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Imamet/Devle~ Başkanlığı Anlayışı 

Glljş 

Ebu Mans~ Matilıidi ( ö.333/944 )'den sonra en önem
li Matilıidi kel1lıncısı olan Ebı1'l-Mulıı en-Nesefi (418-
1028/508-1114)'n.in i.mamet, güncel bir deyişle devlet 
başkanlığı anlayışını araştınp, incelemeye çalışacağız. 

Bu konuda Ebı1'1-Muın Nesefi'yi incelememizin 
nedeni ise, onunla ilgili özgün bilimsel çalışınaların yok 
denecek kadar az alınasından ka ynaklan.ınııh.'tadır .ı 

Bu konu bize göre iki yönden önem arz etmek-tedir. 
Birincisi, Miltüridi ketarnının en önemli temsilcisi Ebı1'1-
Mulıı Nesefi'n.in eserlerinden yola çı.kılmak suretiyle 
Matüridi kelam ekolünün devlet başkanlığına yaklaşun 
tarzııiı ortaya çıkaracak olmasıdır. Nesefi devlet başkan
lığı kqnusuyla ciddi bir şekilde ilgilenmiş, ona keliiın 
sahasındaki en önemli eseri olan Tabsiretü'l-Edille'de 
doksan sayfa yer ayırmıştır. 

·- ikincisi de devlet başkanlığının Müslüına'nlar arasında 
ilk anlaşmazlık konusu alınasından dolayıdır. Ebu't
Hasan el-Eş :an (260-324/~73-935) Maldiliit'ında bu 
gerçeği şöyle dile getiımiştir: "Müslümanların peygam
berlerinin vetatından sonra aralarında ortaya çıkan.' ilk 
ilıtilatlan iın1lınet konusundaki anlaşmazlıklandır."2 

Bununla birlikte ·şunu da belirtmeliyiz ki, . devlet 
başkanlığı sorunu doğrudan isl1lın akaidini ya da kel1lınını 

*Yrd. Doç. Dr., Fırat Üııj.veısitesi İJalıiyat Fakültesi 

1 ·Ebı1'1-Muiıı en-Nesefi'nin İnsruı Hürriyetine ilişkin göriişleriyle ilgili 
olarak yapılan bir çalışma için bkz. Prof. Dr. Mustafa Sııit 

Yaı:ıcıoğlu, J.lntıiridi ve Nesefi'ı•e Güre İnsaıı Hii"iyeti Kavramı, 
Ankara, 1988, s. 18; Bilgi anlayışı için bkz. Prof.Dr. Mulıyittin 
Bağçeci, Allah 'ı Bilmek ve Nesefi ')'e Göre İman (Kayseri, 1995); 
Allah-alem ilişkisine dair göriişleri için bkz. Şabaıı Ali Diiıgiin, 
Nesefi ve İslam Filozoflanna Göre Allah-Alem İlişkisi (Ankara. 
1998). . 

2 ei-Eş'ari, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail, Mnkfilfıtii 'l-İsliimivı•üı ı•e 
İlıtüiifii'l-Milsnlliıı, tlık. thk. Mııhııınmed Mıılıyiddin AbdııUıamit, 
Beyrut, 1411/1990, c. I, s. 39; Ayrıca bkz. Nişvfınıı'l-Himyeri, Elııi 

Said, el-Hürıı'l-lyıı, tlık. Kemal Mustafiı., Katıire. 194!;, s. 212. 

Selim ÖZARSLAN* 
değil, İsHiın huhıkıınu ilgilendiren bir konudur. Buna rağ
men kelam oh.'Ullarından olan Şia ve onlara mei!SUP bazı 
fırkalar devlet başkanlığı ile ilgili bir takım fıkirler ileri 
sürerek o yönde değerlendirmeler yapmış ve konuyu 
inanç meselesi haline getirmişlerdir. Ehl-i sünnet kel1lın
cılan da Şia ve ona benzer diğer vahyi temellerden uzak
laşrnış kel1lın ekallerinin iddialarına cevap vermek ve 
İsl1lın toplumunu yanlış düşüncelerin tesirinden korumak 
için iın1lınet sorununu kel1lın ilıninin konulan içerisinde 
değerlendirınişlerdir.3 Bu değerlendirmelere temel teşkil 
eden şey ise, söz konusu ekallerin fikir ve ileri sürdüideri 
tezlerinin aşınlığını ve yanlışlığını vurgulamak olmuŞtur. 

Problemi ele alırken öncelikle kel1lın literatiirüh4e 
iınam kavramıyla neyin ifade edilmek istendiğini belir
lemerniz gerekir düşüncesi.ndeyiz. Sözlük'te imam "kendi
sine uyulan kiınse" anlamına gelmek"tedir. Ümmet ise, 
iınaının sevk ve idare ettiği topluma verilen bir isiındir. 
Arapça'da "el-Lnaın" şeklinde kullanılan bu kavram, 
"din ve dünya işlerinin bütününde genel yönetime ve 

· başkanlığa sahip olan kişi4 anlamını ifade etmektedir. 

imarnet ya da devlet başkanlığını ise, İlahl hükümleri 
insanlara uygulamada Allah'ın halifesi olan Hz. 
Peygaınber'e vekil olarak din ve dünya işlerinde yapılaİı 
genel.liderlik5 olarak tanımlamak müın1:ündür. 

3 Cüveyni, Ebi 'l-Mea!j Abdulmelik. Kitabıi'L-İrşlid İlii Kaviiıü'l
Edületi fi Usılli'L-İ'tiklid, !lık. Esad Teınim, Beyrut, 1413/1992, s. 
345; Gazzalt, Ebu Haınid, el-İktislid fi'L-İ'tilriid, Daru'l-Kiitiibii'l-. 
İlnıiyye, Beyrut, 1409/1988, s. 147; Şelıristiini, Abdıılkerim, 
Nilıliyeffi 'L-İkdiim fi İbtıi'L-Kellim, Me!...1ebetii'l-Miiteııebbi, Kabire, 

trs.' s. 4 78. 

4 Cürcani, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Kitnbii't-Tn'riflit, Daru'l
Kiitiibii'l-İlmiyye, Beyrut, 1416/1995, s . 35; Benzer bir tarifiçin bkz. 
Kadi Abdiilcabbar, Ahmed, Şer/m Usüli 'L-Hamse, tlı.k. Abdiiikerim 
Osman, Me!...1ebetü'l-Velıbe, Kahire, 1416/1996, s. 750. 

5 Maverdi, Ebi Hasan Ali b. Mulıaınıııed b. Habilı el-Basri, el-.4./ı/cli
nıii's-Sillıfiııiyye el-Vilfiyiitıi'd-Diııiyye, tl;ık. Halid Abdiillatif, 
Danı'l-Kitalıi'I-Arabi, Beynıt, 1410/1990, s. 29; Taftazani, Mesııd b. 
Ömer b. Abdiltıılı Sadııddiıı, Şerlm'l-Maklisıd, tlık. AbduıTııhman 
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sELI:rvf öZARSLAN 

I. Devlet Başkanlığının Gerekliliği 

Kelamcımız Nesefi'nin imarnet . anlayışına göre, 
Müslümanların idaresini üstlenecek bir devlet başkanının 
bulunması gerekli (vacip)dir. Devlet başkanlığı asıl 
itibariyle dünya ve ahiret menfaatleriyle ilişkili bir iş 
olarak değerlendirilmeh.iedir. Bu işin gerekliliği aşağıda
ki gerekçelere dayandınlınaktadır: 

Müslüman bireyler arasında dini hükümleri yerine 
g.:tirnıek, cezalan uygulamak, düşmaniara karşı ülkenin 
sın.ırlannı korumak, devletin ordularını çağın silaWanyla 
donatınak, zekatları toplamak, zayıf ve korunınaya 

gereksinimi olan bireyleri koııunak, zorbaların, soygun~ 
culann ve yol kesiciterin zararlarını engellemek, cuma ve 
bayram namazlarını eda etınek,6 insanlar arasında mey
dana gelen anlaşmazlık ve çekişmeleri önlemek, adaleti • 
tam ve h.-usursuz olarak tesis etmek, huh."1.1ka dayanan 
şahitliklerin kabulü, velileri alnıayan kimsesiz birqleri 
evlendiemek ve ganiınetleri adil bir şekilde paylaştınnak.7 
Anılan bu gerekçeler doğrultu.sunda Nesefi, topluında 
huzur ve mutluluğun sağlanması, düzenin korunınası için 
devlet başkanını zorunlu gönnektedir. Çünlii ona göre 
anılan bu işlerin tamamı devlet başkanı tarafindan yürür
lüğe konabilir. 

Söz konusu bu gerekçelerden dolayı devlet başkanının 
gerekliliği görüşünü kelamcımız sahabenin fikir birliğine/ 
icmasına dayandınruştır. 8 Devlet başkanının belirlen
mesinden sonra ona itaat etmek bizzat Hz. Peygamber'e 
itaat yerine geçmeh.1edir. Kur'an bu o lguya açıklık 

getirmektedir: ""Ev iman edenler! Allah 'a itaat edin. 

Hıırpüti, Abdullatif, Teukilıı1 'I-Kelôm Fi .4kôidi E/ıli İslam. 
Dersaadet, Necııı İstikbal Matbaası, İstanbul. 1330/ 1911, s. 360-36 ı. 
Arnirn , Beynıt, 1409/1989, c.V, s. 232; İbn H :ıldun, Muknddime. 
Çev. ZakirK:ıdiri Uğ;uı , İstııııbul, 1989, c. 1, s . 481482; İbn Hııımıın , 
Kemal, el-Musliyere (şerh ve hnşiyeleri Şcrhu'I-Mıısiıyere ve 

Musfu:ııera bi Şerhi'l-Mıısayere ile birlik1e), İstıınbul, 1979, s. 253; 
6 Nesefi, Ebıı'l-Muin Meynıiin b. Mıılıaııınıed, Bnlırii 'l-Kelôm fi .-lkôi

di Elıli'l-İsllinı, Matbaa Meşriki'l-İrflin, Konyıı , 1327-9, s. 48. 
7 Nesefi, Ebıı'l-Mııin Meyınün b. Mulı:unnıed, T(lbsirntii'l-Edille Fi 

Usıili'd-Diu , Uık. Claude Salmne, Dunaşk, 1993, c. II, s. 823, 830; 
Nesefi, Ebu'l-Mııin .Meymüıı b. Mulıanınıed , Temlıiıl Fi Usuli'd
Diıı . Tiık. Abdıılhayy K.ıbil, Danı's·Sekiife, K;dıire, 140711987, 106; 
krş: Nesefı, Ebi Hafs Ônıer b. Mııhanııned, !ıleJui Akôid, (Şerhu'l
Akaid içinde, haz. S. Ulııdıığ, lstuııbul, 1992,) s. 34; 8;ığdfidi, .Ebu 
MıınsOr Abdulkfılıir, Usfilu'd-Diu, Uık. Lecne İlıyil et-Tiimsi'l·Arnbi, 
Beynıı. 1401/1981 , s. 271; Biikilliini. Ebi Bekr l\·1ulıaııınıed lı. 
Tayyib, Kiınb Temlıidu"l-Evôil ı•e Tellıisu 'd-Delôil. tlık. İnıadııddiıı 

Aluııed Haydar. Beynıı, 140711987, s. 47747!1; Şelıristfıııi, 
Nihô)ll!tıi "f.ikdôm li Ilmi '1-Kelôm, s. 471!. 

S Nesefi, Temhid Fl Usııli 'd-Din, s. 107; Tabsiraili '/.E dille Fi U stili "d· 
Din. c. U, s. lı23 ; Bağdiidi, Usıllıı.'d·Dfn. s. 272; Şelıristüni, 
Nihti}oetii "1-ikdöm li ilmi '1-Ke/ôm, s. 480; Miiverdi, el·Ahkôımi 's· 
Sııltôniyye el·Vilôyôlti'd-Diniyye, s. 29; Aliyyii'I-Kiin, Ali b. Sultan 
Muhaııuued, Şer/ı Alil Fıklıı'l-Ekber, İstanbul , 1375/1955, s.l63 

P.eyganiber 'e ve sizden olan ülülemre (idareci/ere) de 
itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz 
-Allah 'a ve ahirele gerçekten inamyorsanız- onu Allah 'a 
ve Resü/'e götüri/n (onlarm talimaliarına göre hal/edin); 
bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha 
güzeldir. "9 

Devlet başkanlığının gerekli (vacip) olup- olmadığı 
konusunda kelaın ekoller.i:n.in büyük çoğunluğu onun 
gerekli olduğunu söylerken, h.iiçük bir kısmı da gerekli 
olmadığı kanaatini taşunah.1adırlar. ıo 

Müslüman toplum için devlet başkanlığını gerekli 
görenler, Mu 'tezile, Necediit hariç Haricller, Şia ve 
Mürcie' nin çoğunluğu iken, gerekli ve lüzurnlu 
olmadığını söyleyenler ise, Haşeviyyeıı, bazı Mürciiler 
ve Haricilerden Necedat fukasıdır.l2 Mu'tezile kelam 
ekolü de devlet başkanının gerekliliğini Nesefi'nin ileri 
sürdüğü gerekçelere dayandırmaktadır. Bu işler .devlet 
başkanı olmaksızın yerine getirilemez. Ehl-i sünnet gibi 
Mu'tezile de, devlet başkanının gerekliliği şeklindeki 

görüşlerini ümmetin icmasına dayandırnıışlardır. 
Mu'tezile Hz. Peygamber'in sözüne dayanarak sahabenin 
icmasııu hüccet olarak kabul etmeh.'tedir. O "'Benim 
ümmetim dalalet üzerinde birleşmez"13 buyurıuuştur.14 
Bu noh.1ada yani devlet başkanlığının gerekliliği konusun
da Şia ile Ehl-i Sünnet arasında temelde bir farklı lık yok
tur. Ne var ki Şia bu görüşünü aşkın bir sebebe 
day<~ndırırken Sünni keliiıncı lar bu gerekliliği ister akla 
isters~ nakle dayansın İslam toplumunun huzuru için 
gerekli kabul etmişlerdir. 

fv!.u'tezile'nin §!!d~gelenlerinden Ebu Bekir ei-Esaın 
(ö.200/816) ve Hişaın b. Aıur ise devlet başkanlığının 
gerekli olmadığı görüşünü paylaşrnaktadu·Jar. Bunlara 
göre devlet başkanlığı vacip olmayıp, caiz b.ir durumdur. 
Eğer, insanlar zulümden ve titnede~ korunınak için devlet 
başkanına gereksinim duyuyorlarsa, karşılıklı olarak 
kendilerini zulümden korurluklan takdirde ve terahlık 
zamanlarında, devlet başkanma gereksinimleri kalmaz. O 
halde başkanın tayin edilmesine ihtiyaç yoh.1Ur. ins·anıar 

9 Nisii, 4/59. . 

10 Eş'ııri, Makô/6111 '[. fslômiyyin, c. Il, s. 149. 
ll Allıılı'a sıliıt nispet etıııeh.1e ıışırılığa kııı;ıp oıı~ cisiııı izafe edenlere 

verilen isiııı. Ayın znmaııda naslarııı z;ılıiri;ıi de ılıııılılıkt:ııı tız;ık ve 
ymılış bir t;ıada yonırıılayanlıını dıı verilen isim." Nişviinu'l
Hiıııyeri, ei·Hıirıı "[. fyn, s. 149-204 

12 E.fari, lı.fnkôlôtn "/. i.rlômiwin. c. !, s . 205; Nişv;iıııı"I·Hirııyeri , el· 
Hıim "i-/yrı. s. 150; Şelırisıfıııi, Nihôyetıi 'f./kdam fi Ilmi '1-Ke/ôm. s. 
478. . 

13 ibn Mace, Ebi A~dullah b. yezid el-Kazvani (273/lı86), Sıi11eıı , Fi
ten, ll. Çağrı yay., lsı:ıubııl , 141 3/1992. 

14 K5dl Abdiilcabh;ır, Şerhıı Usıili "1-Hamse, s. 750-75 1. 
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EBÜ'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN İMAMETIDEVLET BAŞKANLIÖI ... 

ıçın gerekli olan, zulümden. uzaklaşm*·· ve Allah'ın 
kitabıyla amel etmek;ir.IS 

Devlet başkanlığını gerekli görenleri' de akla daya
n3fak gerekli gören ve nakle dayanarak gerekli görenler 
o4hak üzere ikiye ayırmak müınk."iindür.16 

' Devlet başkanlığını akla dayananık gerekli gi:)renler 
de iki gruba ayrılmış, bir kısrru imarnet için. Allah'ın 
tayinini gerekli görürken, diğer bir kısmı da balkın tayin 
etmesini gerekli görmüştür. imarnet için Allalı'ın tayini.nj 
gerekli görenler ise Şia'nın İınamiyye ekolüdür. Bunlar 
bu tayinin gerekliliğini birkaç açıdan ele alırlar: 

1- İmamet, aklın çirkirı-kötü gördüğü şeylerden insan
ları. uzaklaştırmak için bir lütuf olmaktadır. İsna Aşeriyye 
bu görüştedir. 

2- Allah'ın bilinmesini öğreten biri olması için devlet 
başkanı/ imam gereklidir. Bu Sebiyye'nin görüşüdür. 

3- İmam, insanlara dillerini öğretecek, gıdaları 
gösterecek ve . onların faydalılan.nı zehiriilerinden ayıra
caktır. 17 

Devlet başkanının tayinini Allah'a değil de, ~anlara 
gerekli kılanlar ise, Mu''tezile kelamcılarından Calıız 

(ö.869), Kabi ve ayrıca Ebu Hüseyin Basri'dir. 

Devlet başkanlığını şer'! bakımdan Inakle gtire gerek
li (vlicip) görenler ise EW-i sünnet kelamcılannın tamanu, 
Zeydiyye ve Mu'tezile kelruucılarının çoğunluğudw·. ıs 
Onlar bu görüşlerini İslam Peygıuuberi Hz. 
Muhammed'in şu hadisine dayandmuışlardır: "Kim 
zamanının imamını tanımadan iJ/ıirse cahiliye ölümü 
üzerine ölmüş olur."ı9 Ayrıca salıabe, Hz. Peygamber'in 
vetatından sonra imarnet- sofu.nunu en . öiıeınli- görev 
olarak telakki etmiş ve bu konuda fıkir birliğine var
mıştır.20 

15 Eş'ari, Makôlôtıi '1-İslômiyyin, c. II, s. 149; Bağdadi, Usı11i 'd-Din, s. 
271; Nesefi, Tabsiratı1'l-Edille F7 Usıill'd-Din. c. Il, s. 823; Pezdcvi, 
Ebu Yusr Muhammed, Usulu'd-Düı(Eiıl-i Sılmıet Almidi), Çev. 
Şernfeddin Gölçük, İstanbul, 1988, s. 269; Sübki, Tacuddiu Ebi Nıısr 
Abdulvalılıab b. Ali b. Abdıılkafi, es-Seyfıı'l-Meşlıtir fi Şerlıi 
A.kideıi Ebi Maıısıır, thk. M.Saim Yeprenı, İstanbul, 1989, s. 49; lbıı 
Halduıı, Mııkoddiıiıe, c. I, s. 484. . ·. ~-

16 Razi, Muhammeq b. Ön;er b. Hüseyin Falıreddfıı,,Kiınbıi'l-Mııluıs
sal E{klirii '1-Miltekaddinüıı ı• e Miitea//Jıirüı miııe'l-Hııkeınlii l'e 'l· 
Mıitekellimi11, thk. Hüseyin Atay, Met-.-ıebetü Danı't-Tıir.is, Kııhire, 

1411/1991, s. S73; Rfizi, Fahreddin, el-Erbaiıı f.i Usııli'd-Duı, thk. 
Alımed Hicıızi Es-Sııka, Kahire, 1406/19ll6', c. lİ, s. 255-256. 

11 Razi, Mııha.vsal, s. 574. 

18 R.iizi, lyluhassal, s. 574; Kiidi Abdülcabbar, Şerhıı Usıili '1-Hamse, s. 
758. - · . 

19 Müslinı, Ebi Hüseyin Müslim b. El-Haccac, Saltilı-i Miislinı..lıııace, 
13, hadis ııo: 58, (2/1478) Çağn yay., lstımbul, 141311992. 

20 Nesefi, Bahni'l-Keltim, s. 48. 

İslam düşünce taribinde devlet başkanı tayin etmenin 
gerekli alınadığı kanaatini taşıyanlar <!a genel de üç gruba 
ayrılmaktadır. 

a- Bazılan imametin gerekliliğini yalnızca banş süre
ci ile sınırlama yoluna gitmişlerdir. Bunlar harb ve 
mücadele zamanlarında devlet başkanını tayin etmenin 
gerekliliğine inanrnazlar. Onların anlayışianna göre, 
böyle bir durumda devlet başkanını tayin etmek kötülük
lerin çoğalmasına sebebiyet verecek'tir. 

b- Bu düşüncede olanların bir kısmı da savaş ve fıtne 
zamanlarında imametin gerekli olacağını, banş ve huzur 
sürecin~e ise devlet başkanlığına ihtiyaç olınadığını ileri 
sürrnek'tedirler .. Ebı1 Bekirel-Esam bu göriiştedir. 

c- Üçüncü grup ise, barış ve savaş süreçleri de dahil 
olmak üzere hiçbir zaman imamete gereksinim 
olmadığını kabul etmek'tedirler. Kendi aralarında Allah'ın 
kitabını bilip uygulamalarını yeterli görmektedirler. 
Haricilerin çoğunluğu ise bu görüşü paylaşıuak1adır.21 

Ebl-i sünnet kelaıncılan, devlet başkanı olmaksızın 
insanlar arasında meydana gelen haksızlık ve anlaş

mazlıkların neden olduğu bir takun zararları gidermenin · 
imkansızlığından yola çıkarak, devlet başkanının tayi:n 
edilmesini bir gereklilik olarak kabul etmişlerdir.22 Şayet 
bu anlaşmazlıklar giderilınez, ınazluıuun hakkİ zllliınden 
alırırnazsa, bu durwn, toplwnda çöZÜlme, kaos ve bunalı
ma yol açacak, dünyanın düzeninin bozulup yok olması
na neden olacak1ır. Bı.ı olwnsuzluklann ortadan kalkması 
ise yalruzca devlet başkanının varlığıyla rnüınkiin ola
bilir. Bu da insanlara bir de,•let başkanı seçmelerini 
zorunlu kılmaktadır.23 

2. Aynı Zamanda İki Devlet ~aşkanınm 
Bulunması 

Devlet başkanlığı ile ilgili olarak Neseli'nin temas 
ettiği konulardan biri de aynı zamanda iki devlet 
başkanının bulunup -bulunamayaciıgı: sorunudur. 24 

~ . ,, 

... Onun iınamet dok1rinine göre;''~yk ~man içinde iki 
devlet başkan':Dın başa getirilmes~ ger.ekli olmadığı gibj 
doğru da değUdir. Yapılması geı:eken .işler için bir tek 
devlet ' başkarrıiıın . . bulunması yeterlidir. Bu nedenle 
aslıab-ı kiram, iki devlet başkaniru başa getinuekle 
meşgul olmanuşlardır. Eğer birden fazla devlet başkanını 

21 Eş·ari, Makôltitıi '1-İslômiwin. c. 1. s. 205. 

22 Razi, el-Erbain Fi U.rııli 'd-Din, c. ll, s. 255-256; Riizi, Fıılıreddiıı, 
,\1/eiilimıı Usiili'd-Di11 (İslöm lnancın.ıiJ Ana 't.;gnıılan), çev. Nfidinı 
Macit, Erzunını, 1996, s. BO: B;ığdadi, Usıılıı'ii-Din, s. 272. 

23 Pezdevi, Usıılıı 'd-Din(Ehl-i Sı1nneı Akaidi), s. 26!.1; Ncieıı, Tabsira
tıi'I-Edille F7 Usiıli'd-Din. c. ll, s. 823. 

24 Krş. Niş~iinu'l-Hiıııyeri, el-Hıi~ıı'l-lyn, s. 151. 
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iktidara getinnek caiz olsaydı, her mahalle veya köye bir 
devlet başkanının tayin· edilmesi gerekirdi. Birden fazla 
devlet başkanının başa getirilmesi sahabenin ittifakina 
aykırı olduğu ve Müslümanlar arasında bölümnelere 
neden olacağından dolayı kabul görmemiştir. Eğer bir 
kişiye devlet başkanlığı verildi1.:ten so~·a, diğer bir kişiye 
de bu görev verilirse, ikicisi isyan etmiş sayılır ve 
görevden alınır. Aynı zamanda iki Kişiye devlet başkan
lığı verilnıişse, birbirine aykırı iki seçim yapılmış olw· ki 
bu seçimler geçersizdir; bu durwuda ikisinden biri veya 
bii ·başkası için yeniden seçim yapılır. Buna göre, 
RafiZiler'in biri konuşan, diğeri de susan iki imaının bir 
vakitte devlet başkanlıklarını kabul etmesi, 
Kerriimiyye'nin25 Hz. Ali ve Hz. Muaviye'nin birincinin 
sünnete uygun, ikincisinin sünnete aykırı olarak aynı 
anda devlet başkanı olduklannı ve onlara mensup olan
ların da kendi başkanianna itaat etmeye mecbur oldukları 
şeklindeki düşünceleri de geçersiz olıuak1adır. Bu tarzda
ki bir düşünce anlaıulılık1an yoksun görünıuek-tedir. 

KelamcllDlZ Nesefi, Kerdiıniyye'nin bu görüşü için 
Kerrfuniyye'nin bilgisizliğine uygundur demek-tedir.26 

3. Devlet Başkamnın Nitelikleri 

Devlet başkanının sahip olması gereken özellikleri 
konusunda keliirncılanm.ız fikir birliğine ulaşaıuaınışlar, 
bu konuda birçok görüş ileri sürmüşler; çeŞitli değer

lendirri:ıelerde bulunınuşlardırP Maverdi (370-450/980-
1058)'nin Ahkamti 's-Sultaniwe isirnli meşhur . eserinde 
genel olarak kabul edilen imiiıuet veya hilafet dok-trininin 
ilk sistemli teorisi yer alır. Maverdi devlet başkanında 
bulunması gereken nitelikleri şu şekilde sıralar: 

1-Adaletli olmak, 

2-İslanı.i lıükiimlerde içtihat yapabilecek derecede 
ilim salıibi olmak, 

3-Mükellef olmak, iyi ahlaklı olınak, bedeni ve akli 
1.."1lsurlardan uzak olmak, 

4-Siyasi ve idari işleri yönetme kapasitesine sa·Iıip 

olmak, 

5-İslaın topraklannın sınırlannı koruma ve savun
ınaya güç yetirebilecek k"Udret ve cesarete sahip olmak, 

25 Kurucuhığlınu Muhammed b. Kemim(ö . 255/869)'ııı yaptığı, 
Allah'a cisiııı ve mekan iza.fe edip, O'nun hadisiere malıal teşkil 

. ettiğini kabul edenlerin teşkil et1iği ekol. Eş'ııri, Makôlôtii'/. 
islômiyyin, c. I, s. 338. 

26 Nesefı, Tab.riratıi '/-Edi/le Fi Usıili 'd-Din, s. !>26-827; krş, Bağdiidi, 
Usıılu'd-Diıı, s.274; Pezdevi, Usıı/ıı'd-Din(Ehl-i Sıinnet Akaidi), s. 
272; es-Sabüıü, Nfireddiıı, el-Bidliyetii fi Usıili'd-Diıı, tlık. Bekir 
Topaloğhı , Ankara, 1995, s. 56; Kildi Abdiilcabbar, Şerhıı Usıi/i'[. 
Hamse, s . 757. 

27 Nesefi, Temhid Fi Usıi/i'd-Din. 109. 
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6-Nesep yönünden Kui:eyş kabilesine mensup 
olmak.28 

Mati.iridi kelamcılarından olan Nüreddin es-Sabfıni 
(ö. 580/1184), imıunın ya da devlet başkanınıri erkek, hür, 
akı!-baliğ ve Kureyş kabilesine mensup olınasırıı 

gereklilik olarak ileri sürer.29 

Keliimcııuız Ebii'l-Muin Nesefi ise, devlet başkanın
da aranınası gereken şartlan Kureyş'e nesep yoluyla bağlı 
olmak, müçtehitler derecesinde bütün hük-ümleri bilecek 
kadar ilimsalıibi olınak,lıelal ve hararnı bilıuek, Kur'an'ı 
t:zberleıniş olmak, en azından şahittiği kabul edilebilecek 
düzeyde adalet salıibi olmak, devlet başkanlığıyla ilgili 
işleri yürütebilecek siyasi ve askeri yeterliliğe sahip 
olmak biçiminde belirler.30 

Genel olarak, ilim, adalet, siyaset ve Kureyş'e mensu
biyetin imaının şaı1larından olduğu EW-i sünnet kelam
cılan tarafından kabul edilıniştir.3l 

Mu'tezile kelaınımn son · temsilcisi olan Kadi 
Abdülcabbar (415/1024) da birkaç ililde farkıyla yukarı
daki şartlan benimser görünmek-tedir. Buna göre, devlet 
başkanı illiın, iffet ve tak"Va sahibi, cesur ve yürekli ve 
belirli birkabileye (Kureyş'~) ıuensub olmalıdır.32 

Müellifiıniz Nesefi, devlet başkanında bulunması 
gereken yukandaki niteliklere başka vasıilar da ilave 
etmiştir. 

3. 1. Devlet Başkanı Zahir ve Açıkta 
Olmalıdır 

..EJıl-i sünnet keliin}cıl~n._ çlev_let jJ_a,ş~anının .. J.!!Y.in 
edilmesi için onun her zaman zahir ve açıkta görünen 
birisi olması gerek1iği düşüncesindedirler. Kelfuncııu.ız 

Ebii'l-Muin Nesefi de başkanlığa tayin ediliş arnaçlannı 
ve sorwnluluklannı yerine getirebilmesi iç4ı devlet 
başkanının her zaman zahir ve görünen olına~ı gerek'lİği
ni vurgulaımş, bununla da Ş la 'nın gaib ve beklenen imanı 
anlayışlannın doğru olıuadığını belirtmek istemiştir. Ona 
göre, devlet başkanının halk'tan gizli olmasında kendisin
den beklenen yükii.mlülük ve ıuenfiıatler ortaya çıkınaya
cağından dolayı bir fay~a söz konusu edilemez.33 Bu 

28 Miivcrdi, el-Ahkômıi 's-Sultôniyye el-Vilôytitıi ·d.Diniyye, s. 3 l-32. 

29 Siibüııl. Bidôye (i Usıi/i'd-Din, s:57 

30 Nesefi. Tabsiratıi '/-Edi/le Fi U.vıili 'd-Din. c. ll , s. 112!1-832. ll71 . 

31 Bıığdfidi. U.ni/i'd-Din, 277; Bıığdfidi, Alıdulkıılıir. el-Far/i Beıllle 'l
Fıra/;, (Mez/ıepler Arn:mıdalii Farklar/. Çev. E.Rıılıi Fığlııh, 

Ankıırıı, 1991, s. 276; Bakillmıi; Temhid, s. 471; ilm Hııın:ım, e.l
Mııstiyere, s. 274-275. 

32 Kiidi Abdiilcabbar, Şerhıı Usıili '1-Ham.ve, s. 752-753. 

33 Nesefi, Temhid Fi Usıili 'd-Din. 108; Tabsiratıi 'I-Edi/le Fi Usıili 'd· 
Din, c.II, s. 825. 
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EBÜ'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN iMAMETIDEVLET BAŞKANLIÖL.. 

nedenle devlet başkanının gııib ve beklenen değil, açık ve 
zab.ir olması zorunludur. 

3: 2. Devlet Başkanı Oaybı Bilemez 

Şlıı 'nın ifrııt ve tefrite kaçıırak belirlediği devlet 
başkanında bulUillllllsı gereken nitelik)erden birisi de 
gayb dahil her şeyi bilınesidir. Kelamcımız Nesefi ise 
devlet başkıınının gaybı bilmesi gibi bir zorunluluğunun 
olmadığını ifade etmekle birlikte böyle bir şartı 

Rafizuerin düşüncesizliklerine bağlamak"tadır. Zira ona 
göre peygamberlerin diıhi gaybı bilmesi gerekıneıuek1e
dir. Devlet başkanı yönetilenlerin işlerini yerine getirecek 
kadar itme sahip olmalıdır. Bunun dışında başka ilimleri 
bilmesi gerekli değildir. 'Realitede devlet başkıını nebinin 
haliiesidir. Neseti, Resı1iullah'ın "ben din işlerinizi bili
rim, sizler ise, dünya işlerinizi bilirsiniz" şeklindeki 

hadisinden yola çıkarak, devlet bı:ışkanının gayb dahil 
dünya işlerini bilinesini şart koşanlan, imarnet makamını 
nübüwet makamından daha üstün görmekle suçlaıruş, 
bunun mutlak ınanada kiifür olduğunu söylemek1en de 
çekinmemiş tir. 34 

Eş'aıi Kelaını'nın önde gelen isimlerinden :Bakillani 
(ö.403/l013) de bu konudil Nesefi'ye katılarak devlet 
başkanının gaybı bilecek düzeyde alim olması şartını 

kabul etıneınektedir.35 Çünkü gaybın bilgisi yalnız 

Allah'a özgüdür. O'nun bildinnediği hiçbir kimsenin 
gaybı bilmesi düşünülemez. 

3. 3. DevJet Başkanı Günahtan Korunmuş 1 
Masum Değildir 

·Nesefi', Şia 'nın İmaıniyye ve İsııiailiyye fukalarının 
ileri sürdüğü şartlardan biri olan devlet başkanının günah
sızlığı/ masum ilkesini36 kabul etıuemek1edir. Nesefi'nin 
de içinde bulunduğu Ehl-i sünnet kelaıucılarıyla birlib."te 
Mu'tezili ve Harici kelamcılar devlet başkanının masum 
olmasını gerekli gönneıuişlerdir.J7 

34 Nesefı, Tabsiratti '/-Edi/le Fi Usıili 'd-Din, c. II, s. 833. 

35 Bakillani, Temhid. s. 471. 

36 el-Kumnıi, Ebü CaferMuhammed b. Ali lbn Bab:ıveyh, (ö.381 /991), 
Risalem'l-i'tikadati'L- İmlimiyJ!e. (Şii-İmlimivye'nin İnanç 
Esaslıın) Çev. E. Ruhi Fığlıılı, Anknm, 1978, s. 113. Şelıristfıni, 

Ebi'I-FeUı Muhammed b. Abdiilkerim. el-Niilel ve'n-Nilıal, tlık. 

Alımed Feluni Muhammed, Danı'I-Kıınıbii'I-İimiyye, Beynıt, trs. c. 
I, s. 145; ei-Hilli, Yıısufb. Ali b. Mııt:ıhh:ır, Keş{ii'l-Muriid Fi Şerlıi 
Tecridi'l· İtü•fid, Boıııbay, 1310/1892, s. 224; e_I-Hilli, Yusuf b. Ali 
b. Mut.ıhlıar. el-Babil'l-Hôtfi .4.fere.(şerhleri Nô/i Yevmi'I-Haşr ve 
Mi{tahıi'/.Qôb ile birlikte) tlık. Mehdi Mıılıakkik, Tııhr.ın, 1365/1946, 
s. 52; ef-Muzııffcr, Mulıaııırııcd Rızıı , Af•ii_idıi '1-İmiinıiyye,(Şia 
inançları) , Çev. A. Gölpınıırlı, İstanbul, 1978, s. 51. krş. İbn 
Huınanı, el-M11.rayere, s. 276. 

37R..izi, el-Erbain Fi Us11li'd-Din, c. II, s. 263; Baldlhıııi, Temhid, s. 
471 

Nesefi, bu görüşünü desteklemek için çeşitli argü
ınanlarıı baş vurmak1adır. İsmet, peygamberlerin göster
dikleri mucizelerin doğıuluklannın bilimnesi için gerekli 
bir sıfattır. Aksi halde onların sözlerine güvenilmez. 
Devlet başkanının böyle bir görev ve sorwnluluğu 
alınadığından masum alınası da gerekıneıneb.1edir. 

Ayrıca, insanlar devlet başkanını seçmekle yükiimlüdür
ler. Şayet onlar için günahsız bir başkan seçmek gerekli 
olursa, onların elinde seçecı::kleri başkanın günahsız 

olduğuna dair bir dehlleri bulunmamab.1adır. Dolayısıyla 

güç yetirilemeyen şeyde teklif olmuş olur ki, bu da Yüce 
AHalı'ın bu konudaki beyanıyla açıkça çelişmeh.1edir. 

"Allah hiç kimseye gücü dışmda bir şev vfiklemez."38 
Bununla birlikte eşyadaki malızurlar ve serbestlikler 
devlet başkanının sözüyle değil, kitap ve sünnetle sabittir. 
Devlet başkanı Allah resulünün Kur'an-ı Kerim'den 
getirdiği şeyleri uygulamakla mükelleftir. Allah ve 
resulünden gelenler ise insanlar arasında bilinmektedir. 
Alimler de bunlarla meşguldürler. Bu nedenle devlet 
başkanının isınetinin bir anlaını olınaınab.1adır. Aklın da 
böyle bir durumu çirkin göreceğinde şüphe bulurunaınak
tadır. Nesefi, devlet başkanı için böyle bir şart ileri 
sürülnıesini de bilgisizlik ve cahillik olarak yoruınlamak
tad.ır.J9 İmaıuın masum alnıası fikrine Şia'nıo Zeydiyye 
ekolü katılıuaınakla40 EW-i sünnet'in göıiişünü benim
semiş olınak"tadır. Görüldüğü gibi Neseii'nin devlet 
haşkanının nitelikleriyle ilgili ileri sürdüğü şartlar, 

Şia 'nın göıiişlerinin antitezi mahiyetindedir. 

3. 4. Faziletli Bireyin Devlet Başkanlığı 

Nesefi, devlet başklinının zamanının en 1iıziletli bireyi 
olması şartını kabul etmez. Ebu Mansur Miltüridi de daha 
taziletlisi mevcut iken onun daha aşağısında ol~n faziletli 
ve salih bir bireyin devlet başkanlığına seçilmesini meşru 
görmektedir. Mu 'tezi! e, Ehl-i Hadis kelaıncılanndan 

Hüseyin b. Fadl el-Beceli ve Ebu Abbas Kalanisi, 
Mubanuned b. İshilk b. Haziıne de bu göıiişü paylaşmak
tadırlar.4t Şia'nın çoğunluğu ise 'daha tiıziletli mevcut 
iken ondan daha az tiıziletli olan bireyin de.vlet başkan
lığını kabul eiıuemektedir. Akıl daha az faziletli olanı en 
tiıziletlinin üzerine çıkannayı çirkin göımeb.1edir. Onların 
anlayışına göre iınaın zamanının en hayırlı ve faziletiisi 
olmalıdır.42 

Jli Bakıırıı . ın:>6. 
39 Nesefi, Tab.riratı1 '/-Edi/le Fi U.rıili'd-Din. c. ll, s. 833. 836; Siibilııi, 

Bidôye {i U.rıili 'd-Din, s. :'17: Siibki, es-Seıliı'/.Afeşhiır li Şerhi 
Akideti Ebi Mam·w·, s. 50. 

40 Şelıristilııi. e/-A1i/e/ ve 'n-Nihai, c. 1, s. 145. 

41 Nesefi, Tabsiratti '/-Edille Fi U.nili 'd-Din, c. II, s. 834. 

42 ei-Hilli, Ki4fü'l-Mttrlitl Fi Şer/ıi Tecrirli'L· İtü•iid, s. 224; ei-HiUi, 
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Nesefi, zamanının en faziletiisi bulunduğu halde 
ondan daha az faziletli olanın devlet başkanı olabileceği 
şeklindeki görüşüne ka~t olarak da Hz. Ömer'in uygula
masını gösterir. Hz. Ömer kendisinden sonraki balile 
tayinini, bir kıs~ diğerinden üstün olduğunu bildiği 
halde altı sahııbe43 arasındaki istişarc/ şüra sonucuna 
havale etıı~şti. O, Hz. Osman ile Hz. Ali'nin şurada bulu
naniann en faziletiisi olduğunu bilmesin~ rağmen onlar
dan birini devlet başkanlığına tayin etmeıuiş, insanlar için 
başkanlığı en yararlı olacak kimseyi seçmeleri için 
onların göıüşlerine bırakınıştır.44 

Kelamcımız Ebil'l-Mulıı Neseii, kimin daha faziletli 
olduğunun tespit edilmesindeki zorluğa da değinıniştir. 

Ona göre, Allah katında kimin gerçek'ten faziletli 
olduğunu bilmek münık."Ün görünınemeh."tedir. Ancak içti
hat ve galip bir zanla tespit edilebilir ki, bu da bir yorum
dan öteye gitıneyecektir. Yoruma dayanılarak hüküm ver
menin doğru bir yöntem olmadığı da açık"tır. Dolayısıyla 

en faziletli kişinin tespit edilmesi insan realitesiyle zor 
bağdaşır bir durum arz etmektedir. Nesefi, devlet başkan
lığının nübüvvetle kıyaslanmasına da karşı çıkmak1adır. 

Ona göre devlet başkanlığının aksine, her şeyin hakikati
ni bil~n Yüce Allah kullarından dilediğini nübüwete 
seçmekte ve onu görevltmdimıel-1edir:ıs 

Efari Keliiını'nın öncüsü olan Ebu'I-Hasan ei-E{ari 
(260-324/873-935) ise, daha faziletlisinin mevcut olduğu 
takdirde daha az iaziletlinirı/ mefüulun devlet başkanlığı
na tayin edilerneyeceği inancındadır.46 . Bu da devlet 
_başkanının zamanının en faziletli bireyi olup- olmaması 

konusunda Eş'ari' ile Miltüridi görüş arastiidaki tiırkhlaş-
ınayı yansıtmah.1adır. 

3.5. ·Devlet Başkanının Kureyş'e Mensup 
Olması 

Ehl-i sünnet'in kabul ettiği devlet başkanının 

Kureyş 'ten olması ilkesi diğer İslam mezhepleri arasında 
kabul görmemiş, çeşitli münakaşalara sebebiyet ver-

el-Babfi 'i-Hadi ilf•mı, s. 52: Sfilıiıni. Bidöre (i Us ı ili 'd-Din, s. 51: 
T:ıllazilni, Elıu'J-Vı:f:i, .4./la Komılarıl'la Kcllim, çev. Şcrııfeddiıı 
Gölciik, Konya, 2000, s. 1 O 1. 

43 Hz. Ömer'in kendisinden soıınıki halifeyi seçmek iizere layin eltiği 
şiinı üyeleri şunlardır: Osman b. Affnn. Ali b. Ebi T:llilı, 
Abdurruluııaıı b. Av!', T:ılha b. Ubeydullah, Zübeyr b. ei-Avvfım, 

Sa'd b. Elıi Vakkas. Bkz: Siibfıni, Bidô)'e {i Usıili'd-Din, s. 59-60. 

44 Nesefi, Tabsiranı '1-Edille Fi Usılli 'd-Din, c. n, s. :!34; Sfılıfıni, 8id6-
ye {i Uslıli 'd-Din. s. 57-:il>. 

45 Nesefi, Tabsiraili '1-Edille Fi Usıili'd-Din, c. U. s. 834-l$35. 

46 Nesefı , Tabsiratı1'1-Edille Fi Usıili 'd-Din, c. Il, s. ll34; Bnğdüdi. 
Usıilıı'd-Din, s. 293: Pezdevi, Usıılıı'd-Din(Ehl-i Sıinneı Akaidi), s. 
271. 
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miştir. Sünnl kelamcılar devlet başkanının Kureyş'den 
olmasını gerekli görürken, Şia, Beni Haşim' den olmasını 

ileri sünuüş, Mu'tezile'den bazılan özellikle İbralıiı.n b. 
Nazziim ise Kureyş'ten olmaması gereh.'1iğini benim
seıniştir. Mu'tezile'yi bu görüşe iten Yüce Allah'ın 
''.41/ah katmda en değerliniz O 'na karşı gelmekten en çok 
sakmanızdır ... "41 buyruğudur. Bu buyruk gereğince takva 
sahibi olan birey, Allah katında değerli alandır. Devlet 
başkanlığına layık olan da bu kimsedir. Hariciler de 
devlet başkanının Kureyş kabilesinin dışından birisi 
olması gerektiği hususunda bem fikirdirler. Bu göıüşle
rine dayanak olarak da devlet başkanının günah işleyip, 
~üm yapabileceğini bu takdirde de aziedilmesi gerek
tiğini, Kureyş 'e mensup olması halinde taraflarlannın çok 
olacağından dolayı aziinin mümkün olamayacağını ileri 
sürerler. Bu durum toplumun düzenini bozup, hayatı 
yaşaruuaz hale getirir. Haricller, devlet başkanının lüzu
mu balinde azledilebilınesi için Kureyş'in dışında birinin 
olmasını gerekli gönnüşlerdir. Dırar da baricilerin bu 
görüşüne katılarak Arap olmayanlan Araplara tercih 
etıniştir.48 Bu bağlaında devlet başkanının Kureyş'ten 
olması ilkesini kabul etmeyenler, devlet başkanlığının 
yalnızca bir kabileye özgü kılınmasını İslam'ın ruhuyla 
bağdaşıırarnanuşlar~lır. Çünkü İslam tebliğinin geniş
leyip, yaygınlaşmasına paralel olarak soy üstünlüğü fikri 
de kaldınlmıştır. Dolayısıyla İsliirn'dıı soy ve u·k üstün
lüğü fikrin~ yer yoh.'1Ur. 

Bununla birlikte bu ilkenin o dönemde İsl~m 

toplumumun birliği, yükselip gelişmesi için ·pek taydalı 
sonuçlar doğurduğu da genel kabul görmüştür. Hz. 
Peygamber'in vetiıt ettiği dönemde Kureyş kabilesi, sayı
ca kalabalık ve asabiyet salıibi olmakla birlikt~ diğer 
insanlar nazarında güçlü, itibartı ve saygın bir konuma 
sahipti.49 Onun bu konumu devlet başkanının seçimini 

kolaylaştınnış, yeni oluşan İslam toplumun birliğinin 
korunınası ve gelişmesinde önemü bir katkı sağlalllJştır. 

Bize göre devlet başkanlığının Kureyş'e özgü kılın
masının sebebi, Kureyş'in güçlü bir asabiyete sahip 
olması ve onların ortayıı çıkabilecek uzlaşmazlıklan 

oı1adan kaldırabilec~k üstün bir gücü ellerinde bulundur
malanclır.so Yoksa bu uygulama mutlak manada devlet 
başkanlığının bir soya tahsi~ 'edilmesi şeklinde anlaşılma-

47 Hucumt, 49113. 

48 Nişvfınu'l-Himyeri , el-Hitm'l-lrn, s. 152-153; Pezdevi, Usıtlıı'd
Din(Ehl-i Sıinneı Akaidi), s. 269; Şehrisıiini, el-Milel ve'n-Nilıal, c. 
ı, s. 10!1; İci, Adfıdnddin, el-Mevfikıf li ilmi'l-Kelfim. Alernü'I
Kütiib, Beyrut, trs., s. 398; İbn Hıuuanı. el-MıLrayere, s. 275. 

49 İhn Hnldun, Mukaddime, c. ı, s. 490-494. 

SO Krş. Hatipoğlu, M. S:ıid, Hllô(etin Kureyşlillgi, A Ü. İlalıivaı Fakiil-

JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH, VOL: 14, NO: 3-4, 2001 



EBÜ'L-MUlN EN-NESEFl'NİN İMAMETIDEVLET BAŞKANLI(H ... 

malıdır. Çünh.ii ~ari/ kanun koyucu, koyduğu hükiim ve 
kıtideleri yalnız biJ: soy, bir devir ve herhangi bir millet 
için koymamıştır. Böyle bir olgu İslam'la bağdaşmadığı 
gib_i, tarilll gerçeklerle de uyıışmamaktadır. 

. . iı<.eHimcuruz Ebu'l-Muin Nesefi de diğer Sünni 
keli'imcılar51 gibi devlet başkanının K.ureyş kabilesinden 
olması gerekiiğini kabul etmiş, bu görüşünü de ''İmamlar 
Kureyş'tendir" şeklindeki bir hadis52 riwıyetine ve Sakile 
günü Beni Silide d~ Hz. Ebu Bekir'in halife alınası 

doğıultusundaki Müslümanların ittifak ve seçimlerine 
dayandınnıştır.53 

Devlet başkanının Kureyş kabilesinden olımısıru 

gerekli görmüşse de Haşinıi olmasım ~aıt koşruaınıştır.S4 

Bununla da Şla'run imameti Hi'iş.inı oğullarına özellikle 
de. Hz. Ali ve eviadına özgü kılmalarını iptal etmeyi 
amaçladığı anlaşılınaktadır. Şia 'nın bu iddiasının yanlış 
olduğu, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin devlet 
başkanlıklarının sahilı olduğunun sübutu ile bilinıılekte
diı·.55 Riivendiyye fu·kası, imihueti tevarüs yoluyla Abbas 

b. Abdülınuttalib'e,56 ondan sonra da onun çocuklarına 
özgü ktlarken, Diriiriyye ekolü imameti Kureyş kabilesin
den imamete uygun biri bulurunasına rağmen Kureyş'in 
dışında birisine özgü kılınayı yeğlemiştir. Mu'tezile'den 
Kabi ise iıni'iınet konusunda Kureyş'lileri diğerlerinden 
üstün tutmuş, ancak titneden kor1..ıılduğu takdirde Kureyş 
kabilesinden olmayan biris~ de devlet başkanı olabile
ceğini sözlerine eklemiştir.S7 

tesi Dergisi, Aııknrn, !978, c. XXITl, s. 198. 
51 Bkz .. Eş ':ıri, Maklilôtti '1-İslômiyyin. c. I, s. 4 1, c. IL s. ısı-152; Bııg

dadi, Usıilu'd-Din, s. 277; Cilveyııi, Kiiabıi '1-irşôd, s:·359; Gazz.ıli. 
el-İf,tisôcf fi'l-İ'tü;öd, s. ı49; Şehristiini, Nıhôyetıi '1-ikdômfi Ilmi '1-
Kelôm, s. 490-49 1; Razi, F:ıhreddiıı, el-Erbnin fi Ul·ıili 'tf-Diıı , tlık. 

Aluned Hic:ızi cs. Sakfi, Kııhire,ı986, c. II, s. 270-27ı; cs-Sfihiini. 
el-Bidôyetıi li Usıili'd-Din, s. 57; İ ci, el-lı.fevôkı( [i ilmi '1-Kelôm,s. 
39lS; Taftazfirıl, Şerhu'l-Makôsıd, c. V, s. 243. 

52 lnıanıl:ınn Kureyş'teıı ohıı:ısı geregi ııdeıı söz eden hadislerin s:ıhih 
liği konusunda İslam iiliıııleri f;ırkh göıiişler ileri silnııii.~lerse de 
Melunet Said Hııtipoğlu bu konuda yazdı~ı ıızıııı bir ııı:ıkıılede bu 
tiir hadislerin hi~ birinin sahih ohııadı~ıııı ort:ıya koyımıştıır. 

Hatipoğlu, M. Sn id, Hilô{etin Kureyşliliği . .-1 Ü. İlnlıiı•nt Fakiiiresi 
Dergisi. c. x.xrn, s. ı2-213, Ankara. 1978 isimli çalışıııasıııa bak ıla
bilir. 

53 Ncseli, Tabsirata 'i-Edi/le Fi Usııli ;d-Din, c. ll, s. 828; Nesefi, Tem
hid Fi Usıili'd-Din. ıo8; Bahni'l-Kelôm. s. 47-49; İbn Hnldıırı, 
M11kaddime, c. 1, s. 488. 

54 Nesefi, Temhid Fi Usıi/i'd-Din, 108; Bahni'l-Kelôm, s. 47; Tabsi
ratt7 '1-Edil/e Fi Usııli 'd-Din, c. 11, s. S28-829; K.r.j. İbn Hurıımıı, d
Mil sayere , s. 276. 

55 Nesefı~Temlıid Fi Usıili'd-Din. ı 08; B ah ni '1-Ke/ôm. s. 4 7; Tab.çira
tıi '1-Edille Fı Us11li 'd-Din, c. Il, s. 1!28-1>'29. 

56 Eş'nri, Ebi Hasau Ali b. İsmail, Kitabii'l-L11mn' Fi'r-Retftfi !Illi Elı
li':-Zeyği ve'l-Bitfn', thk. Haıııınude Gar.ibe, Kııhire, trs. s.l30 

57 Neseı1. Tabsiraıi1'1-Edil/e Fi U su/i 'd-Din, c. II, s. 1!2ll; 

Bununla birlikie Nesefi, devlet başkanlığının ya da 
lıilatetin Kureyş'e tabsis edilmesini iki gerekçeye 
dayandırınakiadır. Bunlardan ilki yukHrıda değindiğimiz 
gerekçeyle aynen örtüşınektedir. Hz. Peygamber Kureyş 
kabilesini diğer kabilelerio önüne geçirme~ suretiyle 
doğabilecek karışıklık ve uzlaşmazlıklan gidermiş, diğer 
kabilelerin üzerinden büyük ve ayın zamanda ağır bir 
yükii (devlet başkanlığı) kaldınıuştır. 

İkinci gerekçe olarak da Nesefi, Hz. Peygamber'in 
Kureyş'in içinde Müslümanların işlerini en iyi şekilde 
yHpacak bireyleri bildiğinden dolayı devlet başkanının 
Kureyş'ten olmasına veyahut da onların uygun gördükleri 
birisinin devlet paşkanı olmasına işaret etmiş olabileceği

ni ileri sürer.S!< Bu görüşleriyle Ebu'l-Muln Nesefl de, 
devlet başkanlığının soy ve nesep itibariyle Kureyş 
kabilesine tahsis edilmediğini ifade etmiş olmaktadır. 

Buradan hareketle devlet başkanlığında göz önünde 
bulundurulması gereken husus, herhangi bir soy veya ırka 
mensubiyet olmayıp, o görevin üstesinden gelebilecek 
ilim, güç ve kabiliyete sahip olmadır. Bu niteliklere sahip 

. olan her birey hangi ırk veya nesebe bağlı olun;a olsun 
devlet başkanı olabilir. Bu nitelikler çerçevesinde devlet 
başkanın'ın Kureyş'ten olup- olmaması da özel bir anlam 
ifade etmeyecek1ir. Bununla birlik1e söz konusu vasıflııra 
haiz olan Kureyş mensuplan da devlet başkam olabilir. 

4. Devlet Başkanının Belirlenmesi ve 
Geçerliliği 

İslam düşünce tarihinde imamet ya da devlet başkan
lığı ile ilgili tartışmaların odak noktasını, Hz. 
Peygamber' den sonra gelecek imaının nassla nu yoksa 
seçimle mi belirleneceği sonısu oluştunnıık1adu·. 

Devlet başkarorun belirlenmesi konusundaki anlaş

mazlık, İsli'Inı dünyasının en büyük kitlesini temsi l eden 
Sünni öğreti ile Şii öğreti arasındadır. Bütün Şii ok-ullan
na göre, imi'lınet diniıı temeli ve İslamlığın direği olduğu 
için, Hz. Peygamber'in bundan gatlet ederek, bunu ihmal 
etıı.iesi, İsli'ipı toplumunun düşünce ve oylarına bırakınası 
doğru değildir. Peygamber ümmetine imaını kendisi tayin 
eder. İınl!ml devlet başkanı sözlü ve tiili her türlü büyük 
ve h.iiçük günahlardan korunmuş lması11u olmalıdır. Hz. 
Peygamb.e(in ~izzat kendisi Hz. Ali 'yi tiımnetine devlet 
başkaw olarak tayin etmiştir.S9 

Ehl-i sünn~t kelamcılan devlet başkanının belirlen
ınesi konusunda Hz. Peygıunber'in kendisinden sonra 

58 Ncsefı , Tabsiratı1'l-Edille Fi U su/i 'd-Din, c. ll, s. 830 

59 Şelıristiini, el-h-li/el ve 'n-Nilıal. c. ı, s. ı45; İbn Haldun, Mukaddime, 
c. 1. s. 496; k~. Nişvfıııu'I-Hiıııycri, e/-Hıirıı '1-/J•n, s. 154-1 57; 
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hiçbir kimseyi· imamete tayin etmeği ve bu nedenle 
sahabeden herhangi bir zatın bu görevin kendisine ver
ilmesi için bir iddiada bulunmadığı inancındadırlar. Onlar 
devlet başkanlığının '~asiyet ve veraset yoluyla değil, 
ehlü'I-hal ve'l-akd denilen belirli niteliklere sahip birey
lerin seçimiyle gerçekleşeceğini kabul etınişlerdir.60 

Kelamcımız Nesefi de İslam toplumunu sevk ve idare 
edecek devlet başkanının "Müslümanların (ümmetin) 
seçimi" ile belirlerunesi61 gere1.1iğini ileri sürerek, yöne
ümde teokratik bir düzeni kabul etmemek-te, toplum iert
leri.iıi:n seçimine dayalı cuınlıurl bir sisteıni benimsemiş 
olmak-tadır. 

Kasım b. Ravend'e bağlı olan Riivendiyye'nin bir 
kısmı, Hz. Abbas' ın veraset yoluyla dev le ı başkııru 

olduğunu iddia ederken, diğerleri veras~tle değil bizzat 
Hz. Peygamber'in nass ile tayin etmesiyle olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Şla 'nın Zeydiyye ekolu ise, Hz. Ali'nin Hz. 
Peygamber tııratindan bizzat ismi ile değil de vasıt1an 
anılarak nassla imamete tayin edildiğini, Hz. Ali'nin de 
imliıneti verasetle oğullan Hasan ve Hüseyin'e bırah.-tığını 
fakat yalruzca birisine tahsis etmediğini kabul etmek-te
dirler. Ancak bunlardan kılıcıylıı Allalı yolunıı davete 
çıkan, alim ve salih olan devlet başkanı olabilir. Devlet 
başkanlığının verasetle ve nassla belirlendiğini iddia 
edenler ise, Şla'nın İmaıniyye ekolüdür. Bunlar in1aınetin 
nassla belirlendiğini inkar edenleri teldir etmeyi zorunlu 
görürler. İmamiyye Hz. Peygamber'in sahabesini Hz. 
Ebu Bekir'e biat etmeleri sebebiyle kiifürle itlıam 

etmiştir. Bekriyye ve Kenamiyye ekolleri de devlet 
başkanının nassla tayin edildiği konusunda İmamiyye ile 
aynı görüŞü paylaşriıaktadu·lar.62 Neseti, İınanıiyye 'nin 
verasetle Hz. Ali'nin devlet başkıını olduğu şeklindeki 
görüşlerini hatalı bulur. Karnı olarak dıı devlet başkan
lığuiın verasetle olacağı kabul edilirse, buna Hz. 
Peygamberin amcası olan Hz. Abbas'ın, amcası oğlu olan 
Hz. Ali'den daha layık olacağını ileri sürer. Bu şekilde 
Hz. Ali'nin verasetle devlet başkanlığına getirilmediği 

Kaşifii'I-Gıta, Muhammed Hiiseyirı, .4.slu'ş-Şia ı•e 
Usiilulıii,(Ca'feri Mezhebi ve Esasları,) Çev. Abdiilbiikı Gölpmarlı, 
İstanbul, 1979, s. 50; Çağatay Neşet- Çubukçu İbrahim Agah, İsliim 
Merfıepleri Tarilıi, Ankııra, 1985, s. 62; Orıat, Hasatı, Şii İmiimet 
Nazariyesi, A.Ü.İ.F.D., Ankııra, 1992, c. XXXII, s. 97. 

60 Eş'ari, Ebi Hasan Ali b. İsmail, el-İbiiııe mı Ustili'd-Di)•iiııe, tlık. 
Beşir Mulıamnıed Uyüıı, Dinıeşk, 141311993, s. 168-170; krş. ei
Nevbalıti, Eb'i Muhammed Hasan b. Milsfı, Kiıab Fıraktl'ş-Şia, 
rıeş.H. Peter, İstanbul, 1931, s. 3; Pezdevi, Usıılıı'd-Din (Eh/-i 
Srinnet Akaidi) , s. 276; Tabsirairi '/-Edille Fi Usuli'd-Din, c. II, s. 
838,842. 

61 Nesefi, Tabsiraili 'l-Edille Fi Usuli'd-Din, c. II, s. !!40. . 

62 Nesefı, Tabsiraili 'l-Edille Fi U su/i 'd-Din, c. Il, s. 83S; Nesefı, Balı
rıi'l-Kelıim, s. 49: Kadi Abdiilcabbar, Şerhıt Usrili'l-Hamse, s: 761; 
ei-Hilli, Keşfü '1-Murad Fi Şerlıi TI!Cridi'l- İtikiid. s. 224. 
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ortaya konmuş olmah."tadır. 63 

Şii iınaınet do1.1rinine göre, Hz. Ali iınaınete açık bir 
nassla tayin edilmiştir. Devlet başkanlığı görevi ona Hz. 
Peygamber tarafından vasiyet edilmiş, Hz. Ali de 
Resı1lullalı'ın vasisi olmuştur.64 

Nesefi, Şla'nın bu tarzdaki vasi doktrinini, Hz. Ali'nin 
borçlarını ödemesi gibi özel bir konuda Hz. 
Peygamber'in vasisi olduğunu, yoksa mutlak manada 
vasisi olmadığını ileri sürerek eleştirir. 65 Bu bağlamda 
Nesefi, Hz. Ali ve evlatlan Hz. Hasan ve Hüseyin'in 
imamete nass ile tayin olunınadıkları inancındadır. Onun 
devlet başkıınlığı konusundaki görüşünün temelini nass 
iddialannın anlıımsızlığını vurgulamak oluşturur. 

Ebı1'l-Muln, Şla'nın vasi doktı'ininin g~çersizliğini 

ispatlamak için, eğer Hz. Ali imamete nass ile tayin olun
muş olsaydı, sııhabenin .bunu tabiliıe, tabiinin de salihlere, 
salihlerin de kendisinden sonrakilere (bizlere) nakletmesi 
gerekirdi, çünkii onların dinlerine bağlılıklanndan dolayı 
bu konudaki haberleri eksilttikleri düşünülemez. 

Sııhııbenin su ile vacip alınayan İstineanın hükmünü bile 
nakletmiş olmıılanna bakılınca dini hüh.iimlerle ilgili 
böyle bir konuyu daha öncelikle nakletmeleri gerekirdi 
'diye istidlalde bulunur.66 · · 

Nesefi nassla tayin iddialanru çürütınek için başka 
kanıtlar da ileri sürer. Onıı göre devlet başkanlığı istis
nasız bütün inananları ilgilendiren ve bilmeleri g~rekli 
olan pek önemli genel bir iştir. Şayet bu konu nııss ile 
sııbit olmuş olsaydı, bu duıum kiı11Seye gizli kalınıız, 

kıble, namaz rekatlannın sayısı, miktan ve vakitleri, 
· zekat verilecekŞeyleriınmh.1aiı -ve buhiCbeiizerkonu7"' 
lıırındaki nasslıır derecesinde yayılır ve şölıret bulurdu. 
Bu doğrultuda. herhangi bir haberin mevcut olmaması, bu 
konuda bir nassın bulunmadığının da karutlı göstergesi 
olınııh.-tadır.67 Nesefi bu hususta nıiss bulurumısı balinde 

63 Nesefı, Tab.firatıi '1-Edil/e Fi U.rııli 'd-Din, c. ll, s. 838; Kış. Pezdevi, 
Usıılıı 'd.Din(Ehl-i Sıtnnet Akaidi), s. 2!!0; Ayrıca bkz. Eş':ıri, el
İbıine an Usıili 'd-Diyıine, s. 170; Şelıristani, el-Mi/el ve 'n-Nihai, c. I, 
s. 145. 

64 Nesefi, Bahrfi '1-Kelıim. s,. 4 7; Şelıristfıni, el-Mi/el ve 'n-Nihai, c. I, s. 
144; Nişvarıu'I-Hiınyeri, el-Hilrıı 'l-I)m, s. 157; el-Hilli, Keşfii'l
Muriid Fi Şerlıi Tecrfdi'l- İrikiid, Bombay, s. 224; el-Muzaffer, 
Aköidıi '1-İmıimi)T}'e.(Şia inançları) s. 50, 57; Tebriz i, Mıılımnnıcd 
Sfıbiri', Cafer'iMer)ıebiııe Göre Diııiıı Esasları, Çev. Hiiseyin Perviı: 
Hfıteıni, İstanbul, 1965, s. 23; Fığlıılı, E. Ruhi, Çağmm:da İtikadi 
İslam Mezlıepleri, İstanbul, 1990, s.140-141; Şii İm<iıııet Naz:ıriyesi 
lıakkmda ayrıntılı bilgi için bkz. Onaı, Hasarı. Şii İmtimet 
Nazariyesi, A.Ü.İ.F.D .• Ankara, 1992, c. XXXII. s. 89-110. 

65 Nesefi, Bahrıi '1-Ke/öm, s. 47. 

66 Nesefi, Bahrı1'1-Kelıim. s. 47-48; Tabsiratıi '1-Edille Fi Usııli 'd-Din. 
c. ll, s. 840. . 

67 Neseli, Tabsiratıi '/-Edi/le Fi Usııli'd-Din. c. Il. s. 840. 
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dinlerine ve peygamberlerinin emir ve. direktiflerine 
içtenlikle bağlı olan sahabenin bu nassın gereğini yerine 
getirmeleri gerek.'iiğini, bundan u zak duraınayacaklarını 
~ ileri sürerek, böyle bir nassın bulunmadığını kamtla
ıniıya çalışır. Ebı1'1-Muin, nassla tayin iddiasını çüıütıne 

1 . . 
~ıiıeliyesiiı.e devamla, eğer sahabeden birisi doğru yoldan 
saparda, Resulullah'a ınulıaletet ederse, sahabenin asil
leri, Muhacir ve Ensar'ın büyükleri, Allah'ın hayırlı 

üınınet olarak nitelediği yaratılnıışlann hayırlılan olan 
üınınetin iilimlerinin bu kiınseye nasıl yardım edebile
ceğini sorar? Çünk.ii Allah onlan insanlara örnek olmalan 
için orta bir üınınet kılınıştır. Neticede Nesefi, Şia 'nın 
nassla tayin şeklindeki göıiişünü Allah resulünün sababı::
sine iftira, imkansız bir zan, bozuk bir fikir, batı} söz 
olduğu hususunda Allah'a yemin etınek.1en çekinınez.6S 

Nesefi, bu konuda var olduğu iddia edilen nassın var 
olınadığını kanıtlamak için yukandaki argümanlanna bir 
yenisini daha ilave etınek.1edir ki o da şudur: Şayet bu 
konuda nass olsaydı, bu nassla görevlendirilen birey 
devlet başkanı olduğunu iddia eder, bunu kabul etmeyen
Iere de basını olurdu. Halbuki devlet başkanlığı görevi bir 
başkasına verilirken böyle bir iddia öne sürülmediği gibi, 
kimseye bir busuınette beslemneıniştir. Bu durum dahi 
herhangi bir kiınse için nass bulunmadığını açıkça ortaya 
koyınak.1adır. Şla 'nın iddia ettiği gibi devlet başkanlığı 
Hz. Ali'nin hakkı olsaydı, dini buyrukları uygulamada 
tavizsiz ve sağlanılıkla nitelenen, savaş tekniklerinde 
ınabaretli oluşu ve cesurluğuyla bilinen Hz. Ali 'nin, bu 
konuda kimsenin yeımesine aldıımadan hakkını alnıası 
gerekirdi. Halbuki o böyle yapnıımuş kendisinden önceki 
haliteleri ıneşıu gönnüş ve onlara biat etJniştir. Biat 
etmesi onun zayıthğından ve korkaklığından dolayı 

hakkını zaliınce gasp edenlere terk etmesi şeklinde 
yoruınlanarnaz. Şayet bu şekilde yonımianacak olursa, 
kendisine verilen görevin sorumluluğundan kaçınası 
anlaınına gelir. Bu ise yukarıda zikredilen üstün nitelik
lere sahip birisi için düşünülmesi mürnk.iin olmayan bir 
duruındur.69 Söylenenler çerçevesinde devlet başkan
lığının nassla sübut bulduğu görüşü yanlışlarunış, seçinı
le sübut bulduğu ortaya çıkınış olınak.1adır.70 

Bu bağlaında keliiıncıınız Nesefl, Hz. Ali'nin ve 
ondan sonra oğullan Hasan ve Hüseyin'in imamete 

vasiyet ve nassla tayin olunınadıklannı, aksine, imametin 
Hz. Ebu Bekir'in "İmamlar Kurevş'ıendir" tarzındaki 
Hz. Peygamber'in sözünü Sakife günü Beni Silide de 

68 Nesefi,-Tabsiracıt '/-Edi/le Fi Usuli'd-Din, c. II, s. 840-842. 

69 Nesefi, Tabsiraiii '1-Edille Fi U su/i 'd-Din, c. ll, s. 842-844; Nesefi, 
Temhid Fi Usıili 'd-Din. ll!. · 

· 10 Nesefi, Tabsiratıi '1-Edille Fi Usııli'd-Din, c. II, s. :>47. 

açıklamasından sonra Müslümanların ittifakı ve seçiıniyle 
sabit olduğu inancını taşırııah."tadır. 7ı Nesefi'nin be
niınsediği tutuın ve ileri sürdüğü argümanlar akla ve 
nakle daha uygun gözükmektedir. 

4. 1. Hz. Ebu Bekir, in Devlet Başkanlığının 
Geçerliliği 

Ebı1'l-Mufu Nesefi, Şla'nın aksine devlet başkarumn 
özelliklerini üzerlerinde taşıdıklarından dolayı sırasıyla 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin 
iınaınlığının geçerli olduğunu, bir takuu üstün meziyet
lerini de anarak kanıtlamaya çalışır. O, ayrıca onların 
zıı-manlannın en hayırlı ve üstün kişileri ( etöal) olduğu 
kanaatindedir. n 

Nesefi'ye göre, Hz. Peygamber'den soma Hz. Ebu 

Bekir, devlet başkanlığı için gerekli şartlara sahip 
alınasının yaruİıda üstün ahlakı, idari işlerdeki engin bil
gisi nedeniyle saha be tarafindan başkanlığa seçilıniş, hak 
halite olnıuştur.73 

Mu'tezile ketilm ekolü de EW-i sünnet gibi Hz. 
· Peygamber'den sonra sırasıyla Hz. Ebil Bekir, Hz .. Önıer, 

Hz. Osman ve Hz. Ali'nin devlet başkanı olduğunu kabul 
ederken, Mu'tezile'den Kadi Abdülcabbar (ö.415/1024) 
bu konuda Şla 'nın görüşünü beniınsenıiştir. Şla ise Elıl-i 

sünnet ve Mu'tezile'ye muhalefetle Hz. Peygamber'den 

sonra devlet başkanının Hz. Ali olduğunu ondan sorıra 
su·asıyla Hasan ve Hüseyin iınam olduklarıru ileri sür
ıuüştür.74 

Açıklananlardan anlaşıldığına göre, devlet başkanı/ 
halife olıuası hususunda herhangi bir sababe hakkında 
nass buluruuarnasına rağmen sahabe, Hz. Peygamber'in 
dinin en büyük rüknü olan namazı üınıuete kıldıınıası ve 
dok-uzuncu senede hac yaptırması için Hz. Ebu B'ekir'i 
tayin etmesine dayanarak, onun devlet başkaru alınası 
hususunda ittitak etnıişlerdir. Onun bu işler esnasında 

sahabenin sevgisini kazanması, üstün sıfatlara sahip· 
olması, onların en fazileti isi, en zekisi, iliın yönünden de 
en üstünü olması da ünunetin ona teveccühünü 

71 Neseli. Bahrıi '1-Keliim. s. 49; Tabsiratıi'l-Edi/le Fi U su/i 'd-Din, c. 
Il, s. !!38. 

72 Neseli, Temhid Fi Usıi/Cd-Din. 112-1 13; Bahni '/-Kelôm. s. 4849; 
Tabsirecıt ·ı-Edi/le, c. ll, s. S49-879; Krş. Eş' ari, ei-İbône an Usıili 'd
Diyône, s. 168- 179; Talıiivi, Elıu Cafer A1uııed b. Mulııırıımed b. 
Se1arııe el-Ezdi, Altideiii 't-Talılivii'J'e, byy. trs. , s. 8; İlın Hıımanı, e/
Mıısii}•ere, s. 254. 

73 Nesefi, Tabsiraili 'i-Edi/le Fi Usuli 'd-Din, c. ll, s. 849. 

74 Kfidi Abdiilcııbbar, Şerhu Usıili '1-Hamse, s. 757-758; İci, ei
A,f eva kı{, s.400 
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sağlamıştır.75 Sahabenin zihniyetinde din işleri önemli bir 
yer işgal ettiğinden bu göreve getirilen kişi devlet başkao
lığına ve onunla ilgili işlerin yürütülmesine de uygun ola
cak-tır. Neseti, Hz. Ebu Bekir'in bilafete seçilmesi 
olgusuyla ilgili ularak şu hadiseye yer verir: Hz. Alı Hz. 
EbU Bekir' e lıitabeo "Kalk ey Allah'ın resulünün hal ilesi, 
Hz. Peygamber (s.a) seni takdim etti, kim seni bu işte geri 
koyuyor. Ben onun yanıoda idim, bana eınretmedi. 

Resiilullah şöyle buyurdu: '"Ebit Bekir 'e sövle insanlara 
namaz kıldırsm" dedik-ten sonra sözlerine şu cünılelerle 
son vermek-tedir: "Dini işleri m izde Allah 'ın resı?lı7ntın 

razı olduğu kimseye biz dünya işlerimizde de razıvız."16 

Bu rivayete dayanarak Hz. Ebu Bekir'e "Allah 
Resülüniin Hali{esi" ismini verenin Hz. Ali olduğunu 
belirtmek-te yarar görüyoruz. 

Hz. Ebu Bekir'in devlet başkanlığının geçerliliğine 
başka bir delil de sahabenin ileri gelenlerinden Ebi 
Ubeyd'in Sekite günü Hz Ömer'in ona "Elini uzat sana 
biat edeyim" sözüne karşılık "Ebu Bekir burada varken 
(hayattayken) bunu mu 'söylüyorsun" şeklindeki ce
vabıdJr.77 

DiğerEW-i sünnet kelilmcıları gibi Nesefi'nin de, Hz. 
Ebu Bekir'in devlet başkanlığını ispatlayabilnıek için 
müracaat ettiği 'delillerden biıisini de Kur'an-ı Kerim 
nassı oluşturmaktadu·. 

Bu ayette "Bedevilerden (seferden) geri kalmış olan
lara deki: Siz vakmda çok kuvvetli bir kavnıe kar~ı savaş
maya çağrılacaksmız. Onlarla, teslim olımcaya kadar 
savaşacaksmız. Eğer emre itaat ederseniz, Allah size 
gii:el bir miilia(at verir. -Ama önceden döndüğün üz gibi 
yine dtJnecek olursanız sizi açık/ı bir azaba uğratır"1S 
buyurulm;ıktadır. 

Yüce Allah bu ayette peygamberi Hz. 
Muhammed'den kendisiyle birlikte Hudeybiye savaşına 
katılmayıp geriye kalanlan ilerde "pek kuwetli bir ka
vinıle" yapılacak bir savaşa çab>Tılacaklannı bildiınıesini 
istiyor. Ayncıl bu ayet, sawışa çağu·anın kendisine itaat 
edilmesi gereken birisi olduğunu, ona itaat edenlerin se
vaba, isyan ı.:c..l..:rı.:k ıuulıakl;.;t..:dı.:nl..:r.in c..l..: ..:İiın bir azah;ı 
uğrayacaklanna işaret etmektedir. Kendileriyle savaşıl
ınaya çağrılan ve pek kuvvetli olamk nitelenen kavimden 
kasıt, Hz. Ebu Bekir'in hilaJeti döneminde dinden dönen 
yalancı peygamber Müseyleıuetü'I-Kezzab'ın da 

15 Neseli, Bahn1'1-Kelôm. s. 4S; Temhid Fi U sit/i 'd-Din. ı 09; Tab.rlra
tıi '/.Edi/le Fi U.mli 'd-Din, c. ll, s. ı;so. 

16 Nescfi, Bahrı1 '1-Ke/ôm, s. 4!!; Nesefı, Tabsirat/1'/-Edi//e Fi Usıtli 'd
Din, c. ll, s. 86ı. 

77 Nesefi, Tabsiraft7 '/-Edi lle Fi U.rıtli'd-Din, c. II, s. '861. 

78 Fetih, 48/16. 

432 

aralarında bulunduğu Beni Hanife/ Hanile oğullandır. Bu 
durunıda Hz. Ebu Bekir'in devlet başkanlığı sabit olmuş 
olur. Ebil Bekir'in devlet başkanlığının sabit oluşu, ken
disinin. hilatete tayin ettiği Hz. Ömer'in devlet başkan
lığının da sübutu anlanumı gelir. Kendileriyle savaşa 

çağınlan bu kuvvetli kavimdenkasıt Farsular ise, onlarla 
savaşa çağıran Hz. Ömer olmuş olur. Bu durum kabul 
edildiğinde de Hz. Ömer'in haliteliği bu ayetle teyit 
edilmiş olur. Hz. Ömer'in devlet başkanlığının ispatı, 
kendisini o göreve tayin eden Hz. Ebu Bekir'in devlet 
başkanlığının da ispatı anlamına g~lınel,-tedir. O halde bu 
ay~t ilk iki halitenin devlet başkanlığına delil teşkil 
etmel-ıedir.79 Nesefi bu şekilde Hz. Ebu Bekir'in devlet 
başkanlığını kanıtlanıaya çalışırken, Hz. Ömer'in ba.şkan
lığını da kanıtlamış olmal,-tadır. 

Nesefi, Hz. Ebfı Bekir'in devlet başkanlığının sübutu 
ve geçerliliği hususunda sahabenin icnıası bulunduğunu, 
icmanın da ilim elde etmede kesin ve kati bir delil 
olduğunu söyleyerek davasını ispata çalışmaktadır. Hz. 
Ali'nin Ebu Bekir'e biatını dört ya da altı ay süreyle 
geciktirdiğin.i, dolayısıyla onun haliteliği hususunda 
icmanın meydana gelmediğini söyleyeniere karşı da 
Nesefi, söz konusu icıuanın Hz. Ali'nin biatı ile vulm 
bulup tamamlandığını, kendilerinin de bu icma ile delil 
getirdiklerini ileri sürer. so 

Böyle bir iddianın kendilerine bir la yda sağlayamaya
cağını bildiren Nesefi, Hz. Ali'nin hiatini gecih.-tirmesini, 
bu konuda doğru olan şeyin ortaya çıkmasını beklemeyi 
arzu etmesine bağlamaktadır. Bu konuda herhangi bir 
muhalefet ve uzlaşmazlık olmadığı görülmüş, doğru olan 
ş~yin de Hz. Ebu Bekir'e-tabi olmak olduğu_ortaya çıkın
ca sahabenin taınanu ona biat etmiş, sonra da Hz. Ali biat 
etmiştir. St 

Ebu'l-Muin Nesefi'nin çağdaşı olan bir başka 

Miltüridi kelilmcısı Ebu'L-Yusr Muhammed Pezdevi 
(421-493/ 1027-1099) de, Hz. Ali'nin. Hz. Fatuna'nın 
vefatma kadar Hz. Ebu Bekir' e gizli olarak biat ettiğini, 
bu tarihten sonra da aleni bir biçimde ona tabii olup b'iat 
ettiğini belu1meh.-ıedir. Buna delil olarak da Hz. Ali'nin şu 
:;üz:ünü il!!-ri :;ürcr: "Hz. Pevgamber dinimiz için senden 
razı olmuşLUr, biz dünvamız için razı olmava/mı mıJ"82 

Neseli, Şla'nın Hz. Ebu Bekir'i zayıtlık ve korkaklık-

19 Nescfı, Temhid Fi Usıili'd·Din. tl O-ll ı; Tab.riratıi '/-Edi/le Fi Usıı
/i'd-Oin, c. ·Il, s. ı>:iı; Kr.i· Pczdevi, Usıılıt 'd-Din(Ehl-i Sıinnet 
Akaidi}. s. 251>-259. 

!iO Nesefi, Tabsiratı1'1-Edille Fi U.rıı/i 'd-Din, c. II, s. !i52: Krş. Pezdevi, 
Usıılu 'd-Din(Eiıl-i Sı1nnet.Akaldi}, s. 262. 

ı; ı Nesefi, Tabsiraili '/. Edille Fi U.rıtlf'd-Din, c. ll,~. 852. 

!i2 Pczdcvl, Us11111'd-Din(Ehl-i Sıinnct Akaidi}, s. 262. 

JOURNAL OF ISLAMI C RESBAR CH, VOL: 14, NO: 3-4. 2001 



EBÜ'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN İMAMETIDEVLET BAŞKANLIÖL.. 

la, Hz. Ali'yi ise güç, l'llvvet ve cesaret saliibi olru;ıkla 
nitelendinnelerine rağmen; Hz. Ali'nin kendi isteğiyle 
değil de, takiyye83 yoluyla Hz. Ebil Bekir'e biat ettiği şek
lindC(ki iddialarını şaşkınlıklı,ı karşılanacak bir duruııı 

olar4k gönnek1ediı·. 84 

'Şia'nın II:~:. Pl:yganıb~r'tkn rivay,ı ~ttikleri "Ben 
kimin mevltisı isem, Ali de onun mevltisıdır"85 tommoda
ki hadisin Hz. Ali'nin iınihnetine delalet ettiğini ileri 
süımelerinin bu konuda kendilerine delil olamayacağını 
söyleyen·Neseii, Mevla'nın biı·çok ayetıe yardımcı, dost, 
sevgili ve amca oğlu anlaınlanna geldiğini, aynca onun 
komşu ve damat manasında da lmllamldığını örnekler 
vererek açıklaınak1a, sonuç olarak da bu manalardan 
hiçbirinin hilatet ve imamete delalet edeıneyeceğini vur
gulamakiadır. Mevla 'nın dost ve yardımcı anlıunında kul
lanılmasına şu ayeti örnek olarak zikretmektedir: 
'' ... Peygamber 'e karşı birbirinize arka verirseniz 
bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve 
müminlerin iyi/eridir ... "86 

"Sen benim için Musa'ya göre Harun gibisin, ancak 
benden sonra peygamber yoktur" fonnundaki rivayelin 
de Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ali'nin devlet başkanı 
olduğuna ddalct cdeın~ye:c~ğini süyky~n Ne.sdi, bu 
görüşünü karutlaınak için de, Hz. Ali'nin Hz. 
Peygamber'e yakınlığının Hz. Hımın'un Hz. Musa'ya 
olan yakınlığı gibi olınadığıru ileri sürer. Hz. Haıun Hz. 
Musa 'nın kardeşi ve nübüvvette ortağı olduğu halde, Hz. 
Ali'nin Hz. Peygamberle böyle bir ortak niteliğinin 

olmadığı bilinmekiedir. Bunun böyle olduğunun bilin
mesi de bu şekildeki bir istidlalin yanlış olduğunu ortaya 
çıkannaktadır.87 

Aynca Nesefi, bu hadisin ortaya çıkış sebebini de 
açıklamakiadır. Hz. Peygamber Tebük savaşına çık1ığın
da Medine'de Hz. Ali'yi vekil olarak bırakınıştı. 

Nifakçılar Hz. Peygamber'in kendisine buğz ettiğini, soh
betini ağır bulduğunu söyleyerek onu talırik etmişler, Hz. 
Ali de bu durumu "Ya Resulallah beni arkada bırakılan-

ı>J . . . . . . •• --
Bır kınıseıun geıçek uıancıııı gızleıııesı-konnumısı aıılmııındıı J(lılhı-

nılan Şin'ya ait dini bir kavram. Ayrıııtılı bilgi için bkz. el-Kmıııııi, 
Risnlew'l-İ'rikndnti '1- İmfimiı•ı•e, (Şii-İmfimivı•e'11i11 İ11n11ç 
Emslnrı), s.l27. . 

84 Nesefı, Tabsiratıi '/-Edi/le Fi Usııli 'd-Din, c. ll. s. 853. 

85 T' . - Eb' ı· M h i ' . ınııızı, ı sn u anımed b. sa b. Sevrii, ~ıi11eıı, Meııakılı, 19. 
Istanbul, 141311992; İbn Miice, Sıinen,_ Mıılınddiıııe, ll ; krş. 
Kıişifıi'l:<;ıtii, Aslıı'ş-Şin ve UJ·ıilıılıii, (Cn'feri Me:lıebi ı•e 

Esnslıuı,) s. 50. 

86 Tahrim, 6614.; Nesefı, Tabsiratıi'I-Edille Fi Usıı/i'd-Din, c. II, s. 
855-856; Krş. Pezdevi, Usu/u'd-Din(Ehl-i Sıinnet Akaidi), s. 265. 

87 Nesefı, Tabsiratıi'l-Edille Fi Usııli 'd-Din, c. ll, s. !)57-858." 

Jarla birlik'te mi bırakıyorsun" demiş, bunun üzerine Hz. 
Peygamber de yukandaki hadisini söyleyerek, Hz. 
Musa' nın kardeşi Hz. Harun 'u geride bıraktıkları kim
selerin işleriyle ilgilenınesi için bıraktığı gibi, kendisinin· 
de onu (Hz. Ali'yi) Medine'de bırak1ığıru bildirmiştir. Bu 
durum da Hz. Ali'nin kendisinden sonra onun halitesi 
olduğuna değil, Hz. Peygamber'in Medine'de bulun
madığı zaman müddetince onun vekilliğinden razı 

olduğuna delalet etmektedir. Hz. Peygamber gazvelere 
çıkilğında Medine'de yalnızca Hz. Ali'yi vekil bırak

ınaınış, daha çok İbn Uımnu Mektuın'u vekil tayin 
etmiştir. Bu da kendisinden sonra yalnızca onu vekil 
bıraknıadiğın,ı.n göstergesi alınası açısından önem arz 
etmektedir. Hi. Peygamber'in "Benden sonra 
peygamber voktur" sözü de kendisinden sonra ne hayat
tayken ne de ölümünden sonra peygamber gelıneyeceğiıii 
kanıtlamal1adır.S8 Dolayısıyla bu hadisin Hz. 
Ali'nin imametine delalet edemeyeceği de oı1aya çıkmış 
olmaktadır. 

4.2. Hz. Ömer'in Devlet Başkanlığının 
Geçerliliği 

İlk devlet başkani Hz. Ehu Bekir'in ardından Hz. 
Ömer, Ebu Bekir'in tayin etmesiyle ikinci halife olmuş
tur. Hz. Ebu Bekir vasiyetinde Ömer b. Hattab'ı insanlara 
balile tayin ettiğini, eğer adalet yaparsa bunun kendi 
görüşü olduğunu, şayet kötülük yaparsa gaybı Allalı'tan 
başkasının bilemeyeceğini ifade etıniştir. 

Nesefi'ye göre, bu şekilde devlet başkanı olan Hz. 
Öıner'e, Hz. Ali de dahil olmak üzere bütün sahabe biat 
ederek rıza ve lıoşnutluklannı belirtmişlerdir. Çünkii bu 
konuda Hz. Ali, Hz. Peygamber'den ·'Benden sonra iki 
kişiye uyun, onlar EbiiBekir ve Ömer 'dir" fonnundaki bir 
hadisini işitmişti. İslam Peygamberi birçok defa Hz. 
Ömer'in tazileti.ı:i.e işarette bulunmuştur. ·~şayet benden 
sonra nebi olsaydı, o Ömer olurdu" ''Eğer size ben gön
deril~ıeseydim, Ömer gönderilirdi"89 

Neseti, Hz. Ömer'in lıilatetinin geçerliliğini Ebil 
Bekir' in tayiniyle . biı·likte ünunetin söz konusu icmaına 
dayanılımuştır. Allah onun başkanlığının berckdiyle dini 
aziz kılınııy, İslam'ın uzak ülkelere yayılmasını 
sağlamıştır. Hz. Ömer de hali1eliği sürecinde İslam 
topraklannı genişleterek bu ınuazzez dinin yayılmasına 
büyük hizmetlerde bulunrnuştur.90 

S!i Nesefi, Tabsiratı1'/-Edil/e Fi U.mll'd-Din, ·c. II, s. 858;·Krş. Pczdcvi, 
Usulıı'd-Din(Ehl-i Sıinneı Akaidi). s. 264-265. 

89 Nesefi, Tabsiratıi'l-Edille Fi U su/i 'd-Din. c. ll. s. 867-868; Nesefi, 
8ahn1'l-Kelöm, s. 4849; Temhid Fi Usıili 'd-Din. ı 12. · 

90 Nesefi, 8ahn1'1-Kelôm. s. 48~9; Temhid Fi Usitli 'd-Din. ı 12; Nese-
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4.3. Hz. Osman'ın Devlet Başkanlığının 
Geçerliliği 

Hz. Ömer kendinden soıınıki devlet başkanının seçimi 
· konusunu şüraya havale etmiş, şı1n1run ka ran sonucu belir
lenen Hz. Osman'ın halitetiği konusunda sababe ittitak 
et.m.iştir.91 Nesefi'ye göre, devlet başkanlığının bütüq şart
ları Hz. Osman'da da bulunuyordu. Bu nedenle onun 
bilafeti de geçerlidir. Hz. Ali'nin Hz. Osman'ın devlet 
başkanlığına muhalefet ettiği şeklindeki iddialar doğnı~uk
tan uzal"tır. Zira Hz Ali, Hz. Osman'ın başkanlığı 

hususunda biat etmiş ve işlerinde ona yardımcı .olıuuştur.92 

Şla'nın Hz. Osman aleyhinde çeşitli konularda yapmış 
oldukları tan ve kötülemeler de değerden yoksun iddialar
dan ibarettir. Bilakis onu Hz. Peygamber övmüş "Osman 
benim kardeşim ve cennetle arkadaşundır" demiştir. 
Neticede o da Hz. ·ömer gibi mazlum olarak şehit 
edilmiştir. 93 

4. 4. Hz. Ali'nin Devlet Başkanlığının 
Geçerliliği 

Dördüncü olarak devlet b~şkanJığıru üstlenen Hz Ali 
de, Şia'nın nass iddialarının aksine, eWü'l-hall ve'l-akd 
.sahibi kişilerin (şuraya mensup bireyler), sahabenin ileıi 
gelenlerinin ve o zamanda mevcut olan sahabenin ittiiak 
ve seçimiyle bu göreve getirilıniştif.94 Hz. Ali Hz. 
Osman'ın devlet başkanlığına seçilişinde bu göreve layık 
görülen ve geriye kalan son şura üyesi ve devlet başkanı 
namzediydi.95 B.u nedenle onun seçimi ve devlet başkan
lığının geçerliliği konusund;ı Ehl-i süiınet ' keli\ıncılan 

açısından herhangi bir ihtilaf yoktur. 
' 

Nesefi, devlet başkanlığının geçerli olabilmesi için 
icınanın şart olınadığıru, ürrunetio iyilerinden bir kısmının 
tas,·ip \ 't: ittiliıkıylıı ııkdin gı::çerli olduğunu ifade eder. Onıı 
göre, icwanın şart koşulınası, insanların devlet başkanına 
en çok ihtiyaç duyduğu esnada se.çilemeyerek gecil1i
rilmesioe yol açar. Bu nedenle sahabe seçim ve biat 
esnasında icıuanın bulurunasını şart koşıuamış, yalruzca 
akdin bulunmasına itibar etınişlerdir. İcma bir gereklilik 

fi, Tabsiratıl 'l-Edil/e Fi U su/i "d-Din, c. ll, s. ı$67-870. 

· 9 ı Nesefi, Temlıid Fi Usfili 'd-Din. ı 12; Bahnı '1-Kelôm. s. 49; Tabsire
tıt.'l-Edille, c. II, s. 871; Krş; Pezdevi, Usıtlu 'd-Din(Eiıl-i Sıinneı 
Akaidi), s. 266-267; Siibüni, 8idôye fi Usüli 'd-Din, s. 60;. Bağdadi, 
Usulıı'd-Din, s.286. 

92 Nesefi, Tabsiratıi'l-Edille Fi Usııli 'd-Din, c. ll, s. 872. 

93 Nesefi, Temlıid Fi Usıili'd-Din. 1 12; 8alın1'1-Kc/6m. s. 49; Tabsira
tıl 'i-Edi/le Fi Usıtlf'd-Din, c. ll, s. 873-878. 

94 Neseli, Temhid Fi Usıili'd-Din. tl3; Nesefi, Tabsiratı1 '1-Edille Fi 
Usııli'd-Din, c. ll, s. 879. 

95 Pezdevi, Usulıı 'd-Din(Ehl-i Sıinneı Akaidi), s. 267. 
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olarak ileri koşulmayınca, devlet baŞkanlığı seçımının 

geçerliliği için ittitak edenlerin sayısının da bir önemi 
kalınanıal1adu·. Bir kişinin akdiyle de devlet gaşlvırunın 
seçilebileceği yönünde Müslümanlana icıuası vardır. O, 
bu düşüncesinin, bazı sahabenin ( Talha ve Zübeyr ) Hz. 
Ali'ye istemeyerek biat ettiğini, bazılannın da biat etmek
ten çekindiğini söyleyenlere bir cevap niteliği ta"şıdığını 
bildirmeh.1edir. Zira Tallıa ve Zübeyr, "ellerimiz ona biat 
etti, kalplerimiz ise biat etmedi" deınişlerdi.96 

Müellifiıniz Nesefi, Hz. Ali 'nin devlet başkanlığının 
geçerli ve sahih oluşunu Hz Peygamber' in sözleriyle de 
desteklemeye çaba göstermek-tedir. Hz. Peygamber 
Ali'ye lıitaben "Sen bozguncu/ar ve zulümkarlarta 
savaşacaksm" demiştir. Ayrıca "benden sonra hilafet 
otuz senedir"97 torıuundaki sözü de kanıt olarak anmak
tadır.9~ 

Hz. Ali'nin Ceınel ve Sılllrı'da kendisine muhaletet 
eden saluıbeyle yaptığı savaşlannda haklı olduğunu 

bildiren Ebu'I-Muin Nesefi, bu yöndeki görüşünü Hz. 
Ali'nin devlet başkanlığının hak ve sabit oluşuna bağlar. 
Ona göre, herkes devlet başkanın emirlerine uymak ve 
itaat etmekle yük.iiınlüdür. Böyle olmadığı takdirde 
Allah'ın emirlerine dönünceye kadar onlarla savaşılması 
gerekir. Bu nedenle Hz. Ali onlarla yaptığı savaşlarda 
baklıdır.99 Ona mulıaletet edenler ise, batalı yorum ve 
içtihatta bulunmuşlar, bu yommlannda yamldıklanru 
anlayarak sonunda pişman olınuşlardır. Bu nedenleri göz 
önünde bulunduran Nesefi, içtihatlarında yanılarak Hz. 
Ali ile savaşan salıaöenirı tilsıklığına ya da kiifrüne karar 
verilmesinin mümhiin oLı~!,!dığını belirtir.:oo _ 

Mu'tezile kelfuu ekolünün kuruculan olarak bilinen 
Aınr b. Ubeyd (ö.l44/762) ve Vasıl b. Atı:ı (80-13ll698-
748)'run sa\'a~an gruplardan hangisinin haklı, hangisinin 
hatalı olduklarını bilemeyeceklerini söylemelerini yanlış 
bulan Nesefl, Ali'nin haklı olduğunu belirten delillerin 
açık olduğu kanaatini taşunaktactır.ıoı 

EbO'I-Muin, Hz. Ali'ye nıubalelet edenlere baği/ asi 
ismi verilip- verilenıeyeceği konusunda EW-i sünnet ve'l
Ceıuaat keli\mcılarının ilıtilafa düştüklerini, onlardan bir 
kısmının içtilıatlarıhda hataya düştüklerinden dolayı 

96 Neseli, Tabsiratı1'1-Edille Fi Usıtli 'd-Din, c. Il, s. 84!1, 8!10. 

97 Tinııizi, Sıtnen, Fiteıı, 48, Jındis ııo: 2226, (4/503) 

98 Ne.~cli, Tahsiraizi '/-Edi/le Fi Usıı/i 'd-Din, c. Il , s. 881. 

99 Neseli. Talwratıi '/-Edi/le Fi U.wli 'd-Din, c. Il , s. l:i83; Krş. Pez
devi . Usıtlıt'd-Din(Ehl-i Sılnneı Akaidi). s. 283. 

100 Neseli, Tabsira/11'1-Edille Fi Usıtli 'd-Din, c. rı , s. 885-8!18. 

101 N~efi, Tab.viratıi '1-Edille Fi U.m/i'c-Din, c. II. s. 887; Bııkillani, 
Temlıid, s. 552-553. 
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onlara bu ismi vermek'ten kaçmdık.lannıt02; diğerlerinin 
de mealini anacağııuız Yüce Allah'ın kelihmnı ve Hz. 
Ali'nin ··kardeşleriiniz bize asi olmuşlardır" sözünü delil 
get~rerek onlara bu ismin (paği) verilebileceğine kani 
oldı}klanru belirtir. "'Eğer mı7minlerden iki grup birbir
Ietiyle vuruşurlar.<;a aralarım düzeltin. Şayet biri ötekine 
saldırırsa, Allah 'ın buyruğuna dtinıinceve kadar saldıran 
tarafla savaşm .... "ı03 Nesefi ise, bu kimselere baği 
·isminin verilıne.sini uygun bulmayarak birinci grubun 
görüşüne kat.ılmal'tadır.ı 04 

Talıkim olaymda Hz. Ali'nin hataLı olduğu tarzındaki 
Harit:i görüşlOS ve yorumu doğıu bulmayan N~s~li. diğ~r 
.EW-i sünn~l k~liiınt:ılan gibi bu konuda da Hz. Ali'nin 
hakLı oiduğuna inarunaktad.ır.l06 

Miltüridi kelilın ekolünün en büyük temsilcisi kabul 
edilen EbQ'I-Ml!lıı Nesefl, Hz. Peygamber'den sonra 
hilafetin iki yıl Hz. Ebu Bekir, on sene Hz: Ömer, on iki 
yıl Hz. Osman, altı yıl da Hz. Ali 'nin olmak üzere toplam 
otuz (30) yıl olduğunu önemle belirtir. Kelaıucunız bu 
yöndeki görüşünü Hz. Peygamber'in ''Hilafet benden 
sonra otuz senedir, ondan sonra melikliğe dönüşa,."101 
tonnundaki hadisine dayand.ırmak'tadır.ıos 

Bu hadis Huleta-yi Raşid1n'in devlet başkanlıklarının 
bu tertip üzerine geçerliliğini kanıtlaması açısından önem 
arz etıneh.1edir.I09 

Sünni keHim ö&rretisini benimseyem İslam aliıu ve 
düşünürleri gibi Nesefi d~, Hz. Peygıuuber'den soma 
ümmetin c:n fiıziletlisinin Hz. Ebu Bekir, peşinden H7. 
Ömer, sonra Hz. Osman ve daha sonra da Hz. Ali (r.a) 
olduğunu kabul ve beyan ctıuektediı·.• ııı 

Mu'tö""tilö'ye göre dindeki faziletin ölçüsü sevabın 
çokluğudur. Bu esastan hareket öderek ilk dönem 

102 Eş'firi. İböne An Usıı/i'd-Diyône, s. 178-179. 

103 Hııcıırnt, 49/9. 

104 Nesefı. Tabslraııi '/-Ed/lle Fi Usııli'd-Din, c. 11, s. 888-_889. 

lOS Şehristiini. el-Mi/e/ ve·n-Nihal. c. 1, s. 109; Aynen lıkz. \V:ın, W. 
Wontgoınery, İslii111 Dt1şıiuceJ·iııiıı Teşekkril Deı·ri, Çev. Ethem 
Ruhi Fığhıh, Ankara , 1981, s. 17. 

106 Nesefi, Tabsiratı7'1-Edil/e Fi Usıı/i'd-Din, c. ll. s. ı>9ı-89S. 
t07 Tion izi, Sıinen, Fiten, 48, hadis no: 2226, (4/503) 

108 Neşeli, Bahrıi '1-Ke/ôm. s. 49; K.r.ı; Pezdcvi, Usırlır'd-Din (Ehl-i 
Sıinnec Akaidi}. s. 267. 

109 Nesefi, Tab.viratıt'I-Edille Fi Usıılf'd-Din, c. ll, s. 1)60. 

11 O N~!:ôeli, Temhid Fi Usıili 'd-Dın. ı 13; Kr.ı· Ebfı Hfıııife, lımını-ı 
luaııı;:td-Fıklm'i-Ekber. s.73 (lıııı1ııı-ı Azaııı'ııı Beş Eseri içiııdc 
orijiııııl ıncıiıı, Çe,·. :\1 ustaliı Öz,). ist:ıubuL 1992: Siihiiui. Oldtire {i 

Usıili 'd·Dın. s. 61; lci. ei-Mevakıf. s.407-408. ltın Tcyıııiyyc. 
Ahmed b. Ahdullıaliııı h. Abdussclmıı. el-.4/iltfeıii'l· Jliisiııwe. 
MÜİFVY. No.41, İstııııbul , trs. s. 17-ts. 

Mu'tezile kelamcılan da Hz. Peygaınber'de.n sonra insan
larm en faziletlisinin sırasıyla Hz. Ebil Bekir, Hz. Ömer, 
Hz. Osman ve Hz. Ali olduğunu kabul etmişlerdir. Bazı 
Mu' tezile kelamcılan ise bu konuda herhangi bir şey 
söyleıneıneyi tercih ederken, Viisil b. Atil, Hz. Ali'nin Hz. 
Osman'dan daha faziletli olduğunu beniıusemiştir. Bu 
tutumu sebebiyle de Şii olmakla nitelendirilıniştir.lll 

Kadı Abdülcabbar ise, sahabenin en tiıziletlisinin Hz. 
Ali, peşinden de oğullan Hz. Hasan ve Hüseyin'in 
olduğunu ileri sürmüştür.' ı ı Bu göıüşünden hareketle 
onun Şia t~ndansLı olduğunu söylemek de imkansız 

göıürun~ınektediı·. 

5. Devlet -Başkanının Görevden Alınması 
1 Aziedilmesi 

Kelamcııruz Ebil'l-Muüı Nesefi, halkın yararını 

gözetecek, onların işleriyle ilgilenecek devl~t başkanının 
seçilmesinin gerekliliğine, 1iıydasına ve kendisinde 
bulurunası gerekli vasıf ve niteliklere geniş bir şekilde 
değinmiş olmasına rağmen, onun görevden alınıp alınma
masını gerekiirecek dwıımlara değinmemiştir. Bu yak

· laşım yalnızca ona özgü olmayıp, diğer keliiıucılarda da 
görülen bir durum olarak karşımıza çıkmak1adır. 

Ehl-i sünnet kelaıncılarına göre, Müslümanlar 
işlerinin düzene ginuesi için imaınidevlet başkarunın 

seçim ve tayinine yetkili olduklan gibi, gerektiği takdirde 
onu görevden uzaklaşt ımıak yetkisine de sahiptirler. 
Hangi durumlarda devlet başkanını~ azi edilmesinin 
düşünüleceği ve gerekli olduğu konusu üzerinde durol
muş ve bazı şartlar tespit edilmiştir. Genel de 
Müslümanlar ~e~'lel b~şkanının şahsında kamusal alana 
zarar veren, insanların durumunu sarsan ve devlet 
başkanlığıyla kastedilen amacı ortadan kaldıran bir duru
mu göınıeleri ilalinde iınanu azledebilirler. 

Devlet başkanının görevden uzaklaştırılınasını gerek-
tirecek dwuıuJar şu şekilde sıralanabilir: 

l- İınan ettik'ten sonra dinden çıkmak, (iı1idat) 

2- Namazı terk etmek ve namaza daveti yapmamak, 

3- Halkın çoğunun bulunduğu yerde, 

a-günah işlemek(fL'\k), 

b-zulüm yapmak, 

c-mııllan gasbetnıek, 

d-haksız yere adam öldünnek, 

~-huh."Uh.1.1 çiğneıuek, 

ll ı Kıidi Abdiilcubbar. Şerhıı Usıili'I-Hamse, s. 766-767. 

1 ı2 Kfidi Ahdiilcahbar, Şerlııı Usıili'I-Homse. s. 767. 
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f-hadleri, cezalan uygulaı:ruımaktır.ı ı3 

Buolann dışında bir de bedene ve zihne özgü rahat
-sızlıklar vardır ki bunlara maruz kalan devlet başkanı da 
görevinden alınarak yerine bir başkasının getirilmesi 
gerekir. Bunlar, delilik, temyiz kabiliyetinin yok olması, 
akli dengenin bozulması, sağlığının bozulması, halkın 
işlerini ifa edemez duruma düşmesi, sağırlık, dilsizlik. 
yaşhlık gibi durumlardır.ı ı4 

Bunlardan başka seçilmesine sebep olan görev ve 
sorumluluklarından bazısını veya tamamını yerine 
getirmeyip terk ettiği ve halkın işlerini aksatacak kadar 
uzun bir süre düşman elinde esir bir duruma düştüğü 
takdirde de devlet başkanı görevinden alınarttk yerine bir 
başkasının getirilmesi gerekiı·. ııs 

Sünni keHim öğretisini benimsemiş keliimcLlarm bir 
bölümü de yukanda belirtilen devlet başknrunın görevden 
uzaklaştınlmasını ön gören dwumlarda devlet başkanırun 
aziedilmesine gerek duymıııruşlar, yalnızca vaaz ve nAsi
hat tüıünden öğütler verilınesini, tevbeye davet edilınesi
ni, uygun olmAyan konulardAki emir ve isteklerine de 
uyulmaması gereh.1iğiyle il-tüa etmişlerdir. ı ı6 

Bu tarzda fikir beyan eden keliimcılar görüşlerine 
gerekçe olarak genelde devlet başkanının görevden alın
masıyla halk arasında fıtne, huzursuzluk ve kaosun çıka
cağını, bireylerin haksız yere öldürüleceğini göstermeh.1e

dirler. Onlara göre buna fırsat vennemek için ziilim, tilsık 
ve sorumluluklannın gereğini yapınayan devlet 
başk~ görevinde kalınasma rıza gösterilmelidir.ll7 

Bizce bu tür bir yorum başlangıçta doğru gibi göZÜkse 
de kabuk şayan bir görüş olmaktan uzakıu·. Devlet 
başkanı yukarıda sayLlan şıutlara uygun !ili ve da~r;nıştil 
bulunıuuş ise görevine son verilmelidir. Böyle bir tutum 
mü'ıuin bireylerin onur ve haysiyetlerine daha uygun ola
cah.1u. Devlet başkanı, her konuda dürüst, adil, üstlendiği 
makam ve mevkinin sorwululuğunu idrak eden, öncelik
le halka daha sonra da Allalı'a karşı sonımlu olduğunun 
bilincinde olmalıdır. Görev ve mevkiinin kendisine yük
lediği yükiimlülüklerin bilincinde olmalıdır; çünh.ii o yap
tıklarından dinen ve hulnıken soıunıludur. Söz konusu bu 

113 Billo.ıllfini, Kitabıı·r-Temhid, s. 478; kış. Gölciik, Şerafeddin, Diu ı•e 
Toplum, Esra yayııııan, İst:ınbul , 2000, s. 336. 

1 14 Bukıllan!,Kirabıi 't-Temhid, s. 479; Ciiveyni, İrşad, s. 35!!; Ayııniıiı 
bilgi içiıı bkz. Mfıvcrdi, Ahkamt7's-Sttltôniyye. s. 53-60; Gölciik. 
Din ve Top/ımı. s. 336. 

ll :i Afikııl:iııi. Kitahıi ·1-Temhid. s. 4 79. 

ı 16 Pexdevi., Usulıı·d-Din(Ehl-i Sıinnet Akaidi) , s. 272-275: Biikıllfıııi. 
K ı ıcıbii 't-7imılttd. s. 4 711; krş. ihıı Hııııı;ıııı , ei-Mtt.ruytm:. s. 277-27'6. 

ı 11 Pexdevi. U.flllıı·d-Din(Ehl-1 Sıinnet Akoidi). s. 274; TaJluıfırıi, Sna
dııddin, Şerhıı·I-Akaid. (orijinal metin. haz. S. Uıııdag,) fsı:uıbııl. 
1992, s. 72; krş. İbn Hııınnrıı, el-Mıısayere. s. 278. 
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sorwululuklarının farkında olmayan,ya da bunlara riayet 
etmeyen devlet başkanının yerinde durmasının bir anlamı 
yoh.1ur. İsHiıu anlayışına uygun olan yorumun da bu 
olduğunu düşünüyoruz. 

Diğer keliiıu ekallerinden Mu'tezile, Zeydiyye ve 
Hariciler ise adaletsizlik yapan ve yukandaki günahları 
işleyen devlet başkanının görevine son verilmesi gereğini 
kabul etmişlerdir. 

Hariciler bu duıumdaki devlet başkanının imandan 
çıkacağını söylemekle birlil1e, ınü'min olmayan bireyin 
devlet başkanlığını da ge.çerü saynıamah.-ıadırlar.ııs 

Sonuç 
Özelde Miltüridi genelde Ehl-i sünnet kelihncılarma 

göre, imameti devlet başkanlığı meselesi Şia 'nın aksine, 
imanla ilgili biı· inanç konusu değildir. Ebu'l-Mutn Nesefi 
de dahil olmak üzere Sünni keliimcılar, devlet başkanlığı 
konusunu balkın seçimiyle ilgili insanlığın huzur ve 
yaranna ilişkin bir wesele ohırak değerlendinn.işlerdir. 

Miltüridi kelamcısı Nesefi İslam toplumunu sevk ve 
idare edecek devlet başkanının "Müslümanların 
(ümİnetin) seçimi" ile belirlenmesi gereh.1iğini ileri sür
erek, yönetirnde teokratik bir düzeni kabul etmeıne1.1e, 
toplwn ieıtlerinin seçiıuine dayalı cuınlıuri bir sistemi 
benimsemiş görünıneh.1edir. 

· Nesefi'nin düşüncesinde devlet başkanlığı b.'UIUlllu, 

beşeri, sosyal ve içtimai bir gereklilik ve ihtiyaçtır. O, 
toplwnda huzur ve mutluluğun sağlanması, var olan 
düzenin konınınası ve devanılılığı için devlet başkarıını 
zorunlu gönnektedir. 

Ebü'l-Muln Nese:tLnin . devlet başkanlığının gc;:~J9i
liği, şaı1lıın ve onunla ilgili diğer konulardaki görüşleri, 
genelde Ehl-i sünnet çizgisinin dışında kalan İsliiın kelam 
ekallerinin özelde ise Ş!a 'nın bu konudaki görüşlerinin 
ak~ini ispatlamaya yönelmiş görünmeb.-ıedir. 

Şia'(İıniimiyye)nın iıniiınet do1.1rinine göre, imam 
nassla belirlendiğinden dolayı onun görevden uzak
laştırılınası da söz konusu değildir. Şia 'nın bu nedenle 
değinınediği devlet başkanının azl edilip-edilmemesi 
sorununa Şia 'ya karşı ileri sürülecek bir görüş olmadığırı
dan olsa gerek keliiıncınuz Nesefi de değinmeıniştir. 

Devlet başkanının Kureyş kabilesinden olması ilke

.sine ihtiyatlı yaklaşan Ebu'l-Muin Nesefi, bu ilkenin 
konulıııasını bazı gerekçelere dayanduarak devlet 
başkanlığının soy ve nesep itibariyle Kureyş kabilesine 
tahsis edilnı~diğini vurgulamaya çalışmıştır. En azından 
onun bu gerekçelerinden biz böyle anlanıaktayız. 

1 ll> Pezdevi. Usrılrı·d-Din(Ehl-i Srınnet A l:oidi). s. 273: Şelıristiini, el
Mi/e/ ve ·n-Nihai. c. I, s. lOS. 
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EBÜ'L-MUİN EN-NESEFİ'NİN İMAMETIDEVLET BAŞKANLIGI.. 

Nesefl'nin kendinden sonrııki nesillere ah.'tardığı 

inıamd/ dı:\'11!1 ba:ikanlığı ile ilgiJj göıii:i ve: rivayc:tkr, o 
döneme kadar ki bakış açısını yansıtma1.'1adır. İlk 
(Mütekaddimin) dönem Matüridi: anlayışı, Tabsiratü'l
Ed.\lle'de bütün aynntılanylıi bulmak mürn1.iiıı"dür. 

1 
. ·· Ebu '1-Mui:n Nesetl örneğinde Ma türidi ketıim sistemi, 

devlet başkanlığı 1.-unımunu toplum i~irı olmazsa· olmaz 
bir müessese olarak telakkİ etmektedir. 
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