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İSLAM KAMU HUKUKU VE SiYASİ DÜŞÜNCESiNDE 
VELİAHD TAYİNİ VE İSTİHLAF 
(Kaynak ve Tarihi Süreç Eleştirisi) 

Yrd; Doç. Dr. Hüseyin Tekin GÖKMENOGLU (*) 

I. Giriş 

Bu konudald tartışmalann tespiti ve bunlann meselemiz açısından de
gerlendirilmesine doğrudan geçmeden önce, yine bu konuyla yakından ilgili 
olduğunu düşündüğümüz, geçtiğimiz asnn sonuna kadar te'lif edilmiş olan 
isHlm hukukuna dair klasik eserlerin mahiyet ve muhtevalarına dair milşahade 
ettiğimiz bazı özellikleri burada kaydetmek istiyoruz. 

Bilindiği gibi hicrf II. asırda başlayan fıkıh ekollerinin teşekkül dev
resinden itibaren geçtiğimiz asra kadar telif edilmiş olan (1) gerek fıkıh usOlüne, 
gerek fer'f meselelere, gerek küllf kaidelere ve gerekse fetvalara dair eserlerin 
sayısının yüzlereye ulaşmış olmasına rağmen bunlar içnde İslam kamu hukuku 
alanına, daha do~su İslam siyaset teorisi (2) ile doğrudan ilgili ve orijinal 

(*) S.Ü. Ilahiyat Fakültesi, Islam Hukuku Anabilim Dalı. 
(1) Tüm Islam aleminde geçtiğimiz asrın Islam hukukuyla ilgili en önemli ürünün Me-

celle-i Ahkam·ı Adiiye olduğu görüşündeyiz. . .. 
(2) Islam kamu hukuku tabirini ·ıslam Siyaset Teorıaı• şeklinde tefsir etmemizin se

bebi şudur. Bilindiği gibi günümüz hukuku, daha çok devletin otorite ve im
tiyazlarıyla taraf olduğu hukuki tasarruflar dikkate alınarak pedogojik bir amaçla 
kamu hukuku-özel hukuk (amme hukuku-hususi hukuk) şeklinde ikiye ayrılarak in
celenmektedir. Islam hukukunun klasik fürü' eserinde ceza (ukCıbat), yargılama 
(Da'va ve Edebü'l Kadı) vergi (zekat, öşür cizye) vs. hukukiarına dair hükümler gü
nümüzde, bu ayırımın kamu hukuku bölümünde yer almaktadır. Ancak yine gü
nümüzde kamu hukuku bölümünde yer almış olan "Anayasa hukuku• ve "Idare hu
kukuna" dair hükümler, türü' meselelerini ihtiva eden bu eserlerde yer 
almamaktadır. Ayrıca yine bu ayırımın kamu hukuku bölümünde •devletin menşei, 
teşekkülü, yetkileri vs. gibi meseleleri teorik ve mOcerret bir üslupla ele alıp in
celeyen, günlük kullanışte daha çok "politika veya siyaset bilimi" şeklinde de ifade 
edilen ba~ımsız bir "Genel Kamu Hukuku* disiplini bulunmaktadır. l~te bizim Islam 
hukuk literatürü arasında çok az bulundurınu ifade etmek istedirJimiz eserler daha 
çok bu disipline dair te'lif edilmiş olanlarıdır. Bu disiplinle anayasa ve idare hukuku 
alanları arasındaki en önemli fark ııudur. Anayasa ve Idare hukuku, vaz'edilmiş 
maddi normlar ve tatbikatları ile ilgilenirken; Genel Kamu hukuku, yukarıda da kay
detti~imiz gibi maseieierin daha çok felsefi ve teorik boyutlarıyla ilgilenmektedir. 
Tabii ki menşe ve gelişme süreci bakımından birbirinden oldukça farklı niteliklere 
sahip iki hukuk sisteminin temel kavram ve müesseselerinin birbirlerine göre kar· 
şılıklarını kolayca tespit etmek mümkün derlildir. Böyle bir çaba birtakım zorlamaları 
da beraberinde getirmekte, hatta bazen bir kavramın di~er hukuk sisteminde bir 
karşılığının bulamadı~ı da müşahede edilmektedir. 
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olanlannın sayısı, tüm fıkhi ekollere mensup hukukçlulann eserleri biraraya 

getirilsede iki elin parmaklarını geçmeyece~ kanaatindeyiz. Gerçi Dursalı 

Mehmet Tahir Efendi 1332 h. de İstanbul'da Kader Matbaasında ilk defa ba

sılmış, daha sonra Sebilu'r-ReşAd, IX,231149 s 400 de yayınlanmış ve 1943 de 

de Mecelletü'l-Mecmaı' İ'lmi'l-Arabi s 18'de Arapça'ya terceme edilmiş olarak 

yayınlanan Siyasete Müteallık Asar-ı İsiAmiyye adlı risalesinde, böyle bir gö

rüşü reddetmekle ve idareye, siyasete ve sosyal konulara dair oldu~nu iddia 

etti~i. muhtelif kütüphanelerdeki büyük ço~unlu~u yazma, Türkçe, Arapça ve 

Farsça toplam 172 (yüz yetmişikl) adet eserin ismini vermektedir. (3) Bu 

ris~lede ismi geçen eserlerin hepsini teker teker ele alıp inceleyebilmiş de~iliz. 

Ancak bunlardan tahkik edilerek neşredilmiş, elimizde bulunan, inceleme im

kanı buldu~umuz ve ileride kendileri hakkında bilgi verece~miz içlerinden bir

çogunun muttali oldu~uz muhtevalan, yukanda belirtti~miz ve bizüm kas

detti~iıniz anlamda bir siyaset teorisi ve kamu hukuku disiplinine ilişkin eserler 

de~ildir. İncelediklerimiz ve isimlerinden anlayabildi~imiz kadanyla bunlar, 

genelde ya hükümdar vezir gibi devlet adamlarının karşılaşabilecegi günlük 

olaylar için başvurabilece~ birer prakit hukuk el kitaplan veya kendilerine ya

zılmış herhangi bir hukuld müyeyyide öngörmeyen nasihatname türünden 

eserlerdir. 

Burada bu sahadaki orijinal tedvin hareketenin ideal ölçüde ge

lişememesinin sebeblerini düşünmeyi okuyucuya bırakarak (4) yazılmış olanlar 

hakkında şu kadarını söylemekle iktifa ediyoruz. Sözünü etti~irniz bu eserlerin 

(3) Bu risale Şerafenin SEVERCAN tarafından Osmanlıca'dan latin harfleriyle gü-
nümüz Türkçesine aktarılarak 1990 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisinin 4. sayısında 585-595 s.da yayınlanmıştır. yukarıda kay
dettiğimiz bilgiler bu çalışmaya dayanmaktadır. 

( 4) Bunu düşünürken Kur'an-ı Kerim'de siyasetle ilgili ayetleri n de sadece birkaç tane 
olması, bu sahadaki tedvin hareketinin kısırlığının sebeblerinden biri olarak akla 
gelebilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de "şüra" prensibi ile ilgili Al-i lmran 159. ve Şüra 38. 
ayetleri, amanetierin ehline verilmesi, adaletli olunması, ihtilafların halinde Allah'ın 
ve Rasulününü hükmüne başvurulması ve Olü'l-emre ~aat akkındaki Nisa su
resindeki 58. ve 59. ayetlerden başka do!)rudan d~ruya siyasi meselerle ilgili 
başka ayetlerin olmamasının, bu konudaki eser azlığında ne derece amil olduğunu 
kestirmak mümkün değildir. Hakkında ciltler dolusu eser yazılmış olan mesela bir 
"şirket" (ortaklık) meselesinde de, aslında bu kadar bilenass varid olmuş değildir. 
Bundan da anlaşılıyor ki, her bir hukuk alanının gelişmesine etki eden başka arniller 
veya onun gelişmesini önleyen harici maniler bulunmaktadır. 
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hemen hepsi de te'lif edildikleri kendi dönemlerini, siyaset hukuku açısından bir 

tenkide tabi tuonak ve mueyyideleri tespit etmiş olmaktan ziyade, çeşitli te'vil 

ve zorlamalarla, kendilerinin de tabi olduklan siyasi otoritenin tasarrutlannı 

meşru gösterme çabasında kalnuşlar, maalesef olması gereken hakkında, nass

lann ışıgında objektif fikir ortaya koyamadan fiili duruma teslim olmuşlardır. 

Bu kanaalimizi teyit eden çeşitli örneklere incelemeye çalışacagınuz veliaht ta

yini ve islihiM konusuna ilişkin meseleleri tahlil edeken temas edece~z. 

Şüphesiz halifelik müessesi (5) Hz. Peygamber'in vefatından itibaren, 

İslfun Tarihinin her döneminde, belki tüm İslam alemini ilgilendirdiğinden belki 

de emsali görülmemiş bir biçimden gerek maddi gerekse manevi güç ve nüfuzun 

merkezine teşkil eonesi bakımından da isıarn kamu hukukunun en önemli me

selesi olmalıydı. Aslında Halifeliğin şartlan, seçimi, yetkileri, görevinin sona 

ermesi vb. gibi konular İslfun hukukunun kamu hukukunu ilgilendiren bu bö

lümünde ele alınması gereken hususlardır. Ancak başlı başına çok önemli bir 

hukuki müessese olan halifelik meselesi "imfunet" başlıgı altında İsianıt ll

teratürde hukuk kitaplanndan ziyade (6) akaid meseleterini ihtiva eden "kelfun" 

kitaplannda bir inanç problemi olarak tartışılmıştır. Bu nedenle de keıam ki

taplannda "imfunet" balıisieri bir bakıma İslam siyAsi düşüncesini aksettiren bir 

bölüm olmuştur. Ancak bu konunun İstarn hukukunu ilişkin eserlerde de~il de 

"kelaıtı" disiplinine ait eserlerde işlenmiş olmasının birtakım sebebleri vardır. 

Bilindiği gibi şi§ ve kollan halifelerine imam adını vennekteler ve onun 

nübüvvetin devamı oldugu inancını ~yarak, imam tayininin Müslümanların 

işi de~il. nassla oldugunu iddia etmektedirler. Hatta bazı gulAt şii fırkalan 

onlann da peygamberler gibi Allah'ın dogrudan muhatabı oldugunu iddia 

ederek, aynca beşer üstü ulOhiyet sıfatını haiz olduklan inancını ta-

(5) Bu kavramdan başka hafife anlamında olmak üzere imAm, veliyyü'l-emr ve 
emiru'J-mO'minin gibi kelimeler de gerek kelam, gerek tarih, ve gerekse Islam hu
kukunun bu konuya ilişkin bölümü ile ilgili litratOrOnde kullanılmaktadır. 

(6) Meşhur Zahiri hukukçusu lbn Hazm (v.456 h.) fıkhın fer7 masieierini ele aldıaı 
ei-Muhalli bi'I-Asir isimli geniş eserinde (XXII cid) Kita.bu'i-lmAme bahsini açmış 
ve bu konu ile ilgili eserin hacmine göre çok kısa da olsa; halifenin Kureyşten ol
ması, halifenin tek olması vs. gibi bazı konulardaki görüşlerini burada zilaetmiştir. 
(Bkz. mezkur eser, VIII. 420-426 arası) 
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şımaktadırlar. (7) Onlara göre "imam" ilim ve marifetini dogrudan dogruya 

Allah'tan alır, masumdur, yani hata yapmaz, günah işlemez. Buyruklan ancak 

Allah'ın buyruklarıdır. Bu buyruklar İmam'dan hüccet'lerden "Mb"lara ve 

bablardan da sıradan Mü'min ve Müslümanlar'a zincirleme olarak aktanlır. 

Zaten bilindigi gibi şiiJik imftın el meselesine dayanan, ilikadi ve ayru zamanda 

o derecede siy§si' bir mezheptir (8). 

Ehl-i sünnetin mezhebinin ketarn kitaplarında, bu meselenin bu derece 

geniş yer almasırun en önemli sebebini, incelendigimizde görürüz ki,_ asıl amaç 

ş'Hi'run benimsedi~i bu görüşlerin tartışılarak reddedilmesini sa~Iamakur. Bu 
mesele hakkında onaya atılmış görüşler, en az itikadi' bir mesele olması kadar 

hukuki bir mesele de oldugundan, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğrudan doğ

ruya isıarn hukukunun bugünkü anlamda teorik kamu hukuku bölümünü de il

gilendirmektedir. 

Teorik taruşmalann dışında, tarihi süreci içinde halifelik müesseseine 

baJcugııruzda özellikle onun tayin ve seçimi ile ilgili birbirinden oldukça farklı 
nitelikte, vakıa olarak belli başlı altı dönemin geçmiş olduğunu görüyoruz. 

Birinci dönem: İlk dört halife (Hulefft-R§şidin) dönemi. (h. 11-41/m. 

632-661) yılları. 

Bu dönemle ilgili aynntılı değerlendirmeyi araştırmaınızın ilerideki say

falarına bırakarak, sadece bu dönemin ana hususiyetinin, halifeliğin saltanat ol

madığı bir dönem olduğunu zikretmekle iktifa ediyoruz. 

İkinci dönem: Emeviler döneminin başlangıcı (h. 41/m 661 yılı) ki, bu 
dönem halifeligin saltanata dönüştüğü, yani babadan oğlu veya aynı aileden, 

(7) Bu konuda geniş bilgi için bkz. llhan Avni, imiimet Nazarlyyesinde Seçim ve 
N ass Münakatası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ilahiyat Fakültesi, 137-147 arası 
lzmir, 1983. 

(B) Bu konuda bkz. Bakillani, Ebü Bekr. Temhid Beyrut, 1957,431 ve devamı; lbn 
Hazm, Ebü Muhammed Ali b. Ahmed ez Zahiri, ei-Fasl fi'I-Milel ve ve'I·Ehvai'n
Nihal, Daru'I·Cil, Beyrut, ty. V, 1 08,169-170; ei-Eşarl, Ebü'I-Hasan, Makaletü'l
lslamiyyin, Kahire, 1950,459-460; Taftazani, Mes'ud b. ömer b. Abdiilah (ö.793 h.) 
Şerhu'I·MekBsıd. (Tah. Abdurrahman Umeyra), Alemü'I-Kütüb, Beyrut, 1989, V, 
232-290; el-'lci, 'lzzuddin Abdurrahman b. Ahmed, ei-Mevakıf fi lımi'J-Kelam, 
Alemü'I-Kütüp, Beyrut, t.y.J, 606-607; 13-146 Gölcük Şerafeddin-Süleyman Top
rak, Kelam. Konya, 1988. 317-324. 
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soydan birine geçişin başladı~ı dönemdir. Muftviye o~lu Yezid'i kendisinden 

sonra yerine halife olmak üzere veliabd tayin etmiş, MuAviye'nin de h. 60/m. 

680 yılında öli.lmü üzerine Yezid halife olmuştur. (9) 

Üçüncü dönem: Halifeli~in zor kuJlanılarak, yani savaş yoluyla ve 

bunda galip gelmek şartıyla aileler arasında el de~iştirdi~i dönemdir ki, h 1 3'11 

m. 750 yılında Büyük Zap Suyu savaşı neticesinde, halifelik yine saltanat ni

teli~inde olmak kaydıyla Emevtıer'den Abbftsfier'in eline geçmiştir. 

Dördüncü dönem: Halifeli~in İslam aleminde siyasi ve dini otorite ola

rak haiz olduğu önemi fiili olarak yitirdi~i bir fetret dönemi ki bu dönem Moğol 

istilasının h. 656/m. 1258 yılında Ba~dat'a gererek son Abbasi hilafetinin sona 

erdirmeleriyle başlamışur. 

Bundan sonra, zaten h. 296/m. 909 yılından itibaren Abbftsl halifesinin 

otoritesini tanımayarak Kuzey Afrika'da ikinci bir halifelik ilan eden şii daisi 

(misyoneri) Ebu Muhammed Ubeydullah el-Mehdinin kurduğu Faumi devleti, 

öte yanda Abbftsi halifelerinin bazı bölgelerinde hükümranlı~ını oldukça kay

betmesi üzerine bugünkü Irak ve İran'ın güneyinde kurulan Büveyhilerin (h. 

320/m. 932-h. 447/m. 1055) sultanlarının halife yetkilerini bizzat kendilerinin 

kullanmaları bu mücessesenin misyonunu olması gerenden farklı bir ortama ta

şınuşur. Yine h. 648/m 1250-h. 923/m 1517 döneminde MıSJr'da kurulup 

hüküm sürmüş olan Memltlklu sultanlarının himayesinde ve Abbasl hilafetinin 

sona ermesinden sonra son halifenin soyundan gelip Mısır'a yerleşen, meşru' 

hi lafetin de onlara geçtiw kabul edilen kimseler halife adını taşımaya başlanuşu. 

Bu dönemde artık halifelik şekli ve formel bir nitelik görünümünde idi ve do

layısıyla di~er İsllim dünyası üzerinde siyasi ve dini açılardan etkiden uzakU. 

Beşinci dönem: Halifeli~n yine zor ku1Ianılarak el de~iştirdi~i fakat bu 

savaşın bizzat halifenin kendisine veya onun kuvvetlerine karşı değil, hallfeyi 

(9) Bu noktada Emevi halifelerininhepsinin Muaviyenin torunları oldukları sanılma
malıdır. Yezid'in o~lu ll. Muaviye her ne kadar babasının ölümünden sonra halife 
olmuşsa da kısa bir süre sonra bundan feragat etmiş ve üç ay sonra da ölmüştür. 
Bundan sonra çeşitli mücadeleler neticesinde h, 64/m.684 tarihinde Marvan b 
Hakem halifefiği ele geçirmiş, onun ölümüyle de kendi soyundan gelen kimseler 
hilafe geçerek h. 132/m. 750 yılına kadar devam etmişlerdir. 
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kendi siyasi nüfuz ve hakimiyetine almış bir diğer sultana karşı yapılarak başka 

bir aile ve soyun eline geçtiği, bir süre sonra da tarihi bir vakı a olarak tekrar eski 

dini ve siyasi önemini kazandığı dönemdir ki, bu da h. 923/m. 1517 de Mem

lukluların yıkılmasıyla hilafetin soa Abbasf halifesi Mütevekkil Aleilah'tan Os

manlı hükümdan Yavuz Sultan Selim'e geçmesiyle başlar. (lO) 

Altıncı dönem: Halifelik müessesesinin bulunmadığı bir dönem ki, bu 

da 1923 te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurularak, 3 Mart 1924 de ha

lifeliğin kaldırılmasıyla ilgili 431 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle baş

lamıştır. (ll) 

Bu tarihi altı dönemden ilk beşini sathi olarak incelediğimizde, halifeJiğin 

el değiştirmesi olaylannın birbirinden farklı dört yolla olduğunu tespit et

mekteyiz. 

ı. Şiddet ve cebire dayanmayan ve halifeliğin saltanat olmadğı istişareye 

dayalı biit (seçim) usulü (12) 

2. Bir aile veya soyun tekelinde kalan veliabd ve istihlMusOlü (13) 

(10) Meşhur son asır Islam hukukçularından Abdürrezzak Ahmed es-SenhCıri 1927 de 
Fransa'da tamamladığı ikinci doktora tezinde (iki doktorası Ingiliz Hukuku üze
rinedir) kaynağını vermeden bazı tarihçilerin: "Osmanlı sultanlarının Mısır'ı ele 
geçirmeden önce kendilerini halife olarak ilan ettiklerini, Sultan Selim'in Kahira'yi 
ele geçirince son Abbasi hafifesi ei-Mütevekkil'i lstanbul'a götürdüğünü, hilafetten 
indirip tekrar Mısır'a gönderdiğini" ifade ettiklerini söylüyor. Yine ona göre "Os
manlı Sultanları başlangıçta bu halifelik ünvanına pek önem vermediler, Fakat 
miladi XVIII. asırda Avrupalıların devletlerine olan hücum tehlikesini sezmeye 
başlayınca, düşmanlarının gözünde devletlerini daha büyük göstermek için bu 
ünvana ehemmiyet verdiler. XIX. asırda ise Sı.Jitan Abdülhamit bu sıfatı çok 
önemsedi, hatta kendisine "Emiru'I-Mü'minin" ünvanını verdi. Bkz. es-Senhuri, 
Abdürrezzak Ahmed, Fıkhu'-u Hilafe ve Tatawuruha, Fransızca'dan Arapça'a 
çev. es-Senhuri, Nadiye Abdürrezzak (Müellifın kızıdır) ve eş-Şavi Tevfik mu
hammed (Mütercimenin kocası yani müellifin damadıdır.), ei-HeyetO'I
Mısrıyyetü'I-Amme li'I-Kitab, ikinci. baskı mısır, ı 993,271. 

(11) lik önce Kasım 1922 de "saltanat" ve "hilafetin" birbirinden ayrılmasına karar 
verilmiştir. 

(12) Karaman Hayreddin Anahatlarıyla Islam Hukuku (Girit ve Amme Hukuku), 
Istanbul 1984, ı, 196 (Karaman, Şüra ve bey' at usulünü de ayırmıştır.); Kapar, 
M.Ali, Islimda Bey'at, (Basılmamış doçentlik takdim çalışması) Konya, 1990, 
122. 

{13) es-SenhCıri, 121 ve devamı; Karaman, Anahatlarıyla 196; Kapar, 123 
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3. Şiddet ve cebir yoluyla ele geçirme yani istila (tegallub) ustllü (14) 

4. Devir usOlü. (15) 

Biz, araştınnamazın konusuyla ilgili fiili tarihi durumu böylece özet ola· 
rak tespit ettikten sonra meselenin hukulô teorik boyutuna dönersek, bu konu ile 
ilgili şunları söyleyebiliriz: 

isıarn kamu hukuku literatüründe, tarihi' birer vakıa olarak sabit olmuş 
birbirinden oldukça farldı bu halife tayini ve seçimi usullerinin, meşrtliyet ba
kınundan durumu ve de~erlendinneleri yapılırken, bu sahada tedvin girişimi 
türündeki te1if edilmiş az sayıdaki eserin yazıldıkları dönemi ve siyast şartlan 
da göz önünde tutmak gerekir. 

Diru, siyasi ve hukuki açıdan otorite ve hükümranlı~nın yetki sınırlan 
belirlenmiş ve sınırları aştı~nda önceden vaz'edilmiş bir takım hukuki mü
eyyidelerle karşıtaşacak bir müessese olmanın epeyce uzagında kalarak fiilen 
mutlak hakim niteligine ulaşnuş bir hilafet makanurun mevcut olduğu ve hüküm 
sürmekte olduğu bir dönemde, dışarıdan onların hukuken tahdit ve takyit edil· 
mesini şer'i bir hüküm olarak öngören eserlerin te'lif ve neşirleri ile, bu eser
lerde yer alacak fikirler paralelinde hilafet makarnını şer'i bakımdan murak:abe 
edecek bazı müesseselerin te'sisini gerçekleştirilmesini beklemek pek kolay ol
masa gerekir. 

Halifeli~n fıili statüsünü artık normların degn de hilafet makamına geç
miş kimselerin karekter ve şahsiyetlerinin belirledigi bir ortamda (16) bu alanda 
telif edilmiş eserlerdeki hüküınlerin şeriat açısından yeniden tahkilderi ve <Je.. 
gerlendinneleri yapılması gerekti~ne inanıyoruz. Zira bu eserlerde yer alan 
hükümlere baktıgınuzda, yukarıda da sözettigimiz gibi görüyoruz ki, birçok ta
sarruf, mesela veliahd tayini ve istihlM usulü tenkit edilmekten ziyade, fiilen o 

(14) Karaman, Anahatlanyla 197; Kapar, a.y. 
(15) Hilafetin bu tür intikalini istila usulünden biraz farklı gördO{ıümüzden devir ke

limesini kullandık. Zira önceki istila usullerinde savaş, bizzat fiilen halife olan zAta 
ve onunkuvvetlerine karşı yapılıyordu. Burada ise savaş yukarıda zikretti~miz 
halifeye karşı de~il. fakat fiilen siyaset bakımından ona hakim ~?ir sullana karvı 
yapılmıştır. Bunun örne~i Memlaklu'lardan Osmanlılar'a halifeli{ıin geçişidir. 

(16) Mesela bazı tarihçilertarafından idaresinde takip etti{ıi metod bakımından •Beşinci 
Raşid Halife• olarak de{ıerlendirilen Ömer b. Abdülaziz aynı yolla hilafete geç
mişti. 
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dönemlerde bu usul ço~unlukla tatbikatta oldu~undan, bunun meşru oldu~nu 
gösterme çabasına girilrniştir. 

Belki de bu tür eserlerin muhtevasına bir tepki olarak bu yüzyılın ilk 
çeyre~inde (1925), Mısır'lı bir alim olan Ali Abdürrhık "el-İslam ve Ustllü'l

Hükm" adlı eserinde ifrat derecesinde, hilafet ve halife ile ilgili geleneksel gö
rüşleri reddeden, onu dini bir müessese olmaktan uzak gören fikirler ileri sür

müştür. ( 17) 

Hilafetin 1924'de Türkiye'de ilgasından hemen sonraya rastayan bu ese
rin yayını tarihinden Itibaren İsl~m aleminde bu konuda geniş çaplı bir tartışma 
başlamış ve buna ba~lı olarak da eserdeki görüşleri destekleyen veya reddiye 
niteli~inde olan başka birçok eserler de yayınlanmıştır. (18) Hatta bu mer

kezdeki tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Biz, bu araştınnamızda 

hilafetin meşrulu~ konusuyla de~il. onu meşrulu~una ilişkin curnhurun gö
rüşüne katılarak (19) istihlM ve veliabd tayini gibi onun iç dinamikleriyle ilgili 

problemleri incelemek ve de~erlendinnek arnacındayız. 

Burada, isimleri Bursalı Melunet Tahir'in Siy!set'e Müteallık As~-ı 
istamiyye adlı eserinde de yer alan ve muhtevaları itibariyle isıarn siyaset teorisi 

veya tarihi ile ilgili oldu~unu ifade ettiği yine bunlardan bazılarında. halifenin 
seçim ve tayin usulü hususunda çeşitli görüşler ihtiva eden bölümlerin yer al

dı~ı. çalışmamızın başında kendilerinden söz etti~imiz, ilk ve daha sonraki dö
nemlere ait eserleri, müellitleriyle kronolojik bir sırayla ve kısa tanıtımlanyla 

sunmayı uygun görüyoruz. 

(17) Bu eser Ömer Rıza DOGRUL tarafından 1927'de •islamda Iktidarın Temelleri• 
adıyla terceme edilerek neşredilmiştir. Mart 1995 de Birleşik Yayıncılık tarafından 
eniden yayınlanmıştır. 

(18) Bu eserler ve muhtevaları hakkında toplu bilgi için bkz. Fehmi Ced'an, Çağdat 
Arab Dünyasında Islami Yönetim Tartışmaları, (Terc.Mehmet Yolcu) Yöneliş 
Yayınları, lstanbul1989. 

(19) Şah Veliyyullah ed·Dihlevi (ö. h.1176/m. 1762), halife olmadan siyasi ve dini 
maslahatların gerçekleştirilemeyece9ini ve belli başlı dört ihtiyaçtan dolayı ~~
lifeye gereklilik oldu~unu ifade ediyor. Bunlar. 1 Zulmün def'i, 2. Cezaların tatbıkı, 
3. Yargı birlirJinin sa~lanması 4. (Umumi işlerin taksim ve koordinasyonu. Hüc· 
cetullahi'I-Ballğa, Oaru lhyai'I-Uium, Beyrut, 1990, ll, 394-397; Karaman, Hay
reddin, Mukayeseli Islam Hukuku,lstanbul 1982, ı, 85; Ayrıca •lmametin Vu
cubiyetiHnin delilleri hakkında bkz. ei-Meredavi, Mahmüd, ei·HIIife Beyne't
Tenzır ve't-Tatbik, (birinci baskı) b.y.y, 1983,47. 
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Çünkü bu eserlerin müelliflerinin yaşadıklan tarihi zaman dilimleri dik
kate alırup o dönemlerin siyAsi olaylannın paralelinde bu eserlerdeki hükümler 

değerlendirilirse, onların anlaşılması ve &ü!lümüz bakımından taşıdıklan 

önemleri daha kolay ortaya çıkacaktır. 

II. İslam Siyaset Teorisi İle İlgili Bazı Klasik Eserler ve Özellikleri 

*İbn Kuteybe, Ebfi Abdu1lah b. MüsJim (h. 276/m. 889) el-İmame 
ve's-Siyase (Tarlhu'I-Hulefa) 

Aslında bir tarih kitabıdır. Ancak özellikle ilk halifeleri n hilafete geçişleri, 
gelişen olaylar ve çıkan tartışmalara dair verdiği teferruatlı tarihi bilgiler ve aynı 

zamanda Taberi'den daha önceki dönemde telif edilmiş bir eser olması onun 
önemini artırmaktadır. İhtiva ettiği bazı bilgiler İmamiyye'nin bu konudaki id

dialarına reddiye mahiyetindedir. Meselft Resulullah'ın Hz. EbO Bekir'i yerine 
halife olarak tayin ettiğini iınıl eden olaylar anlatılmaktadır. (20) 

Onun bu olayları nakletmesi ilk bakışta bu eserin yukadıda da kay
dettiğimiz gibi Şfft'ya reddiye amacıyla te1if edildiği intibaını vermektedir. 
Ancak eserin devamında ilerideki sayfalarda kaydettiği birtakım rivayetler, 
hele Hz. Ali'nin ve Hz. Fatma'nın Hz. Eb(l Bekir'e bey'atten kaçınmaları ile 

ilgili olayları, "Şrft"yı haklı gösteren bir üslupla rivayet etmesi, müellifin şfft 
miltemayili biri olduğu ihtimalini akla getirmektedir. (21) Ancak burada şuna 
da işaret etmek gerekir ki, gtinümüzdeki bazı tarihçiler, İbn Kuteybe'nin 
kendisi Mısır'a gitmediği halde bazı konularda oradaki iki alimden vastasız 

olarak yani kendisi onlarla görüşmüşcesine rivayetlerde bulunması başta 
olmak üzere diğer bazı sebebler le onun İbn Kuteybe'ye ait olmadığı görüşünü 

savunmaktadırlar. (22) 

*el-Maverdf, EbU'I-Hasen Ali b. Muhammed (h. 364-450/m. 974-1058) 

el-Ahkamu's-Sultaniyyeve'l· Vilayatü'd-Diniyye 

Şafıi bir alim olan müellifin eseri yirmi bölümü (bAb) ihtiva etmektedir. 
Bu bablar da kendi aralarında fasıliara ayrılmış durumdadır. Bablar sırasıyla: 

20. Bu olaylardan bazıları çalışmamızın ilerideki bölümlerinde nakledileceldir. Oi~er bu 
özellikteki rivayetlerhakkında bkz. Mezkur eser, Oaru'I-Ma'rife, Lübnan, t.y. 1, 17 

21. lbn Kuteybe, 1, 17 ve devamı. 
22. Mesela, Muhibbuddin ei-Hatib, (lbnu'l-Arabi'nin ei-Avasını ve'l-Kavasım"ına) yaz

dı~ı talik, (altıncı baskı) Kahire, 1412, h. 263 (492 nolu dipnot.) 
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ı. Akdü'l-İmame, 2. TakJidü'l-Vizllre, 3. Taklidü'l-İmllre ala'l-Bilid, 4. 

TakJidü'l-İmllre alft'l-Cihftd, 5. ei-VilAye aıa HurObi'l-MesMih, 6. Vilftyetü'l

kazft, 7. Vilftyetü'l-Mezftlim, 8. Vil§yetü'n-Nik§be ala Zevi'I-Ensftb, 9. el

Vilftyat al§ İm§meti's-Salivit, 10. el-Vilftyetü ala'l-Hacc, 11. ViHiyetü's

Sadftk§t, 12. Kısmu'l-Fey ve'l-Ganfme, 13. Vad'u'J-Cizye ve'l-Harac, 14. 

Fima Tahtelifu Ahkamuhu mine'l-Bilid, 15. İhyftu'l-Mevftt ve İstihricu'l
Miyfth, 16. el-Hamyu ve'l-İrfak, 17. Ahkftmü'l-lkti' 18. Vad'u'd-Div§n ve 

Zikru Ahkftmihi, 19. Ahkamu'l-Ceraim, 20. Ahkftmu'l-Hisbe. 

Aslında en baştakilerden birkaçı hariç bu konutann birço~u kal§sik fikıh 

kitaplanrun ilgili bölümlerinde dağınık halde ele alınmakla ve işlenmektedir. 

Fakat günümüz İslam hukukçulanndan Melunet ERKAL'ın da kaydettiği gibi 

(23) bu konulann, devlet idaresiyle ilgili ve devlet adamlaorun sürekli olarak 

akıllannda tutması gereken meseleler olma özelliği vardır. O bakımdan bu kitap 
devlet adamları için hazırlanmış bir el kitabı niteliğindedir. (24) 

*EbO YaU, Muhammed b. el Hüseyin el-Ferrft, (h. 380-458/m. 990-
1065) ei-Ahkamu's-SulUiniyye 

Hanbeli bir alim olan müellifin eseri onlaltı bölüm (25) ihtiva etmektedir. 

Ana bölümler Maverdi'de "bab" iken bu eserde "fasıl"dır. Bölüm başlıklan ve 

sırası Maverdi'ninki ile aynıdır. Sadece yukarıda, 2, 3, 4, 5. bablardaki başlıklar 

bu eserde mevcut değildir ama muhtevi oldukları bilgiler bu eserde de 1. fasıl 

olan "Vilayatü'l-İmam" böyürnünde yine mevcuttur. 

Aynı ismi taşıyan ve rnüelliflerirıin vefat tarihleri de birbirine oldukça 

yakın olan bu iki eserden hangisinin daha önce telif edildiği meselesi tar
tışmalıdır. (26) Ancak M§verdi, eserinin, baskı bilgilerini verdiğimiz 44. say

fasında Tevbe Suresi'nin 41. ayetindeki" "iWülA> "ibarelerinin çeşitli 

tevilatının yapıldığına işaret etmekte, bunların ilk üçünün tevil sahipleri ile bir-

(23) Bkz. T.D.V.Islam Ansiklopedisi •Ahkimü's-Sultanlyye• maddesi 1, 555-556. 
(24) Bu eser'in Ali ŞAFAK tarafından yapılan Türkçe tercemesi 1976 yılında Bedir ya

yınları arasında çıkmıştır. (ei-Ahkimu's·Sultinlyya.lalamda Hilafet ve Devlet 
Hukuku) 

(25) Erkal bu eserin onyedi bölümden oluştur;ıunu kaydetmektedir. bkz. T.D.V.Islam 
Anslklopedlsi • Ahkamü's-Sultaniyye• maddesi 1, 556,3 sütun. Bizdeki 1994 ta
rihli Beyrut-Daru'I-Fikir baskısı nOsha onaltı bölüm (fasıl) dır. 

(26) Bkz. Erkal, aynı yer. 

i 
! 

i 
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Jikmtezikrettiktensonra" .. I)JI.JIJ J~l~ ~J J~l~ tıl)l 
"i baresiyle 4. tevili el-Ferr§'ya nisbet etmektedir. Birbirine 

oldukça yakın üsluplar ve platllarla kaleme alımnış bu eserlerde bu meseleyi 
Ferra'run eserinde tahkik ettigimizde, o da baskı bilgilerini verdigirniz eserinin 
47. sayfasında aynı ibare ile" .. I)JI Jü .... J~l~ tıl)l "ifadesi yer 
almaktadır. Bu durumda Ebu Ya'la el-FerrA kendisinden önceki bir başka 
FerrA'run görüşünü nakletmektedir. Dolayısıyla MAverdi'nin eserindeki ".Jü 
~ I)J 1 " ibaresine dayanakak eba Ya'lA'nın eserinin daha önce yazıldıgıru ileri 

sürmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda hangisinin önce yazıldıW hu
susunda yapılan tartışma devam edecektir. 

*el-İsbeMnf, Ebu Nuaym Ahmed b. Abdillrut b. Ahmed b. MusA Mehran 
(ö. h. 430/m. 1038) Tesbltu'I-İmame ve Tertibü'I-HilMe. 

Bu eser daha önceki türleri gibi siyaset ve idare ile ilgili teorik veya pratik 
bilgiler vermemektedir. Görünen odur ki kitabın yazılış gayesi ilk dört halifeye 
veya onların tarihi sırasına itiraz eden özellikle şi'A ve çeşitli fırkaların iddialarına 
karşı bazı ayet, hadis ve sahabe kavillerine de istinad ederek cevap veya onların 
görüşlerine reddiye tarzında telif edilmiş bir eserdir. Dört bölümü vardır. Her 
bir bölüm sırasıyla ilk dört halife ile ilgili ve onların meşrulugtınu sawnan ri
vayetleri ihtiva etmekterir. (27) 

*lmamu'I-Haremeyn -elCüveyni (b. 478/m. 1085) Gıyftsu'I-Ümem fi 
İltiyasl'z-Zulem. 

Aslında eser sırf imfunet (hilafet) konusu ile ilgilidir. ancak tahkik edi
lerek neşeedilmiş eserin son tarafında, eserin önceki muhtevsıyla herhangii bir 
insicamı olmayan KitAbu't -TaMre kısmı Hayız faslma kadar yer almıştır. Ka
naatimizce mülellif imAmetle ilgili meseleleri inceledikten sonra eserine klasik 
sırasıyla bir fiiru' kitabı olarak devam etmek istedi. Buna ya ömrü kifi gelmedi 
veya yazma nüshaların devamı kayboldu. Zaten ilk imAmetle ilgili geniş bölüme 
"Kitabü'l-İmAme" adını vermiş. 

Eserin imAmetle ilgili ilk bölümü bu konuda oldukça doyurucu ve tar
tışarak tenkid süzgecinden geçirilmiş bilgiler vermektedir. Bu araştırmaınııda 
ileride bu bilgilere yeri geldikçe atıfta bulunacawz. (28) 

(27) Eser lbrahim Ali et-Tehami tarafından tahkik edilerek 1986 yılında Beyrut'ta 
Daru'l-lmam Müslim yayınevince neşredilmiştir. 

(28) Neşr ve tahkik edenler. Mustafa Hilmi-Fuad Abdü'I-Münı'm Ahmed, Daru'd-Da've 
lskenderiye, 1979. Bu eserin şerhleri hk. bilgi için bkz. 4-5 sayfaları. Ayrıca bu 
eserin azıltş şartları hak. bkz. özen Şükrü, T.D.V.Islam Ansiklopedisi, "ei-Gıyasi" 
maddesi. (XIV, 61 ve devamı) 
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*EbO Himid Muhammed b. Muhmammed el-Gaz§li. (ö. h. 505/m. lll I) 
et-Tiberu'l-Mesbak fi Nesaihi'l-Müluk. 

Eser, isminden de anlaşılacaği üzere hükümdarlara nasihatlar ma
hiyetindedir. Bu nasihatların da muhtevasi, onlara Allah'ın gücünün ve 
azftmetinin anlatılması, kıyamet günün haurlatılması vs. gibi hükümdarların te
balarına sorumsuz davranmaması için onların kalplerine Allah korkusunu yer
leştirmek üzere ifade edilmiş ayet ve hadisiere müstenid birtakım bilgiler ve 

inanç esaslandır. 

Mesela eserin başlangıcı: "Doğwıurı ve batı mn lıükümdan, alemin sultanı 
bil ki, Allah seni büyük bir nimetle nimetlendinni;ıtir. Bu nimetierin şükrü ge
rekir. onlann (tebaya) yayılıp dağıtılması lazımdır. Kim Allalı 'ın (Celle se
naulıu, tekaddeset esmaulıu) nimetlerine şükretmezse şüphesiz. .. Bu nimetler 
geçicidir, kusurlu kullanılması kıyamet günü mahcubiyete yol açar. Her nimet 
ölüm amnda sona erer. Bu. yüZden onlann akıllı kimsesi için bir önemi, zeki 
birisi içinde de telı/ikesi yoktur. Çünkü ömür uzım olsa da bwıım, sonu gelip 
süresi bittiğinde faydası yoktur. Zira Nu/ı Aleyhi's-Selam bin seneden fazla 
yaşadı. 011wı öliimiirıden bu tarafa da altı bin sene geçti. Sanki o lıiç olmadı. 
önemli olan gece/er, günler boyunca süren, devam üzere baki olan nimettir. o 
da sonsuz mutluluğwı en dolgurıu, ebedi nimet oları imandır ... dedikten sonra 
da nasihata geçiyor. "Kudreti Yüce olan Allalı bu nimeti sana verdi, iman to
/ııunımu göğsünUrı temiz yerlerine ekti ve onu kalbine emanet olarak koydu ve 
seni ferahlattı. Sana bu tolıumu yetiştinne imkanı verdi. Seni rı işin, itatale bu 

· 101ıumu sulamak ki bu sayede bu tohum kökleri çok derirıl.erde, dalları yüksek 
semalarda olan bir ağaç meydana gelsin.. ilh. " gibi edebi cümlelerle na
sihatlanna devam ediyor. (29) 

Eser devJet başkaruna yaztlnuş bir nasihat ve irşad kitabı niteliğini ta
şımaktadır. Bu nasihatlara uyulmadığı takdirde hukuki herhangi bir maddi mü
eyyide öngörülmüş değildir. 

*et-TurtOşi, EbO Bekr Muhammed b. Muhammed el-Velid el-Fahrf (ö.h. 

520/m. 1126) Sirllcu'l-MülUk. 

Bu eser de yukarıdaki gibi bir nasihat kitabıdır. Ancak nasihatler sadece 

(29) Bkz. Mezkur eser, Ikinci baskı, Kahira 1412 h./1991, 2-3 (TurtOşi'nin Siracu'I-Mülük 
adl ı eserinin kenarında) 

1 ., 
' 
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sultaniara de~n. ayru zamanda vez.irlec ve di~er yetkililer içindir. Di~er taraftan 
hitap dogiudan dogruya "Ey Sultan! Ey dost! vb. " şeklinde; bazen de ayet ve 
badisierin zikrl ile ibret ve örnek alınacak olayiann nonnal anlatımlan §ek· 

Undedir. Mesela: EbO Zer dedi ki: Resıllullah'a -beni emir tayin et- demlştim. 

Dedi ki: O bir emanettir, o kıyamet gününde bir üzüntü ve pişmanlıktır. A11cak 
onu kim hakkıyla yapar, olması gerekıili gibi eda ederse müstesna "Diger bir 
üslup: "Ey hükümdar! Hiç kimse Allah'tan salanma ile emrolunmanm asliinde 
ve Jıiç kimse onun dışında ( ondmı miistagni) degildir. Allah 'ın buyrugunu kabul 
edenlerden daha güçlü hiç kimse yokrur ... " (30) 

Bu nedenle bu eseri bir siyasf ablak kitabı olarak da degerlendireblliriz. 
(31) Müelllf kitabını 64 bölüme (fasla) ayırmıştır. Bu fasıllardan bazılan : 1. 

bölüm: Hülcümdarlara ögütıer, 9. bölüm: Halk nezdinde suJtanın yeri, 18. 
bCSlüm: Kur'1n nezdinde otorite sahibinin konumu 21. bölüm: Htiktlmdarlano 

bilgiye olan ihtiyacı, 24. bölüm: Vezirler ve nitellkleri 36. bölüm: Ne hükümdar 
ilabdır, ne de halk masum, 39. bölüm: Adil ve Zalim sultan, 48. bölüm: Su ıtanın 
beytü'l·m§l hususunda takip edecegi siy§set, 52. bölüm: Valilerde aranması 
gereken muteber özellikler, 60. bölüm: Cesaret vs. 

* fbn Teymiye, Ebu Abbas Aluned, (h. 661-728/m. 1262- ı 327) es
Siyfisetü 'ş-Şeriyye fi lslfihı'r~Ra'ıi ve'r-Ra'ıyye 

Bu eserin de muhtevasının incelenmesinden ve muhakkikleri, Mu
hammed Ahmed Aşili' ve Muhaıruned İbrahim el-BennA'run eserin baş kısmına 
yazdıklarından anlaşıldı~ına göre, müellif, yaşadıgı toplumu islah ettnek, onu, 
İslrun Ümmetinin Haçlılar'la olan helak edici savaşlan ve Mo~ol baskılan ne
ticesi düştü~ fesad ve inhilal dummundan kurtarmak için, birbiriyle fesat ve 
anlaşmaıli k içinde, aynı şekilde idarecilerin seçimini de kötU bir biçimde yapan 
devlet adamlarına örnek bir idarecilik kitabı olarak telif etmiştir. (32) Bu yön· 
leriyle de bu kitap da, aslında aynı hükümlerin klasJk fıkıh kitaplannın ilgili 

(30) Bkz. Mezkur eser, ikinci baskı, Kahire ı 412 h lı 991,35-55. 
(31) Nitekim 1995 yılında Insan Yayınları tarafından neşredilen eserin Türkçe tercemesi 

Slracu'I·MOIOk·Siyaaet Ahlakı ve likelerine Oalr adıyla yayınlanmıştır. Ter
cemanin üzerinde "terceme eden" veya bu anlamdaki başka bir tabir de~il de 
"yayına hazırlayan" tabirinin kullanılması dikkatimizi çekm~tlr. Yayına hazırlayan: 
Said AYKUT, Acaba mütercim başka biri midir? Niçin bu tabiri kullandıOı an
laşılmamıştır. 

(32) Bkz. Mezkur eser, kahira 1971, 1 ı. 
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bölümlerinde yer aldığı ancak bir idareci ye her an lazım olabilecek değişik me

selelerdeki kısa ve özlü bilgileri muhtevi daha önce zikretti~imiz MAverdi ve 

Ferra'nın eseri gibi bir el kitabıdır. Kitap İki ana Mb ve bir hatime bölümünden 

oluşmaktadır. Sistematiği şöyledir: 

Birinci bab: Edau1-Eman1lt 

ı . kısım: el-Vilılyat (İdare hukuku ile ilgili hükümler) 

2. kısım: el-Emvru (Mali hukulla ilgili hükümler) 

İkinci bab: el-Ahkam 

ı . kısım: HududOllah (Hadd cezaları) 

2. kısım: HukUku'n-Nas (Ceza ve aile ve medeni hukuka müteallık bazı 

mesel eler) 

Hatime: ı. ŞOra 

2. Ehemmiyetü'l-Vilaye (33) 

*İbn Kayyım el-Cevziyye, Şemsü'd-Din, ebu AbdiJHUı Muhammed, (h. 

691-751/m. 1291-1350), et-Turôku'I-Hükmiyye fl's-Siyaseti' ş-Şer'ıyye 

Bu eser, ilk bakışta ismini dikkate aldı~ımızda araştırma konumuzia ilgili 

do~dan ilgili bir esermiş gibi görünse de, gerçe~i; bu eser günümüzde ül

kemizde mer'i olan hukuk siteminin tabiriyle, bir medeni usul ve ceza usulü 

alarunın hükümlerini ihtiva eden muMkeme usOlü kitaplarının benzeri bir eser

dir. Yani hakimierin önlerin getirelen uyuşmazlıkların yargı kararı olarak ne

ticelendirilmesinde uyacakları esasları belirleyen bir el kitabıdır. Bu kitabın ih· 

tiva ettiği konuların birçoğu da aslında klasik fıkıh kitaplarının "Kitabu'd

Da'va" ve "Kitabu Edebi'l-Kadı" bölümlerinde yer almaktadır. 

Kısacası bir klasik Genel Kamu Hukuku kitabı değildir. 

Şah Veliyullah, Ahmed b. Abdicrahim ed-Dihlevf (ö. 1176 h./1762 m.) 

izruetü'I-Hafi an HUMeti ve'I-Hulefi: 

ismi Arapça, kendisi Farsça olan bir eserdir. Matbu'dur. Muhtevasını 

(33) Bu eser Vecdi Akyüz tarafından 1985 yılında Türkçe'ye terceme edilerek ya
yınlanmıştır. 
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yakından tetkik imkanı bulamadık. Hilfafetle ilgilie meselelernde çagdaş araş

tımacılar bu esere de atıf yapmaktadırlar. (34) 

Şimdi bu eserlerden bazılanndaki halifenin tayin ve tespitine ilişkin hü

Jctimleri de gözönünde tutarak bu kondaki tartışma ve degerlendinnelere ge

çelim. 

lll. İslam Siyasi Düşünce Tarihinde İstihlal ve Veliaht Tayini 

Yukanda belirttigirniz gibi Kur'An-ı Kerim'de sadece siyasi konularda 

degil, en iyiye ulaşmak için ferdi veya sosyal her konuda vaz' edilmiş olan 

"şOra" prensibi dışında halifenin seçimi ve tayini konusunda açık bir hüküm 

bulunmamaktadır. Aynı durum Hz. Peygamber'in sünnetinde de mevcuttur. 

Bu durum, İslAm siyasi düşüncesinde, hilafetin dini boyutunun bu

lunmadgı şeklinde, az sayıda da olsa bazı alimler tarafından benimsenen gö

rüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hilafet müessesesinin dini boyutunu 

reddeden, araştınnamızın başanda kendisinden söz ettigirniz son asır alim

lerinden Ali Abdürrazık ve kaynaklarda benzer görüşte oldugu ifade edilen Ab

durrahmlan b. Keysan (Ebfi Bekir b. el-Asam) dışında (35) isıanı hu

kukçulannın çogunıugu hilafetin vucObu kanaatini taşımaktadırlar. Hatta, 

aslında el-Asam, hilafetin dini boyunutun· da inkar etınemekte, fakat Müs

lümanların hilafet için bir kimse üzerinde görüş birligine varamakdıklan du

rumlarda. gruplaşarak, deniz dalgalan gibi birbirleriyle çarpışacak duruma gel

meleri halinde, halinde, halife seçimini terk etmenin caiz oldugunu ifade 

etmekterir. (36) Yine hilafetin ilgasına ilişkin kanun 1924'de T.B.M.M.'de 

görüşülürken İzmir mesubu ve Adiiye vekili Seyid bey (aynı zamanda İstanbul 

Dılru1-Fün0n Hukuk Fakültesi müderrisidir.) Hilafetin Şerefli Mahiyeti baş

ıagıyla yaptığı konuşmada "Şerefli şerf'at naumnda hilafetten maksat hü

kiJmettir. Bir hükümet-i adile tesis etmektir". (37) demek suretiylle hilatetin bir 

amaç degil araç olduğunu ifade etmek istemiştir. 

(34) Bkz. Karaman, 1. 86, 459. 
(35) Maverdi, 5; Cüveyni, 55. 
(36) Cüveyni, 55. 
(37) Seyid Bey, Hilafet'in Mahiyet-I Şer'ıyyesi, T.B.M.M. Matbaası Ankara, t.y. 29. Bu 

konuşmalsmail Kara Tarafından hazırlanan •Türkiye'de laliimcıhk Düşüncesi 
(Metinler/Kifller) Istanbul, 1986-1994, 1·111" isimli derlemenin 1. 179-220 sayfaları 
arasında sadeleştirilerek yeni harflerle yayınlanmıştır. 
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Halifenin tayin şekli hakkında varid olmuş bir nassın bulunmayışı Hz. 
eygamber'in ölümünden sonra, İsl§rn toplumunda o güne kadar kar

~ıaŞn1adığı, çözülmesi gereken ve acil bir siyasi mesele ile karşı karşıya bı
~ak.ınışur. MeseleDin ertelemeye tahammül olmadığı, onun ResOlullah'ın def
ninden önce ele alınmasından da bellidir. (38) Meselenin halledilmesi, birtakım 
'htilaflanyla beraber yankılan günümüze kadar ulaşan birtakım fıili tarihi olay-
ı . 
ıarın seyri istikametine kalmıştır. Işte bu meselenin tarihi olarak fiilf çözüm 
onaondan bir ikisi de "istih1frf' ve "veliahd" tayini müesseseleri şeklinde ol

y uştur. Ancak bunları burada aynı kategoride zikretmiş olmamıza rağmen bu 
:wıerin usaı ve mahiyetleri birbirinden oldukça farklıdır. Bunlara biraz sonra 

ıeınas edeceğiz. 

Bu fiili tatbikatların neticesinde halifenin seçim şekli hususunda, İslAm 
. asf düşüncesinde farklı fikirler ileri sürülmüştür. Rest1lullah'ın vefatından 

sıY.,,.a Hz. Ebu Bekir'in seçiminde diğer bazı başka amillerle birlikte, onun 
soıu • 
Resuıullah tarafından kendisinin de bulunduğu bir cemaatde namaz imAmeti için 
öreviendirilmesi hususu, onun hilafete en layık olduğu görüşüne ulaşılmasında 

!ır aınil olarak dile getirilmiştir. Hatta, sahabenin, dinf meselede (namazda) 
Resulullah'ın Hı. Ebu Bekir'i imAm tayin etmesi olayını, "kıyas" metodunu 
ıatbil< ederek, dünyevi meselelerde onu halife tayin etmesi hükmüne ulaştığını 
ifade eden alimler vardır. (39) 

Tarihteki bir kısım alimler ise bu olayı zımni bir istihlM (yerine geçecek 
kişiyi belirleme) tasarrufu olarak düşünmüşlerdir. (40) --8) Hatipo~u Mehmet Sait, Hz. Peygamber'in Vefatından Emevller'in Sonuna 
(3 Kadar Siyasi lctlmıii Hadislerle Hadis Münasebeti, (Basılmamı Doçentlik Tezi) 

Ankara. 18. 

(39)Atar, Fahretthin, Fıkıh Usülü, Istanbul, 1988, 60-61; ZekiyyOddin ŞABAN,Islam 
hukuk lıminin Esasları (UsUlü' 1-Fıkıh), (Terc. lbrahim Kafi DÖNMEZ), Ankara, 
1990. 118. 

(
4
0) lbn Hazm. el-Faslı tı:ı-Milel ve'I-Ehvii ve'n-Nihhal, Daru'i-Cil, Beyrut, t.y. IV, 88; 

lbn Kuteybe'nin el-lmame ve's-Siyase (Tarihu'I-Hulefa) da nakletti~ine göre 
Resuluilah hastalanı~ında namaz vakti yaklaştığında yanındakilere -onlardan biri 
da Hz. Aişedir- "Bana habibimi çaı;ıırın!" dedi. Hz. Aişe, aslında onun bu sözüyle 
hz. EbO Bekir'i kasdettiğini anladı. Ancak onun ince ruhlu bir insan olması, Re
suiullahı bu vaziyette görmeye dayanarnayıp aı;ılayacaı;ıı ve böylece üzüntülü 
sahnelerin ortaya çıkacaı;ıını düşünerek, daha metin bir insan Hz. Ömer'i çaı;ıırır. 
Hz. ömer gelir, selamiaşmadan sonra Resuluilah gözlerini kapatır. Hz. Ömer 
kendisinin çağrılmadığını anlar ve gider. Resuluilah tekrar: "Bana habibimi ça
~ırın!" der. Hz. Aişe Resulullah'a, Hz. Ömer'in daha metin biri olduğu için çağırıp 
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Ancak daha sonra Hz. EbO Bekir'in sarahaten istihlat yapugı, Hulef!-i 
R§şidin'den di~er halifeterin de tasarruflannın buna yakın oldugu görüşü hakim 
olmuştur. (41) Fakat ilk dört halifeden sonrubu usul, mevcut halifenin istihlati 
sadece kendi ogıu veya akrabalarından biri için uygulamasıyla, "veliaht tayin 
etme" usulüne tahvil olmuştur. "İstihHlf' ve "ve1iahd tayini" kavramlarının ayn 
anlamlarda kullanılması geç devirele yazılan eseriere mahsustur. M!verd1 ve 
Ferrft'nın eserlerinde geçen "müstahlif', ve "müstahlef' lafızlan bu farklar gö
zetilerek kullanılmış degildir. 

Yukandakileri özetleyecek olursak, önceki alimlerden veliabd tayini ve 
istihlM usUlüyle bey'atin gerçekleşiecgi kanaatinde olanlar, görüşlerini belti 

başlı üç delile dayandınnak istemişlerdir. 

ı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'i istihlftf etmiş ve ona bey' atınin geçerliligi 

hususunda sahabenin rızasına pek itibar edilmemiştir. (42) 

2. Hz. Peygamber'in de Hz. EbO Bekir'i istihlM ettigi inancı (43) 

3. Halifenin ümmetin vekaletine sahip oldugu ve bu vekaletin ona böyle 
bir tasarrufta bulunmaya yetki verdigi görüşü. (44) 

Y apıl ış şekilleri ve adayların özellikleri bakımından bu iki usul arasındaki 
farklan şöylece sıralayabiliriz. (45) 

ı. İstlhiM tasarrufunu iş başındaki mevcut halife son anlarını yaşamakta 
iken yaparken, veliahd tayinini ise yine mevcut halife hayaunın istedi~i bir 
zaman diliminde, hatta bazen kendisi halife olur olmaz bu tasarrufu yapar. 

2. İstihlftfta halife, ne çocuklarından birini, ne de bir yakınını yerine aday 

insanlara namaz kıldırmasını istedim deyince, "Siz bana habibimi ça!)ırın! Ben 
bana emredileni yapıyorum" der. Bunun üzerine Hz. Ebü Bekir ça{Jırılıp gelince 
Resuluilah ona: "Bilal ile git namazı kıldır!" der. Hz. EbO Bekir'in namazlarını kıl
dırdı!)ı o gün Resuluilah vefat eder. Bkz. 1, 11-12. 

( 41 ) Maverdi 11. 
( 42) Maverdi 11. 
(43) lbn Hazm, IV, 88 
(44) Bakillani, 178. 
(45) Günümüzdeki bazı mOellifler bu iki kavramı aynı anlamda kullanmaktadır1ar. 

MeselA ei-Bedevi eserinin ismi ve içinde "Velayetü'I-Ahd" kavramını devamlı pa
rantezle "lstihlaf" şeklinde açıklamıştır. ei-Bedevi, lsmail Veliyetü'I-Ahd fl't
Şeriati'l-islamlyye (Dirase Mukarine) Kahire, 1994,9, 17, ... 
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kılamaz. Ve1iahdlar ise mutlaka kendi çocuk1arından, yoksa yakın ak~ 

raba1arından biri olur. 

3. İstihHiftan önce bir istişllre de söz konusu olabilir. Veliahd tayininde 

bu pek tatbik edilmez. 

4. İstihafta, adayın gerekli şartları kendinde bulundurma durumu söz~ 

konusudur. Velialıdda bu şartlar aranmaz. (46) Bu bakımdan "ve1iahd", saı

tanatın vartsi anlamına gelmektedir. Zaten çağdaş bazı araştırmacılar bizim bu

rada "istihHif' kelimesiyle ifade ettiğimiz durumu "veliahd usulü" tabiriyle; 

"veliahd tayini" şek1inde ifade ettiğimiz ikinci durumu da "veraset yolu" kav

ramlarıyla ifade etmişlerdir. (47) 

Belli başlıları m daha önce zikrettiğimiz klasik eserlerin müellifleriyle bazı 

muasır isiilm hukukçuların eserlerini incelediğimizde, bu müelliflerini istihlatve 

veliaht tayini usulü meselesinde birbirlerinden oldukça fark1ı görüşlere sahip 

olduklannı müşahade ediyoruz. 

Eski hukukçularla, muasır hukukçuların çoğuolugıt (48) arasındaki ih

tilaflann ana hatlarını şu üç başlık altında toplayabiUriz. 

ı. Halife'nin "istihl§f' yani yerine geçecek kimseyi tayin etme hakkına 

sahip olup olmaması meselesi. 

2. "İstihHif' ümmeti bağlayan bir kesin akit midir? Yoksa, saıt (mücerret) 

aday gösterme işlemi olarak ını kabul edilmelidir. 

3. "İstihlaf' tek başına bir yol olarak devlet başkanını seçmek içn meşru 

mudur? (49) 

Şimdi bu ihtilaf nokta1arının herbirini tek tek ele alıp taraflar açısından bir 

değerlendiremeye tabi tutınaya çalışalım. 

(46) Karaman, 93-94. 
(47) Mesela bkz. Kapar, 17. 
(48) Muastr hukukçulardan, eski hukukçulann görüşlerini benimsemeye devam eden 

bir hayli müellif vardır. Her iki görüşün ayrı ayrı taraftarlan için bkz. ei-Bedevi, 
(Kendisi de eski alimlerinin görüşündedir.), 13-17,97-135. 

(49) ei-Ensari, Abdülhamid lsmail, Nizamu'I-Hüküm fi'l·lslam, Katar, (Daru Kataray 
b. ei-Fecae) 1985 {h. 1405), 136. 
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İslam hukukçulannın çoğunluğunun (cumhUnın) görüşüne göre; (50) bu 
konuda halife, ümmetinden bir yetki almadan veya "ehl-i Ml ve'l-akd" (me
seleleri çözme ve karara bağlama heyeti) olarak tabir edilen ve il mf, fikri, tecrübf 
çeşitli müsbet niteliklerinden dolayı ümmetin ileri gelenleri olarak telakki edilen 
kimselerle bir görüş alışverişi (istişfu"e) yapmadan yerine geçecek kimseyi tayin 
edebilir. Bu görüşte olan hukukçular görüşlerie delil şu husuları ileri sürerler: 

ı. Bu konuda "icmA" vardır. Çünkü Hz. Ebft Bekir, kendisinden sonra 
Hz. Ömer'in halife olmasını vasiyet etmiştir. Geride kalan Müslümanlar da 
onun imametini (hilafetini) bu vasiyete binaen teyid etmişlerdir. Ve hemen sonra 
da Hz. Ömer de bu işi için "ehl-i ŞôrA"yı görevlendirmiş, o günkü Müslümanlar 
da tayin yetkisinin kendilerinde olduğunu ileri sürerek itiraz etmeyip, Hz. 
Ömer'in bu tasarrufunu kabul etmişlerdir. (5 1) 

2. Halife Müslümanların velisi, onların güven merkezi, onların gü
venliğini sağlayan biri olması bakırrundan, Müslümanlar onun hayatta iken 
onlar için yapuğı tasarruflara razı olurlar. Onun ölümünden sonra da ken
dilerinin işlerini üstlenecek birini belirlemesi de bu türden bir tasarruf olarak 
düşünülür. (52) 

3. Halife için bu nitelikte bir yetki tarunırsa, bu sayede imarnet muttasıl 
olarak fasılsız (halifenin bulunmadığı bir zaman dilimi sözkonusu olmadan) 

(50) Her ne kadar burada cumhur tabiri kullanılmış olsa da, yukarıda da özellikle üze
rinde durdu!;ıumuz gibi bu meseleleri müstakil bir eser veya klasik bir fıkıh ki· 
tabında ele alan çok az hukukçu vardır. Büyük bir ço~nluk yaşadıkları dö
nemlerdeki siyasi şartlardan olsa gerek bu hususlara hiç temas etmemişlerdir. Bu 
konuda görüş beyan edenlerin çok büyük ço!;Junlu!;Ju kelamcılardır. Onlar da me
safeyi daha öncede ifade etti~imiz gibi Şia'ya reddiye ve tenkid ve karşı tarafın 
tenkitlerine cevap mahiyetinde ele almaktadırlar. 

(51) Maverdi, tO; lbn Haldun, Abdurrahman b. MahmOd, ei-Mukaddime, Daru'n
Nahde, Kahira t.y. ll, 175; (Hatta bu mekanizma lbn Haldhun'a göre halife se
çiminde bir tekamül ve gelişmedir.) Şafii mezhebinin önde gelen hukukçularından 
eş-Şirazi (v. 476 h.) ei-Mühezzeb adlı eserinde "Kitabu'I-Vesaya" bahsine •Hilafet 
kim için sabit olmuşsa, onun, hilafete uygun birini vasiyet etmesi caizdir'' ~a
desiyle ba~lamaktadır ki bu fOrü' fıkıh kitabiarında alışılmış bir üslup deQildir. (Bkz. 
mezkur eser, 1, 628) 

(52) lbn Haldun, a.y.; Ensari 137. 
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İslfun'ın ve Müslümanların işini düzenlir bir şekilde yürütür. Böylece bu me
selede ortaya çıkmasından korkulan ihtilaf ve kavgalar da önlenmiş olur. (53) 

İstihlat konusunda dipnotlarda belli başlı kaynaklan nı verdigirniz bu gö
ıiişler muasır İslfun hukukçularımn birçogu tarafindan çok şiddetli tenkidlerde 
tabi rutulmuştur. Mesela bunlardan M. YusOf MOsa, yeni halifenin seçim ve ta
yini ile ilgili belli esaslan kendi görüşlerine göre ortaya koyduktan sonra eski 
alimterin (kelamcı veya hukukçu) aym meselde beyan etmiş olduklan -eski Ira
lifenin yeni lıalifeyi seçmesi, ümmetin ona bey'ati sayılır- şeklinde göıiişlerinin, 
dikkatsiziikten kaynaklandığını, eldeki verilenden böyle bir neticenin ortaya 
çıkmasnun mümkün olmadığım söylemekterir. (54) 

Yine bu görüşler, çalışmalanm daha çok İslam Kamu Hukuku alanında 
yoğunlaştırmış çağdaş bir İslam hukukçusu olan Ensari tarafından çok geniş bir 
değerlendinneye tabi tutulmuştur. Bize göre de oldukca tutarlı ve haklı ge
rckçelere dayanan bu değerlendirmeyi kaynaklarıyla kendi yorum flkirleıimizi 
de katarak nakletmeyi uygun görüyoruz. 

Ens§rl'ye göre Halifenin, yerine geçecek kimseyi belirleme (istihlat) yet
kisi yoktur. Ancak ümmetten veya yukanda anlamım izah ettiğimiz ümmetin 
temsilcileri olarak telakki edilen "ehl-i hal ve'l-akd"den bu konuda kendisine bir 
yetki devri (tevflz) sözkonusu olduğunda böyle bir tasarrufta bulunabilir. (55) 

el-Ensfui bu konudaki görüşünü bu satırtarla ifade ederken, daha önceki 
alimierin kendi görüşlerinin delili olarak ileki sürdükleri açıklaınaları da doğru 
bulmadiğını şu satırlarla açıklıyor: 

ı. "Bu konda icma" olduğunu ileri sürmektedirler. Bu icma nerededir? 
Nasıl gerçekleşmiştir? Onun mahiyeti ve dayanağı nedir? 

Zira İslfun hukukçularının kitaplanmn hepsi bize ulaşmış mıdır? Ulaştığını 
kabul etsek bile onlar bu meseledeki onaylan nı açıkça ifade eonişler midir? Bunu 
da kabul etsek bile istihlMın mahiyeti hakkında anlaşabii mişler midir? İ etihad eh
linden olması, adaletli olması, vs. yönlerinden bile şer'i halifenin şartlannda ihtilaf 
edilmişken bu konuda icm~'nın bulundugu nasıl söylenebilir? (56). 

(53) lbn Hazım, V, 15. 
{54) Muhammed Yusuf Musa, Nizamü'I-Hükm fi'l·islim, Daru'I-Fikri'I-Arabi, Kahire, 

t.y, 93. 
(55) EnsM, 137 
(56) Ensari, 137-138 
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Aynı şekilde istlhlM:ın bizzat kendisinde, onun ümmeti baglamayan bir 
tavsiye oldu~u. yahut ona bir aklt olarak itibar edilmesi hususunda da ihtilaf 
vardır. Tüm bu ihtilaflara ragmen bu konuda icm~· oldu~ ileri sürülmOştür. 

Büyük bir Uıtimaldir ki Müslümanların yapılan uygulamalara ses çı
karmamı~ olmalan buna neden olmuş olabilir. Ancak bu durum alimierin olan
ıarı ikrar etmeleri anlarruna gelemeyecegi gibi bu sessiz1i~e dayanılarak bu me
selede bir kavü veya sukuti lemanın sözkonusu olması da kabul edilemez. Bu 
sükut, ancak oruann başlarına gelebilecek bazı olaylardan ve fitneden kork
maıarı, bu nedenle de maslahatı öyle davranınakla görmüş olmalanylla izah 

edilebilir. 

Diger taraftan fıkhi anlamda bir icmadan söz edebilmek için, bu tabirden 
öncelikle müctehidlerin lema'ını anlamak gerekir ki, mtictehidlerin blyografi ve 
görüşlerini inceledi~mzde özellikle bu meselde bir icmti' iddiasında bulunmak 
dogru degildir. (57) 

Ensan şöyle devam ediyor: E~er denilirse ki: "bu sahabenin icma'ıdır!.." 
"Öyleyse bu icma'ıun mahiyeti nedir? Bize, sahabenin veya onların Ueri ge
lenlerinin toplanıp, "halifenin istihiM yetkisini kararlaşıtırdıklannı bildiren her
hangi bir haber nakledHmemiştir. Şayet denirse ki, onların icmti'ı Hz. EbO 
Bekir'In hiiMe Hz. Ömer'in vasiyet etmesiyle gerçekleşmiştir. Buna da ce
vabımız şudur: Oradaki icma' sadece biızat kendisine beyat edilecek şahıs Uze
rine olan icmft'dır. Yokas, istlhlaf müessesesinin meşruıugu, hukukili~l hak~ 

kındaki sabit olmuş bir lcm4' degildir. Oruann Hz. Ömer'in halife olması 
hakkındaki görüş birligine ulaşıp buna razı olmalan, halifenin "istihl!f' hakkına 
sahip olmasını gerektiren bir delil anlamına gelmez. O başka, bu başka bir iştir. 
Gerçekten orada vukua gelen ıcma' sadece halifenin kimligt ile ilgilidir. Zor
lamalarla bu icmft'nın aynı şekilde halifenin "istihiM yetkisi" neticesini de ortaya 
koydugunu, bu hususa da şamil oldu~nu iddia etmek do~ru de~ildir. (58) 

E~er buradaki bu mesele, bu olayın onlann toplumunda önceden beri ya
pılagelen bir örf oldugu ileri sürülerek icma'nın şümulune dahJl edUrnek fstenirse, 

(57) Ensari, 137-138; Islam DOşOncesl ve Kamu Hukuku alanında ihatalı çalışmaları 
bulunan ça~daş Islam hukukçularından Zafir ei-Kasımi de bu hususta ıcm•A• id
diasının tarihi gerçekiere ve kaynakların verilere muvafık görmediOini beyan et· 
mekıedir. Bkz. bu mOellifln, NlzimO'I-Hükum fi't·Şeriatl ve't·Tirlhrl-la16mly·yl. 
DAru'n-Nifas, (6. Baskı), Beyrut 1990, t, 206. 

(58} Ensari, 138. 
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buna da deriz ki, örf ayrı şeydir icma' ayrı şey. Deliller hiyerarşisi ve delil olarak 

kabul şartlan açısından, icma ve örf birbirinden oldukça farklıdır (59). 

Diğer taraftan örfün meşruiyetinden ancak umumi şer'i kaidelere ters 

düşmedikçe sözedilebilir. Hukuka ters düşen örf ler de vardır. ama lema'nın 

meşruiyeti kendindendir. Örfün aksine bir nassa dayandıkça hukuka ters düşen 
bir i cmd'ın varlığından sözedilemez. İcm!i'ın varlığını kabul edersek, o durumda 

bunun dayana~ı (mesnedi) nedir? Deniliyor ki: "Hz. Ebu Bekir'in Hz. Ömer'i 

vasiyeti, Hz. Ömer'in bu meseleDin halliiçin altı kişiyi görev1endirmesi..." Bu 

mesned, "halifenin istihlif yetkisinin olduğu" görüşünde olanların değil, bilakis 

bunun tersi görüşe sahip olanların delilidir. Çünkü buradaki olayda ittifak veya 

icma', belli münferid bir iş hakkında olup bitmiştir. Ama bu icmii' diğer benzer 

olaylarda da delil olarak ileri sürülecekse, o mesellerinde aynı şartları taşımalan 

gerekir. işte istihlM meselesindeki en önemli şartlardan biri "bu konu ümmetin 

"tevfız"de bulunması yani yetki vermesidir. (60) 

Ensfu'f bu meseleyi daha iyi tahlil edebilmek için, bu konuda delil olarak 

ileri süıillen Hulefa-i Raşidin dönemindeki olaylan teferruatıyla incelenmesi 

gerektiğini söylüyor ve mesele ile ilgili şu tespitelirio kaydediyor: 

a. Hz. EbU Bekir'in Hz. Ömer'in vasiyet etmesi sahabenin Hz. EbU 

Bekir'e verdiği yetkiye binaen olup bitmiştir. Bunun delili, bu işi tekid eden 

tarilıi rivayetlerdir. Sabittir ki, Hz. Ebd Bekir insanları iki iş arasında mu

hayyer bırakmıştır. Ya kendisinden sonra halife olacak kimseyi onlar seçecek, 

ya da bu seçme işini ona bırakacaklar. Bu konudaki güvenirliğinden dolayı bu 

işi ona bıraktılar. Hz. EbO Bekir istiş~e etmek içn süre istedi. Ve tek tek sa

habenin ileri gelenleriyle, görüşlerinde kendilerine itibar edilen kimselerle 

istişare etmeye başladı. Bu hususta kendileriyle istişfu'ede bulunan kimseler 

olarak rivayetler şu kimseleri zikretmekle yetiniyor: Abdurrahman b. Avf, 

Osman, Said b. Zeyd, Üsed b. Hudayr sonunda çoğunluğun görüşü Ömer b. 

Hattab üzerinde birleşti. (61) 

İbn'ul-Cevzi'nin kaydettiklecine göre, Hz. EbO Bekir ölümünün yak

laştığını hissedince insanları toplayıp şöyle dedi: "Gördüğünüz haldeyim, ken-

(59} Ensari, 138. 
(60) Ensari, 138. 
(61) Ensari, 139. 
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dimi ölü sanıyorum. Allah bana olan bey' atıerinizi çözmüştür. Kimi seviyor razı 
oluyorsaruz onu kendinize emir tayin ediniz. Zira ben hayatta iken emirinlzi 
tayin ederseniz benden sonra anlaşmazlı~ıa düşmemeniz için daha uygun olur. 
"Fakat Müslümanlar bu işi kendisene teslim eunek üzere biraraya gelemeylnce 
yine Hz. Ebl1 Bekir'e varıp onlar için seçiminde bulunması içn onu vekil tayin 
ettiler." (62) 

El-İmllme ve's-Siy§se'de ise bu konuda şunu ifadeler yer alıyor. "Öle
ce~ini hisseden Hz. EbO Bekir insaniann toplanmasını istedi. Müslümanlar 
toplandı. Onlara şöyle seslendi: "Ey insanlar! Gördü~nüz gibi Allah'ın emri 
(ölüm) bana çok yakın. Bu nedenle sizlerin işini üzerine alacak, namazlarımza 
kaldıracak, düşmanlarınızla savaşacak birisi gerekiyor. İsterseniz toplanın, ara
nızda istişare edin sonra da isteginiz birini kendinize veli (emir) tayin edin. ama, 
e~er isterseniz sizin için kendi görüşümü belirteyim. Allah'a yemin ederim Id 
bunda sizi küçük görüp nefsimi üstün tutmuyorum" dedi ve a~ladı. Bunu gören 
insanlar da a~layarak şöyle dediler: Ey Allah'ın Elçisinin Halifesil sen bizim en 
hayırlım ız, en bilginimizsin. Bizim için seçimi sen yap!.. Hz. EbQ Bekir bunun 
üzerine "inşallah sizin için en iyiyi tespit etmeye çalıyaca~m. ve en hayırlınızı 
seçeceğim.'' dedi (63) 

Hz. EbO Bekir'in insanları böyle bir toplantıya ça~rarak bu konuda 
istişfu'e eunesinin sebebi, fitne ve tehlikeli savaş şartları alUnda Müslümanların 
parçalanıp tefiikaya düşmelerinden korkmasıdır. Kendi halifeli~lnin seçiminde 
ortaya çıkan ve sahabenin sa~ duyusuyla üstesinden gelinen olayların tecrübesi 
de onu sağlığında böyle bir hukOki ve idari işlem yapmaya sevkeoniş olması 
ihtimali kanaatimizce oldukça kuvvetlldir. Halife seçimi gibi müslümanlar için 

(62) lbnu'I-Cevzi-Siretu Ömer b. ei-Hattab 44'den naklen, ei-Ensan 139. 
(63) lbn Kuteybe 1,25. Bu mesela ile ilgili başka kaynaklarda farklı rivayetler de vardır. 

Mesela lbn Abdi Rabbih'deki iki ayrı rivayetten birine göre Hz. Ebu Bekir vefat 
edeceğini hissedince vasiyetini yazdı ve bunu Osman b. Aftan ve EnsAr'dan biri 
ile göndererek onu insanlara okumasını istedi. Bu iki kişi insanlara gelerek şöyle 
seslendiler. •su Ebu Bekir'in vasiyetidir. Kabul ederseniz okuruz, ama Is
temezseniz döner gideriz dediler.• Hemen akabinde yer alan bir başka rivayette 
Hz. Ebu Bekir'in insanlara Hz. Ömer'in özellik ve faziletlerini uzun uzun anlattıktan 
sonra sözlü olarak yerine bıraktığını söylüyor. Bkz. lbn Abda Rabbih, EbO Ömer 
b. Muhammed el·Endulusi, (v.h. 327/h. 939) el-lkdu'I·Ferid, (şQrh, tashih, fihrist: 
Ehmed Emin Ahmed ez-Zeben ve Ahmed ei-Ebyari) (ikinci baskı) Kahire, 13841 
1965, IV, 267-268. 
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çok önemli bir konuda onların tefrikaya düşmeleri, İslam düşmanlannın her an 

gözleyip fırsat kolladıklan bir durumdur. Halbuki her Müslümanın olduğu gibi 

Hz. Eb\1 Bekir'in de arzusu isitim devletinin gelişmeye devam etmesidir. 

Tüm bunlara rağmen Hz. Ebu Bekir, bir halife olarak mutlak yetkilerinin 

vs. olduğunu ileri sürerek kendini ön plana çıkannamış, re'sen bir istihlafta 

bulunmamışur. Bu işi öncelikle Müslümanlara bırakmış, onların ağır dav

randıklarını ve bu işi yapmada biraz isteksiz olduklannı hissetiği anda da, on

lardan yetki ve izin istemiştir. Şayet Hz. Eb\1 Bekir, bir halife olarak bu işi tek 

başına kendi yetkisi dahilinde olduğuna inansaydı, bu konuda ne istişfu"e ederdi, 

ne de yetki isterdi. O bunları iş olsun diye değil, sadece hukuka saygılı biri 

olarak İsitim kamu hukuku normlarının gereğini yerine getirmiştir. 

Cüveyni Gıyas'da, Hz. Ömer'in Hz. EbU Bekir'in veliahdı olmasını 
"müstahlef' anlamında olduğunu söylüyor. Ve teorik olarak da bunun icma' 

ile sabit, meşru' bir tasarruf olduğu kanaatini taşıyor. Ona göre halife böyle 

bir tasarrufta, ancak her işi tamam olup hilafet kendisi için sabit olduktan yani 

her şeyiyle fiilen işe başladıktan sonra kullanabilir. Müstahlef durumda iken 

ve bey'at işlemi tamamlanmadan yapamaz. (64) Mevcut halife tarafından ya

pılan istihlafın geçerliliği "ehl-i ihtiyar" ın kabulüne bağlı değildir. (65) 

b. Hz. Ömer'in halifenin seçilmesi işini şfira ehlinden alu kişiye bı
rakması da yine sahabenin ileri gelenlerinin ( ehl-i hal ve akd) tevfızene yani yetki 

vermesine binaen olmuştur. Bu meselede cereyan eden olaylar ise şöyledir. 

Sahabenin Hz. Ömer'den istihlM talepleri tarihi bir vakıa olarak sabittir. 

Bir takım itirazların bulunmasına rağmen bazı kaynaklarda bu konuda gelişen 

olaylarla ilgili olara şunlar yer almaktadır: 

"H. 23 yılı mn Zilhicce ayında (M. 643 Ekim ayı) sahabenin ileri gelenleri 

Hz. Ömer'den ısrarla İslam ve Müslümanlar için kimi en hayırlı görüyorsakendi 

(64) Bkz. mezkur eser 75-122. 
(65) Cüveyni 124-125 (Günümüz hukukçularından olan bu eserin muhakkikleri, halife 

için böyle bir tasarrufu caiz görmekle birlikte, bunun sadece bir vasiyetname 
mahiyeti nde, yani bir çeşit terşih (aday gösterme) olarak telakki edilmesi gerekti{Ji 
kanaatindedirler. Aksi takdirde aynı anda iki halifenin birden bulunması söz
konusu olur ki, bu da caiz değildir. (123 de 1. nolu dipnot) Fakat bilindi{Ji gibi, 
hukuki mahiyetleri itibariyle terşih ile vasiyet birbirinden farklıdır. Vasiyette hukuki 
tasarrufun neticesi terşihte olanın aksine başkalarının iradelerine ba{Jiı olmadan 
ortaya çıkar. 
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yerine tayin etmelerini istemişlerdi. O bu sorumluluktan korkuyor, ne sa~ iken 

ne de öldügünde bu sorumlulu~u yüklenmek istemiyordu. O~lu AbdUllah b. 

Ömer'i gündeme getirenlere de "Bir evden bir kurban yeter" diye cevap ve

riyordu. (66) Kendine tanınan bu yetkiye (tevfıze) ra~men, bu tevfızle bu iş 

kendisi için bir yükümlülük haline gelmişken bile böyle bir tasarrufta bu

lunmaktan kaçınıyor ve özür beyanında da şöyle söylüyordu" E~er istihlaf 

edersem, şüphesiz benden daha luyırlı olan kişi (Hz. Ebd Bekir'i kasdediyor) 

bunu yapmışur. Eğer bunu yapmazsam, yine şüphesiz benden daha hayırli olan 

bir başkası (Hz. Peygamberi kasdediyor) bunu yapmamıştır. Allah dinini zayi 

ettinneyecektir. (67) Fakat sonunda ümmet bu sorumlulu~ ona yüldedi. Fakat 

o yine de bu sorumluluğu tek başına yüklenmedi. Adeta yine onu ümmetle 

paylaştı. Ve şöyle dedi: "Bu işi bana bırakuysanız öyleyse bende diyorum ki, 

bu iş, Resuluilah vefat ettiginde kendilerinden hoşnut oldugu şu grubun üze

rinedir" Ve şu isimleri sayarak bu altı kişiden birini seçmelerini istedi. Bunlar 

Hz. Ali, Hz. Osman, Zübeyr, Talha, S'ad ve Abdurrahman b. Avf. idi. (68) 

Bu kimselerin ortak özelli~i sa~hnda ResOlullah'ın sevdigi, kendilerinden razı 

olduğu kişeler olmaları yanında bunlar, ümmetin rızasım haiz, mensuplan ol

dukları grupların başkaları veya komutan statülerinde olmalan idi. 

Görüldü~ü gibi, sahabe iki defa Hz. Ömer'e bu konuda yetki veriyor. 

(Oğlunu, olmazsa başkasım tayin) Ama O Resıllullah'ın böyle bir tasarrufta 

bulunmadı~ı gerekçesiyle bunu reddetmektedir. Ümmetin çeşitli gerekçelerle 

ısran üzerine de, sadece seçilecek kimse de o l<:uruldan olmak kaydıyla seçicler 

kurulunu belirlemekle yetinmiştir. 

2. Halife ümmetin "emfn"i oldu~u ve bu konuda da ictihad hakkımn 

bulundugu şeklindeki iddiaya gelince, bu aşın bir zorlama hükümdür. Çünkü 

ümmetin umumunu ilgilendiren ve çok acil olmayan meselelerde halifenin 

kendi başına ictihad yapma yetkisi yoktur. Bu konuda varid olan nasslar onun 

istişare yapmak zorunda olduğu istikametindedir. Her ne kadar ümmet ha

lifeye, onun sözünün dinlemek ve itaat etmek üzere bey'at etmişse de, halife 

şOrA hükümlerinin daşına çıkamaz. Ümmetin o haJifeye yaptıgı bey'atin kap-

(66) lbn Abdi Rabbih, IV, 274. 
(67) lbn Abdi Rabbih, IV, 274; Ensari, 140, Beyhaki, Sünenü'I·Kübra. VIII, 148 den 

naklen. 
(68) Bu olayın seyri hk. bkz. lbn Abdi Rabblh, IV, 375 ve devamı. 
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saırunda, o halifenin kendisinden sonra ümmetin başına geçecek halifeyi be· 
Urlerne yetkisi yoktur. Diğer bir ifadeyle ümmet, böyle bir bey'Atle devlet iş· 
terinden elini çekmiş sayılmaz. Halifenin ancak ümmetin şurA hakkının mu. 
kabilinde, yani onunla i stişAre yapuğı sürece, ondan kendisen itaat edilmesini 
isteme yetkisi varur. Öyleyse ümmet bu konuda herhangi bir yetki vermedikçe 
halifenin kendi başına bir istihlaf yetkisinin mevcudiyetinden sözedilebilmek 
mümkün olmasa gerekir. (69) 

2. Tarihi' vakıalar yakından incelendiğinde görülür ki, istihlafın anarşi yi, 
fitneyi, çekişmeyi önlediği göıüşü de doğru değildir. Aksine istihlM bizzat 
Mu§viye zamanında ve daha sonra bir çok fitneye ve çeşitli tefrikalann ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Emeviler·AbbAsiler arasındaki kanlı mücadelelerde 
de bu sistemin etkisinin olduğunu hiç kimse inkar edemez. Seçim işi tek başına 
ümmete ait kılınsaydı umulur ki fitneler ve tefrikalar neticesi yaşannuş tarih ki· 
taptarım n kaydettiği bunca kanlı mücadelenin önüne geçilmiş olurdu. (70) 

3. Tarih kitaplannın naklettiğine göre Hz. Osman "istihlaf' tasarrufunda 
bulunmamıştır. Şayet bunu yapmaya yetkili olduğuna inansaydı, yapması vacip 
oturdu. çünkü İslAm'da bu tür meselelerdeki yetki, terki veya ihmali asla caiz 
olmayan bir vücOb ifade eder. (71) 

4. Hz. Ali'ye "bizim için istihlarta bulun!" denildiğinde "ResUiullah is· 
tlhl§fta bulunmadı ki ben bulunayım. Fakat Allah insanlar için hayır dilerse on
Ian ResOlluh'ın ölümünden sonra içlerinden en hayırlısı üzerinde birleştirdiği 
gibi yine en hayırlınız üzerinde birleştirir. (72) cevabını vermiştir. 

Görüldüğü gibi o da bu konuda kendisinde istihJM yetkinisi görmeyerek 
bu taSarruftan kaçırunıştır. Şayet yetkili olduğuna inansaydı daha önce geçtiği 
gibi bunu yapması "vacib" olurdu. 

Muaviye b. Süfyan istlhlaf yapmak isteyince o sıradaki Medine valisi 
MervAn b. Hakerne bir mektup göndermişti. Mektubunda şunlan yazıyordu. 

"Ben artık ihtiyarladım, kemiklerim inceldi. Benden sonra ümmetin an
ı~mazlığa düşeceğinden korkuyorum. Bu nedenle de benden sonra gelecek ki-

(69) EnsarT, ı 4 ı . 
(70) Ensari, 141-142. 
(71) Ensari, 142. 
(72) Ensari, 142. (Beyhaki, Sünenü'I-Kübra; VIII, 149'dan naklen. 
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şiyi belirlemeyi uygun gördüm. Ancak bunu seninle görüş alış-verişinde bu
lunmadan kesin bir karara bağlamayı uygun gönnedim. Benim bu konudaki 
fikrimi Medine halkına bildir ve sana verdikleri cevabı bana ulaştır. "Meıvan 
Medine halkına bu durumu haber verdi. Onlar da bunu tasvip ettiklerini "isabetli 
ve uygundur. Bizim için seçimde bulunması bizi sevindirir. bundan geri kal
masın" gibi sözlerle bildirdiler. Mervan da bunları Muviye'ye yazdı. (73) 

Görülüyor ki bilafeti saltanata dönüştünnekle itharn edilen Muaviye bile 
izin istiyor. Dolayısıyla yetki almadan re'sen kendisinin istihlMyetkisi oldu~u 
iddiasında bulunmuyor. Ancak ne var ki o, kendisine bu yetki verildiğinde 
yetkisini iyi kullanamıyor. Yani seçim işinde hata ediyor. daha sonraki olay
Iann da isbat ettiği gibi kesinlikle bu iş için uygun olmadı At halde oğlu Yezid'i 
ölümünden sonra yerine halife olacağını ilan ediyor. (74) 

Ve bu nedenle de ümmetin ileri gelenleri Hz. Hüseylin, Abdurrahman b. 
Ebi Bekr, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Zübeyr onu reddediyorlar. 

Yine kaynaklarda zikredildiğine göre Mervan b. Hakem Meseld-i 
Nebevi'de iradettiği bir hutbesinde şöyle diyordu: 

" ... Allah Emi'ri'l-Mu'mininine Yezid'de iyilikler (liyakat vasıfları) gös
terdi ve onun yerine sizin içi halife bıraktı. Hz. EbO Bekir de yerine halife bı
rakmıştı. "Bunun üzerine Abdurrahman b. EbO Bekir kalktı ve dedi ki: "YaJan 
söylüyorsan ey Mervfuı! MuAviye de yalan söyledi! Sizin Ümmet-i Muhammed 
için istediğiniz hayırlı bir iş değil. Fakat siz onu "hergeliyye" (bizans krallığı) 
gibi bir hale dönüştürmek istiyorsunuz. Her Bizans kralı öldüğünde yerine 
başka bir Bizans kralı geçer. EbQ Bekir valiahi ne oğlullarından birini ne de 
Elh-i Beytinden birini veliaht tayin euniş değildir. (75) Ümınet tarafından ha
lifeye yetki verilmesi (tefviz) ve buna karşılık ümmetin de şOra yetki ve hakkına 
sahip olduğu hususu, üzerinde ittifak edilen bir husustur. Eğer Ümmetin bizzat 
kendisinin nza ve onayı olmadan, onun görüşü alınmadan onlara bükmedecek 
bir halife başa geçiriliyorsa, o zaman ümmete ait olduğu ileri sürülen şOra bak 
ve yetkisinin ne anlamı kalır. Ümmet işlerinin en önemllsinde şQranın ge
rektirdiği gibi yetkisini kullanmaktan mahrum edilirse geride ne hakkı kalır? 

(73) lbnu'I-Esir, Ali b. Ebi'I-Kerim Muhammed b. Abdi'I-Kerim. (v.630), el-Kamli fl't· 
Tarih, Beyrüt, t.y. lll, 506. 

(74) Böylece istihlaf usulü de ilk defa veliaht tayini usulüne dönüşmüş oluyor. 
(75) lbn Kesir, Ebü1-Fida lsmail, (ö.n4 h.), ei-Bidöye ve'n-Nihiye. BeyrOt 1966, lll. 250. 
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Öyleyse Hz. Peygamber'in kimseyi ümmetin başına kimseyi geçinnediği 
veya vasiyet etmedigi, Hz. Ebtl Bekir ve Hz. Ömer'in de kendileri için böyle bir 
yetkiyi iddia etmedikleri, aksine ümmetten i~in isteyip istiş§rede bulunduklan 
halde halifenin istihHif hakkı nereden geliyor. YineHz. Osman ve ne de Hz. Ali 
böyle bir yetkilerinin olduğu akıllanndan böyle geçirmişler ve istihiM ta
sarrufunda da bulunmuşlardır. Hatta yukarıda da beyan edildiği gibi Muaviye 
bile (ki o kendi döneminde "Sahibu'l-Ceberut ve'l-Kuvve" olarak anılır.) böyle 
bir iddiada bulunmamıştır. (76) 

B. İstihUü Ümmeti Bağlayan bir Akit midir? Yoksa Aday 
Gösterme Midir? 

Eğer mevcut halife kendisinden sonra halife olmak üzere bir kimseyi tayin 
~ .. 

ederse (istihlafta bulunursa) acaba bu tayin "akdu'l-irname (. · .. , :- '· ) 
yerine geçer mi? Ümmetin bu tayin edilen kimseye bey'ati vacib nİidir? Yoksa 
ümmetin ona bey'at ettne veya bundan kaçınma muhayyerliğinin bulunduğu sı
radan bir aday gösterme işlemi midir? 

ı . Bu konudaki düşünceleri bize kadar kitaptarla intikal etmiş İslfun hu

kukçulannın çoğunlugunun (cumhur) görüşüne göre bu tayin bir "akdu'l
imfune" dir. Ümmetin, o tayin edilen kimseye bey'ati ve itaati zorunludur. Yani 

sadeec halifenin bizzat kendis~nin birini tayin etmesi durumunda, bu işlem, tayin 
edilen kimse için hilafetin in'ikadına yeterlidir. Hatta bu işlemin tamamlanması 
için ürnmet adına en azından ehl-i hal ve akd tarafından yapılacak bir bey'ate de 

gerek yoktur. 

Onların bu konuda ileri sürdüideri delilleri şunlardır: 

a. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer kendi yerlerine halife tayini tasarrufunda 

bulunmuşlar. Müslümanlar da halifeliği tayin edilen kimselerin halifeliklerini 
onların bu tayin tasarnıtlanyla kazandıklarını kabul etmişlerdir. (77) 

b. Çünkü halife bu alanda en yetkili kişidir. Onun bu konudaki seçimi en 
kesin seçimdir ve sözü geçerlidir. (78) 

(76) Ensari, 143. 
(77) Maverdi, ı o. 
(78) lbn Haldun, 175. 
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c. Çünkü halife tam güvenilen biridir. O Allah'tan korkınası mu
hakkaktır. Onun bu kondaki tassurfu genellekle ünunetin görüşü olarak telakki 

edilir. (79) 

2. Basra alimlerinden bazı isıarn hukukçulan ile Ebft Y'ala el-Ferra, (80) 

Ahmed b. Hanbel (81) ve İbn Teymiye gibi bazı hukukçular, veliaht tayini ha

lifeliğinin in'ikadı için tek başına yeterli olmadığı, ayrıca bey'atin gerekli olduğu 

kanaatindedirler. Bunların görüşüne göre istihlhaf vasiyet ve aday gösterme 

hükmündedir. 

Bu son görüş aynı zamanda çağdaş İslam hukukçulannın çok büyük ço

ğunluğunun görüşüdür. Bunlara göre de aynı şekilde mevcut halifenin kendi 

başına kendisinden sonra halife olacak kimseyi istihlaf veya veliaht tayini yo

luyla belirlemesi dinen ve hukuken mümkün ve geçerli değildir. Bu atamaya 

ünunetin nzası olması ve bey' at etmeleri gerekir. Mücerred olarak, mevcut ha

lifenin bu husustaki herhangi bir tasarrufu sadece bir aday gösterme işlemi ola

rak kabul edilmek gerekir. En son yetki ümmeti ndir. (82) 

Bu görüşü benimsemiş olan önceki bazı ve günümüz İslam Hu

kukçularının çoğunluğunun ileri sürdügü deliller ise şunlardır. 

a. Hz. Ömer'e bey'at, herhangi bir ikrah ve cebir olmadan tamamen 

ümmetin nzasına muvafık olarak vaki olmuştur. Ümmer Hz. EbO Bekir ta

rafından yapılan tayinle bağlı değildi. Ama bu tayine razı oldular. Çünkü onlar 
da Hz. Ömer'in hilafet için en uygun kişi olduğu düşüncesinde idiler. 

b. Şayet Hz. Ömer'in bey'atı sadece tayinle in'ikad olsaydı, o zaman 

genel bir bey'ate gerek kalmazdı. Bu konuda aksi görüşte olan Maverdi'nin 

bizzat söylediği şudur: "Müslümanlar Hz. Ömer'in tayinle olan hilafetini ke

sinleştirdiler." "Kesin olmayan hilafet" diye bir durum söz etmek mümkün de

ğildir. O halde Hz. Eba Bekir'in onu tayini sadece bir aday göstermekten iba-

(79) lbn Haldun, a.y. 
(80) Ferra'31. 
(81) Hanbelilerio ço~unluğu farklı görüştedir. 
(82) M. Yusuf Musa, 94-95; Ayrıca bkz. Muhammed Abdülkadir Ebu Faris, en-Nimmu's 

- Siyasi fi'l- Islam, el - lttihadu'l - Islami'! • Alemi li'I-Munazzamatu't • Tullabiyye, 
Kuveyt, 1984, 231. ei-Meredavi, 218. 
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retti. Müslümanlarda onu onayladılar ve böylece halife oldu. Yoksa o Müs

lümanlanrun onayından önce halife de~il sadece gösterilmiş bir adaydı. 

c. Bu görüşün paralelinde olarak İbn Teymiye: Minhacu's-Sünne 1,143 

de: "Böylece Hz. EbO Bekir Hz. Ömer'i tayin etti~inde insanlar ona beyat ve 

itaat edince halife oldu. Şayet onlar Hz. EbO Bekir'i tayinini uygun görmeyip 

bey'at etmeseler idi halife olamazdı" demektedir. (83) 

"Yine Hz. Osman onlardan bazısırun (Hz. Ömer'in belirledigi altı kişiyi 

kasdediyor) seçimiyle halife olmadı. Bilakis insanların ve Müslümanların hep

sinin bey'atiyle halife oldu. Ona bey' at euneye kimse itiraz etmedi. 

d. Halifelik için sadece mevcut halifenin bir kimseyi yerine tayin etmiş 

olması yeterli olcal< olsaydı, Muaviye için-ogıunu ehl-i ihtiyarın belirledigi ve 

aday gösterdigi- iddiası yeterli olur ayrıca halktan yeniden bey'at almak geregi 

sözkonusu olmazdı. 

e. Hz. Ömer b. Abdülaziz bizzat kendisi Süleyman b. Abdülmelik ta

rafindan hilafete tayin edildiginde bu tayinin Müslümanlar için baglayıcı ol

madıgiru gördü. Ve minbere çıkarık şöyle dedi: "Ey insanlar ben bu işe, gö

rüşüm alınmadan, herhangi bir istegim olmadan ve Müslümanlara danışılmadan 

duçar oldum. Fakat ben sizi bana bey'atiniz oldugu (fiili) durumundan sizi ser

best bırakıyorum. Kendinize halifenizi seçin!.." (84) 

f. Oruann "halifenin emin kimse ve Müslümarnarın güven merkezi ol

dugu, bütün şer'f şartlan taşıdıgı ... vs., bu neden1e de onun umumi me

sel elerdeki karar ve seçimlerinin ümmetin genel görüşü olarak telekki edilmesi" 

şekUndeki düşüncelerine gelince bunların hiçbiri kabul edilemez. Zira hepsi de, 

iyi bir siyaseti tesisten ve maslahata ulaşmayı teminden uzakur. Tarihi siyaset 

tecrübeleri göstermiştir ki, devlet işleri sadece hüsn-i zan ve iyi niyet esaslan · 

üzerine bana edilemez. Yine devlet ve siyaset işleri tek kişinin güvenirligine terk 

edilemez. Ehl-i Süruıete göre halife, hatadan masun olmayan bir beşerdir. O, 

insan1ıgin yaşadıgı bütün beşeri anlaşmazlık, çekişme vb. gibi olaylarla karşı 

karşıyadır. Beşer olarak her anı bir değildir. Bir zayıf anında, Muaviye'nin 

(83) Ensari, 146. 
(84) En sari, ı 47 (lbnu'I-Cevzi, Shiretu Ömer b. Abdilaziz. 57'den naklem.) 
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Yezid'i tayin etmesinde oldugıt gibi, bir yakınını veya arkadaşım halifelige tayin 

etmeyece~nden hiç kimse emin olamaz. 

Diger taraftan bu meseleler halifenin ictihad yetkisinin sözkonusu ol
madı~ı bir sahaya ilişkindir. Daha önce de kaydedildi~i gibi, şOr§ prensibinin 
bir icabı olarak, halifenin ictihadı, toplumun tümünü ilgilendiren umumi me
selelere şamfı değildir. Halife, bu tür meselelerdeki ictihadlannda sacede şOr§ 

kurulunun bir üyesidir. 

g. Mevcut halifenin yaptı~ tayin ile ümmetin bagh kılınması kesin nass
larla sabit şura prensibine tamamen aykırıdır. Aksi görüşte olaniann bu prensibi 

unutmuş olduklannı da pek kolay söylemek pek mümkün olmasa gerekir. Ama 
hakim, asıl prensip, halifeyi seçme yetkisini ümmete tanıyan prensiptir. 

h. Mevcut halifenin yerine geçecek kimseyi tayin etmesi yetkisinin, üm
metin görüşü, onun farazi nzası olduğunu ileri süren iddialar ise sadece mutlak 
hakimierin ve diktatörlerin ileri sürebilece~. nisbi bir görüş olmaktan ileri ge

çemez. 

Fıkhu1-Hilafe sahibi SenhOri de eserinde, bu mevzuda gelişen tarihi 
olaylan kaynaklarından tespit ettikten sonra yaptıgı değerlendirmenin so

nucunda "istihlafın bir terşih (aday gösterme) den öte geçemeyeceğini; bu ter
şinin, halifeyi seçecek durumda olan kimseleri onu kabul veya red hür
rüyetinden mahrum edemeyece~ görüşüne ulaşuğını söylüyor. (85) 

Yine Seyid bey, yukanda temas ettiğimiz ve saltanat şartlanndaki hilaletin 
kaldırılması hususunda Meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun görüşünü de
ğiştirınesine sebeb olan konuşmasında bu mesele ile ilgili olarak da şunları 

söylüyordu: "Hilftfet hükümet demektir. Doğrudan doğruya millet iyidir. Za

manın icabauna tabidir ... " (86) "Halife olmak demek tasarrufu-ı amıneye müs
hatakk olmak (Kamu tasarrufuna hakkını kazanmak) demektir ... Hilafet milletle 
halife arasında müna'kid bir vekillenir." (87) 

(85) Senhürl, 130. 
(86) Seyid Bey, 6. 
(87) Seyid Bey, 39. Ancak burada Seyid Bey'in şu tavrına dikkat çekmek gerekir. 

Hilafetin sartanat olmadı~ı. veraset ve intikal yoluyla intikal etmeyeceği şeklinde 
görüşlere sahip olan çağımızdaki birçok hukukçunun itibar etmedi~i "Halifenin 
Kureyş'ten" olması şeklinde "Hz. Peygamber'e atfedilen söza, Seyid Bey bu ko
nuşmasında mevcut halifenin gayrı meşru olduğunu ispat için önemli bir delil 
olarak dile getirmiştir. 
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C. İstihlaf Veya Veliaht Tayini Tek Başına Bir Yol Olarak 
Halifeyi Seçmek İçin Meşru Mudur? 

1. Daha önce de açıklandıgi üzere önceki İsUim hukukçularnun çoğunluğu 
istihlaf veya veliaht tayinini hilafetin in'ikadı için tek başına meşru bir yol olarak 
görüyorlar. Onlara göre yeni halifenin seçimi için meşru iki yol vardır. Bun
lardan birincisi "umumi bey' at", ikincisi ise, işte burada sözkonu edilen "is
tihlfrf'tır. 

2. Çağdaş İslfim hukukçularının birçoğu ise bunu tek başına meşru bir yol 
olarak görmemektedirler. Ancak sadece bir aday gösterme işlemi olarak itibar 
edilebilecek böyle bir tasarrufu Müslümanlar onaylamakta veya reddetmekte 
serbesttirler. Onlara göre halifeyi belirleyen "genel bey'at"tir. Aday gösterme 
öyle veya diğer başka şekillerde olabilir. 

3. Mevcut halifenin aday gösterme hakkı inkar edilmekle birlikte, gös
terilen aadayın hilafet için aranan asgari şartlan haiz olması gerekir. Yoksa 
özellikle veliaht tayini olaylannda olduğu gibi daha temyiz gücüne bile ulaş
marnış bir çocuğun veliaht olarak tayin edilmesi işinin İslam'da caiz olduğunu 
idda etmek sadece iddia edeni bağlar. 

Netice olarak, tek başına "istihHif' veya "veliahd tayini" yollarıyla üm
metin yeni seçilen başkana muvMakau ve nzası anlamına gelen umumi bir bey' at 
sözkonusu olmadan, bir emr-i vaki ile halifeyi seçmek veya seçilmiş göstermek, 
tarih boyu geçirilen acı tecrübelerin de ışığı altında dfnen de aklen de mümkün 
değildir. 
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