, a.y., s. 437. · · 

Şeyh Bedrettin'in Varidat a4Jı eserini şerhedenlerden M. Nur da, "Biz emıineö göklere, yere 
ve dağlııra arzettik de onlar ı:iii emaneti yüklenmekten kaçındılar,.taşıyamamaktan korktular. 
fakat insan onu yüklendi. Çünkü o çok zalim v,e çok eahildir" (el-Ahzab, 33n2) ayetinde geçen 
eıruineti insana verilen hilafet olaıak değerlendinniş ve bu hilafutin manasının da büttin ilahi 
isimlerin manasının insanda görünmesi olduğunu söylemiştir. Bir başka yerde ise, bu emiinelin Hak 
siiretinden ibaret olmasının muhtemel olduğunu Söyleyerek, insarun Hak sureti üzere yaratıldığını 
belirtip böylece mezldlr hadisi nasıl anladığını ortaya koymuştur. lBkz. M. Nur, Varidat Şerhi, s. 
42-43) 
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6. Meleklerin Hz. Adem'e secde etmeleri,. Hz. Adem'in Allah'ın hükmünü 

yeryüzünde uygulamak için ilk peygamber olarak görevlendirilmese7 onun 

Allah'ın halifesi olduğunu göstermektedir. 

7. Yüce Allah, halife henüz yaratılmadan onun hilafetini halifeliğe verdiği 

değer sebebiyle, mele-i a'Hi'da ilan etmiştir. Halife kelimesinin sonundaki te ~arfi 
de halifenin büyük bir durumu olduğuna delalet etmekte_dir. Daha önce yaratılan 

melek, cin vs. için yapılmayan bu tekrim ve değer vermenin hikmeti. ancak, insanın 

Allah'ın halifesi olmasıyla izah edilebilir. 28 

8. Cin, melek ve diğer varlıklar da insan gibi ibadet ediyorlar. Fakat insanın 

emaneti yüklenme gibi hususiyederi vardır. Dolayısıyla insan Allah'ın halifesi 
olmaya layıktır.29 

· 9. Bu görüş bazı sahabe ve tabiinden rivayet edilmiştir. Elmalıh, Aslıab-ı 
kirarn ve tabiin tefsirlerinin özü olarak bu konuda şunları kaydeder: "Allah ben 
mutlaka yeryüzünde bir halife yaratacağım, bir halife tayin edeceğim demişti ki, 
bunun meali: Kendi irademden, kudret ve sıfutımdan ona bazi salahiyetler 

vereceğim. O, bana izafeten, bana niyabeten malılukatım üzerinde bir takım 

tasarruflita sahip olacak. Benim namıma ahka.mımı icr§. ve tenfiz eyleyecek, o bu 
hususta asil olmayacak, kendi zatı ve şahsi narnma bilasıile icra-yı alıkarn edecek 
değil, ancak benim ·bir naibim, bir kalfarn olacak, iradesiyle benim iradelerimi, 

benim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbike memur bulunacak. Sonra onun 
arkasından gelenler ve ona halef olarak aynı vazifeyi icra edecek olanhırbulunacak 

"O Allahtır ki, sizi yeryüzünde harneler kıld.ı" (el-En'am, 6/165) ayetinin sırrı 

İnsanın Allah'ın haliresi olduğu görüşünü benimseyen ~e bu tabiri İslami bir deyim c olarak tıİkdim 
eden Seyyid Hüseyin Nasr, (bkz. "Sufızm lşığmda Ekoloji Problemi", çev. Sadık Kılıç, EKEV, Il, 
sayı:!, Kasım, 1999, s. lO) insan için, "bu dünyada yaşayan fiıkat sonsuzluk için yaratılmış olan 
tann sii.retiııde bir varlık" ifadesiyle bu hadisin manasını yukardakiler gibi anladığını ve 
benimsediğini ortaya koymaktadır. Bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, Iz Yayınlan, 

. İstanbul,l 999, s. 172. . 
27

: Bkz. MustafiıErdem, Hi.Adem (İlk Insan), TOrkiye Diyanet Vakti Yay.; Ankara, 1993, s. 129. Bu 
ve devamındaki maddeler, karşı grup tarafindan ele alırunadığından cevap verilmemiştir. Bu yüzden, 
bu maddelerde belirtilen görüşler, delil olmadaki kuvvetleri açısından taraflından 
değerlendinlmiştir. . .. 

28
• Matrudi, a.g.e., s. 341 (Behiyy Huli,AdemA/eyhis'selam, s. 127'den naklen).· 

29
• Matnıdi, a.g.e., s. 344. 
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zahir olacak. Bumana aslıab-ı kirarndan ve.tabiinden UZlffi uzadıyanakl edilygelen 
tefsirlerin hülasası ve hasılıdır. "30 

. _ lO. Ayette kimin yerine halife olunduğu zikredilmediğine göre, 
okuyucuni.ın ilk aklına gelen bu manadır. Çünkü ,bir kim~, "ben evde bir halife 

kılacağım" dese, mana açıktır. Kendisine halife olunan ev.sahibidir. Arz da, 
Allah'ın mülküdür. İnsanın malikiyeti mecazidir; Ayet ve hadislerde de_ bu manaya 
aykırı bir şey yoktur;31 · ~ '' . 

I 1. İnsanın Allah'ın halifesi olduğuna dair nakli deliller vardrr. Bazı hadiS-i 
şefiflerde halifetullah tabirinin kullanılması ayetteki halifeden maksadın 
haİifetullah olduğuna delalet etmektedirı2• Bu rivayetler şunlardır: 

a. Mehdi hakkındaki bir hadis-i şerifte ahir zamanda meydana gelecek fitne 

ve karışıklıklar zikredildikten sonra şöyle buyrulur: "On~ (Mehdi'yi) 
gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de -olsa, derhal . biat ediniz. Çünkü o 
halifetu/lah Mehdi'dir"33 

b. Sevhan (r.a)'dan rivayete göre, Resuluilah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: 
"Kim ma'nlfu emreder münkerden nehyederse o yeryüzünde Allah'ın halifesi, 

_ Kitab'mın halifesi ve resulunun halifesidir".34 

c. Huzeyfe (r.a) Resuluilah (s.a.s)'den şöyle rivayette bulunnmştur: 
"Yeryüzünde Allah'ın bir halifesi bulunup da sırtma vurup, malını alırsa da ona 
itaat et .. ;."35 . ' 

İnsan'ın Allah'ın halifesi olduğü- görüşünü kabul etmeyenlerin bu 
maddelere karşı cevaplarına geçmeden, burada şunu da belirtelim ki, insanın 

. 
30

, E Imalılı Mulıııinmed Harndi Yazır, Hak Dini Kur' lin Düi, Eser Neşriyat, İstanbul, tsz., I, 299, 300. 
-
31

• Matruöı, a.g.e., s. 340. · ·- -
32

, Matrudi, a.g.e.,s. 344. 
33

• Ebfi Abdiilah Mulıııinmed b. Miice e[-Kıızvini, es-Silnen, thk., Muhammed Fuiid Abdulbaki, Diiru'I
Kütübi'l-llmiyye, Beyrut, tsz., Fiten, (Hurucu'l-Mehdi babı), ll, 1367 (Bu ı:iviiyeti Hiikim ve İbn 
Kesir sahih sayıınş !ardır). · _ 

34
• Alauddin ei-Muıtaki el-Hind1, Kenzu'l-Ummlil fi saneni'l-Akvlil ve'l-Ahvlil, thk., Bekri Hayani, 

35 
_ SafVet Saka, MOessesetu'r-Risa\e, Beyrüt, 1989, III, 75 (5565. hadis) . 

. lbn Hanbel, a.g.e.,V, 403. 
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Allah'ın halifesi olduğunu söyleyenler bu ifadeyle birbirinden çok farklı manalar 

kast edebilmektedirler. Mesela, insanın Allah'ın halifesi ve naibi olduğunu İslami 
bir gö~ olarak takdim eden Mevdudi'nin Allah'ın halifesiyi e kastettiği mana, daha 
çok kulluk, memuriyet, ahde vefa, emanete riayet manalarını çağrıştırmakta; 

bazıtatının yaptığı gibi, insanı büyültüp ilahiaştırma yerine, onun omuzlarına 
büyük bir riıesuliyet yüklemektedir. Mevdudi, insanın Allah'a halife olmakla 
yüklendiği mesuliyeti şu misaile izah eder: Bir kimse, bir başkasını mülküne naib 

ve vekil tayin. etse, şu dört durum söz konusudur: I. O mülkün asıl sahip ve maliki 
mal sahibidir, uhdesine tevdi edilen kimsenin değildir, 2. Vekil kılınan kimse, mal 
sahibinin emrettiği ve tarif ettiği şekilde o mülkte tasarruf edebilir, 3. Vekil'in 
bağlılık sözünü boiup, hareket alanı için çizilmiş olan sınırları aşması doğru 

değildir, 4. O vekile lazımdır ki, o mülkteki işleri kendi arzusuna-göre değil de mal 
sahibinin istediği gibi yapsın, yerine· getirsin. Mevdudi'ye göre bu dört şartın 

tamamı niyabet kelimesine dahildir. Bu şartlardan biri dahi yerine getirilmese 
niyabet (vekili ik) yapılmamış olur. Bu döıt şey hilafet kelimesinin tasıivvurunda da 
mündemiçtir. Dolayısıyla insanın Allah'In halifesi olması bu rnanadadır. Yani, bu 
şartları yerine getirmekle görevli olması demektir. 

Mevdudi, insanın Allah'ın halifesi olmasına yilidediği bu müsbet manadan 
hareketle, İslam'ın böyle bir halifeliği belirli kimse ve gruplara has kılmadığını, 

aksine imanı olan ve hilafet kelimesinin taşıdığı bu manaları yerine getirmeye 
istidadı olan herkese şümullil kıldığını belirtir. Böylece, hilafet-i insaniyet dışında, 
rabhani ve ilahi saltanat nam ı altında. başkı bir sistemin İslam'da olmayacagını 
söylerı6• Görüldüğü gibi, halifetullah kavramının bu şekilde değerlendirilmesinin 
yalnış bir tarafi yoktur ve i1rata kaçan kimseierin değerlendirmelerinden tamamen 
farklıdır. Bazılarınıninsanın Allah'a halife olmasını, onu bir nevi küçük ilah olarak 

görmelerinin aksine, o, insanı mesuliyet yüklenmiş olan bir varlık olarak görmekte; 
keza, bu kavramdan hareketle kıralları Allah'ın vekili ve kendilerinden hesap 
sorulmayan kimseler olarak görenlerin aksine, o, bütün inananlara bu özelliği 
vererek İslam'da böyle bir anlayışın olmadığını belirtmiş ve teokrasi yolunu 
kapamıştır. 

'
6 

. Bkz. Ebu'l-A'la ei-Mevdudi, Riviş-i Zindegider lsliim, el-lttilıiidu'l-İslamiyyu'I-Aii, s. 30 vd. 
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İnsanın halifeliği konusunda bazı aşırı görüşleri olan İbnu'l-Arabi'nin dahi 

eserlerinin çeşitli yerlerinde konuya farklı açılardan yaklaştığını görriıekteyiz. 

Mesela, "Rahbim bana hüküm verdi ve beni mürsellerden kıldı" (eş-Şuara, 
·26/21) ayetindeki hükm'ü hilafet, mürselin'i de risale~ (peygamberlik) olarak 

yorınnlamış, devamla, her resul'un halife olmadığını söylemiştir. Ona göre, halife; 

kılıç, azi ve velayet sahibi kimsedir. Resul ise böyle değildir. O ancak emredildiği 
şeyi tebliğ etmekle görevlidir. Eğer bu uğurda savaşır ve davasını kılıçla da 

savunursa o zaman halifelik vasfını da alır (el-halifetu'r-Resiil). Böylece, her nebi 

· resili olmadığı gibi, her resul de halife değildi,il7 • İbnu'l-Arabi'nin bu izahı, Hz. 
Davud'a halife denmesine uygun düşmektedir. Çünkü, Hz. Davud hem ı"esiil hem 

de hükümranlık sahibi idi. Ancak, İbnu'l•Arabi, başka bir yerde, resullerin Allah'ın 

halifeleri olduğunu söylemiş, başka bir yerde de insanın Allah'a halife oluşunun 

altı şekli olduğunu söyleyerek bunların, velayet, nübüwet, risalet, imamet, emr ve 

mülk olduğunu belirtmiş, insanın kemalinin bu mertebeleri tamamlamakla 

olacağını ve bu mertebelerin Hz. Adernden başlayarak son doğacak kimseye kadar 
her insanda bi'l-kuwe var olduğunu söylemiştir .Başka bir yerde de gerçek 

halifenin veraset-nübüwet sahibi kutup olduğunu söylemiştir38• Yine Futuhiifta, 

bilafeti küçük ve büyük olmak üzere ayırarak şu izahta bulunuyor: Halifeliğin en 

büyüğü, bu alemin büyük imamlığıdır. En küçüğü ise, insanın kendi kendisine 

halifelik yapmasıdır. Bu ikisi arasındaki halifeJikler ise, kendinden üsttekine 

nispetle küçük, alttakine nispetle de büyük olarak isimlendirilir. Hz. Adem'in 

kendinden önceki bir selefin değil de Allah'ın halifesi olduğunu söyleyen İbnu'I

Arabi, bu halifeliğin kamil insanlara intikal ederek en sonunda kemalatın zirvesine 

. ulaşmış olan en büyük halife ve en büyük imam Muhammed (s.a.s) 'e vardığını 

belirtmektedir. Ona göre, sflret-i ilahiyeye mazhar olan insan-ıkamilebu özellik 

ancak Hakk'a bedel olması, O'nun halifesi olması için verilmiştir. Onun benzeri 

o Jan diğer kamil zatlar ise ancak ilk halifenin halifeleridirler ... İbnu'l-Arabi, ilerde 

gelecek olan "ev halkım hakkında halife sensin ... " gibi hadisiere dayanarak 

Allah'ın insana halifeliğine de değinmiştir39 • 

37
• Suad el-Hakim, a.g.e~ s. 417, Fusü.s, ı, 207'den 

38
• Bkz. a.g.e., s. 415,417, Kitabu't-Teriicim, s. 19; Bu/ğatu'i-Gavvas, s. 54, 60'den naklen. 

39. lbnu'l-Arab~ el-Futuhat, 280, 400, 408 
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İnsan'ın Allah'ın Harnesi Olduğu Görüşünü Kabul Etnıeyenlerin Bu 

Görüş Sahiplerinin Delillerine Yönelttikleri Tenkitler 

Birjnci delilin tenkidi: Değer verilmesi (teşrlt) anlamında, insanın Allah'ın 

halifesi kılındığı iddiasının "halife" sözcüğünün lugat anlamıyla bir ilgisi yoktur. 

Bir kelimenin sözlük anlamından başka bir anlamda kullanıldığını söyleyebpmek 

için ciddi bir karineye ihtiyaç vardır. Ayette böyle bir karine mevcut değildir. Eğer 
söz konusu olan insana değer verildiği ise, bunu i:ffide eden başka kelimeler vardır. 

Nitekim, insanın değerli kılındığı başka bir ayette i:ffide edilmektedir ve burada 

halife değil, kerremna {değerli kıİdık) (el-İsra, 17 i70) sözcüğü kullatıılrnaktadrr40 • 

· İkinci delilin tenkidi: Meleklerin yeryüzündeki halifeliğe talip olmalarının 

bu halifeliğin AHah'a halife olmak manasını taşımasından dolayı olduğu görüşü 

sadece bir iddiadan ibarettir. Eğer melekler "halife"den maksadın "Allah'ın 

halifesi" olduğunu anlasalardı, o zaman "sen yeryüzünde kan dökecek, orada 

fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın?!" şeklinde mukabelede bulunmazlardı. 

Allah'ın "him, yeryüzünde, kendime bir halife yaratacağım" demesine karşılık 

meleklerin böyle karşılık vermeleri çok garip bir durum olur.41 
. 

Oçüncü ve dördüncü delillerin tenkidi: İnsana isirolerin öğretilmesi, bilgi 

edinme kabiliyetinin verilmesi, insanoğlunun mükerrem kılınması~ göklerde ve 

yerde olanların onun hizmetine sunulması, pek çok şeyleri yapmaya ve iciid etmeye 

muktedir kılınması, onu pek çok varlıktan üstün duruma yükseltse de, Allah'ın 
halifesi olmasını, işlerin kendisine bırakıldığı bir varlık kontimuna yükseltilmesini 

gerekli kılmaz. Eğer böyle bir şey olsaydı, insandan şu veya bu sebeplerle bazı 

üstünlükleri olan varlıklarda da bir nevi hallfeliğin olması lazım gelirdi. Hem 

Allah'ın ilim, kudret gibi sıfatlarının yanında insanın bu özellikleri bir hiç 

· mesabesindedir ... 42 

~0• Sait Şimşek. "i nsan'ın Halife/iği", Bilgi ve Hikmet, Güz-1995, sayı, 12, s. 112. 
41

• Meydani,s.l6l;Şimşek,a.g.m.,s. 113. 
42

• Meydani, s. 143; Şimşek, a.g.m., s. 114. 
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Selef-i salibin'in alôdesi böyledir. Hz. Ali, kullann arnellerinin cebr ve 

ihtiyar arasında oluşu hakkında şöyle diyor: Yüce Allah hayn ihtiyari olarak 
emretı:i:ıiş, şerden de sakındırmak suretiyle nehyetmiştir... Kimseye işleri 
kendisine havaleetmek (tefviz) hakkını vernıemiştir. Durum bu ikisi arasındadır. 

Ne cebr ne de tefviz vardır. Hz Ali böylece cebr ve tefviz olmadığım beyan ediyor. 

O halde insan nereden Allah'ın halifesi oluyor?! Çünkü halife hangi manada olursa 
olsun bir tefV'ızi gerektirmektedir.43 

Varlıklann insaniann hizmetine sunulması (teshir); ne tefviz, ne tevlôl 
(vekil tayin etme), ne de Allah. yerine halifeliktir: Göklerde ve yerdeki şeylerin 
insana musahhar kılınması, rabbani.izne bağlı olarak bir imkfuı tanımadır. imtihan 
dairesi içinde olan bir hıidisedir. Bu imtihanın maddesi emir ve nehiylerle teklif: 
sahası, hlir iradeye müsahhar kılınan alan, engelleri ise,_nefislerin heva, şehvet, 
arzu ve istekleridir. Böyle bir teshirle birlikte, kiiinatta müsbet veya menfi hiç bir 

şey Allah'ın takdir ve kazasının dışında gerçekleşmez. ResUl ancak Allah'ın izniyle 
bir ayet getirir (er-Ra'd, 13/38). Cibril de ancak Allah'ın izniyle Resı1lullah'ın 
kalbine Kur'an'ı indirir (eş-Şı1ra, 42/51 ). Sihir, Allah'ın izni olmadan kimseye zarar 
vermez (el-Bakara, 2/102). Bir grubun bir gruba galip gelinesi ancak Allah'ın 
izniyle olur (el-Bakara, 2/249, 251). Münbit beldenin nebatı da ancak Allah'ın 
izniyle çıkar ( el-A'raf: 7/58) ... O halde, sabit kanunlar, daimi kanunlara boyun eğen 
sebepler, tabii arnellerini ancak Allah'ın izniyle gerçekleştirir. Esbiib (sebepler) ve 
müsebbebat (sebepler neticesinde meydana gelen şeyler) dairelerinde meydana 
gelen her hadise, ancak Allah'ın izniyle meydana gelmektedir. Dolayısıyla tevlôl, 
tefviz, ve Allah'a halifelik yoktur44

• Naslar bu durum·a şehiidet etmektedir45
• 

İnsanın günümüzde gösterdiği maddi terakki, pek çok icad ve 
keşiflerde bulunması ve Allah'ın pek çok isim ve sıfatlarının insanda tecelli etmesi 
de insanın Allah'ın halifesi olmasını gerektirmez. Çünkü benzer sıfatlar diğer 
varlıklarda da görülmektedir46

• Bu isimlerio insanda daha çok tecel11 etmesi, 

43
• Meydanl, a.g.e., s. 143-145. 

••. Meydani, a.g.e., s. 151-152. 
45

• Örnek için bkz. el-Bakara, 2/97, 102, 249-251; el-A'rıif, 7/58; İbrıihim, 14/11, 25; er-Ra'd, 11138; Al-i 
trnrıin, 3/145 ... 

46
• Şirnşek,a.g.rn., s. ı 14. 
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insanın Allah'ı tammalda mükellefbir varlık olmasından dolayıdır. insan kendinde 

bulunan bu cüz'i sıfatlarla Allah'ın külli ve sınırsız sıfatiarını anlayıp, O'nun 
büyüklüğünü daha iyi idrak edecektir. Kur'an-ı Kerim'de, insan tabiatİnin çok 
mücadeleci (el-Kehf: 18/54), husumet sahibi (Ya-sin, 36177), zalim ve cahil (el
Ahzab, 33/72), hırslı ve sabırsız (ei-Mearic, 70/l9), aceleci (el-Enbiya, 21137; el
İsra, 17111), nankör (Abese, 80117) olduğu bildirilmiştir. Böyle bir varlığı Allah'a 
benzetınek, Kur'an'a aykırı olacaktır47• 

Beşinci delilin tenkidiı: "İnsanın Allah'ın sılreti üzere yaratıldığı 
iddiasına gelince, tamamen sapık bir iddiadır. Ne zatı, ne sıfatları, ne de isimleri 
itibariyle Allah'ın bir benzeri yoktur. Genellikle tasavvuf ehli arasında yaygın olan 
bu anlayış, Buhari'de geçen bir hadisin, Tevrat'ta geçen bir ayetle izah 

edilmesinden kaynaklanmaktadır. Tevrat'ta şöyle denilmektedir: "Ve Allah dedi: 
Sılretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıkiarına göre ve 

göklerin kuşlarına ve sığırlara ve biitün yeryüzüne ve yerde sürünen her şeye 
hakim olsun. Ve Allah insanı kendi sılretinde yarattı, onu Allah'ın sfiretinde 
yarattı." (Tekvin, I, 26, 27). Nakledilen hadisin, Tevrat'ta anlatılanla bir ilgisi 

yoktur. Çünkü hadisin vürud sebebi kaynaklarda belirtilcliğine göre şöyledir: 

Resülullah (s.a.s} birisinin kendi k(jlesini dövdü~ü görür. Resfilu1lah o kişiyi 
kölesini dövmekten sakındırarak, "Allah Adem'i onun sılreti üzere yaratmıştır" 
buyurmuştıır48• Yani yüce Allah bu köleyi ve dolayısıyla bütün köleleri, ~fendileri 
gibi, Hz. Adem sılretinde yaratmıştır. Böylece o kişiye: Bu köle de seninle aynı 
soydan, Hz. Adem'den gelmektedir; onu dövdüğün zaman kendi atanı dövmüş gibi 

oluyorsun, demek istemiştir. Nitekim Ahmed b. Hanbel'in naklettiği bir hadis de 

bunu desteklemektedir: "Sizden biriniz kavga ettiğinde yüze vurmaktan sakınsın. 
Çünkü AllahAdem'i o sılret üzere yaratmışhr."49 

Bu izaha göre, 'Halakallahu Ademe ald suretihi' hadisinin sonundaki 
zamir (o) Allah'a değil de, hadisin sebeb-i vurüdunda geçen köleye racidir. Yani 

47
• Bkz., J.M.S. Baljoıı, Kur'ôn Yorumlannda Çağdaş Yönelimler, çev., Şaban Ali Dflzgüıı, Fecr 
Yayınevi, Ankara, 1994, s. 78. 

48
• Şimşek, a.g.m., s. 114 (İbn Haınza ei-Huseyni, el-Beyiin ve't-Ta'rif fi Esbôbi vuriJdi'l-Haaıs, 

Beyriit, 1981, I, 36'dan naklen). 
49

• Bkz. el-Miisned, Il, 251,254. 
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mana Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır değil de, o kölenin suretinde 
yaratmıştır oluyor. Bu değerlendirme, hadisteki, sôretihi kelimesindeki ·zamirin, 
kimin· yerini tuttuğuna dair, hadisçiler arasındaki çeşitli yorumlardan biridir. İbn 

Fôrek, zamirin Hz. Adem ·veya Allah'a raci kılınması durwnunda muhtemel olan 
çeşitli veeilileri uzunca zikrettikten sonra, Hz. Adem'e ve hadisin vurôd sebebi 
olan, döğülen köleye raci olmasını daha uygun, Allah'a raci olmasını ise uzak 
görm~0• Zamir'in Hz. Adem'e raci kılınmasıyla ilgili olarak zikrettiği 
veeililerden bir kaçı şunlardır: 1. "Allah Hz. Adem'i yaşayıp vefat ettiği silret üzere 

yaratmıştır" Yani, Hz. Adem, zürriyyeti gibi tedricl olı~.rak büyümemiştir. Onu 
diğer insanlar gibi bebeklik, çocukluk, gençlik... merhaleleriııden geçirmeden, 

tedrici bir büyümeye tabi tutmadan, nasılsa_ öyle yaratmıştır. 2. "Allah Adem {a.s) 'ı 

bir örneği olmaksızın yaratmıştır" Bu durwnda buhadisle, bazılannca ileri sürülen 
ve makalemizin sonlarında ele alacağımız, "Adem'den önce Ademler" görüşü 

redçledilmektedir. 3. "Allah Adem'i ona gece, güiJdüz ve maddi unsurlarm tesiri 

olmaksızın yaratmıştir" Böylece Hz. Adem'de bazı şeylerin kendi tabiatı icabı 
meydana geldiği görüşü reddedilmiştir .... 

Bu görüşü savunanlar Buhari ve Miislim'de geçen, Hz. Adem'in yaratıldığı 

sıradaki boyunun uzunluğunu vs. örnek göstermektedirler. Mesela Hattabi, Allah'ın 
başka varlıklara benzemesinin niuhal olduğunu belirterek, hadisteki zamirin 
kesinlikle Adem'e raci olduğunu söylemekte, bu hususta sebeb-i vurud olarak 
naklettiğimiz olayı da delil olarak sunmaktadır. 

Zamirin Allah laflma raci olması durumunda, "sfiret"ten kastedilenin, 
"sıfiıt" olabileceği, yani, Allah'ta bulunan diğer varlıklara üstün olma sıfutının 
insanda da bulunması düşünülebilir. Ya da, Allah Taala Adem'i teşrifiçin kendine 
nisbet etmiştir. 

Yukardaki hadisteki zamırın Allah'a raci' olduğunu söyleyenler, 
destekleyici olarak, "Allah Ademi Ralıman silretinde yarattı" haberini de ileri 
sürmüşlerse de, bu hadisin Arapça gramer kaidelerine uyınadığı, böyle bir ifadenin 

50
• Bkz. Ebü Bekr b. Fürek, Müşkilu'l-Hadfs ve Beyfınuh, 2. bsk., thk. ve tik., Müsa Muhammed Ali, 

Alemu'I-Kütub, Beyrut, 1985, s. 62 

186 



Arapça'da kullanılamayacağı belirtilerek, Arapça açısından uygun olmayan bir 

şeyin nakiİ açısından da doğru olmayacağı söylenmişse de, buna mukabil, bu tarz 
bir yönte,mle bu hadisin reddedilemeyeceğini, ayrıca bu hadisteki gramer 

örneğinin, benzerleri olduğu söylenmiştir51 • Hattabl, bu ifiidenin, Peygamber 

(a.s)'in sözü değil, ancak bazı ravllerin yanlış anlamalarından kaynaklanan bir 

tahrif olduğunu ifade eder. Hattabi'nin izahını nakleden Kevserl de onun 

ifadelerine katıldığı izlenimini vermektedir. 52 

Kanaatimizce, bu hadiste şu manaya da işaret edilmiş olabilir: Yani Allah, 
diğer varlıklardan ayırd edici vasıf olarak insana farklı bir simii vermiş ve 

insanlığını o sima üzerinde tezahür ettirmiş, o yüzü pek çok isiminin tecellisi için 

bir ayna haline getirmiştir. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu bir levhaya 

vurmak veya onu karalamak doğru olmadığı gibi, böyle bir yüze vurmaktan da 
kaçınmak gereklidir. Ayrıca, bu izaiıa paralel olarak, "Allah insanı kendi suretinde 

yarattı" hadisinin bir manasının da şu olduğunu söyeyebiliriz: Yani Allah insanı, 

kendinde bulunan sıfatlarının birer küçük örneğini onda yaratınak suretiyle kendini 

tanıtacak bir vaziyette yaratınıştır. Yoksa, Allah'ın hiç bir varlığa benzemediği 

aşikardır. "O'nun benzeri olan hiç bir şey yoktur. O İşiten ve Görendir" (eş
Şfıra, 42/1 1). Ayetlerde olduğu gibi, hadis-i şeriflerde de bir takım mecazi 
ifadelerin, hatta müteşabih· hadislerin bulunduğunu unutmamak gerektir. Ayrıca, 

Tevrat'ta geçen bütün ifiidelerin yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim, Tevrat ve 
İncildeki bazı ifiidelerin Kur'an ve hadis naslarıyla büyük bir benzerlik arzettiği 

bilinen bir gerçektir. Gazali de, bu hadisin manasının ancak rUhun sırrın1 keşfetmek 

suretiyle tam olarak anlaşılabileceğini söyleyerek, bu hadisin insanın maddi 
suretiyle değil de, manevi yönüyle, ruh dünyasıyla alakah olduğunu belirtmiş, 
maddi manada değerlendirmede bulunanların büyük bir yanılgıya düştüklerine 
dikkat çekmiştir53 • · 

51
• Ta!Silat için bkz. İbn Fürek, a.g.e., s. 60 vd. 

52
• Bkz. M. Zahid Kevseri'nin Devviini'nin Hakikalu'I-İnsan ve'r-Rıihi'I-Cevwil fi'l-Alem, (Erzurum. 

l 979) adlı eserine yaptığı talik. s. 7. 
53

• Bkz. Gazali. lhya, IV, 34, 394; Kimya-i Saadet, çev. Ali Arslan, Arslan yay. İstanbul, 1976, s. 50. 
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Altı; Yedi ve Sekizinci delillerin tenkidi: Bu üç madde ifade edilenler de, 

Hz. Adeın ve insanoğlunun diğer varlıklara üstün kılınmasıyla alakalıdır. İnsanın 
Allah katında değerli bir varlık olması onun halife olmasıni gerektirmez. 

Dokuzuncu delilin tenkidi: Ayetteki halifeden maksadın Allah'ın hii.llfesi 
olduğu tarzındaki bir görüşün İbn Abbas, İbn Mes'ı1d gibi sahabilere isnadı doğru 
değildir. Bu durum, onlardan gelen bir rivayeri Tabeli'nin yanlış olarak bu manada 
değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Daha sonraki müfessirler de Taberi'den 

iktibasla bu yanlış değerlendirmeyi İbn Abbas ve İbn Mes'ı1d gibi .sahabilerin 
görüşü olarak nakletınişlerdir. Meselenin özeti şöyledir: 

· Taberi'nin İbn Abbas, İbn Mes'ı1d ve ashiibdan daha başka kimselerden 
naklettiğine göre, Yüce Allah meleklere "Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım" deyince melekler "rabbimiz bu halife ne olacaktır?" derler.' O da, 
"onun yeryüzünde fesat çıkaran birbirine hased eden, birbirini öldüren zürriyyeti 

olacaktır" buyurur. 

işte bu görüş ayette zikredilmeıniş olan diyaloğu ortaya koyuyor. Yani, 
"ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" ve "Dediler ki, sen orada fesat 
çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?" iradeleri arasındaki boşluğu 
dolduruyor; 

Fakat Taberi'nin kendisi bu me'sı1r iradeye ta'likte bulunarak şöyle 

demiştir: "Böylece İbn Mes'ı1d ve İbn Abbas'dan naklettiğimiz ri vayete göre, ayetin 
tevi}~ şöyle . olur: Ben, yeryüzünde mahlukatım arasmda hükiim vermede bana 

halifelik yapacak, kendi yeri me bir halife yaratacağım (hallfeten m inn!). Bu halife 
ise, Allah'a itaatte ve malılukatı arasında adaletle hüküm verınede O'nun yerine 
geçen kimsedir4

• 

s•_ Bkz. Taberi, a.g.e., I, 237. Ta beri, bu tevilden hareketle şöyle bir görüş belirtmiştir. Adem (a.s) ve 
onun gibi olan peygamberler, aralannda fesat ve kan dökmenin vuku bulacağı oğullan arasında, 
Allah'ın hükmüyle hükmetme hususunda, Allah'ın halifusidirler. 

Allah, Adem'i (a.s), tevbe etmesinden sonra nUbUvvetle seçmiştir. Masum nebi ise, Allah'ın 
dilemesiyle Allah'ın hükmüyle hükmetme hususunda halifelik yapmaya ehildir. Ancak ne var ki, 
daha sonralan bu daire genişletilerek peygamberler dışındaki insanlara da halifu Unvanı verilmiştir. 
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Açıktır ki, bu ifiideler, Taberi'nin bu rivayetten anladığı bir şeydir. Sonra 

bazı müfessirler Taberi'den bu anlayışı alarak, İbn Abbas ve. İbn .. Mes'iid'un bu 
anlayış tamında bir rivayette bulunduklarını ·zikretınişlerdir. Halbuki Ta~i .bu 
görüşü bir. istinbat ve kendi anlayışı. olarak zikretıniştir. Aslında-,ı;ivayette bu 

manaya delalet eden hiç bir şey yoktur. Ancak Taberi öyle anlamıştİr~ Halbuki biz, 
bu rivayetten Taberi'nin anladığı mananın dışında başka bir manı:ı- anla~abilidz. Bu 
rivayet sadece bir kapaltlığı halletınek:tedir. O da, Allah'ın yaratacağı bu varlığın 
yüryüzünde · fesat çıkaracağının ve kan dökeceğinin melekler tarafindan nasıl 

bilindiğinin aydınlatılmasıdır55 • 

Taberi'nin rivayetten anladığı bu mana ona göre üçüncü bir ihtimaldir. 
Sonraları Reşid Rıza gelerek, Menlir Tefsirinde bu diiireyi genişletmiş, tevili çok 
ıımumlleştirerek, Taberi .sadece peygamberler için halifetu/lah derken, bütün 
insanların yeryüzünde Allah'ı.İı hallfesi olduklarını söylemiştir. Daha sonrala pek 

çok kimse bu fikri tekrar ederek neticede bu fikir yayılıp genişlemiş ve artık 
tartışmasız kabul edilen bir İsliimi kavram olup çıkıvermiştir. Şüphesizinsanoğlu 
Allah'ın yeryüzündeki hallfesi olmayı ister. Nefsinin gururu, büyüklenme ve 
yücelme arzuları böyle bir şeyi ona kabullendirir. Fakat insanın her sevdiği, arzu 
ettiği şey doğru ve gerçek değildir. Netisiere hoş gelen bir hataya sarılmanın da 
hakikatla bir alakası yok:tur56

• 

Dolayısıyla, Elmaldı'nın bu görüş hakkında, sahabe ve. tabiinden 
nakledilenlerin hülasasıdır şeklindeki görüşü doğru değildir. Bilakis, -ilerde 
geleceği üzere- Hz. Ebilbekr gibi sahabelerden bunun aksi varid olmuştur. 

On ve onbirinci delillerin tenkidi: Bu iddia ve nakli delillerle alakah olarak, 
insanın Allah'ın halifesi olduğu görüşünü kabul etmeyenlerin eserlerinde her hangi 
bir açıklama ve cevaba rastlayamadık. Ancak, bu iki maddede ileri sürülenlere şu 
şekilde cevap verilebileceği kanaatindeyiz: 

ss. Meydıini, ıi.g.e.,s. 158. · 
Bu rivayetten haberdar olmayan pek çok mllfussir, meleklerin bu durumu nasıl bildilderine dıiir pek 
çok yorumlar yapmışlardır. Halbuki bu rivayet bu sorunu kökünden. ·halletnıekte, aniann bu 
bilgisinin, sorduklan soru karşısında Allah tarafindan bilgilendirilmeleriyle olduğUnu ortaya 
koymaktadır. ' 

56
• Meydani, a.g.e., s. 159 vd. 
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Evde kendi yerine· halife bırakan kimse, evden ayrılıp gitmektedir. 

Dolayısıyla, "ben evde bir halife kılacağıım" · ifades~de_n böyle bir mana 

anlaşılabilir: Ancak, Allah için durum böyle değildir. İnsanı yeryüzünde bırakıp, 
ayrılmıyor. Ayrıca, ha11fenin sultan, hükümdar manasma da geldiği düşünülürse 

böyle bir sonuca -varmanın doğru olmayacağı ortadadır .. Keza, Allah böyle bir 

hitabı .meleklere :.yönelttiğine · göre, "sizin yerinize yeryüzünde bir halife 
yaratacağım" manası da anİaşılabilir. Nitekim bazı müfessirler hitabın meleklere 

japılmasınj:lan dolaYı, bu ayetin ardından bedelen minkum, halifeten minkum (size 
bedel olarak, sizin yerinize geçmek üzere)57 ifadelerini. zikrederek, halifenin, 

ıp.eleklere halife olduğuna yani ondan sonra gelip, yeryüzünde, onların yerini tutan 

bir varlık olduğuna işaret etmişlerdir. 

Nakli deliilere gelince ... Bu· hadis-i ş~riflerde halife ol~~k vasıflandirılan 
' . ... . .(·:·· . . . 

kimselerin "mehdi :ve ma'rı1fu emredip nehiyden sakındıran salih kimseler oldı.ığu 

açıktır. Yani biltün irisanlarm Allah'ın haİifesi olduğu şekİinde bir ifade yoktur. 
AkSine, bilhassa ikinci hadis-i şerif Tllefhum~ü muhalifiyle, bunun akSini· ortaya 

koymakta, herkesin halifetullah olıirriayacağıiıı ifade etmektedir. 

Ayrıca bu hadislerde geçen ;,h~ltfe~Hah" ifadelerini, "Allah'ın halife kıldığı 
kimse" manasında değerlendir~ek de ''mümkündür. Yani bu ifadelerde mefill 

fiıiline izafe olunmuştur diyebiliriz. "çünkü bazı şeyler Allah~a., :pnun. fiil.i ·olması 

açısından izafe edilirler. Halkullah, arzullah, semaullah ... gibi."58)3öyl~ bu 
hadislerdeki •ihalifetuilah" sultanullah (Ailah'ın sultan kıldığı ki~se(ifadesi ;. 

gibidir. Beytullah'ı da bu misallere ilave edebiliriz. 1·,-·:· .:·: 

insan'ın Allah'ın Halifesi Olduğu Görüşünü . Kabul Etmeyenlerin 
. \ 

Delilleri . . · ' 

el-Bakara, 2/ 30. ayetten hareketle insanın Allah'ul.halifesi olduğu gör~şü 
geçmiş asırlarda ve günümüzde tartışma kon us~ olmuştur. İnsanın Allah'ın halifes i 

. . . 
olduğu görüşünü kabul etmeyenler, bu ayette böyle bir manaya delalet eden 

herhangi bir şeyin bulunmadığını söylemişlerdir. İbn Haldun ~u ihtilafa dikkat 

'
17

• Bkz. Nesefi, a·.g.e.,l, 97; Hiizin, 1, 97. 
58

• İbn Fiirek, a.g.e.;s. 58. 
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çektikten sonra, çoğu alimierin ( cumhılr) insanın Allah'ın ha lifesi olduğu görüşünü 

kabul etmediğini söylemektedir59
• İbn Teymiyye, insariln Allah'ın halifesi olduğu 

görÜşünü Şiddetle tenkid ederek, bOyle bir iddianın bfr cahillik ve dalalet ~ldu~unu 
söylemiştir. Geçmişte bu görüşün (insanın Allah'ın halifesi olduğu görüşü) taraftan 

az olsa da, asrınıızda adeta tartışmasız bir şekilde İslam'ın ve Kur'an'ın temel 

esaslarından biriyın iş gibi takdim edilmiştir60• Buna karşılık muasır bazfaliınler bu 

ifadenin yanlış ölduğuni.ıiı, yaygın bir görüş olsa da, üzerinde dikkatle diiŞÜnüldüğü 
· takdirde islam düş(inçesi açısından .pek çok sakıncasının bulunduğunun~, akli ve 

nakli dayanaklar( açısından yetersiz olduğur}uri · · açıkça görüleceğini ifude 

etmiŞlerdir. Bu görüşün bazı alimler tarafindan genişçe kullanılmasına rağmen, . . ... 
köklerine ve kaynağına; akli ve nakli dayanaklarına inilerek araştınlmadığını 
söylemişlerdir. ~ ; ·. 

İnsanın halifetu/lah olduğu görüşüne karşı çıkanlıı.r.görüşl~rini desteklemek 
üzere Şu delilleri ortaya koyarlar: · . . . . . . · 

.. -: .. 

1. Halife ancak kendisine halife olunan kimsenin kayböli:iiiısı ;Veya ölmesi 

durumunda olur: Peygamber (s.a.s) Medine'de iken orada bir h~Jif~in.bul~ması 
söz konusu değildi. Yerine halife bıraktığı kimselerin halifeliği de, kendisinin geri 

dönmesiyle son buldu; Diğer valiler de kendilerinin bulunmadıkİar~ zamanlarda 

yerlerine bir künseyi halife tayin ettiklerinde, geri dönmeleriyle onların h~lifeliği 
son buluyordu; Bu yüzden Allah k eri di yerine başkasını ha:tife kılar denme~> Çünkü 

O, Ha)iy~ ·Kayyfım ~e MÜdebbir'dir. Ölüm, uyku ve benzeri şeyierden münezzehtir. 

Bundarıdır ki, Hz. Ebu Bekr'e Yd halifetallah! dediklerinde, ben halifetullah 
değilim, ResU/u/lah'ın halifesiyim, bu da bana yeter demiştir61 • · H.att.a · değil 

59
• Bkz. İbn Haldun, Mukaddime, 4. bsk, Daru İhyai't-Turıisi'l-Arabi, Beyrut, tsz., s. 191. HÜseyin Atay 

ise, insanın Allah'ın halifusi olduğu göı:üşfi hakkında, "bu herkesin savunduğu bir görüş/ür" (Atay, 
a.g.m., s. 74) ifildesini kullanmaktadır. Kanaatimizcc bu söz, bazı istisnillanyla berılber, ancak 
asnmız için geçerlidir. · · . 

60
• Bkz. Meydani, a.g.e.,s. 142; Muhammed İkbill, Islam'da Dini DüşünceninYeniden Doğuşu, çev. N. 

Ahmet Asrar, Birleşik Yayıncılık, Istanbul, tsz., s. 133. 
61

• Bkz. İbn Hanbel, a.g.e., I, 10, I 1; İbn Teymiyye, Mecmfiu'l-Fetiivô, XXXV, 45; CeUiluddin es
Suyilti, Tô.rihu'l-Hulefii, Eser Neşriyat, İstanbul, s. 78. Mu'cemu'l-Miifehres'te, Ebü Davüd'dan 
"Bana izin verir misin ey Allah'ın ha/ifesi ... " şeklinde bir hadisin bir tarafı verilmişse de, doğrusu 
haliretullah değil "halifetu restilillah" (Ailah'ın restilunun halitesi"dir (bkz. Ebti Davtid, Süleyman b. 
Esas es-Sicistani, i?s.Sane11, Mnessesetu'l-Kiltfibi's-Sekilfiyyc, Beyrut, I 988, Hudüd, 2). 
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halifetullah olmak, kendisine resfilullah'ın halifesi denmesini dahi -tevazuundan 
dolayı- fazla görmüş, O'na layık olmadığını ifade etmiştir. İbn Abbas'tan riv~yet 
edilen bir hadise göre, bir defasında bir bedevi Hz. Ebu Bekr (r.a)'a "sen 
Resfilullah'ın (s.a,s) halifesi misin?" diye sorunca, cevaben "hayır" der. Bunun 
üzerine bedevl, "o halde sen nesin?" deyince, şöyle buyurur: "Ben ondan sonra 
gelen hdlife'yim62

• Daha sonra gelen Hz. ömer'e de başlangıçta "halifetli Ebi Bekr" 
veya "hallfetu halifeti Rasfilillahi' diye hitab edilirken, bu ifadenin uzunluğundan 
dolayı "emiru'l-mü'minin" ünvanı tercih edilmiştir63 • . , .. 

Şu hadlsde ifade edildiği gibi, aslında Allah, insana halifelik yapmakla . 
vı,ısfolunur: "Allah'im yolculuk esnasında sahibim sensin ve geride biraktığım dile 

efradıma halifelik yapan sensin"64
• Bir hadisde de şöyle buyrulur: "Allah her 

müslüman üzerine benim halifemdir"65 Yine, bir kimse öldüğünde ona, Allah senin 

halifen olsun, görüp gözetenin olsun denilir66
• 

62
• İbn Maııziir, a.g.e.,IX, 89; İbnu'l-Esir, a.g.e., II, 69. İbnu'I-Esir bu rivayeri naklettikten sonra izıüı 
şadedinde şunlan söylüyor: "Halife, gidenin makamına kaim olup, onun yerini· tutan kimsedir .. , 
Halife ise, kendisinde bir zenginlik ve haynn bulunmadığı kimsedir. Hal if de böyledir. Hz. Ebilbekr 
bu sözü tevazuundan ve nemini kırmak için söylemiştir"·(İbnu'l-Esir, Il, 69). . 

63
• Suyilti, a.g.e., s. 138. Şu iki hadise biilifeyle melik arasındaki fiırkı ortaya koyduğu gibi, Hz. Ömer'in; 

kendi konumunu belirlemede, kendisine nasıl hitap edilmesi için ne derece hassas davrandığını da 
göstermektedir: Hz. Ömer, Hz. Selmiin'a şöyle bir soru yöneltir: "Ben me/ik miyim yoksa halife mi?" 
Selmak da şöyle cevap verir: "Eğer müslümanlarm arazisinden bir dirhem veya dahq az ya da daha 
çok topladm dq, sonra onu uygun olmayan yere saifelliysen o zaman sen halife değilsin, meliksin." 
Bunun üzeri.ne Hz. ömer ağladı", Bir başka rivayete göre ise, Hz. Ömer şöyle der: "Bilmiyorum, 
acaba ben· halife miyiin yoksa m elik mi? Eğer m elik isem bu büyük bir durumdur." Bunun üzerine 
oradakilerden biri şöyle der: "Ey Emire'l-mü'minin bu .ikisi arasında fiırk vardır." Hz. Ömer:. 
"Nedir'?" diye sorunca şöyle devam eder: "Halife ancak hak olanı alır ve onu hak olan yere verir. 
Sen de, bihamdi/lah, 'boy/esin. Me/ik ise, insanlara zulmeder, kaba davranır. Şundan alır buna 
verir." Bunun üzerine Hz. Ömer susar (Suyilti, a.g.e.,s. 140). 
Bu tür rivayetlerde her ne kadar siyasi manada bir halifelik, yani devlet başkanlığı söz konusu ise de, 
onlar hakkında da olsa, burada, bu tabirin, yani halifetu/lah ifiıdesinin kullanılmasının doğru olup 
olmadığı tartışılmaktadır. · 

64
• Müsliın, Hacc, 425; Ebil Davild, Cihdd, 72; Tirmizi, Dadvdt, 41, 46; Nesiii, istidze, 43; Dılrimi, 

lsti'zdn, 42; Muvatta', lsti'zdn. 34; İbn Hanbel, I, 256, 300; II, 144, 150,401, 433; V, 83. 
65

• Müsliın, Fiten, 1 lO; Deylemi, Meldhim, 14; Tirmizi, Filen, 59; İbn Miice, Filen, 33; İbn Hanbel, IV, 
ısı; Vl,404,456. 

66
• lbnu'l-Esir, a.g.e., ll, 66. Bu hadislerde, Allah'ın insanlara halifulik etmesinden maksat, onların 
olmadığı yerlerde ve görüp gözetemedikleri durumlarda, onlann · geride bıtaktıklarını görüp 
gözetınesidir. -
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2. Kur'an'da hilafet hiç bir yerde Allah'a nisbet,~ilmemiştir67• AWıh'iıi 
halifelikle vasfettiği herkes kendinden öncekilerin hallfesidir. Mesela şu ayetfer' 

gibi: "SOnlia sizi, onlardan sonra yer yüzünde balifeler:yaptık" (Yfinus, 10/14), 

"Sizi NUh kavminden sonra haüfeler yapmıştı" (ei-~:raf, 7/69), "Allah sizden 

iman :edip salih arneller işleyenlere, daha önce~.(eri halife kıldığı gibi.; 

yeryÜzünde haüfe kllacağlm va'detti •.. " (en-Nfu:. ~4/?,5) ... Dolayısıyla, "Ben 

yeryüzünde bir halife kllacağım" ayetindeİı maksat da, "daha önce yaşamış 
olanlarm yerine geçecek birini yaratacağım" manasındadır68 • 

3:, Bir lcim~eyi kendine halife yapan kimsenin, işlerini halifesine bırakması 
(tefViz etmesi) gereJ<k Bu ise, ya yaratmada, ya emir ve nehiyde ya da amel ve 
tasarruflarda olur. · 

Meydan!, bu üç tefviz (işleri başkasına havele etme) durumunun da Allah 

hakkında caiz olmadığını şöyle izah eder: 

a. Yaratmanın sadece Allah'a: has olduğu açık ve kesin bir şeydir. Allah hjç 
bir kuluna yaratma işini tefviz ve havale etmemiştir. Dolayısıyla Allah;ın yaratma 

işinde bir halifesi olamaz. Hz. isa'nın mucizeteri. ise, böyle bir tefviz olmayıp, 
Allah'ın onun eliyle icra ettiği barikulade şeylerdir69 • 

b. Allah'ın hükümterindeki (emir ve nehiylerindeki) tefvize (bu işi 

insanlara bavele edip emir ve nehiy salahiyetini onlara bırakması) gelince, bu 

meselenin akli ve nakli bir takım kayıtları vardır. Peygamber, Allah'ın dinin.i 
kulla~ına tebliğ edicidir. Allah, her ne kadar peygam~~in~ Allah'ınhükümlerini. 
istinbat etmek için içtihad etm~ hususunda bir tei\'i~ verınişse de, peygambeı:ini 
gözetmekte ve hata ettiği durumda hatasını düzelimektedir. Çünkü insanlar, 

67
• Bkz. Muhammed Şihabuddin en-Nedvi, Beyne İ/mi Adem ve'I-İimi'l-Hatf'ıs,. Mektebetu's-Sekiife, 

Mekke, 1986, s. 25. · · .. 
68

• İbn Teymiyye, Meni1hicu's-8ünneti'n-Nebeviyye, thk., M. Re~d Salim, 2.· bsk., Mektebetu İbn,, 
Teymiyye, Kıihire, 1989, IV, 94-95. 

69
• Hz. lsa'nın bu mucizeleriyle ilgili ayetlerde (Al-i imran, 3/49), her mucizenin ardından "bi-iznillab" 
(Allah'ın izniyle) kaydı konularak, Hz. İsa'nın sadece bir vasıta ,olduğuna dikkat· çekilmiş ve 
insaniann bu konuda yanlış bir ·anlamaya düşmelerine meydan verilmemiştir. İncillerde ise, bu kayıt 
konulmadığı için, yanlış anlarnalara kapı açılmış, Hz: ·İsa'nın da Allah gibi öldürüp diriltebileceğine 
inanılmıştır(ömek içim bkz. Yuhanna, 5121,26). 
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peygamber tarafindan hakkında hüküm verilen bir şeyin, Allah'ın hükmü olduğuna 

inanırlar. Peygamber hayaft!i olduğu müddetçe vahiy de devam ettiği içiı:ı Allah'ın 
gözetimi devam etmektedir. ·Dolayısıyla hükümlerde tefviz ancak peygamber için 
olabilir. İnsapl~ ise um u~ i olarak böyle bir .tefvize elverişli değill~rdir. · · · 

.·. ,:-, . . . . 

Nitekim Yüce Allah bize, insanları Allah'ın hükmüne değil de, kendi 
hükmümüze indirmeyi .• bildirmiştir. Çünkü bizler insanlar hakkında. hüküm 
verirken Allah'ın hükmüne isabet edip-etmediğimizi bilemeyiz. Resulullah (s.a.s) 

bir seriyyeye emir tayin ettiğinde ona ve beraberindekilere başta Allah'tan korkma 
hususunda olmak üzere çeşitli tavsiyelerde bulunurdu. Bu tavsiyelerinin birinde 

şöyle diyor: "Bir kale ahalisini muhasara ·edip de, onlar senden kendilerini 

Aiıah'm hükmüne indirmeni istediklerinde, onları Allah'ın hükmüne değilde kendi 

hükmüne indir. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hükmüne isabet edip etmediğini 
bilemezsin. "70 

Dolayısıyla masum olmayan, vahiyle kontrol edilmeyen bir kimseye 
hüküm verme işinin tefvizi şer'an makbul değildir. Nitekim Resuluilah (s.a.v.) 

Adiyy b. Hatim'in et-Tevbe 9. iiyetle71 ilgili olarak "onlar-ahbar ve ruhhaniara 

ibadet etmiyorlar ki?" sorusuna cevaben şöyle buyurmuştur: "Evet! Onlar· (ahbar 

70
• Müslim, Cihad, 3. Bu hadiste, Allah'ıiı' indirdiğiyle hükmedilmesi istenmekte, fakat, Allah'ın 
indirdiğine dayanarak hüküm verirken "Allah'm sizin hakkınızdaki hükmü şudur" değil de," Allah'ın 
indirdiği tiyetlere göre blmim size veredeğim hüküm şudur" denmesi istenmektedir. Çünkü Allah'ın 
emrini uygularken yanılma, yanlış aiılaına_, ve yanlış değerlendirme ihtimali vardır. Y.oksa, bu 
hadisin, Allah'ın- emirleri ortadayken, onu değil de kendine göre bir hüküm verme manasında 
olmadığı iişikiirdır. Hadisin son kısmı da bu ·gerçeği göstermekte, uygulanan şeyin Allah'ın bildirdiği 
emirler olduğunu belirtmektedir. Nitekim !(.uı'an-ı Kerim'de de Allah'ın indirdiğiyle hükmetınenin 
zariıriliği dile getirilmiştir (örnek için bkz. Maide, 44-47). Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ayn şey, 
ictilıiidi bir mevzuda verilen hükme bu Allah'ın hükmüdür demek ayn şeydir. 
İnsan bir şeyde Allah'ın hükmünü uygulayayım derken dahi hata yapabilir. Çünkü Şa'rani'nin dediği 
gibi, sarih meseleler dışında, istinbiit edilen şeylerin tamamı Allah'a ait miisıim kanuıılar değildir. 
İnsanların teşn, ettiği şeylerdir. Bu yüzdendir ki, bu hususlarda ihtilaf olmaktadır. Halbuki Allah'ın 
bildirdiklerinde ihtilaf yoktur. "Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafıudan gelmiş olsaydı onda 
pek çok ibtiliif bulurlardı" (en-N isa, 4/82) (bkz., Abdulvehhiib eş-Şa'rani, ed-Düreru'l-Mensflre fl 
Beyani Zübedu'l-Ulumi'I-Meşhı1re, thk., Abdulhamid Salih Hamdıin, Daru lbn Zeydün, Beyrut, 
tsz., s. 36. ) 

7 ı. Bu ayet şöyledir: "Onlar ahbar ve rnhbanlarıoı Allah'dan başka rabler edindiler. Halbuki 
Allah'dan başkasıoa ibadet etmemekle emrolnumuşlardı ... " 
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ve ruhban) onlara (yahudilere) helali haram, hararnı he/al kıldı/ar, onlar da 

bunlara tabi oldular. İşte onların bunlara i badeti budur." 

Allkarndaki tefvizin durumu budur. Olacaksa ancak peygamber için olur .. . ,... .. .: 

c. Am el ve tasarruflardaki tefvize gelince, böyle bir tefviz insandan sadır 
olan her tasarruf ve arnelin mubah olmasını gerektirir. Bu ise hakikate aykındır. 
Çünkü insan mükellef ve yaptıkbirından. sorumlu bir varlıktır. Mükellef ise 
memfirdur. itaat etmesi gerekir. işlerin kendisine havale edÜdiği (mufavvaz) bir 

. konumda değildir. Dolayısıyla insan All~h'ın halifesi değildir. Allah böyle bir 
.. şeyderi münezzehtir72

• · 

4. Halife kavramının n ebi ve resuı· kavramlarından daha.ilstüİı olduğunu 
. ! ~ .. 

görüyoruz. Çünkü nebl, vahiy. yoluyla !<endisine rabhani iliml~[)ji~.dirilen kimse, 
·· resul de, tebliğle mükellef kı h nan kimsedir. Ak li ve nakli. deliller resfıhin masiyet 

ve emirlere aykİri hareketlerden masilm olmasıı;ıın,gerekliliğini gösteriyor, Ta ki, 
tebliğ ettiği şeylerde-Allah hakkındayalan spylemesin ve arnellerlerinde insanlara 
güzel bir örnek olsun. 

Yüce Allah, resfılune · gözetleyici melekler kılmıştır ki, onu gözet\eyip, 
Allah'ın risaletini tebliğ ettiğini belirlesinler. Bu hususta Kur'an-ı Ke,rim'de şöyle 
buyurulur: "0, gaybı ·bilendir. Gaybi'iıa kimseyi muttali ikilmaz. Ancak razı 
olduğu peygamber müstes~'a. Çünkü Allah onun önünd~n ve ardından 
gözetleyiciler gÖnderir. Ta ki, böylece, rablerinin gönderdeği şeyleri İiakkıyla 
tebliğ 'ettiklerini bilsin: Allah miların nezdinde.olanları ih3ta etmiş ve her şeyi 
bir bir sayıp kaydetmiştir" (el-Cin, 72/26-28). · 

Restil böyle olursa, acaba diğer i:nsanların durıiinu nasıldır! Artık bundan 
sonra insan umumi olarak, Allah'ın yeryüiündeki halif~sidk denilir mi?!.. Allah'ın 
dinini ikame etmek ve Allah'ın gösterdiği tarzd~ yeryüzünü imar etmek için 

ilavesiyle bu müşkil durUİil ortadan ·kal dırılabilir mi?! 
ı. .• j· .•..•• . .: 

Çen.ab- Hak,. peygamberine "Sen ne kadar ısrarlı olsan da insanlarm 
çoğu iman edecek değillerdir" (Yılsuf, 12/103) huyururken insanlar böyle bir 

72
• Meydani, a.g.e., s. 143-145. 
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hilafete nasıl layık olabilir?! Aziz ve Hakim olan Allah onları kendi yerine nasıl 

halefyapar?!.. Çünkü insanlar içinde itaatkar olanların yanında isyankarlar, hatta 

inkarcılar da vardır73 • 

5. Allah'a halifelik yapmada tevkil ve iniibe (vekil ve naib kılma) manası 

vardır. Halbuki, Kur'ani naslar bize, Allah'ın her şeyevekil olduğunu gösteriyor. 
AHah, resı11une O'nun, insanlar üzerine bir -vekil olmad@nı, .sadece bir tebliğci 

olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz insanların en hayırhsı olduğu halde, Allah 

yerine insanlar üzerine bir vekil olamıyorsa, ondan sonra gelen bir kimse de Allah 
yetip e vekil olmaya liyakatli olamaz. Bu hususta bazı ayetlerde şöyle buyruluyor: 

"B~Iki de sen, ona gökten bir hazine indiri/seydi veya onunla ber.af:Jer bir melek 

gelseydi ya! demelerinden dolayı sana vahyolunanların bi,r . kısmını 
terkedeceksin ve bu yüzden göğsün daralacak. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah 
her şeye vekildir" (Hud, 11112). Yani sen ancak bir uyarıcısın. Tebliğde bulunan 

bir peygambersin. Onlar üzerinde vekll değilsin. Vekil ancak ,yüce Allah'tır. 
Malılukatı yaratan, terbiye eden, onların maliki ve mutasarrıfi olan Allah veklldir. 
O her şeyi gözetleyen hükümranlık sahibidir74

• "Hak olduğu halde kavmin onu 
yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir vekil değilim" (el-En'iiın, 6/66), "Seni 
onlar üzerine bir koruyucu olarak .göndermedik, ·~nla~ üzeri~e bir vekü de 
değilsin" (En'am, 61107) ... 75 

6. İnsanın umumi olarak, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu fikri tehlikeli 
bir fikirdir. Zira bu fikir, yeryüzüne maddi bakımdan medeni bir ma'muriyet 

kazandıranları "Allah'm yeryüzündeki halife/eri". olmaya ehil kılar. isterse bu 

kimseler Allah'ın varlığını inkar eden kafirler olsunlar. Bu fikir, insanı, teknoloji ve 
maddi ilimler sahasında ilerlemiş sömürgeci medeni devletlere itaat etmenin 

gerekliliği ve onlara karşı gelmeme fikrine götürür. Çünkü onlar yeryüzünü maddi 

ve medeni açıdan marnur kılmaya ehil kimselerdir. Dolayısıyla onlar kendilerine 
itaatin gerekli olduğu · Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir (l).. Bu tehlikeli ve 

13
• Meydani, a.g.e., s. 146-ı47. 

74
• Meydani, a.g.e., s. 151; Alunet Akbulut, a.g.m., s. 151, 153; Mehmed Nüri Güler, "Kur'iin-ı Kerfm'e 

Göre Haüfe Kavramı", Harran Üniv. ilahiyat Fak. Dergisi, ı, 185. 
75

• Keza bkz. ei-En'iim, 6/102; Yünus. 107108; Hüd, 1 1/12; ez-Zümer, 39/41, 62; eş-Şürii.,42/6 ... 
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kaygan noktadan hareketle ingilizierin Hindistandaki tı;ıraft~rı Mirza dularn A1un~ , 
el-Kadiyam kalkıp, Allah yolunda cihadı kaldımuş ve ·lngilizlerin Allaltın· 
yeryüzünd~ki hatf~l~ri olduğunu iddia etmiştir. Ona gört:i, bu sebeple onlarla 
savaşmak, onları oradan çıkarnı ak için mukavemet gösterri:iek caiz değildir. Bilakis 
onlara itaat etmek hüküm ve saltanatlarına boyun eğmek gerekir76

• 

Hemen belirtelim ki, Meydani'nin burada şiddetle karşı çıktığı insanın 
Allah'a halife olma anlayışı, hilafet kelimesinde meydana getirilen anlam 

kaymaları ve yanlış değerlendimıeler~.yönelikt.ir. B~ konuda birbirinden çok furklı 
anlayışlar olduğuna daha önce işaret etmiştik. , . . .. ' 

İnsanın Allah'ın halifesi Ql.d.Jğu görüşüne katılmayanlara göre, insanın ··. 
Allah'ın halifesi olduğu şeklindeki 'kı:ınaatin yaygınlaşn}ı;ısi bazı sultanların işine · '! 

gelmiş, otoritelerinin halk nezdinde, daha da güçlenmesi için,. "sultan yeryüzünde 
Allah'ın gölgesidir"77 hadisi uydurulmuştur. Yine bu nedenle bazı idareciler 

kendilerini "zıllullahi ji'l-Arz" (Allah'ın yeryüzündeki gölgesi) şeklinde 
nitelemişlerdir. Böylece kendilerini adeta Allah'ın iradesi olarak takdim 
etmişlerdir. Çünkü bu yaklaşım yöneticileri sorumluluktan kurtarmaktadır. Bu 
yüzden müslüman toplumlar yöneticilerini hesaba çekememişlerdir. Egemenlik 
halkın olmayınca, halka hesap vermek ve halk tarafından değiştirilmek de söz 
konusu olmayacaktır ... 78 

16
. Meydani, a.g.e., s. 152. . 

71
• Bu hadisi bu lafizlı,ı ibn Neccar Ebü Hureyre'den, Beyhaki 've Hakim ibn Ömerden rivayet 

etmişlerdir. Bu hadiSin bıişka bir lafızla, "Adil, mütevazi sullarl Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve 
mızrağıdır ... " Şeklinde,de rivayet edilmiştir (bkz. !smail b. Muhammed Aclüni, Keifu'l-Hafo ve 
Mw.l/ll'l-İlhlis, Pıinı't~ J:uras; Kahire, tsz., s. 55 ı vd.). Bu lafizla· yapiTan riviiyetin Ilianasında bir· 
yanlışlık olmadığı d.uşünÜIÜrse, önceki riviiyeti de bu maliada değerlendirmede bir beis yokuır. : 
Nitekim, insanın Aiiıih'ın halifesi olduğu görüşüne şiddetle karşı: ç,ıkan İbn Teymiyye de, bu hadisin 
manasının doğru olduğunu söyleyerek, sultanın salih olmasıyla, insaniann işlerinin de salih 
olacağını, aksi halde yani bozuk olupea da, insaniann işlerinin de o nisbette bozulacağını 
söylemektedir ... (bkz., ibn Teymiyye, Mecmuu'I-Fetiivii, XXXV; 45-46). '· 

78
• Şimşek, a.g.m., s. 112, Akbulut, a.g.m., s. 152; Etem Rühi Fığlalı, "Egemenlik Kimindir?";.Türkiye 
Günlüğü, sayı, 45 (Mart-Nisan, 1997). Hükümdarlar Uzak-Doğu geleneğinde de "Tann'nın vekili" 
olarak görülmüş, böylece Kutsal-Imparatar anlayışına gidilmiştir (Rene Guenon, Maddi iktidar 
Ruhani Otorite, çev. Birsel Uzma, Ağaç yay.lstanbul, 1992, s. 32, 67). · 
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Kanaatimizce, bu fikir sadece bazı sultanlar tarafından kullanılmamış, aynı 
zamanda bu kanaatte olanlar, sultanları yanılgıya düşürmüşlerqir. Şu hadise bu 
duruma güzel bir örnektir: Bir defasında m~şhCır muhaddis Zührl, halife Velid b. 
Abdulmelik'in huzuruna girdiğinde, Velid ona, "ehl-f Şam'ın bami anlattığı hadis 
nedir?" diye bir soru yöneltmiş, Zührl de, "o hadis nedir ey mü'minlerin emiri?" 
diye meselenin izıllıını isteyince, Velid şöyle devam etmiş: "Bana naklettiklerine 
göre, Allah bir kulunu raiyyetine yönetici yap~ığında onun iyiliklerini yazar, 
kötülüklerini yazmazmış." Bunun üzerine Zühri, "batıldır ey mÜ'minlerin emiri" 
diye cevap vererek, meselenin izahı için şöyle bir soru yöneltir: "Peygamber olan 
bir halife mi Allah'a daha değerıldir, yoksa peygamber olmayan bir halife mi?" 
Velid, "Bilaids peygamber olan halife daha değerlidir" cevabını verince, Zühri 
şöyle devam eder: "Allah peygamberi DavCıd (a.s) hakkında şöyle buyuruyor: "Ey 
Divôd seni yeryüzünde halife yaptık, o halde insanlar arasmda adaletle 
hükmet. Heva ve hevese oyma, sonra bu seni Allah'ın yolundan sapttrır. 
Doğrusu Allab'm yolundan sapanlara, hesap gününü onutmalarına karşılık 
çetin bir azap vardır" (Sad; 38/26). İşte ey mü'minlerin emiri! ,Allah'ın 
peygamber olan bir halifesine va' di böyle iken, artı!<: peygamber olmayan bir halife 
hakkında ne dersin?!" Bunun üzerine Velid şöyle der: "İnsanlar bizi dinimizden 
uzaklaştırıyorlar."79 · · 

"İslam'ı teokrasiden ayıran nokta burasıdır .. Eğer_ .insanİar, Allah adına 
hükmediyorlarsa, böyle bir yönetim teokrasiden başka bir şey değildir. Bunun 
adresi ise, İslam değil Hıristiyanlıktır. Allah adına hükm~tme olsa olsa'vahiy alan 

ve bataları vahiy tarafından düzeltilen için söz konusudur. Bu durumda olanlar ise, 
sadece peygamberlerdir. .. "80 

İslam Tarihinde Haricilerle başlayan hakimiyet (egemenlik) tartışmasında, 
Kur'an'ın Allah'a aid olduğunu bildirdiği kozmik ~e ontik hakipıiyet ile siyasi 
hakimiyet karıştırılmış, siyasi egemenlik ontik egemenlik olarak 
değerlendirilmiştir. ·Böylece, egemenliği kullanan siyasi iktidarın kaynağı olarak 
Allah (c.c) görülmüş, devleti yöneten kişi de, Allah'ın vekili olarak 
değerlendirilmiştir. Halbuki hakimiyetin Allah'a aid olduğunu itade eden ayetler 
toplumun yönetimiyle, yani siyasetle ilgili değillerdir. Mutlak güç sahibinin Allah 
olduğunu ifade etmektedirler. Kur'an'a baktığımızda siyasi egemenliğin insana ait 
olduğunu görmekteyiz. İnsanın yeryüzünde "halife" olacağı bildirilmekle, hür 

79
• İbn Asım ei-öımati, Hadfiiku'l-Ez/ıar, thk., Ebü Hemmiim, A. Abdulhalim, Mektebetu'l-Asri:yye, 
Beyıüt, 1996, s. 94. 

80
• Şimşek, a.g.m., s. 112; Akbulut, a.g.m., s. 15 L 
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iradeli, kendi adına iş yapacak, eylemlerinden sorumlu olan bir varlık olacağı 
açıkça bildirilmiştir.. Allah jçin iş yapmak başka şey, Allah'ın yerine iş Y<ıpın.ak 
başka şeydir. Hiç bir insanın Allah'ın yerine iş yapmaya h~~ v:e yetkislyo~. 
Yüce A'llah'ın Davı1d (a.s)'dan, peygamberimizden ve diğer· insanlardim adaletle 
hüknietriıelerini istemesi81

, insanda hükmetme gÜcünün bir delllİO:ir:· ·İnsan, 
hakimiyeti Allah'a biiakalım derken, kendiiii O'nun yerine koymakta, O'nun vekili 
saymakta, böylece tehlikeli bir yola giıiriektedir82• 

Arnmara da, bu anlayışı İslam kültür birikimine sokanların şii düşUnce 

sahipleri olduğunu belirtmekte ve şunları söylemektedir: Onlar İslam'ın siyasal 

görUşUnün demokrasiden özde ayrıldığı kanaatini belirtirler. Çünkü demokrasi 

milletin ve ümmetin idaresidir. Otorite halka aittir. Buna karşılık İslam'da otorite

onlara göre- yalnızca Allah'a aittir. Zira tek hakim O'dur ve hakimiyet Alliıh'a 
aittir.,.. anııır bu görüşleriyle islami sistemdeki siyasi otor;ite s:;ıhibjııi -hakinl kişiyi
Allalı'ın vekili kılıyorlar ... Bu otoriteyi üstlenen kişi "iHihi hak"'la yöneten, Allah'ın 
vekili, halifesi, gölgesi olan biri durumuna dönüşüyor!..83 

. İnsan amir değil me'rnı1rdur84• K~ndi dilediğini yer~e getirme hakkına 
sahip değildir .. Kendisini yetkili kılan otoritenin isteğini yerine getirmelidir. 

Böylec~ o mesuliyeti kendisine ait olarak serbest bırakıJmış bir v.arlıktır85• . 

81
• "Ey Davud seni yeryüzünde halife yaptık. öyleyse insanlar arasında adiıletle · bükmef' 

ayetindeki adaletle bükmet ifiidesi, insanın Allah'ın vekili olmadığını, sadece Allah'ın belirlediği 
esaslar doğrultusunda hüküm vermesi gereken bir kul olduğunu göstermektedir. Çünkü vekil olsaydı 
böyle bir ifiideye ihtiyaç ve gerek olmazdı. 

82
• Akbulut, a.g.ın., s. 151-152; Fığlalı, a:g.m., s. 24. 

83
• Muhammed Aıniııara, Laiklik ve Dini Fanatiun Arasında Islam Devleti ( ed-Devletu'l-lslamiyyetu 

beyne'1-Aimaniyyeti. ve Sultati'd-Diniyye), çev. A. Karababa-S. Barlak, Endülüs yay., İstanbul, 
1991. s. 47 vd.) ' ·.· · : ' · · 

84
• ·Necmeddin Dilye bu mevzuda şöyle diyor: İnsan Rabb'ın kulu kiliıiatın'halifes.idir. GörtıYi de Allah'a 
karşı kulluk kilinata karşı halifuliktir. Diiye insanın kulluğunu ve halifu~iğini şöyle izah ediyo.r: O 
külli irade karşısında kul, iradesiz varlıklar karşisında halifedir. Kıilluk ise, cıiii iradenin kı.\lli 
iradeye rilm qlmasıdır., Halifulik ise, cüz'i iradenin, iradesiz varlıklan irade etmesi, tanıması ve küJii 
iradenin arzusuna uygun şekilde onlan yönetınesldir. Böylece · Oayç, . insanın halitelikten 
kaynaklanan soruniluliığuiıu şu iki madde ile· açıklamış oluyor: a. üzennde yaşadığı. yeryüzü başta 
olmak üzere, .vı;ırlık al~i tanıma, keşfetme ve üretimde bulunma, b. Kendisini ve varlık alemini 
yönetme. Celal Kırca, Necmeddin Diiye'ye Göre Kur'an'da İmalı ve İnsanın Haİifeliği, (Kur'ao 
ve Bilim içinde), Marifet Yayınları, İstanbul, 1996, s. 220-221. 

85
• Lütfuilah Cebec~ "Kur'iin Sosyo/ojisi Ozerine Bir Deneme", İslami Araştırmalar, Sayı, 3 (Ocak, 

1 987), s. 13, C ebeci'ye göre, insanın Allah'ın ha lifesi olması, Rağıb ei-İsfuhaiıl'nin de dediği gibi, 
teşrifiçin olup, mahdüt bir saliThiyettir (bkz. s. 13 ). ' · · 
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, .. 
Diğer insanlar Allah!ın birer kulu, me'mfuu oldukları gibi, sultanhir, devlet 

başkanları _da öyledir; Herkes bulunduğu şartlar içinde Allah'ın emirlerini yerine 

getirmekle· gÖrevli dir. Zengin bir kimsenin fakire göre mükellef olduğ~ jlave 

emirler olduğu gibi, bir valinin, devlet başkanının da tebeasına göre, ilave .. olarak 

başka yü.k:Ümlülükleri ·vardır. Bu durum onu me'mfuiyetten çıkarmaz, bilakis 

Allah'a karşı sorumluluğunu artırır. Allah herkesi bulunduğu şartlara, ortama göre 

hesaba çekecektir. 

_İbn. Teymi}ye, bu i'ffidenin baŞka bir rtıahzfuuria dikkat-•çekerek, bazı 
vahdet-:-i VÜciidcuların, marı'aca akla yakın bir ifiide olan; "insan küçük tilelJldir" 
cümlesin e, irA/lah da, · bii.jmk aiemdir" iRidesini ekleyerek, Allah'ın mahh.ikatın 
vÜcCıdi.ıİıun aynı olduğunu, i'nsanın da var-lıklar içinde Allah'ın isim. ve sıfa,tlarını 
kendiride toplayan bir halife olduğunu söylediklerini, böylece kendilerini 
Fir'avnluğa ve biitıniliğe. götüren · rab ve ilahlık davasında bulıindu](Iaiını 
nakleder86• · · · · 

7. İnsanın Allah'ın halifes.i olduğu fikri sonra~an ortaya çİkmıŞ bid'at bir 

görüştür. Bu görüşü seleften hiç kimse söylememiştir. Şer'i bir dayamiğı yoktur. Bu 

hususta itimadedilen şey yanlış bir te'vildir87
• Sonra bu te'vll yayılmış ve pek çok 

İslam davetÇisinin hoşuna gitmiştir. Onlar bu mefhCımlainsanların vicdanım Allah 

yoluna bağlamakta, Allah'ın hüküm ve dinine davette\İB.ha feşvikkar ve harekete 
geçirici görmüşlerdir88• .,... . . . 

·, ·' '' 
8. Meleklerin, . "!Jen yeryüZünde bir balifiyaratacağım" ·iiyetinden, bu 

yaratılanJn Allah'ın halifes i olacağını anlarnalarına · fmkan yoktur.· ÇüİıkU onlar 

biliyorlardı ki, Allah Alim ve Hakim'dir, kendi yerine; ancak ehil olan bir kimseyi 

halife seçer. Eğer melekler böyle·bir şey anlasai~~dı, "~rada fes~t çıkaracak 
ve kan dökecek. birini mi ·yaratacaksın" şeklinde bir soruyla karşılıkta 
bulunniazlardı. Çünkü Allah'ın onlara- "ben. yerime bir h~lij~:·yaratacağım" 
demesine mukabil meleklerin, "orada· fes~t ÇikaracıJk ve ~an dökecek birini mi 

yaratacaksm" demeleri gerçek,t~h çok garip, yadırgarıacakbk dur~~ olur. Böyle 

bir bağ; açıkça-reddedilecek bir şey deği,lniidir?! Kendisfne halife olunanın (Allah) 

86
• Bkz.lbn Teymiyye, Mecmuu'l-Fetlivli, XXXV, 44. 

87
• Daha önce zikrettiğiniiz Taberi'nin te'vili kastediliyor. 

88
• Meydani, a.g.e., s. 152-153. 
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sıfatları içinde böyle bir şey (fesat çıkarma ve kan dökücülük) var mı ki melekler 

öyle sorsunlar?! Fakat, Taberfnin anladığı gibi, hallfenin adaletle hükmedeceğini 

anlar~ o zaman, meleklerin böyle bir soı;u ~ormaları mümkün olur. Yani bu 
müfSid, kan dökücü kimseler, aralannda adaletle hükfun verip, haklarında Allah'ın 
hükümlerinitatbik edecek birine mtJİı.taç olurlar89• . . - . 

İnsanın: Allah'ın: İlalifesi O.lmadığmı .Şöyleye~le.rin Ayetteki H~iit~ 
Kelimesinden Anladıkları · . · 

İnsanın· halifehıllah oldugu fikrine ·şiddetle kf!rşı çıkan ılbn Teynjiyye~nlıı, 
"Ben yer yüzlinde bir halife yaratacağım;' ··ayetiri:deki halife kelimesini "yer 

yüzünde daha· önce yaşamış dlanların yerirte- geçetek bir . varlık"90 ·olarak 

değerlendird@.)'ukarda geçmişti. Muasır alimlerden bazıları da, ayetteki halifeye, 

benzer m·analar vermişlerdir. Meydan!,· Taberi'nin. halife ba.kkında zikrettiği iki 

görüşün. de· muhtemel olduğunu belirttikten sonra,. iyice düşünmenin sonucunda 
ikinci manayı, yani hallfenin, tenasül yoluyla birbirine halife olan insanoğlu 

olduğu görüşünütercih ettiğini belirtniiştir91 • 

İnsanın Allah'ın hallfesi olduğu görüşüne karşi çıkan Nedvi'ye göre ise, 
ayetteki halifeli.kıe ·ta'lfmu'l-esmti (Hz: Adem'e isirolerin öğretilmesi) arasında çok, 

sıkı bir irtibiit vardır. İnsan ancak bu işiınieri öğrenmekle halife olmuş arza ve arz 
üzerirıdeki diğer varhkbıra üstünlük sağlamış ve onlara hakim duruma gelmiştir9:,. 

Nedvi'ye göre, bu. isimler varlıkların ünvanları, tarlfleri, husisiyetleri fuyda' 

ve zararlarıdır. Kısaca, asnmızda "science" olarak isimlendirilen ilimdir. Çünkü 

modern ilim~er (fizik, kimya, biyoloji, jeoloj( astronoi:ııi vb.) bu varlıkları, 
özelliklerini, dış görünüşlerini, maliyetlerini inceliyor. Kur'an bunların hepsine 

icazlı bir lafizla el-esmti demiştir. Bu ilme Kur'an ıstılahınca ilmu'l-esmti 

diyebiliriz. Dolayısıyla, bu ilimleri tanımadan el-ı;:smii'yı anlamak mümkün 
değildir. insana verilen ilk ilim şer'i ilimler değil, bu ilimdir93

• Arzın halifesr 

. ·. 
89

• Meydan!, a.g.e.:s. 160-16 I. 
90

• Bkz. İbn Teymiyye, Mecmliu'I:Fetlivli, XXXV, 44; Minhlicu's-Süiıne, V, 525. c · · • · · 
91

• Bkz. Meydan!, a.g.e.,s. 159. Taberinin nakletteği birinci görüş ise, halifuden maksad ın, yeryüzünün 
önceki sahibi olan cinlerin yerine geçen insan olduğudur. · 

92
• Bkz. Nedvi, a.g:e., s. 9. m 4. . . . 
. a.g.e.,s. 9, 1; . 
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olmak, ancak bu kevni ilimlerde ve içtimal ve medeni sanatlarda maharet 
kesbetmekle elde edilir. İnsan, varlıkların terkiblerini, mahiyet ·ve vazifelerini 
bilmezse onlardan tam olarakistifade edemez. Onlara tevdi edilmiş kabiliyetleri 
kullanamaz. Böyleleri için yer yüzünde halife olmanın bir manası kalmaz. Bu 
alanlarda geri kalmak, asrımızda olduğu gibi, siyasi ve içtimal açıdan sıkıntı ve 
bedbahtlıklara sebep olur. Çünkü bu kuvvete sahip ilerlemiş ülkeler, geri kalmış 
ülkeleri biikirniyetleri altına almakta ve zaman z~an tehdit etmektedirler. 

Müslümanların. arzın halifeleri olmaları, yükselp'ıeleri içi!l, . bu ~l~mlere. sımsıkı 
sarılmaları gerekir. Çünkü bu i.simler sayesinde batılılar onlara galebe ettiler. 

Böylece bu ayet müslümanları derin uykularından uyandınyor, onları şiddetle 
•' . . . . .. 

/sarsıyor, çalışmaya yöneltiyor. Ancak bu sayede halife-i arz ola~ileceklerini haber 
. veriyor94• .. . . 

Bu ilim sayesinde insan meleklere üstün kılınmıştır. Çünkü, varlık 
mertchelerini bilmeyen kimse, yeryüzünde halife olmayı hak edemez. 
Yeryüzündeki halifelik için oradaki mahlukatı, özellik ve eserlerini bilmek gerekir. 
Meleklerin tabiaatinde ise bu kabiliyet yoktur. Hz. Adem'ebu ilim Allah tarafindan 
verilmiştir. Adeınoğulları ise, cehd ve gayretleri neticesinde bu ilmi elde eı;lebilir. 
Cenab-ı Hak, insanlara, bu ilmi elde etme istidadını fitratlarına yerleştirmiştir ki, 
varlıkları kendilerine musahhar kılsınlar ve halife-i arz olma mes'uliyetlerini eda 
etsinler. Dolayısıyla bu ilimler faydasız ve gayr-ı İslami değildir. Bilakis, rabhani 
ta'limle ögi'etilmiş ve halife-i arz olmada ilk hedefolan·ilimlerdir95

• 

••. a.g.e., s. 14, 15, 94. . . . 
95

• a.g.e., s. 14, .ıs (Muhammed Şefi', Tefsiru Maarifi'l-Kur'ôn, 1, 178 'den naklen). 
Bu ilimler zaruri olma5aydı Cenalrı Hak onlan öğretınezdi. öyleyse, bu ilimleri bilmernek ve 

gereklerini yapmamak dünya ve abiret hııSaretirie sebep olur. Allah'ın öğrettiği bir ilim, değersiz ve 
bayağı olamaz. Hz. Adem'.in i/mu'/-esmti ile şereftendirilmesi gösteriyor ki, ilk insan yeıyilzüne 
rabhani ilim ve irfiınla gelmiştir. Bir eline ilmu'/-esmd meş'alesini, diğer eline de varlıklan tesbir 

: dizginini alarak gelmiştir. Böylece halifelik sahasını· hızlı bir şekilde kat'edecektir. 
Dolayısıyla bazı Batı'lı filozoflann, insanın başlangıçta etrafindaki varlıklardan korkarak 

onlara boyun eğdiği, şerlerinden emin olmak için onlara ibadet ettiği iddiasının gerçekle hiç bir 
alakası yoktur. O varlıklar insanın ilahı değil, bililkis hizmetçileridirler. Insan bütün o varlıklardan 
daha üstün mertebededir. Mertebece kendinden aşağı olanlara ibadeti doğru değildir. "Andolsnn, 
insanı mükerrrem luldık ve onu kara ve denizde taşıdık..." (el-İsrii, I7nO) ayetide bu gerçeğe 
işiiret etmektedir. İlmu'/-esmdyı öğrenmek. ve araştırmanın en önemli maksadı. marifi:tullah'a 
ulaşmaktır. Halife, bu esmfuıın manalannma ve rububiyetin nizamma dalarak· Allah'ın varlığına diiir 
deliller çıkaracaktır. İliibi hikmet, ta'lim-i esrnil ile, bu ilmin Hz. Adem'in eviadı içinde yayılarak 
ilmi mahfil ve meclislerde delillerle desteklenerek kuvvetli bir hüccet ve bürhan çarşısı olmayı 
murad etmiştir (Nedvi, a.g.e., s. I 8-36 ). 

202 



Seyyid Kutub da, bu iffideden hareketle, Yüce Allah'ın bu yeni varlığa 

yeryüzünün dizginlerini verrneği, orada olanları keşfedip, kullanmasını murad 

ettiğini itade etmektedir96
• 

Muhammed Gazali de; bu doğrultuda beyanda bulunarak şöyle demektedir: 

Bu ayet, Hz. Adem'in bu ilimler sayesinde meleklerden üstün duruma yükseldiğini ... 

ve halifeliğe hak kazandığını iffide etmektedir. Adem (a.s)'a has kılınan bu ilimler 

açıktır ki, arz ve arz üzerinde yaşamayla, arzın iman, kuvvelerinin keşfi vb.· ile 

alakah ilimlerdir. Adem (a.s) arzla alakah bu ilimle~in (fizik, kimy~ biyoloji gibi) 
alfabelerini öğrenmişti...97 ··. · · . . 

Nedvi'ye göre, bu ayetler evrim teorisini de açık bir şekilde reddetmektedir. 

Çünkü, bu teoriye. gÖre . insan, bir türden diğer bir türe intikal etmek suretiyle 

binlerce yıl sonra insan haline gelin iş, çok sonraları konuşmayı ve okuma yazmayı 
öğrenmiştir. Halbuki bu ayetler ilk insan Hz. Adem'in konuşma kabiliyetiyle ve 

bütün isimterin kendisine öğretildiği bir vaziyette yaratıldığını haber veriyor. 
"İnsanı yarattı, ona beyan etnıeyi,.öğretti" (er-Rahman, 55/3, 4) ayeti de, arada 

atıf harfinin zikredilmemesiyle, insa~ın. :Ya:ı:atllır. yaratılmaz kendisine konuşma 

kabiliyetinin verildiğini gösteriyor. Yani insan bu kabiliyetle beraber yaratılmıştır. 

Ayrıca bu durum, konuşma ve beyanın ilahi bir İhsan olduğunu, çalışma ve 
çabalamayla olmayacağını gösteriyor. Nitekim, goril ve şempanzelerebu hususta 

bir şeyler öğretine çabalan başarısızl~kla sonuçlan~ıştır98• 

Bu ayet aynı zamanda, CenalJ.:ı. Hakk'ın Hz. Adem'e bir lisan öğretliğine 

delalet ediyor. Çünkü lisan olmadan esmanın öğrenilmesi olamaz. Dolayısıyla 

lugatın vazıı Yüce Allah'tır. Bu iş insanın vüs'atinde olan bir şey değildir99• 

Nedvi, ta'lim-i esma ile,· yeryÜzünün halifesi olan insanoğlunun, aynı 

zamanda birbirine de halifelik ettiğini, hal'ifeliğin bu manada kullanılışının 

Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde yaygın olduğunu örneklerle anlatmaktadır 100 • · '. 

96
• Bkz. Seyyid Kutub, Fi Zıl1J.Ii'l-Kur'iin, 9. bsk., Daru'ş-Şuruk, Beyrut; 1980, ·I, 56. 

91
• "isliimiyyetu'l-Ma'rife", Seyyideti, 1991, sayı: 548, s. 51. 

98
• N ed vi, a.g.e.,s. 20-21. 

99
• ag.e., s. 29. 

100
• Bkz. a.g.e., s. 24-25. 
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Nedvi'ye göre, halifenin ıstılahi manası ise, insanın dinin gereklerini 

yapmakla sorumlu ve yükümlü olarak yaratılmasıdır. "Sonra sizi, onlarm 
ardmdan yeryüzünde halifeler yaptık ki, nasıl amel işleyeceğinize bakalım" 

(Yunıls, 10/14) ayeti bu durumu açıkça ifiide etmektedir. 

Nedvi'nin ifiide ettiği gibi101
, insanın halife kılınmas~ bir ,gerçe~i daha ifiide, 

etmektedir. O da, insanın bu dünyadaki canlı türlerinin t:!ll sonuncusu olmasıdır. _ 

Ondan sonra başka bir tür yaratılmamıştır. "Adem'e bütün isimleri iiğretti" iHihi 

mesajı da bu gerçeğe işaret etmektedir. İnsanoğlu yara~ılmadan önce, bütün diğer 

türler ve varlıklar yaratılarak, küre-i arz, her türlü ayıp ve kusurdan hali bir 

vaziyette teşrif edecek olan insan misafirine hazırlanıp, süslenip, bezetilmiş, onun 

her türlü ihtiyacına cevap verecek bir hale getirilmiştir. Bir halife için saray inşa 

edilip, tam teçhizatlı olarak döşendiği gibi, insan denen malılukatın halifesi için de, 

yeryüzü öylesine döşenmiş, insanın yaşama ve hükümranlığına hazır duruma 

getirildİkten sonra insan yaratılmıştır. "Size istediğiniz (ihtiyacınız olan) her şeyi 
verdi" (İbrahim, 14/34) ayetide bu gerçeği dile getirmektedir. ' 

··"'· 
İnsan bu açıdan bu alemin efendisi ve bütün dünyevi varl~kların hakimidir. __ 

Dolayısıyla ona düşen her inahliika şefkat ve merhametle güzel bir şekilde

muamele etmektir. Çünkü o, Ralıman ve Rahim olan Allah tarafından gönderilmiş 

bir mümessildir. Bu yüzden Yüce Allah ona bÜtün isimleri ve husılsiyetlerini 
öğretmiştir ki, bu varlıklar hakkında bilgi sahibi olsun. O halde halifeliğin büyük 

bir önemi ve ağır bir mesfiliyeti vardır. Şu iiyette de bu durum açıktır: "Ey Davôd 

biz seni yeryüzünde halife yaptık, artık insanlar arasmda adaletle hükmet." 

Hülasa, insan özel bir emirle ve maksatla yaratılmıştır. Tesadüfi bir varlık 

değildir. Fiilierinde mutlak olarak serbest, dilediğini yapan bir varlık değildir. "Beiı 

yeryüzünde bir halife yaratacağım" ayeti de gösteriyor ki, insanın yaratılışında 

ilahi bir gaye, rabhani bir takdir vardır 102 • 

ei-Bakara, 2/30. ayetteki "halife"'nin manası hakkında çokça tenkid edilen 

diğer bir görüş ise, bu ayetteki halifeden maksat, Hz. Adem'in kendinden önce 

101
• Bkz. a.g.e., s. 25. 

102
• Nedvi, a.g.e., s. 27. 
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yaşayan, başka insanların halifesi olduğudur103 • Bu görüşü savunanlar; "halife" 

kelimesinin yanında, ; meleklerin "sen yeryüzünde fesat çıkaracak ·ve·· kan 

döketek bir kimseyi mi yaratacaksın" sözlerini delil olarak ileri 
sürmektedirler104

• 

Hz. Adem'den önce de, yeryüzünde başk~ insanların yaşadığı\görüşunün, 

Cafer~i Sadık'ın Hz. Adem'den önce yeryüzünde yüzbin Aç/em o/duğwşeklindeki 

Resülullah (s.a.s)'den yaptığı riviiyete dayandığı söylenmektedir. Cafer-i Sadık'a 

nisbet edilmesi tartışmalı olan ve muteber hadis kitaplannda yer almayan bu 

rivayet, bazı Şiiler tarafindan kabul görmüştür 1Q5 • B11 nevi görüşlerin-şiilerde kabul 

görmesinde eski İran folklorunun rolü olduğu düşüriülebilir. Çünkü, İsliimi bir 

temeli olmayan bazı İsrailiyiita ve İran ve Yunan folklörüne ait hikayelere göre, 

Hz. Adem'den önce yeryüzünde Hin, Bin veya Thn, ':Rim diye adlandırılan varlıklar 
vardı. Bu varlıklar cinlerden önce vardı. Yeryü:tiınde fesat çıkarıp, kan. d,~kll~.ce 
Allah onları hellik etti 106• . ' · ·. ·· ·. ' · ·· 

Ca'fer-i Siidık'a isniid edilen rivayetin bir benzerini İbn Arabi de 

zikretmiştir107 Ancak, kitaplarında Hz. Ademi in ilk insan olduğuna dair g9rüşler de 

vardır108• Böyle bir görüşün İsliim'ı tahrif elın~k:· amacıyla ortaya atıldığı cİ~ iddia'. 
edilmiştir109• ' · . . . 

ıo:i. Bu görÜşte olanlara örnek .olarak bkZ. Afif Abdulfuttah Tabbara, Ruhu'd-Dini'l-.fslami, .Oaru'I-İim 
' 'li'l7Mela;Yin, Beyrüt, tsi.;. \i.-· 46; Hasan Hamid Ati}.-ye, Halku'l-İnsan Beyne'l-İ/m ve'I-Kur'an, 
, Miles,c;esıitu Abdıılkerim b. Abdillah; Tunus, 1987, s. ll 1.. · · ·.' 
'· · ' Mıiirudi'nin ifadesine göre bu görüşün temeli bir. Hind e&ınesine dayanmaktadır, -!3u e&ıneye 

· · g<ite Adetn·(a.s) biriilin kölesi iken. Hiiıdistanın batısina kaçriuştır (bkz. a.g.e., s. 339). 
104

• Bkz. l;abbara, ag.e., s. 46; Atiyye,a.g.e., s. 112; Süleyman Hayri Bolay, "Adem", D.I.A., I, 359. 
105

• Atiyye. a.g.e., s. 114-l 15; Erdem, a.g.c., s. 130 (Ferid Vecdi, Diiiretu'l-Maari/, ı, 26; A. Harndi 
Akseki, "Adem", ITA. I, 78'den naklen). lmıimiyye'den nakledilen benzer rivayetler için bkz. 
Atiyye, a.g.e., s. 114-115. 

106
• Bolay, ag.m., s. 359; Matrüdi, a.g.e., s. 340. · •. 

107
• Atiyye, ag.e., s. 1 15; Erdem, a.g.e., s. 132. · · 

108
• a.g.e., s. 131-132 (Muhyiddin İbn Arabi. Futuhat-ı Mekkiyye, istanbul, 1293, III, 7l8'den naklen), 

109
• Bkz. a.g.e., s. 130, 131. 
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Ebu'I-Ala el-Maarri bu hususta şöyle demiştir: "Bu Adem'den önce ard arda 
Ademierin olması caizdir", "Akla göre, Adem bir değildir. Bilakis, kıyasa;gore 

Ademlerdir110
• '' 

Nitikim, Beyhaki'nin sahih bir senedie rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, 
"Arz/ar yedi tanedir. Her bir arzdasizin peygamberiniz gibi birpeygamber vardır" 

buyrulmuştur. İbn Abbas'dan da bu hususta şu rivayet nakledilmiştir: "Yedi arz 

vardır. Her. arzda sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem'iniz gibi bir 

Adem, Nuh gibi bir Nuh, İbrahim gibi bir İbrahim, isa gibi bir isa vardır." Ancak 
bu rivayetlerin senedi sabih olsa da, bu durumun metinlerinde bir illet ve şaziığa 
'engel olamayacağı, israiliyyattan olabileceği söylenmiştir 1 11 • ·-. .. 

Yedi arzda başka insanların ve peygamberlerin bulunmusı mümkün 
görülürse, yer yüzünde de bu durumun bir benzerinin yaşanınası aklen mümkün 
görilriebilir. Ancak elde sağlam deliller olmadan iddalı konuşmamak ve ihtiyatlı 
davranmak en doğru yaklaşım olsa gerektir. 

Bu görilş, asnmızda evrim teorisinin revaç bulmasıyla, bazı muasır Islam 
alimleri tarafindan da desteklenmiştir. Bu teoriyi kesin bir ilmi gerçek olarak 

zanneden Tabbara, Kur'an'ın hiç bir zaman ilme ters düşmediğini söyleyerek, el
Bakara, 2/30. ayetindeki "halife" ifiidesinin, bu görüşü desteklediğini ifiide 
etmektedir1 12

• 

Tabbara, Bazı müfessirlerin de bu görüşte olduğunu belirtmekte ve 
"yeryüzünde insan nev'inden olan bir veya daha çok sınıf vardı ... " ifadelerini onlara 
nisbet etmiş fukat bu hususta bir kaynak zikretmemiştir. Tabatabal de, bazı 

müfessirlerin böyle bir görüşü muhtemel gördüklerini belirtmekte; ancak kaynak 
zikretmemektedir113

• Meşhı1r tefSirlerde rastlamadığımız bu görüşün kaynağını 
tesbit edemedik. Hz. Adem'in ilk insan olduğu hususunda hemen hemen bütün 
İslam alimlerinin ittifak halinde olduğu114 düşünülürse, böyle bir görüşte olan 

110
• Bkz. Matrildi, a.g.e., s. 339. 

111
• Bilgi için bkz. Acliiııi, a.g.e., I, 123. 

112
• Bkz. Tablıara, a.g.e., s. 45-46. 

113
• Bkz. Tabatabiii, a.g.e., I, 1 I 6. 

114
• Erdem, a.g.e., 133 
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müfessirler varsa da, bunların bir kaçı geçmeyeceği açıktır. Sablıni; bu tür fikirleri 

şiddetle tenkid ederek, bu teorinin yanlıŞlıkların ı zikretmiş ve HZ. Adem'in beşerin 
atası (ebu'l-beşer) olduğuna dair pek çok ayet sıralamıştır115• Atiyye ise,, .Hz. 
Adem'in ebu'I-beşer · qlabileceğini fakat ebu'I-insart olamayacağını iddia 

etmektedir. Ona göre K~r'an-ı Ker'im'de·ge~ beşer, insan; insi, nas,, üİtas, enasi 
kelimeleri lugat açısından insana deliii et -~tse de, .ar~ ların da' furk vardır. Kur'an'da 
Hz. Adem'in beşerin atası olduğu ifade edÜmekttt<fir. Beşer, insandan bir gruptur. 

Ona göre, nas'm bir kısmı insan değildir: İnsan n~s.dan bir kısım, nas da eniisinin 
bir kısmıdır ... 116 Adem',den · önce Ademler fikri, günümüzde iuhçuluk 
taraftarlarının da savundukları bir fikirdir. Çünkü onlara göre, ruhsal tebliğler 
dünyamıza pek çok Ademierin ve pek çok Hawa'l~rın gelip geçtiğini . 
söylemektedir117

• 

Ancak şunu hemen belirtelim ki, geçmişte Adem'den önce Ademler 
olduğunu söyleyenler le günümüzde bu fikri (evrim teorisini} savunan lar arasında 
çok önemli bir furk vardır. Çünkü öncekiler böyle bir fikri. ortaya atarken evrim 
teorisine değinmemişler, insanın baŞka· v~lıklardan, zamanla tekamul ederek 

bugünkü hale geldiğini söylememişlerdir. Onlar sadece, HZ; Adem'den önce de 
insan nev'inden başka varlıkların yaşadığını ve onların yeryüzünde soylarının 
tükeomesinden sonra, HZ. Adem'in yaratıldığını söylemişlerdir. Dolayısıyla bu 
fikrin günümüzdeki evrim nazariyesiyle hiç bir ortak yönü ve bağlantısı yoktur. 

Günümüzde bu fikri savunanlar ise, tamamen evrim teorisinden hareket 
etmekte, insanın evrimcilerin iddia ettiği gibi, tekamul ederek bu hale geldiğini 
söylemektedirler. Bu hususta haklarında pek çok tartışma bulunan yarı insan 
görünümündeki fosilleri del'il olarak kullanmaktadırlar. Hatta Atiyye, bu hususta 
daha da ileri giderek, Kur'an'daki enasi, nas, insan kelimelerinin hominoids, 

hominidis ve homo olarak nitelendirilen farklı fosil türlerine delalet ettiğini ifade 
etmiştir118• 

ııs. Bkz. Muhammed Ali es-Siibüni, en-Nilbilvve:t ve'l-Enbiyii, 3. bsk., Dımeşk, 1985, s. 120 vd. 
ıı 6• Bkz. Atiyye, a.g.e., s. 89-107. 
117

• Bkz. Sadi Çaycı, Ruhçuluğa göre: Kur'an Öğretisi, Ruh ve Madde Yayınlan, istanbul, 1995, s. 79. 
118

• Bkz. Atiyye, a.g.e., s. 9 I. 
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Sonuç 

el-Bakara, 2/30. ayette geçen "halife" kelimesinin ifll.d{ ettiği mana 

hakkında buraya kadar anlattıklarımızdan şu sonuçları çıkarabiliriz: 

1. "Halife" kelimesi şu manalara muhtemeldir: 

a. Daha önce yeryüzünde bulunan melek veya cinlerin yerine, yeryüzünde 

yaşamak üzere yaratılan insan. 

b. Birbirini takib eden, bir neslin ardından diğerinin geldiği y~zünde 

kısa bir müddet hüküm süren ölümlü insanlar. 

c. Yeryüzündeki bütün varlıİ<Iara hükmeden, istediğinde onları emri altında 
kullanan, yeryüzü sarayının sultanı, hallfe-i arz119

• 

d. Artık kendisinden sonra başka bir canlı türünün yaratılmayacağı son tür. 

2. İnsanıı:ı · Allah'ın halifesi olduğu iddiasına gelince, bu görüş,, "halife" 

kavramı hakkuida söylenen görüşlerden sadece birisidir. Bazı müfessirler ancak 

Hz. Adem, Hz. Davı1d gibi peygamberler için bu ifadenin kullanılacağını 

söylemişlerdir. Bazi rivayetlerde geçen "halifetullah" ifil.desi ise mehdi ve diğer 
bazı salih zatlar için kullanılmıştır. Ayrıca, bu ifil.denin merulun failine izafesi 

kabilinden, Allah'ın halife kıldığı kimse manasında kullanıldığı da muhtemeldir. Bu 

manalarda kullanılan "hallfetullah" ifil.desine itiraz eden yoktur. Ancak, bütün 
insanların Allah'ın halifesi olduğu fikrini, Kur'an'da tartışmasızcakabul edilen bir 

fikir olarak takdim etmek, bu fikrin İslam'ın öz m~Iı olduğunu söylemek doğru bir 
yaklaşım olmasa gerektir. Üstelik bu ifil.deyi bü~n .insanlar için· kullaninanın 

dağuracağı sakıncalar ortadadır. ''. 

Bir fikrln Kur'an'da ve islam'daki yerinin ne olduğunun iyi belirlenmesi 

gerekir. Ümmetin tamamının değil de, sadece bir kısmı tarafindan savunulan bir 

fikri İslam'ın tartışmasız kabul edilen bir fikri olarak takdim etmek doğru değildir. 

119
• İnsan namazda iyyiike na'budu (yalnız sana ibadet ediyoruz) diyerek Allah'a yöneldiğinde, bir nevi 
yeryüzündeki bütün varhklann ibadet ve tabiyyelerini onlar narnma Allah'a arzetmekte, sana ibadet 
ediyorum yerine, sana ibadet ediyoruz diyerek onlann haliresi ve temsilcisi olduğunu 
göstennektedir. 
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Çünkü bu fikrin kesin olarak İslam'ın malı olduğuna dair bir delil yoktur~ Doğru 

olan, bazı alimlerce böyle bir fikrin savunulduğunu söylemektir. Böyle bir 

yakiaşım sadece bu mesele için değil, bütün dini meseleler için geçerlidir. 

Müslüman'a düşen dinde tartışmalı olan, hakkında farklı ve değişik ~kirlerin 

bulunduğu konuları İslam'ın .veya Kur'an'ın öz malı imiş. gibi takdin.ı_ etmemektir. 

Bu fikirlerden bahsederken tartışmalı olduğunu özenle belirtmek gerektir. Ancak 
üzerinde ittifak edilan, itiraz edilmemiş meseleleri Kur'an'ın kesin iradeleri 9larak 

takdim edebiliriz. 

Burada şunu da belirtelim ki, insanın Allah'ın hallfesi olduğunu 

söyleyenierin de bu iffl.deyle farklı ,_şeyleri kı:tstettikleri, niyetlerinin başka başka 

olduğu açıktır. Başlangıçta, daha çok peygamberlerin, Allah'ın hükümlerini tatbik 
ve insanlar arasında hüküm verınede Allah'ın hallfesi oldukları, insanın teŞrifiçin 
Allah'ın hallfesi kılındığı görüşü ağırlıkta iken, sonraları bu kavram daha da 

genişletilerek, bütün insanların Allah'ın hallfesi old~ğu gö~Üşune yönelme 

olmuştur. Halifeligin hangi manada olduğu hakkında da farklrizahlar vardır. Bu 

gruplar içinde en ileri gidenler ise, Maddeten terakki etmiş gayr-ı müslim firkaları 

Allah'ın hallfeleri görenlerle, vahdet-i vücutçuların savunduğu hali:feliktir. İbn 

Teymiyye'nin, "Allah'a halife kılan kimse müşriktir" 120 sözüyle kastettiği kimseler 
de halifeliği bu manada, yani insanı bütün yönleriyle Allah'ı temsil eden, adeta 

küçük bir ilah gibi gören kimseler olsa gerektir. 

3. Adem'den önce başka Adem-'lerin varlığı ise, her ne kadar Allah'ın 

hikmeti ve kudretine aykırı olmasa da, elde kat''i bir delil olmadap, savunulması, 

hele Kur'an'a isnadı doğru olmayan bir görüştür. 

Şunu da belirtelim ki, bu sonuçlar ulaşabildiğimiz kaynaklann sunduğu 
bilgi ve kendi değerlendinnemizin bir ürünüdür. Bu kon.uda nihai söz söyleme 

veya ayetin manasını sınırlandırma gi~i bir niyetimiz yoktur. 

120
• İbn Teymiyye, Mecmuu'l-Fetiivii, XXXV, 45. 
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