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Önsöz 
İnsanları uyarmak ve hak yola davet etmek amacıyla Hz. Adem’le başlayan 

vahiy süreci Hz. Muhammed ile son bulmuştur. Yüce Yaratıcı insanların hür 
iradeleriyle hakka tâbi olmalarını isterken, dinin tebliğcisi ve uygulayıcısı olan 
Peygamberleri örnek almayı öğütlemiştir. Son Peygamber olan Hz. Muhammed de, 
Kur’an’a inanmış ve onun öğütlerini kabullenmiş kimseler için en güzel örnek 
olmuştur. Ancak Hz. Peygamber’in vefatından sonra sahabe ve daha genel bir 
ifadeyle İslâm ümmeti Kur’an ve onun tatbikleri olan sünneti ile baş başa kalmıştır. 
Daha sonraki dönemlerde bir çok konuda olduğu gibi, siyasî görüş ayrılıkları, farklı 
mezhebî anlayış veya ekollerin tartışma konuları arasında yer almış ve durum 
bununla kalmayıp bu tartışmalar rivayetlere de yansımıştır. 

Hz. Peygamber’in Kur’an’ı esas alan öğreticiliğinin ve örnekliğinin 
açılımlarını, onun hayatının fiilî, kavlî ve takrîrî olarak ifade edildiği hadislerinde 
bulmaktayız. Onun çok çeşitli konulardaki uygulamalarını ve yol göstericiliğini 
içeren rivayetlerin yer aldığı hadis kitapları, geçmişle gelecek arasında sağlıklı bir 
bağ kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak hadis eserlerinde yer alan  ve 
çalışmamızın konusu olan hilâfetle ilgili rivayetlerden bir çoğunun sübût ve 
delâletleri tartışılmaktadır.  

Özellikle, çalışmamıza konu olan hilâfetle ilgili rivayetler hadis kitaplarının; 
Ashâbu’n-Nebî, Fedâilu’s-Sahabe, Ahkâm, İmâre, Fiten ve Mehdî bölümlerinde yer 
almaktadır. Hz. Peygamberin vefatıyla başlayan ve yönetime kimin geçeceği ile ilgili 
tartışmaları ihtiva eden rivayetler, hadis kitaplarının söz konusu bölümlerinde yer 
almaktadır. Ancak hadis kaynaklarında yer alan hilâfetle ilgili rivayetler, Hz. 
Peygamber’in uygulamalarıyla uyuşmadığı ve Kur’an’ın yönetimle ilgili temel 
esaslarıyla da desteklenmediği için senet ve metin bakımından tetkike muhtaçtır. Bu 
araştırmada, söz konusu rivayetler subût ve delâlet bakımından incelenerek sıhhatli 
olup olmadıkları tespite çalışılacaktır. Günümüzde, hilâfetle ilgili çok sayıda eser 
kaleme alınmış ve araştırmalar yapılmıştır. Ne yazık ki söz konusu çalışmalar, 
Kur’anî referansları ve Hz. Peygamber’in örnekliğini esas alan kimselerin yönetim 
anlayışı konusunda sağlıklı bir anlayış oluşturmalarında onlara yardımcı olacak 
nitelikte değildir. Bu çalışma ile hilâfetle ilgili rivayetlerin anlaşılmasına katkıda 
bulunabilirsek kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. 
 Araştırma süresince maddî ve manevî desteğini esirgemeyen tez danışmanım 
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  Araştırmanın  Konusu 
  İslâm siyasî kültüründeki halife ve hilâfet kavramlarıyla ilgili olarak bu güne 

kadar çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu konudaki pek çok rivayet muhtelif açılardan 

değerlendirilmiştir. Ancak bu çalışmalar genel olarak hilâfetin ne zaman başladığını 

ve tarihî süreçte nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyar niteliktedir. 

  Hilâfet konusuyla ilgili önemli bir çalışma, M. Said Hatiboğlu’nun Hilâfetin 

Kureyşliliği adlı incelemesidir. Bu çalışmada hilâfet-Kureyş ilişkisi titiz bir tetkike 

tabi tutulmuş ve genel olarak hilâfetle ilgili rivayetlerin tetkîki konusu ele 

alınmamıştır.  Bu nedenle hilâfet-Kureyş ilişkisini dile getiren rivayetler çalışmamıza 

dahil edilmemiştir. 

  Konumuzla benzerliği olan Harun Reşit Demirel’in, Yönetimle İlgili Hadis ve 

Haberlerin Bilimsel Değerlendirmesi isimli araştırması tezimizden içerik 

bakımından farklılık arz etmektedir. Söz konusu araştırma; “Günümüzde ve 

Hadislerde Devlet Kavramı ve Unsurları, Hadislerde Devlet Başkanı ve Tayin Ettiği 

Şahıslar ve Hadislerde Teb’a/Halk” gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Bu çalışma, 

ikinci ve üçüncü bölümlerdeki bazı alt başlıklar dışında, genel anlamda bizim 

araştırmamızla içerdiği ve ele aldığı konular bakımından farklıdır. Ayrıca bu alanda, 

Abdullah Ünalan’ın Ehl-i  Sünnet ve Şia’nın İmamette Dayandığı Hadisler isimli 

tezini zikredebiliriz. Bu çalışmada Ehl-i Sünnet ve Şia’nın siyasî anlayışları ele 

alınmış, hilâfet hadislerinin tetkîki konusuna yer verilmemiştir. 

  Mehmet Azimli’nin Halifeliğin Kurumsallaşması –Başlangıçtan M. 800 Yılına 

Kadar- isimli araştırmasını  da burada zikredebiliriz. Çalışma genel anlamda İslâm 

Tarihi ile ilgili olup, hilâfet hadislerinin tetkîki hususuna yer verilmediği için 

tezimizden mahiyet bakımından farklılık arz etmektedir. Ayrıca İslâm 

Ansiklopedisinin “Halife” maddesinde, hilâfetin tanımı ve tarihî süreçteki gelişimi 

ele alınmakta hilâfetle ilgili rivayetlerin tetkiki konusuna  yer verilmemektedir.  

  Zikredilen araştırmalar dışında, çalışmamızla genel anlamda isim benzerliği 

olan ve hatırlatmakta yarar gördüğümüz matbu eserler de mevcuttur. Örneğin; Şahin 

Uçar’ın Tarih Felsefesi Açısından İslâm’da Mülk ve Hilâfet isimli çalışması, içerik 

ve meseleye yaklaşımı açısından araştırma konumuzla farklılık arz etmektedir. 

İsminden de anlaşılacağı gibi, saltanat ve hilâfet meselesi tarih felsefesi açısından ele 

alınmakta, hadis-hilâfet ilişkisine temas edilmemektedir. Mustafa Sabri Efendi’nin 

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight



 

 

VII 

Hilâfetin İlgasının Arkaplânı isimli eserinde, hilâfetin neden önemli olduğu ve 

kaldırılması ile ilgili hususlar ele alınmıştır. Söz konusu çalışmada da hilâfet 

hadislerinin tetkîki konusu ele alınmamıştır. Konuyla ilgili diğer bir çalışma da Kadir 

Mısırlıoğlu tarafından yapılan Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet dir. Bu eserde de, 

İslâm’ın dünya görüşü, hilâfetin tarihçesi, ilgası ve geleceği ile ilgili hususlar dile 

getirilmiş ve hadis hilâfet ilişkisine temas edilmemiştir. Vecdi Akyüz’ün Hilâfetin 

Saltanata Dönüşmesi isimli çalışması da, Emevîlerin kuruluş döneminde İslâm kamu 

hukukundan bahsetmekte olup, hilâfetin dayanağı kabul edilen hadislerin tetkîki ile 

bir ilişkisi yoktur.     

  Mevdûdi’nin Hilâfet ve Saltanat, Senhûri’nin Fıkhu’l-Hilâfeti ve Tatavvuruha, 

Mustafa Şakir’in Halifelik ve Emirlik, Fehmi Şinnavî’nin Hilâfet: Modern Arap 

Düşüncesinin Eleştirisi, Suha Taci Farukî’nin Hizbu’t-Tahrîr ve Hilâfet, A. Mustafa, 

Nevin’in İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet isimli eserlerinde, hilâfet konusuna 

kısmî olarak yer verilmiş ancak hilâfet hadis ilişkisine veya konuyla ilgili 

rivayetlerin tetkîkine hiç değinilmemiştir. Farukî’nin araştırması diğerlerine göre, 

içerik ve nitelik bakımından farklılık göstermektedir. Bu eserde; Hizbu’t-Tahrîr ve 

hilâfet ilişkisi ele alınmış, hilâfet hareketinin menşei, ideolojisi, stratejisi, teşkilât 

yapısı, üyelik, liderlik, yeni bölgelere yayılma ve öngörülen anayasa gibi hususlara 

yer verilmiştir.   

  Nebhânî’nin eş-Şahsiyyetu’l-İslâmiyye ve Abdulkadîm Zellûm’un İslâm’da 

Yönetim Sistemi isimli eserlerini zikretmekte yarar görmekteyiz. Bu eserlerde, hilâfet 

modelinin dayanağı kabul edilen ve bize göre de hilâfetle hiç de ilgisi olmayan bazı 

rivayetler üzerinde durulmuş olup, hilâfetle ilgili rivayetlerin tetkîki söz konusu 

değildir. Kısaca temas ettiğimiz tez ve kitaplar hilâfetle ilgili rivayetlerin senet ve 

metin bakımından tetkîki konusunu ele almamaktadır.    

  Her ne kadar bu konuyla ilgili çok sayıda kitap ve tez hazırlanmış olsa da 

zikredilen nedenlerle hilâfetle ilgili rivayetlerin tetkîki, Hz. Peygamber’in vefatından 

sonra Müslümanların siyasî literatüründe kullanılmaya başlayan halife kavramının 

rivayetlere ne şekilde yansıdığı ve bu rivayetlerin Hz. Peygamber’e aidiyeti hâla 

senet ve bakımından tetkîke muhtaçtır. Hadis Kitaplarında yer alan hilâfet-nas 

ilişkisine delil kabul edilen çok sayıda rivayet mevcuttur. Bu rivayetlerde, hilâfete en 

lâyık kimsenin Hz. Ali olduğunu iddia eden Şiî anlayışına karşı Ehl-i Sünnetin 
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rivayetlerle cevap vermeye çalıştığı görülmektedir. Bu çerçevede, Hz. Peygamber’in 

hastalığı ve daha sonraki dönemlerde halife/hilâfetle ilgili tartışmalar rivayetlerde yer 

almaktadır. Ayrıca sağlığında yerine geçecek kimseyi tayin etmediği bilinen Hz. 

Peygamber’in ilk dönem halifelerinin tespitinde işarette bulunduğu iddiaları 

rivayetlere yansımıştır. 

 Birtakım rivayetlerde,  Hz. Peygamber’in siyasî amaç gütmeksizin bir kadının 

dertlerini dinlemek için onunla yapmış olduğu konuşma Hz. Ebû Bekir’in 

halifeliğinin Hz. Peygamber tarafından işareti olarak kabul edilmiştir. Halbuki vahyi 

iletmek gibi çok önemli bir görevi yerine getiren ve kitlelere söylenmesi gereken her 

şeyi söylemekte bir sıkıntısı olmayan Hz. Peygamber’in herkesi ilgilendiren bir 

meseleyi sadece bir kadına işaret yoluyla bildirme ihtimali neredeyse hiç yokken, söz 

konusu rivayeti açıklamaya yönelik şerhlerde bu durum göz önünde 

bulundurulmayarak, Hz. Peygamberle bir kadın arasında geçen bir konuşmadan 

siyasî yorumlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Hz. Peygamber ile Hz. Aişe arasında özel 

nitelikte geçen bir konuşmada siyasî boyut aranmış, daha sonraki dönemlerde 

yapılan siyasî değerlendirmelerde bu rivayetin de farklı şekillerde yorumlandığı 

müşahede edilmiştir.    

 Hz. Peygamberin, hakkında açık olarak ayet olmayan her türlü problemi 

Kur’anî çerçevede ve ümmeti ile birlikte istişare ile çözdüğü bilinmesine rağmen, 

birtakım rivayetlerde açık bir şekilde halife/hilâfet kelimeleri yer almasa da, Hz. 

Peygamberin ilk halifeleri rüya yolu ile tespit ettiği hususu yer almaktadır. Böylece 

halifelerin tespiti hususu gizemli bir şekilde Hz. Peygamberin rüyası ile yapılmaya 

çalışılmıştır. Hayatı boyunca bütün faaliyetlerini o işin gerekleri ne ise ona göre 

yapan ve toplumsal olayları vahyin yol göstericiliği ile çözme yoluna giden bir 

peygamberin, halifelerin ismini bazen bir, bazen de iki eksik ile belirtmesi ve 

halifeler arasında üstünlük sıralaması yapması, Hz. Peygambere isnad edilen tarihî 

olaylar niteliğindedir. Hadis-hilâfet çerçevesinde ele alınan ve tarihî olarak da sabit 

olan, Hz. Peygamberin hastalığı sırasında Hz. Ebû Bekiri yerine namaz imamı tayin 

etmesinin rivayetlerde yer aldığı şekliyle birçok siyasî yansıması olmuştur. Her ne 

kadar Hz. Peygamberin bu tavrını, Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygambere yakınlığı ve 

toplumdaki konumu göz önüne alındığında makul karşılamak mümkün olsa da, söz 

konusu rivayetlerin sened ve metin bakımından incelenmesi gerekmektedir.  
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 Bir takım rivayetlerde, Hz. Ebû Bekir’in yönetime geçmesi ile siyasî hayatta 

yer almaya başlayan hilafetin, Muaviye’nin iktidarı devralması ile saltanat şeklini 

alacağı ifade edilmektedir. Siyasî yapıdaki bu değişim sadece tarihî bir olay olarak 

kalmamış, söz konusu dönemin siyasî çalkantıları, yönetici atamaları gibi hususlar 

“Hilafet otuz senedir, ondan sonra saltanat olacaktır.” ve “Nübüvvet hilâfetinden 

sonra zorba krallık olacaktır.” rivayetleri ile desteklenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 

hadis kaynaklarında saltanatla ilgili rivayetler dışında, iki halifeye aynı anda bey’at  

edildiğinde diğerinin (sonrakinin) öldürülmesi gerektiğine dair rivayetler de yer 

almaktadır. Kanaatimize göre, iki halifeden diğerinin ne şekilde tasfiye edileceği 

meselesi, saltanat sisteminde hakim olan tek adam anlayışı ile bağlantılı bir görünüm 

arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu rivayetlerin de tetkik edilme zarureti ortaya 

çıkmaktadır.  

 Hilâfet-rivayet çerçevesinde değerlendirilmesi gereken ve halifelerin sayısı ile 

İslâm’ın izzeti arasında ilgi kuran rivayetler de bu çalışmanın konusu arasındadır. 

Özellikle hadis kitaplarında halifelerin sayısının 3, 5 ve 12 olacağını dile getiren 

rivayetler mevcuttur. On iki  halife-hadis ilişkisine benzer bir ilişkiyi Şia’da yer alan 

on iki imam anlayışında da görmek mümkün olduğu gibi, sayılara anlam verme ve 

onlarda gizem arama anlayışının nerede ise insanlık tarihi kadar eski olduğu da 

bilinmektedir. Hz. Peygamberin vefatından sonra halife olan kimselerin sayıları göz 

önüne alındığında, rivayette yer alan halife sayıları realiteye uymadığı gibi, bu 

durumu Hz. Peygamberin misyonu ile de bağdaştırmak söz konusu değildir. Ayrıca 

Hz. Peygamberin geleceğe yönelik işareti kabul edilen, halifelerden birinin çok mala 

sahip olması ve bu malı halkı arasında adaletli bir şekilde dağıtması, halifelerle fitne, 

mehdi ve deccal arasında kurulan ilişki araştırmamızın konuları arasında yer 

almaktadır. 

 Araştırmanın Amacı  
  Cenab-ı Hak insanları biyolojik ve psikolojik olarak farklı bir şekilde yaratmış, 

bu farklılıklar insanların yaşamış olduğu değişik kültürel çevrelerin etkisiyle daha da 

belirgin hâle gelmiştir. Söz konusu insan, İslâm Peygamberi ve onun ashabı bile olsa, 

onlar için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Her insan gibi Hz. Peygamber (s.a.v.) 

de bir kültürel ve siyasî ortamda yaşamış o kültürün ve sosyal çevrenin 

anlayışlarından vahyî ölçülere uyanları red etmemiştir. Peygamberlik misyonu 
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gereği, insanların atalarından getirmiş oldukları yanlış düşünce ve alışkanlıkları 

vahyin istediği şekle getirmek için çok çaba harcamıştır. Bireysel, ailevî ve 

toplumsal hayatın bütün alanlarında Kur’anî kriterleri yerleştirmeye çalışan İslâm 

Peygamberi, söz konusu insanî ve kültürel farkları göz önünde bulundurarak ilk 

yöneticisi olduğu Mekke toplumunu yeni dinin ölçülerine ve yukarıda da temas 

ettiğimiz gibi İslâm’ın red etmediği kurallara göre yönetmeye çalışmıştır.       

Kur’an’da yönetimin şekli belirtilmezken, hangi esaslar çerçevesinde olacağı 

hususunda adalet, istişare ve görevin ehil kimselere verilmesi gibi  bazı temel ilkeler 

mevcuttur.1 Hz. Peygamber de bu ilkeler çerçevesinde ilk Müslüman toplumu 

yönetmiştir. 

  Hz. Peygamber’in vefatından sonra, ilk halife seçiminde yönetime kimin 

geçeceği ile ilgili tartışmalar olmuş, bu esnada hilâfet-nass ilişkisi gündeme 

gelmemiştir. Daha sonraları ise, ilk halife seçiminde gündeme gelmeyen 

halife/hilâfet ile ilgili meseleler, farklı boyutlar kazanarak günden güne artmış, bu 

durum hadis kitaplarına kadar yansımıştır. Bu rivayetlerde; hilâfetin  şekli, halifelerin 

vasıfları ve buna benzer bir çok husus açıkça yer almıştır. Ayrıca Muaviye ile 

başlayan saltanat sistemi de hilâfet-saltanat ilişkisi çerçevesinde rivayetler yoluyla 

meşru gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, “Hilâfet ve daha sonraları tesis edilen 

saltanatın  o dönemin sosyal ve siyasî şartlarına göre mi? yoksa Hz. Peygamber’in 

geleceğe yönelik telkinliyle mi şekillendiği gibi soruların cevaplanması çalışmanın 

amaçlarındandır. Hz. Peygamberin, hadis kitaplarında yer aldığı ve bazı kimselerce 

de iddia edildiği gibi isim belirterek bir siyasî kurum önermesinin mümkün olup 

olmadığı ve ilk dönem halifelerini de bizzat sözleriyle tespit edip etmediği gibi 

                                                 
1 Kur’an’da bireysel ve toplumsal adalete vurgu yapan çok sayıda ayet mevcuttur. Her ne kadar bu 
ayetlerde doğrudan yönetim kastedilmese de yönetimin hangi esaslar çerçevesinde olacağına dair ip 
uçları vardır. “Allah adaleti, ihsanı, akrabaya vermeyi emreder, edepsizlikten fenalıktan, azgınlıktan 
men eder.” (16.Nahl, 90); “Ey Davud biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık. İnsanlar arasında 
adaletle hükmet, keyfine uyma, sonra seni Allah’ın yolundan saptırır...” (38. Sa’d, 26); “Ey 
Muhammed, Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem 
emredildi de...” (42.Şûra,15); “Ey inananlar, adaleti tam olarak yerine getirerek Allah için şahitlik 
edenler olun. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, (şahitlik ettiğiniz 
kimseler) zengin veya fakir de olalar adaletten ayrılmayın...” (4. Nisa,135) gibi ayetler bireysel ve 
toplumsal hayattaki adaletin çerçevesini belirler niteliktedir. Yine Kur’an’da işlerin danışma  yolu ile 
yürütülmesi gerektiğine dair ayetler de mevcuttur. “...İşleri aralarında danışma iledir...” (42. Şûra, 
28); “(Yapacağın) iş(ler) hakkında onlara danış, karar verince de artık Allah’a dayan...” (3.Al-i 
İmran, 159) ayetleri bu durumu ortaya koymaktadır. Görevin ehil kimselere verilmesi ile ilgili 
Kur’an’da şu ana ilke yer almaktadır: “Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında 
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sorular, hilâfetle ilgili rivayetleri senet, metin ve kaynak bakımından değerlendirme 

zaruretini daha da artırmaktadır. Bu gün de hilâfetle ilgili rivayetler esas alınarak 

çeşitli tartışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede yapılan tartışmaların 

sağlıklı sonuçlar vermesi, 21. yüzyıl insanlığının ve özellikle de İslâm dinine mensup 

olan ve Hz. Peygamberi örnek alan kimselerin siyasî anlayışlarının, mensûbu 

oldukları dinin temel referanslarına uygun bir şekilde gelişmesi, söz konusu 

rivayetlerin senet ve metin bakımından tetkîk edilmesine bağlıdır.      

  Araştırmanın Metodu 
  Bu çalış  mada, halife/hilâfetle ilgili özellikle Sünnî hadis kaynaklarında yer 

alan rivayetler araştırma konusu yapılmış olup, ilk dönem eserleri başta olmak üzere 

hicrî IV. asır ve VIII. asrın ilk yarısına kadar te’lif edilmiş hadis kaynaklarında yer 

alan konumuzla ilgili rivayetler tespit edilmiş ve bu rivayetler ilgili bölümlerde 

kaynak, isnad ve metin bakımından incelenmiştir. Hadis alanında yapılan 

çalışmalarda, rivayetlerin Hz. Peygambere aidiyetini tespit edebilmek için hadisi 

rivayet eden ravilerin cerh ve ta’dîl yönünden durumlarının ne olduklarının tespit 

edilmesi zorunludur. Araştırma konusu olan “Hilâfet Kavramıyla İlgili Hadislerin 

Tetkîki” isimli bu çalışmada, hadislerin senetlerini tetkîke yönelik Rical Tenkidi ve 

aynı hususu konu edinen rivayetlerin ravi şemaları yapılmış, söz konusu rivayetler 

metin bakımından incelenirken de konu bakımından aynı olan rivayetler kendi 

aralarında şematik ayırıma tabi tutulmuş, incelenen hadis metni ile tarihî olaylar 

arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca hilâfetle ilgili 

rivayetler metin bakımından tetkîk edilirken, geçmiş siyasî geleneği yansıtması 

açısından önemli olduğu düşünülen, şerh kitaplarına müracaat edilmiş, böylece 

rivayetlerin hangi siyasî ve kültürel ortamın ürünü olduğunu anlamak daha kolay 

hâle gelmiştir. Sonuçta rivayetler değerlendirilirken analiz yapılmış ve bu analizler 

sonucunda elde edilen veriler mukayese yapılarak muhtemel sonuçlara ulaşılmıştır.  

   Hadis ilmi kendisine özgü usûlleri, kriterleri olan bir ilim dalıdır. Ancak  

hilâfetle ilgili rivayetler tetkîk edilirken sadece hadis usûlünün kendine has usûlleri 

esas alınmamış,  ayrıca hadis-tarih ilişkisi sürekli göz önünde bulundurulmuş ve bu 

nedenle de İslâm Tarihi kaynaklarına yeri geldiği zaman müracaat edilmiş, 

                                                                                                                                          
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder...” (4. Nisa,58).     
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rivayetlerle tarihî ortam ilişkisine dikkat çekilmiştir. Çalış  maya katkı sağlayacak 

çağdaş eserlerden de yeri geldiğinde yararlanılmış, ilgili rivayetler çerçevesinde 

yorumlar ve analizler yapılmıştır. Ayrıca her bölüm sonunda o bölümle ilgili nasıl bir 

sonuca ulaşıldığına dair o bölümün niteliğine göre yorumlamalarda da 

bulunulmuştur. 
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Giriş 
 Halife ve Hilâfet Kavramlarının İhtiva Ettiği   

Anlamlar 
Halife kavramını izaha geçmeden önce, Hz. Peygamber öncesi Arap 

yarımadasında sosyal yapının ve kabileler arası ilişkilerin boyutlarını hatırlatmak 

yararlı olacaktır. Hz. Peygamber dönemi öncesi yarımada halkı göçebe (bedevî) ve 

yerleşik (hadarî) olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Genelde bedevîler geçimlerini 

hayvancılıkla bazen de yerleşik halkın kervanlarını yağmalamakla sağlama yoluna 

giderlerdi. Şehirlerde oturan yerleşik halk ise, tarıma elverişli yerlerde ziraat ve 

hayvancılıkla uğraşır, Mekke’de ise ticarî hayat hakimdi.1 Her ne kadar bedevîler ve 

hadarîler  farklı geçim kaynaklarına ve kültüre sahip olsalar da, bu iki ana grubun 

ortak değerini kabile bağı oluşturmaktaydı.2 Kabile mensuplarının aralarındaki 

anlaşmazlıkların çözümü için bir adalet teşkilâtına müracaat etme şansları yoktu. 

Ayrıca onları tehlikelerden koruyacak düzenli orduları da yoktu. Germenlerde 

olduğu gibi, herhangi bir haksızlığa ve saldırıya uğrayan kimse intikamını bazen 

kendisi, bazen de kabilesi yardımıyla alırdı.3 

Cahiliyye döneminde Arap kabileleri arasında verimli toprakları elde etmek, su 

kaynaklarına ulaşmak veya o mahallin liderliğini ele geçirmek için bir çok 

mücadeleler olmuştur. Kabileler arasında belirli dönemlerde meydana gelen 

savaşlara Eyyâmu’l-Arab (Arapların günleri) adı verilmiştir.4 Bu dönemde, nesep 

asabiyeti ile herkes tehlike anında kabilenin ferdine yardımda bulunur, hatta haklı 

veya haksız olunduğuna bakılmaksızın o kimse savunulurdu.5  

Bu dönemin en tipik özelliklerinden birisi de, küçük grupların veya bireylerin 

istedikleri yerlere göç etmeleriydi. Her kabile bağımsız olduğu için, kendi bölgesi 

içindeki otlakları ve ziraat alanlarını ne pahasına olursa olsun koruma yoluna giderdi. 

Hayatını bu anlayış ve alışkanlık çerçevesinde şekillendirmiş olan bu insanlar, 

otoriter siyasal biçimleri reddetmiş ve bunun yerine, kendilerini bireysel yiğitlik ve 

                                                 
1 Brockelmann, İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi; s.5. 
2 A. Aziz Durî, İlk Dönem İslâm Tarihi, s.137. 
3 Hasan, İbrahim Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi, I, 73. 
4 A.g.e, I,74.  
5 Brockelmann, a.g.e,  s.4. 
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prestije veya aile bağlarının güvencesine dayandırmıştır.6 Cahiliyye döneminde 

yaşayan insanlar anlaşmazlıkların çözümünde hakem veya kâhine baş vururlardı7 ve 

onların verdikleri kararlara itiraz etmeksizin uyarlardı.8 

Hz. Peygamber işte böyle bir sosyal çevreden çıkmış ve bu anlayıştaki 

insanlara son din olan İslâmı tebliğ etmiştir. Hakikaten o, Allah’ın kendisine verdiği 

tebliğ ve örnek olma görevini en iyi şekilde yerine getirmek için elinden gelen 

gayreti göstermiş, yirmi üç yıllık çaba ve mücadelenin sonunda da yeni dinin 

değerlerini toplum bireylerinin büyük bir kısmına ulaştırmıştır. Onun vefatından 

sonra da, onunla birlikte hareket etmiş ve ona her hususta yardımcı olan yakın 

arkadaşları Hz. Peygamberin misyonunu en iyi şekilde yapma gayreti içinde 

olmuşlardır.  

  1. Halife Kavramı 

  Halife; H-L-F kökünden "Kendinden önce görev yapan kimsenin yerine geçen 

şahıs"anlamına gelmektedir.9 Bu kelimenin çoğulu Halâif şeklindedir. Halife 

anlamına gelen diğer bir kelime de, Halîf' tir. Bu kelimenin çoğulu da Hulefa10 olup 

ve yaygın olarak kullanılan şekli Halîfedir. Hz. Ebû Bekir'den sonra yönetime geçen 

halifeler İslâm Devleti’nin en üst seviyede idarecisi kabul edilerek Emevîler 

döneminde11 İmam,12 Hz. Ömerle başlayıp Emevîler döneminde yaygın olarak13 

Emîru'l-Mü'minîn14 Abbasîlerle birlikte farklı bölgelerdeki yöneticiler Sultan ve es-

Sultanu'l-A'zam, Büyük Sultan olarak isimlendirilmiştir.15   

 Hz. Peygamberin vefatından sonra yönetime geçen Hz. Ebû Bekir (ö. l3/634) 

Halîfetu Rasulillah (Rasûlüllah'ın Halifesi) lakabıyla anılır olmuştur.16 Nitekim hadis 

kitaplarında da Hz. Ebû Bekir’e Allah’ın Rasûlünün halifesi” şeklinde hitap 

                                                 
6 Hodgson, M.G.S., İslâm’ın Serüveni- Bir Dünya Medeniyetinde Bilinç ve Tarih-, I, 87. 
7 Yakûbî, Tarihu’l-Ya’kûbî, I, 258. 
8 el-Âlûsî, Muhammed Şükrî el-Bağdadî, Bulûğu’l-Erab fî Ma’rifeti Ahvâli’l-Arab, II, 269.  
9 Isfahânî, Ragıp, el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur’an, s.156; Ebû Abdurrahman el-Ferahîdî, Kitabu’l-
Ayn, IV,267.  
10 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, IX,83; Ebû Ubeyd, el-Garibeyn fi’l-Kur’anı ve’l-Hadis, II,584. 
11 Akyüz, Vecdi, Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi, s.118.  
12 İbn Haldûn, Mukaddime, s.178; el-Hâlidî, Muhammed, Maâlimu’l-Hilâfe, s. 22.  
13 Akyüz, Vecdi, a.g.e., s.117.  
14 Ahmed b. Hanbel, Musned, I,28; Buhârî, 64. Mağâzî.22, V,36. 
15 İbn Manzûr, a.g.e, IX,83-84; Ruşdi, Ulyan, el-Hilâfetu ve’l-İmâmetu fi’l-İslâm, s.161; Bkz., el-
Kettânî, Hz. Peygamber’in Yönetimi, (et-Terâtîbu’l-İdâriyye), I,92. 
16Hasan İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l-İslâmiyye, s.22; Rifâi, Enver; el-İslâmu fî Hadârâtihî ve 
Nuzumihî, s.76. 
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edildiğine dair bilgiler mevcuttur. Mesela Abdurrazzak (ö.211/826)’ın el-

Musannaf’ında, İbn Uyeyne, Yahya b. Saîd, Kasım b. Muhammed isnadıyla yer alan 

bir rivayette, Ensardan Benî Hârise’den Abdurrahman b. Sehl ismindeki bir kişinin 

Hz. Ebû Bekir’e Halifetu Rasûlillah şeklinde hitap ettiği yer almaktadır.17 İsnatta yer 

alan ravilerden Sufyan b. Uyeyne (ö.198/814)’nin hadis ilminde önemli bir yere 

sahip sika bir ravi olmasına rağmen18 sika ravilerden tedlîs yaptığı söylenmektedir.19 

Dolayısıyla bu rivayetin Abdurrazzak isnadı zayıftır. İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin 

el-Musannaf’ında Abdurrahman b. Muhammed el-Mehâribî, Malik ve Ebû’s-Sefer 

isnadıyla nakledilen bir rivayette”...Bir grup insan Hz. Peygamber’in hastalığı 

sırasında Ebû Bekir’e “Ey Allah’ın Rasûlünün halifesi” diye seslendi.20 

denmektedir. Hadisin ravilerinden olan Abdurrahman b. Muhammed el-Mehâribî (ö. 

165/782) İbn Maîn tarafından sika kabul edilmiştir. Sika kimselerden rivayetlerinde 

güvenilir olarak kabul edilmiştir.21 Bununla beraber onunla ilgili olarak “bilinmeyen 

kimselerden münkerler rivayet ederdi” değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca 

meçhûl kimselerden hadis rivayet etmesi sebebiyle hadislerinin sıhhatli olmadığı da 

bildirilmektedir.22 Bazı kimselerce el-Meharibî (ö. 165/782)’nin tedlîs yaptığı da 

haber verilmektedir.23 Malik b. Mığvel (ö. 159/777) ise, hadiste güvenilir bir kimse 

olarak nitelendirilmektedir.24 Hadisin diğer bir ravisi olan Ebu’s-Sefer (Saîd b. 

Yuhmid) (ö. 113/732) genel olarak hadis rivayetinde güvenilir kabul edilmiştir. 

Ancak Tirmizî (ö. 279/892) onunla ilgili olarak “Ebu’d-Derdâ’dan işitme yoluyla 

hadis aldığını bilmiyorum” demektedir.25 Dolayısıyla hadisin ravilerinden 

Abdurrahman b. Muhammed el-Mehâribî (ö. 165/782)’nin cerh edildiği 

görülmektedir.   

                                                 
17 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No:19084, X,275. 
18 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, V,497; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,232; İbn Hıbban, es-Sıkât, 
VI,405; el-İclî, Târîhu’s-Sıkat, s.194; ez-Zehebî,Tezkira, I,262. 
19 ez-Zehebî, a.g.e., I,264; Mizan, II,170.  
20 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H. No: 34440, VII,433. 
21 İbn Hıbban, es-Sıkât, VII,92. 
22 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, V,282;  İbn Hacer, Tehzîb, VI,266. 
23 el-İclî, Târîhu’s-Sıkat , s.299; ez-Zehebî, Mîzan, II,585; İbn Hacer, a.g.e., VI,265. 
24 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VI.365; İbn Hıbban, a.g.e., VII,462; el-İclî, a.g.e., s. 419; İbn 
Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VIII, 215-216; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, III,1447; İbn Hacer, a.g.e., 
IV,96-97. 
25 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e. , IV,73; el-Huseynî, a.g.e., I,608; İbn Hacer, a.g.e., X,22. 
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Buharî (ö. 256/870)’de  Musedded, Yahya, Sufyan, Kays b. Muslim, Tarık b. 

Şihâb ve Ebû Bekir tarikiyle yer alan bir rivayette Hz. Ebû Bekir için "Halifetu 

Nebiyyihî...(Nebisinin halifesi)...26 tabiri kullanılmıştır. Bu hadisin ravilerinden 

Musedded (ö. 228/844), hadiste hüccet kabul edilmektedir.27 Diğer bir ravi olan 

Yahya el-Kattân (ö. 198/814) ise, Basralı olup28 hadiste hafız29 ve güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir.30 Sufyanu’s-Sevrî (ö. 161/777) her ne kadar hadislerin isnadını 

ve esmau’l-Ricali iyi bilse de31 hakkında tedlîs yaptığına dair bilgiler vardır.32 Kays 

b. Muslim (ö. 120)/739) ise, Kûfe’nin güvenilir hadisçilerinden kabul edilmektedir.33 

İbn Ebî Şeybe ve Buharî rivayeti ufak bir lafız değişikliği dışında, her iki rivayet 

arasında herhangi bir fark görülmemektedir. 

Bu hususta Ebû Ya'la (ö. 307/920)'nın el-Musned'inde geçen ve Ebû Nasr, Amr 

b. Murra, Zeyd b. Ebî Uneyse, Abdullah b. Amr, Haşim b. Haris ve Ebû Berze el-

Eslemî’den gelen bir rivayet ise şu şekildedir: "Ebû Berze, Hz. Ebû Bekir’e "Ey 

Rasûlüllah’ın halifesi" diye seslendi...34 Hadisin ravilerinden Amr b. Murra 

(ö.126/745), Basralı olup hadislerinde herhangi bir ihtilâf söz konusu değildir. Nesâî 

(ö. 303/915) onun sika ravi seviyesinde olmadığını (leyse bihî be’sun) söylemektedir. 

İbn Hibban (ö. 354/965) da, onu güvenilir kimselerden saymaktadır.35 Zeyd b. Ebî 

Uneyse (ö. 125/744) ise, hadis hafızlarından kabul edilmektedir. Nesâî onunla ilgili 

olarak sika ravi seviyesinde olmadığı  (Leyse bihî Be’sun) değerlendirmesini 

yapmaktadır. Ayrıca münker rivayetler yaptığı söylenmektedir.36 İsnatta yer alan 

Zeyd b. Ebî Uneyse (ö. 125/744)’nin cerh edildiği görülmektedir. 

                                                 
26 el-Buharî, 93. Ahkam 51, VIII,126. 
27 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VIII, 438; İbn Hıbban, a.g.e., IX,200; el-İclî, a.g.e., S.245; ez-Zehebî, 
a.g.e., I,423; İbn Hacer, a.g.e., X,109. 
28 Bağdâdî, Tarîhu Bağdad, XIV,135. 
29 ez-Zehebî,Tezkira, I,298. 
30 ez-Zehebî,a.g.e., I,300; İbn Hacer, a.g.e., XI,218; en-Neysâbûrî, Ma’rife, s. 67.  
31İbn Ebî Hâtim er-Razî, Takdimetu’l-Ma’rifeti li Kitabi’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, s.66; İbn Receb, Şerhu 
İleli’t-Tirmizî, s.163.  
32İbn Ebî Hâtim er-Razî, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, IV,225; el-Bağdâdî, el-Kifâye fî İlmir’r-Rivaye, s. 
358; İbn Salah, Ulumu’l-Hadis, s.67. 
33İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VI,317; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII,103; İbn Hıbban, es-
Sıkât, V,309; el-İclî, Târîhu’s-Sıkat, s. 394; el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira, III,1403; İbn Hacer, 
Tehzîb, VIII,403-404. 
34 Ebû Ya'la, el-Musned, H.No: 80, I,83. 
35İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VI,257; İbn Hıbban, a.g.e., VII,445; İbn Hacer, a.g.e., VII,498. 
36İbn Sa’d, a.g.e., VII,481; İbn Hıbban, a.g.e., VI, 315; ez-Zehebî, Mizan, II,98;  İbn Hacer, a.g.e., III, 
397. 
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  Darakutnî (ö. 385/995)'nin es-Sunen'inde Kasım b. Muhammed, Yahya b. Saîd, 

Sufyan b. Uyeyne, Abdulcabbâr b. el-Alâ’ ve Muhammed b. Saîd isnadıyla yer alan 

bir rivayette Benî Hârise’den bir kişinin (Abdurrahman b. Sehl) Hz. Ebû Bekir‘e, "Ey 

Allah'ın Rasûlünün halifesi”diye hitap ettiği zikredilmektedir.37 Söz konusu rivayetin 

isnadında yer alan ravilerden Sufyan b. Uyeyne (ö.198/814)’nin hadis ilminde 

önemli bir yere sahip olmasına rağmen38 sika ravilerden tedlîs yaptığı 

söylenmektedir.39 Diğer ravi Yahya b. Saîd (ö.144/762), İbn Sa’d, Nesâî, Ahmed b. 

Hanbel, Yahya b. Maîn, Ebû Hatim ve Ebû Zur’a nazarında sika kabul 

edilmektedir.40 Sufyan b. Uyeyne (ö.198/814)’nin cerh edilmesi nedeniyle Darekutnî 

rivayeti isnat bakımından zayıftır. Görüldüğü gibi bu ve buna benzer rivayetlerde, ilk 

dönemlerde Hz. Ebû Bekir'e ‘Allah’ın Rasûlünün halifesi’ şeklinde hitap edildiği 

hususu yer almaktadır. Ancak bu rivayetler arasında çelişkiler mevcut olup, bazı 

rivayetlerin de subût problemi de vardır.  

 Halifenin ne şekilde isimlendirileceği hususundaki tartışmalara ulemâ da 

katılmıştır. Örneğin;  Dehlevî (ö. l176/1763), halife için Nâibu Rasûlillah tabirini 

kullanmaktadır.41 Halife ve hilâfet konusu üzerinde çokça duran ve geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de hilâfetin geçerli olabileceğini savunan Takiyuddin Nebhanî 

(ö.m.1978) ise halifeyi şu şekilde tarif etmektedir: "Halife; “İslâm ümmetini yönetim 

ve şeriatinin uygulanması işinde temsil eden kimsedir.", "Halife devlettir o devlet 

için olan bütün yetkileri elinde bulundurur.”42 Hasan İbrahim Hasan, halife 

kelimesinin ne şekilde kullanıldığı hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca fakihlerin, 

siyasal anlamda tartışma konusu olan halife/hilâfet kavramlarını Kur'an'da geçen 

halife ve imam kelimeleriyle delillendirmeye gayret ettiklerini ve bunun için de "Ey 

Davud! Seni yeryüzünde hükümran kıldık. 0 hâlde, insanlar arasında adalete 

hükmet, hevaya uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır...”43 ve "Rabb’in 

meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti...”44 ayetlerini delil 

                                                 
37 Darekutnî, es-Sunen, Feraiz, H.No: 72, IV,90-91.  
38 ez-Zehebî,Tezkira, I,262. 
39ez-Zehebî, a.g.e., I,264; Mizan, II,170. (Bir ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.)  
40İbn Ebî Hâtim er-Razî, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, IX,149; İbn Hıbban, es-Sıkât, VII,592; el-İclî, 
Târîhu’s-Sıkat, s. 471; İbn Hacer, Tehzîb, XI,323. 
41 Dehlevî, Huccetullahi’l-Bâliğa, II,112. 
42 en-Nebhânî, Takiyuddin, ed-Devletu’l-İslâmiyye, s.257. 
43 38. Sâd, 26. 
442. Bakara,30. 
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gösterdiklerini söylemektedir. Ona göre bu iki ayette geçen Halife kelimesinde 

"yönetim" anlamı kastedilmez. İmam kelimesi ise, namaz imamlığı için bir teşbihtir. 

el-İmametu'l-Kubra dendiği zaman ise, Halife kastedilir.45 

 İşin doğrusu bu iki ayet delil gösterilerek, Hz. Peygamberin vefatından sonra 

ortaya çıkan ve yönetimin en üst kademesinde bulunan kimselerin bu şekilde 

isimlendirilmesinin Kur'an'a dayandırılması bize göre de mümkün görünmemektedir. 

Hz. Ebû Bekir'in Halife veya Halifetu Rasûlillah şeklinde isimlendirilmesi herhangi 

bir dinî zorunluluk sonucu değil, o günün şartları çerçevesinde olmuştur. Şayet 

durum böyle olmamış olsaydı, Hz. Ömer'e Emîru’l-Mü’minîn gibi yeni bir lakapla 

hitap edilmesi mümkün olmazdı.46 Ayrıca, Hz. Ömer’in dinî konulardaki hassasiyeti 

göz önüne alındığında, halife lâkabını kullanmak dinî bir zorunluluktan 

kaynaklansaydı, o yönetime geçtiğinde Emîru’l-Mü’minîn lakâbını kullanması söz 

konusu olmazdı.47   

  Halife kelimesinin "Devlet başkanı" dışında başka kullanım alanları da vardır. 

Mesela; devlet merkezinde oturan ve mahallî maliye memurlarının, tahsil edilen 

vergi paralarını kendisine tevdi ettikleri memur hakkında da bu unvanın kullanıldığı 

görülmektedir.48 

  Hz. Ebû Bekir'in neden halife olarak isimlendirildiği hususunu, o günün 

dünyasında bilinen ve egemen olan diğer düzenlemelerden farklı kılmak için, önder 

edindikleri kimseye Halife" unvanını verdiler. Ayrıca o halife adının en önemli yanı 

kuşkusuz budur. Çünkü o düzenler güç, zor, baskı, şiddet ve zulüm üzerine 

kurulmuş, böylesine bir çizgide yürümüştür. Amacı da, kişi veya kitle olarak 

yönetimi elinde tutan kimselere hizmet için başkalarını köleleştirmek ve sömürmekti 

şeklinde açıklayanlar da vardır.49 

  Şia’nın temel hadis kaynaklarında imamlar (yöneticiler) için “Veliyyullah”, 

Huccetullah, Halifetullah, Amûduddîn, Vârisunnebî ve Emîrulmüminîn gibi sıfatların 

                                                 
45Hasan, İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l-İslâmiyye, s.21. 
46 Tayalîsî, el-Musned, I, 7-8; İbn Haldûn, Mukaddime, s.178; Rifâi, Enver, el-İslâmu fî Hadârâtihi 
ve Nuzumihî, s. 92; Kurâşî, Gâlip Abdulkâfi, Evveliyâtu’l-Fâruk...,s.71-73; Şinnâvî, Fehmi, Siyasal 
İslâm’a Doğru, s.196. Bkz. Kazıcı, Ziya, İslâm Muesseseleri Tarihi, s.33.     
47Demirel, Harun Reşit; Yönetimle İlgili Hadis ve Haberlerin Bilimsel Değerlendirilmesi, 
(Basılmamış Doktora Tezi), s. 112. 
48T.W, Arnold, Halife md., İslâm Ansiklopedisi, (M.E.B). V,149.  
49 Rayyıs,  Ziyauddin, İslâm’da Siyasi Düşünce Tarihi, s.l10. 
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kullanıldığı görülmektedir.50 Ayrıca Hz. Peygamber’in Halifetullahı, “Kim ki iyiliği 

emreder ve kötülükten alı korsa o halifetullahtır” şeklinde tarif ettiği de 

nakledilmektedir.51 Hz. Davud için de Halifetullah fi’l-Ard tabiri kullanılmaktadır.52 

Kıyamet gününde bir münadinin Halifetullah diye çağıracağı, önce Hz. Davud’un, 

daha sonra da iki defa daha Halifetullah diye çağırılacağı bu iki çağırmada da Hz. 

Ali’nin geleceği ve dünyada onun peşinden gidip onu izleyen kimselerin Hz. Ali’nin 

yardımıyla cennete gireceği söylenmektedir.53 Yine Şiî kaynaklarda Hz. 

Peygamber’in “Hz. Ali Allah’ın halifesi ve benim de halifemdir. Huccetullah ve 

benim de huccetimdir. Babulullah ve benim de kapımdır.”54 şeklindeki rivayetine yer 

verilmektedir.      

 Şia’nın imamet anlayışı ve imamlara yüklemiş oldukları misyon gereği 

imamları için kendi siyasî anlayışları çerçevesinde böyle bir sıfatı kullanmaları 

doğaldır. Ancak Ehl-i Sünnet taraftarları da aynı sıfatı halifeleri için kullanmışlar ve 

bazı ilim adamları Ebû Bekir’e Allah’ın halifesi denilebileceğini savunurken55 

bazıları da bu görüşe karşı çıkmışlardır.56 Bu çerçevede Hz. Ebû Bekir’in Allah’ın 

Rasûlünün halifesi dışında Halifetullah şeklinde isimlendirilip isimlendirilemeyeceği 

hususunda tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaların hadis kitaplarına da yansıdığı 

görülmektedir.  

  Halifetullah kavramı İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin el-Musannaf’ında şu isnat 

ve metinle yer almaktadır: Vekî, Nafî İbn Ömer, İbn Ebî Muleyke: “Bir adam Hz. 

Ebû Bekir’e Halifetullah diye seslendi. Hz. Ebû Bekir de Ben Allah’ın halifesi 

değilim. Rasûlüllah’ın halifesiyim ve ben buna razıyım” şeklinde karşılık verdi.”57  

Rical Kitaplarında Vekî b. el-Cerrah (ö. 197/814) hakkında şu değerlendirmelere yer 

verilmektedir: İbn Medinî, Vekî’nin lahn yaptığını söylemektedir. Ayrıca Buharî (ö. 

256/870) de ‘onun hadislerinde acayiplikler vardır’ demektedir. O, İbn Sa’d, İbn 

                                                 
50 el-Kuleynî, el-Usûl mine’l-Kâfî, IV, 570. 
51 Muhaddis Nurî, Mustedreku’l-Vesâil, H. No: 13817, XIII, 179. 
52 A.g.e., H. No: 3517, III, 254. 
53 Ali Meclisî, Bihâru’l-Envâr, VIII,10. 
54 A.g.e., XXVI, 263. 
55 Bkz, Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması- Başlangıçtan M. 800 Yılına Kadar- Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), s.12. 
56 Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması, s.13. 
57İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No:37048, VII,433.  
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Hıbban ve İclî tarafından sika ve rivayetleri de sıhhatli kabul etmektedir.58 Yine 

onun hakkında, hadislerin lâfızlarını değiştirdiği59 ve beş yüz hadiste hata yaptığı 

değerlendirilmesi yapılmaktadır.60 Hadisin isnadında yer alan Nafi b. Ömer (ö. 

169/786) hadiste güvenilir olarak kabul edilmektedir.61 Dolayısıyla Vekî’nin durumu 

nedeniyle hadisin İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849) isnadının sıhhatinden söz etme imkanı 

yoktur.  

  Bu hususta Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned'inde yer alan diğer bir 

rivayet de şu şekildedir: Musa b. Davud, Nafî b. Ömer62 ve İbn Ebî  Muleyke, "Ebû 

Bekir (r.a.) için "Ya Halifetullah denildi. 0 da "Ben Allah’ın Rasûlünün halifesiyim. 

Ben buna razıyım, ben buna razıyım ve ben buna razıyım" diye karşılık verdi."63 

Hadisin ravilerinden Musa b. Davud (ö. 217/833) hakkında farklı değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Ebû Hatim Musa b. Davud’un hadislerinde bazı sıkıntılar olduğunu 

söylemektedir. Onu hadis rivayetinde güvenilir kabul edenler de mevcuttur.64 İsnatta 

zayıf ve cerh edilen ravi olduğu için söz konusu rivayet senet bakımından zayıftır.     

  Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)'in el-Musned'inde başka bir rivayet daha vardır 

ki, Muhammed b. Ca’fer, Ebu’t-Teyyâh, Şu’be, Sahr, Subey (b. Ma’bed) ve Huzeyfe 

isnadıyla nakledilmektedir. Rivayetin başında, hayırdan sonra şerrin ve birtakım iç 

karışıklıkların olacağı dile getirildikten sonra, Hz. Peygamber ile Huzeyfe arasında 

şu konuşma geçmektedir: (Huzeyfe) "...Sonra ne olacaktır? dedim. Hz. Peygamber 

de, sapıklığa çağıran kimseler olacaktır. "0 gün şayet Allah'ın Halifesini yeryüzünde 

görürsen, senin bedenine zarar verse ve malını da alsa ona itaat et..."65 Hadisin 

ravileri hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Bu rivayetin 

ravilerinden Muhammed b. Ca’fer -Gunder- (ö. 193/810) hakkında ise Yahya b. 

Maîn (ö. 233/848), “onun yazdığı hadisler en sıhhatli kabul edilirdi” demektedir. İbn 

Mubarek (ö. 181/798) ise, insanlar Şu’be’nin hadislerinde şüphe ettiklerinde Gunder 
                                                 

58 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VI,394; İbn Hıbban, es-Sıkât, VII, 562; İbn Hıbban, Tarîhu’s-
Sıkât, s. 464; ez-Zehebî, Mîzan, IV,336;  İbn Hacer, Tehzîb, XI,130. 
59 İbn Hacer, a.g.e, XI,130. 
60 A.g.e.,  XI,125. 
61 İbn Sa’d, a.g.e., V,494; İbn Ebî Hatim, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII,456; İbn Hıbban, a.g.e., VII, 
533; ez-Zehebî, a.g.e., IV,241; İbn Hacer, a.g.e, X,409.  
62 ez-Zehebî, a.g.e, IV,241; İbn Hacer, a.g.e., X,409. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
63Ahmed b.Hanbel, el-Musned, I,10; I, 11; V, 277 ve 403; el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi'l-Kur'an, 
XIV,355. 
64 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VII,345; İbn Ebî Hatim, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII,141;    
İbn Hıbban, es-Sıkât, IX,160; ez-Zehebî, Mîzan, IV,204; İbn Hacer, Tehzîb, X,343. 
65 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V,403.  
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(ö. 193/810)’in yazdığı hadisleri hakem yaparlardı görüşüne yer vermektedir.66 

Ebû’t-Teyyâh (Yezîd b. Humeyd el-Basrî) (ö. 128/747)’ın hadis rivayetinde 

güvenilir olduğu nakledilmektedir.67 Şu’be b. el-Haccac (ö. 160/778) Tebeu’t-

Tabiînin önemli hadis alimlerindendir. Dört yüz tabiînden hadis dinlemiştir.68 Hadis 

ilminde muhaddis hafızdır.69 Garîbu’l-Hadis hakkında ilk konuşanlardandır.70 Hadis 

muhakkiklerinden güvenilen kimsedir. Ricalu’l-Hadiste senedin ittisali ve inkıta 

konusunda hassas davranmıştır.71 Ayrıca o, tedlis yapmanın ne kadar kötü bir şey 

oyduğunu şu sözleriyle ortaya koymuştur: ”Gökten düşüp param parça olmam, tedlis 

yapmamdan daha çok hoşuma gider.”72 Şu’be hakkında söylenen olumlu şeylere 

rağmen73, Hasen b. Muhammed b. Sabbah’ın, Ahmed b. Hanbel’den nakille “Şu’be 

şahıs isimlerini karıştırırdı” değerlendirilmesi ona yapılan cerhlerdendir.74 Şu’be’nin 

cerh edilmiş olması nedeniyle söz konusu rivayet isnad bakımından sıhhatli değildir.  

  Yine aynı kaynakta bu isimlendirmeyle ilgili olarak, Muhammed b. Yezîd, 

Nafî b. Ömer, İbn Ebî Muleyke, isnadıyla nakledilen  bir rivayet daha yer almaktadır. 

Hz. Ebû Bekir'e "Ey Allah'ın halifesi denildi. 0 da "Ben Muhammed'in halifesiyim. 

Ben buna razıyım"75şeklinde karşılık vermiştir. Hadisin ravilerinden Muhammed b. 

Yezîd (ö. 188/805)’i, İbn Maîn (ö. 233/847), Ebû Davud (ö. 275/888) ve Nesâî (ö. 

303/915) güvenir kabul etmektedir. Ebû Hatîm ise “Sahîhu’l-Hadis” olarak 

nitelendirmektedir. Ancak hakkında meçhûl nitelendirilmesi yapılmaktadır.76 

Hadisin ravilerinden Nafî b. Ömer (ö. 169/786) hadis rivayetinde güvenilir bir kimse 

kabul edilmektedir.77 İsnatta cerh edilen ravi olması nedeniyle Ahmed b. Hanbel 

rivayetinin sıhhati şüpheli duruma gelmektedir .  

                                                 
66 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,221-222; ez-Zehebî, a.g.e., III,502; İbn Hacer, a.g.e., IX,97. 
67 İbn Sa’d, a.g.e., VII,238; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I, 145; İbn Ebî Hâtim a.g.e., IX,256; İbn 
Hıbban, a.g.e., V,234; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, III,904; İbn Hacer, a.g.e., XI,320-321. 
68 ez-Zehebî, Tezkira, I ,194. 
69 İbn Hacer, Tehzîb, IV,346. 
70el-Hakim en-Neysâbûrî, Marife, s, 88. 
71 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VII,280; İbn Hıbban, es-Sıkât, VI,446; el-İclî, Târîhu’s-Sıkat, 
s. 220;  İbn Hacer, a.g.e., IV,345. 
72 ez-Zehebî, Tezkira, I,194. 
73 A.g.e., a.y.; İbn Hacer, a.g.e., IV,346. 
74 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, IV,370.  
75 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, I,11. 
76 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,126; İbn Hacer, a.g.e., IX,528. 
77ez-Zehebî, Mîzan, IV,241; İbn Hacer, a.g.e., X,409. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.) 
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 “Halifetullah” tabiri İbn Mace (ö. 275/888)’nin es-Sunen’inde Muhammed b. 

Yahya, Ahmed b. Yusuf, Abdurrazzak, Sufyanu’s-Sevrî, Halid el-Hazzâ’, Ebû 

Kılâbe, Ebû Esma er-Rahabî ve Sevbân isnadıyla...Halifetullahi’l-Mehdî...78 şeklinde 

yer almaktadır. Bu hadisin ravileri hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı 

görülmektedir. Ebû Kılâbe er-Rakaşî (Abdulmelik b. Muhammed) (ö. 276/890)’in, 

anadan doğma gözleri görmemektedir.79 Hadislerini ezberden naklettiği için isnat ve 

metinlerinde hatalar görülmüştür.80 Dolayısıyla hadisin senet bakımından sıhhatli 

olduğunu söyleme imkanı yoktur. 

  Ebû Davud (ö. 275/888)’da yer alan bir haberde, Halifetullah unvanının 

Haccac tarafından Emevî halifesi Abdulmelik (ö. 86/705) için kullanıldığı hususu yer 

almaktadır.81 Ancak diğer Emevî halifelerine göre, dinî anlayış ve yönetimdeki 

sergilediği farklı tutumlarıyla bilinen Ömer b. Abdulaziz’in Halifetullah unvanını 

kullanmadığı nakledilmektedir.82 Abbasî halifesi el-Me'mun (ö. 237/833) de üzerinde 

kendisini Halifetullah olarak tanımladığı sikkeler bastırmıştır. Me'mun devlet 

otoritesini, dinî öğretilerin üzerine çıkarmaya teşebbüs eden birkaç halifeden biridir. 

Bu unvanı kullanan üçüncü kişi ise Abbasi halifesi Nasır (ö. 622/1225 )’dır. O 

kendisini sadece Halifetullah tanrının vekili olarak değil, aynı zamanda "Bütün 

Müslümanlar üzerinde tasarruf yetkisi olan" bir hükümdar olarak tanımlamaktadır.83   

  Ulema arasında da, Hz. Ebû Bekir'e Halifetullah mı yoksa Halifetu Rasûlillah 

mı? deneceği hususunda tartışmalar olmuştur.84 Bazı kimseler, Hz. Ebû Bekir'in 

Halifetullah olduğunu ispat etmek için, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım”85 

ve “Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur”86 ayetlerini delil olarak kullanmıştır. 

Büyük bir çoğunluk ise, halifenin bu şekilde isimlendirilmesine karşı çıkmıştır.87 

                                                 
78İbn Mâce, 36.Fiten.34, H.No: 4084, II,1367; Ayrıca bkz; en-Neysaburî, el-Mustedrek, H.No: 8531, 
IV,457; Neysâburî, “Buhârî ve Muslim şartlarına uygun olduğu hâlde bu hadisi kitaplarına 
almamıştır” demektedir. 
79 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, V,369-370; İbn Hacer, Tehzîb, VI,419. 
80 el-Bağdadî, a.g.e, X,425; İbn Hıbban, es-Sıkât, VIII, 391; ez-Zehebî, Mizân, II,663.  
81 Süleyman b. Ameş şöyle demektedir: Haccac ile beraber Cuma namazı kıldım. Ebû Bekir b. 
Ayyaş’ın rivayetini  zikretti. Haccac okumuş olduğu hutbede şöyle dedi: Allah'ın seçmiş olduğu 
"Halifetullah" Abdulmelik b. Mervanı dinleyin ve ona itaat edin. Ebû Davud, 39. Kitabu's-Sunne ,8. 
H.No: 4645, IV,210. 
82 Muhammed Abdülkadir, en-Nuzumu’s-Siyasî fi’l-İslâm, s.177. 
83 Lewis, İslâm'ın Siyasal Dili , s.72. 
84 İbn Haldûn, Mukaddime, s.178. 
85 2. Bakara, 30. 
86 35. Fatır, 39. 
87 İbn Kesîr, Tefsîru’l-kur’ani’l-Azîm, I,100.  
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Bunun sebebi ise, naiplik etmek hayatta olmayan kimse için olup, yaşayan kimselere 

ise naiplik edilmez düşüncesidir.88  

  Batılı düşünürlerin de halifelerin isimlendirilmesi konusunda görüş beyan 

ettikleri görülmektedir. Örneğin; Bernard Lewis, bu hususta şunları dile 

getirmektedir: "...Müslüman siyasî hayatının ve toplumunun bir vekili olduğu 

kesindi, fakat gerçekte o vekil kimin vekiliydi? Peygamberin mi yoksa Tanrı’nın mı? 

Bu gibi rivayetlerde ve hukukçuların sıkça anlattıkları görüş, hükümdarın 

peygamberin halifesi olduğu ve tanrıya hiçbir şekilde vekil olmadığıdır. Tanrı 

vekilliği düşüncesini reddeden bir çok hükümlere çok eski devirlerden beri 

rastlanmaktadır..."89 Ayrıca Lewis Halifetullah tabiri hakkında şunları da dile 

getirmektedir: Halifetullah  Allah'ın vekili unvanı çağrıştırdığı geniş anlamıyla, gayr-

i resmi diyebileceğimiz bir tarzda üç istisnai durumda kullanılmıştır. Örneğin; 

Umeyye halifelerine ve daha sonraları Abbasî halifelerine, saray şairlerinin veya 

günümüz deyimiyle halkla ilişkiler uzmanlarının yazdığı methiyelerde bu tür 

kullanıma rastlanmaktadır. Bazen de, kitaplarda veya tarihî hikayelerde 

(menkıbelerde) ve diğer yazılarda geçen nutuk ve mektuplarda rastlanır. Bununla 

beraber, resmî diyebileceğimiz amaçlarla kullanılması son derece nadirdir..."90 

Lewis’e göre; ...Halifetullah unvanı açıkça ilahî bir monarşi hakkı, doğrudan 

tanrıdan gelen bir otorite iddiası taşır. Bu güne kadar Sünnî ulemanın tümünün kabul 

ettiği en alışılagelmiş izah, halifenin Peygamber'in maddî ve manevî mirasının bir 

koruyucusu olduğu, fakat onun peygamberliğinin ve Allah kelamını getirip izah eden 

yönünün bir mirasçısı değildir..."91 Lewis dışında da çok sayıda Batılı ilim adamı 

halifeler için Halifetullah kavramının kullanılmasını dinin referansları açısından 

uygun bulmamaktadır.92 Her ne kadar halifelerin amaçları Allah’ın haram ve 

helallerini uygulamak olsa da, bu ve buna benzer kavramlar yöneticilerin ilâhî bir 

zırha bürünmesini sağladığı için kullanımını veya dinî bir unvanmış gibi 

                                                 
88 İbn Haldûn, Mukaddime, s.178. 
89 Lewis, Bernard, İslâm'ın Siyasal Dili, s.71. 
90 A.g.e., s. 72. 
91 Lewis, a.g.e, s. 73. 
92Watt,Montgomery, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s.101-102; Goldziher, Muhammedanische 
studien, II,61 (Tercüme için Selahaddin Çamyar’a teşekkür ederim); Vatikiotis, İslâm ve Ulus Devlet, 
s.34 
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algılanmasını doğru bulmamaktayız.93 Bütün bu bilgi ve değerlendirmeler 

neticesinde, Emevî iktidarının ilâhî kökenliği olduğunu vurgulamak için, gerek 

halifenin kendisi, gerekse çevresindeki şairler tarafından Halifetullah94Halifetu 

Rabbi’l-Alemîn95 ve Emînullah96 şeklinde isimlendirildiğini söylemek mümkündür.97         

  Sonuçta; Hz. Peygamberin vefatından sonra onun yerine geçen, her hususta 

özellikle siyasî ve idarî konularda ona vekalet ve niyabet ettiğine inanılan kişi halife 

olarak isimlendirilmiş ve daha sonraları halifeler değişik isimlerde anılır olmuştur.98 

Müslümanları idare etmek için yönetime geçen Ebû Bekir halife lakabıyla anılmış, 

daha sonra yönetime geçen Hz. Ömer halkın da genel kabulü ile Emîru'l Mü'minîn 

şeklinde99 isimlendirilmiştir. Halifelere, hem dünya ile ilgili işleri, hem de ahiret ile 

ilgili işleri düzene koyma gibi sorumluluk gerektiren bir misyon yüklenmesi100 

onların halk nazarındaki konumunu da günden güne daha güçlendirmiştir. Onların bu 

kadar geniş yetki alanının olması ve buna bağlı olarak sorumluluk taşıması, el-

İmametu'l-Kubra101 es-Sultânu’l-A’zâm102gibi lakaplarla anılması sonucunu 

getirmiştir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifelerin ne şekilde 

isimlendirileceği hususunda tartışmaların yapıldığı açıktır. Ancak Halifetu Rasûlillâh 

ve Halifetullah kavramlarının yer aldığı rivayetler esas alınarak, Hz. Peygamber’den 

sonra yönetime geçecek kimselerin ne şekilde isimlendirileceğinin Hz. Peygamber 

tarafından belirlenmiş olduğunu söyleme imkanı yoktur.103 Bilindiği gibi, Muaviye 

ile başlayan süreçte halifelerin zikredilen unvanlar dışında da değişik sıfatlarla 

anılmıştır.104 Söz konusu rivayetlerin bir kısmı isnat ve metin bakımından zayıftır. 

Ayrıca ilk dönemlerde halifelerin isimlendirilmesi ile ilgili böyle bir ayırımdan 

bahsetme imkânı da yoktur. Daha sonraki dönemlerde yazılan eserlere bakıldığı 

                                                 
93 Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması- Başlangıçtan M. 800 Yılına Kadar- s.17. 
94 İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyase, I,155. 
95 A.g.e., I,186. 
96 Taberî, Tarihu’l-Umem ve’l-Mulûk, V, 332. 
97 Akyüz, Vecdi, Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi, s.74. 
98 Rıfai, Enver; el-İslâmu fî Hadârâtihî ve Nuzumihî, s.77; Koyuncu, Mevlüt, Emeviler Döneminde 
Saray Hayatı, s.22. 
99 Hasan, İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l- İslâmiyye, s.23. 
100Maverdî; el-Ahkâmu's-Sultaniyye, s.l3; İbn Haldûn; Mukaddime, s.178; Hasan, İbrahim Hasan, 
a.g.e, s.20. 
101 İbn Haldûn, a.g.e., s.178. 
102 İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, IX,83-84. 
103 Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması- Başlangıçtan M. 800 Yılına Kadar- s.225. 
104 A.g.e, s.224. 
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zaman, halifelikle ilgili kavramlara çok farklı yorumlar yapıldığı görülmektedir. 

Kanaatimize göre bunun sebebi, Hz. Peygamberden sonra meydana gelen siyasî 

tartışmaların yer aldığı rivayetlerin tetkîk edilmeden parçacı bir yaklaşımla 

değerlendirilmesi ve Kur'an'da Halife kavramının yer aldığı ayetlerin farklı şekilde 

yorumlanmasıdır.105 Hz. Ebû Bekir’in hilâfete geçmesiyle kullanılmaya başlayan 

halife unvanı  daha sonraki dönemlerde bazı değişikliklere uğramıştır.106   

  2. Hilâfet Kavramı 

  Hilâfet; yerine geçilen kimsenin yokluğu, ölümü, idaredeki acizliği yahut da, 

temsil edilen kimseye şeref kazandırmak için, birinin yerine geçmek, onun adına iş 

yapmak ve temin etmek107 yönetime geçmek anlamına108 gelmektedir. Daha 

sonraları da hilâfetle imamet kavramlarının aynı anlamda kullanıldıkları 

görülmektedir.109  

  Hilâfet daha sonraki dönem ulemasınca; dinin korunması ve dünya siyasetinin 

yürütülmesi110 ve din sahibi adına, dini korumak ve dünya siyasetini dine uygun 

şekilde idare etmek şeklinde tanımlanmıştır.111 Bazılarına göre hilâfet, hükümettir ve 

doğrudan doğruya millet işidir.112   

   Hilâfeti; şer’i hükümlerin uygulanması yanında, dünyadaki bütün 

Müslümanların idare edilmesi ve İslâm davasının dünyanın her tarafına ulaştırılması 

şeklinde tarif edenler de vardır.113 Hilâfet bazı düşünürler tarafından da, İslâm’ın 

değişmeyen tek ideolojisi olarak kabul edilmektedir.114 Bu düşünceye sahip olanlara 

göre hilâfet teorisi, normlarını ve toplumsal organizasyonun ilkelerini ilâhî yasadan 

alan, dolayısıyla vahye dayalı bir hukuk sistemi olan şeriatın siyasal alandaki 
                                                 

105 Vecdi Akyüz; Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi, s.130-132; Abdulkadir Udeh, İslâm ve Siyasi 
Durumumuz, 22-24. 
106Kettanî, Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtîbu’l-İdariyye), I, 81-91; Ayrıca, devlet başkanlarının 
tarihî süreçte ne şekilde isimlendirildikleriyle ilgili Harun Reşit Demirel’in, Yönetimle İlgili Hadis ve 
Haberlerin Bilimsel Değerlendirilmesi, isimli araştırmasının, 84-121 sayfalarına bakmak yararlı 
olacaktır.    
107 Isfahani, Ragıp;  el-Mufredat fî Garibi'l-Kur'an, s. 223. 
108 el-Harbî, Garîbu’l-Hadîs, III,1027. 
109 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, VIII,77. 
110 Maverdî, el-Ahkâmu's-Sultaniyye, s.l3; Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyyet-i Milliye, s.7. Kettanî, 
Hz. Peygamber’in Yönetimi (et-Terâtîbu’l-İdariyye), I, 81. 
111 İbn Haldûn, Mukaddime,  s.l78. 
112 Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyet-i Şer’iyyesi, s. 6. 
113el-Maverdî, a.g.e, s.13; Nebhanî, eş-Şahsiyyetu'l-İslâmiyye, II,9; Bkz, Nebhanî, a.g.e, II,9,15;  
Kazıcı, Ziya; a.g.e, s.25; Hasan, İbrahim Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel-Sosyal İslâm Tarihi, s.122. 
114 Mevdûdî, İslâm'da Hükûmet, s.30-31; Rıfaî, Enver, el-İslâmu fî Hadârâtihî ve Nuzumihî, s.76; 
Şinnavî, Fehmi; Siyasal İslâm'a Doğru, s.165; P.J. Vatikiotıs, İslâm ve Ulus Devlet. s. 30; a.g.e. s.43. 
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hakimiyeti olarak algılanmaktadır.115 Ancak bu görüşlerin aksine hilâfetin dinî bir 

kurum olmadığını savunan kimseler de vardır.116 Örneğin Seyyid Bey, ‘hilâfet 

meselesi dinî olmaktan çok dünyevî meseledir. İtikâdî meselelerden değil, millete ait 

haklar ve kamu menfaatlerindendir, itikatle ilgisi yoktur’ görüşünü dile 

getirmektedir.117 Bu değerlendirmeler sonucunda şunları söylemek mümkündür: 

İslâm siyasî tarihinde bu iki kavram Hz. Ebû Bekir’in hilâfete geçmesiyle 

kullanılmaya başlanmış ve halife sözcüğü zikredilince hilâfet akla gelmiştir.   

 3. Kur’anda “Halife” Kavramı  

 Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinden sonra, Müslümanların siyasî 

hayatlarında yer almaya başlayan hilâfetin, gücünü önce Kur’an’dan daha sonra da 

Hz. Peygamber’in hadislerinden aldığı iddiası günümüz tartışmalarında, birtakım 

ilim adamlarınca söz konusu yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile ayetler kurumsal 

halifeliğin ispatı için delil gösterilmektedir. Örneğin; İbn Haldûn (ö. 808/1406) genel 

hilâfete “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” 118 ve “Sizi yeryüzünde halifeler 

yapan O’dur.”119 ayetlerini delil olarak göstermektedir.120 Dehlevî (ö. 1176/1763), 

hilâfetin aslının Kur’an’da olduğunu söyleyerek  “Allah içinizden inanıp yararlı iş 

işleyenlere, onlardan öncekileri halife kıldığı gibi, onları da yeryüzünde halife 

kılacağını vaat etti...”121 ayetini hilâfet için delil  kabul etmektedir.122 Ayrıca 

hilâfetin nassa dayandığını ispat edebilmek için Mevdûdî bu konuda delil 

göstermektedir.123 Kur’an’da, iddia edilenin aksine, halife ve hilâfet kavramlarının 

                                                 
115 Kurtoğlu, Zerrin, İslâm Düşencesinin Siyasal Ufku, s.208. 
116Tâhâ Hüseyin, el-Fitenu’l-Kubrâ, II, 26; Abdurrazık, Ali, İslâm’da İktidarın Temelleri- Bir 
ideolojik Devlet Eleştirisi, -s. 33-52; Fehmi Ced’an, İslâmî Yönetim Tartışmaları, s.15; Muhammed 
Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, s.99; Muhammed Mescid-î Camiî, Ehl-i Sünnet ve Şia’da 
Siyasî Düşüncenin Temelleri; s.70;  Kurtoğlu, Zerrin, a.g.e, s.289. 
117 Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s. 2;  ve Hilâfetin Mahiyet-i Şer’iyyesi, s. 4. 
118 2. Bakara, 30. 
119 35. Fatır, 39. 
120 İbn Haldûn, Mukaddime, s.178. 
121 18. Nur, 55. 
122 Dehlevî, Huccetullahi’l- Baliğa, II,111. 
123 Bkz., Mevdûdî, Hilâfet ve Saltanat , s.31-33. “Hatırla ki Rabb’in meleklere: Ben yeryüzünde bir 
halife yaratacağım, dedi...” (2. Bakara,30), “Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size 
geçim vasıtaları verdik...” (7. A’raf.10), “...Sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdik ve 
yaratılışta sizi onlardan üstün kıldık...” (7. A’raf,69); “Görmedin mi, Allah, yerdeki eşyayı ve emri 
uyarınca  denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi...” (22. Hac,65); “Onlar da, sen bize 
(Peygamber olarak) gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. (Musa), 
“Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve onların yerine sizi yeryüzünde hakim kılar da nasıl 
hareket edeceğinize bakar” dedi. (7. A’raf, 129); “Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur...” (35. 
Fatır,39) ve “Görmedin mi, Rabb’ın ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde 



15  

 

 

geçtiği ayetlerin sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Ayetleri göz önünde 

bulundurduğumuzda, içersinde Halife ve Halâif kelimelerinin yer aldığı ayetleri 

kelimenin ihtiva ettiği anlamlara göre başlıca;   insan nesli, bir başka milletin yerine 

gelen nesil, yeryüzünün hakimleri ve sahipleri ve hükümran (yönetici) kılınmak gibi 

dört grupta toplamak mümkündür. 

  “Halife” ve “Halâif” kelimelerinin insan nesli anlamına geldiği ayetler 

şunlardır: “Hani Rabb’in Meleklere “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım 

demişti.” Onlar da; “Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var 

edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz” dediler. 

Allah “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi”124 Genel olarak müfessirler bu 

ayetler çerçevesinde, hilâfet kurumunun aslının Kur’an’da olduğu görüşünde 

değildirler. Onlara göre bu ayet, ilk insan nesli olan Hz. Adem ve onun soyundan 

gelen insan topluluklarını ifade etmektedir.125 Helak olanların yerine geçecek yeni 

nesillerden söz eden diğer bir ayet de şudur: “Verdikleriyle imtihan etmek için sizi 

yeryüzünün halifeleri kılan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün yapan O’dur. 

Doğrusu Rabb’inin cezası süratlidir. Şüphesiz o bağışlar, merhamet eder.”126  Bu 

ayet ise, önceki nesillerin yok olması sebebiyle, daha sonra yeryüzüne gelecek insan 

topluluklarından bahsetmektedir. 127 

  Halife ve hilâfetle ilgili hadislerin doğru anlaşılıp yorumlanmasında önemli 

olduğunu düşündüğümüz ayetlerden ikinci kategoride yer alan ve  bir milletin yerine 

gelen nesli ifade eden ayetler ise şunlardır: “Size Rabb’imin sözlerini bildiriyorum. 

Ben sizin için bir öğütçüyüm, sizi uyarmak üzere, aranızdan bir adam vasıtasıyla 

Rabb’inizden bir haber gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Allah’ın sizi Nuh’un kavmi 

                                                                                                                                          
benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, 
ordular) sahibi Firavun’a ki, onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler...” (89. Fecr,6-11) gibi ayetler 
Mevdûdî tarafından hilâfet için delil kabul edilmektedir.        
124 2. Bakara, 30. 
125 et-Taberî Câmiu’l-Beyan,., I,200; Bkz. et-Tûsî, Tefsîru’t-Tıbyan, I,131; es-Suyûtî, ed-Durru’l-
Mensûr...I,111; et-Taberî, a.g.e, I,199; Bkz. er-Razî, Mefatihu’l–Gayb. I,381; ez-Zemahşerî, el-
Keşşaf, I,209; Kâsımî, Tefsîru’l-Kâsımî, II,95; Kurtubî, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an, I,263; 
Kurtubî, a.g.e., I,264; Muhammed Abduh, Tefsîru’l-Kur’ani’l-Hakîm, VI,465; Muhammed Abduh, 
a.g.e., I, 258; İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII,178; Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’an, I,62; Bkz., 
Mevdudî’nin, “Hilâfet ve Saltanat” , ve “ İslâm’da Hükûmet”  isimli eserleri;  
126 6. En’am, 165. 
127 Ferra, Maâni’l-Kur’an, I,367; et-Taberî, a.g.e., VIII,114; et-Tusî, a.g.e., IV,165; Kurtubî, el-
Camiu li Ahkami’l-Kur’an, VII,158, ez-Zemahşerî, a.g.e., II,84; Muhammed Abduh, Tefsîru’l-
Kur’ani’l-Hakîm, VIII,249-250. 
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yerine getirdiğini ve vücutça da onlardan üstün kıldığını hatırlayın, başarıya 

erişebilmeniz için Allah’ın nimetlerini anın”128 Müfessirler ayette geçen; İz caelekum 

hulefâe min ba’di kavmi Nûh..., “..Nuh’un kavminin yerine getirdiği...” ifadesini 

helâk olan Nuh kavminden sonra, onların yerine gelen yeni nesil olarak 

açıklamışlardır.129 Başka bir milletin yerine gelen nesil anlamı içeren diğer bir ayet 

ise şudur: “Allah’ın sizi, Ad kavmi yerine getirdiğini, ovalarında köşkler kurup 

dağlarında kayadan evler yonttuğunu, yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın; Allah’ın 

nimetlerini anın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.130 Bu 

ayette Salih peygamberin kavmine yapmış olduğu öğütten ve onları uyardığından 

bahsedilmektedir.131 

Kur’an’da başka bir neslin yerine geçen bir topluluğu ifade etmek ve bu yeni 

neslin nasıl bir davranış ortaya koyması gerektiğini dile getiren ayetler de mevcuttur: 

“Sonra onların ardından nasıl davranacağınıza bakmak için (Halâife fi’l-Ard) sizi 

yeryüzünde onların yerine geçirdik.”132 Bu ayet Allah’ın aşırı giden ve haddi aşan 

toplulukları yok ederek yerine yeni insan toplulukları getireceğinden söz 

etmektedir133 Halâif kelimesinin, “Başka bir neslin yerine geçme” anlamı içerdiği 

diğer bir ayet te şudur: “Onu yalancı saydılar ama biz onu ve gemide beraberinde 

bulunanları kurtardık. Onları ötekilerin yerine geçirdik, ayetlerimizi yalanlayanları 

suda boğduk, uyarılanlardan söz dinlemeyenlerin sonlarının nasıl olduğuna bir 

bak.”134 

 Bilindiği gibi Nuh’un kavmi Allah’ın vahyini ve risaletini yalanlamış Nuh 

(a.s.) ile gemide onunla beraber olanlar kurtulmuştu. Ayette yer alan “Onları halifeler 

yaptık” sözü  ise  gemide Nuh’la  beraber  olan  ve  yeryüzünün  halifeleri  olarak 

kabul edilen kimselerdir.135 Zikredeceğimiz şu ayet ise bu durumu açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır: 

                                                 
128 7. A’raf, 68-69. 
129 et-Taberî, a.g.e., VIII,216; Kurtubî, a.g.e., VII,236; et-Tusî, a.g.e., IV,444; ez-Zemahşerî, a.g.e, 
II,117; Merağî, Tefsiru’l-Meragî, VIII,194. 
130 7. A’raf, 74. 
131 Zemahşerî, a.g.e, II,120. 
132 10. Yunus, 14. 
133et-Taberî, a.g.e., XI,94;  Kurtubî, a.g.e., VIII,318; İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IV,42; et-
Tusî, Tefsîru’t-Tıbyân, V,349; Kasımî, a.g.e., IX, 3330; Merağî, a.g.e, V,138. 
134 10. Yunus, 73. 
135 et-Taberî, a.g.e, XI,144; Tusî, a.g.e, V,411; ez-Zemahşerî, a.g.e, II,333; Kurtubî, a.g.e, VIII,365; 
Meragî, a.g.e, XI,138; İzzet  Derveze, a.g.e, IV,42. 
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  “Yoksa darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki 

sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri” yapan mı? Allah’ın yanında başka bir 

tanrı mı? Pek az düşünüyorsunuz”.136 Müfessirler ayette yer alan ‘Hulefâe’l-Ard’ı 

yeryüzünde tasarruf yapma yetkisine sahip olan insan nesli olarak 

yorumlamışlardır.137 Hilâfet kavramı Hz. Ebû Bekir’in yönetime geçmesiyle siyasî 

anlamda şekillenmeye başladığından, bu hususun Kur’an’da yer aldığı düşüncesinin 

tutarlı olmadığı düşüncesi ortadadır. Ayrıca saltanat kavramı, Muaviye ile birlikte 

İslâm siyasî literatüründe kullanılmaya başladığından yeryüzünün sahipleri tabirinin 

bu şekilde açıklanmaya çalışılması ayette kast edilen maksadı aşmaktadır. Zira bu 

ayet izah edilirken daha genel anlamda yönetimi  elinde bulundurma, insanları 

yönetme gibi tabirlerin kullanılması bizce daha tutarlı görünmektedir. Mevdudî 

(ö.m.1979) bu ayeti yeryüzünü imar etmek için Allah’ın insana kuvvet vermesi 

olarak yorumlamaktadır.138 

  Yeryüzünde tasarruf etme anlamı içeren diğer ayet de şudur: “Sizleri 

yeryüzünde halife kılan (hakim kılan) O’dur. İnkâr edenin inkârı kendi 

aleyhinedir...139 Bu ayetle, Ad ve Semûd kavminin ardından insanların yeryüzünde 

halifeler yapılması, önceki gelen topluluklardan sonra orayı mesken tutmaları 

anlaşılmaktadır.140 Mevdûdî (ö.m.1979)’ye göre yeryüzünde halife kılınmanın 

anlamı, Allah’ın insanlara kendi mülkünde tasarruf etme yetkisi vermesi, verilen bu 

yetkinin mutlak anlamda olmadığı, bu yetkileri kullanırken Allah’a itaat etmeyi 

unutan insanların başlarına ne gibi sıkıntıların geleceğinin hatırlatmasıdır.”141 Her ne 

kadar Mevdûdî’nin bu açıklamalarından kurumsal anlamda bir hilâfet anlaşılmıyorsa 

da, bu alanda yazmış olduğu birtakım eserlerinde142 içerisinde halife ve halâif 

kelimelerinin yer aldığı ayetleri izah ederken, farklı yorumlar da yapabilmektedir. 

Anladığımıza göre Mevdûdî bu ayetleri tefsir ederken bir müfessir gibi, hilâfet 

konusunu ispata çalışırken de onu delillendirme gayesine yönelik olarak 

yorumlamaktadır.  

                                                 
136 27.  Neml, 62. 
137 et-Tusî, a.g.e., VIII,110; ez-Zemahşerî, a.g.e., III,377 
138 Mevdudî, Tefhîmu’l-Kur’an, IV,133. 
139 35, Fatır, 39. 
140 et-Taberî, a.g.e., XXII,143; Kurtubî, a.g.e., XIV,355; İzzet Derveze, a.g.e., III,23; et-Tûsî, a.g.e., 
VIII,434; Zemahşerî, a.g.e., III,616; Kasımî, a.g.e., XIV,4987; Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, IV,563. 
141 Mevdûdî, a.g.e., IV,563. 
142 Bkz, Hilâfet ve Saltanat; İslâm’da Hükûmet, isimli eserleri. 
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  Hz. Davud’un isminin yer aldığı halife ayeti konumuz açısından önem 

taşımaktadır. Bilindiği gibi Hz. Davud hem peygamber hem de kral idi. Onun bu 

konumu ayette şu şekilde dile getirilmeklerdir: “Ey Davud! seni şüphesiz yeryüzünde 

halife kıldık, o hâlde insanlar arasında adaletle hükmet, hevesine uyma yoksa seni 

Allah’ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, onlara hesap 

gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır”.143 Bu ayette dile getirilen husus, 

önceki peygamberlerden sonra  Hz. Davud’un peygamber olarak onların yerine 

geçmesi ayrıca, onun hükümran olması, insanlar arasında adaletle ve insafla 

hükmetmesi, yönetmiş olduğu kitlelerin problemlerini çözerken nefsine uymaması ve 

haktan ayrılmamasıdır.144 İzzet Derveze (ö.m.1984) bu ayet ‘her ne kadar Davud 

(a.s.)’a hitap etse de insanlar, işlerini hak ölçüsü ile yürüten idareciler için de genel 

bir hitâp içerir ve bu işler yürütülürken hevaya uymak yoktur. Hak ve adaletten 

sapmak Allah’ın yolundan sapmaktır’ demektedir.145 Derveze’nin ayetle ilgili bu 

yorumu daha tutarlı görünmektedir. Çünkü o ayetin lafızları arasında boğulup 

kalmaktan ziyade, kastedilen asıl amacı dile getirmeye çalışmış ve yönetimde 

bulunan kimselerin Hz. Davud’a yapılan uyarılardan yararlanmasının faydalı 

olacağına dikkat çekmiştir. 

Bazı kimseler bu ayet delil alınarak siyasî bir nüfuz elde etme ve hükmetme 

anlamı çıkarılamayacağını dile getirmektedirler.146 Bu görüşün aksine söz konusu 

ayetin kurumsal halifelik için delil olduğunu savunan kimseler de mevcuttur. Fehmi 

Şinnâvî’ye göre söz konusu ayetle kastedilen, Hz. Davud’la başlayan hilâfetin çeşitli 

adlarla tarihî süreçte devam etmesidir.147 Bu ayeti hilâfet için delil alanlar arasında 

Abdulkadir Udeh de bulunmaktadır. Ona göre, Hz. Davud  yönetici olduğu andan 

itibaren halife olarak isimlendirilmiştir.148 Bernand Lewis, bu ayetle ilgili olarak Hz.  

Davud, Müslümanlar için dinî ve siyasî otoriteyi birleştiren hem bir peygamber hem 

                                                 
143 38, Sâd, 26. 
144 et-Taberî, a.g.e., XXIII,151; et-Tûsî, a.g.e., VIII, 556; ez-Zemahşerî, a.g.e., IV,69; er-Razî, a.g.e., 
VII,194; Hicazî, et-Tefsiru’l-Vâdıh, XXIII,54; Kasımî, a.g.e., XIV,5094-5095; Kurtûbî, a.g.e., 
XV,188; Suyûtî, ed-Durru’l-Mensûr, VII,169; Suyûtî, a.g.e., I,111; Merâgi,Tefsîru’l-Merâgî, 
XXIII,112; Kutub, Seyyid, fî Zılâli’l-Kur’an, XXIII,97. 
145 İzzet, Derveze, a.g.e. II,78; Bkz. Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, VI,467. 
146 Rıfâî, Enver, el-İslâmu fî Hadârâtihî ve Nuzumihî, s.78. 
147 Şinnâvî, Fehmi, Siyasal İslâm’a Doğru, s.166. 
148 Udeh, Abdulkadir, İslâm ve Siyasî Durumumuz, s.23. 
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de bir hükümdardı tespitini yapmaktadır.149 Hz. Davud yönetim ilişkisini dile getiren 

ayet esas alınarak, hilâfetin Kur’an’ın bir emri olduğunu söylemek mümkün 

görünmemektedir.  

Hilâfetle ilgili rivayetlerin sağlıklı bir şekilde yorumlanmasında bizlere 

yardımcı olacağını düşündüğümüz ayetlerden şu gibi sonuçlara ulaşmak 

mümkündür: Bu ayetlerde geçen  Halife ve Hulefa kelimesi, bildiğimiz anlamda, 

siyasî literatürde yerini alan Halife ve Hilâfet  anlamı içermeyip Hz. Adem’i de içine 

alan insan neslini ifade etmektedir. Bir grup ayette ise söz konusu kavramlar, “Bir 

başka milletin yerine geçen nesil” anlamını içermektedir. Ayrıca yeryüzünün imarı, 

orayı ıslah etmek, emrinde bulundurmak anlamına gelen yeryüzünün hakimleri, 

vurgu yapan ayetleri bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Hükümran 

(yönetici) kılınmak gibi sadece birkaç şahsa hitaben, yönetimde hangi esasların 

uygulanacağını genel anlayış olarak veren ayetlerden söz etmek daha doğrudur. 

Ayetler dikkatlice incelendiğinde ve müfessirlerin görüşleri göz önüne alındığında, 

söz konusu ayetler esas alınarak hilâfetin aslı Kur’an’da yer aldığı iddiası tutarlı 

görünmemektedir.150  

 

                                                 
149 Lewis, Bernard, İslâm’ın Siyasal Dili, s. 70. 
150Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyet-i Şer’iyyesi, s. 6. 
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Birinci Bölüm 

Hilâfet-Nass  İlişkisi  ve  Bu  Konuda  Delil Gösterilen  

Hadisler 

 Allah (c.c.) tarafından Peygamberlik gibi bir göreve layık görülen Hz. 

Peygamber, yeni dinin tebliğcisi ve uygulayıcısı olması dışında, bu dine tâbi olan ve 

onunla birlikte hareket eden kimselerin yöneticisi de olmuştur. O yönetici olacak 

kimseler konusunda, her hangi bir bağlayıcı tavır ortaya koymamıştır.1 Dolayısıyla 

Hz. Peygamber’in, halifelerin ne şekilde isimlendirmesi gerektiği ile ilgili bir 

tavsiyede bulunması da olarak karşımıza uzak bir ihtimal çıkmaktadır. Bu durum Hz. 

Peygamber’in vefatıyla değişmiş, daha sonraları özellikle yöneticiler Halife, Emîru’l-

Mu’minûn ve Sultan, devlet ise, Hilâfet Devleti şeklinde isimlendirilmeye 

başlanmıştır.2 

 Hz. Ebû Bekir’in hilâfete geçmesinden sonra özellikle dört halifeden sonra 

hilâfetin kimin hakkı olduğu hususundaki tartışmalar artmış ve hilâfetin (imametin) 

nassa dayandığını savunan farklı mezhepler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi, 

imâmetin (hilâfetin) nass ile olduğu görüşünü savunarak Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra yönetim hakkının Hz. Ali’ye ait olduğunu iddia edenlerdir ki, bu 

gruba dahil olanlar genel olarak Şiî olarak isimlendirilmişlerdir. Onların iddialarına 

göre; Hz. Ali’nin halife olması daha önceden nass ile belirlenmesine rağmen, Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra onun hilâfete geçişi ilk halife seçiminde bazı 

kimseler tarafından engellenmiştir. Bu grubun karşısında yer alan Sünniler ise, bunun 

aksine Hz. Ali’nin nass ile tayin edilmediğini ve Hz. Ebû Bekir’in seçimle halife 

olduğu görüşünü savunmuşlardır. Her iki grup da, iddialarını ispata yönelik olarak 

çeşitli olayları delil göstermiş, bu tartışma yaşadığımız çağda da belli çevrelerde 

güncelliğinden bir şey yitirmemiştir. 

 Şiîlerin ve sünnilerin aksine hilâfet için herhangi bir nassı gerekli görmeyen 

haricîler “İmamlar Kureyştendir.”3 anlayışına karşı çıkarak, imamın (halifenin) 

                                                           
1 Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s.4. 
2 Hasan, İbrahim Hasan, Siyasî- Dinî- Kültürel- Sosyal İslâm Tarihi, II,134; Azimli, Mehmet, 
Halifeliğin Kurumsallaşması-Başlangıçtan M.800 Yılına Kadar-, s.221-224. 
3 Bağdâdî, el-Fark Beyne’l-Fırak, s.15; Ayrıca bu konu için bkz., Mehmed Said Hatiboğlu’nun 
“Hilâfetin Kureşliliği” isimli makalesine bakmak yararlı olacaktır. AÜİF, C.XXIII, Ankara 1978. 
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Kureyş dışından kimselerden de olabileceğini savunmuşlardır.4 Onlara göre; 

imamete (hilâfete) geçen kimse buna lâyık ise, Kureyş veya Kureyş dışındaki 

kabilelerden olması caizdir. Eğer bu kimse zalim (câir) ise, imameti caiz olmaz.5 

Haricîlerin Necedât kolu ise, ‘Ümmetin halifeye ihtiyacı yoktur” “Müslümanlar 

kendi aralarında Allah’ın kitabını tatbik ederler” görüşünü savunmakta ise de6 

haricîler genellikle imamın bulunabileceğini kabul etmişlerdir.7        

 Haricîlerin bu görüşlerinden; onların imameti (hilâfeti) her hangi bir kabileye 

mahsûs kılmadığı ve herkesin bu konuda eşit olduğu anlaşılmaktadır.8 Bilindiği gibi, 

Ehl-i sünnet, Mu’tezilenin bir bölümü ve Şia gibi İslâm mezhepleri bir halifenin 

olması gerektiğini savunmuşlar ve bu iddialarını bir nassa dayandırma ihtiyacı 

duymuşlardır. Aynı şeyi haricîler için söylemek söz konusu değildir.9 Onlar hilâfeti 

her zaman gerekli bir kurum olarak kabul etmedikleri gibi, “hilâfet faydadan çok bu 

makamı elde etmek amacıyla hareket eden Müslümanlar arasında çekişmelere, 

fitnelere ve savaşlara sebep olmuştur ve tarih bunun örnekleriyle doludur” görüşünü 

ön plâna çıkarmışlardır.10 

 Haricilerin hilâfet hakkında ileri sürmüş oldukları bu görüşlerin, gerek Ehl-i 

sünnetin ve gerekse Şia’nın hilâfet (imamet) anlayışlarının şekillenmesindeki etkisi 

göz ardı edilemez. Haricilerin imameti herhangi bir kabileye mahsûs kılmaması, Ehl-

i sünnet ve Şia’nın nassa dayalı hilâfeti (imameti) savunmasını zarûrî kılmış olabilir.             

 Özellikle sünnilerin, hilâfetin nassa dayandığnı ispat etmek için pek çok 

rivayete hadis kaynaklarında yer vermekten geri kalmadıkları veya en azından bey’at 

ile olan imamet hakimiyetinin detaylarına ve tarihî gelişimine dair rivayetleri kabul 

ile karşılayıp savundukları malumdur. Özellikle Sünnî gelenekteki bu tür rivayetlerin 

gerek sübût ve gerekse delâlet açısından kapsamlı ve tarafsız bir şekilde 

değerlendirilmesi tam anlamıyla bu güne kadar gerçekleştirilmiş değildir. Bu 

rivayetleri tetkîke tâbi tutmak, Müslümanların halife, hilâfet, siyaset, yönetim 

konularındaki mevcut bakış açılarının sağlıklı olup olmadığını ortaya koyma imkânı 

bahşedecektir.    
                                                           
4 Bağdâdî, a.g.e., s.15. 
5 Eş’arî, Makalâtu’l-İslâmiyyîn, I,204. 
6 Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihâl, I,193.  
7 Eş’arî, a.g.e., I,204 
8 Hatiboğlu, M. Said, Hilâfetin Kureşliği, s. 162. 
9 Senhûrî, Fıkhu’l-Hilâfeti ve Tatavvurıha, s.92. 
10 A.g.e, s.93. 
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 1. Hz. Peygamber’in Hastalığı ve Daha Sonraki Dönemde “Halife” ve 

“Hilâfet” ile İlgili Tartışmalar 

 Hz. Peygamber’e Mekke’de peygamberlik görevi verilmiş, Medine’ye 

hicretten sonra da vahyin ilk muhatabı olan toplumunun devlet başkanı olmuştur. 

Allah (c.c.) tarafından kendisine verilen misyona uygun olarak o zamanın şartları 

çerçevesinde, getirmiş olduğu mesaja uygun olarak insanları her alanda eğitmeye 

çalışmıştır. Ayrıca o bir devlet başkanı, adaletin uygulayıcısı, savaşlarda en önde 

başkomutan, iyi bir eş ve özellikle vahyin ön gördüğü alanlarda örnek 

alınacak11uzman bir eğitimci tavrıyla hareket etmiş ve İslâm’la ilk şereflenen 

topluluklara yaşayan bir örnek olmuştur. Bu örneklik durumu, İslâm dinine inanan 

herkes için hayatın belli alanlarında güncelliğini hâla devam ettirmektedir.  

 Hz. Peygamber’in hastalığı esnasında ve onu takip eden günlerde yönetime 

kimin geçeceği ile ilgili çeşitli tartışmalar ve teklifler olmuştur. Bütün bu tartışma  ve 

tekliflerin temel sebebi, Hz. Peygamber’in İslâm Devleti’nin ilk başkanı olarak 

sağlığında iki vazife ile mükellef olması idi. Bunlardan   birincisi,  vahiyle  öğrendiği  

İslâm’ın inanç ve hükümlerini ümmete ulaştırmak, ikincisi ise, İslâm’ın yeryüzünde 

bizzat temsilcisi ve tatbikçisi olmaktır. Hz. Peygamber’in vefatı ile ilk görev sona 

erdiyse de, ikincisine ümmet tevarüs etmek durumunda idi. Nitekim genç İslâm 

Devleti’ni,  Hz. Peygamber’in siyasî halefinin idaresinde devam ettirme fikri, ilk 

Müslümanlarda o derece sarsılmaz bir kanaat idi ki bu meselenin hâllini, Hz. 

Peygamber’in defin işinden bile önceye almış bulunmaktadırlar.12 

 Hz. Peygamberden sonra devletin başına kimin geçeceği meselesine Kur’an-ı 

Kerim’de hiç temas edilmediği bilindiği gibi,  Hz. Peygamberin de bu konuda şahsen 

herhangi bir görüş beyanında bulunmadığı13 et-Tirmizî (ö. 279/892)’nin es-

Sunen’inde Hz. Ömer (ö. 23/645) ve Ali (ö. 40/660)’nin, Rasûlullah’ın hilâfet 

hususunda bir şey söylemediği “Nebi, hilâfet hususunda bağlayıcı herhangi bir söz 

söylemedi.”14 sözüyle dile getirilmektedir. Ancak Ebû Ya’la (ö.307/920)’nın el-

Musned’inde Tirmizî rivayetinin tam aksine şöyle bir rivayet yer almaktadır: Hz. 

Peygamber “Ey Enes! Kalk kapıyı aç ve onu benden sonra cennet ve hilâfetle 

                                                           
11 33. Ahzap,21. 
12 Hatiboğlu, M. Said, “Hilâfetin Kureyşliliği”, s.156. 
13 Yakubî,Tarih, II, 7; Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s. 2-3. 
14 et-Tirmizî, 31. Fiten 48, H. No:2226 IV, 503. Ebû İsa, (Tirmizî)  “Bu hadis hasen’dir” demektedir. 
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müjdele” demiştir. Burada kastedilen kimse Hz. Ebû Bekir’dir.15 Bu rivayetlerdeki 

çelişik durum hilâfetle ilgili tartışmaların hangi boyutta olduğunu göstermektedir.   

 Genel kanaate göre Hz. Peygamber’in sağlığında yerine bir halife tayin 

etmediği bilindiği hâlde16, gerek Hz. Peygamber’in hastalığı esnasında ve gerekse 

daha sonraki dönemlerde halife ve hilâfet meselesi üzerinde yapılan tartışmalar 

hadislere yansımış, bu yansımalar çok çeşitli polemiklerin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Halife seçimi sırasında ensar ve muhacirûnun adaylar konusunda farklı 

bakış açıları olmuştur. Bu farklılık, Hz. Peygamber’in kimin halife olacağı 

hususunda açık bir vasiyette bulunmamasından kaynaklanmaktadır.17 

  Hz. Peygamberin, vefatı anında, Hz. Ali (ö. 40/660)’yi ümmetine vasiyet 

etmek için yazacak bir şey istemiş olduğu, fakat etrafındakilerin buna fırsat 

vermedikleri hususu Ehl-i sünnet kaynaklarında da yer alan Şia’nın 

iddialarındandır.18 Ayrıca Hz. Ali’nin hilâfete geçmesinin Hz. Ebû Bekir tarafından 

engellendiği de iddialar arasındadır.19  

  Hadis kitaplarında yer alan ve Hz. Peygamber’in Hz. Ali (ö. 40/660) ile ilgili 

söylemiş olduğu bazı sözler, Şiî gruplarca onun hilâfette önceliğine delil olarak 

kullanılmıştır. Şiî kaynaklarda, Hz. Ali’nin bizzat Allah tarafından gökte (arşta) 

halife seçildiği ve meleklerin bu duruma şahitlik yaptığı bildirilmekte ve Hz. Ali’nin  

“Halifetullah” ve “Huccetullah” olarak Müslümanların imamı olduğu hususuna yer 

verilmektedir. Hz. Peygamber’in “Kim ona itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim 

de ona isyan ederse. Allah’a isyan etmiş olur. Kim onu bilmezse beni tanımamış 

olur. Kim onu tanırsa beni tanımış olur. Kim onun imametini inkâr ederse, 

nübüvvetimi inkar etmiş olur. Kim onun emirliğini inkâr ederse, risaletimi inkâr 

etmiş olur...O bendendir...”20 şeklindeki sözü de nakledilmektedir.  

 Şia, sahabe ve tabiînden bir çok kimsenin Hz. Ali’den uzaklaşarak ve dünya 

sevgisinin de tesiriyle onun menkıbelerini gizlediklerini iddia etmektedir. Yine 

onlara göre; Hz. Peygamberin “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır” 

                                                           
15 Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 3958, VII,45. 
16 Seyyid Bey, a.g.e, s.4; Demirel, Harun Reşit; Yönetimle İlgili Hadis ve Haberlerin Bilimsel 
Değerlendirilmesi, (Basılmamış Doktora Tezi), s. 348. 
17 Rıfaî, Enver;  el-İslâmu fî Hadârâtihî ve Nuzumihî, s.79. 
18Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s.4; Ünalan, Abdullah, Ehl-i Sünnet ve Şia’nın 
İmamette Dayandığı Hadisler, (Basılmamış Doktora Tezi),  s.97-108. 
19 Ali Meclisî, Bihâru’l-Envâr, XXIX,95. 
20 A.g.e, XXXVI,267. 
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sözüne Rasûlullah’tan on iki kişi şahit olduğu hâlde, Enes b. Mâlik Hz. Ali’nin 

hilâfetine şahitlik yapmamıştır. Enes b. Malik’in, yaşı büyüdüğü için bu durumu 

unuttuğu ve daha sonraları şahitlik yapamadığı şeklindeki mazeretini de haklı 

görmemişlerdir.21 Cahız ise, Şia’nın Enes’i yermesine rağmen, Hz. Ali’nin hilâfetine 

delil kabul edecekleri Hz. Ali ile ilgili rivayetleri ondan almalarını da bir çelişki 

olarak görmektedir.22        

 Hz. Peygamber ile Hz. Ali arasındaki yakınlığı dile getiren rivayetlerin geliş 

yolları (Şema: 1) 

 

                                                           
21 Ali Meclisî, a.g.e, XXXIV,287, 
22 Cahız, Kitâbu’l-‘Usmaniyye, s.150.  
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Hz. Peygamber ile Hz. Ali Arasındaki Yakınlığı Dile Getiren Rivayetin Varyantları (Şema: 1) 

 
Hz. Peygamber 

                  
Sa’d 
↓ 

Saîd b. el-
Museyyeb 

↓ 
Ali b. Zeyd 

↓ 
Katâde 

↓ 
Ma’mer 

↓ 
Şu’be 
↓ 

Tayalîsî 
(ö. 204/819) 

Mus’ab b. Sa’d 

↓ 
Hakem b. 

Uteybe 
↓ 

Şu’be 
↓ 

Tayalîsî   
 (ö. 204/819) 

Sa’d 
↓ 

Saîd b. el-Museyyeb 
↓ 

Ali b. Zeyd Cud’an 
↓ 

Abdurrazzak 
(ö. 211/826) 

Sa’d b. Ebî vakkas 

    
Bukeyr b. 
Mısmar 

↓ 
Hatim b. 
İsmail 
↓ 

Kuteybe b. 
Said 
↓ 

Tirmizî 
(ö. 279/892) 

Saîd b. el-
Museyyeb 

↓ 
Ali b. Zeyd 

Cud’an 
↓ 

Sufyan es-
Sevrî 
↓ 

el-Humeydî 
(ö. 219/834) 

 
 

Esma b. Umeys 
↓ 

Fatıma bint Ali 
↓ 

Musa el-Cuhenî 
↓ 

Abdullah b. 
Umeyr 

↓ 
İbn Ebî Şeybe 

(ö. 235/849) 

Sa’d b. Ebî 
Vakkas 

↓ 
Mus’ab b. Sa’d 

↓ 
Hakem b. Uteybe 

↓ 
Şu’be 
↓ 

Gunder 
(Muhammed b. 

Cafer) 
↓ 

İbn Ebî Şeybe 
(ö. 235/849) 

Sa’d b. Ebî Vakkas 
↓ 

İbrahim b. Sa’d 
↓ 

Muhammed b. 
Talha b. Yezid b. 

Rukâne 
↓ 

Muhammed b. İshak
↓ 

Yusuf b. Behlûl 
↓ 

Ahmed 
↓ 

            Sa’d 
(ö. 246/901) 

Ebîhi 
↓ 

İbrahim b. Sa’d 
↓ 

Sa’d b. Ebî Vakkas 
↓ 

Şu’be 
↓ 

Gunder (Muhammed 
b. Cafer) 

↓ 
Muhammed b. 

Beşşar 
↓ 

Buharî 
(ö. 256/870) 

Sa’d b. Ebî Vakkas 
↓ 

Saîd b. el-Museyyeb 
↓ 

Muhammed b. 
Munkedir 

↓ 
Ebû Seleme 

Macişûn (Abdullah 
b. Seleme el-

Macişûn) 
↓ 

Muslim 
(ö. 261/874) 

 
 
 

Habeşî’bnu Cunade 
↓ 

Ebû İshak es-Sebiî 
↓ 

Şureyk 
↓ 

İbn Ebî Şeybe 
(ö.235/849) 

 

 
 

Katâde  
(ö.118/736) 

↓ 
Abdurrazzak 

↓ 
Ma’mer b. Râşid  

(ö. 153/770) 

 

Bera b. Âzib 

↓ 
Ebû İshak es-Sebîî 

↓ 
İsrâîl 
↓ 

Ubeydullah b. Musa 
↓ 

Tirmizî 
(ö. 279/892) 

 
 
 

Sa’d b. Ebî Vakkas 
↓ 

Şu’be b. el-Haccac 
↓ 

Gunder (Muhammed b. 
Ca’fer) 

↓ 
Muhammed b. Beşşâr 

↓ 
Buharî 

(ö. 256/870) 
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 Şemada da görüldüğü gibi Tayalîsî (ö. 204/819)’nin el-Musned’inde23 

Tayalisî’de başka bir isnatla24 Abdurrazzak (ö.211/826)’ın el-Musannafın’da25, el-

Humeydî (ö. 219/834)’nin el-Musned’inde;26 İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’in el-

Musannafı’nda “Sen benimle Harun’la Musa gibisin. Şu kadar var ki, benden sonra 

Peygamber yoktur.”27 şeklinde yer almaktadır. Hz. Peygamber’in bu sözü hangi olay 

için söylediği ise İbn Ebî Şeybe’de şu  şekilde yer almaktadır  “...Hz. Peygamber, 

Tebûk Savaşı’nda hanımları ve çocukları korumak için Hz. Ali’yi geride bıraktığında 

ona şöyle dedi: ‘Bana Harun (ile Musa) gibi olmaya razı olur musun? Fakat benden 

sonra Peygamber yoktur.”28 İbn Ebî Şeybe’nin ravilerinden Şu’be’nin cerh edildiğine 

dair bilgiler mevcuttur29. Aynı rivayet; Sa’d (ö. 246/901)’ın el-Musned’inde; de yer 

almaktadır.30 

 Tayalisî’nin ravilerinden Ma’mer b. Râşid (ö. 153/770) hadiste hafız olmasına 

rağmen31 Basra’da okuttuğu hadislerinde hatalar olduğu söylenmektedir.32 Tayalîsî, 

Abdurrazzak ve Humeydî’nin ravilerinden Ali b. Zeyd (ö. 129/747)’in çok hadis 

rivayet ettiği ve hadislerinin zayıf olduğu, hadis rivayetinde kuvvetli olmadığı, 

hadislerinin yazılabileceği ancak amel edilemeyeceği bildirilmektedir.33 Ya’kûb b. 

Şeybe ‘onun güvenilir bir kimse, hadislerinin de sıhhatli olduğunu söylemektedir.34 

Rivayetin İbn Ebî Şeybe isnadın yer alan Muhammed b. Ca’fer -Gunder- (ö. 

193/810)’nin yazdığı hadisleri Yahya b. Maîn (ö. 233/847) sıhhatli kabul etmiştir. 

Bazı kimseler onun yazdığı hadislerde hata bulmaya çalışmışlar, ancak başarılı 

olamamışlardır. İbn Mubarek ise, “İnsanlar Şu’be’nin hadislerinden şüphe 

ettiklerinde, Gunder’in yazdığı hadisleri hakem kabul ettikleri” değerlendirmesine 

                                                           
23 Tayalisî, el-Musned, H.No: 213, I, 29. 
24 A.g.e., H.No: 209, I, 29. 
25 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No:9745, V, 406. 
26 el-Humeydî, el-Musned, H.No:71, I, 38. 
27 İbn Ebî Şeybe, Musannaf, H.No:32074, VI, 366. Söz konusu rivayet aynı isnatta ve metinle bkz, 
a.g.e., H.No:37008, VII, 424. 
28 İbn Ebî Şeybe, a.g.e., H.No:32076, VI, 366. 
29 İbn Ebî Hatim, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl , IV, 369; ez-Zehebî, Tezkira, I, 194; ez-Zehebî, Tezkira, 
I, 193; Hakim, en-Neysâbûrî, Ma’rife, s.88;  İbn Hacer, Tehzîb, IV, 346; (Bu ravi hakkında daha önce 
bilgi verilmiştir.). 
30 Sa’d, el-Musned, H.No:80, s.139. 
31 İbn Ebî Hatim, a.g.e., VIII,255; İbn Hıbban, es-Sikât; VII,484; el-İclî, Tarihu’s-Sikât, s.436;  ez-
Zehebî, Tezkira, I, 190. 
32 İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VIII, 257; ez-Zehebî, Mizân, IV, 154. 
33 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VII,252; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,227; el-İclî, a.g.e., s.346. 
34 İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e, VI,186-187;  İbn Hacer, a.g.e., VIII, 322-324. 
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yer vermektedir.35 Diğer bir ravi olan Hakem b. Uteybe (ö. 115/734) hadiste 

güvenilir olarak kabul edilmesine rağmen tedlis yaptığı ve hadislerinde ihtilaf 

edildiği bildirilmektedir.36 Sa’d (ö. 246/901)’ın ravilerinden Muhammed b. İshak (ö. 

151/768), hadis ilminde hafız37 kabul edilmesine rağmen, Malik tarafından çeşitli 

eleştirilere muhatap olmuştur.38 Yahya el-Kattân, onu (yalancı) kezzab39 İbn Maîn 

ise güvenilir olarak kabul etmiş40 Ebû Hatim ise, hadiste kuvvetli olmadığını dile 

getirmiştir.41 Görüldüğü gibi Muhammed b. İshak, Malik başta olmak üzere çeşitli 

eleştirilere muhatab olmuş ancak bazı kimseler tarafından da rivayetlerinde güvenilir 

kabul edilmiştir.    

 Buharî’de ise Muhammed b. Beşşâr42, Gunder (Muhammed b. Ca’fer), Şu’be, 

Sa’d, İbrahim b. Sa’d ve Ebihî isnadıyla gelen bu rivayet şöyledir: “Hz. Peygamber 

Hz. Ali’ye Harun’un Musa’ya yakınlığı gibi sen de bana yakın olmayı ister misin? 

dedi.”43 Hz. Peygamber ve Ali arasındaki yakınlığı dile getiren bu rivayetin, isnatta 

yer  alan  Muhammed b. Beşşâr (ö. 252/867)’ın cerh edilmesi nedeniyle zayıf olduğu 

söylenebilir. Ayrıca söz konusu rivayetin Tirmizî (ö.279/892) isnadında yer alan 

Bukeyr b. Mısmar (ö.153/770)’ın hadis rivayetinde zayıf olduğu söylenmektedir.44 

Ancak onun sika bir ravi olduğunu söyleyenler olduğu gibi, sika ravi seviyesinde 

olmadığını (leyse bihî be’sun) söyleyenler de vardır.45 Hatim b. İsmail, Nesâî 

tarafından sika bir ravi seviyesinde  (Leyse bihî Be’sun) kabul edilmemiştir. İbn 

Sa’d, İclî ve İbn Maîn onu, sika ve çok hadis rivayet eden bir kimse olarak kabul 

etmiştir.46 Tirmizî rivayetinin diğer bir ravisi  Kuteybe b. Saîd (ö.240/855) ise Ebû 

Hatim ve Nesâî tarafından sika kabul edilmekte,  Hatîb el-Bağdâdî  onun münker 

hadisler rivayet ettiğini söylemektedir.47      

                                                           
35 ez-Zehebî, a.g.e., III, 502; İbn Hacer, a.g.e., IX, 97. 
36 İbn Sa’d, a.g.e., VI, 123; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III, 123-125; İbn Hıbban, a.g.e., IV,114; el-
İclî, a.g.e., s.126. 
37 ez-Zehebî, a.g.e., I, 172. 
38 İbn Hacer, a.g.e., IX, 41. 
39 ez-Zehebî, Mizan, III, 469. 
40 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, IV,194; ez-Zehebî, el-Muğnî, II, 552. 
41 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, IV, 194. 
42 ez-Zehebî, a.g.e., III, 490-491; İbn Hacer, a.g.e., IX, 71-73; İbn Hacer, a.g.e, IX, 71; ez-Zehebî, el-
Muğnî, II, 559. (Daha önce bu ravi hakkında bilgi verilmiştir.). 
43 el-Buhari, 62. Ashâbu’n-Nebî.8, IV, 208; Tirmizî, es-Sunen, 46. Menâkib.20, H. No: 3724. 
44 İbn Hıbbân, a.g.e., VI,105. 
45 ez-Zehebî, Mizan, I, 350-351. 
46 İbn Sa’d, a.g.e., V, 425; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III, 258; el-İclî, a.g.e., s.101. 
47 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,258; Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdad, XII,464. 
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 Muslim’de yer alan ve Ebû Seleme Macişûn, Muhammed b. Munkedir, Saîd b. 

Museyyeb, Sa’d b. Ebî Vakkas isnadıyla rivayet edilen “Senin bana yakınlığın 

Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir. Ancak benden sonra peygamber 

gelmeyecektir.”48 gibi rivayetler Hz. Peygamber ile Hz. Ali arasındaki yakınlığı dile 

getirmektedir. Abdullah b. Seleme el-Macişûn (ö. 166/783) önemli tabiîn 

alimlerindendir. Nesâî (ö. 303/915), İbn Hıbban (ö. 354/965) ve daha bir çok kimse 

tarafından güvenilir bir kimse olarak nitelendirilmektedir.49 Hadisin Muslim 

varyantında yer alan Muhammed b. Munkedir (ö. 130/749) hadis rivayetinde 

güvenilir bir kimse olarak kabul edilmektedir.50  

 Hz. Peygamber ile Hz. Ali arasındaki yakınlığı dile getiren rivayetler, Ma’mer 

b. Râşid (ö.153/770)’in Câmiî’nde51 İbn Ebî Şeybe (ö.235/849)’’nin el-

Musannafı’nda “Ali benden ben de ondanım”52 şeklinde yer almaktadır.  

 Buhari (ö. 256/870)’de ise, Muhammed b. Beşşâr, Gunder, Şu’be, Sa’d 

isnadıyla şöyle bir rivayet nakledilmektedir: “Sen benden ben de sendenim.”53 Aynı 

rivayet Tirmizî (ö.279/892)’de de yer almaktadır.54 Rivayetin Ma’mer isnadında yer 

alan Katâde (ö.118/776), hadiste hafız ve güvenilir (sika) olmasına rağmen55 onun 

tedlîs yaptığı söylenmektedir.56 Buhârî isnadında yer alan Muhammed b. Beşşar 

(Bundar) (ö. 252/867) hadis otoritelerince güvenilir kabul edilip kendisinden hadis 

alınmıştır.57 Hadisteki bu yerine rağmen, her kitaptan hadis rivayet ettiği söylenmiş58 

ve el-Fellâs tarafından da yalancı olarak nitelendirilmiştir.59 Gunder (Muhammed b. 

Ca’fer) (ö. 193/810) de hadis rivayetinde güvenilir bir kimse kabul edilmektedir.60 

Şu’be b. el-Haccac (ö. 160/778)’ın da, hadis rivayetinde güvenilir bir kimse olduğu 

                                                           
48 Muslim, 44. Fadâilu’s-Sahâbe.4, H. No: 2404, IV, 1870; Muslim, 44. Fdâilu’s-Sahabe.4, H. No: 
2404, II,1871. 
49 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,70; İbn Hıbbân, a.g.e., V,95; İbn Hacer, Tehzîb, V, 243. 
50 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, VIII,98; İbn Hıbbân, a.g.e., V, 350; el-İclî, a.g.e., S.414; İbn Hacer, 
a.g.e., IX, 473-475. 
51 Ma’mer, Câmi (Abdurrazzak’ın Musannafı’nın sonunda), H.No: 20394, XI, 227. 
52 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, 18. Fedailu Ali, H. No: 8,VII,495. 
53 el-Buhari, 62. Ashâbu’n-Nebî.8, IV, 207. 
54 Tirmizî, es-Sunen, 46. Menâkib.20, H.No: 3716, V,635. 
55 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, VII, 229; İbn Ebî Hatim er-Razî, Kitabu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, 
VII,133-135; İbn Hıbban, es-Sikât; V, 321; ez-Zehebî, Tezkira, I, 123. 
56 ez-Zehebî, Mizan, III, 385; el-Mugnî, II, 522. 
57 İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VII,214; ez-Zehebî, a.g.e., III, 490-491; İbn Hacer, a.g.e., IX, 71-73. 
58 İbn Hacer, Tehzîb, IX, 71. 
59 ez-Zehebî, el-Muğnî, II, 559. 
60 İbn Hıbban, a.g.e., IX, 73; ez-Zehebî, a.g.e., III, 502; İbn Hacer, a.g.e., IX, 97. 
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da nakledilmektedir. Ancak onun şahıs isimlerini karıştırdığı nakledilmektedir.61 

Ayrıca Ma’mer b. Raşid isnadında yer alan Katade’nin sahabeyi atlayarak Hz. 

Peygamberden doğrudan hadisi rivayet etmesi senetteki kopukluğu (inkıta) 

göstermektedir. Bu şekilde rivayet edilen hadisler mürsel olarak 

isimlendirilmektedir. Usûlcüler, mürsel hadisle munkatı ve mu’dal hadis arasında bir 

fark görmeyip62 bunların da zayıf olduğu ve amel edilemeyeceği görüşünü dile 

getirmektedirler.63  Ayrıca İbn Ebî Şeybe ve Tirmizî isnadında yer alan Ebû İshak es-

Sebiî (Amr b. Abdullah) (ö.127/745) hadiste muhaddis hafız olarak kabul 

edilmektedir.64 Hz. Ali ve İbn Mes’ud’un hadislerini en iyi bilenlerdendir.65 Uzun 

ömrüne rağmen aklında her hangi bir karışıklık meydana gelmemiş, ancak hafıza 

gücü azalmış rivayetlerini unutur olmuştur.66 Bu nedenle Kûfe’de rivayet ettiği 

hadislerin ifsat olduğu söylenmektedir.67 

 Ancak Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye olan bu yakınlığını bazı sözlerle ifade 

ettiğini var sayarsak bile bu rivayetin siyasî anlamda yorumlanarak kimin halife 

olacağını tespit etmenin mümkün olmadığını düşünmekteyiz.  

 Zikretmiş olduğumuz bu rivayetler, Rafizîler, İmamiyye ve diğer Şiî gruplar 

tarafından hilâfetin Hz. Ali’nin hakkı olduğuna ve kendisine Hz. Peygamber 

tarafından vasiyet edildiğine delil olarak kabul edilmiştir.68 Câhız bu konuda şu gibi 

görüşleri dile getirmektedir: “Senin bana yakınlığın Harun (a.s.)’un Musa’ya 

yakınlığı gibidir...” hadisini rivayet ederken “Bu ifadenin Hz. Peygamber’in Hz. Ali 

(ö. 40/660)’yi tayin ettiği anlamına asla gelmeyeceğini, zira Harun’un Musa’dan 

önce öldüğünü söyler...Sonra nasıl olur da Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali için “Senin 

bana yakınlığın Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir” der ve bu sözle onun hilâfetini 

kasteder. Çünkü Harun, Musa’nın ölümünden sonra onun halifesi olmadı...Bu 

durumda söz konusu hadis ya batıl olur, Peygamber (s.a.v.) onu söylememiştir. Ya da 

manası sizin söylediğinizden başkadır. Eğer Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi kendisinden 

sonra halife yapmak isteseydi, onu hayatında halife yapmazdı ve “Senin benim 

                                                           
61İbn Ebî Hatim, a.g.e., IV,370; ez-Zehebî, a.g.e., I, 194; İbn Hacer, a.g.e., IV, 346. 
62 es-Suyûtî, Tedrîbu’r-Ravî, s.233. 
63Age, s.119.  
64 ez-Zehebî, a.g.e., I, 114. 
65 A.g.e., I, 115. 
66 ez-Zehebî, Mizan, III,270; el-Muğnî, II,486. 
67 ez-Zehebî, a.g.e.,III,270. 
68 Bkz, Muslim, es-Sahih, IV, 1870. 



  34 

yanımdaki durumun Musa (a.s.) yanındaki durumu gibidir. Ne var ki benden sonra 

Peygamber gelmeyecektir.” derdi. Çünkü Yûşa b. Nûn (a.s.) Musa’nın ölümünden 

sonra onun halifesi olmuştur: Musa’nın ölümünden önce ve sonrasında 

Peygamberdi” demektedir.69  

 Anladığımız kadarıyla Ehl-i Sünnet bu iddiayı ortadan kaldırmak için Şia’yı 

kendi yöntemiyle siyaset sahnesinde etkisiz hâle getirme yoluna gitmiştir. Söz 

konusu rivayetlerin bazılarının senetlerindeki problemleri bir yana bırakırsak, iddia 

edildiği gibi bu ve buna benzer rivayetlerin siyasî olarak değerlendirilmesi zorlama 

bir yorumdur. Çünkü Hz. Peygamber ile Hz. Ali çok yakın akraba olup, Hz. Ali onun 

hem amcasının oğlu hem de damadı idi. Aralarındaki bu denli yakınlık nedeniyle Hz. 

Peygamberin onu bu ve buna benzer sözlerle övmesi muhtemel olup, siyasî olarak 

yorumlanması pek tutarlı bir davranış değildir. Bu ve buna benzer rivayetler, Ehl-i 

sünnet ile Şia arasındaki siyasî rekabetin hangi seviyelerde olduğunu da 

göstermektedir. Hilâfetin nasla Hz. Ebû Bekir’in hakkı olduğunu savunan Ehl-i 

sünnetin bu iddialarına Şia’nın aynı şekilde nasla cevap vermek istemesini doğal 

karşılamak gerekir. İmametin Hz. Ali’nin hakkı olduğunu savunan Şia’nın 

iddialarına destek kabul ettiği rivayetlerin  Ehl-i sünnet kaynaklarında yer alması, bu 

ve buna benzer rivayetlerin siyasî olarak yorumlanacağı anlamına gelmemektedir. 

Çünkü Hz. Peygamber’in yakınında bulunan kimseleri bu şekilde övmesini tabiî 

kabul etmek gerekir.              

                                                           
69 Câhız, el-‘Usmaniyye, s.154-156. 
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Kırtas Olayı (Şema: 2) 
             Hz. Peygamber   
       

Hz. Aişe 
    
İbn Ebî 

Muleyke 
↓ 

Abdulaziz b. 
Rufey’ 

↓ 
Muhammed 

b. Eban 
↓ 

Tayalisî 
(ö. 204/819) 

 

İbn Ebî 
Muleyke 

↓ 
Abdurrhman b. 

Ebî Bekr el-
Kuraşî 

↓ 
Ebû Muaviye 

(Muhammed b. 
Hâzım el-Kûfî) 

↓ 
Ahmed b. 

Hanbel 
(ö. 241/855)  

Urve 
↓ 

Zuhrî 
↓ 

Salih b. Keysan
↓ 

İbrahim b. Sa’d 
↓ 

Yezid b. Harun 
↓ 

Ubeydullah b. 
Saîd 
↓ 

Muslim 
(ö. 261/874) 

İbn Abbas 
↓ 

Saîd b. Cubeyr 

↓ 
Suleyman b. 

Ahval 
↓ 

Sufyan 
↓ 

Kuteybe 
↓ 

Buhârî 
(ö. 256/870) 

Ubeydullah 
b. Abdullah 

b. Utbe 
↓ 

Zuhrî 
↓ 

Ma’mer 
↓ 

Abdurrazzak
(ö. 211/826) 

    
 

 Şemada da görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in vefatına yakın meydana gelen ve 

tarihte “Kırtas Olayı” olarak bilinen hadise Tayalîsî70 (ö.204/819)’nin ve Ahmed b. 

Hanbel (ö.241/855)’in el-Musned’inde şu şekilde yer almaktadır: “Hz. Peygamber’in 

hastalığı ağırlaşınca, Abdurrahman b. Ebî Bekr’e bana bir levha ver ki, Ebû Bekr 

hakkında bir yazı (vasiyet) yazayım da, bu (yönetim) işinde ihtilaf edilmesin. 

Abdurrahman levha (kağıt) almaya gidince, Hz. Peygamber; Ebû Bekir’e, senin 

hakkındaki ihtilafa Allah da müminler de razı olmaz”71 dedi. Hadisin ravilerinden 

Ebû Muaviye (Muhammed b. Hâzim el-Kûfî) (ö. 195/812)’yi güvenilir hadisçilerden 

kabul edenler olduğu gibi, onun hadislerinde bazı problemler olduğunu, hadislerini 

iyi ezberlemediğini, rivayetlerinde münkerler olduğunu, çok hadis rivayet ettiğini ve 

tedlîs yaptığını söyleyenler de vardır.72 Diğer bir ravi olan Abdurrahman b. Ebî Bekir 

el-Kuraşî’nin hadis rivayetinde güvenilir olmadığı, rivayetlerinin kabul edilmediği, 

zayıf hadisler naklettiği, hadislerinin alınamayacağı, rivayetlerinde gevşek 

davrandığı ve güvenilir kimselere muhalefet ettiği söylenmektedir.73  

                                                           
70 Tayalîsî, el-Musned, H.No: 1508, VI,210-211. 
71 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, VI, 47. 
72 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebîr, VI, 392; İbn Hıbban, es-Sikât, II,631; el-İclî, Tarihu’s-Sikat, 
s.403; İbn Hacer, Tehzîb, IX, 137-139. 
73 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,247; İbn Hacer, a.g.e., VI, 146. 
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 Tayalîsî’nin ravilerinden İbn Ebî Muleyke (Abdullah b. Ubeydullah) tabiînin 

sika ravilerinden kabul edilmektedir.74 Diğer bir ravi Abdulazîz b. Rufey’ (ö. 

103/720) tabiînin sika ravilerindendir.75 Muhammed b. Ebân  (ö.204/820)’nın ise 

sika bir ravi olduğu, hadislerinin itibar için yazılabileceği söylenmektedir.76 Tayalîsî 

isnadında ittisal bakımından bir problem yoktur.   

  Görüldüğü gibi bir kısım ravi cerh edilmiş olup dolayısıyla rivayet isnat 

bakımından zayıftır. Ayrıca söz konusu rivayetin metin bakımından da problemli 

olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu rivayet, Şia’nın Hz. Ali’yi ön plâna 

çıkarmasına Ehl-i sünnetin bir cevabı gibi görünmektedir.  

 Bu olay Abdurrazzak (ö.211/826)77, Buharî (ö. 256/870)78’ ve Muslim 

(ö.261/874)’de79 şu şekilde anlatılmaktadır: “Rasûlullah’ın hastalığının beşinci 

günüydü. Ağrıları artmıştı. Hz. Peygamber;  bana (kağıt) verin size bir kitap (yazı-

vasiyet) yazayım da bu konuda kimse her hangi bir ihtilâfa düşmesin dedi. Orada 

bulunanlar Hz. Peygamber’in bu sözü üzerine aralarında tartışmaya başladılar. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Nebî’nin yanında böyle bir tartışma yapmak 

yakışmaz” dedi. Abdurrazzak’ın ravilerinden Ma’mer b. Raşid (ö.153/770) hadis 

ilminde muhaddis hafız80 olmasına rağmen Basra’daki rivayetlerinin bazılarında 

galat olduğu söylenmektedir.81 Bu rivayetin Buharî isnadında yer alan Sufyan (ö. 

161/777)’nın rivayetlerinde tedlis yaptığı bildirilmektedir.82 Ravilerden Suleyman b. 

Ahval sika kabul edilmektedir.83 Saîd b. Cubeyr (ö. 94/714) hadis rivayetinde 

güvenilir bir kimse olarak kabul edilmektedir.84 Dolayısıyla isnatta yer alan 

Sufyan’nın cerh edilmesi nedeniyle söz konusu rivayetin isnadının sıhhatli olduğunu 

söylemek mümkün görünmemektedir. Muslim’in ravilerinden Salih b. Keysan 

(ö.100-küsür) tabiîn sikalarından kabul edilmektedir.85 İbrahim b. Sa’d (ö.184/800) 

                                                           
74 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., V,99; el-İclî, a.g.e., s.268. 
75İbn Hıbban, a.g.e., V,123; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., V, 381; el-İclî, a.g.e., s.304.  
76 İbn Hıbban, a.g.e., IX,102; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., VII,200. 
77 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No: 9757, V,438-439. 
78 el-Buharî, 64. Kitâbu’l-Mağâzî. 82, V, 137. 
79 Muslim, 44. Fadâil.1, H.No: 2387, II,1857. 
80 ez-Zehebî, Tezkira,I,190. 
81ez-Zehebî, Mizan, IV,154;  ez-Zehebî, Muğnî, II, 671. 
82 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, IV, 225; İbn Salah, Ulûmu’l-Hadis, s. 67. 
83 İbn Hacer, Tehzîb, IV, 218. 
84 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, IV, 9-10; İbn Hacer, a.g.e., IV, 12. 
85 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IV, 410-111; İbn Hıbban, a.g.e., VI,454; el-İclî, a.g.e., s.226; ez-
Zehebî, a.g.e., I,148; İbn Hacer, a.g.e., IV,399. 
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da hadiste güvenilir kabul edilmektedir.86 Diğer ravi Yezîd b. Harun (ö.206/822) 

döneminin tanınan hafız muhaddislerindendir. Sika olduğu hususunda icma vardır.87 

 Hz. Ali ile Hz. Peygamber arasındaki yakınlığı dile getiren rivayetlerin 

isnatlarında yer alan ravilerin bir kısmının cerh bir kısmının da ta’dîl edildiği 

görülmektedir. Ravilerin durumunu tetkîke yönelik yapılan senet tenkidi söz konusu 

rivayetler hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapma imkânı vermemektedir.   

  Şia bu rivayetleri, Hz. Peygamberin ömrünün son anında Hz. Ali’nin hilâfete 

gelmesi için son arzusu olarak kabul etmekte, o anda Hz. Peygamber’in yanında 

bulunan kimselerin Rasûlullah’ın kağıt isteyip yazı yazdırma isteğini sabote etmek 

için gürültü yaptırdıkları şeklinde yorumlamakta, Hz. Ömer’in tutumunu ise, bilinçli 

olarak Hz. Ali’nin hilâfetini engellemeye yönelik bir davranış olarak 

değerlendirmektedir. Şayet Rasûlullah’ın bu emri yerine getirilseydi onun vefatından 

sonra gruplaşma olmazdı.88 Ancak Şia’nın Hz. Ali’nin hilâfetiyle ilgili ileri sürmüş 

olduğu bu görüş bir iddia olarak kabul edilmektedir.89       

  Görüldüğü gibi, rivayetlerde Hz. Peygamber’in ömrünün son zamanlarında 

Hz. Ebû Bekir’in halifeliğini tescil etmek için kağıt istediği hususu yer almaktadır. 

Tarihî olarak bu haberlerin ne kadar sağlıklı olduğu hususunda tereddütlerimiz 

vardır. Örneğin; Hz. Peygamberin yönetim gibi herkesi ilgilendiren bir meseleyi, 

hastalığının en şiddetli olduğu bir zamanda ve bazı zorlama imalar ile bildirme 

yoluna gitmesi, Hz. Ömer de dâhil orada bulunan kimselerin Rasûlullah’ın bu 

isteğini göz ardı etmesi tereddütleri artırmaktadır. Hz. Peygamber’e ne kadar bağlı 

oldukları konusunda hiçbir şüphemiz olmayan bu insanların Rasûlullah’ı bu hususta 

engellemeleri söz konusu olamaz.90 Diğer taraftan hadis kitaplarında yer aldığı 

şekliyle Hz. Ebû Bekir’in  hilâfeti daha önceden biliniyorsa, henüz Hz. Ebû Bekir 

adaylığını açıklamamışken, ensarın aday çıkarmasının ne anlama geldiği diğer bir 

husustur. Elbette varını yoğunu Hz. Peygamber ve onun arkadaşlarına verme 

anlayışında olan ensar topluluğunun, Ebû Bekir’in Peygamber tarafından aday 

                                                           
86 Ahmed b .Hanbel, el-İlel, I,478; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., II,101; el-İclî, a.g.e., s.52; ez-Zehebî, 
a.g.e., I,252; İbn Hacer, a.g.e., I,121. 
87İbn Sa’d, a.g.e., VII,314; Ahmed b .Hanbel, el-İlel, I, 312;  İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX,295; 
İbn Hıbban, a.g.e., VII, 632; el-İclî, a.g.e., s.481; Nevevî, Tehzîbu’l-Esma ve’l-Lugat, II,163; ez-
Zehebî, a.g.e., I,318; İbn Hacer, a.g.e., XI,367. 
88 İmam Abdulhuseyin Şerefuddin, el-Muracaat, s. 257-267; en-Nassu ve’l-İctihâd, s. 153-155. 
89 Rayyıs, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarihi, s.39. 
90 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunneti’l-Nebeviyye, III,135; İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, VII, 740. 
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gösterilmesine kayıtsız kalacağını düşünmemekteyiz. Bu rivayet hakkındaki diğer bir 

tereddüt noktası da, Benî Saide’de bu ve buna benzer rivayetlerin hiçbir şekilde ensar 

ve muhacirûn tarafından kullanılmamış olmasıdır. Bizim kanaatimize göre; bu 

rivayetler de Şiîlerin Gadîr-i Hum rivayetine benzemektedir.    

  Her ne kadar Şiîlerin büyük bir bölümü bu ve buna benzer olayları Hz. Ali’nin 

nas ile imametine delil göstermiş olsalar da, Ahmed el-Kâtib, Şia’nın imamın nas ile 

tayinine referans gösterdiği “el-Gâdir” hadisinin yine Şianın ileri gelen 

düşünürlerinden olan Ali b. Huseyn el-Murtazâ (ö. 436/1044) ya göre, imamın nas ile 

tayinine delil olmadığını söylemektedir.91 Ayrıca, imamın nass ile tayin edilmediğini 

gösteren önemli kanıtlardan biri de, Hz. Ali’nin İbn Mulcem tarafından yaralanması 

esnasında, Kûfeli Müslümanların Hz. Hasanı halife seçme isteklerini kendisine 

bildirdiklerinde onlara “Biz Rasûlullah’a gittik, hilâfeti bize vasiyet etmesini istedik. 

Ancak o bize hayır dedi.” şeklinde cevap vermesi ve ayrıca Kûfelilere, “Ben size 

halife olarak Hasan’ı ne seçin ne de seçmeyin derim” şeklindeki ifadelerdir.92 Yine 

Ahmed el-Kâtib’e göre; imamın Allah tarafından nas ile tayin edildiği ve masum 

olduğu anlayışı Medine’de değil, aksine h.2. asırda ortaya çıkmıştır.93  

 Görüldüğü gibi imametin nasla tayin edildiğini savunan ve kemikleşen Şiî 

siyaset teorilerine dahi eleştiriler yapılabilmekte, bu teorilerin iddia edilenin aksine 

çok sağlam delillerden yoksun olduğu anlaşılmaktadır. Şia ve Ehl-i Sünnet’in kendi 

siyasî anlayışlarının doğruluğunu ispat etmek için delil kabul etmiş oldukları 

rivayetlerin sıhhatlerini şüphe ile karşılamak gerekir. Zira herkesi ilgilendiren 

kamusal bir meselenin belli şahıslar esas alınmak suretiyle  tartışma konusu 

yapılmasının, Hz. Peygamber’in misyonu ile bağdaştırmak zor gibi görünmektedir.94   

  Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde; Yakub, Ebî (Temîle), İbn 

Şihâb, Abdullah b. Ka’b b. Mâlik, İbn Abbas, Ali b. Ebî Talib95 ve Buharî (ö. 

256/870)’de; Abdullah b. Ka’b, ez-Zuhrî, Ebî, Bişr b. Şuayb, İshak ve  İbn Abbas (ö. 

68/687) isnadıyla yer alan bir rivayette, bir grup insan Hz. Ali’den  halife olması için 

Hz. Peygamberden vasiyet almasını ister, O’na: “...Ey Ebû’l-Hasan, Rasûlullah 

                                                           
91Söylemez, Mahfuz, “Ahmed el-Kâtib ve Şiî Siyaset Teorisine Yeni Yaklaşımlar”, İslâmiyât I 
(1998), sayı 4, s.212. 
92 Söylemez, Mahfuz, a.g.m., s.213.  
93 A.g.m., s.216. 
94 Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması, s.52.  
95 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, I, 263. 
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(s.a.v.) ne durumda diye sorar.” Hz. Ali de “Allah’a hamd olsun iyileşti” diye cevap 

verir. Hz. Abbas, Hz. Ali’nin elinden tutup şöyle der: “Üç gün sonra Rasûlullah vefat 

edecek, sen de başkasının emrine gireceksin. Allah’a yemin olsun ki ben, 

Rasûlullah’ın bu hastalığından (kurtulamayıp) vefat edeceğini tahmin ediyorum. Ben 

Abdulmuttalip oğullarının ölüm sırasında aldığı şekli biliyorum. Gel Rasûlullah’a 

gidip yönetime kim geçecek diye soralım. Bizde kalacaksa bilmiş oluruz. Şayet 

bizden başkasında kalacaksa konuşuruz, bizi tavsiye eder.” Hz. Ali de (Abbas’ın bu 

teklifi üzerine) şöyle konuştu: “Eğer biz ona yönetime kimin geçeceğini sorarsak, O 

da bizi bu işten alıkoyarsa, halk bu durumdan sonra yönetim işini asla bize vermez. 

Vallahi ben böyle bir şey soramam.96 Ahmed b. Hanbel isnadında yer alan ravilerden 

Ya’kûb b. Devrakî,97 Salih b. Keysan98 ve Abdullah b. Kâ’b b. Mâlik hadis 

rivayetinde güvenilir olarak nitelendirilmektedir.99 Hadisin isnadında yer alan Bişr b. 

Şuayb (ö. 213/829)’ın rivayetlerini babasından işittiği söylenmektedir. Ancak 

babasının ona hadis rivayet etmediği ve kendisinin de rivayetlerini babasına 

okumadığı haber verilmektedir. Bu nedenle rivayetleri sıhhatli kabul edilmemiştir. 

Yine babası dışında da herhangi bir kimseden rivayet yaptığı da bilinmemektedir.100 

Dolayısıyla Bişr b. Şuayb’ın cerh edilmiş olması nedeniyle rivayetin isnadı sıhhat 

bakımından şüpheli duruma gelmiştir.   

 Bu rivayeti göz önünde bulundurarak, Hz. Peygamberin hastalığı esnasında Hz. 

Ali’ye yönetime geçmesi için böyle bir teklifte bulunduğu iddiası tutarlı 

görünmemektedir. Bu rivayet esas alınarak, ne Şiîlerin öne sürdüğü gibi Hz. Ali’nin 

nasla tayin edildiği iddiası, ne de Ehl-i Sünnet’in bu iddiaya cevap verme çabalarının 

doğruluğu mümkün görünmektedir.101 

 Mezhepler arasındaki bu tür tartışmaları bir tarafa bırakacak olursak, bizim 

dikkatimizi çeken, ensar ile muhacirûnun halifenin kendi kabilelerinden olması için 

sergilemiş olduğu olağan üstü çabadır.102 Muhacirler, halifenin kendilerinden 

olmalarını şu gibi gerekçelere dayandırmaktaydılar: Onlar Hz. Peygambere inanan 
                                                           
96 el-Buharî, 79. İsti’zân, 29, VII, 136-137. 
97 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., IX, 202. 
98 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, IV, 410-411; İbn Hıbban, a.g.e., VI, 454; el-İclî, a.g.e., s. 226; ez-
Zehebî, Tezkira, I,148; İbn Hacer, a.g.e., IV,399. 
99 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, V, 142; İbn Hıbban, a.g.e., V,6. 
100 ez-Zehebî, a.g.e., I, 218; İbn Hacer, a.g.e., I, 452. 
101Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s.4; Bkz, Azimli, Mehmet, Halifeliğin 
Kurumsallaşması, (Basılmamış Doktora Tezi),s. 52. 
102 Seyyid Bey, a.g.e., s.4; 
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ilk kimselerdi. İşkencelere katlandılar ve sayılarının az olması hiçbir zaman onlara 

gevşeklik vermedi. Onlar Hz. Peygamberin aşireti olan Kureyş’tendi.103 Araplar 

onlar olmadan hiçbir şeyi din edinmezdi. Şayet halife bu kabile dışından olacak 

olursa kabileler arasında çekişmeler meydana gelir ardından da  iç karışıklık 

yayılırdı. Ensar da halifenin kendilerinden olmasının gerekliliğini şu gerekçelere 

dayandırıyordu: Hz. Peygamber kendi akrabalarının yaşadığı Mekke’de on üç sene 

kalmış onları İslâm’a davet etmiş, az bir topluluk dışında bu davete olumlu karşılık 

veren olmamıştır. Rasûlü işkencelerden korumamışlar, dinin tebliği konusunda 

kuvvetlenmesinde gereken itinayı göstermemişlerdir. Ne zamanki Hz. Peygamber 

Mekke’den Medine’ye hicret etmiş, ensardan gerekli desteği görmüş ve onlar dinin 

varlığını daha fazla hissettirmesine katkıda bulunmuşlar ve Arap Yarımadası boyun 

eğene kadar düşmanlara karşı onunla beraber olmuşlardır.104 

 Halife seçimi esnasında ensar ve muhacirûn arasında meydana gelen görüş 

ayrılığı ve iktidar mücadelesi Hz. Peygamberin vefatından sonra hilâfete kimin 

geçeceğinin daha önceden belli olmadığını göstermektedir.105   

 Cabirî ilk halife seçimini şu şekilde yorumlamaktadır: “Sahabe, hilâfet 

meselesine sırf siyasî bir çözüm bulmuştur. Hakim mantık “Kabile” mantığıydı. Yani  

ne akidenin ne de ganimetin Benî Saîde’de ortaya konulan bakış açılarının tercihinde 

kayda değer bir rolü olmuştur. Ortaya çıkan durum, İslâm’ın desteklenmesinde, 

yayılmasında ve uğrunda fedakarlık göstermede, hem muhacirlerin, hem de ensarın 

rolüne işaret edilmesidir.106 Sahabe sorunu içtihadî bir konu olarak görmüş ve bu 

yönüyle onu ele almıştır. Kuvvetler dengesini göz önüne almışlar ve devletin 

çıkarlarını gözetmişlerdir. Bütün bunlar genellikle kabile toplumunda kabile 

mantığına bağlıdır.107 

  Ancak Câbirî’nin, Hz. Peygamber’in vefatından sonra yönetime geçecek 

kişinin belirlenmesi için yapılan seçimde, tek belirleyici unsurun kabile mantığı 

olduğu görüşünü ihtiyatla karşılamaktayız. Bilindiği gibi Hz. Peygamber yeni bir 

dinin Peygamberi ve onun ilk uygulayıcısı olup, yerine geçecek kimsenin de İslâm’ın 
                                                           
103 Mehmet Said Hatiboğlu’nun “Hilâfet’in Kureyşliliği” isimli çalışmasında bu konu geniş bir 
şekilde ele alınmıştır. 
104 Rıfaî, Enver, el-İslâmu fî Hadârâtihi..., s.79. 
105 Bkz.,Azimli, Mehmet, a.g.e, s.56. 
106 Cabirî, Muhamed Abid, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 272. 
107 Cabirî, a.g.e., s. 273; Hz. Ebû Bekir’in halife seçiminde kabilevî etkilerin neler olduğu ile ilgili 
bkz., Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması, (Basılmamış Doktora Tezi), s.33-37. 
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değerlerini yayma ve yaşatma hususunda idare edeceği topluluğa bu hususta örnek 

olması gerekiyordu. Bu nedenle kabîlevî faktörün önemi yanında, yönetime geçecek 

kimsenin sözünü ettiğimiz misyonu da taşıması gerekiyordu.    

 Ümmetin hilâfet konusunda görüş ayrılığına düşmesinin sebebi, Hz. 

Peygamberin yerine kimin geçeceğini, yerine geçirilecek kişinin seçiminde uyulması 

gereken yöntemi ve hatta yerine geçecek kimsede bulunması gereken özellikler, 

üstünlükler, koşullar gibi ayrıntıları, Allah Rasûlü dile getirmemiş ve sahabeye de bu 

konuda bağlayıcı herhangi bir telkinde bulunmamış olmasıdır. Onun bir yönetici 

olarak örnek tutumları, olması gereken siyasî yapının niteliğini gösterir 

niteliktedir.108 Bu nedenle kendi yöneticisini kendisi seçmesi konusunda yetki 

tamamen ümmete verilmiştir.109 Hz. Ömer’in Sakife toplantısında ensara “Hz. 

Peygamber Ebû Bekir’i dininiz için (namaz) seçtiyse, biz niçin dünyamız için 

(halifelik) seçmeyelim?“110 şeklindeki hitabı, Hz. Peygamberin daha önceden Hz. 

Ebû Bekir’i tayin etmediğini göstermektedir. 

 Bu hususun birtakım rivayetlere de yansıdığı görülmekte ve ilk halife 

seçiminde ortaya çıkan görüş ayrılıkları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.  

“Sizden bir emir bizden bir emir” rivayetinin geliş yolları (Şema: 3) 
 

  Hz. Peygamber   
      
İbn Abbas 

↓ 
Ubeydullah b. 

Utbe 
↓ 

Zuhrî 
↓ 

Ma’mer 
↓ 

Abdurrazzak 
(ö. 211/826) 

Abdullah 
↓ 

Zirr 

↓ 
Asım b. Suleyman el-Basrî 

↓ 
Zâide 
↓ 

Huseyn b. Ali 
   

İbn Ebî Şeybe
(ö.235/849) 

Ahmed b. 
Hanbel  

(ö. 241/855) 
     

Aişe 
↓ 

Urve b. Zubeyr 
↓ 

Hişam b. Urve 
↓ 

Suleyman b. Bilal 
↓ 

İsmail b. Abdullah 
↓ 

Buhârî 
(ö. 256/870) 

  

                                                           
108 Ziyauddin,  Rayyıs, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarihi, s.  36-37. 
109 A.g.e.,  s. 35. 
110 İbn Sa’d, a.g.e., III,183; İbn Kuteybe, el-İmame ve’s-Siyase, I, 9. 
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 “Sizden bir emir bizden bir emir” rivayeti şemada da görüldüğü gibi 

Abdurrazzak (ö. 211/826)’ın el-Musannafı’nda111 İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin el-

Musannaf’ında;112 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde; Buharî (ö. 

256/870)’ nin el-Câmiu’s-Sahîh’inde yer almaktadır “... Hz. Ebû Bekir, Hz. 

Peygamberin vefat etmesi ile ortaya çıkan hüzün havasını dağıtıp onun da diğer 

insanlar gibi beşer olduğunu ayetlerle113 açıkladıktan sonra, ...halk boğuk boğuk 

ağlamaya başladı. (Bu esnada) ensar Benî Saîde de, Sa’d  b. Ubâde’nin etrafında 

toplandı. (Muhacirûn de oraya geldi) Ensar muhacire “Bizden bir emir, sizden bir 

emir.” dedi. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah da oraya gittiler. 

Hz. Ömer konuşmaya başladı ise de, Hz. Ebû Bekir onu susturdu. Hz. Ömer (daha 

sonra) şöyle diyordu: “Vallahi ben konuşmayı şu sebeple istemiştim. Zihnimde 

hoşuma giden sözler hazırlamış, Ebû Bekir bunları o anda düşünemez diye endişe 

etmiştim. Allah’a yemin olsun ki Ebû Bekir zihnimde hazırlamış olduğum güzel 

sözlerin hepsine isabet etti. (Hz. Ebû Bekir’in) sözleri arasında şu da vardı: “(Ey 

Ensar) Biz (Kureyşliler) emirleriz, sizler de vezirlersiniz.” Bu söz üzerine Hubâb b. 

el-Munzir ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Hayır Allah’a yemin olsun ki bunu yapmayız. 

Bizden bir emir, sizden de bir emir olacak” Munzir’in bu sözü üzerine Hz. Ebû Bekir 

“Hayır olmaz. Bizler emirleriz, sizler de vezirlersiniz” dedi. Ömer bu söz üzerine 

(Ebû Bekir’e yönelerek): “Biz sana bey’at ediyoruz. Sen bizim efendimiz, en 

hayırlımız ve Rasûlullah’a da en sevgili olanımızsın” dedi. Hz. Ebû Bekir’in elinden 

tutup ona bey’at etti. Ömer’den sonra halk da bey’at etti. Bu durum üzerine 

(Ensar’dan) birisi: “Sa’d İbn Ubadeyi katlettiniz.” dedi. Bu söz üzerine  Hz. Ömer 

öfkeli bir şekilde” “Allah katletsin” dedi.114 

  Söz konusu rivayetin İbn Ebî Şeybe ve Ahmed b. Hanbel  isnadında yer alan 

Asım b. Suleyman el-Basrî (ö. 142/761), İbnu’l-Medinî ve bazı kimselerce güvenilir 

kabul edilmesine rağmen115 İbn Kattân tarafından zayıf kabul edilmiş ve kendisinden 

                                                           
111 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No:9758, V,444. 
112 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No.7165, II, 218. Ayrıca bkz., İbn Ebî Şeybe, a.g.e., H.No:37043, 
VII, 432. 
113 “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi  ölür ya 
da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a 
hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır”.  (3. Ali 
İmran,144) “Muhakak sen de öleceksin, onlar da ölecekler (39. Zümer 30.) Ayet kafirlerin 
Rasûlüllah’ın irtihâlini temenni etmeleri ve bunu beklemeleri üzerine nazil olmuştur. 
114 el-Buharî, 62. Ashâbu’n-Nebî.5, IV, 194. Ayrıca aynı olay için bkz., Yakubî, Tarih, II, 7. 
115 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,20; İbn Hıbban, a.g.e., V,237. 
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hadis alınmamıştır. İbn İdrîs kötü hıfzından dolayı ondan hadis rivayet etmemiştir.116 

Bu rivayetin isnadında yer alan raviler hakkında yapılan değerlendirmeler bir yana, 

metinde anlatılan olay tarihî olaylara da uymamaktadır. Bilindiği gibi, ilk halife 

seçiminde Benî Saide’de ensar ve muhacirûn arasında halifenin kendi kabilelerinden 

olması için bu ve buna benzer tartışmalar olmuştur.   

 Bu rivayetin Buharî isnadında yer alan İsmail b. Abdullah hakkında çeşitli 

değerlendirmeler yapılmaktadır: Hadis rivayet etmesinde herhangi bir sakınca 

görülmemiş olsa da, bazı kimselerce hadis rivayetinde kusurlu kabul edilmiştir. 

Ayrıca başkalarının kitabından hadis rivayet ettiği de haber verilmektedir. Rivayet 

ettiği hadisler şeyhi Suleyman b. Bilal (ö. 172/789)’in rivayetleriyle uygunluk arz 

etmediği için eleştirilmiştir. Hakkında sika değerlendirmesi yapıldığı gibi, cerh 

edildiği de görülmektedir.117 Suleyman b. Bilal (ö. 172/789) çok hadis rivayet eden 

güvenilir bir kimse olup, rivayetlerinde herhangi bir sakınca görülmemektedir.118 

Hişam b. Urve (ö. 146/764)  muhaddis ve hafız (hadisleri senet ve metinleriyle iyi 

bilen) bir kimse olarak kabul edilmektedir.119 Sika  (güvenilir) ve hüccet (adalet ve 

zapt sahibi) olarak nitelendirilmekte, çok sayıda hadis bildiği haber verilmektedir.120 

Yaşı ilerledikçe hafızası zayıflamış ve hadislerini karıştırmıştır.121 Dolayısıyla söz 

konusu rivayetin Buhârî isnadında cerh edilen ravi olması nedeniyle sıhhatli olduğu 

söylenemez.  

 Buharî (ö. 256/870)’de yer alan ve Zubeydî (Abdullah b. Salim), Ebu’l-Kasım 

(Abdurrahman b. Kasım), kanalıyla gelen haberde Hz. Aişe olayı devamla şu şekilde 

anlatmaktadır: “...Allah her iki konuşmada geçen sözleri faydalı kıldı. Hz. Ömer’in 

konuşması halkı korkuttu. Ensar ve muhacirûn arasında ayrılık vardı. Onun 

konuşması ile Allah ayrılığı ortadan kaldırdı. Hz. Ebû Bekir insanların bakışını 

Allah’a çevirip, üzerinde oldukları hakkı öğretti. Ali İmran 144. ayetini okuyarak 

ayrıldılar.”122 Buharî hadisinin isnadında yer alan Zubeydî (Abdullah b. Salim), (ö. 

                                                           
116 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI,343; ez-Zehebî, Mizan, II, 350; İbn Hacer, a.g.e., V, 43. 
117 İbn Hacer, a.g.e., I, 310. 
118 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV,104; İbn Hıbban, a.g.e., VI,388; İbn Hacer, a.g.e., IV, 175-176. 
119 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, IX,64; ez-Zehebî, a.g.e., I, 144. 
120 İbn Sa’d, a.g.e., VII, 321; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX,63; İbn Hıbban, a.g.e., V,502; el-İclî, 
a.g.e., s. 459. 
121 ez-Zehebî, Mizan, IV, 301. 
122 el-Buharî,  62. Ashâbu’n-Nebî.5, IV, 195, 46. Mezâlim.19, III, 102. 
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235/850) ise, Kûfe’nin “Sika” muhaddislerinden kabul edilmektedir.123 Yine isnatta 

yer alan Abdurrahman b. Kasım (ö. 126/744)’ın hadis rivayetinde güvenilir bir kimse 

olduğu haber verilmektedir.124  

 Ebû Abdullah Hafız, Ebu’l-Abbas Muhammed b. Ya’kub, Ebu’l-Buhterî 

Abdullah b. Muhammed b. Şakir, Huseyin b. Ali el-Cu’fî, Zâide b. Kudâme, 

Asım125, Zirr ve Abdullah İbn Mes’ud isnadıyla gelen diğer bir rivayet de, Hz. 

Ömer’in, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde ne kadar etkili olduğunu 

göstermektedir. Bu konudaki rivayet şu şekildedir: 

  “Hz. Peygamber hastalandığı zaman, ensar “Bir yönetici bizden bir yönetici de 

sizden” dedi. O esnada Hz. Ömer geldi ve şöyle dedi. “Hanginiz kendinizi Hz. Ebû 

Bekir’in önünde görmek ister?” dedi. Onlar da “Hz. Ebû Bekir’in önüne geçmekten 

Allah’a sığınırız dediler”126 Rivayetin isnadında yer alan Hüseyin b. Ali el-Cu’fî (ö.  

203/819), hadiste güvenilir ve rivayetlerinde itibar edilen biri olarak kabul 

edilmektedir.127 Diğer bir ravi Zaide b. Kudâme (ö. 161/779), hadiste sağlam bir 

kimse olarak bilinmekle birlikte128 Ebû Davud Tayâlisî (ö. 204/819) onu, “Ebû 

Ishâk’ın hadislerinde” pek makbul olarak görmemektedir.129 Ancak ravi hakkında 

yapılan bu değerlendirmeyi genelleştirmek doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca Hz. 

Ebû Bekir’in halife seçilmesi anında bu tür tartışmaların meydana gelmesi muhtemel 

olup, onun hilâfetinin nassa dayandığını savunan kimselere de bir cevap niteliği 

taşımaktadır. Ayrıca söz konusu rivayetlerde yer alan ensar ile muhacirûn arasında 

cereyan eden ilk halifeyi seçmeye yönelik bu tür tartışmaları, halifenin nasla 

seçildiğini iddia eden ve bu iddialarını ispat etmeye yönelik pek çok delil ileri süren 

kimselerin bu iddialarında ne kadar tutarsız olduklarını gösterme açısından 

önemlidir. Bu tür tartışmalar halifelerin nasla değil, ümmetin içtihadı ile seçildiğinin 

de diğer bir delilidir.          

                                                           
123 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., V,76; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,358; İbn Hacer, a.g.e., V, 228. 
124 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,278; İbn Hıbban, a.g.e., VII,62; İbn Hacer, a.g.e., VI, 254-255. 
125 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, V, 343; ez-Zehebî, Mizan, II, 350; Tezkira; I,149; İbn Hacer, a.g.e., 
V, 43. (Daha önce bu ravi hakkında bilgi verildi.). 
126 el-Beyhakî, Kitâbu’s-Suneni’l-Kebîr, VIII, 152. 
127 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, III,55-56;  el-İclî, a.g.e., S.120; ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-
Nubela,IX,397; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira; I, 341; İbn Hacer, a.g.e., II, 357-359. 
128 İbn Sa’d, a.g.e., VI,378; İbn Hıbban, a.g.e., VI,339; el-İclî, a.g.e., s.163. 
129 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III, 613; İbn Hacer, a.g.e., III, 305-307. 
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 Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinin toplum tarafından genel kabul görmesi 

bakımından, Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonra Hz. Ömer’in şöyle bir 

konuşma yaptığı nakledilmektedir. 

 Buharî (ö. 256/870) Hz. Ömer’in ilk halife seçiminde yaptığı konuşma ile ilgili 

haberi İbrahim b. Musa, Hişam130, Ma’mer131, Zuhrî ve Enes b. Malik isnadıyla şu 

şekilde rivayet etmektedir: “... Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonraki gün Hz. 

Ömer minbere oturdu ve hutbe okudu. Hz. Ebû Bekir de oturdu, sustu ve bir şey 

konuşmadı. (Hz. Ömer) şöyle dedi: Ben Hz. Peygamber’in bizden sonraya kadar 

yaşamasını istiyordum. O da ashabının sonuncusu olmak istiyordu. Şayet 

Muhammed (s.a.v.) ölmüşse, Allah, Muhammed (s.a.v.)’e gösterdiği yoldan sizi 

götürecek, içinizden bir yol gösterici ışık çıkaracaktır. “Hz. Ebû Bekir Rasûlullah’ın 

arkadaşı ve (hicrette) iki kişiden biridir. Sizin işlerinizi yerine getirecek 

Müslümanların en iyisidir. Kalkın ve ona bey’at ediniz”. Orada bulunan bir topluluk 

daha önce Beni Saîde gölgeliğinde, Hz. Ebû Bekir’e bey’at etmişti. Genel bey’at ise 

minberde oldu. Zuhrî Enes b. Malik’in şöyle dediğini haber vermektedir. “Hz. Ömer 

Ebû Bekir’e minbere çıkmasını söyler ve bu ısrarını Hz. Ebû Bekir minbere çıkana 

kadar devam ettirir ve daha sonra insanlar toplu bir şekilde ona bey’at ederler.132 Söz 

konusu rivayetin isnadında yer alan İbrahim b. Musa (ö. 220/836)’nın rivayetleri 

güvenilir kabul edilmiştir.133 

 Hz. Ebû Bekir halife seçildikten sonra ensar ve  muhacire yaptığı konuşma, 

Ebû Abdullah Hafız, Muhammed b. Salih b. Hânî, el-Fadl b. Muhammed el-Beyhakî, 

İbrahim b. Munzir el-Hizamî, Muhammed b. Fuleyh, Musa b. Ukbe, Sa’d b. İbrahim 

ve Abdurrahman b. Avf isnadıyla şu şekilde nakledilmektedir: “Allah’a yemin olsun 

ki, ben hiçbir zaman yönetime geçmek için hırslı olmadım. Hiçbir zaman istekli 

olmadım. Allah’tan ne açık ne de gizli böyle bir şey istemedim. Ben fitneden 

korkarak bu işe girdim. Benim rahatım varken bana ne yönetimden...?134 

                                                           
130 İbn Sa’d, a.g.e., VII, 321; ez-Zehebî, a.g.e., I, 144; ez-Zehebî, Mizan, IV, 301. (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
131 İbn Sa’d, a.g.e., V, 546; ez-Zehebî, Tezkira, I, 190; ez-Zehebî, Mizan, IV, 154. (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
132 el-Buharî, 93, Ahkâm, 51, VIII, 126. 
133 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., II, 137; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, II,220; İbn Hacer, a.g.e., I, 170-
171. 
134 el-Beyhakî, Kitâbu’s-Suneni’l-Kebîr, VIII, 153. 
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  Hadisin ravilerinden el-Fadl b. Muhammed el-Beyhakî (ö. 282/895), 

rivayetlerinde güvenilir olarak bilinmektedir.135 Diğer bir ravi olan İbrahim b. 

Munzir (ö. 236/851) ise hadiste hafız olup136 döneminin önemli hadisçilerinden 

kabul edilmektedir. İbn Vehb’in, Yahya b. Maîn’in hadislerini yazdığı ancak 

bunların megâzî türü olduğuna dair bilgiler nakledilmektedir.137 Muhammed b. 

Fuleyh (ö. 197/814)’i hadiste güvenilir (sika) kabul edenler olduğu gibi, güvenilir 

olmadığını da söyleyenler vardır.138 el-Beyhakî rivayetinin isnadı, Muhammed b. 

Fuleyh (ö. 197/814)’in cerh edilmiş olması sebebiyle sıhhatli değildir. 

 Rivayetlerin sıhhat durumları ne olursa olsun kitaplara yansıyan bu tartışmalar 

göstermektedir ki, Hz. Peygamber idare ve siyaset konusunda isim belirterek bir 

düzen ortaya koymuş değildir. Hastalığı şiddetlendiği zaman da ashabından hiç birini 

kendisinden sonra yerine geçmek üzere yazılı veya yazısız bir ahitle tayin 

etmemiştir.139 Ayrıca ilk halife seçiminde iddia edildiği gibi her şey sulh içinde 

olmamış, sahabe arasında ilk tereddüt, halifelik meselesinde ortaya çıkmış ve 

anlaşılmazlıklara yol açmıştır.140 

 Yine ensarı Ebû Bekir’in halifeliğine razı etmek için çeşitli konuşmalar 

yapılmıştır. Örneğin;  Ebû Ubeyde ensara şöyle seslenmektedir: “Ey ensar topluluğu! 

Sizler, ilk yardım eden kimseler oldunuz.  Bu sebeple ilk değiştiren ve ilk işleri 

karıştıran kimseler olmayın.” Sonra Abdurrahman b. Avf ayağa kalkarak ensara şu 

konuşmayı yapmıştır: “Ey Ensar topluluğu! Sizler faziletli kimselersiniz ancak 

içinizde Ebû Bekir, Ömer ve Ali gibisi yoktur”.141 

 Hz. Peygamber’in vefatından sonra yönetime kimin geçeceği ile ilgili 

tartışmaların çıkmasına şaşırmamak gerekir. Çünkü onun vefatından sonra yerine 

kimin geçeceği ile ilgili açık bir hüküm olmadığı için bu iş ümmetin görüşüne 

bırakılmıştır. Hz. Peygamberden sonra ashap bir süre şaşkınlık içersinde kalmıştır. 

Bu sebeple İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların 

saflarında ayrışmalar ortaya çıkmaya başlamış, siyasî krizler ve münakaşalar 
                                                           
135 İbn Ebî Hâtim er-Razî,  a.g.e., VII, 69; ez-Zehebî, a.g.e., II, 626-627. 
136 ez-Zehebî, a.g.e., II,470. 
137 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., II, 135; ez-Zehebî, Mizan, I,67. 
138 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, VIII,59; İbn Hıbban, a.g.e., VII,440; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, 
III, 1583; İbn Hacer, a.g.e., IX, 406-407. 
139Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s.2-3; Hatipoğlu, Mehmed; Hz. Peygamber’in 
Vefatından Emevilerin  sonuna kadar –Siyasi- İctimaî Hadiselerle Hadis Münasebetleri-, s.18. 
140 Esat, Mahmut, İslâm Tarihi, I,167. 
141 Yakubî, Tarih, II, 7; Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb, II, 191. 
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artmıştır.142 Özellikle ensar ve muhacirûn arasındaki görüş ayrılıkları, her iki grubu 

da bu hususta delil aramaya götürmüş İmamlar Kureyş’tendir.143 rivayeti 

muhacirlerin Hz. Peygambere isnadı olarak kabul edilmiştir.144 

 Ensar’ın Benî Saîde’de toplandığını haber alan, Hz Ebû Bekir, Hz. Ömer ve 

Hz. Ebû Ubeyde’nin oraya gitmesi ensar üzerinde tesirli olmuştur.145 Çünkü onlar 

Benî Saîde’ye gittiklerinde herkes konuşuyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Durum 

son derece kritikti. Hatta ufak bir kıvılcım, kılıçların kınlarından çıkmasına sebep 

olabilirdi.146 Sonuçta hem ensar, hem de muhacirûn sağ duyulu davranarak Hz. Ebû 

Bekir’in halife seçilmesini sağlamıştır. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde  

kabilenin rolü büyük olmuştur. Araplarda kabilelerini üstün görmek çok eskiden beri 

görülen bir özelliktir. Bu olayda da, her kabile kendini üstün görmeye başlamıştır.147 

Her ne kadar Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde çok eskiden beri var olan Emevî- 

Haşimî çekişmesinin etkili olduğu tarihî bir gerçek olsa da148 Hz. Ebû Bekir’in Hz. 

Peygamberle olan yakınlığı ve toplumdaki ağırlığı hiçbir zaman göz ardı 

edilmeyecek boyuttadır.  

 Hz. Peygamber’in hastalığı esnasında Hz. Ebû Bekir’e namaz kıldırma teklifi 

hilâfette bir öncelik olarak kabul edilmektedir.149 Bu hususa daha sonra ayrıntılı bir 

şekilde değinilecek olsak da şu tespiti yapmakta yarar vardır. Hz. Peygamber’in bu 

tavrında bir işaret olduğunu kabul etsek dahi, ilk halife seçiminde Hz. Peygamber’in 

hastalığı anında, Hz. Ebû Bekir’in namaz kıldırmasının hilâfete geçmesinde tek etken 

olduğunu söyleme imkânı yoktur. 

 Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde etkili olduğu kabul edilen diğer bir husus 

ta, Onun İslâm’a ilk giren kimselerin başında gelmesidir.150 Onun, Mekke’den 

Medine’ye hicret esnasında Hz. Peygamberin yol arkadaşı olması ve bu hususun 

Kur’an’da yer almasının etkili olduğu söylenebilir. Bütün bu etkenlerden başka, Hz. 

                                                           
142 Hasan, en-Nuzumu 'l-İslamiyye s.19, Hatîb, Abdulkerim, el-Hilâfetu ve’l-İmâmetu s.136. 
143 Bu konu için ayrıntılı olarak, M. Said Hatiboğlu’nun “Hilâfetin Kureyşliliği” isimli makalesine 
bakınız.  A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXIII, 121-213, Ankara  1978. 
144 Hasan İbrahim, a.g.e., s.25. 
145 Esat, Mahmut, İslâm Tarihi, I, 173. 
146 A.g.e., I, 175. 
147 Esat, Mahmut, a.g.e., I,176; Câbirî, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 277-282. 
148 Sarıçam, İbrahim, Emevî Haşimî İlişkileri-İslâm Öncesinden Abbasilere kadar-, s. 225-227. 
149İbn Hıbbân, es-Sîretu’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefa, s.423; Rıfaî, Enver, el-İslâmu fî 
Hadârâtihî ve Nuzumihî , I,83; Mahmut Esat, a.g.e., s.173; Rayyıs, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarihi, 
s.168. 
150 Rıfaî, a.g.e, s.84; Esat, a.g.e, a.y; Rayyıs, a.g.e, s.168. 
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Ebû Bekir’in hilâfet makamına, diğer adaylardan daha layık görülmesi önemli bir 

faktördür.151 

 Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde etkili olan ve şahsından kaynaklanan 

birtakım hususların rolü büyüktür. Yalnız bu durumu onun seçilmesinde tek faktör 

kabul etmek de sorunu doğru anlamamızı zorlaştırabilir. Onun seçilmesinde zamanın 

sosyal şartları ve toplumdaki ağırlığı, Hz. Ömer’in bu husustaki gayretleri göz ardı 

edilmeyecek kadar etkili olmuştur. Halife seçiminde ensar ve muhacirûn arasında 

hiçbir görüş ayrılığı olmadığı gibi bir düşünceye sahip olmanın tarihî gerçeklere  

aykırı olduğu açıktır. Şehristânî (ö. 548/1154) bu durumu şu şekilde dile 

getirmektedir. “Ümmet arasında en büyük görüş ayrılığı imamet (hilâfet) hususunda 

meydana gelmiştir. Nasıl ki İslâm’da dinî kurala uygun olarak kılıç çekilmişse, 

imamet  (hilâfet) meselesinde de aynı şey olmuştur.”152 Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti için 

mescitte bey’at alınırken Benî Haşim’den bir topluluk ve Benî Ümeyye’den Ebû 

Sufyan, Hz. Ebû Bekir’e bey’at etmekten kaçınmıştır.153 

 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra yönetime kimin geçeceği ile ilgili 

tartışmalar Benî  Saîde’de  ensar ile muhacirûn arsındaki görüş ayrılığının etkisi ile 

farklı bir boyut kazanmış, açıklamaya çalıştığımız birtakım faktörlerin de devreye 

girmesiyle Ebû Bekir halife seçilmiştir. Yani Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi daha 

önceden tespit edilen esaslar çerçevesinde veya herhangi bir nasla olmamıştır. Bu 

durum rivayetlere yansıdığı gibi tarihî olaylarca da doğrulanır mahiyettedir.154 Şayet 

Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde daha önceden var olduğu iddia edilen bir nas 

olmuş olsaydı ensar ile muhacirûn arasında bilinen anlamda halifenin kimden olacağı 

ile ilgili görüş ayrılığı meydana gelmezdi.155 

 Hz. Ebû Bekir de ölümünün yaklaştığını hissedince Arap Yarımadası dışına 

taşan, bir yandan İran ile savaşırken diğer yandan da Bizans sınırlarına dayanmış 

olan Müslümanların can alıcı dönemde hilâfet hususunda anlaşmazlığa düşmemesi 

için hilâfete aday göstermemenin Müslümanların zararına olacağını düşünmüştür. 

Bunun için de ashabın en güçlü ve etkili  üyelerinden biri olan Ömer b. Hattab (ö. 

                                                           
151 İbn  Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyâse, s.8. 
152 Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal,  s. 22. 
153 A.g.e., s.23. 
154 Cabirî, İslâm’da Siyasal Akıl,  s.259; Ayrıca bkz.; Erul, Bünyamin, Sahabenin Sünnet Anlayışı, 
s.390. 
155 Cabirî,  a.g.e ,s. 259. 
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23/644)’ı seçmiştir. Ancak bu seçimi yapmadan önce, ashabın bu konudaki görüşünü 

almış onlara danışmıştır.156 Muhacirler ensardan sayıca üstündür. Ayrıca Hz. Ebû 

Bekir’in Muhammedî davetteki konumu, Peygamberin konumundan sonra 

gelmekteydi.157 Bir halife olarak Hz. Ebû Bekir’e bey’at ile Hz. Ömer’e bey’at 

arasında farklar olmuş ve şartlar tamamen değişmiştir. Devlet tartışmasız Kureyş 

devleti olmuş Kureyş çocukları, başkaldırı ve ”Ridde Hareketleri”nin kökünü 

kazımışlardır. Şimdi onlar için o sırada iki büyük devlet olan Pers ve Bizans 

devletlerine Irak ve Suriye’de boyun eğdiriyorlardı.158 Bütün bunlara bir de 

insanların Hz. Ebû Bekir’e olan güvenini ve kendinden sonra yerine geçecek kimseyi 

işaret etmesini eklersek159 Hz. Ömer’in halife seçilmesinde niçin başka bir adayın  

çıkmadığını anlamak zor olmaz.  

 Hz. Ömer vefatından önce halife tespitinde ne ilk halife seçimindeki yöntemi 

uygulamış, ne de tek bir isim üzerinde ısrar etmiştir. Gerek hadis kaynaklarında ve 

gerekse tarih kitaplarında, bu olay birbirine paralel şekilde izah edilmektedir. Tarih 

kitaplarında Hz. Ömer vefat ettikten sonra sahabenin şura için toplandığı160ve bu 

toplananlar arasında Ali, Osman, Talha, Zubeyr, Sa’d, Abdurrahman b. Avf gibi 

isimlerin bulunduğu dile getirilmektedir.161 Burada Hz. Osman’ın halife 

seçilmesinde meydana gelen olayların tarihî ayrıntısına girilmeksizin sadece birtakım 

hadis kaynaklarındaki yansımalarına yer verilecektir. 

 Hz. Ömer vefatından önce bir rüya görür ve rüyasında kendisini bir horozun üç 

defa gagaladığını dile getirir ve bu olayı ecelinin yaklaşması olarak yorumlar. Bu 

rivayet Sufyan, Yahya b. Subeyh el-Horasanî, Katade162, Salim, İbn Ebî Ca’d ve 

Ma’dân b. Talha el-Ya’merî isnadıyla şu şekilde nakledilmektedir: “Ben seçme işini 

benden sonra yerime geçecek, Rasûlullah’ın da kendilerinden razı olduğu şu altı 

kişinin hilâfete layık olması olarak “anlıyorum.” Bunlar: Osman, Ali, Zubeyr, Talha, 

Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkas’tır.”163 Bu rivayetin isnadında yer alan 

                                                           
156 Rayyis, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarih,  s.170. 
157 A.g.e.,  s. 282. 
158A.g.e., s. 284. 
159 Cabirî, a.g.e, s. 285. 
160 Yakubî, Tarih,  II, 55. 
161 Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb., s. 198. 
162 ez-Zehebî, a.g.e., I, 123; ez-Zehebî, Mizan, III, 385. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.) 
163 Humeydî, el-Musned, H. No: 29, I, 17;  Muslim, 5. Mesâcid. 78, H. No: 567, I, 396. 
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Katade b. Diâme (ö. 118/736)’nin cerh edilmiş olması rivayetin sıhhatine zarar 

vermektedir.  

 Birtakım rivayetlerde de sahabe tarafından Hz. Ömer’e, halife tayin edip 

etmeyeceğine dair sorular sorulduğu görülmektedir. Söz konusu rivayet Ahmed b. 

Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde; Muhammed b. Bişr, Hişam b. Urve, Ebihî, 

İbn Ömer164 ve Buharî (ö. 256/870)’de; Muhammed b. Yusuf, Sufyan, Hişam b. 

Urve ve Abdullah b. Ömere isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: “Halife tayin 

etmeyecek misin? O da”Şayet ben halife tayin edersem benden daha hayırlı olan Ebû 

Bekir bu işi yapmıştır. Ben halife tayin etmezsem, benden daha hayırlı olan Hz. 

Peygamber böyle yapmıştır. Ben hem ümitliyim hem de korkuyorum. Ben, ne hayatta 

ne de öldükten sonra, lehime ve aleyhime bir sorumluluk almak istiyorum.”165 

Hadisin ravilerinden Muhammed b. Yusuf el-Firyâbî (ö. 214/830) muhaddis, hafız 

kimselerden kabul edilmektedir. Buharî (ö. 256/870) onun hakkında “zamanının en 

faziletlisi” değerlendirmesini yapmaktadır.166 Hadisin diğer bir ravisi Sufyan (İbn 

Uyeyne) (ö. 198/814) Kûfe’de doğmuştur.167 Hadis ilminde önemli bir yere sahip 

sika bir ravi olmasına rağmen168sika ravilerden tedlîs yaptığı söylenmektedir.169 

Ahmed b. Hanbel’in ve Buharî’nin ravilerinden olan Hişam b. Urve (ö. 

146/764)170nin hadiste zayıf olması rivayetin sıhhatine zarar vermektedir. 

 Buharî’de, Musa b. İsmail, Ebû Avane, Huseyn ve Amr b. Meymûn isnadıyla  

yer alan bir haberde de Hz. Ömer, kendisine yerine geçecek kimseyi tavsiye et teklifi 

üzerine şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın kendilerinden razı olarak vefat ettiği şu altı 

kişiden başkasını yönetim için daha layık bulamadım. (O kimseleri şu şekilde 

saymaktadır.): Ali, Osman, Talha, Sa’d b. Ebî Vakkâs, , Zubeyr ve  Abdurrahman b. 

Avf’dır.171 Söz konusu rivayetin isnadında yer alan raviler hakkında çeşitli 

değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Musa b. İsmail et-Tebuzekî (ö. 223/848) 
                                                           
164 Ahmed b Hanbel, el-Musned, I, 43. 
165 el-Buharî, 93. Ahkam, 51. VIII, 126; Muslim, 33.İmare, 2. H.No:1823, II, 1454; Ebû Davud, 
19.Haraç, 8.H.No: 2939,III, 350; et-Tirmizî, 31.Fiten,48, H.No:2225, IV, 502. 
166 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII, 119-120; el-İclî, a.g.e., s.416; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, 
XXVII,57;  ez-Zehebî, a.g.e., I, 376. 
167 İbn Sa’d, a.g.e., V, 497. 
168 İbn Sa’d, a.g.e., V, 497; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,232; İbn Hıbban, a.g.e., VI,405; el-İclî, a.g.e., 
s.194. İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IV, 227; ez-Zehebî, a.g.e., I, 262. 
169 ez-Zehebî, a.g.e., I, 264; Mizan, II, 170. 
170 İbn Sa’d, a.g.e., II, 321; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX,63; İbn Hıbban, a.g.e., V,502; el-İclî, 
a.g.e., s.459; ez-Zehebî, a.g.e., I , 144; ez-Zehebî, a.g.e., IV, 301. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir.). 
171 el-Buharî, 62,  Ashabi’n-Nebi, 8, IV, 206;  23. Cenâiz,96, II, 107. 
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ise, Basralı hafız muhaddislerden172 olup hüccettir.173 Ebû Avâne (Vaddah b. 

Abdullah) (ö. 176/793)’nin sika bir kimse olduğu hususunda fikir birliği vardır.174 

Muhaddislerce sika sayılmasına rağmen ezberden naklettiği hadislerinde hata 

görülmüş, kitabından rivayet ettiği hadisleri ise makbul sayılmıştır.175 Huseyn b. 

Abdurrahman (ö.139/757) hakkında İbn Ebî Hatim “durumu meçhûldur” demektedir. 
176 Şa’bî’den hadis almış, ondan da İsmail b. Ebî Halid hadis rivayet etmiştir. Bu iki 

kimse dışında hadis rivayet ettiği veya hadis aldığı kimse bilinmemektedir. Buna 

rağmen İbn Hıbban tarafından sika kabul edilmiştir.177 Amr b. Meymûn (ö. 75/695) 

hadis otoriteleri tarafından Kûfe’nin sika tabiînlerinden kabul edilmiştir.178 Söz 

konusu rivayetin isnadında yer alan ravilerden bazılarının cerh edildiği 

görülmektedir. Dolayısıyla rivayet isnat bakımından zayıftır. Ancak söz konusu 

rivayet metin bakımdan tarihî olaylara uygunluk arz etmektedir. Malumdur ki, Hz. 

Osman bu altı kişi arasından seçilmiştir. Bu durum halife seçiminde meydana gelen 

tartışmaların rivayetlerde ne şekilde yer aldığına diğer bir önektir.           

 İbn Ömer’in babasına, yerine geçecek kimse hususunda sorduğu soru ise 

Muslim’de; İshak b. İbrahim, İbn Ebî Ömer, Muhammed b. Rafî, Abd b. Humeyd, 

Ma’mer, Zuhrî  ve Salim isnadıyla şu şekilde yer almaktadır:  

 İbn Ömer şöyle demektedir: “Ben Hafsa’nın yanına girdiğimde Hafsa bana;  

“Babamın kendi yerine geçecek kimseyi tayin etmeyeceğini biliyor musun? dedi. 

Ben de “Babam böyle bir şey yapmaz.” dedim. Hafsa “Hayır böyle yapacaktır.” dedi: 

Ben de bu hususta konuşmayacağıma yemin ettim ve sustum, sabahleyin (babamın) 

yanına gittim, yine de bu hususta konuşmadım. Yeminim sebebiyle sanki bir dağ 

taşıyordum. Tekrar geri döndüm ve onun huzuruna girdim, benden insanların 

durumunu sordu. Ben de ona:” İnsanların durumu hakkında bilgi verdim, sonra ona 

“Ben insanların bir söz söylediklerini duydum, bu sözü sana haber vermemeye yemin 

ettim. Onlar, senin yerine birisini tayin etmeyeceğini iddia ediyorlar, senin bir deve 

çobanın veya koyun çobanın olsa, çoban sürülerini terk etse bu hareketiyle 
                                                           
172 ez-Zehebî, a.g.e., I, 394. 
173 İbn Sa’d, a.g.e., VII,306; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII, 136; İbn Hıbban, a.g.e., IX,160; ez-
Zehebî, Mizan, IV, 200. 
174 ez-Zehebî, a.g.e., IV, 334. 
175 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, IX, 41; İbn, Hacer, a.g.e., XI, 116-120. 
176 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e , III,59; ez-Zehebî, Mizan, I, 552. 
177 İbn Hıbban, a.g.e., VIII,188; İbn Hacer, a.g.e., II, 383. 
178 İbn Sa’d, a.g.e., VII,482; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VI,258; İbn Hıbban, a.g.e., VII,224; İbn 
Hacer, a.g.e., VII, 109-110. 
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hayvanlara zarar vereceğini elbette düşünürsün. İnsanları gözetmek (idare etmek) 

daha zor bir iştir”. dedim. O bu sözüme katıldı, başını bir müddet yere koydu, sonra 

kaldırıp şöyle dedi:  

 “Şüphesiz Allah dinini koruyacaktır. Şayet ben yerime halife tayin 

etmemişsem, hiç şüphesiz Rasûlullah da yerine halife tayin etmemiştir. Eğer ben 

yerime halife tayin edersem, muhakkak ki Ebû Bekir yerine halife tayin etmiştir. 

Abdullah bu hususta “Vallahi babam, Rasûlullah’ı ve Ebû Bekir’i anınca, onun 

Rasûlullah’ı kimseye denk tutmayacağını ve yerine birisini tayin etmeyeceğini kesin 

olarak anladım.”demektedir.179  

 Hadisin ravilerinden Muhammed b. Rafî‘(ö. 245/860) hadiste güvenilir bir 

kimse kabul edilmiş, Buharî (ö. 256/870) ve Muslim (ö. 261/874) kendisinden hadis 

almıştır.180 Abd b. Humeyd (ö. 244/859) ise, muhaddis hafız ve sika bir kimse olarak 

kabul edilmektedir.181 Ma’mer b. Raşid (ö.153/770)182‘in rivayetlerinde hatalar 

olması nedeniyle  söz konusu rivayet isnat bakımından sıhhatli değildir.   

 Yine Buhârî’de Musa b. İsmail183, Ebû Avane184, Huseyn, Amr b. Meymûn 

isnadıyla gelen rivayette, Hz. Ömer’in ölümünden sonra yapılan halife seçimi şu 

şekilde anlatılmaktadır: “...Hz. Ömer’in defin işinden sonra halife tayin heyeti 

toplandı. Abdurrahman b. Avf, aranızdan seçim için üç kişi seçin dedi. Zubeyr, “Ben 

reyimi Ali’ye verdim” Talha da” Ben reyimi Osman’a verdim.” dedi. Abdurrahman 

(Hz. Ali ve Hz. Osman’a yönelerek) “Hangimiz bu işten çekilirse halifemizi seçme 

işini ona bırakırız. Allah ve Müslümanlar onun üzerinde gözeticidir. O da kanaatimce 

en uygun olanı araştıracaktır.” dedi. Ancak bu iki isim sustular. Bunun üzerine 

Abdurrahman onlara: “Seçme işini bana bırakır mısın? Allah, hilâfete en liyakatlinizi  

seçmemde bana yardım edecektir.” dedi. Bu ikisi de evet dediler. Hz. Ali’nin elini 

tuttu ve; “Senin Rasûlullah’a yakınlığın, İslâm’da da önceliğin var. Biliyorsun ki 

Allah da gözeticindir. Yemin ediyorum ki seni seçecek olursam mutlaka adaletli 

olursun, Osman’ı seçecek olursam kesinlikle onu dinleyip itaat edersin dedi. Sonra 

                                                           
179 Muslim 33, İmara 2, H. No: 1823, II, 1455;  Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr, VIII, 148. 
180 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII,254; İbn Hıbban, a.g.e., VII,443; İbn Hacer, a.g.e., IX, 161-162. 
181 İbn Hıbban, a.g.e., VIII,401;  ez-Zehebî, a.g.e., I, 534. 
182 İbn Sa’d, a.g.e., V, 456;  ez-Zehebî, a.g.e., I, 190;  ez-Zehebî, Mizan, IV, 154. (Bu ravi hakkında 
daha önce ayrıntılı malumat verilmiştir.). 
183 ez-Zehebî, a.g.e., I, 394;  Mizan, IV, 200. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
184 ez-Zehebî, Mizan, IV, 334; İbn Hacer, a.g.e., XI, 116-120. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir.). 
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diğerine yönelerek, ona da buna benzer sözler söyledi. Her ikisinden de kesin sözler 

aldıktan sonra  “Ey Osman kaldır elini.” dedi ve ona bey’at etti. Ali de bey’at etti. 

Medine halkı gelip Osman’a bey’at etti.185 Hadisin ravilerinden Huseyn b. 

Abdurrahman (ö. 139/757)’nın durumu meçhûldür.186 Şa’bî’den hadis almış, ondan 

da İsmail b. Ebî Halid hadis rivayet etmiştir. Bu iki kimse dışında hadis rivayeti 

konusunda bir şey bilinmemektedir. Bu durumuna rağmen İbn Hıbban tarafından 

güvenilir olarak kabul edilmiştir.187 İsnatta yer alan Ebû Avane (ö. 176/795)’nin ve 

Huseyin b. Abdurrahman’ının rivayetlerinde çok hata yapması nedeniyle söz konusu 

rivayet isnad bakımından sıhhatli değildir.       

 Hz. Ömer’in halife seçiminde takip ettiği yolla ilgili birtakım görüşler ileri 

sürülmüştür. Mesela; İbn Battâl bu hususu şöyle değerlendirmektedir: 

 “Hz. Ömer kendinden sonra halife seçim işinde fitne korkusundan dolayı orta 

yolu tutmuştur. Halife tayin işini Müslümanların en zor işi olarak görmüştür. Hz. 

Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’e uymayı da göz ardı etmeyerek bu iş için altı kişiyi 

seçmiştir. Yerine birini tayin etmeyerek bir taraftan Hz. Peygamber’in yöntemini 

uygulamış, diğer taraftan da bu altı kişiyi aday göstermekle; nasla tayin olmayan Hz. 

Ebû Bekir’in uygulamasını almıştır. Bu olay bir imamın kendisinden sonra birisini 

yerine tayin etmesine cevaz vermiştir. İnsanlar Ömer devrinde tespit edilen altı kişiye 

karşı çıkmıştır.188 Sonuçta bu rivayetler, Hz. Ömer’in vefatına yakın, bu iki yolun 

ortasını bularak hareket ettiğini göstermektedir. Hiç kimseyi isim zikrederek, 

yönetime geçecek kimse olarak takdim etmemiş bu işi bir komisyona havale 

etmiştir.189 Aynı zamanda bu ve buna benzer rivayetler Hz. Peygamberin halifeyi 

nass ile tayin etmediğine bir delildir.190 Şayet böyle bir durum olsaydı sahabenin hiç 

birinin yönetime kimin geçeceği ile ilgili bir tartışma içine girmesi söz konusu 

olmazdı. Rivayetlerden de anlaşılacağı gibi altı kişilik şûra heyeti dahi kendi arasında 

tartışmalar yapmış, farklı görüşler alınmış, böylece  sonuca gidilmiştir. 

 Hz. Ömer’in teklifiyle altı kişilik şura tarafından halife seçilen Hz. Osman, 

kendisine karşı yapılan muhalefet neticesinde, kırk gün muhasara191 altında kalmış, 
                                                           
185 el-Buharî, 62. Fadâilu  Ashabi’n-Nebi, 8. II, 206-207; 93, Ahkâm. 43, VIII, 123. 
186 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III, 59; ez-Zehebî,Mizan, I, 552. 
187İbn Hıbban, a.g.e., VIII,188; İbn Hacer, a.g.e., II, 383. 
188 İbn Hacer, Fethu’l-Barî, XIII, 207; Kastallanî, İrşâdu’s-Sârî, X, 271. 
189 Azimâbâdî Avnu’l-Ma’bûd, VIII, 112. 
190 Mubârekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, VI, 479. 
191 Mes’udî, Murûcu’z-Zeheb, II, 233. 
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h.35 senesinde bir grup topluluk tarafından öldürülmüştür.192 Hz. Osman’ın şehit 

edilmesiyle isyancılar ilk etapta amaçlarını gerçekleştirmiştir. Böylece Medine 

isyancıların eline geçmiş, sıra halife seçimine gelmişti. Gözler Hz. Ömer tarafından 

seçilen şûra ehlinden olan Hz. Ali’nin üzerine çevrilmişti. Çünkü hilâfete en layık 

olarak onu görüyor ve halife olması için kendisine bizzat teklifte bulunuyorlardı.193 

Nihayetinde Hz. Ali, 35 senesinde zilhicce ayında hilâfete geçmiştir.194 Asıl siyasî 

kargaşa Hz. Ali yönetime geçtikten sonra başlamıştır. Ali’ye karşı ilk şiddetli 

muhalefet hareketi, Hz. Aişe, Talha, Zubeyr başkanlığında Hz. Osman’ı şehit 

edenlerin bulunması ve hesaba çekilmesi bahanesiyle başlamış, tarihte Cemel Vakası 

dediğimiz olayla da zirveye ulaşmıştır.195 

 Hz. Osman’ın şehit edilmesi ve katillerinin bulunması siyasî arenada, iktidara 

giden yol olarak kullanılmış, özellikle O’nun mazlum olarak katledildiği fikri ön 

plana çıkarılmıştır. Propaganda sonucunda bir grup Hz. Ali’ye muhalefet etmiş, bu 

sebeple büyük bir çoğunluk da ona bu beyatte gecikmişlerdir.196 Bundan sonraki 

günlerde meydana gelen muhalefet hareketleri, Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan 

eden yönetime kimin geçeceği ile ilgili tartışmalarda görülmektedir. Özellikle 

Muaviye’nin yönetime geçmesiyle İslâm siyasî literatüründe yerini alan saltanat 

modeli ile hadislerin ilişkilendirilmesi bu çalışmanın temel taşlarından birini 

oluşturmaktadır.  

 Hilâfet, Hz. Peygember’in vefatından sonra o zamanın şartları çerçevesinde 

gelişmiş, dinî boyutu olmayan bir siyasi yapıdır.197 Hilâfetin ilahî bir nassa 

dayanmadığını veya bir şahsın teklif edilmediği fikrini, konuyla ilgili rivayetler ve 

tarihî olaylar doğrular niteliktedir. Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinden Hz. Ali’nin  

halife seçilmesine kadar, seçim esnalarında yapılan tartışmalar ve muhalif görüşler 

de bu çerçevede cereyan etmiştir. Kanaatimize göre bütün bu tartışmalar rivayetler 

kanalıyla dile getirilmiş, ne Kur’an ne de Hz. Peygamber tarafından sınırları çizilen 

bir hilâfetten söz etme imkanı yoktur.198 Şayet Hz. Peygamber bir model üzerinde 

veya bir şahıs hakkında ısrarlı olmuş olsaydı, bu tartışmaları yapan kimseler O’nun 
                                                           
192 Yakubî, Tarîhu’l-Ya’kûbî,II, 73. 
193 Koyuncu, Mevlüt, Emeviler Döneminde Saray Hayatı, s.56. 
194 Yakubî, Tarîhu’l-Ya’kûbî, II, 75. 
195 A.g.e, II, 80. 
196 Yakûbî, a.g.e. II, 78; Suyûtî, Tarihu’l-Hulefâ, s. 155. 
197 Uçar, Şahin, Tarih Felsefesi Açısından İslâm’da Mülk ve Hilâfet, s.100. 
198 Türcan, Talip, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri, s. 241-242. 
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en yakınında olan kimseler  olduğu için bu türden tartışmaların olmaması gerekirdi. 

Çünkü onların daha ilk dönemde Hz. Peygamber’in siyasî alanda ileri sürmüş olduğu 

görüşleri görmezlikten gelmeleri düşünülemezdi.  

 Halifelerin tespiti meselesi sadece rivayetler yoluyla tartışma konusu 

yapılmamış, bazı ulema tarafından ayetler de halifenin nas ile tespitine delil kabul 

edilmiştir. Örneğin İbn Hazm (ö. 456/1064) hilâfet-nass çerçevesinde Hz. Ebû Bekir 

ve Osman’ın hilâfetine Kur’an’dan şu ayeti delil göstermektedir:199 “Bir de o 

mallar”şu muhacir fakirlere aittir ki (onlar) yurtlarından ve mallarından 

çıkarılmışlardır. Allah’ın lütûf ve rızasını ararlar. Allah’a ve Elçilerine yardım 

ederler. İşte doğru olanlar onlardır”.200 Halbuki bu ayette vurgulanan Hz. 

Peygamberin etrafında bulunan kimselerin, dünyanın nimetlerini terk ederek sadece 

Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle her türlü baskı şiddet ve sıkıntılarla karşı 

karşıya kalmaları ve daha sonra da yurtlarından çıkarılmalarıdır.201 Bu ayetin hangi 

kısmının Hz. Ebû Bekir ve Osman’ın hilâfetine işaret ettiği merak konusu olup, bu ve 

buna benzer ayetler delil gösterilerek belli şahısların Allah tarafından halife 

seçilmeleri mümkün görünmemektedir. 

 Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin Kur’an’a dayandığını savunan diğer bir İslâm 

alimi de İbn Teymiyye (ö. 728/1327) dir. O, Mecmûu Fetâvâ isimli eserinde bu 

iddialarına  şu ayetleri delil kabul etmektedir: 

 “Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden 

öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi, onları da yeryüzüne sahip ve hâkim  

kılacağını...vaad etti.”202 

   “...(Bilsin ki) Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki,  (O), onları sever, 

onlar da O’nu severler...”203  

 “...Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.”204 

  “...Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya davet edileceksiniz. 

Onlarla ya savaşırsınız, yahut Müslüman olurlar...”205 

  “Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur.”206 
                                                           
199 İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehva ve’n-Nihal, IV, 109. 
200 59. Haşr,8. 
201 Yazır, M. Hamdi, Hak Dini  Kur’an Dili, VII, 501. 
202 24. Nur, 55. 
203 5. Mâide, 54. 
204 3. Âli İmran, 144. 
205 48. Fetih, 16. 
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   “Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimet verdiği 

peygamberler, sıddıklar...”207  

 “Muhacirlerden ve ensardan (İslâm’a girmekte) ilk öne geçenler...”208 

 İbn Teymiyye Hz. Ebû Bekir’in hilâfetine bu ayetleri delil gösterdikten sonra, 

“Hz. Ebû  Bekir’in  hilâfetini kabul ederek ona itaat etmek kitap sünnet ve icma ile 

sabittir  görüşünü de dile getirmektedir.209 İbn Teymiyye’nin hilâfetin nassa dayalı 

olduğunu ispatlamak için delil gösterdiği Nûr suresi 55. ayetinin hilâfet kurumu ile 

hiçbir ilgisinin olmadığı aşıkârdır. Söz konusu ayette vurgulanmak istenen husus; 

kurumsal halifelik olmayıp, Allah’ın bir topluluğun yerine başka bir topluluğu 

hükümran kılmasıdır. Maide 54, Ali İmran 144, Fetih 16. ayetleri ise, genel olarak 

dinden dönen topluluklardan bahsetmektedir. Bilindiği gibi Ebû Bekir’in yönetimde 

olduğu zamanda dinden dönme olayları olmuş,  Ebû Bekir de İslâm Devleti’nin 

başkanı olarak bu gibi topluluklara savaş açmıştı. Kanaatimize göre İbn Teymiyye bu 

tarihî gerçekleri göz önünde bulundurarak böyle bir kanıya varmış görünmektedir.  

  Leyl suresi 16. ayeti genel olarak günahlardan sakınanların durumundan 

bahsetmekte olup özel anlamda Ebû Bekir’in hilâfeti ile hiçbir ilgisi yoktur. Nisa 

suresi 69. ayetinde ise “Sıddıklar” kelimesi yer almaktadır. Hz. Peygamber’in Ebû 

Bekir’i sıddık olarak isimlendirmesi, daha sonraki dönemlerde böyle bir düşüncenin 

ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir. Bu ayette gecen “Sıddık” kelimesi esas 

alınarak, Hz. Ebû Bekir’in hilâfetiyle ilişkilendirilmesi zorlama bir yorumdur. Ayetin 

lâfzından da açık bir şekilde anlaşıldığı gibi söz konusu ayet, Ebû Bekir’in sıddıklığı 

ve buna bağlı olarak da hilâfete geçmesine delâlet etmeyip, doğru davranış gösteren 

bütün inanan kimseleri içine almaktadır. Her siyasî olayda bir ilahî boyut arama 

çabası bu gün dahi Müslüman siyasî hayatında  çeşitli  yanlışlıkların yapılmasına 

sebep olmaktadır. 

 Halbuki bu ayette geçen, sıddıklar, doğru olarak hareket eden herkesi içine 

almaktadır. Tevbe suresi 100. ayette ise, ensar ve muhacirûnden İslâm’a ilk giren 

kimselerin durumundan bahsetmekte, Ebû Bekir dahil çok sayıda Müslüman 

bahsedilen gruplar içine girmektedir. Kanaatimizce, bu ayetlerin delil gösterilerek 

hilâfetin nassa dayalı olduğunu ileri sürmek mümkün görünmemektedir. Ayetlerin 
                                                                                                                                                                     
206 92. Leyl, 17-18. 
207 4. Nisâ, 69. 
208 9. Tevbe, 100. 
209 İbn Teymiyye, Mecmûu Fetâvâ, XXXV, 49. 
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muhtevasının göz ardı edilip parçacı ve lâfızcı bir  yaklaşım ve zorlama bir yorumla 

bu konuda sağlıklı sonuçlara ulaşma imkânı da yoktur. 

 İbn Hazm dışında da  daha sonraki dönemlerde yazılan bazı eserlerde Hz. Ebû 

Bekir’in hilâfetinin Kur’an naslarına dayandırıldığı görülmektedir. Meselâ; İbn 

Hacer el-Heytemî (ö. 973/1566)’nin es-Savâiku’l-Muhrıka isimli eserinde, Hz. Ebû 

Bekir’in hilâfetine işaret ettiği düşünülen epeyce ayetin yer aldığı görülmektedir. 

Maide suresi 54. ayette Hz. Ebû Bekir’in dinden dönenlerle yapmış olduğu mücadele 

dile getirilmektedir. Katâde (ö. 118/736)’de, bu ayetin Ebû Bekir ve arkadaşları 

hakkında indiğini söylemektedir.210 Yalnız bu görüşün aksine bu ayetin kıyamete 

kadar, bütün müminlere hitaben indiğini savunanlar da vardır. Ayet genel anlamda 

dinden dönmenin bir hükmünü anlatmak için inmiştir. Bu ayetin haber verişine 

uygun olarak, çeşitli zamanlarda meydana gelen on bir dinden dönme olayının üçü, 

Hz. Peygamber’in vefatından önce olmuştur.211 Dinden dönme olayı Hz. Peygamber 

döneminde ortaya çıkmaya başladığından, bu ayeti özel anlamda sadece Ebû Bekir’in 

hilâfeti için Kur’anî bir dayanak göstermek mümkün değildir. Aksi  taktirde lâfız 

bakımından dahi bu konuyla ilgisi olmayan bir ayeti, batınî yorumlarla asıl maksadın 

dışına çıkarmış oluruz.  

  Hz. Ebû Bekir’in  hilâfetine delil olduğu iddia edilen212 diğer bir ayet de şudur: 

  “O geride kalan Araplara de ki; “Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı  

savaşmağa davet edileceksiniz, onlarla (ya) dövüşürsünüz, yahut (onlar) Müslüman 

olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir; eğer önceden 

döndüğünüz gibi dönerseniz, size acı bir şekilde azap eder.”213 

  İbn Kuteybe (ö. 276/889), İbn  Ebî Hatim (ö. 327/938) ve bazı kimseler, bu 

ayetin Ebû Bekir’in  hilâfetine delil olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Ayrıca Eş’ârî 

(ö. 324/936), Ebû’l-Hasan İbn Sureyç’ten, bu ayeti Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin 

Kur’anî delili olarak işittiğini söylemektedir.214 Ayetin lâfzından da anlaşıldığı gibi 

                                                           
210 el-Heytemî, es-Savâiku’l-Muhrıka, I,45. Bu konu ile ilgili olarak  delil gösterilen ayetler şunlardır: 
 “Ey insanlar! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki 
(O) onları sever, onlar da onu severler. Mü’minler karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve 
şiddetlidirler. Allah yolunda cihat ederler, hiç bir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın 
bir lütfüdür. Onu dilediğine verir. Allah’(ın lütfü) geniştir, (O) bilendir.” 5. Maide,54. 
211 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, III,268. 
212 el-Heytemi, a.g.e, I,49. 
213 48. Fetih, 16. 
214 el-Heytemî, a.g.e., I, 50. 
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bu ayet delil alınarak Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin ilahî nassa dayandığını söylemek 

mümkün görünmemektedir. 

  Hz. Ebû Bekir’in hilâfetini Kur’an’a dayandırma çabası içinde olanların delil 

kabul ettiği  bir başka ayet ise şudur:215 “Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara vaat 

etti: Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onları da yer yüzünde hükümran 

kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve 

korkularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir. Onlar hep bana 

kulluk ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar...”216 İddia edildiği gibi bu ayetin 

kurumsal anlamda hilâfet için delil olamayacağını bir kez daha ifade etmekte yarar 

vardır. Çünkü söz konusu ayette, inanıp yararlı işler yapanların mükâfatlandırılacağı  

ve onların yeryüzüne hakim olacağı gibi hususlar yer almaktadır. Hilâfet kurumu 

veya Hz. Ebû Bekir’in halifeliğiyle  ilgili ayetin lâfzında her hangi bir işaret mevcut 

değildir. Hâl böyleyken bu ayet, Ebû Bekir’in hilâfetine delil olarak kabul 

edilmiştir.217 

  Hilâfet-nass ilişkisi iddialarına örnek verilebilecek diğer bir ayet ise, Fatiha 

süresinde geçen “Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna”218 

ayetidir.219 

  Hilâfet-nass ilişkisi çerçevesinde bu gibi ayetler delil gösterilerek  Ebû Bekir’in 

ve Osman’ın hilâfetini naslara dayandırmak mümkün görünmemektedir. Çünkü ne 

ayetlerin lâfızları ne de bağlamları Hz. Peygamber’in vefatından  sonra meydana 

gelen siyasî olaylar bu görüşleri onaylar nitelikte değildir. Şayet iddia  edildiği gibi 

bu konuda ayet olmuş olsa  idi, Benî Saide’de halife seçimi esnasında taraflarca 

gündeme getirilmemesi düşünülemezdi. Böyle bir şey olmadığına göre bu tür 

değerlendirmelerin iddia olmaktan öteye geçemediği görülmektedir. 

       

 

  2. İlk Dönem Halifelerinin Tespitinde  Hz. Peygamber’in İşareti İddiası 

  Hadis kaynaklarına ve konuyla ilgili  çeşitli eserlere bakıldığı zaman hilâfet ve 

halife ilgili çok çeşitli rivayetlerin olduğu görülmektedir. Daha önce de işaret edildiği 

                                                           
215A.g.e., ay. 
216 24. Nur. 55. 
217 es-Suyûtî, Tarîhu’l-Hulefâ, s. 62; el-Heytemî, a.g.e,  s.150. 
218 1. Fatiha, 5-6. 
219 el-Heytemî, a.g.e.,  s.150. 
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gibi Hz. Peygamber’in vefatından sonra kimin halife olacağı hususunda ilk aşamada 

görüş birliğine varılamamış, bu meselenin çözümü için çeşitli tartışmalar yapılmış, 

sonuçta Müslümanlar yöneticileri olacak kimseyi seçmişlerdir. Halife seçiminde bir 

şahıs üzerinde hemen anlaşma sağlanamazken, konu ile ilgili rivayetler halifenin Hz. 

Peygamberin işareti ile seçildiğini vurgulamaktadır. Bu hususun da hadis 

kaynaklarında yer aldığı görülmektedir. Daha önce de işaret edildiği gibi Hz. 

Peygamber hayatta iken, yönetime kimin geçeceği ile ilgili herhangi bir işarette 

bulunmamış ve rivayetlerde yer aldığı şekliyle sahabeyi bağlayıcı herhangi bir karar 

da almamıştır. Bu durumu ilk halife seçiminde en belirgin bir şekilde hem muhacirûn 

hem de ensarın tavırlarına dair rivayetlerde görmekteyiz. Ancak hadis kaynaklarında 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra kime uyulacağı hususunda rivayetler mevcuttur.  

Halifelerin tespitinde (Hz. Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz gibi) Hz. 

Peygamber’in işareti olduğu iddiasıyla ilgili rivayetlerin geliş yollarını şu şekilde 

göstermek mümkündür: (Bkz. Şema: 4) 
 

    Hz. Peygamber    
       

Huzeyfe 
↓ 

Rıb’î b. Hırâş 

      

       

Hz. Aişe 
↓ 

İbn Ebî Muleyke 
↓ 

Ebu’l-Anbes 
↓ 

Ca’fer b. Avn 
↓ 

İbn Ebî Şeybe 
(ö. 235/849) 

Abdulmelik b. Umeyr 
↓  

Zâide b. Kudâme es-Sakafî 
↓ 

Sufyan b. Uyeyne 

Ebû Abdullah 
↓ 

Amr b. Herem el-
Ezdî 
↓  

Salim el-Murâdî 

 Amr b. Herem 
el-Ezdî 

↓ 
Salim b. Alâ’i’l-

Murâdî 
↓ 

        
Muemmel 

↓ 
Muhammed 
b. Beşşar 

↓ 
Vekî 
↓ 

Ali b. 
Muhammed 

↓ 
İbn Mâce 

(ö. 275/886) 

Humeydî 
(ö. 219/834) 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö. 241/855)

Vekî 
↓ 

İbn Ebî 
Şeybe 

(ö. 
235/849) 

 

↓ 
Muhammed b. Abid 

↓ 
Ahmed b. Hanbel 

(ö. 241/855) 

 Vekî 
↓ 

Saîd b. Yahya 
b. Saîd el-

Umevî 
↓ 

et-Tirmizî 
(ö. 279/892) 

 

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight



  60 

  Şemada da görüldüğü gibi el-Humeydî (ö.219/834)’nin ve Ahmed b. Hanbel 

(ö.241/855)’in el-Musned’inde Sufyan, Zâide b. Kudâme es-Sakafî220, Abdulmelik b. 

Umeyr, Rıb’î b. Hıraş ve Huzeyfe (ö. 36/657) isnadıyla yer alan haberde Hz. 

Peygamber şöyle demektedir: 

  “Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz”221 Humeydî, Ahmed b. Hanbel, 

İbn Ebî Şeybe ve İbn Mâce’nin ravilerinden Sufyan b. Uyeyne (ö.198/814) hadis 

ilminde önemli bir yere sahip sika bir ravi olmasına rağmen222 sika ravilerden tedlîs 

yaptığı bilinmektedir.223 Ayrıca h. 198 yılında vefat eden Sufyan b. Uyeyne’den 

h.241’de vefat eden Ahmed b. Hanbel’in doğrudan hadis rivayet edip etmeyeceği de 

şüpheli bir durumdur. Abdulmelik b. Umeyr (ö. 136/754) hakkında cerh ve ta’dil 

yönünden çok söz söylenmiştir. Ömrünün sonuna doğru hafızasını kaybetmiştir. Ebû 

Hatim, onunla ilgili olarak ‘hadiste hafız değildir ve ezberden rivayetlerini 

karıştırırdı’ değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca hadiste zayıf ve ezberlerini 

karıştırdığı da söylenmektedir. Bütün bu eleştirilere rağmen, Nesâî (ö. 303/915) ve 

bazı kimseler, onun hadislerinde bir şey olmadığını dile getirmektedir.224 Diğer bir 

ravi Rıb’î b. Hıraş el-Gatafânî (ö. 101/720)’nin yalan konuşmadığı225güvenilir 

olduğu haber verilmektedir.226 Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ebû Bekir ve 

Ömer’e uymayı tavsiye eden rivayetin isnadında yer alan Zâide b. Kudâme ve 

Abdulmelik b. Umeyr’in cerh edilmiş olması, el-Humeydî ve Ahmed b. Hanbel 

rivayeti isnad bakımdan sıhhatli değildir.     

    Bu rivayet İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin el-Musannaf’ında Vekî, Sufyan,  

Abdulmelik b. Umeyr227, Rib’î b. Hiraş, Rabî’ ve Huzeyfe isnadıyla228 aynı lâfızla 

yer İbn Mace’de229 almaktadır: İsnatta bulunan Abdulmelik b. Umeyr (ö. 136/754)’in 
                                                           
220İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., III,613; İbn Hacer, a.g.e., III, 305-307. (Bu ravinin durumu hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
221el-Humeydî, Musned, H. No: 450, I,214; Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V,382. İsnatta yer alan 
Abdulmelik b. Umeyr hadiste zayıf ve güvenilir olmayan bir kimse olarak kabul edilmektedir. Bkz;   
ez-Zehebî, Mizan, II, 660; İbn Hacer, a.g.e., VI, 414; el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr, VIII, 153. 
222 İbn Sa’d, a.g.e., V,497; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,232; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e.,  IV,227; İbn 
Hıbban, a.g.e.,  VI,405; el-İclî, a.g.e.,  s.194;  ez-Zehebî, a.g.e.,  I,262. 
223 ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 262; Mizan, II,170. 
224İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., V,360; İbn Hıbban, a.g.e., V,116; ez-Zehebî, Mizan,II,660; İbn 
Hacer, Tehzîb,VI,414: 
225ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 69. 
226İbn Sa’d, a.g.e., VI,127; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e.,  II,456; İbn Hıbban, a.g.e.,  IV,240; el-İclî, 
a.g.e.,  s.152; İbn Hacer, a.g.e.,  III, 237. 
227 Zehebî, Mizan, II, 660; İbn Hacer, a.g.e.,  VI, 414. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.) 
228 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H. No: 37049, VII, 433. 
229 İbn Mâce, es-Sunen, H.No: 97, I,37. 
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zayıflığı ve cerh edilmesi nedeniyle rivayetin isnad bakımından sıhhatli olduğu 

söylenemez.  İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin halifelerin tespiti ile ilgili olarak diğer 

bir rivayetinin isnadında yer alan İbn Ebî Muleyke (Abdullah b. Ubeydullah) tabiînin 

sika ravilerinden kabul edilmektedir.230 Diğer bir ravi Ebu’l-Anbes (Amr b. Mervan) 

sika bir ravi olarak kabul edilmektedir.231 Ca’fer b. Avn (ö. 207/823)’nın sika bir ravi 

seviyesinde olmadığı (Leyse bihî Be’sun), ancak onun hadislerinin itibar için 

yazılabileceği (Sadûk) söylenmektedir.232 Dolayısıyla İbn Ebî Şeybe isnadında yer 

alan raviler sikadır. Ancak bir rivayetin isnad bakımından sıhhatli olması her zaman 

metnin de sıhhatli olduğu anlamına gelmemektedir. Özellikle konu, Hz. Peygamberin 

sağlığında isim zikrederek kendinden sonra yönetime geçecek kimselerin sırasını 

bildirmek olursa, söz konusu rivayetlerin metin bakımından da tetkîk edilmesi 

gereklidir.     

   Bu konuda diğer bir rivayet de, Vekî, İbn Ebî Leyla, Şeyh (Hilâl), Huzeyfe 

kanalıyla şu şekilde gelmektedir: “Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz. (Hz. 

Peygamber), Ebû Bekir ve Ömer’i işaret etti”233 Hadisin ravilerinden Vekî b. el-

Cerrâh (ö. 197/813), hadiste hafız olup234ancak lahn yaptığı söylenmektedir.235 

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Leylâ (ö. 146/764), hadislerini iyi bir şekilde 

ezberlemediği, çok hatalar yaptığı bu nedenle onun hadisleriyle amel edilemeyeceği 

söylenmektedir. Bu nedenle hadiste zayıf kabul edilmiştir.236 Diğer bir ravi Şeyh 

(Hilâl b. el-A’lâ) (ö. 187/803) hafız muhaddislerden olup, yaşadığı dönemde 

kendisinden hadis dersi alınan sika bir kimsedir.237 Bu rivayet, isnadında cerh edilen 

raviler olduğu için isnat bakımından sıhhatli değildir. 

 Konuyla ilgili Hz. Aişe rivayeti de şu şekildedir: İbn Ebî Muleyke şöyle 

demektedir: “Hz. Aişe’ye şöyle bir soru sorulduğunu işittim. “Ey müminlerin annesi! 

Hz. Peygamber yerine kimi tayin edecek? O da şu cevabı verdi: Ebû Bekir’i, sonra 

kim olacak? Hz. Aişe Hz. Ömer olacak dedi. Hz. Ömerd’den sonra kim olacak diye 

                                                           
230 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e.,  V,99; el-İclî, a.g.e., s.268. 
231 İbn Hıbban, a.g.e.,  VII,215; ez-Zehebî, Mizan, IV,559; İbn Hacer, a.g.e.,  XII, 189. 
232İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e.,  II,485; İbn Hıbban, a.g.e., VI,141; İbn Hacer, a.g.e.,  II,101. 
233Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V,385; et-Tirmizî, 46. Menâkib. 16, H. No: 3663, V, 610. 
234 İbn Sa’d, a.g.e., VI,394;  İbn Hıbban, a.g.e., VII,562; el-İclî, a.g.e., s. 464; ez-Zehebî, a.g.e., I, 306. 
235ez-Zehebî, a.g.e.,  IV, 336; İbn Hacer, a.g.e.,  XI, 130. 
236Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I, 134; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., VII, 322-323; el-İclî, a.g.e.,  s. 407; 
ez-Zehebî, a.g.e., I, 58; İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 302. 
237 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, IX, 79; ez-Zehebî, a.g.e.,  II, 612. 
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sorulduğunda, Ebû Ubeyde b. Cerrah şeklinde cevap verdi.”238 Görüldüğü gibi, Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra kimin halife olacağı meselesi, doğrudan Hz. 

Peygamberin ifadeleriyle değil de, Hz. Aişe’ye sorulan bir soruyla çözülmeye 

çalışılmaktadır. 

  Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde Muhammed b. Âbid, Salim 

el-Muradî,  Amr b. Herem el-Ezdî, Ebû Abdullah ve Rıb’î b. Hıraş kanalıyla yer alan 

rivayet “Ben sizin aranızda ne kadar kalacağımı  bilmiyorum. (Hz. Peygamber) Ebû 

Bekir ve Ömer’i işaret ederek benden sonra onlara uyunuz”239şeklindedir. Hadisin 

ravilerinden Salim el-Muradî’yi, hadiste zayıf kabul edenler olduğu gibi sika kabul 

edenler de vardır. Ayrıca çok sayıda hadis de rivayet etmemiştir.240 Amr b. Herem 

el-Ezdî hakkında ise, farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Yahya el-Kattan, onu 

zayıf görürken, Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), İbn Maîn (ö. 233/847) ve Ebû Hatîm 

tarafından sika olarak kabul edilmektedir.241 Söz konusu rivayetin subût bakımından 

problemli olduğu görülmektedir. Rivayetlerde Hz. Peygamberin vefatından sonra, 

Hz. Ebû Bekir ve Ömer’e uyun şeklinde tavsiyeler yer almaktadır. Bu rivayetin tarihî 

tutarlılığı hususunda şüpheler vardır. Bilindiği gibi, ilk halifeden itibaren seçim 

yapılmış ve bu seçimler esnasında rivayetlerde yer aldığı şekliyle işaretle belirlenen 

bir aday üzerinde ısrar edilmemiştir.     

 Rivayetin el-Humeydî, İbn Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel ve İbn Mâce 

isnadında yer alan ravilerden bir kısmının cerh edildiği görülmektedir. Ayrıca 

halifelerin tespitinde Hz. Peygamberin işareti olduğunu kabul edenlerin delilleri 

arasında yer alan söz konusu rivayetlerin subût problemi de vardır. 

  Hemedânî kanalıyla gelen bir haberde Hz. Ali’nin  minberden bu ümmetin 

hayırlılarını dile isim zikrederek getirdiği görülmektedir. Zira, rivayette bu ümmetin 

hayırlılarından ziyade halifelerin sırası dikkat çekmektedir. 

  Ebû Ya’lâ (ö. 307/920)’nın el-Musned’inde  Hasan b. Arafe, Mubarek b. Said, 

Said b. Mesrûk, Habîb (İbn Ebî Sâbit), Abd el-Hayr el-Hamadânî, Ali b. Ebî Talib 

isnadıyla yer alan rivayet şöyledir: “Hz. Ali minberde iken onun şöyle dediğini 

işittim demektedir: “Sizlere, Hz. Peygamber’den sonra, bu ümmetin hayırlısının kim 

                                                           
238 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No: 11, VIII,573. 
239 Ahmed b. Hanbel, a.g.e, V, 399. 
240 İbn Hacer, a.g.e.,  III, 445. 
241Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,136; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e., VI,267; İbn Hıbban, a.g.e.,  VII,215; 
Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal,XXII,277; ez-Zehebî, Mizan, III, 291; İbn Hacer, a.g.e.,  VIII, 113. 
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olduğunu haber vereyim mi? “Ebû Bekir” dedi. Size ikinci hayırlı kimseyi haber 

vereyim mi? Ömer b. Hattab dedi. Sonra da; bunlardan sonraki hayırlı kimseyi 

söylemek isteseydim. “Hz. Ali sustu” dedi, (Orada bulunanlar) Biz bu suskunlukla, 

O’nun kendisini kastettiğini zannettik.”242 Hadisin ravilerinden Hasan b. Arafe (ö. 

257/871) hadis rivayetinde güvenilir olarak nitelendirilmektedir.243 Mubarek b. Said 

(ö. 180/797) de güvenilir hadisçilerden sayılmaktadır. Ancak, İbn Hıbban onun hatalı 

rivayetlerde bulunduğunu, İbn Hanbel ise, “onu gördüm fakat ondan hadis 

yazmadım” demektedir.244 Diğer bir ravi Habîb (İbn Ebî Sabit) (ö. 119/737)’i 

güvenilir kabul edenler olduğu gibi çok sayıda, müdelles hadis rivayet ettiğini ve 

irsal yaptığını söyleyenler de vardır. Bazı hadislerinde ona tabi olunamayacağı 

söylenmektedir.245 Abd Hayr el-Hamadânî, Kûfe’nin güvenilir tabiîlerinden kabul 

edilmektedir.246 Rivayet isnattaki cerh edilen ravi nedeniyle sıhhatli değildir. Aynı 

şekilde rivayetin metin açısından da problemli olduğunu söylemek mümkündür. 

Rivayete dikkat edildiğinde bu durumun ipuçlarını görmek mümkündür. Hz. Ebû 

Bekir’le başlayan üstünlük sıralaması Hz. Ali’yle son bulmakta, bu da diğer bir ifade 

ile halifelerin yönetime geçiş sıraları anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu 

rivayet, Şiîlerin hilâfette öncelik hakkının Hz. Ali’de olduğu iddialarına bir cevap 

niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle bu sıralamanın  Hz. Peygamber tarafından 

yapıldığını söylemek zor görünmektedir.        

  Bu hususta Hafs b. Amr er-Rabâlî, Zeyd b. Hubâb, Fudayl b. Mezrûk, Zeyd b. 

Yusay’ Ali b. Talip (ö. 40/660) isnadıyla gelen bu rivayette Hz. Peygamber’in 

hayatta iken halifelerin sırasına, Hz. Osman eksiğiyle işaret etmesi dikkat çekicidir. 

“Şayet siz Ebû Bekir’i yönetime getirirseniz, onu dünyada zahit, ahirete de çok 

rağbet ettiğini görürsünüz. Hz. Ömer’i iş başına getirirseniz, onu güvenilir ve emin 

bulursunuz. Allah yolunda, hiçbir şekilde kınayanının kınamasına aldırmaz. Şayet 

Hz. Ali’yi iş başına getirirseniz, o hidâyete götüren bir kimsedir ve sizi doğru yola 

                                                           
242Ebû Ya’la, el-Musned, H. No: 280, I, 410-411. (Bu rivayeti Hemedânî’den alan Habîb (İbn Ebî 
Sabit), böyle bir sözü, Hz. Ali’den işitip işitmediğini sorar ve O da, Kâbe’nin Rabbi’ne yemin olsun ki 
“evet” diye karşılık verir”. 
243İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e.,  III,31-32; İbn Hıbban, a.g.e., VI,170; İbn Hacer, a.g.e.,  II, 293. 
244 İbn Sa’d, a.g.e., VI,385; Ahmed b. Hanbel, el-İlel,II,173; İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, VIII,339-
340; İbn Hıbban, a.g.e.,  IX,190; el-İclî, a.g.e.,  s.419; İbn Hacer, a.g.e.,  X, 28. 
245İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, III,108; İbn Hıbban, a.g.e.,  IV,137;  el-İclî, a.g.e.,  S.105;  İbn Hacer, 
a.g.e.,  II, 78-79. 
246 İbn Ebî Hâtim er-Razi, a.g.e, VI,37-38; İbn Hacer, a.g.e.,  IV, 124-125. 
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götürür. Siz asla bunu böyle yapmayacaksınız”247 Hadisin ravilerinden Hafs b. er-

Rabâlî (ö. 258/872), Dârekutnî ve İbn Hıbban tarafından hadiste güvenilir bir kimse 

olarak nitelendirilmektedir. Ebû Hatim ise, onu tanıdım ancak ondan bir şey 

işitmedim demektedir.248 Zeyd b. Hubâb (ö. 203/819) hadiste güvenilir kabul 

edilmekte249 ancak rivayetlerinde çok hatalar yaptığı, meçhul kimselerden yaptığı 

rivayetlerinde münkerler olduğu söylenmektedir.250 Fudayl b. Merzûk’u güvenilir 

olarak niteleyenler olduğu gibi, zayıf ve rivayetlerinde hata yaptığını söyleyenler de 

vardır. Hadislerinin yazılabileceği ancak amel edilemeyeceği söylenmektedir.251 

Diğer bir ravi Zeyd b. Yusay’ güvenilir kabul edilmekle birlikte, az hadis rivayet 

ettiği söylenmektedir.252 Ravilerden Zeyd b. Hubâb ve Fudayl b. Merzûk’un hadis 

rivayetinde zayıf kabul edilmesi nedeniyle rivayet isnat bakımından sıhhatli değildir. 

  Abdullah b. Vaddâh el-Kûfî, Yahya b. el-Yemân, İsrâil, Ebu’l-Yakzan, Ebû 

Vail ve Huzeyfe isnadıyla gelen bir haberde sahabeden bir grubun Hz. Peygambere 

soru sormasıyla  o da şu şekilde bir sıralama yapmaktadır . Sahabeden  bir grup: 

   “Ey Allah’ın Rasûlu bizim için bir halife tayin etseniz der. O da “Şayet ben 

size herhangi bir kimseyi halife tayin edersem sizler benim halife tayin ettiğim 

kimseye asi olursunuz  ve üzerinize azap gelir.”şeklinde karşılık verir. Bunun üzerine 

onlar: Ebû Bekir’i tayin etsek? Hz. Peygamber de, onu halife tayin etseniz, beden 

bakımından zayıf, Allah’ın emirlerine bağlılık bakımından güçlü bulursunuz.” Biz 

Ömer’i tayin etsek? Siz Ömer’i tayin etseniz onu hem beden bakımından hem de 

Allah’ın emrine bağlılık bakımından güçlü bulursunuz. Biz, Ali’yi tayin etsek? Şayet 

Ali’yi tayin ederseniz, ki asla böyle yapmayacaksınız, o sizi doğru yola götürür, ve 

onu hidâyete götüren bir kimse olarak bulursunuz”253  

                                                           
247el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzar, H. No: 1571, II, 225. (Bezzar bu hadisi Hz. Ali 
dışında bu isnatla rivayet eden kimseyi bilmiyoruz demektedir. Aynı yer). 
248İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,185; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,201; el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira; I, 
359; İbn Hacer, a.g.e.,  II, 414-415. 
249Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,17; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,561; İbn Hıbban, a.g.e.,  VIII,250; 
el-İclî, a.g.e.,  s.171; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 350. 
250İbn Hacer, Tehzîb, III, 402. 
251İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, VII,75;  el-İclî, a.g.e.,  s. 384; İbn Hacer, a.g.e.,  VII, 198-299. 
252 el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira; I, 544; İbn Hacer, a.g.e.,  III, 427-428. 
253Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzar, H. No: 1570, II, 224-225. Bezzar, “Hadisi 
Huzeyfe’den başka, bu isnatla rivayet eden kimseyi bilmiyoruz” demektedir., II,225. Dolayısıyla hadis 
“fert –gariptir”. 
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 Ravilerden Abdullah b. Vaddâh el-Kûfî (ö. 250/864) güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir.254 Yahya b. el-Yemân (ö. 189/805)‘ı ise, hadiste güvenilir kabul 

edenler olduğu gibi255 daha çok cerh yönünün  ön plâna çıktığı görülmektedir. 

Hadislerini çabuk ezberleyip hemen unuttuğu256 ömrünün sonuna doğru hafızasının 

iyice bozulduğu257 rivayetlerinde çok hata yaptığı için rivayetlerinin tercih 

edilmediği söylenmektedir.258 İsrâil b. Yunus b. Ebî İshâk (ö. 162/782), hadis 

ilminde hafız ve hüccet ve sika kabul edilmesine rağmen259 onu hadiste zayıf kabul 

eden kimseler de vardır.260 Söz konusu rivayetin ravilerinin cerh edilmiş olması 

nedeniyle sıhhatli kabul edilmesi mümkün görünmemektedir. Ayrıca rivayetin 

metninde Hz. Osman’ın isminin yer almadığı da görülmektedir. 

  Rivayetlere bakıldığında sahabenin daha Hz. Peygamber hayatta iken, kimin 

yönetime geçeceği hususunda fikir yürüttüğü görülmektedir. Bu haberlerin genelde 

isnat bakımından problemli ve tarihî olaylara aykırı olduğu düşünülse de, ilk 

dönemde gündeme dahî gelmeyen böyle bir sıralamanın, daha sonraları nasıl ortaya 

çıktığını göstermesi açısından önemi büyüktür. 

  Halifelerin Hz. Peygamber tarafından işaret edildiğini dile getiren diğer bir 

rivayet de, Amr b. Ali, Ukbe b. Mukerram, Ebû Asım, Amr b. Muhammed, Salim ve 

babası isnadıyla şu şekilde gelmektedir: “Biz Hz. Peygamber zamanında, halifelerin 

(sırayla) Ebû Bekir, Ömer ve Osman olduğunu söylerdik.”261 Hadisin ravilerinden 

Amr b. Ali  (ö. 249/863), hadiste hafız olup262 rical ve ilel ile ilgili geniş bilgiye 

sahiptir.263 Buharî  (ö. 256/870) ve Muslim (ö. 261/874) kendisinden hadis rivayet 

etmiştir.264 Ukbe b. Muslim ise, hadiste güvenilir olarak kabul edilmektedir.265  Ebû 

                                                           
254İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  V,192; İbn Hıbban, a.g.e.,  VIII,363; İbn Hacer, a.g.e.,  VI, 68-69. 
255 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  VII, 199. 
256 Bağdadî, Tarihu Bağdad, XIV, 121; ez-Zehebî, Mizan, IV, 416; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 307. 
257 ez-Zehebî, Mizan, IV, 416. 
258 İbn Sa’d a.g.e., VI, 391. 
259İbn Sa’d, a.g.e., VI,374; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,63; İbn Hıbban, a.g.e., VI,119; el-İclî, a.g.e., 
s.66; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 214. 
260 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  II,330; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 261-263. 
261 Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzar, H. No: 1569, II, 224. Bezzâr, hadisin ravisi olan, 
Amr b. Muhammed hakkında, “Hadiste hafız değildir, yani hadisleri iyi hıfzeden biri değildir” 
değerlendirmesini yapmaktadır. (II/224) .İşitmiş olduğu sözleri ezber konusunda birtakım eksikleri 
olan bir kimsenin rivayetlerini esas alarak, halifelerin sırasının nassa dayandığı görüşünü kabul 
etmemiz olanaksızdır. Ayrıca bu sıralamada Hz. Ali’nin isminin yer almaması  da dikkat çekici bir 
husustur. 
262 ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 487. 
263İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  VI,249; İbn Hıbban, a.g.e.,  VII,180; İbn Hacer, a.g.e.,  VIII, 81. 
264 İbn Hacer, a.g.e.,  VIII, 82. 
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Asım (ed-Dahhak b. Mahled) (ö. 212/828), döneminin önemli hadis şeyhlerinden 

olduğu, hadislerini ezberinden rivayet ettiği söylenmektedir. Ayrıca güvenilir olduğu 

konusunda görüş birliği vardır.266 Diğer bir ravi Amr b. Muhammed (ö. 232/847) 

güvenilir kabul edilmesine rağmen267 bazı rivayetlerinde hata yaptığı 

nakledilmektedir.268 Söz konusu rivayet isnat bakımından problemlidir. Ayrıca ilk üç 

halifenin metinde yer alması ve Hz. Ali’nin dördüncü halife olarak zikredilmemesi 

bu rivayetin Hz. Ali karşıtları tarafından ortaya atılması ihtimalini daha da 

güçlendirmektedir. Hadis kitaplarında, Hz. Peygamber’in bazı rivayetlerde Hz. Ebû 

Bekir, Hz. Ömer dışında da, Sâbit b. Kays b. Şemmas, Muaz b. Amr b. el-Cemûh ve 

Ubeyde b. Cerrah gibi kimseleri de övdüğü görülmektedir.269 Bu da Hz. 

Peygamber’in çeşitli nedenlerle övdüğü kimselerin halife olacağı anlamına 

gelmediğini göstermektedir.    

  Özellikle Heysemî’nin Keşfu’l-Estâr’ında yer alan halifelerin sıralanmasıyla 

ilgili rivayetlerin ravilerinden bazıları cerh edilmiştir. Dolayısıyla bu hadisler senet 

bakımından zayıftır. Hiç şüphesiz, bazı kimselerin, Hz. Peygamberin’in vefatından 

sonra kimin yönetime geçeceği hususunda fikir yürütmesi ihtimâl dâhilindedir. 

Ancak, bu mesele rivayetlerde geçtiği gibi açık ise, niçin ilk halife seçiminde 

gündeme getirilmediği sorusu haklı olarak akıllara gelmektedir. Hadis literatüründe 

daha çok uydurma rivayetlerin bulunduğu birtakım  eserlerde de, Hz. Ebû Bekir’in 

hilâfetinin Cebrail aracılığıyla dile getirildiği  görülmektedir.270 Halifelerin tespitinde 

                                                                                                                                                                     
265 A.g.e.,  VIII, 250. 
266 İbn Hıbban, a.g.e., V,228; el-İclî, a.g.e., s.338; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 367; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 451. 
267 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  VI,262; ez-Zehebî, a.g.e.,  II, 445-446. 
268 İbn Hacer, Tehzîb, VII, 97-98. 
269 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No: 22,VII,473. 
270 Ebû  Hurayra Hz. Ebû Bekir’in hilâfete gelişini şu şekilde anlatmaktadır: “Cibril, Nebi (s.a.v.) ile 
birlikteydi. Cibril Ebû Bekir’e rastladığında,”Bu Ebû Bekir” dedi. Hz. Peygamber de “Ey Cibril sen  
O’nu  tanıyor musun?” dedi. O da “evet” dedi. Çünkü o gökte yerdekinden daha meşhurdur. Melekler 
O’nu Kureyş’in en ağır başlısı olarak isimlendirmekteler. O, sen hayatta iken vezirin, senin 
ölümünden sonra da halifendir. (Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, H. No:9, s. 
332. İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevduât, I, 235; es-Suyûtî, el-Leâliu’l-Masnûa.., I, 301; İbn Arrâk, 
Tenzîhu’ş- Şerîa, I, 345); Bu rivayetin sika (güvenilir) kimselerce nakledilmediği, isnadında yer alan 
ravilerin mevzû hadisler rivayet ettiği söylenmektedir. (Şevkânî, a.g.e, s.332-333); Söz konusu 
rivayetin kaynak ve senet durumu bir yana, metin açısından da problemli olduğu görülmektedir. Hz. 
Ebû Bekir’in tanıtılmasıyla ilgili olarak Hz. Peygamber ile Cibril arasında geçen konuşmanın mahiyeti 
ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’in yönetime geçeceğinin Cibril tarafından daha 
Hz. Peygamber hayatta iken haber verilmesi bu problemlerin başında gelmektedir. (Demirel, Harun 
Reşit, Yönetimle İlgili Hadis  ve Haberlerin Bilimsel Değerlendirilmesi, s.214); Yine hadis literatürü 
bakımından mevzu hadislerin toplandığı bilinen kaynaklarda geçen diğer bir rivayette de Ebû Bekir’in 
Hz. Peygamber’den sonra, yönetime geçecek bir kimse olduğu bizzat Hz. Peygamber kanalıyla dile 
getirilmektedir: İbn Cerrâd şöyle demektedir: “Allah’ın Rasûlünün yanındaydık. O bir at getirdi ve 
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Hz. Peygamber’in işareti olduğu izlenimi veren rivayetlerin isnadında yer alan raviler 

hakkında cerh ve ta’dîl yönünden değişik değerlendirmelerin yapıldığı 

görülmektedir. Her ne kadar bu durum rivayetlerin değerlendirmesi hususunda 

bizlere yardım etse de, tek başına bir hadisi değerlendirmek için yeterli değildir.      

  Zikredilen rivayetlerden ilk dönem halifelerinin sıralanışı hakkında bir fikir 

edinmek mümkündür. Uydurma hadislerin yer aldığı bazı eserlerde de, konuya ışık 

tutacak birtakım rivayetlerin ön plâna çıkarılması, aynı mahiyetteki bir konunun 

mevzû ve sıhhatli kabul edilen hadis kaynaklarında yer aldığını göstermesi açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. Buharî (ö. 256/870)’nin es-Sahihi’nde yer alan ve 

İbn  Ömer  tarafından rivayet edilen şu rivayet daha önce dile getirilmeye çalışılan 

hususları destekler  niteliktedir. Her ne kadar bu rivayette, doğrudan  halife kavramı 

                                                                                                                                                                     
ona bindi sonra da şöyle dedi: “Bu ata binen kimse benden sonra  halifedir. Ata Ebû Bekir bindi.” 
(İbnu’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevduât, I,237; es-Suyûtî, el-Leâliu’l-Masnûa..., I,301; İbn Arrâk, 
Tenzîhu’ş-Şerîa, I,346); İbnu’l-Cevzî (ö. 597/1200), bu hadisin Hz. Peygamber adına uydurulduğunu 
dile getirdikten sonra isnatta geçen, “Ya’la b. el-Eşdak’ın hadiste hiçbir değeri yoktur” demektedir. 
Buhârî (ö. 256/870) de, Ya'la’dan hadis alınamayacağını dile getirmektedir. (İbnu’l- Cevzî, a.g.e, I, 
238); Hz. Ebû Bekir’in yönetici seçilmesiyle ilgili Nasr b. Abdurrahman el-Kufî, Ahmed b. Beşîr,  İsa 
b. Meymûn el-Ensarî ve Kasım b. Muhammed isnadıyla gelen   bir haberde, Hz. Aişe Rasûlüllah’ın 
şöyle dediğini nakletmektedir:  “Hiç bir topluluğa, Hz. Ebû Bekir’den başkasını yönetime getirmesi 
yaraşmaz.” (et-Tirmizî,46. Menakib. 16, H.No:3673,V,616;  İbnu’l-Cevzî, a.g.e, I, 237; es-Suyûtî,  el-
Leâliu’l-Masnûa, I,299; İbn Arrâk, age, I,372). Bu rivayetin et-Tirmizî ile birlikte uydurma hadislerin 
toplandığı kaynakta bulunmasını bir tarafa bırakırsak, İbnu’l-Cevzî’nin raviler hakkında yaptığı 
değerlendirme şu şekildedir: “Bu hadis uydurmadır. İsnatta geçen İsa b. Meymûn hakkında Buharî  
“hadisleri alınmaz” demektedir. Yine Ahmed b. Beşir hakkında da, “Metruk” değerlendirilmesi 
yapılmaktadır” (İbnu’l-Cevzî, a.g.e, I, 237);  Ayrıca söz konusu hadisin et-Tirmizî ravileri hakkında 
İbnu’l-Cevzî dışında cerh ve ta’dil yönünden çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. 
Örneğin; İsa b. Meymûn, Kasım b. Muhammed’in mevlasıdır. Buharî onun hakkında Munkeru’l-
Hadis değerlendirmesini yapmaktadır. İbn Hibban (ö. 354/965) ise onun rivayet ettiği hadislerin 
hepsinin uydurma olduğunu söylemektedir. İbn Maîn ve Murre de, ‘Hadislerinde her hangi bir şey 
yoktur’ değerlendirmesini yapmaktadır. (ez-Zehebî, Mizan, III, 326; İbn Hacer, Tehzîb, III, 236); 
Ayrıca Buharî (ö. 256/870) ve Ebû Hatim, İsa b. Meymûn’un hadislerinin sıhhatli olmadığını 
söylemektedir. (İbn Hacer, Tehzîb, III, 236); Ayrıca Ahmed b. Beşir’i sika olarak kabul edenler 
olduğu gibi, cerh edenler de vardır. Darekutnî  ‘zayıftır ancak hadislerine itibar edilir’ demektedir. 
Nesâî (ö. 303/915) ise, hadiste kuvvetli olmadığını  ifade etmektedir. (ez-Zehebî, Mizan, I, 84; İbn 
Hacer, Tehzîb, I, 18-19); İlk dönem halifelerinin sıralanışını göstermesi açısından önem arz eden bir 
rivayet ise şöyledir: “Son zamanda halifeler olacak ve bu halifelerin hiç biri Ebû Bekir ve Ömer’den 
üstün olmayacaktır.” (İbnu’l- Cevzî, Kitâbu’l-Mevduât, II, 375); Yine aynı kaynakta bu rivayetin 
ravileri hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılmış, neticede hadisin uydurma olduğu sonucuna 
varılmıştır. (İbnu’l- Cevzî, a.g.e, II, 375); Diğer bir rivayette de ilk dört halifenin ismi sırayla 
zikredilmektedir: “Ebû Bekir vezirim ve benden sonra ümmetimin yöneticisi, Ömer benim dilimle 
konuşan dostum, ben Osman’dan, Osman da bendendir. Ali bendendir ve sancağımın taşıyıcısıdır.” 
(Şevkânî, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa, s.386); Bu rivayette de her ne kadar Hz. 
Ali’nin ismi sıralamada sonda yer alsa da, kendisine verilen misyon açısından önemli bir yer sahiptir. 
Ayrıca bu rivayet, Hz. Peygamberin sağlığında isim zikrederek yerine kimseyi tayin etmediği 
gerçeğine de aykırı düşmektedir. (Demirel, Harun Reşit, Yönetimle İlgili Hadis ve Haberlerin 
Bilimsel Değerlendirilmesi, s.215). 
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geçmese de, Ebû Bekir ile başlayan  üstünlük sıralaması Ali hariç Osman’la sona 

ermektedir. 

   Muhammed b. Hatim b. Bez’î, Şâzân, Abdulazîz b. Ebî Seleme el-Macişûn, 

Ubeydullah ve Nafi isnadıyla rivayet şöyledir:  “Biz Hz. Peygamber zamanında, Hz. 

Ebû Bekir, Ömer ve Osman’la hiç kimseyi eşit tutmazdık. Bundan sonra Hz. 

Peygamber’in ashabı arasında herhangi bir üstünlük sıralaması yapmayı terk 

ederdik.”271 Hadisin ravilerinden Muhammed b. Hatim b. Bez’î (ö. 249/863) hadiste 

güvenilir olarak nitelendirilmektedir.272 Şâzân (Abdulaziz b. Osman) (ö. 

221/836)’nın da güvenilir kabul edildiği görülmektedir.273 Diğer bir ravi olan 

Abdulazîz b. Ebî Seleme el-Macişûn (ö. 164/781), rivayetlerinde güvenilir olarak 

kabul edilse de, meçhûl olduğu söylenmektedir.274 Ubeydullah (b. Ebî Ca’fer) (ö. 

135/753)’in güvenilir olduğu bildirilmektedir.275 Ravilerin durumu göz önüne 

alındığında hadisin isnadının problemli olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu 

rivayetin siyasî olaylara delalet ettiğini de söylemek o kadar kolay değildir.  

  Hiç şüphesiz halifeleri Hz. Peygambere bildirme ihtiyacını doğuran sebeplerin 

başında, Şia iddialarına cevap verme mecburiyeti vardır.276 Rivayetler incelendiğinde 

ağırlıklı olarak sırasıyla üç halifenin ismi dile getirilmekte, Hz. Ali bu sıralamada 

çoğu kez yer almamaktadır. Bu da söz konusu rivayetlerin ortaya çıkmasında 

birtakım siyasî olayların rolünün ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.  

  Konumuza açıklık getirmesi açısından, hadis şarihlerinin halifelerin sırası 

hakkında ne gibi görüşler dile getirdiklerini zikretmekte fayda görülmektedir. “Hz. 

Peygamber isim belirterek kimseyi halife tayin etmemiştir. O sadece  kendinden 

sonra yönetime birinin geçmesi gerektiğini vurgulamak istemiştir. Bu hususta 

herhangi bir emir veya işarette bulunmamıştır”277diyen Hattâbî (ö. 388/988), 

rivayetlerdeki sıraya siyasî bir anlam yükleyerek hadisi  açıklama yoluna gitmiştir.  

Hattâbî bu hususu şöyle dile getirmektedir: Hz. Ali, Hz. Peygamber zamanında  

küçük olduğu için   İbn Ömer  ve Evzâî onun ismini zikretmemiştir. Hz. Osman’dan 
                                                           
271 el-Buharî, 62. Ashâbu’n-Nebî. 7, IV, 203. 
272 İbn Hıbban, a.g.e.,  IX,108; Bağdadî, Tarihu Bağdad, II,268; İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 100. 
273İbn Hıbban, a.g.e.,  VIII,395; İbn Hacer, a.g.e.,  VI, 249. 
274 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  V,383; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 222-223. 
275 İbn Sa’d, a.g.e., VII,514; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  V,310; İbn Hıbban, a.g.e., VII,142; el-İclî, 
a.g.e., s.307; ez-Zehebî, a.g.e.,   I, 136; İbn Hacer, a.g.e.,  VII, 6. 
276 Hatiboğlu, Mehmed, Siyasî İctimâî Hadiselerle Hadis Münasebetleri, s. 22; Türcan, Talip, 
Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri, s. 32. 
277 el-Hattâbî, Maâlimu’s-Sunen, III, 5. 
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sonra onun üstünlüğünü göz ardı da etmemiştir. Hz. Ali‘nin üstünlüğü herkes 

tarafından bilinmektedir. Bu gerçeği diğer sahabeler de inkâr edemez.” Hattâbi (ö. 

388/988), ilk dört halifenin birbirinden farkı olmadığını kendi ifadeleriyle dile 

getirdikten sonra, şu bilgileri de vermektedir: “Buna rağmen Hz. Ali (ö. 40/660) ile 

Osman (ö. 35/656)’ın önceliği hususunda birtakım görüş ayrılıkları meydana 

gelmiştir. Seleften büyük bir çoğunluk Hz. Osman’ı Ali’den, Kûfelilerin çoğu ise, 

Hz. Ali’yi Osman’dan daha üstün kabul etmiştir.278 “Hattâbî’nin bu ifadelerinden 

halifelerin sıralaması ve birbirlerine üstünlükleri hususunda, Ehl-i Sünnet ile Şia’nın 

siyasî çekişmesinin büyük rolü olduğunu anlamak mümkündür. 

  Halifelerin üstünlükleri ve dolayısıyla sırası hakkında mezhebî anlayışların da 

etkili olduğu görülmektedir. Nevevî (ö. 676/1277), Ehl-i Sünnet’in, Ebû Bekir’i, 

Hattâbiyye’nin Ömer’i, Râvendiye’nin Abbas’ı, Şia’nın ise, Ali’yi en üstün kimseler 

olarak gördüğünü bildirmektedir. Nevevî sözlerine şu şekilde  devam etmektedir. 

Kûfe’nin Ehl-i Sünnet kanadından bir grup insan halife sıralamasında, Ali’yi  

Osman’dan önce saymaktadır. Asıl doğru olan ise, Osman’ın Ali’den önce 

gelmesidir ve onların bu sıralamaları hilâfete geçiş sırasını göstermektedir”279 

  İbn Hacer (ö. 852/1448), ‘Hz. Ali ile ilgili rivayetlerin Kufe’de, Hz. Ebû Bekir 

ile ilgili rivayetlerin de Medine’de ortaya çıktığına dair bilgiler vardır.’ 

demektedir.280 İbn Ömer (ö. 74/693)’in “Biz Hz. Peygamber  zamanında Ebû Bekir, 

Ömer ve Osman’ı severdik...” sözünün isnadında yer alan bütün ravilerin Medineli 

olduğu bildirilmektedir. Bir başka ifadeyle falanca kimse falandan hayırlıdır” 

şeklinde günümüze kadar gelen rivayetlere ihtiyatla bakmak, bunların her birinin bir 

siyasî görüş veya olayla bağlantılı olabileceği  hususunu dikkate almak geçmişe 

dönük değerlendirmeler bizleri daha da iyi sonuçlara götürecektir. Genel olarak 

bilinen, Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den sonra Hz. Osman’ın gelmesidir ki, bu Ehl-i 

Sünnet ekolunun benimsediği bir görüş olup, bazı Selefîlerin sıralamada Hz. 

Osman’nın önüne Hz. Ali’yi geçirdikleri görülmektedir. Meselâ; İbn Hacer’in 

naklettiğine göre, İbn Main (ö. 233/847) şöyle demektedir: “Kim ki Ebû Bekir, 

Ömer, Osman ve Ali derse, Ali’nin önceliği ve üstünlüğü herkes tarafından bilinir. 

Kimler ki Ebû Bekir’i, Ömer’i ve Osman’ı dile getirip, Ali’yi zikretmeden susarsa, 

                                                           
278 A.g.e., IV,302. 
279 en-Nevevî, Şerhu Sahihi Muslim, XV, 148. 
280 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VII, 15. 
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bu gibi kimselerle tartışmak gerekir.” İbn Maîn sözlerine şöyle devam etmektedir:” 

Bu sözler, Osman’ı sevmede aşırı giden kimseler tarafından söylenmiştir. Böylece 

Hz. Ali’yi gözden düşürmeye çalışmaktadırlar.” 281   

  Aynî (ö. 855/1451)’nin,  Hz. Osman’ın, Ebû Bekir ve Ömer’den sonra en üstün 

olması ile ilgili değerlendirmesi şu şekildedir: “Halifelerin üstünlük sıralaması ile 

ilgili hadis, Hz. Osman’ın Ebû Bekir ve Ömer’den sonra en üstün kimse olduğunu 

gösterir.” Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile kimseyi eşit tutmayız, sonra bunlar 

dışında kalan kimseleri bırakırız” sözüyle, onlar Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den sonra 

Hz. Osman’ın üstün olduğunu dile getirdiler. Zaten Hz. Peygamber’in ashabı bu 

duruma itiraz etmez. Yine onlar bu sözle, bu üç kişinin üstünlüğünü açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Bundan sonra kimse hakkında da bir yargıda bulunmayız.” 

demektedir. Aynî (ö. 855/1451) bu sıralamaya başka bir boyut getirerek 

değerlendirmesine şu şekilde devam etmektedir: Hz. Ali Hz. Peygamber zamanında 

yaşamış genç sahabî idi. İbn Ömer Hz. Ali’yi red etmiş değildir. Hz. Osman’dan 

sonra onun üstünlüğünü tehir de etmiş değildir.”282 Hz. Ali’nin üstünlüğü bilinen bir 

şeydir. Ne İbn Ömer ne de bir başka biri bunu inkâr eder. Ehl-i Sünnet yanında, Hz. 

Osman’dan sonra Hz. Ali’nin üstünlüğü hususunda fikir birliği vardır.283 

  Aynî (ö. 855/1451) bu değerlendirmesiyle, İbn Ömer tarafından sıralamaya 

alınmayan Hz. Ali’nin ümmet nazarındaki üstünlüğünü dile getirmeye çalışmaktadır. 

Hiç şüphesiz ümmet nazarında Hz. Ali üstün bir kimsedir. Şayet Hz. Ali, Hz. 

Peygamber zamanında çocuk olduğu için sıralamaya alınmamışsa, İbn Ömer 

tarafından nakledilen bu sözün, halife veya hilâfetle bir ilgisinin olmadığı anlaşılır. 

Bu sözle Şia’nın iddialarına cevap verilmek isteniyorsa söz konusu sıralamanın 

siyasî sebeplerle yapılma ihtimalini daha da artırmaktadır. 

  Halifelerin sıralanması ile tartışmalara İbn Abdilberr (ö. 463/1071) de 

katılmaktadır. O, bu konuda şu görüşü dile getirmektedir: “İbn Ömer tarafından 

söylenen bu söz, Ehl-i Sünnetçe kabul edilen üç kişiden sonra, insanların en üstünü 

Hz. Ali olduğu anlayışına ters düşmektedir. Ehl-i Sünnet âlimleri, üç kişiden sonra 

insanların en üstününün Hz. Ali olduğu hususunda görüş birliği sağlamışlardır. Bu 

görüş birliği, İbn Ömer hadisinin senedi sahih bile olsa, metninin galat olduğuna 

                                                           
281 A.g.e.,  VII, 16. 
282 el-Aynî, Umdetu’l-Kârî, XVI, 205. 
283 A.g.e.,  XVI, 206. 
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delalet etmektedir”284 Bu tür farklı anlayışları ve çelişkileri el-Benna’nın ”el-Fethu’r-

Rabbânî” isimli eserinde de görmek mümkündür. el-Benna  eserinin bir yerinde “Hz. 

Peygamber vefatından önce yerine kimseyi tayin etmemiştir” derken285aynı eserin 

başka bir yerinde ise “Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz” rivayetini Hz. 

Ebû Bekir’in hilâfetine delil olarak kabul etmiştir.286 

  İbn Teymiyye (ö. 728/1327), “Benden sonra Ebû Bekir’e ve Ömer’e uyunuz” 

hadisini siyasî anlamda ele alarak, onların sırasıyla yönetime geçmesi olarak 

değerlendirmektedir.287 

  İbn Kesir (ö. 774/1343) ise, Hz. Ebû Bekir’in üstünlüğü ve hilâfete liyakati ile 

ilgili hadislerin sahih olduğunu ifade ettikten sonra, “Kimin halife olacağı hususunda 

açık bir nass yoktur. Ne “Ehl-i Sünnet”in iddia ettiği gibi Ebû Bekir’in  ne de, 

Rafizîler’in iddia ettiği gibi Ali’nin halife olacağıyla ilgili nass yoktur. Fakat her akıl 

sahibinin de kabul ettiği gibi, Hz. Ebû Bekir’in halife olacağına dair kuvvetli işaretler 

vardır.” demektedir”288 İbn Kesir’in bu ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, her ne kadar 

kendisi halife seçiminde her iki tarafın görüşünün yanlışlığını ortaya koymaya çalışsa 

da, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde, Hz. Peygamberin işareti olduğunu kabul 

etmektedir. 

  İlk halife seçiminde, muhacirûn ve ensar arasında meydana gelen iktidar  

mücadelesinde, zikredilen rivayetlerdeki gibi benzer her hangi bir sıralama 

görülmezken, en muteber kabul edilen hadis kitaplarında dahi, uydurma rivayetlerin 

toplandığı hadislere içerik bakımından paralellik arz eden haberlere rastlanmaktadır. 

Dört halifenin üstünlükleri dile getirilirken genelde, Hz. Ebû Bekir ve Ömer ismi 

üzerinde görüş birliğinin fazla olduğu, bazı rivayetlerde bu iki isme Hz. Osman’ın da 

ilâve edildiği görülmektedir, Hz. Ali ise, bu sıralamada yerini alamamaktadır. Daha 

önce de ifade edildiği gibi, Şia’nın  Hz. Ali’nin yönetime geçmede önceliği olduğu  

iddiası, sünnîlerin ilk halife Ebû Bekir’i Cibril’e seçtirilme düşüncesinin oluşumunda 

etkili olmuştur. Hâl böyle iken, en sıhhatli kabul ettiğimiz hadis kitaplarından 

uydurma rivayetlerin toplandığı hadis kitaplarına kadar, aynı içerikteki rivayetlerin 

                                                           
284 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî , VII, 16. 
285 el-Bennâ, el-Fethu’r-Rabbânî, XXIII, 4. 
286 A.g.e, XXIII, 55. 
287 İbn Teymiyye, Mecmûu Fetevâ, XXXV, 23. 
288 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, V, 250. 

muhammed
Highlight



  72 

bulunması nasıl açıklanacaktır? sorusunun cevabını Mehmet S. Hatiboğlu’nun şu 

ifadelerinde bulmak mümkündür: 

  “Ümmetin ekseriyetini kazanamamış olmaları sebebiyle siyasî varlıklarını, Hz. 

Ali’nin hilâfete geçmesine kadar gösterme imkânını bulamayan Âl-i Beyt’in 

muahhar taraftarları, hilâfeti Peygamber ailesine çevirebilmekte tek çareyi, vesayet 

iddiasını ortaya atmakta bulacaklardır. Davaları kısaca şudur: Hz. Peygamber, yerine 

geçecek kimse olarak Ali’yi vasiyet etmişken, ilk üç halife onun bu hakkını gasp 

etmiştir. Şia bu iddiasını nasıl Hz. Peygambere ispat ettirmek zorunda kalmışsa 

onların karşısında olan Ehl-i Sünnet de bu görüşü mecburen ona tekzip ettirmek 

yoluna gitmiştir”289 İlk üç halife sıralandıktan sonra, Hz. Ali’nin sıralamada yer 

almaması, Ehl-i Sünnet kanadının Şia iddiasına bir cevabı olmaktadır. Biz burada 

Hz. Peygamberin yanında yer almış, hayatın bütün zorlukları karşısında, Hz. 

Peygamberi ve savunmuş olduğu davayı korumak için büyük çaba harcamış 

sahabelerin ne kadar üstün nitelikte insanlar olup olmadığını tartışmamaktayız. 

Öncelikle de bu cephenin ön safında yer alan, Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve 

Ali’nin Hz. Peygamberle olan ilişkilerini de ele almak niyetinde de değiliz. Hayatta 

iken zikredilen rivayetleri çağrıştırır  herhangi bir şey telkin etmeyen Hz. Peygamber, 

daha sonra birtakım siyasî olaylar sonunda, farklı görüşleri savunan kişiler ve 

grupların fikir sözcülüğünü yapar duruma getirilmiştir. Bu durum, ayetler ve 

rivayetler kanalıyla gerek Ehl-i Sünnet ve gerekse Şiîler tarafından sürekli gündemde 

tutulmuştur. Kur’an’ın yönetimle ilgili olarak ortaya koymuş olduğu genel 

prensipler, Hz. Peygamber’in hayatta iken herkes tarafından bilinen sahih 

uygulamaları  ve konuyla ilgili tarihî olaylar dikkate alındığında, Hz. Peygamber’in 

teşvik bakımından övdüğü sahabelerle ilgili bu haberleri siyasî anlamda 

değerlendirmek ve bundan bir siyasî sonuç çıkarmak mümkün değildir.  

  3. Hz. Peygamber  ile  Bir  kadın  Arasında  Geçen  Konuşmanın   Ebû 

Bekir’in  Hilâfeti İle İlgisi 

  Hilâfet-nass ilişkisi çerçevesinde ele alınabilecek diğer rivayetler de, Hz. 

Peygamber ile bir kadın arasında geçen konuşmadır. Bu konuşmayı hadis 

kaynaklarında görmek mümkündür. 

                                                           
289 Hatiboğlu, Mehmed; Hz. Peygamber'in Vefatından Emevilerin Sonuna Kadar - Siyasî -İçtimaî-
Hadiselerle Hadis Münasebetleri, s.21. 
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 Peygamber ile bir kadın arasında geçen konuşma (Şema: 5) 

           Hz. Peygamber 
       
Cubeyr b. 

Mut’im 
↓ 

Ya’kûb b. 
Cubeyr 

↓ 
Ebî 
↓ 

Ebîhi 
↓ 

Muhammed b. 
Cubeyr 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö. 241/855) 

        Ebîhi 
        (Cubeyr b. Mut’im) 

↓ 
Muhammed b. Cubeyr 

    
İbrahim b. Sa’d 

    
Abdulaziz b. 

Abdullah 
↓ 

Buharî 
 (ö. 256/870) 

Abbâd b. 
Mûsa 
↓ 

Muslim 
(ö. 261/874) 

 
 

Ebîhi 
↓ 

Ebî 
↓ 

Ya’kûb b. 
İbrahim b. 

Sa’d 
↓ 

Abd b. 
Humeyd 

↓ 
et-Tirmizî 
(ö. 279/892) 

  
   Şemada da görüldüğü gibi söz konusu rivayet eş-Şâfiî’nin es-Sunenu’l-

Me’sûra290 ve Ahmed b. Hanbel’in el-Musned’inde Cubeyr b. Mut’im (ö. 56/676) 

tarafından şöyle nakledilmektedir: 

  “Hz. Peygamber’e bir kadın geldi  ve onunla bir şey konuştu. Hz. Peygamber 

de kadına kendisine tekrar gelmesini emretti. Kadın: “Ya Rasûlallah, ben gelir de 

seni bulamazsam ne buyurursun” dedi -kadın sanki ölümü kastediyordu- Hz. 

Peygamber de bunun üzerine “Şayet beni bulamazsan Ebû Bekir’e git” dedi.”291 Söz 

konusu rivayet Buharî’de de aynı metinle yer almaktadır.292 eş-Şâfiî ve Ahmed b. 

Hanbel ve Buharî rivayetinin isnadında yer alan Muhammed b. Cubeyr, az hadis 

rivayet etmesine rağmen güvenilir olarak kabul edilmiştir. Ancak onun Ömer b. 

Hattab’dan işittiği hadisler sıhhatli sayılmamıştır. Darekutnî onun hadislerini mürsel 

olarak rivayet etmiştir. Abdulmelik b. Mervan da onu doğru bir kimse olarak 

tanımıyorum demiştir.293 Aynı isnatta yer alan Yakûb b. Cubeyr hakkında “meçhûl” 

değerlendirmesi yapılmaktadır.294 Dolayısıyla bu rivayetin isnadı esas alınarak 

                                                           
290 eş-Şâfiî, es-Sunenu’l-Me’sûra; s.363. (eş-Şâfiî’nin es-Sunenu’l-Me’sûra isimli bu eseri, ilk önce 
Ebû İbrahim İsmail b. Yahya el-Muzenî ve daha sonra da, Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. et-
Tahanavî tarafından kaleme alınmıştır.)    
291 Ahmed b. hanbel, el-Musned,  IV, 83. 
292 el-Buharî, 93. Ahkâm. 51, VIII, 127. 
293 İbn Ebî Hâtim er-Razî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl., VII,218; İbn Hıbban, a.g.e., V,355; el-İclî, 
a.g.e.,  s.401; İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 91-92. 
294 ez-Zehebî, Mizan, IV, 449. 

Ebîhi (Cubeyr b. 
Mut’im) 

↓ 
Muhammed b. 

Cubeyr b. Mut’im 
↓ 

Ebîhi (Sa’d b. 
İbrahim) 

↓ 
İbrahim b. Sa’d b.  

İbrahim 
↓ 

eş-Şâfiî 
(ö.204/819) 
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sıhhatli olduğunu söyleme imkanı yoktur. Aynı rivayet Muslim (ö. 261/875)’in es-

Sahih’inde ve et-Tirmizî (ö. 279/892)’nin es-Sunen’inde  aynı  râvi  tarafından aynı 

lâfızlarla rivayet edilmiştir.295 

  Ahmed b. Hanbel, Buharî, Muslim ve Tirmizî de aynı lâfızla  geçen bu rivayet, 

Heysemî de ise farklı lafızlarda yer almakta, kadının yanına gideceği kimseler 

arasına, sırayla Hz. Ömer ve Hz. Osman da katılmakta, Hz. Ali ise bu sıraya dahil 

edilmemektedir. 

  Safvan, Muhammed b. Ömer, Bukeyr b. Mısmar, Abdullah b. Hıraş b. 

Umeyye, Ebû Hırâş Umeyye el-Huzâî isnadıyla gelen rivayet şöyledir: “Hz. 

Peygamber’den bir şey istiyordum. Ona şöyle dedim: Eğer seni bulamazsam (sorusu 

üzerine), Hz. Peygamber de, Ebû Bekir’e  git karşılığını verdi. Eğer Ebû Bekir’i 

bulamazsam, dedim O da Ömer’e git dedi. Ömer’i de bulamazsam, Osman’a dedi. 

Eğer Osman’ı da bulamazsam sorusu üzerine Hz. Peygamber sustu, ben de sorumu 

iki veya üç defa tekrar ettim...”296 Hadisin ravilerinden Muhammed b. Ömer (ö. 

207/823) hadiste zayıf bir kimse kabul edilmekte ve rivayetlerine değer 

verilmemektedir. Ayrıca yalan rivayetlerde bulunduğu da bize gelen haberler 

arasındadır.297 Bukeyr b. Mısmar (ö. 153/770) rivayetlerinde güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir. Bunun yanında onunla ilgili olarak sika ravi seviyesinde 

olmadığı (Leyse bihi Be’sun), hatta hadis rivayetinde zayıf olduğu değerlendirmesi 

yapılmaktadır.298 Abdullah b. Hıraş, (ö. 160/777) münker hadisler rivayet ettiği, zayıf 

olduğu, ezberlediği hadisleri unuttuğu ve hadis uydurduğu için eleştirilmiştir.299 

Dolayısıyla rivayet isnat bakımından zayıftır. Hz. Peygamber ile bir kadın arasında 

geçen konuşmanın yer aldığı rivayetler, Ahmed b. Hanbel’in el-Musned’inde, 

Buharî’nin es-Sahîh’inde, Muslim’in es-Sahîh’inde ve et-Tirmizî’nin es-Sunen’inde 

yer almakta olup, subût bakımından problemlidir. İsnat bakımından problemli olan 

bu rivayetlerin metin bakımından da anlaşılması hususunda birtakım problemler 

vardır. İnsanî ilişkiler çerçevesinde Hz. Peygamberle bir kadın arasında geçen bir 

                                                           
295 Muslim, 44. Fadâilu’s-Sahabe. 1, H. No: 2386, II, 1856; et-Tirmizî, 46. Menâkib. 16, H. No: 
3676, V, 615. 
296 el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H. No: 1568, II, 223-224. 
297 Buharî, et-Tarihu’s-Sağîr,II, 311; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,20; Bağdadî, Tarihu 
Bağdad, III,3;  İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 363-368. 
298 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  II, 403; İbn Hıbban, a.g.e.,  VI,105; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 495. 
299 Buharî, a.g.e.,  II,179; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,45-46; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,340; el-
Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira, II, 847; İbn Hacer, a.g.e.,  V,198. 
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konuşmanın siyasî olarak yorumlanması rivayetin delâleti açısından da diğer bir 

problemdir. Ayrıca baş vurulacak kimseler arasında Hz. Ali’nin isminin yer 

almaması da dikkat çeken diğer bir husustur.     

  Bu hadislerle ilgili  olarak İslâm âlimleri çeşitli yorumlarda bulunmaktadırlar. 

İbn Hazm (ö. 456/1064)  bir kadının  Hz. Peygamber’e gelerek seni bulamazsam ne 

yaparım “sorusuna, Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’e gidersin” cevabını Hz. Ebû 

Bekir’in hilâfetine delil olarak göstermektedir.300 

  İbn Teymiyye (ö. 728/1327) Hz. Peygamber ile kadın arasında geçen bu 

konuşmayı Hz. Ebû Bekir’in  hilâfetine dair nas olarak yorumlamaktadır. 301 

  Bu tür rivayetlerin yorumu hakkında şerhlerde çeşitli bilgilere rastlanmaktadır. 

Birtakım eserler, bu gibi rivayetlerin Hz. Ebû Bekir’in hilâfetine işaret etmediği dile 

getirilirken, bazı eserlerde de bunun tersi görüşlere rastlamak mümkündür. Meselâ; 

et-Tîbî (ö. 743/1343) bu hadisi, Hz. Ebû Bekir’in hilâfetine bir nass olarak kabul 

etmek etmemekle birlikte, gaybî bir haber olarak nitelendirmektedir.302 Her ne kadar 

et-Tîbî bu sözleriyle doğrudan Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin bu tür rivayetlerle ilişkisi 

olmadığını dile getirmeye çalışsa da, bu olayı Allah (c.c.)’ın gaypten haberi  kabul 

etmektedir. Halbukî Hz. Peygamberin gelecekten haber veren sözlerini ihtiva eden 

rivayetleri sıhhatli kabul etmediğimiz gibi, bu tür rivayetlerle amel etmenin doğru 

olmadığını da düşünmekteyiz. Kastâllanî (ö. 923/1518) ise bu rivayeti, Hz. 

Peygamber’den sonra  Hz. Ebû Bekir’ in halife olacağına dair  bir işaret olarak  kabul 

etmektedir.303 

  Bu hususta zikrettiğimiz rivayetler ve şârihlerin  görüşleri çerçevesinde şu 

tespitleri yapmak mümkündür: Yönetim gibi herkesi ilgilendiren çok önemli bir 

konuda  Hz. Peygamber’in sadece bir kadına bilgi vermesi zayıf bir ihtimaldir. Böyle 

bir işaret olmuş olsaydı, Benî Saide’de kimin yönetime geçeceğiyle  ilgili herhangi  

bir tartışma olmaz ve  Hz. Peygamber’in bu konudaki telkinleri  etkili olurdu. Durum 

böyle olmadığına göre, bu ve buna benzer rivayetlerin daha sonraki dönemlerde Şia-

Emevî siyasî mücadelesi neticesinde ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Bu 

rivayetler subût bakımından problemli olduğu gibi delalet problemi de vardır. 

Ümmetin büyük çoğunluğu tarafından, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. 
                                                           
300 İbn Hazm, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihâ,  IV,108. 
301 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne,  I, 488. 
302 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî,  XI, 222. 
303 Kastallânî, İrşâdu’s-Sârî, X, 272. 
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Ali dörtlüsünün yönetimde bulunduğu dönem, “Raşit Halifeler” dönemi kabul 

edilirken, Hz. Ali’nin bu dörtlüden ayrı  tutulması  bu tür yaklaşımların  Şia’ya bir 

cevap olma ihtimâlini daha da  güçlendirmektedir. Hz. Ali’nin bu sıralamada hariçte 

tutulmasının bir takım nedenleri olabilir. Bunların başında, siyasî nedenlerle Ehl-i 

Beyt’e muhalefetin etkisi ile Hz. Ali’nin bazı çevrelerce bu sıralamaya dahil 

edilmemesi gelmektedir. Şayet Hz. Peygamber halifelerin sırasını vefatından önce 

belirlemiş olsaydı, Hz. Ali’yi bu sıralamanın dışında bırakması söz konusu olmazdı.  

   4. Hz. Peygamber ile Hz. Aişe Arasında Geçen Özel Bir Konuşmanın  

Siyasî Boyutu 

  Halife-nass ilişkisinin  rivayetlerdeki  yansımalarına bir başka örnek de, Hz. 

Peygamber ile Hz. Aişe arasında geçen özel nitelikteki bir konuşmada Hz. 

Peygamber’in kendinden sonra yönetime kimin geçeceği hususundaki temennisidir.  

  Hz. Peygamber ile Hz. Aişe arasında geçen konuşmayı dile getiren rivayetin 

geliş yolları (Şema: 6) 

Hz. Peygamber 
    

Aişe 
    
Kasım b. 

Muhammed 
↓ 

Yahya b. Saîd 
↓ 

Suleyman b. Bilâl 
↓ 

Yahya b. Yahya 
↓ 

Buhârî 
(ö. 256/870) 

Urve 
↓ 

Zuhrî 
↓ 

Salih b. 
Keysan 

↓ 
İbrahim b. 

Sa’d 
↓ 

Yezid b. 
Harun 
↓ 

Muslim 
(ö. 261/874) 

 
 

 Şemada da görüldüğü gibi İbn Sa’d (ö.230/245) ve Buharî (ö.256/870)’de yer alan 

haber şöyledir:  Hz. Aişe bir gün hastalandı: “Vay başım ağrıyor (ölüyorum) dedi. 

Hz. Peygamber de, keşke ben sağ iken (ölsen) olsa, senin için tövbe diler, dua 

ederdim” dedi. Bunun üzerine Aişe birden parladı: “Vay başıma gelen, sen benim 

ölmemi istiyorsun herhalde. Ben öleceğim, sen de eşlerinden biriyle baş başa 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö. 241/855) 

Muhammed 
b. Abdillah 

↓ 
İbn Sa’d 

(ö.230/845) 

Ubeydullah b. 
Abdillah b. Utbe 

↓ 
Afîf b. Amr 

↓ 
el-Hakem b. el-

Kâsım 
↓ 

İbn Sa’d 
(ö.230/845) 

 

İsmail b. Ebî 
Hakim 
↓ 

Hişam b. 
Ammara 

↓ 
Muhammed 

b. Ömer 
↓ 

İbn Sa’d 
(ö.230/845) 

Muhammed 
b. Ömer 

↓ 
İbn Sa’d 

(ö.230/845) 
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kalacaksın” değil mi? dedi. Rasûlullah (s.a.v.) (sözü değiştirerek)  bilakis ben 

ölüyorum, vay başım. Ebû Bekir’e ve oğluna haber göndermek istedim. Ancak bunu 

işiten bir şey çıkarmaya çalışan kimseye ümit vermek endişesiyle, kendi kendime bu 

durumu Allah kabul etmez, müminler de ret ederler ya da bu işi Allah istemez ve 

müminler kaçınırlar” dedim.304  

Söz konusu rivayetin İbn Sa’d ravilerinden Muhammed b. Ömer (ö. 207/823) 

hadiste zayıf bir kimse kabul edilmekte ve rivayetlerine değer verilmemektedir. 

Ayrıca yalan rivayetlerde bulunduğu da bize gelen haberler arasındadır.305 Ayrıca 

Buharî ravilerinden Yahya b. Yahya (ö.226/841), güvenilir olarak 

nitelendirilmiştir.306 Suleyman b. Bilal (ö. 172/789), çok hadis rivayet eden güvenilir 

ravilerden kabul edilmiştir.307 Hadisin diğer ravisi Yahya b. Saîd (ö. 144/762) İbn 

Sa’d, Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Maîn, Ebû Hatim ve Ebû Zur’a nazarında 

güvenilir olarak kabul edilmiştir.308 Buharî’nin es-Sahih’inde yer alan bu rivayetin 

senedinde herhangi bir problem görünmemektedir. Ancak rivayetin siyasî olaylara 

delâlet ettiğini söylemek mümkün değildir. Bu hususta ulema farklı görüşler dile 

getirmişlerdir. Örneğin bu rivayet İbn Teymiyye (ö. 728/1327) tarafından hilâfetin 

nasla olduğuna delil gösterilmiştir.309 

  et-Tîbî (ö. 743/1343) Hz. Peygamber’in, Hz. Aişe’den Ebû Bekir’i ve oğlunu 

çağırmasını istemesi  açık bir nass olmaksızın Ehl-i Sünnet’in Ebû Bekir’in hilâfetine 

delil olarak kabul etmektedir. Sahabe, onun üstünlük bakımından önde olduğunu ve 

hilâfete geçmenin onun hakkı olduğu hususunda görüş birliğindedir”310 et-Tîbî 

yorumunda Hz. Ebû Bekir’in seçilmesi hususunda açık bir nass olmadığını kabul 

ederken, yine de bu rivayetin, Ehl-i Sünnetin delili olduğunu ifade etmektedir. Bu 

rivayetin Ehl-i Sünnetin delilleri arasında yer alması, daha sonraki dönemlerde ortaya 

çıkan Şia’nın nasla imam tayinine bir cevap verme amacına yöneliktir. 

                                                           
304 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr, II,225; el-Buharî, 93. Ahkâm 51, VIII, 126;  75. Merdâ. 16, 
VII, 8. 
305 Buharî, et-Tarihu’s-Sağîr,II, 311; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,20; Bağdadî, Tarihu 
Bağdad, III,3;  İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 363-368. 
306 Ahmed, b. Hanbel, el-İlel, II, 232; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XXXII, 35; İbn Ebî Hâtim er-Razî, 
a.g.e.,  IX,197; İbn Hacer, a.g.e.,  XI, 296-297. 
307 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  IV,104; İbn Hıbban, a.g.e., VI, 388; İbn Hacer, a.g.e.,  IV, 175-176. 
308 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX,147-149; İbn Hıbban, a.g.e., VII,592; el-İclî, a.g.e., s.471; İbn 
Hacer, a.g.e., XI, 321-323. 
309 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, I, 492 ve 496. 
310 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, XI, 221. 
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  Bu rivayeti, Hz. Peygamberle Hz. Aişe arasında geçen özel bir konuşma 

olarak kabul etmek gerekirken, daha sonraki dönemlerde hukukî ve siyasî olarak 

değerlendirilmesi hadislerin farklı şekilde yorumlanması sonucunu getirmiştir.   

   İbn Hacer (ö. 852/1448) ise bu rivayeti şu şekilde yorumlamaktadır: “Bu hadis 

Hz. Peygamber’in hastalığının başlangıcına işaret etmektedir. O ashabına namaz 

kıldırmaya devam etmiş, hastalığı şiddetlenince de  namazını hanımlarının evinde 

kılmıştır. Daha sonra da Hz. Aişe’nin evinde kalmıştır. Yine bu hadis, Hz. 

Peygamber’in son anlarını, Hz. Aişe’nin yanında geçirdiğini teyit etmektedir. Bu 

olayın Hz. Aişe’nin kardeşinin huzurunda olması ise, Hz Ebû Bekir’in hilâfetine 

işaret eder mahiyettedir...”311 “Yine bu rivayet Hz. Ebû Bekir’in hilâfetine açık bir 

delil kabul edilmiştir.312 Kastallanî (ö. 923/1518) ise açık bir ifadeyle bu hadiste Hz. 

Ebû Bekir’in  hilâfetine işaret vardır” 313demektedir. 

   Her ne kadar şârihler, Hz. Aişe ile Hz. Peygamber arasında geçen özel bir 

konuşmayı, hilâfetin nassa dayandığı iddialarına delil kabul etseler de, iki kişi 

arasında geçen bir konuşmanın herkesi ilgilendiren siyasî mesele olarak   

değerlendirilmesi tutarlı görünmemektedir. Hiç şüphesiz Hz. Peygamber yanında 

sahabenin değeri büyüktür. Onların her biri hakkında çeşitli kanaatler ortaya koyması 

da mümkün olan şeydir. Fakat herkesi ilgilendiren bir meselesinin birkaç kişi 

arasında geçmesi, herkes tarafından bilinmesi gereken bir olayı Hz. Peygamber’in  

aile çevresi ile sınırlı tutulması, O’nun üstlenmiş olduğu peygamberlik misyonuyla 

bağdaşmamaktadır. 

  Yine Ebû Bekir’in hilâfetine nasla işaret edildiği görüntüsü veren diğer bir rivayet, 

Yezid b. Harun, İbrahim b. Sa’d, Salih b. Keysan, Zuhrî, Urve ve Hz. Aişe (ö. 58/677) 

isnadıyla şu şekilde nakledilmektedir: “Hz. Peygamber hastalığı sırasında bana şöyle dedi: 

“Bana Ebû Bekir’i ve kardeşini çağır ki, onlara bir mektup (vasiyet) yazdırayım. Çünkü ben 

bir heveskarın temenni ve arzuya düşmesinden ve bir kimsenin “(Hilâfete) ben daha 

layığım” demesinden korkuyorum. Halbuki Allah  ve müminler Ebû Bekir’den başkasına razı 

olmaz.”314 Ahmed b. Hanbel ve Muslim rivayetinin ravilerinden Yezid b. Harun b. Zâzân es-

Sulemî el-Vasıtî (ö. 206/822), döneminin en tanınan hafız muhaddislerinden olup güvenilir 

                                                           
311 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 125. 
312 A.g.e, XIII, 206. 
313 Kastallânî, İrşâdu’s-Sarî,  X, 271. 
314 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, VI,144; Muslim, 44. Fadâilu’s-Sahâbe. 11, H. No: 2387, II, 1857. 
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olduğu hususunda görüş birliği vardır.315 İbnu’l-Medinî ‘ondan daha iyi hadis ezberleyen 

birini görmedim’ diyerek ezberdeki gücünü dile getirmektedir.316 İbrahim b. Sa’d (ö. 

184/800) da rivayetlerinde güvenilir olarak nitelendirilmektedir.317  Diğer bir ravi Salih b. 

Keysân (ö. 140/758) hadis rivayetinde güvenilir olarak kabul edilmektedir.318 Ayrıca İbn 

Sa’d’ın da ravilerinden olan Muhammed b. Muslim (ez-Zuhrî) (ö. 124/742) küçük 

tabiînlerden olup hadiste hafızdır.319 Değişik şehirlerdeki hadisçileri ziyaret edip, onlardan 

merfu’ ve maktu’ haberler nakletmesiyle tanınan çok hadis rivayet eden sika bir ravi  olarak 

tanınmaktadır.320  

   en-Nevevî (ö. 676/1277)’nin hadisle ilgili yorumu ise şu şekildedir: “Bu hadis Hz. Ebû 

Bekir’in üstünlüğüne ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra meydana gelecek birtakım 

olaylara, Müslümanların da ondan başkasını halife seçmekten kaçınmalarına ve halife seçimi 

esnasında birtakım çekişmelerin olacağına ve bu çekişmelerin hepsinin de olduğuna bir 

delildir. O’nun Hz. Aişe‘ye “Babanla birlikte kardeşini de çağır bir vasiyet yazdıracağım” 

demesinin sebebi, yazı bilmemesindendir”321  

  Bilindiği gibi Hz. Peygamberin vefatı anında bir kağıt istediği fakat bunun bazı 

kimseler tarafından engellendiği iddiası, Şia’nın ön plana çıkardığı bir görüştür. Ehl-i 

Sünnet’in hadis literatüründe de Şia’nın görüşlerine paralellik arz eden bir durum söz 

konusudur. en-Nevevî (ö. 676/1277)’nin açıklamaları da dikkate alındığında, Benî Saide’de 

ensar ile muhacirûn arasındaki hilâfet tartışmaları adeta Hz. Peygamber tarafından haber 

verilmiş, bu haberler sonucunda da Ebû Bekir’in  hilâfetinin işaret edildiği görüşü ön plâna  

çıkarılmıştır. Gerek hadisin lâfzı gerekse de en-Nevevî’nin bu hadis hakkındaki yorumu, 

tarihî olaylara ve Hz. Peygamber’in bu işi ümmetin görüşüne bıraktığı gerçeğine 

uymamaktadır. 

  İbn Teymiyye (ö. 728/1327), “Bana Ebû Bekir’i ve kardeşini çağır ki, onlara bir 

mektup (vasiyet) yazdırayım” ifadesini şu şekilde yorumlamaktadır. “Hz. Peygamber bir 

yazı yazdırmak istediğini ortaya koydu. Sonra bu meselenin her hangi bir tartışmaya meydan 

vermeyecek kadar açık olduğunu anladı.”322 Görüldüğü gibi İbn Teymiyye (ö. 728/1327) de 

                                                           
315 İbn Sa’d, a.g.e., VII,314; Ahmed b. Hanbel, el-İlel,I,312; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX,295; 
İbn Hıbban, a.g.e.,  VII,632; el-İclî, a.g.e.,  s.481; en-Nevevî, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Lugât, II, 163; ez-
Zehebî, a.g.e.,  I,318; İbn Hacer, a.g.e.,  XI,367. 
316 en-Nevevî, a.g.e, II, 164; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 318; İbn Hacer, a.g.e.,  XI, 367. 
317 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,478; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  I,101; el-İclî, a.g.e., s.52; ez-
Zehebî, a.g.e.,  I, 252; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 121. 
318 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  IV,410-411; İbn Hıbban, a.g.e., VI,454;  el-İclî, a.g.e., s.226; ez-
Zehebî, a.g.e., I, 148; İbn Hacer, a.g.e.,  IV, 399. 
319 ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 111. 
320 İbn Sa’d, a.g.e.,  IV,126; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 109; İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 448. 
321 Nevevî, Şerhu Sahihi Muslim, XV,155. 
322 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, I,525. 
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en-Nevevî (ö. 676/1277) gibi,  Şia’nın Hz. Ali’nin nasla tayin  iddiasına paralel bir görüş 

ileri sürmektedir. Söz konusu rivayetler ve bu rivayetlere şârihlerin yaptıkları yorumlar esas 

alınarak isim belirtilerek halife tayini veya buna bağlı olarak her hangi bir modelden söz 

etmek mümkün görünmemektedir. 

    5.  Rüyâ Hadisleri ve Hilâfet Meselesi 

  Her ne kadar hadislerin metinlerinde halife veya hilâfet kelimeleri yer almasa da ilk 

dönem halifelerinin seçimi gerek Hz. Peygamber’in ve gerekse sahabenin görmüş oldukları 

birtakım rüyâlara dayandırılmakta, bu durum hilâfet-nass ilişkisini göstermesi açısından 

önem taşımaktadır. Hadis kitaplarında rüyâ da halifelerin seçtirilmesini dile getiren 

rivayetlere rastlanmaktadır.  
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Rüya hadisleri ve hilâfet ilişkisini gösteren ravi şeması şöyledir (Şema; 7) 

Hz. Peygamber 
            

Ebû Hurayra  
  ↓   

 

Zuhrî 
↓ 

Ma’mer 
↓ 

Abdurrazzak 
(ö. 211/826) 

Salim b. 
Abdullah 

↓ 
Ebû Bekr b. 

Salim 

↓ 

Ubeydullah b. 

Ömer 

↓ 
Muhammed 

b. Beşir 
↓ 

İbn Ebî 
Şeybe 

(ö. 235/849) 

Ebû Salih 
↓ 

Âsım b. 
Suleyman el-

Basrî 
↓ 

Zâide b. 
Kudâme 

↓ 
Muaviye b. 

Ömer 

↓ 
Ahmed b. 

Hanbel 
(ö. 241/855) 

Saîd b. el-Museyyeb 
↓ 

Zuhrî 
    

Yunus b. Yezîd 
    
Abdullah 

↓ 
Buharî 

(ö. 256/870) 

Abdullah b. 
Vehb 
↓ 

Harmaletu’bnu 
Yahya  
↓  

Muslim 
(ö. 261/874)  

İbrahim b. 
Saîd 
↓ 

Yeseratu’bnu 
Safvan b. 
Cemil el-

Lahmî 
↓  

Buharî 
(ö. 256/870)

 

 

 

   

 

 

   

  Rüya yoluyla halifelerin tespit edildiğini dile getiren rivayetler ravi şemasında 

da görüldüğü gibi Abdurrazzak (ö. 211/826)’ın el-Musannaf’ında323 ve İbn Ebî 

Şeybe (ö. 235/849)’nin el-Musannaf’ında324 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-

Musned’inde325 Buharî (ö. 256/870)’nin es-Sahih’inde yer almaktadır. Ebû Hurayra 

Hz. Peygamber’den şöyle duyduğunu  haber vermektedir: “Uyuduğum bir anda 

kendimi bir kuyunun başında  gördüm, bir kova ile kuyudan Allah’ın  dilediği kadar 

su aldım. Sonra İbn Kuhâfe (Ebû Bekir)  bir veya iki dolu kova su aldı. Ebû Bekir 

suyu az bir şekilde aldı. Allah O’nun bu zafiyetini bağışladı. Sonra sıra Ömer’e geldi 

                                                           
323 Abdurrazzak, el-Musannaf, (Ma’mer b. Raşid),  H.No: 20703,  XI, 337. 
324 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No: 30485, VI, 177. 
325 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, II, 369. 

 
Semure b. Cundeb 

↓ 
Ebîhi 
↓ 

Eş’as b. Abdurrahman 
↓ 

Hammad b. Seleme 
↓ 

Affan b. Muslim 
↓ 

Muhammed b. Musenna 
↓ 

Ebû Davûd 
(ö. 275/888) 
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ve hiçbir insanın  boşaltamayacağı kadar su boşalttı. Taki insanlar develerini suyun 

yanına çöktürdü”326 Rivayetin İbn Ebî Şeybe isnadında yer alan Salim b. Abdullah 

(ö. 106/725), genel olarak hadiste “sika” kabul edilmesine rağmen, babasından 

naklettiği rivayetlerin “munkatı” olduğu haber verilmektedir.327 Ayrıca bu rivayetin 

Ahmed b. Hanbel isnadında yer alan Asım b. Suleyman el-Basrî (ö. 142/760); İbnu’l-

Medinî ve bazı kimselerce sika kabul edilmesine rağmen328, İbn Kattan tarafından 

zayıf kabul edilmiş ve kendisinden hadis alınmamıştır. Ayrıca İbn İdris kötü 

hıfzından dolayı ondan hadis almamıştır.329 

  İlk iki halifenin nassa dayalı bir şekilde üstünlüğünü dile getiren aynı rivayet, 

Salim’in babası yoluyla, Buhârî’nin es-Sahihi’nde aynı lâfızlarla ta’bîr bölümünde 

Ahmed b. Yunus, Zuheyr, Musa b. Ukbe kanalıyla330yer almaktadır. Hadisin 

ravilerinden Ahmed b. Yunus, güvenilir bir kimse olarak bilinmektedir.331 (Zuheyr  

b. Harb el-Bağdâdî) Ebû Hayseme (ö. 234/849) hadis rivayetinde hafız ve rical 

ilminde önde gelen kimse olarak kabul edilmektedir.332 Musa b. Ukbe (ö. 141/759) 

ise, güvenilir raviler kategorisindedir.333 Aynı rivayete benzer bir metin de 

Buhârî’nin Tevhid bölümünde yer almaktadır.334 Ravilerden Yeseretu’bnu Safvan b. 

Cemil el-Lahmî (ö. 216/831), Ebû Zur’a ve Ebû Hatim tarafından güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir.335 İbrahim b. Sa’d (ö. 184/800) da rivayetlerinde güvenilir 

olarak nitelendirilmektedir.336 Rüya yoluyla halifelerin tespit edildiğini iddia 

edenlerin delilleri arasında bulunan ve Abdurrazzak’ın el-Musannaf’ında, Ahmed b. 

Hanbel’in el-Musned’inde, Buharî’nin es-Sahîh’inde ve et-Tirmizî’nin es-Sunen’inde 

                                                           
326 el-Buharî, 62. Ashabu’n-Nebî. 5, IV, 193; et-Tirmizî, 32. Kitabu’r-Ru’ya, 10. H. No: 2289, VI, 
541. Ayrıca bkz, Taberânî, Musnedu’ş-Şamiyyîn, H. No: 640, I, 369-370; age; H. No: 1726, III, 23. 
327 İbn Sa’d, a.g.e.,  V,195; el-İclî, a.g.e.,  s. 174; İbn Hacer, a.g.e.,  III, 438. 
328 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,20; İbn Hıbban, a.g.e.,  V,237. 
329 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,343; ez-Zehebî, Mizan, II, 350; İbn Hacer, a.g.e.,  V, 43. (Asım b. 
Suleyman hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
330 el-Buharî, 91. Ta’bîr. 29. VIII, 78. 
331 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  I, 81. 
332 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,591; İbn Hıbban, a.g.e., IV,264; Bağdadî, Tarihu Bağdad; 
VIII,482; ez-Zehebî, a.g.e., I, 437; İbn Hacer, a.g.e.,  III, 342. 
333Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,34; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,154-155; İbn Hıbban, a.g.e.,  
V,404;  el-İclî, a.g.e., s. 444; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 148, 
334 el-Buharî, 97. Tevhîd. 31, VIII, 193. 
335 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  IX,328; İbn Hıbban, a.g.e.,  IX,291; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, 
III, 1927. 
336 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,378; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  II, 101-102; el-İclî, a.g.e.,  s.52; ez-
Zehebî, a.g.e., I, 252; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 121. 
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yer alan bu rivayetin İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) 

isnadı sıhhatli değildir.  

  Her ne kadar rivayetin Buharî (ö. 256/870) isnatlarında cerh edilen ravi olmasa 

da söz konusu rivayetin delâleti hususunda birtakım problemler vardır. İlk anda “Bu 

rivayetlerde ne var? Hz. Peygamber bu hususta bir rüyâ görmüş olabilir” düşüncesi 

akıllara gelebilir. Yine Hz. Peygamber tarafından birtakım kimselerin övüldüğü fikri 

normal kabul edilebilir. Ancak durum hiç de bu saydığımız ihtimaller doğrultusunda 

gelişmemiş, rüyâ yoluyla halifelerin   kuyudan su çekmeleri rivayetler kanalıyla dile 

getirilmiş ve hilâfetin nasla olduğuna delil gösterilmiştir.337 Birtakım şerhlere 

bakıldığı zaman saydığımız ihtimâllerin hiç birini görmek mümkün değildir. Bu ve 

buna benzer rivayetleri et-Tîbî (ö. 743/1343) şu şekilde yorumlamaktadır. “Kuyudan 

su çekme, yönetim işlerini yerine getirme ve o kimsenin yönetimde bulunması 

siyaseti anlamına gelmektedir. Hz. Ebû Bekir’in bir veya iki kova su çekmesi, O’nun 

hilâfetinin kısalığına delalet etmektedir. O, bir iki sene hilâfet görevinde bulunduktan 

sonra, halifelik Hz. Ömer’e geçmiştir. Hadiste yer alan “zayıflığı” ibaresi şu gibi 

anlamlara gelmektedir: Onun zamanındaki iç ve dış karışıklar, dinden dönme 

olayları, birtakım kavramların farklı  anlaşılması veya insanları  idare etmekteki 

siyasetinin zayıflığına delâlet etmektedir.”338 “Sıra Hz. Ömer’e gelince; elinde 

devenin su içeceği kadar büyük bir kabın olması onun halifeliği zamanında, dinin 

güçleneceğine, sözünün üstünlüğüne, kuvvetine, ayrıca onun zamanda din işlerinin 

ilerlemesine, doğu ve batıda dinin yayılmasına işarettir.”339 

  İbn Hacer (ö. 852/1448) ise bu rivayeti şu şekilde değerlendirmektedir: “Bu 

hadis Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfet süresini göstermektedir. Onların  her 

ikisinin de, kuyudan az veya çok çekmeleri bu süreleri göstermektedir. Tabirciler bu  

rivayette yer alan, kuyuyu kadın, kuyudan çekilen suyu ise evlât şeklinde 

yorumlamışlardır. 340 

  Mubarekfûrî (ö. 1353/1934)’nin et-Tirmizî şerhinde ise bu hadisin yorumu şu 

şekildedir: “Kovanın zikredilmesindeki maksat Hz. Ebû Bekir ve Ömer’in yönetimde 

ne kadar kalacağını göstermektir. Yine bu hadisten Hz. Ebû Bekir zamanında  

yapılan fetihler anlaşılmaktadır. Hz. Ömer’in kovayla çekmiş olduğu su, hilâfette 
                                                           
337 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, I, 489. 
338 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, XI, 233. 
339 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, XI, 233. 
340 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 415. 
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kalış süresini göstermekte olup aynı zamanda Hz. Ömer’in yapmış olduğu fetihlere 

işaret etmektedir.”341 

  Rüyâ yoluyla Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfetini gösterdiği ileri sürülen 

rivayetin Muslim (ö. 261/874) varyantı ise şekildedir: Ebû Hurayra (ö. 58/677) 

“Rasûlullah’ın şöyle buyurduğunu işittim” demektedir. 

  “Ben uyuduğum  bir anda kendimi duvarı örülmemiş bir kuyu başında gördüm. 

Kuyunun üzerinde bir kova bulunuyordu. Ben hemen kuyudan Allah’ın dilediği kadar 

su çıkardım. Sonra Ebû Kuhâfe’nin oğlu aldı ve o da bir veya iki kova su aldı. Allah 

onu af etsin, onun su çekişinde zayıflık (azlık) vardır. Sonra kova dolduğundan daha 

büyük bir kova hâline geldi. Bu defa onu Hattaboğlu aldı. Artık ben insanlardan 

Ömer gibi çeken hiçbir kimseyi görmedim. Sonra insanlar hayvanları gereği kadar 

suya kandırdılar.”342 Hadisin ravilerinden Harmaletu’bnu Yahya (ö. 253/867) ile 

ilgili olarak Ebû Hatim, “hadisleri yazılır, ancak onlarla amel edilmez” 

değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca hadiste zayıf olarak da değerlendirilmektedir. 

İbn Hıbbân ise, onu güvenilir kimselerden kabul etmektedir.343 İbn Vehb (Abdullah 

b. Vehb) (ö. 177/794), hadis rivayetinde güvenilir bir kimse kabul edilmiş, 

Medine’de insanlar her hangi bir konuda görüş ayrılığına düştüklerinde, İbn Vehb’in 

gelmesini bekleyerek bu problemi ona sormuşlardır. Hadisteki bu durumuna rağmen, 

tedlîs yaptığı, rivayetlerini alırken gevşek davrandığı söylenmektedir.344 Yunus b. 

Yezîd (ö. 159/776), hadiste güvenilir bir kimse olarak bilinmektedir.345 Ancak onun 

ezberinin iyi olmadığı, az hadis rivayet ettiği, rivayetlerinde hatalar olduğu, münker 

hadisleri naklettiği, bundan dolayı hüccet kabul edilemeyeceği söylenmektedir.346 

Dolayısıyla rivayetin Buharî ve Muslim varyantı isnat bakımından sıhhatli değildir. 

 Muslim (ö. 261/874)’in es-Sahih’inin Fadâilu’s-Sahâbe bölümünde geçen bu 

rivayetin, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer gibi sahabenin ileri gelenlerini övmekten 

ziyade siyasî anlamda kullanıldığı görülmektedir. Mesela; en-Nevevî (ö. 676/1277) 

bu rivayetle ilgili olarak şu görüşleri dile getirmektedir: “Alimler, bu rüyânın Ebû 

                                                           
341 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, VI, 569. 
342 Muslim, 44. Fadâilus-Sahabe. 2, H. No: 2392, II, 1860. 
343 Ukaylî, Kitabu’d-Duafâi’l-Kebîr, I, 322; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,174; ez-Zehebî, a.g.e.,  
II, 486-487;  el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, I, 306. 
344 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,189-190; İbn Hacer, a.g.e.,  VI, 70-74. 
345 ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 162;  İbn Hacer, a.g.e.,  XI, 450-452. 
346 İbn Sa’d, a.g.e., VIII,520; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  IX,248; İbn Hıbban, a.g.e., VII,648; el-
İclî, a.g.e.,  s. 488; İbn Hacer, a.g.e.,  XI, 451-452. 
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Bekir ve Ömer zamanında meydana gelecek birtakım siyasî olaylardan  bahsettiğini 

ve bu iki halifenin yapmış oldukları güzel işlerin ortaya çıkacağını, insanların 

faydalanacağını söylemektedirler. Bütün bunların hepsi, Hz. Peygamber ve onun 

bereketinden, sohbetinin etkisinden alınmıştır. Ebû Bekir’in hilâfeti döneminde Ehl-i 

Ridde’ye karşı savaş yapılmış, onların kökü kazınmış, İslâm toprakları  genişlemiş, 

sonra da Ebû Bekir vefat etmiş, onun vefatından sonra yerine Hz. Ömer geçmiştir. 

O’nun zamanında İslâm toprakları genişlemiş, yönetimde istikrar sağlanmıştır. Hz. 

Peygamber’in “Onun çekişinde azlık vardır” sözüne gelince, bu Hz. Ebû Bekir’in 

faziletine herhangi bir sınır getirmemektedir. Ayrıca Hz. Ömer’in Hz. Ebû Bekir’den 

üstün olduğunun ispatı da değildir. Bu ancak, O ikisinin yönetimde  kalma süresini 

bildiren sözdür. Ayrıca, Hz. Ömer’in yönetimde kalma süresinin uzun olmasına, 

İslâm topraklarının genişlemesine, fethedilen ülkelerin çoğalmasına, malların 

artmasına, şehirlerin imâr edilmesine ve divanların oluşturulmasına işaret etmektedir. 

Bütün bunlar, Hz. Ebû Bekir ve Ömer’in hilâfetini, onların yönetimdeki başarısını ve 

Müslümanların bu iki halifeden nasıl faydalandıklarını ortaya koymaktadır”347 

  Daha önce zikrettiğimiz rivayetler göz önüne alındığında, bazılarında Hz. Ebû 

Bekir’in, Hz. Ömer’in, Hz. Osman, bazılarında ise çok az da olsa Hz. Ali’nin ismine 

öncelik verildiği görülmektedir. Bütün bunlar bizleri birtakım soruları cevaplamaya 

sevk etmektedir. Bilindiği gibi Hz. Ebû Bekir ve Ömer dönemi diğer dönemler göz 

önüne alındığında, siyasî çalkantıların  en  az  olduğu   bir  dönemdir. Hz. Osman’ın 

şehit edilmesiyle başlayan siyasî kargaşa, Hz. Ali-Muaviye savaşıyla zirveye 

ulaşmıştır. Müslümanlar bu dönemde çeşitli sebeplerle birbirlerinin kanlarını 

dökmüştür. Hâl böyle olunca İslâm ümmetinin özlem duyduğu dönem olarak Hz. 

Ebû Bekir ve Hz. Ömer  dönemi ön plana çıkmıştır. Şia’nın Hz. Ali’nin hilâfete en 

layık kimse olduğunu ileri sürmesi, Ümeyye Oğulları ile Hz. Ali arasındaki siyasal 

mücadele, tarafları mensubu olduğu  fikirleri Hz. Peygambere destekletme yoluna 

götürmüştür. Hz. Peygamber’in ümmeti arasından iki kişiyi rüyâsında görerek, 

gelecekte onların ne kadar iktidarda kalacağı yorumları ise pek tutarlı 

görünmemektedir. Şayet Hz. Peygamber, kimin iktidarının ne kadar olacağını ve bu 

kişilerin iktidarları döneminde nasıl hizmet yapacaklarını bilmiş olsaydı, vefatından 

sonra meydana gelen siyasî çalkantıların en aza inmesi gerekirdi.” Bir de Hz. 

                                                           
347 en-Nevevî, Şerhu Sahihi Muslim,  XV, 161. 
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Peygamber’in gelecekten haber vermesi Kur’an’a ve Hz. Peygamberin sahih 

sünnetine göre mümkün görünmemektedir.348 Hatiboğlu’nun ifadesiyle 

“Peygamberlerde de kendilerinden sonra vuku bulacak şeylere dair bilgi yoktur. Ta 

ki Allah bildirmiş olsun. O hâlde Kur’an-ı Kerim’de görmediğimiz bir istikbâl 

haberinin kasd-ı mahsusla vücut bulmuş  olduğunda tereddüdümüz olmayacaktır.”349 

   Muhammed b. Musenna, Affân b. Muslim, Hammad b. Seleme, Eş’as b. 

Abdurrahman, Ebîhi ve Semûre b. Cundeb  isnadıyla gelen bir rivayette ise, 

halifelerin sırası değişik bir tarzda dile getirmekte ve  bu sıraya Hz. Osman ve Ali de 

ilâve edilmekte, fakat Hz. Ali’nin dönemi dolaylı ifadelerle pek parlak 

gösterilmemektedir. Rivayet şu şekildedir: “Adamın birisi ya Rasûlallah gökten bir 

kova inmiş gibi olduğunu gördüm”der (Sırayla) Hz. Ebû Bekir geldi ondan az 

miktarda içti. Sonra Ömer geldi ondan kana kana içti. Sonra Osman geldi kana kana 

içti. Sonra Hz. Ali geldi ve kovayı tuttu. Fakat kova döküldü.”350 Hadisin ravilerinden 

Muhammed b.  Musenna (ö. 215/830) hadiste hafızdır. Güvenilir hadis alimlerinden 

kabul edilmesine rağmen Yahya b. Kattân düzeyinde olmadığı söylenmektedir.351 

Son zamanlarında hafızasının zayıfladığı da bize gelen haberler arasındadır.352 Affan 

b. Muslim (ö. 220/835)’in ise, hadiste güvenilir olduğu353 sıhhatli hadisler rivayet 

ettiği haber verilmektedir. Ancak ezberinin kötü (redîu’l-Hıfz) ve hadisleri çok zor 

ezberlediği (batîu’l-Fehm) de bize gelen haberler arasındadır.354 Hammad b. Seleme 

(ö. 167/784) güvenilir bir ravi kabul edilmesine rağmen, evhamları olduğu ve ayrıca 

bazı rivayetlerinde darb yaptığı (hadislerin yazılışı sırasında bazı ibare veya 

kelimelerin iptali) söylenmektedir.355 Buharî onun hadislerini terk etmiştir.356 Ayrıca 

İbn Adiy’ de, onun çok sayıda hadiste metin ve isnat bakımından tek kaldığını 

söylemektedir.357 Hadisin diğer bir ravisi olan Eş’as b. Abdurrahman’nın hadiste 

                                                           
348 Bkz, Hatiboğlu, Mehmed, Hz. Peygamber'in Vefatından Emevilerin Sonuna Kadar - Siyasî -
İçtimaî-Hadiselerle Hadis Münasebetleri,  s.1-7. 
349 Hatiboğlu, a.g.e, s.8. 
350 Ebû Davud, 39. es-Sunne. 8, H. No: 4637, V, 31-32. 
351 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,95, ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 371. 
352 İbn Hıbban, a.g.e.,  IX,111; Bağdadî, Tarihu Bağdad, III, 283; ez-Zehebî, Mizan, III, 600. 
353 ez-Zehebî, a.g.e., I, 379; İbn Hacer, a.g.e.,  VII, 230-234. 
354 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII,30; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,522; el-İclî, a.g.e., s.336; İbn Adî, 
el-Kamil fî Duafâi’r-Rical, VII,104-105;  ez-Zehebî, a.g.e., I, 380. 
355 İbn Sa’d, a.g.e., VIII, 282; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, III,141; İbn Hıbban, a.g.e., VI,216; el-İclî, 
a.g.e.,  s.311; ez-Zehebî, Mizan, I, 590. 
356 İbn Hacer, Tehzîb, III, 14. 
357 A.g.e.,  III, 15. 
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güvenilir olmadığı, hadislerinin yazılamayacağına dair bilgiler verilmektedir.358 

İsnatta cerh edilen ravi olduğu için rivayet senet bakımından zayıftır. Bu rivayette 

ise, dört halifenin isimleri sırayla yer almakta ve adeta onların hilâfette kalış süreleri 

dile getirilmektedir. Ayrıca Hz. Ali’nin diğer halifelere göre hilâfette daha az 

kalacağı rivayetin son kısmında imalı bir şekilde verilmiştir.    

  el-Hattâbî (ö.388/998), Hz. Ebû Bekir’in  az su içmesini onun hilâfet süresinin 

azlığına bir işaret olarak yorumlamaktadır. Ona göre Hz. Ebû Bekir’in iki yıl, Hz. 

Ömer’in de on iki yıl yönetimde kalması bunu doğrulamaktadır.359 Görüldüğü gibi 

el-Hattâbî (ö. 388/998) de bu rivayeti, halifelerin yönetimde kalma sürelerine bir 

işaret olarak yorumlama yoluna gitmiştir. İlk üç halifenin işleri düzgün giderken, Hz. 

Ali’nin kovayı tutmasıyla kovanın dökülmesi bu rivayetin de siyasî amaçlara hizmet 

için ortaya atıldığı  ihtimâlini güçlendirmektedir. 

  Diğer bir rivayet  grubunda ise, halifelerin yönetime geçişlerinin nasla olduğu 

iddiasını ispata yönelik olarak, rüyâda halifeler tartılarak hilâfete geçiş sıraları tespite 

çalışılmaktadır.  

 

 
 
 
 

                                                           
358 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, II,274; İbn Hıbban, a.g.e.,  VI,63; İbn Hacer, a.g.e.,  I, 356. 
359 el-Hattâbî, Maâlimu’s-Sunen, IV, 306. 
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Terazi Rivayetlerinin geliş yolları (Şema: 8) 

Hz. Peygamber 
      

Ebîhi 
↓ 

Abdurrahman b. Ebî Bekra 
↓ 

Ali b. Zeyd 
↓ 

Hammad b. Seleme 
    
Tayalisî 

(ö. 204/819) 
Kubaysa 

↓ 
İbn Ebî Şeybe 

(ö. 235/849)  

Ebû Bekra 

↓ 

Hasan 

↓ 

Eş’as 

↓ 

Muhammed b. Abdullah 
el-Ensarî 

Ali b. Zeyd 
↓ 

Hammad b. Seleme 
↓ 

Musa b. İsmail 
↓ 

Ebû Davûd 
(ö. 275/888) 

    
Ebû Davûd
(ö. 275/888)

Muhammed b. Beşşar 
↓ 

et-Tirmizî  
(ö.279/892) 

 
  Şemada da görüldüğü gibi Tayalîsî (ö.204/819)’nin el-Musned’inde ve 360 İbn 

Ebî Şeybe (ö.235/849)’nin el-Musannaf’ında361 yer  alan rivayet şöyledir: 

   “Bir gün Hz. Peygamber bir topluluğa hanginiz rüyâ gördü diye sordu. “Bir 

adam: Ben sanki gökten bir terazi indiğini gördüm” dedi. Seninle Ebû Bekir tartıldı, 

sen ağır geldin. Ömer ve Osman tartıldı, Ömer ağır geldi. Sonra terazi kalktı. Hz. 

Peygamber’in yüzünde bir hoşnutsuzluk gördük”362 İbn Ebî Şeybe rivayetinin 

sonunda “Nübuvvet hilâfeti olacaktır. Allah sonra mülkü dilediğine verecektir.”363 

ibaresi yer almaktadır. Tayalîsî (ö.204/819), İbn Ebî Şeybe (ö.235/849) ve Ebû 

Davud ravilerinden Ali b. Zeyd (ö.129/747)’in hadislerinin zayıf olduğu, hadis 

rivayetinde kuvvetli olmadığı, hadislerinin yazılabileceği ancak amel edilemeyeceği 

                                                           
360 Tayalîsî, el-Musned, H.No: 866,III,116-117. (Tayalîsî rivayetinde, Ebû Bekra ve Ziyad’ın 
Muaviye’nin huzuruna girdiklerini ve Muaviye’nin Ebû Bekra’ya, “Rasûlullah’dan işitmiş olduğun bir 
hadisi bize haber ver ki, haber verdiğin hadisin bizlere bir faydası olsun” dediği nakledilmektedir. Bu 
söz üzerine Ebû Bekra, halifelerin rüyada sırayla tartılması ile ilgili hadisi nakleder. Muaviye 
“Nübüvvet hilâfeti olacaktır. Sonra Allah mülkü dilediğine verecektir.” ibaresini duyunca kızar ve 
yanında bulunan Ebû Bekra ve Ziyad’ı dışarı çıkarır. Ziyad, Ebû Bekra’ya bu hadis dışında Hz. 
Peygamber’in bir hadisini işittin mi? diye sorar. Ebû Bekra, “Vallahi ikisi arasındaki farkı ortaya 
koyana kadar Hz Peygamber’den bu hususta bir rivayette bulunmayacağım.” der. Ziyad tekrar 
Muaviye’nin huzuruna girmek için izin ister. Muaviye izin verince ikisi de onun huzuruna girerler. 
Muaviye,  ya Ebâ Bekra! Bir hadis söyle de umulur ki Allah onunla bize fayda verir. Ebû Bekra , ilk 
okumuş olduğu hadisi onlara tekrar nakleder. Muaviye ona şöyle der: Bizlere, bizim (halife) değil de 
melik olduğumuzu haber vermen seni ilgilendirmiyor. Biz zaten melik olmaya razı olduk.)         
361 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, 15. Fadâilu Ebî Bekir, H.No:39; VII,476; age 27. İman ve’r-
Ru’ya.10,H.No: 7,VII,235. 
362 Ebû davud, 39. es-Sunne. 8, H. No: 4634, V, 29-30. 
363 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No:39, VII,476. 
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bildirilmektedir.364 Ebû Davud’un ve Tirmizî’nin ravilerinden Muhammed b. 

Abdullah el-Ensarî (ö. 100?/719?)’nin münker hadisler rivayet ettiği, güvenilir 

kimselerden onların hadisleri olmayan şeyleri naklettiği, ayrıca uydurma hadisleri 

rivayet ettiği ve yalancı olduğu, bu nedenle hadisleriyle amel edilemeyeceği haber 

verilmektedir.365 Hadisin diğer bir ravisi olan Eş’as b. Abdurrahman’nın hadiste 

güvenilir olmadığı, hadislerinin yazılamayacağına dair bilgiler verilmektedir.366 

Dolayısıyla söz konusu rivayet isnat bakımından zayıftır.  

  Aynı rivayet Tirmizî’de Muhammed b. Beşşâr367, el-Ensârî368, Eş’as,369 Hasan 

ve Ebû Bekra isnadıyla yer almaktadır.370 Rivayetin Ebû Davud ve Tirmizî isnadında 

yer alan Eş’as b. Abdurrahman’nın cerh edilmiş olması nedeniyle rivayet sıhhatli 

değildir.   

   İbn Arabî (ö. 543/1148),  rüyâda halifelerin  tartılarak sıraya konmasıyla ilgili 

olarak şu görüşleri dile getirmektedir: “Bu hadisler, Allah’ın kendisine muvaffakiyet 

verdiği kimseler için, sebebin açıklanması için bir zirvedir. Hz. Ebû Bekir’in 

konumunu 9.Tevbe suresi 40. ayeti371 ortaya koymaktadır.372 Bu ayette dile getirilen 

husus, iddia edildiği gibi Hz. Peygamber’den sonra yönetime kimin geçeceğini tespit 

etmek değil, Hz. Peygamberle Ebû Bekir’in hicretteki yol arkadaşlığıdır. Zaten 

kendisi halife seçilirken bu hususu daha sonrakilerin dile getirdiği gibi seçilmek için  

bir avantaj olarak kullanmamıştır. 

  Rüyâ yoluyla halifelerin sırasını dile getiren ve Amr b. Osman, Muhammed b. 

Harb, Zubeydî (Zubeyd b. Hâris), İbn Şihâb (ez-Zuhrî), Amr b. Ebân b. Osman ve 

Câbir b. Abdullah isnadıyla gelen diğer bir  rivayet de şu şekildedir: Rüyâyı Câbir b. 

Abdullah şöyle anlatmaktadır: 

  “Gece salih bir adam gösterildi. Ebû Bekir Rasûlullah‘a Ömer Ebû Bekir’e, 

Osman Ömer’e asılıp bağlandı. Cabir b. Abdullah ise, Rasûlullah yanından 
                                                           
364 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  VI,186-187; İbn Hacer, a.g.e., VIII, 324. 
365 Ukaylî, Kitabu’d-Duafai’l-Kebîr, I,195; İbn Hıbban, Mecrûhîn mine’l-Muhaddisine ve’d-Duafa 
ve’l-Metrûkîn, II,266; İbn Hacer, Tehzîb, IX, 256. 
366 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  II,274; İbn Hıbban, a.g.e.,  VI,63; İbn Hacer, a.g.e.,  I,356. 
367 ez-Zehebî, a.g.e.,  III, 490; İbn Hacer, Mizan, XI, 71-73; İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 71; ez-Zehebî, el-
Mugnî, II, 559. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
368 İbn Hacer, a.g.e.,  IX, 256. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
369 A.g.e.,  I, 356. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
370 et-Tirmizî, 32. Rü’yâ. 10, H. No: 2287, IV, 540. 
371 9. Tevbe. 40. (Eğer siz O (elçimiz Muhammed’e) yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah Ona yardım 
etmişti: Hani yalnız iki kişiden biri olduğu hâlde, İnkâr edenler kendisini (Mekke’den)  çıkardıkları 
sırada ikisi mağarada iken arkadaşına “Üzülme, Allah bizimle beraberdir!” diyordu. 
372 İbn Arabî, el-Avâsım mine’l-Kavâsım, s. 190. 
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ayrıldıktan sonra şöyle dedik” demektedir: “Salih adam Rasûlullahtır. Onların 

birbirine asılıp bağlanmaları, Allah’ın Rasûlüne gönderdiği işin veliyyü’l-Emri 

olmalarıdır”373 Hadisin ravilerinden Amr b. Osman (ö. 250/864) ise, âli isnatla 

rivayetleriyle tanınmakta ve güvenilir (sika) bir ravi olarak nitelendirilmektedir.374 

Buna rağmen isnadı sağlam da olsa, garîb metinlerle hadis rivayet ettiği 

söylenmektedir.375 Diğer bir ravi Muhammed b. Harb (ö. 210/826) hakkında, 

hadislerinin iyi olduğu ve yazılabileceği (sâlihu’l-Hadis), ayrıca bazı kimselerce sika 

seviyesinde olmadığı (leyse bihî be’sun) değerlendirmesi yapılmaktadır.376 Zubeydî 

(Zubeyd b. Hâris) (ö. 122/740), hadiste güvenilir (sika) bir kimse olarak kabul 

edilmektedir. Kûfe’nin önde gelenlerindendir.377 İnsanlar onun naklettiği hadisleri 

rivayet etmekte tereddüt etmemişlerdir.378 Söz konusu rivayetin Ebû Davud 

tarafından maktu’ kabul edilmesi ve isnatta yer alan Amr b. Osman (ö. 250/864)’nın 

cerh edilmiş olması hadisi zayıf duruma getirmektedir. Bu rivayette de, Hz. 

Peygamberin akrabası ve damadı olan Hz. Ali’nin zikredilmemiş olması dikkat 

çekmekte ve rivayet Şia iddialarına Ehl-i sünnetin bir cevabı izlenimini vermektedir.  

   Ebû Davud’un Sunen’inde, Musa b. İsmail379, Hammad, Ali b. Zeyd380 ve 

Abdurrahman b. Ebî Bekra isnadıyla yer alan rivayet şöyledir: 

  “Hz. Peygamber bir gün “hanginiz rüyâ gördü”? diye (sorar). Bunun ne 

anlama geldiğini açıklar ve hoşnutsuzluğunu dile getirir. Ebû Bekra, bu durum 

Rasûlullah’ın hoşuna gitmedi ve şöyle dedi: Hilâfet nübüvvettir. Sonra Allah mülkü 

dilediğine verir”381 Söz konusu rivayetin isnadında yer alan Musa b. İsmail ve  Ali b. 

Zeyd’in cerh edilmesi rivayeti zayıf duruma düşürmektedir. Aynı rivayet Beyhakî ve 

                                                           
373 Ebû Davud, 39. es-Sunne 8, H. No: 4636, V, 30. (Ebû Davud bu hadisin munkatı olduğunu dile 
getirmektedir. Çünkü Zuhrî bu hadisi Cabir b. Abdullah’tan işitmemiştir. V,31. 
374 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  VI,249; İbn Hıbban, a.g.e.,  VIII,488. 
375 ez-Zehebî, a.g.e.,  II,509; İbn Hacer, a.g.e.,  VIII, 76. 
376 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII, 237; İbn Hıbban, a.g.e.,  IX,500; el-İclî, a.g.e.,  s.402. 
377 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, III,623. İbn Hıbban, a.g.e., VI,341; el-İclî, a.g.e., s.163; Mizzî, 
Tehzîbu’l-Kemal, IX,290. 
378 ez-Zehebî, Mizan, II,66; İbn Hacer, a.g.e.,  III, 311-312. 
379 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,136, ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 394; ez-Zehebî, Mizan, VI, 200;, 
A.g.e.,  I, 590; İbn Hacer, Tehzîb, III, 14-15.  (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
380 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VI,186-187; İbn Hacer, a.g.e., VIII, 322-324. (Bu ravi hakkında daha 
önce bilgi verilmiştir.). 
381 Ebû Davud, 39. es-Sunne. 8, H. No: 4635, V, 30. (Hadisin isnadında bulunan Ali b. Zeyd Cud’an, 
Munzirî tarafından, hadisiyle amel edilmeyen kişi sayılmıştır.). 
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Heysemî’nin  eserlerinde de yer almıştır.382 Bu rivayette ise, dört halifeden sonra 

meydana gelecek siyasî karışıklar rüya yoluyla dile getirilmiştir.  

  İbn Teymiyye (ö. 728/1327) rüyâda halifelerin tartılarak aralarında sıralama 

yapılmasını Ebû Bekir’in hilâfetinin nassa dayalı olduğuna delil olarak kabul 

etmektedir.383  O, bu konuda daha da ileri giderek “Hz. Ebû Bekir’in gizli veya açık 

nasla seçildiği hususunda selefin ve halefin görüşleri vardır. Bütün bunlar Hz. 

Peygamber kimseyi nasla tayin etmedi diyenlerin görüşlerini ortadan kaldırmaktadır” 

demektedir.384 et-Tîbî (ö. 743/1343) “Bu rüyâ hakiki hilâfetin Hz. Ömer'le biteceğini 

göstermektedir385 demektedir. Ona göre nübüvvet hilâfetinde hiç kimsenin saltanat 

isteyerek karışıklık çıkarması gibi bir durum söz konusu değildir. İşte Hz. Ebû Bekir 

ve Ömer’in hilâfeti de böyledir. Bu durum Hz. Osman’ın yönetime geçmesiyle sona 

ermiş, Hz. Ali döneminden sonra da zorba bir krallık (saltanat) başlamıştır.386 

Zikredilen rivayetlerde, Hz. Ömer’den sonra terazinin kaldırılması hususunu 

Azîmabâdî (ö. 1273/1858) ise “Bu hadis Hz. Ömer’in hilâfetinden sonra fitnelerin 

ortaya çıkacağını haber vermektedir”387 şeklinde yorumlamaktadır. Sefaranfûrî (ö. 

1346/1928) son dönem şarihlerinden olmasına rağmen, bu rivayetler hakkında ileri 

sürülen görüşlerin dışına çıkamamış ve “Bu rivayet halifelerin sırasını 

göstermektedir”388demekten öteye gidememiştir. 

  Mubarekfûrî (ö. 1353/1934) rüyâ hadisi ve halifelerin tartılması ile ilgili şu 

görüşleri dile getirmektedir: “Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın tartılmasından sonra, Hz. 

Peygamber’in yüzünde görülen hoşnutsuzluk, işlerin bozulması ve Hz. Ömer’in 

hilâfetinden sonra meydana gelecek fitne olaylarının haber verilmesi olarak 

yorumlanmıştır.389 Munzırî rivayetlerde Hz. Ebû Bekir, Ömer ve  Osman’ın 

isminden sonra Hz. Ali’nin isminin yer almaması ile ilgili şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “Muhtemelen Hz. Peygamber üstünlüğün üç kişiye mahsûs kılınmasını 

                                                           
382 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 348; el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr..., H. No: 1567,  II, 223. 
383 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, I, 491. 
384 A.g.e, I, 499. 
385 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, XI, 250 
386 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî , XI, 251. 
387 Azimabâdî, Avnu’l-Ma’bûd, XII, 252. 
388 Seharanfûrî, Bezlu’l-Mechûd, XVIII, 169. 
389 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, VI, 566. 



  92 

ve bu şekilde tercih yapılmasını iyi görmedi. Bu kimselerin daha fazla olmasını 

istedi. Allah da bu kişiler arasındaki üstünlüğü Peygamberine bildirdi.”390  

  Zikredilen rivayetlerle ilgili hadis şarihlerin görüşlerini aktardıktan sonra, 

konuyla ilgili görüş beyan eden bazı İslâm alimlerinin fikirlerine de yer vermekte 

yarar görülmektedir. Halife-nass ilişkisine şarihlerden farklı bir yorum getiren Câhız 

(ö. 255/868) bu konuda şöyle demektedir: “Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Ali’den üstün 

olduğunu dile getiren rivayetler sahih olsa bile çelişkilidir. Doğru olan bir işte çelişki  

yoktur. Bu da Hz. Peygamber’in bu hususta (halifelik) bir şey söylemediğini 

göstermektedir .”391 

 Beyhakî  (ö. 458/1066) ise, rüyâ yoluyla Hz. Peygamberden sonra, Hz. Ebû 

Bekir ve Ömer’in halifeliğinin haber verilmesini, “Nebilerin rüyâsı bir vahiydir” 

şeklinde yorumlamıştır. Hz. Ebû Bekir’in hilâfette kalma süresinin aynı şekilde 

Peygamber tarafından haber verildiğini göstermektedir.392 Hz. Ömer’den sonra, Hz. 

Osman ve Ali’nin zikredildiği rüyâ hadisleri ise, Hz. Osman’ın vefatından sonra fitne 

hareketlerinin başlayacağının  habercisi olarak kabul edilmiştir.393 

  Sonuçta, bu rivayetler esas alınarak özellikle ilk halifelerin rüyâ yoluyla nasla 

tayin edildiğine dair rivayetlerde  açık bir emare yoktur. Bilindiği gibi, Hz. 

Peygamber hayatı boyunca bütün faaliyetlerini o işin gerekleri ne ise ona göre 

yapmış ve vahyin yol göstericiliğiyle de problemleri çözme yoluna gitmiştir. Hiç 

şüphesiz Hz. Peygamber’in sahabilerini övmesi, onları övücü sözler söylemesi 

mümkündür. Ancak şerhlerde bu konuyla ilgili bazı eserlerde geçtiği gibi, bu 

rivayetlerden hareketle halifeliğin veya hilâfetin nassa dayalı olduğunu kabul etmek, 

zor görünmektedir. Hz. Peygamber’in hayatında bu kişiler buna benzer siyasî bir 

üstünlük sıralaması yapılmazken, hadis kaynaklarında bu tür rivayetlerin yer alması 

olayın doğruluğunu göstermeyip,  tarihî olaylar rivayet ilişkisini daha iyi bir şekilde 

anlamamıza yardımcı olmaktadır.  

  6. Hz. Peygamberin Hastalığı Sırasında Hz. Ebû Bekir’in Namaz 

Kıldırmasının Siyasî Yansımaları 

  Hilâfet-nass ilişkisi çerçevesinde çokça tartışılan rivayetler  arasında Hz. 

Peygamber’in hastalığı sırasında,  Hz. Ebû Bekir’e mescitte kendisinin yerine namaz 
                                                           
390 A.g.e, VI, 567. 
391 Cahız, Kitabu’l-Usmaniyye, s.138. 
392 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 344. 
393 A.g.e., VI, 346. 
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kıldırması için verdiği emirle  ilgili rivayet de vardır. Bu rivayetin siyasî alandaki 

yansımaları daha önce de incelemeye çalıştığımız rivayetler de olduğu gibi, 

mezheplerin siyasî görüşleri çerçevesinde olmuştur. Bazı kaynaklarda buna dair 

bilgiler mevcuttur.394 İş bununla da kalmayıp bu  rivayetler etrafındaki tartışmalar, 

Ehl-i Sünnet ve Şia tarafından Hz. Ebû Bekir mi yoksa Hz. Ali mi? önce halife 

olacaktır şekline dönüşmüştür. Mesela; Şia Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in 

hastalığı sırasında namaz kıldırması ile ilgili rivayete itiraz etmekte, Ebû Bekir’in 

halifeliğinin icma ile olmadığı görüşünü savunmaktadır.395 Rafiziler ise, Hz. Ebû 

Bekir’in namaz kıldırmasıyla ilgili şu iddiayı ortaya atmaktadırlar: Rafizilerin “Bilal 

ezan okuyunca Hz. Aişe Ebû Bekir’e namaz kıldırmasını emretti” iddiasına İbn 

Teymiyye (ö. 728/1327) şu karşılığı vermektedir: “Bu açık bir yalandır. Hz. Aişe 

Ebû Bekir’e namaz kıldırmasını emretmemiştir. Ona bu konuda bir şey de 

söylememiştir. Bilal Hz. Aişe’den böyle bir emir de almamıştır. O sadece namaz için 

ezan okumuştur. Hz. Peygamber Bilal ve diğer kimselere, “Ebû Bekir’e gidin 

söyleyin namaz kıldırsın” emrini vermişti.  Bu hitap sadece Hz. Aişe’ye de 

değildir”396  

 Hz. Peygamberin hastalığı sırasında Hz. Ebû Bekir’e namaz kıldırma tavsiyesi 

ile ilgili rivayetin varyantları (Şema: 9) 

                                                           
394 ez-Zehebî, Kitabu Duveli’l-İslâm, s.12. 
395 Cahız, Kitabu’l-Usmaniyye, s.6. 
396 İbn Teymiyye, Minhacu’s-Sunne,  VII, 569. 
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Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’e Namaz Emri (Şema: 9)   
Hz.Peygamber 

                
       Enes                  Hz. Aişe    Ebû Musa            Abdullah b. Zem’a 

            
Câbir b. Zeyd 

↓ 
Ebû Ubeyde 

↓ 
er-Rabî b. 

Habîb 
 (ö. 170/786) 

Abdullah b. Ömer 
↓ 

ez-Zuhrî 
    

Ma’mer 
↓ 

Abd b. 
Humeyd 

↓ 
Muslim 

(ö. 261/874) 

Abdurrazzak 
(ö. 211/826) 

 

Esved 
↓ 

İbrahim  
↓ 

el-A’meş 
    

 Ebî (Hafs)
↓ 

Ömer b. 
Hafs 
↓ 

el-Buharî 
(ö. 256/870) 

Vekî 
↓ 

İbn Ebî 
Şeybe 

(ö. 235/849)  

 
  

Ubeydullah b. Abdullah 
b. Utbe 

↓ 
Musa b. Ebî Aişe 
    

Zaide b. 
Kudame 

↓ 
Huseyn b. 

Ali 
↓ 

İbn Ebî 
Şeybe 

(ö. 235/849) 

Şu’be 
↓ 

Suleyman 
b. Davud 

↓ 
Ahmed b. 

Hanbel 
(ö. 241/867) 

 
 
 

Ebû Burde 
↓ 

Abdulmelik b. 

Umeyr 
↓ 

İbn Sa’d 
(ö. 230/845)

Abdulmelik b. 
Ebî Bekr b. 

Abdurrahman b. 
Haris b. Hişam 

↓ 
ez-Zuhrî 

↓ 
Muhammed b. 

İshak  
↓ 

Muhammed b. 
Seleme 

↓ 
Abdullah b. 

Muhammed b. 
Nufeyl 

↓ 
Ebû Davûd 
(ö. 275/888) 

Ubeydullah b. 
Abdullah b. Utbe 

↓ 
İbn Şihab 

↓ 
Abdurrahman b. 

İshak 
↓ 

Musa b. Ya’kûb 
↓ 

İbn Ebî Fudeyk 
↓ 

Ahmed b. Salih 
↓ 

Ebû Davûd 
(ö. 275/888) 

 

↓ 
ez-Zuhrî 

↓ 
Sufyan b. 
Huseyn 

↓ 
Yezîd b. 
Harun 
↓ 

Ebû Bekr 
↓ 

Abdullah b.  
el-Mubarek 

↓ 
İshak b. Ebî 

İsrail 
↓ 

Ebû Ya’la 
(ö. 307/920) 



  95 

  Ravi şemasında da yer aldığı gibi (Şema: 9),  er- Rabî b. Habîb (ö.170/786) in 

“el-Camiu’s-Sahihi”nde  Ebû Ubeyde, Cabîr b. Zeyd ve Hz. Aişe kanalıyla gelen 

rivayet şu şekildedir: Hz. Aişe şöyle demektedir: Rasûlullah (s.a.v.) “Ebû Bekir’e 

gidin söyleyin insanlara namaz kıldırsın.” dedi. Ben de “Ey Allah’ın Rasûlü” o senin 

yerine namaz için geçtiğinde, ağlamasından dolayı insanlar onun sesini işitemezler, 

Ömer’e emret, o namaz kıldırsın” dedim O da “Ebû Bekir’e söyleyin, insanlara 

namaz kıldırsın” dedi. Ben Rasûlullah’a söylediğim sözlerin aynısını Rasûlullah’a 

iletmesi için  Hafsa’ ya söyledim. Hafsa da bu isteğimi yerine getirdi. Bunun üzerine 

Hz. Peygamber, sizler Yusuf’un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebû Bekir’e gidin 

namaz kıldırsın”397 Ravilerden Ebû Ubeyde hakkında, güvenilir nitelemesi 

yapılmaktadır.398 Cabir b. Zeyd (ö. 103/722) de hadis rivayetinde güvenilir olarak 

kabul edilmektedir.399 Rivayet isnat bakımından sıhhatli (ittisal) görülmektedir.  

  Bu rivayet Abdurrazzak (ö.211/826)’ın Musannaf’ında Zuhrî400, Abdullah b. 

Ömer ve Hz. Aişe isnadıyla biraz değişik lafızlarla şu şekilde yer almaktadır: “Hz. 

Peygamber’in hastalığı ağırlaşınca, “Ebû Bekir’e gidin insanlara namaz kıldırsın” 

dedi. Hz. Aişe bunun üzerine Rasûlullaha: “Ey Allah’ın Rasûlü Ebû Bekir yufka 

yürekli bir adamdır. (Namazda) Kur’an okuduğunda göz yaşlarını tutamaz. Bu işi 

Ebû Bekir’den başkasına emretsen”dedi. Hz. Aişe şöyle anlatmaktadır: “Bunun 

sebebi  Rasûlullah’ın makamına ilk geçecek  kimse ile halk arasında bir karamsarlık 

havası meydana gelme endişesidir”. Hz. Aişe “Bunu iki veya üç defa tekrar ettim”. 

dedi. “Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.)”Ebû Bekir insanlara namaz kıldırsın, sizler 

Yusuf’un yanında bulunan kadınlar gibisiniz”401 

   

 

  Bu konuyla ilgili rivayeti İbn Sa’d (ö. 230/845) da eserine almıştır. Rivayet 

Huseyn  Ali el-Cu’fî402, Zâide403, Abdulmelik b. Umeyr404, Ebû Burde ve Ebû Musa 

                                                           
397er-Rabî b. Habîb, el-Câmiu’s-Sahih, 35. el-İmâme ve’l-Hilâfe, H. No: 211, I, 44. 
398 İbn, Hıbban, a.g.e.,  IV, 101; el-İclî, a.g.e., s. 93; İbn Hacer, a.g.e.,  XII, 160. 
399 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  II,494-495; İbn Hacer, a.g.e.,  II, 38-39. 
400 ez-Zehebî, a.g.e., I, 111; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 109; İbn Hacer, a.g.e., IX, 448). (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
401 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No: 9754, V, 432-433. 
402 el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira, I, 341; İbn Hacer, a.g.e.,  II, 357-359.  (Bu ravi hakkında daha önce 
bilgi verilmiştir.). 
403 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III,613, İbn Hacer, a.g.e.,  III, 305-307. (Bu ravi hakkında daha önce 
bilgi verilmiştir.). 
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isnadıyla rivayet edilmekte olup şu şekildedir: “Rasûlullah hasta oldu ve hastalığı 

(günden güne) şiddetlendi. O “Ebû Bekir’e gidin söyleyin, insanlara namaz 

kıldırsın” dedi. Bunun üzerine Hz. Aişe “Ey Allah’ın Rasûlü Ebû Bekir yufka yürekli 

bir adamdır. Senin yerine geçtiğinde insanlar Onun sesini ya duyar ya duymaz” 

dedi. O da Ebû Bekir’e söyleyin, insanlara namaz kıldırsın. Sizler Yusuf’un 

yanındaki kadınlar gibisiniz” dedi.405  İsnatta yer alan Abdulmelik b. Umeyr’in cerh 

edilmesi rivayetin sıhhatine zarar vermektedir. Bu rivayet aynı lafızla ve Vekî, 

A’meş, İbrahim, Esved ve Hz. Aişe isnadıyla İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’de406 de yer 

almaktadır. Rivayetin ravilerinden Vekî b. el-Cerrah (ö.197/813), hadiste muhaddis 

hafız407 kabul edilmektedir. Hişam b. Ammar, onun hadiste ve fıkıhta deha olduğunu 

söylemektedir.408 Bütün bunlara rağmen “lahn” yaptığı da bize gelen haberler 

arasındadır.409 İsnatta cerh edilen ravi olduğu için rivayet isnat bakımından sıhhatli 

değildir. 

 Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında namaz kıldırdığına dair 

rivayet İbn Ebî Şeybe (ö.235/849)410 ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in 

Musned’inde değişik lafızlarla Suleyman b. Davud (Ebû Davud et-Tayalisî), 

Şu’be411, Musa b. Ebî Aişe, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe ve Hz. Aişe ve Ebû 

Ya’la (ö.307/920)’nın el-Musned’inde isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: “Hz. 

Peygamber vefatıyla ilgili hastalığa yakalandığı zaman Ebû Bekir’e insanlara namaz 

kıldırması için emretti. Hz. Peygamber iki kişinin kolunda mescide gitti. Ebû Bekir 

insanlara namaz kıldırıyordu. Bunu birkaç defa tekrarladı. İnsanlar da Ebû Bekir’in 

arkasında namaz kılıyordu”412 İbn Ebî Şeybe (ö.235/849) ravilerinden Zâide b. 

Kudâme (ö.161/779) hadis rivayetinde makbul görülmemektedir.413 Ahmed b. 

Hanbel (ö.241/855) ravilerinden Suleyman b. Davud (Ebû Davud et-Tayalisî)  (ö. 

                                                                                                                                                                     
404 ez-Zehebî, Mizan, II, 660; İbn Hacer, a.g.e., VI, 414. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir.). 
405 İbn  Sa’d, a.g.e,  III, 126. 
406 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No: 7161, II, 117-118. 
407 Zehebî, a.g.e.,  I, 306. 
408 İbn Hacer, a.g.e., XI,130. 
409 ez-Zehebî, Mizan, IV,336. 
410 İbn Ebî Şeybe, a.g.e, H.No: 19,VIII,568-569. 
411 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, IV,369-370; ez-Zehebî, a.g.e., I, 194; ez-Zehebî, a.g.e., I, 193; 
Hakim, en-Neysâbûrî, Ma’rife, s.88;  İbn Hacer, a.g.e, IV, 346; ez-Zehebî, a.g.e., I,194. (Bu ravi 
hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
412 Ahmed b. Hanbel, el-Musned,  VI, 249. 
413 İbn Sa’d, a.g.e., VI,378; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  III,613;  İbn Hıbban, a.g.e.,  VI,399; el-İclî, 
a.g.e., s.163; İbn Hacer, a.g.e.,  III,305-307. 
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204/819)’nin çok geniş hadis kültürüne ve kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu414çok 

sayıda hadisi ezbere bildiği ve ezberden hadis rivayet ettiği, ancak hafızasına çok 

güvendiği için rivayetlerinde çok hatalar yaptığı naklolunmaktadır.415 Musa b. Ebî 

Aişe ise, hadis rivayetinde güvenilir bir kimse olarak nitelendirilmekte olup, 

hadislerinin yazılabileceği söylenmektedir.416 İsnatta yer alan Suleyman b. Davud’un 

(Ebû Davud et-Tayalisî) (ö. 204/819)’un cerh edilmesi rivayetin isnadının problemli 

olduğunu göstermektedir. Ebû Ya’la417 isnadında yer alan ravilerden Sufyan b. 

Huseyn, İbn Hıbbân ve Nesâî tarafından sika ravi seviyesinde (Leyse Bihî Be’sun)   

görülmemektedir. İbn Sa’d ve İclî tarafından sika kabul edilmekle birlikte, İbn Sa’d 

hadislerinde çok hata yaptığını söylemektedir. Ebû Hatim ise, “hadisleri yazılır ancak 

onlarla amel edilmez” demektedir.418 Diğer bir ravi Yezîd b. Harun (ö.206/822) ise 

tabiînin sika ravilerinden kabul edilmektedir.419   

  Bu rivayet Buhârî  (ö. 256/870)’de, Ömer b. Hafs, Ebî, A’meş, İbrahim, Esved 

ve  Hz. Aişe isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: “Rasûlullah (s.a.v.) vefatıyla 

sonuçlanan hastalığa yakalandığı zaman (bir defasında) namaz vakti gelmiş ezan da 

okunmuştu. (Hz. Peygamber) Ebû Bekir’e söyleyin de insanlara namaz kıldırsın” 

buyurdu. (Ya Rasûlullah) “Ebû Bekir pek yufka yüreklidir. Senin makamına geçip de 

halka namaz kıldıramaz” denildi. Hz. Peygamber bu emrini tekrar etti. Yine 

kendisine aynı şekilde cevap verildi. Üçüncü defa o emrini tekrarlayıp “Şüphesiz 

sizler Yusuf’un yanındaki kadınlar gibisiniz. Ebû Bekir’e gidin namazı o kıldırsın” 

buyurdu”420 Hadisin ravilerinden Ömer b. Hafs (ö. 222/837), rivayetlerinde güvenilir 

olarak nitelendirilmektedir.421 Ebî (Hafs b. Kıyas) (ö. 194/810) de rivayetlerinde 

güvenilir kabul edilmektedir.422 Diğer bir ravi olan olan el-A’meş (Suleyman b. 

Mihran) (ö. 148/766) ise, hadis rivayetinde güvenilir kabul edilmekle birlikte, tedlîs 

                                                           
414 İbn Hıbban, a.g.e., VIII,278; Bağdadî, Tarihu Bağdad, IX,23;  el-İclî, a.g.e., s.203; Mizzî, 
Tehzîbu’l-Kemal; XI,402; ez-Zehebî, Mizan, II, 203. 
415 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  IV,112-113, ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 352; ez-Zehebî, Mizan,  II, 203. 
416 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,157; İbn Hıbban, a.g.e., V,404; İbn Hacer, a.g.e.,  X, 352. 
417 Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 3567, VI,264. 
418 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e.,  V,227; İbn Hıbbân, a.g.e.,  VI,407;el-Iclî, a.g.e.,  s.189. 
419 İbn Sa’d, a.g.e., V,284; İbn Hıbbân, a.g.e., V,531; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX,293; el-Iclî, 
a.g.e., s.481. 
420 el-Buharî, 10. Kitabu’l-Azân. 39, I, 162. 
421 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VI, 103; İbn Hıbban, a.g.e., VII,445; el-İclî, a.g.e., s. 360; İbn Hacer, 
a.g.e., VII, 435. 
422 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, III,185-186; ez-Zehebî, a.g.e., I, 297-298. 



  98 

yaptığı rivayetleriyle amel edilemeyeceği söylenmektedir.423 el-A’meş (Suleyman b. 

Mihran)’in cerh edilmiş olması nedeniyle rivayet isnad bakımından sıhhatli değildir. 

  Muslim (ö. 261/874)’in Sahih’inde ise bu haber, Muhammed b. Rafî,424 Abd b. 

Humeyd, Ma’mer425, Zuhrî426, Hamza b. Abdullah b. Ömer ve Hz. Aişe isnadıyla şu 

şekilde yer almaktadır: “Rasûlullah (s.a.v.) evime girdiği zaman, Ebû Bekir’e 

söyleyin de halka namaz kıldırsın” buyurdu. Ben de “Ya Rasûlallah: Ebû Bekir pek 

yufka yüreklidir. Kur’an okuduğu zaman göz yaşlarını tutamaz (namaz kıldırmak 

için) Ebû Bekir’den başka birini emretsen” dedim. Vallahi bunun sebebi, 

Rasûlullah’ın makamına ilk defa   geçecek  kimse ile halk arasında bir soğukluk 

meydana gelme endişesidir. Bu sebeple Rasûlullah’a aynı şeyi iki veya üç defa 

söyledim. Sonuçta o “Halka Ebû Bekir namaz kıldırsın. Şüphesiz sizler Yusuf’un 

yanındaki kadınlar gibisiniz.”427 Hadisin ravilerinden Abd b. Humeyd (ö.244/758) 

hafız ve güvenilir bir ravi olarak kabul edilmektedir.428  

  Ebû Davud (ö. 275/888)’un es-Sunen’inde ise, bu konu ile ilgili rivayetlere 

içerik bakımından epeyce aykırı olan bir rivayet yer almaktadır. Rivayet, Abdullah b. 

Muhammed b. Nufeyl, Muhammed b. Seleme, Muhammed b. İshâk, ez-Zuhrî, 

Abdulmelik b. Ebî Bekr b. Abdurrahman b. Haris b. Hişam, Ebîhi, Abdullah b. 

Zem’a isnadıyla  şu şekilde nakledilmektedir: “Rasûlullah’ı hastalık etkisi altına 

aldığı zaman ben ve Müslümanlardan bir topluluk onun yanındaydık. Bilal Hz. 

Peygamber’i namaza çağırdı. O da bunun üzerine “Kim insanlara namaz 

kıldıracaksa ona gidin” buyurdu. Abdullah b. Zem’a çıktı. Ömer insanların arasında 

iken Hz. Ebû Bekir ortada yoktu. Ben (İbn Zem’a)  de Ey Ömer kalk ve insanlara 

namaz kıldır” dedim. Ömer öne geçti ve tekbir aldı. Rasûlullah onun sesini işitti. 

Ömer gür sesli bir adam idi. Hz. Peygamber “Ebû Bekir nerede dedi. Bu duruma 

Allah ve  Müslümanlar razı olmaz. Ebû Bekir’e haber yolladı. Ebû bekir Ömer 

namaz kıldırdıktan sonra geldi ve cemaate namaz kıldırdı”429 Ravilerden Abdullah b. 

                                                           
423 İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., IV, 146-146; İbn Hıbban, a.g.e., IV,302; el-İclî, a.g.e., s. 205; Mizzî, 
Tehzîbu’l-Kemal, XII,77; ez-Zehebî, a.g.e., I, 154; İbn Hacer, a.g.e., VII, 435. 
424 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII,254; İbn Hacer, a.g.e., IX, 161-162. 
425 İbn Sa’d, a.g.e., V, 546; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e, VIII,257; ez-Zehebî, a.g.e., I, 190; ez-
Zehebî, Mizan, IV, 154. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
426 ez-Zehebî, a.g.e., I, 111; ez-Zehebî, a.g.e., I, 109; İbn Hacer, a.g.e., IX, 448. (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
427 Muslim, 4. Kitabu’s-Salât. 21, H. No: 94, I, 313; a.g.e., 4. Kitabu’s-Salât. 21, H. No: 95, I, 314. 
428 ez-Zehebî, a.g.e., I, 534. 
429 Ebû Davud, 39. Sunne. 11, H. No: 4660, V, 47-48. 
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Muhammed b. Nufeyl (ö. 234/849) rivayetlerinde güvenilir olarak bilinmektedir.430 

Aynı şekilde Muhammed b. Seleme  (ö. 192/808) de rivayetlerinde güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir.431 Diğer bir ravi Muhammed b. İshâk (ö. 151/768) 

rivayetlerinde hafız kabul edilmesine432 rağmen Malik tarafından şiddetli eleştirilere 

muhatap olmuştur.433 Yahya el-Kattan tarafından yalancı434 Ebû Hatim tarafından da 

zayıf kabul edilmiştir.435 Ayrıca İbn Maîn tarafından da güvenilir kabul edilmiş  

ancak hadiste hüccet olamayacağı söylenmiştir.436 Tasnif çağının önemli hadis 

ravilerinden olan Muhammed b. İshak (ö.151/768)’ın bu denli eleştirilmesinin 

nedenleri arasında, onun Şiîliğe meyyal olduğu437 ayrıca mu’tezilî ve kaderî 

düşünceyi taşıdğı gibi hususların438 etkili olduğunu söylemek mümkündür. Onun 

hakkında yapılan eleştirilerde aşırıya gidilmesinde mezhep taassubunun etkisi olduğu 

da söylenebilir.     

  Yine Ebû Davud (ö. 275/888)’da, Ahmed b. Salih, İbn Ebî Fudeyk, Musa b. 

Ya’kub, Abdurrahman b. İshak, İbn Şihâb, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe, 

Abdullah b. Zem’a isnadıyla yer alan başka bir haber şöyledir: “Nebi (s.a.v.) 

Ömer’in sesini duyduğunda, başını odasından dışarı çıkararak, “Hayır, hayır, 

hayır” dedi.  “İnsanlara namazı İbn Kuhâfe kıldırsın” bunu öfkeli bir şekilde 

söylüyordu.”439  Ravilerden Ahmed b. Salih (ö. 248/864) hadiste hafız440 ve illetleri 

bilmede otorite kabul edilmektedir.441 Özellikle Hicaz bölgesinin hadislerini iyi 

bildiği haber verilmekte442 olup, Buhârî (ö. 256/870) ‘onu kimsenin cerh 

edemeyeceğini ve ondan hadis rivayet ettiğini’ söylemektedir.443 Bütün bunlara 

                                                           
430 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., V,159; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,356; İbn Hacer, a.g.e., IX, 161-162. 
ez-Zehebî, a.g.e., II, 440; ez-Zehebî, Siyer, X, 634; İbn Hacer, a.g.e., VI, 16-18. 
431 İbn Sa’d, a.g.e., VII,485, İclî, a.g.e., s.404;  İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII, 246; ez-Zehebî, 
a.g.e., I, 316; İbn Hacer, a.g.e., IX, 193. 
432 ez-Zehebî, a.g.e., I, 172. 
433 İbn Hacer, a.g.e., IX, 41. 
434 ez-Zehebî, Mizan,  III, 469. 
435 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII, 191. 
436 İbn Sa’d, a.g.e., VII,321; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,75; el-İclî, a.g.e., s.400; ez-Zehebî, Muğnî, II, 
552. 
437Bağdadî, Mu’cemu’l-Udebâ İrşâdu’l-Erîb ilâ Ma’rifeti’l-Edîb, VI,400.  
438 Bağdadî, Tarihu Bağdad, I,225. 
439 Ebû Davud, 39. Sunne. 11, H. No: 4661, V, 48. 
440 ez-Zehebî, a.g.e., II, 495. 
441 İbn Hacer, a.g.e., I, 41. 
442 ez-Zehebî, Mizan, I, 403. 
443 İbn Hacer, a.g.e., I, 39. 
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rağmen en-Nesâî (ö. 303/915) tarafından cerh edilmiş444 ancak bu cerh fazla itibar 

görmemiştir.445 Ayrıca onunla ilgili olarak “meçhûl ve zayıf kimselerden hadisler 

rivayet ettiği, fitenle ilgili münker hadisleri olduğu, bu da onun gevşekliğine delâlet 

eder” değerlendirilmesi yapılmaktadır.446 İbn Ebî Fudeyk (Muhammed b. İsmail) (ö. 

208/824) de  hadiste güvenilir kabul edilmektedir.447 Diğer bir ravi Musa b. 

Ya’kub’u hadiste güvenilir olarak kabul edenler olduğu gibi,448 zayıf ve münker  

hadisler  rivayet ettiği için eleştirenler olmuştur.449 Görüldüğü gibi iki rivayetin de 

isnadında cerh edilmiş raviler bulunmaktadır. Bu nedenle rivayetler isnad 

bakımından zayıftır. Ebû Davud’un bu iki rivayeti  de Bâbun fî istihlâfi Ebî Bekir 

başlığı altında verilmiş ve Hz. Ebû Bekir’in hilâfetine delil gösterilmiştir.450  

  Görüldüğü gibi Ebû Davud’un Sunen’inde yer alan Hz. Peygamber’in hastalığı 

sırasında kimin namaz kıldıracağı ile ilgili tartışma, diğer kaynaklarda geçen bu konu 

ile ilgili rivayetlerle çelişir görünmektedir. Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in namaz 

kıldırmasına bu şekilde tepki vermesi dikkat çekmektedir. Bilindiği gibi, Hz. Ömer 

de Hz. Ebû Bekir gibi toplum nazarında saygın bir yere sahipti. Şayet konu sadece 

insanlara namaz kıldırmak ise bunu kimin kıldıracağı o kadar önemli değildir. Çünkü 

Hz. Peygamber daha önce de savaşa çıkarken  yerine namaz imamı olarak Hz. Ebû 

Bekir  dışında  başka  kimseleri   bırakmıştı.  

  Ebû Davud (ö. 275/888) “Musnedu Aişe” isimli eserinde Hz. Peygamber’in 

insanlara namaz kıldırma hususunda Ebû Bekir’de ısrar etmesi üzerine, Hz. Aişe’nin 

Sevde’den namazı Hz. Ömer’in kıldırmasının daha iyi olacağı ile ilgili görüşünü Hz. 

Peygamber’e iletmek için yardım istediği görülmektedir.451 Hatırlanacağı gibi er-

Rabî  b. Habîb (ö. 170/786)’in “el-Camiu’s-Sahih” isimli eserin de Hafsa’nın ismi 

yer almaktadır. 

                                                           
444 İbn Salah, Ulûmu’l-Hadis, s.351. 
445 ez-Zehebî, el-Muğnî, I, 41. 
446 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., II, 56. 
447 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII,179; İbn Hıbban, a.g.e., IX,42; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, 
XXIV,488; ez-Zehebî, a.g.e., II, 604-605; İbn Hacer, a.g.e., IX, 60-61. 
448 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VIII,167. 
449İbn Hıbban, a.g.e., VII,758; İbn Adî, el-Kamil fî Duafâi’r-Ricâl, VI,247; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, 
XXIX,172; İbn Hacer, a.g.e., X, 378-379. 
450 Bkz., Ebû Davud, es-Sunen, V, 47. 
451 Ebû Davud, Musnedu Aişe, H. No: 62, s. 76. 
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  Aynı olay İbn Hıbban (ö. 354/965)’ın Sahih’inde, nakledilmekte452 ve rivayet 

lafız olarak İbn Sa’d ile paralellik arz etmektedir. Bu rivayeti Taberânî (ö. 360/971), 

“Musnedu’ş-Şamiyyîn” isimli eserinde Abdullah İbn Ömer kanalıyla 

nakletmektedir.453 

  Beyhakî (ö. 458/1066)’ de ise bu rivayet daha kısa olup özet niteliğindedir. Hz. 

Aişe “Rasûlullah’ın hastalığı sırasında insanlara namazı Ebû Bekir kıldırdı ve 

Rasûlullah da safta idi” demektedir.454 

  Yapılan tetkikler sonucu, söz konusu rivayetin er-Rabîb b. Habîb, 

Abrurrazzak, İbn Ebî Şeybe isnadında bazı sıkıntılar olduğu, Ahmed b. Hanbel 

isnadının zayıf olduğu, Buharî isnadında cerh edilen ravilerin olduğu ayrıca rivayetin 

Muslim ve Ebû Davûd varyantında da zayıf ravilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu 

rivayetler çerçevesinde Hz. Peygamber’in vefatı ile sonuçlanan hastalığı sırasında 

Hz. Ebû Bekir’i kendi yerine insanlara namaz kıldırmak için seçtiği görülmektedir. 

Yine bize gelen haberlerde Hz. Ömer’in de Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında 

namaz kıldırdığı bildirilmektedir. Rivayetlerdeki bazı lâfız değişikliklerini hesaba 

katmazsak hepsi bunu doğrular niteliktedir.455 Ayrıca hatırı sayılır hadis kitaplarında 

yer alan Hz. Ebû Bekir’in namaz kıldırmasıyla ilgili rivayetlerin isnat bakımından 

zayıf olduğu görülmektedir. Durum böyle iken Hz. Peygamber’in, Ebû Bekir’i 

toplumdaki yeri ve insanlarla ilişkilerini de göz önünde bulundurarak namaz imamı 

tayin etmesini onun hilâfetine delil gösterme çabaları daha sonra yazılan 

kitaplarımızda açıkça görülmektedir. 

  İlk halife seçiminde, muhacirûn Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in hastalığı 

sırasında insanlara namaz kıldırdığı, dolayısıyla Onun hilâfete geçmesi gerektiği ile 

ilgili  hiçbir fikir ileri sürülmezken daha sonra namaz hadisinin Hz. Ebû Bekir’in 

hilâfetinin nassa dayandığı iddiasına delil gösterilmesi siyasî bir yaklaşımın ürünü 

olarak düşünmek mümkündür. Bazı kimseler Ebû Bekir’in namaz imamı olarak Hz. 

Peygamber tarafından tayinini şu şekilde değerlendirmişlerdir: Hz. Peygamber Onu 

bizim dinimiz için seçmiştir. Biz de onu dünyamız için seçtik. Bir grup insan da 

                                                           
452 İbn Hıbban, Sahih, H. No: 6873,  XV, 294. 
453 Taberânî, Musned’ş-Şamiyyîn, H. No: 1787, III, 49-50. 
454 el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr,  III, 83. 
455 Örneğin; Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesi esnasında rivayetlerde geçtiği şekli ile namaz kıldırma 
meselesi ön plana çıkarılmayıp, daha ziyade Hz. Ebû Bekir’in toplumdaki saygınlığı ve yönetime en 
layık olduğu gibi özellikleri dile getirilmiştir. 
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“Rasûlullah Onu bizim namazımızı kıldırması için tayin etmiştir. Zekâtımız 

namazımıza tâbidir. Bu ikisi de önemli işlerdir” şeklinde bir fikre varmışlardır.456 

Hz. Peygamber’in Ebû Bekir’i namaz imamı için tayinin vahiy yolu ile olduğu fikri 

de mevcuttur.457 

  Hattâbî (ö. 388/998) Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Peygamber’in vefatından önce 

namaz kıldırmasını siyasî olarak yorumlamakta ve Hz. Ebû Bekir’in Peygamber’in 

hastalığı sırasında insanlara imam olmasını, Hz. Peygamber’in vefatından sonra onun 

yerine geçmeye bir delil olarak görmektedir.458 

  Bu rivayetler çerçevesinde İbn Hazm (ö. 456/1064) da şu görüşleri dile 

getirmektedir: Hz. Ebû Bekir halife ismiyle Hz. Peygamber zamanında anılmaya 

başlamıştır. Hz. Ebû Bekir’in namaz kıldırmak üzere Hz. Peygamber tarafından 

yerine tayin edilmesi bunun bir göstergesidir. Onun bu şekilde isimlendirilmesi 

insanlara namaz kıldırmasından dolayı değildir. Hz. Peygamber hayatta iken Hz. 

Ali’yi Tebûk Gazve’sinde, Ummu Mektûm’u Hendek Gazve’sinde, Osman b. 

Affan’ı da Zâtu’r-Rıka Gazve’sinde yerine bırakmıştır. Ümmetten hiç kimse Allah’ın 

Rasûlünün halifesi şeklinde hitap edilmeye layık değildi. Bu isimlendirme zamanın 

şartları çerçevesinde yapılmıştır. Hz. Peygamber onu nasla tayin etmemiştir. Şayet 

Hz. Peygamber tarafından namaz kıldırmak için yerine tayin edilmemiş de olsaydı, 

Hz. Ebû Bekir bu isimlendirmeye diğer kimselerden daha layık kimse idi.”459 

Aslında İbn Hazm’ın bu görüşü, Hz. Ebû Bekir’in namaz kıldırmasını siyasal olarak 

yorumlayan kimselere cevap niteliği taşımaktadır.460 

   İbn Teymiyye (ö. 728/1327), Hz. Ebû Bekir’in namaz imamlığının Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra onun yerine geçmesi için bir delil olduğunu şu 

gerekçelere dayandırmaktadır: “Gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse Emevî ve 

Abbasî dönemlerinde namaz ve cihad imamı aynı kimseler olmuştur. Namazda imam 

olanlar “cihad imamı” kabul edilmiştir. Namaz ve cihad işi, normal ve yolculuk 

durumlarında aynı kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Attâb b. Esîd’i Mekke’ye 

Osman b. Ebi’l-As’ı Taife tayin ettiğinde, bu kimseler oradaki insanlara hadleri 

uygulamışlar, namazda da imam olmuşlardır. O herhangi bir kimseyi savaş komutanı 

                                                           
456 Cahız, Kitabu’l-Usmaniyye, s. 131. 
457 A.g.e, s.165. 
458 Hattabî, Maâlimu’s-Sunen, IV, 308. 
459 İbn Hazm, el-Fasl-Milel ve’l-Ehva ve’n-Nihâl, IV, 108. 
460A.g.e., IV, 107. 
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tayin ettiğinde de durum aynı olmuştur. Zeyd b. Harise, Usame Amr b. As ve 

diğerleri savaş komutanları olmuşlar ve insanlara namaz da kıldırmışlardır.461 Ayrıca 

İbn Teymiyye’nin, Rafizilerin Ebû Bekir’in Hz. Peygamber tarafından namaz için 

görevlendirilmediği iddiasına cevabı şu şekildedir. “Bu açık bir yalandır. Hadisle 

ilgilenen herkes tarafından bilinen bir gerçektir ki Hz. Peygamber evinden dışarı 

çıkmadan önce de evinden çıktıktan sonra da Ebû Bekir namaz kıldırmıştır.462 İbn 

Teymiyye namaz imamı olan kimselerin yönetici de olduğu fikrini desteklemek için, 

Hz. Peygamber, Emevî ve Abbasî dönemlerinden örnekler vermektedir. 

  İbn Teymiyye’nin vermiş olduğu örneklerde herhangi bir tarihî bilgi eksikliği 

yoktur. Hz. Ebû Bekir de dâhil hiç kimse Hz. Peygamber tarafından kendilerine 

verilen görevleri, daha sonraları gündeme getirmemişler, yeni görevlerde bulunmak 

istediklerinde bunu bir avantaj malzemesi olarak kullanmamışlardır. İlgili 

yorumlardan ve açıklamalardan anladığımız kadar, Ehl-i Sünnet kanadı siyasî 

anlayışlarını Şia’nın siyasî iddiaları doğrultusunda geliştirmişlerdir. Büyük bir 

ihtimalle Şia’nın Hz. Ali’nin nasla tayin edildiği hakkındaki tezi, Ehl-i Sünneti bu tür 

işarî yorumlar yapmaya zorlamıştır. Her ne kadar rivayetlerde Hz. Peygamber’in 

namaz emri dışında yönetime kimin geçeceğine dair açık bir ifadesi olmasa da, bazı 

eserlerde bu durum işaret yoluyla belirlenme yoluna gidilmiştir. Örneğin; İbn Kesir 

(ö. 774/1373) Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında Ebû Bekir’i yerine namaz 

kıldırmak için tayin etmesine farklı bir bakış açısı getirerek şu görüşleri dile 

getirmektedir: Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber’in hastalığı sırasında sahabeye on yedi 

vakit namaz kıldırmıştır. Bu sayı bazılarına göre yirmidir.463 İbn Kesir bu 

açıklamalardan sonra Hz. Ebû Bekir’in imam tayin edilmesindeki hikmetleri ise şu 

şekilde izah etmektedir: “Hz. Peygamber’in onu imamlığa uygun görmesinin sebep 

irfan sanibi bir kimse olmasıdır.”464 İbn Kesîr Hz. Ebû Bekir’in üstünlüğü ve hilâfete 

uygunluğu ile ilgili hadisleri sıhhatli kabul etmekte ve bu rivayetlerde “Ebû Bekir’in 

halife olacağına dair işaretler vardır.” demekten de kendini alamamaktadır.465 

Anladığımız kadarıyla İbni Kesîr’e göre Hz. Ebû Bekir’in namaz imamı olarak tayin 

edilmesinde bilgeliğinin rolü büyüktür.  

                                                           
461 İbn Teymiyye, Mecmûu Fetâvâ, XXXV, 38. 
462 İbn Teymiyye, Minhâcu’Sunne, VIII, 569. 
463 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihaye, V, 235. 
464 A.g.e, V, 236. 
465 A.g.e, V, 250. 
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  Sahârenfûrî (ö. 1346/1928)’nin Bezlu’l-Mechûd isimli şerhinde Hz. 

Peygamber’in Ebû Bekir’e namaz kıldırmak için verdiği emir, Hz. Ebû Bekir’in 

hilâfetinin sıhhatine delil gösterilmiştir.466 Subhi Salih ise, bu konuya farklı bir bakış 

açısı getirerek şöyle demektedir: “Şayet Müslümanlar Ebû Bekir’i Hz. Peygamber’in 

rızasıyla namazda imam oldu diye kendilerine yönetici seçmişlerse, bu durum diğer 

Müslümanların aynı yolu izlemeleri için yeterli bir sebep değildir. İslâm, yönetimle 

ilgili temel ilkeler bazında kurallar koymuş olsa da yönetim usûlü hakkında herhangi 

bir ilkeden bahsetmemiştir.467 

  Will Durant, Hz. Peygamber tarafından Hz. Ebû Bekir’e Medine Camiinde 

imamlık verilmesini şu şekilde yorumlamaktadır: Hz. Muhammed sağlığında Ebû 

Bekir’e Medine Camiinde imamlık vermiştir. Vefatından sonra yönetime kimin 

geçeceği hususunda bazı anlaşmazlıklar olduysa da, onun  bu tercihi üzerine Ebû 

Bekir ilk halifeliğe seçildi.468 

  Bu bölümün sonunda konuyla ilgili rivayetler ve bu rivayetlere yapılan 

açıklamalar çerçevesinde şu gibi sonuçlara ulaşmak mümkündür: Bazı âlimler 

tarafından Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinin Kur’ana dayandırıldığı  görülmektedir. 

Halbuki ilgili ayetler dikkatlice incelendiğinde, bir şahsın yönetime geçmesi bir 

tarafa, genel anlamda hilâfetin nassa dayandığından bahsetme imkânı bile yoktur.  

Kanaatimize göre bu tür gayretlerin  arka planında Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki  

siyasî anlayış farklılıkları vardır. Şayet iddia edildiği gibi bu ayetlerle böyle bir  

şeyin  ispatı  mümkün olsaydı, Hz. Peygamber’in vefatından sonra kimin yönetime  

geçeceği ile ilgili hiçbir tartışmanın olmaması gerekirdi. Böyle bir şey olmadığına 

göre ayetlerin bu konuda delil gösterilmesi  daha  sonraki dönemlerde ortaya çıkan 

bir durumdur. Hilâfet-nass çerçevesinde ele alınan bu rivayetlerin hiç birinin Hz. Ebû 

Bekir’in halifeliği ile ya da hilâfet ile ilgisi yoktur. 

  İlk halifelerin tespitinde Cibril ve Hz. Peygamberin işareti ile  delil gösterilen 

hadislerin de sıhhatli olduğundan bahsetme imkânı yoktur. Çünkü, Cibril ve Hz. 

Peygamber  tarafından yapılacak en küçük bir ikaz bu konuyu tartışma konusu 

olmaktan çıkarırdı. Cibril’in halife tespitinde bulunduğuyla ilgili hadislerin sıhhatli 

olma imkânı yoktur. Ebû Bekir başta olmak üzere ilk dönem halifelerinin çeşitli 

                                                           
466 Sahâranfûrî, Bezlu’l-Mechûd, XVIII, 189. 
467 Subhi Salih, en-Nuzumu’l-İslâmiyye, s, 85. 
468 Will Durant, İslâm Medeniyeti, s. 11. 
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yollarla Hz. Peygamber tarafından işaret edildiği iddiasının da tutarlı olmadığı 

görülmektedir. Bu hususta delil gösterilen, Hz. Peygamber ile bir kadın arasında 

geçen özel bir konuşmanın daha sonraki dönemlerde siyasî olarak yorumlanması, Hz. 

Aişe ile Hz. Peygamber arasında geçen özel bir aile sohbetinin siyasî yansıması, rüyâ 

yoluyla halifelerin sırası ve ne kadar yönetimde kalacağı ile ilgili yorumların hepsi 

Kur’an’la ve ilk halife seçimindeki tarihî gerçeklerle uyuşmamaktadır. 

  Bu konuyla ilgili en kuvvetli delillerin başında, Hz. Peygamber’in hastalığı 

sırasında Hz. Ebû Bekir’e cemaate namaz kıldırması için emir vermesi gelmektedir. 

Daha sonraki dönemlerde bu rivayet göz önünde bulundurularak Hz. Peygamber 

tarafından Ebû Bekir’in yönetime geçmesi için bir işaret olarak kabul edilmiştir. Hiç 

şüphesiz bu rivayet, Hz. Ebû Bekir’in ve diğer halifelerin durumunu dile getiren 

rivayetlerden farklıdır ve en azından tarihî tutarlığı vardır. Hz. Peygamber’in 

hastalığı sırasında Ebû Bekir’in insanlara namaz kıldırdığını dile getiren rivayetler 

esas alınarak, Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’in vefatından sonra nassa dayalı olarak 

onun yerine yönetime geçeceğini söylemek tutarlı bir yaklaşım değildir. Ancak Hz. 

Peygamber’in toplum nazarında büyük bir yere sahip olan Hz. Ebû Bekir’i namaz 

için imamete geçirmesi, toplumun büyük bir kesiminin onun imametini, hilâfete 

geçmeye bir işaret olarak yorumlaması imkan dahilindedir. Daha önce de dile 

getirildiği gibi, Hz. Ebû Bekir’in yönetime geçmesinde bu rivayetlerin ötesinde çok 

çeşitli toplumsal, sosyolojik ve psikolojik nedenler vardır. Sonuçta; Hz. Ebû Bekir’in 

halife seçilmesinin birtakım ayetlere ve rivayetlere dayandığı iddialarına katılmak 

mümkün değildir. En azından bu konuda fikir birliğinin olmadığını söylemekte 

herhangi bir mahzur görmemekteyiz. İlk dönem siyasî yapısının bu şekilde 

oluşturulmasında hiç şüphesiz zorlama Kur’anî  yorumların ve birtakım mezheplerin 

siyasî anlayışlarının rolünün olduğunu da düşünmekteyiz.  
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İkinci Bölüm  
Rivayetlerde Saltanatla Yönetim ve İki Halife  Sorunu 

 Hz. Peygamberin vefatından sonra hilâfet makamına geçen ilk dört halifenin 

yönetime geçiş şekillerinde o dönemin şartları da göz önüne alındığında herhangi bir 

olumsuzluğun olmadığı görülmektedir. Bilindiği gibi Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali’nin 

halife seçilmesi halkın kendi iradesi doğrultusunda gerçekleşmiş olup, daha önceden 

herhangi bir işaret söz konusu değildir. Hz. Ömer’in halifeliği, halkın bir önceki 

halifenin bir adayı onaylaması, Hz. Osman’ın hilâfeti ise, daha önceki halifenin 

belirlediği birden çok aday arasından seçilme şeklinde olmuştur. Sonuçta dört halife 

de değişik tarzlarda da olsa seçimle hilâfet makamına geçmiştir. Bu durum 

Muaviye’nin yönetime geçmesiyle farklı bir şekil almış ve kimin yönetime geçeceği 

ile ilgili karar verme yetkisi tamamen Emevî ailesinde olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 

ilk dört halife döneminde belli bir esas çerçevesinde gelişen yönetime geçiş şekli, 

Muaviye dönemiyle bambaşka bir boyut kazanmış, o daha hayatta iken Muğîre b. 

Şu’be’nin etkisiyle1 oğlu Yezid’i tayin etmek için kendine yakın kimseleri ikna etme 

yoluna gitmiş2 her ne kadar bu kimseler Muaviye’ye tam anlamıyla gönülden destek 

vermemiş olsalar da onun yönetimdeki ağırlığı nedeniyle bu işe razı olmak zorunda 

kalmışlardır.3 Abdullah b. Zubeyr, Huseyin b. Ali ve Abdullah b. Ömer gibi 

kimseler, Bizanslıların yaptığı gibi, yönetimin babadan oğula geçmesi demek olan 

saltanata karşı çıkmışlarsa da sonuç değişmemiştir.4 Artık bu tarihten sonra, 

Müslümanların devleti hilâfet değil de, saltanat olarak isimlendirilmeye başlanmıştır. 

Doğuda Kisraların, Batıda Kayserlerin yönetimi olan saltanat/veraset bir yasaya bağlı 

olmaksızın; halkın yöneticileri tarafından istenildiği gibi yönetilmesi, zorbalık, 

sorumsuzluk ve baskının egemen olduğu yönetimin adıydı ve Müslümanlar 

nazarında iyi çağrışımlar meydana getirmiyordu.5 Siyasal yapıdaki bu değişim 

sadece tarihî bir olay olarak kalmamış, rivayetler aracılığıyla bu dönemin siyasî 

çalkantıları, yönetici atamaları ve yönetim şekli  Hz. Peygambere de isnad edilmiştir. 

                                                 
1 Taberî, Târihu’l-Umem ve’l-Mulûk, V, 179; İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, III, 503-504. 
2 İbn Kuteybe; el-İmâme ve’s-Siyase, I, 169; İbnu’l-Esîr, a.g.e, III, 351. 
3 Taberî, a.g.e., V, 34. 
4 Taberî, a.g.e, V, 179; İbnu’l-Esîr, a.g.e, III, 351. 
5 Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyyet-i Milliye, s. 17, 39, 53. Rayyıs, Ziyauddin, İslâm’da Siyasî 
Düşünce Tarihi, s.110-111; Bkz, Mustafa, Nevin A., İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhalefet, s. 158-
159. 
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Bu dönemde daha genel anlamıyla dinî değerler iktidarın meşruluk kaynağı olarak 

kullanılmaya başlamıştır.6 Diğer bir ifade ile, Muaviye ile yeni  bir şekil alan 

devletin yapısı Hz. Peygamber tarafından gaybî haber niteliğindeki rivayetler yoluyla 

meşrulaştırılmak yoluna gidilmiştir.7 Hadis kaynakları başta olmak üzere İslâmî 

literatürde saltanat-nass ilişkisini gösteren rivayetler de mevcuttur.  

 Dolayısıyla bu bölümde saltanat–nass (Kur’an/rivayet) ilişkisi ele alınacaktır.   

    1. Otuz Sene Hilâfetten Sonra Saltanatla Yönetim 

 1.1. Rivayetlerin Senet Tenkidi 

 “Hilâfet otuz senedir ondan sonra saltanat olacaktır.” hadisinin ravi-rivayet 

şeması şu şekildedir: (Şema: 1) 

                                                 
6 Kurtoğlu, Zerrin, İslâm Düşüncesinin Siyasal Ufku, s.212. 
7 Bu konuda bkz, M. Said Hatiboğlu’nun Gaybî Hadisler Meselesi isimli çalışmada ayrıntılı bilgiler 
mevcuttur. 
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             Hilâfetin Otuz Yıl Olduğu Rivayetleri -(Şema: 1) 

 

 

   

Hammad b. Seleme 

Ali 
↓ 

İBN CA’D 
(ö.230/845) Esed b. 

Musa 
↓ 

Mikdam 
↓ 

Haccac b. el-
Minhal 

↓ 
Ali b. 

Abdilazîz 
↓ 

TABERÂNÎ 
(ö.360/971) 

Nadr b. 
Şumeyl 

↓ 
MERVEZÎ 

(ö.238/853) 

Hudbe b. 
Halid 
↓ 

ŞEYBÂNÎ 
(Ö.287/900) 

Ali b. Ca’d el-
Cevherî 

↓ 
Ebû Ya’la 

↓ 
HEYSEMÎ 

(ö.807/1405) 

Abdussamed 
b. Abdilvaris 

↓ 
AHMED B. 
HANBEL 

(Ö.241/855) 

Haşrec b. Nubâte 
Avvam b. 
Havşeb 

↓ 
Huşeym 

↓ 
Amr b. Avn 

 ↓ 
EBÛ DAVUD 
(ö.275/888) 

 

Abdulvaris b. Saîd  

Şurayh b. 
en-Numan 

↓ 
Ahmed b. 

Men’î 
↓ 

TİRMİZÎ 
(ö.279/892 

Ebû’n-Nadr 
↓ 

AHMED B. 
HANBEL 

(ö.241/855) 

TAYALÎSÎ 
(ö.204/819) 

Ebû Nuaym 
el-Fadl b. 
Dukeyn 

↓ 
Ali b. 

Abdilazîz 
↓ 

TABERÂNÎ 
(ö. 360/971) 

Sevvar b. 
Abdullah 

↓ 
EBÛ DAVUD 
(ö.275/888) 

İbrahim b. el-
Haccac eş-

Şamî 
↓ 

Ebû Ya’la 

HEYSEMÎ 
(ö. 807/1405) 

İBN HIBBAN 
(ö.354/965) 

Hz. Peygamber 
↓ 

Sefîne  (Ebû Abdurrahman) 
↓ 

Said b. Cumhan 
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  Ravi şemasında da görüldüğü gibi, “Otuz yıl hilâfetten sonra saltanat 

olacaktır” hadisini Hz. Peygamber’den sadece Sefîne (Ebû Abdurrahman) işitmiştir. 

Sefîne’den rivayeti tek başına rivayet eden Saîd b. Cumhân (ö. 136/754) rivayet 

etmiştir. Dolayısıyla rivayet ilk 2. tabakada “ferd-i mutlaktır.” İlk iki tabakada tek bir 

ravi tarafından rivayet edildiği görülen bu hadisin ravileri, üçüncü tabakadan itibaren 

çoğalmıştır. Bütün İslâm ümmetinin yönetim anlayışı üzerinde etkili olan ve onları 

ilgilendiren bir konuyu, Hz. Peygamber’den sadece tek bir kişinin rivayet etmesinin 

bize göre izahı mümkün değildir. Bu durum ister istemez bu hadisin sıhhati hakkında 

birtakım kuşkulara yol açmaktadır. Bu sebeple,  hadisi  rivayet eden ilk dönem 

râvilerinin hadis ilminde otorite olup olmadıklarının araştırılması önem taşımaktadır. 

Bunların başında bu hadisi  Sefîne’den rivayet eden; Saîd b. Cumhân (ö. 136/754), 

ondan da rivayet eden, Hammâd b. Seleme (ö. 167/784), Abdussamed b. Abdulvâris 

(ö. 204/820),  Abdulvâris b. Saîd (ö. 180/797) ve Avvâm b. Havşeb (ö. 148/766) gibi 

isimler gelmektedir. Otuz yıl hadisinin ravilerinin cerh ve ta’dil yönünden durumları 

ise şöyledir: 

         -Saîd b. Cumhân, Ebû Hafs el-Eslemî el-Basrî (ö. 136/754): Sefîneden hadis 

rivayeti ile meşhurdur. İbn Maîn (ö. 233/847) onu “Sika” kabul etmekte, buna 

mukabil Ebû Hâtim (ö. 327/938) de “Hadisiyle amel edilmez” değerlendirmesini 

yapmaktadır. Ebû Davud (ö.  275/888) da onu “Güvenilir” kimselerden saymaktadır. 

Yine bir grup hadisçi onu zayıf olarak nitelendirmektedir.8 İbn Maîn (ö. 233/847) 

onun hakkında “Başkasının rivayet etmediği hadisleri rivayet ederdi” 

değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca Buharî (ö. 256/870)’ de ‘Onun hadislerinde 

bir takım gariplikler var’ demektedir.9 Otuz yıl hadisinin geçtiği bütün hadis 

kitaplarında, hadisin bu yolla geldiği göz önünde bulundurulduğunda klasik hadis 

usûlü çerçevesinde, senette bulunan ilk ravilerden Saîd b. Cumhân hakkında “Hadis 

rivayetinde kusursuz bir kişi idi” değerlendirmesini yapmak mümkün 

görünmemektedir. Çünkü onun hakkında hem cerh hem de ta’dîl yapılmıştır. Bu 

durumda cerh ta’dile takdim edilir. 

 İbn Ca’d (ö. 230/845)’ın, Mervezî (ö. 238/853)’nin, Şeybânî (ö. 287/900)’nin, 

Taberânî (ö. 360/971) ve Heysemî’nin  nin ortak ravileri olan Hammâd b. Seleme (b. 

                                                 
8İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, IV,10; ez-Zehebî, Mizân, II,131; İbn Hacer, 
Tehzîb, II,294. 
9 Buharî, et-Tarihu’l-Kebîr, II,462; İbn Hıbban, es-Sikât, IV,278; İbn Hacer, Tehzîb, IV, 14. 
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Dinâr el-Basrî) (ö. 167/784) hakkında  ise şu değerlendirmeler yapılmaktadır: “Bazı 

kimseler tarafından hadisleri alınmış olsa da, Buhârî ondan hadis almamıştır. 

Beyhakî  “Yaşlanınca Buharî  ondan hadis almayı terk etmiştir” demektedir. Bazı 

kimseler de onun hadislerine ilaveler yapıldığını söylemektedir. İbn Sa’d, onun 

hakkında “Güvenilir ve çok hadis rivayet eden bir kimse olmakla beraber, çoğu 

zaman münker hadisler rivayet etmiştir.” demektedir. Ayrıca onun yanında 

başkalarında olmayan bin adet hasen hadis olduğuna dair bilgiler vardır10 

 Kendisinden Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in hadis aldığı Abdussamed b. 

Abdilvâris (ö. 204/820) ‘in meçhûl bir hadisçi olduğu söylenmektedir.11 Ancak İbn 

Sa’d ve İbn Hıbbân tarafından sika kabul edilmiştir.12 

 -Haşrec b. Nubâte el-Kûfî (ö. 108/727) Tayalîsî (ö.204/819) Ahmed b. Hanbel 

(ö. 241/855), Tirmizî (ö. 279/892) ve Taberânî (ö. 360/971)’nin ortak ravisidir. Onun 

hakkında  da “Ricâl kitaplarında şu bilgiler yer almaktadır: Saîd b. Cumhân’dan 

hadis rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) onu ”Sika” kimselerden 

saymıştır. Nesâî (ö. 303/915) ise, “Hadiste kuvvetli değildir” değerlendirmesini 

yapmaktadır. Onu cerh edenler arasında İbn Adiy (ö. 365/976) de vardır ve onunla 

ilgili “Hadislerinde münkerler ve garib rivayetler var” değerlendirmesini 

yapmaktadır13 Ayrıca onun hadiste kuvvetli olmadığı söylenmektedir.14 Haşrec b. 

Nubâte’yi cerh edenler arasında Zekeriyya es-Sâcî (ö. 307/920) de vardır ve onunla 

ilgili olarak “Hadiste zayıftır” demektedir. İbn Hıbbân (ö. 354/965) ise, “Az hadis 

rivayet etmiştir, “Münkeru’l-Hadis” olup, rivayetlerinde tek kaldığında onun 

haberleriyle amel edilmez” değerlendirmesini yapmaktadır.15 Dolayısıyla Ahmed b. 

Hanbel, Tirmizî, Hallâl ve Taberanî’nin ortak ravisi olan Haşreç b. Nubâte’nin 

rivayetlerine şüphe ile bakmak gerekir.  

 -Abdulvâris b. Saîd el-Basrî (ö. 180/797): Otuz yıl hadisinin yer aldığı 

kaynaklardan, Ebû Davud (ö. 275/888),  İbn Hıbbân (ö. 354/965) ve Heysemî (ö. 

                                                 
10 İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebîr, VII,282; İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., III, 140-141; İbn 
Hıbban, a.g.e., VI,216; el-İclî, Tarihu’s-Sikat, s.131;  İbn Hacer, a.g.e, III, 14-15. 
11 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VI,50-51. 
12 İbn Sa’d, a.g.e., VII,300; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,414: 
13 İbn Adî, el-Kamil, II,439; İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, III,296; ez-Zehebî, a.g.e., I, 551; İbn Hacer, 
a.g.e, I, 545. 
14  İbn Hacer, a.g.e., II, 377.  
15 İbn Hıbban, el-Mecrûhîn, I,273; İbn Hacer, a.g.e.,  II, 378. 
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807/1405)’nin ortak ravisidir. Hadis hafızlarındandır.16 Yezîd b. Zurey, “Kim ki 

Abdulvâris’in meclisine giderse bana yaklaşmasın” demektedir.17 Onun hadiste 

güvenilir bir kimse olduğuna dair bilgiler  de vardır.18  Abdulvâris b. Saîd de, Saîd b. 

Cumhân’dan hadis rivayet eden kimseler arasında bulunmaktadır.19 Görüldüğü gibi, 

Ebû Davud (ö. 275/888),  İbn Hıbbân (ö. 354/965) ve Heysemî (ö. 807/1405) ‘nin 

ortak ravisi olan Abdulvaris b. Saîd’in cerh edilen yönleri ön plândadır. 

 -Avvâm b. Havşeb b. Yezîd b. el-Hâris eş-Şeybânî (ö. 148/766): Ebû Davûd (ö. 

275/888)’un ravilerindendir. Genel olarak onun hadisçiliği ile ilgili bilgiler hadiste 

güvenilir bir kimse olduğu şeklindedir.20 

 Görüldüğü gibi otuz yıl hadisini rivayet eden raviler hakkında bazen cerh 

bazen de ta’dîl yapılmaktadır. Bir ravi hakkında “Hadiste güvenilir” değerlendirmesi 

yapılırken, aynı ravi hakkında başka bir kimse tarafından tam tersine “Hadiste 

zayıftır” değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu nedenle ricâl kitapları esas alınarak, 

raviler hakkında yapılan değerlendirmeler ışığında, onların rivayet ettiği hadislerin 

ne kadar sıhhatli olduğunu tam anlamıyla tespit etmek zordur. Hadisi rivayet eden 

kimselerin araştırılması mutlak anlamda, ilgili rivayetlerin sıhhatini ölçmek için 

değil, o rivayetin ravileri hakkında bir fikir edinmek içindir. Bu sebeple, otuz yıl 

hadisini sadece senetteki ravilerin hâl tercemelerinin bilinmesiyle değerlendirmenin 

mümkün olmadığı, bu konuda sağlıklı bir şey söyleyebilmek için mutlaka rivayeti 

metin bakımından da tetkîk etmek gerekmektedir.. 

   1.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi 

  “Hilâfet otuz yıl olacaktır, ondan sonra saltanatla yönetim olacaktır” 

rivayetinin yer aldığı hadis kaynakları  şunlardır: 

 “Hilâfet otuz yıl, sonra da saltanat (ile yönetim) olacaktır” Sonra Sefîne say 

bak  “Ebû Bekir’in hilâfeti iki, Ömer’in on, Osman’ın  hilâfeti on iki ve Ali’nin 

hilâfeti ise altı yıldır.” dedi.21        

                                                 
16İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VI,75.  
17  ez-Zehebî, Mîzân, II, 677. 
18 İbn Sa’d, a.g.e., VII,289; İbn Hıbban, a.g.e., VII,140;  İbn Hacer, a.g.e., Bkz, VI, 441-442-443. 
19 İbn Hacer, a.g.e., VI, 441.  
20İbn Sa’d, a.g.e., VII,311; İbn Hanbel; el-İlel; I,135; el-Iclî, a.g.e., s.376; İbn Hıbban, a.g.e., VII,298; 
İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,22;  İbn Hacer, a.g.e., VIII, 163-164. 
21 Tayalîsî, el-Musned, H.No: 1107, V, 151; İbn Ca’d, el-Musned, H. No: 3323, s. 479; Mervezî, 
Musnedu İshak b. Râhûye, I, 164; Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V, 220; et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-
Kebîr, H. No: 13, I, 55; et-Taberânî, a.g.e, H. No: 6442, VII, 83. ed-Deylemî, Firdevs, H. No: 3021, 
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 Ahmed b. Hanbel’in bu konuda değişik lâfızla diğer bir rivayeti: “Ümmetin 

hilâfetle yönetimi otuz yıl olacaktır. Bundan sonra saltanat olacaktır” Hadisi  

Sefîne’den rivayet eden (Saîd b. Cumhân) ravi Sefîne bana say bak, Ebû Bekir, 

Ömer, Osman ve Ali’nin hilâfetle kalış sürelerinin toplamı bu kadardır. Bu yılların 

toplamı otuzdur. Sonra da bundan sonraki halifelerin yıllarını saydım ve onlardan 

otuza uyanını bulamadım.”22 şeklindedir. 

  “Nubüvvet hilâfeti otuz yıl olacaktır. Sonra da Allah mülkü veya mülkünü 

dilediği kimseye verecektir” Saîd b. Cumhân bu hadisle ilgili şunlar söylemektedir: 

Bana sefîne şöyle dedi:  “say bak.  Ebû Bekir iki, Ömer on, Osman on iki, Ali de şu 

kadar yönetimde kaldı. Saîd de, “Sefîne’ye şöyle söyledim” demektedir: Bunlar 

Ali’nin halife olmadıklarını mı iddia ediyorlar? Bunun üzerine sefîne, “Benî  

Zerka’dan  Mervan, altı yılı yalanladı.”23 dedi.  

 Bu hadisin yine sefîne kanalıyla gelen Tirmizî (ö.279/892) varyantı da şu 

şekildedir: “Ümmetim arasında hilâfet otuz sene olacaktır, sonrası ise saltanattır.”  

Said b. Cumhân “Sefîne bana “Hz. Ebû Bekir’in, Ömer’in Osman’ın hilâfetini say” 

yine bana Ali’nin hilâfetini de say dedi. “Bunların hepsinin yönetimde kalma 

sürelerinin otuz yıl olduğunu bulduk. Saîd b. Cumhân Sefîne’ye şöyle dedim” 

demektedir: “Bunun üzerine Sefîne “Benî Zerka bu hususta yalan konuştular,  bilakis 

onlar meliklerin en şerli olanlarıdır.”24 

  “Hilâfet otuz senedir. Diğerleri ise sultanlardır. Halifelerin ve sultanların 

sayısı on ikidir.”25 Bazı hadis kitaplarında hilâfet merkezinden sonra, saltanat 

merkezine de işaret edilmektedir. “Hilâfet Medine’de Saltanat da Şam’dadır.”26 

Aynı rivayet bazı hadis kitaplarında “Hilâfet otuz senedir, diğerleri ise sultandır.”27 

şeklinde yer almaktadır. 

                                                                                                                                           
II, 207; el-Heysemî, Mevâridu’z-Zam’ân, H. No: 1534, I, 369; el-Kayravânî, Kitabu’l-Cami, s. 135; 
Ebu’l-Mehâsin, Mu’tasaru’l-Muhtasar, II, 326; eş-Şeybanî, es-Sunnetu li İbn Ebî Âsım, H. No: 
1181, II, 563. 
22 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V, 221. 
23 Ebû Davud, 39. Kitabu’s-Sunne, 8, H. NO:4646, V, 36;  H. No: 4647, V, 37; el-Cezerî, Câmiu’l-
Usûl fî  Ahâdisi’r-Rasul, IV, 45. 
24 et-Tirmizî, sunen, 31. Fiten. 48, H. No: 2226, IV, 503; el-Cezerî, a.g.e, H. No: 2021, IV, 44. 
25 İbn Hıbbân, Sahih, H. No: 6657, XV, 34-35;  Hâllâl, es-Sunnetu li’l-Hâllâl, H. No: 610, II, 411-
412. 
26 ed-Deylemî, Firdevs, H. No: 3023, II, 207. 
27 el-Heysemî, Mevâridu’z-Zam’ân, H. No: 1535, I, 369. 

muhammed
Highlight



 128 

 Bu rivayetlerin lâfızlarında  birtakım farklılıklar olsa da hepsinin ortak yönü, 

Hz. Peygamberin vefatıyla başlayan hilâfetin süresinin otuz yıl olduğu, ardından 

saltanatın geldiği hususudur. 

 Otuz yıl hadisine şarihlerin yaptıkları yorumları göz önünde bulundurmak 

yerinde olur. Örneğin; et-Tîbî (ö. 743/1343), otuz yıl hadisiyle ilgili olarak; ‘amaç 

hilâfet kurumunun gereğini yerine getirmektir. Bu dönemde halifeler yapmış 

oldukları icraatlarıyla nubuvvet hilâfetine sadık kalmışlardır. Allah Rasûlünun 

vefatından sonra, onun sünnetine muhâlefet edilmiş ve uygulamalarından bazı 

sapmalar olmuştur. İşte o zaman saltanat yönetimi ortaya çıkmıştır’ 

değerlendirmesini yapmaktadır.28 et-Tîbî’nin ileri sürmüş olduğu görüşlerden de 

anlaşıldığı gibi, otuz yıl rivayetinin Hz. Peygamberin vefatıyla başlayan siyasî 

gelişmeleri yansıttığı görülmektedir. 

  Aynı yaklaşımı Azimabâdî (ö. 1273/1858)’nin bu hadisle ilgili yorumunda 

görmek mümkündür: Ona göre “Otuz seneden maksat, dört halifenin görevde 

bulunduğu süredir.”29 Sefaranfurî (ö. 1346/1928)’ye göre bu rivayetle, Hz. Ebû 

Bekir’in hilâfetinden, Hz. Hasan’ın hilâfetinin sonuna kadar geçen zaman 

kastedilmektedir.30  

 Görüldüğü gibi şarihlerin bu hadisle ilgili yorumlarında dikkat çeken ortak 

nokta, Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinden Hz. Ali’nin hilâfetinin sonuna kadar olan zaman 

diliminin bu hadiste dile getirilen otuz yıla uymasıdır. Bu hususu Elbânî, şu 

ifadelerle açıklamaya çalışmaktadır. “İki sene Ebû Bekir, on sene Ömer, on iki sene 

Osman ve altı sene de Ali yönetiminde kalmıştır.’31 Şarihlerin bu görüşlerinin 

arkasında, hadisi Hz. Peygamberden tek olarak aktaran Sefîne’nin ilk dört halifenin 

yönetimde kaldığı zamanların toplamı ile ilgili değerlendirmeleri vardır. Çünkü bir 

çok  kaynakta Sefîne’nin hesabıyla “Otuz sene” hadisinden sonra Ebû Bekir’in, 

Ömer’in, Osman’ın ve Ali’nin toplam yönetimde kaldığı yılların toplamı 

verilmektedir.32  

                                                 
28 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, X, 58. 
29 Azimâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, XII, 259. 
30 Seharanfûrî, Bezlu’l-Mechûd, XVIII, 170. 
31 el-Elbânî, Silsiletu’l-Ehadîs’s-Sahiha, II, 821. 
32 İbn Ca’d, el-Musned, H. No. 3323, s. 479; el-Mervezî, Musnedu İshak b. Râhûye, I, 164; Ahmed 
b. Hanbel, el-Musned, V, 220, Ebû Davud, 39. Kitabu’s-Sunne, 8. H. No: 4646, V, 36; et-Tirmizî, 
Sunen, 31. Fiten, 48, No: 2226, IV, 503;  İbn Ebî Asım (eş-Şeybânî), es-Sunnetu, H. No: 1181, II, 
563. 
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 İbn Arabî (ö. 543/1148)  el-Avâsım mine’l-Kavâsım isimli eserinde bu hadis 

hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. O bu rivayeti, Hasan’la Muaviye’nin 

barış yapacağına ilişkin rivayetle çelişkili bulduğu için reddetmektedir. İbn Arabî bu 

konudaki gerekçelerini de şu cümlelerle dile getirmektedir: “Şayet Sefîne kanalıyla 

gelen “Hilâfet otuz senedir, sonra saltanata dönüşecektir.”  (hadisinin işaret ettiği 

gibi) Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinden Hasan’ın hilâfeti Muaviye’ye teslimine kadar 

geçen zaman ne bir gün fazla ne de bir gün eksik” dersen biz de deriz ki, bu hadis 

Hz. Hasan’ı müjdeleyip ona övgüyü dile getirmektedir. Çünkü antlaşma, hilâfetin 

Muaviye’ye teslimini ve ona  bey’atı göstermektedir. Bu hadis sahih değildir.33 el-

Avâsım...tahkikinde, otuz sene hadisinin Muslim’deki On iki imam hadisiyle çeliştiği 

de söylenmektedir.34  

 İbn Arabî’nin bu hadisi reddetme sebeplerinin başında Ümeyye oğulları ile Hz. 

Ali’yi destekleyenlerin siyasî çekişmeleri gelmektedir. Bu durum İbn Arabî’nin 

ifadelerinde açık bir şekilde görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, bu ve buna 

benzer siyasî içerikli hadislerin ortaya çıkmasında birbirlerini rakip gören  farklı 

siyasî anlayışların etkisi büyüktür. Ayrıca kitleler Raşit halifeler dönemindeki 

yöneticilerinde görmeye alışık oldukları davranışları, bu yeni dönemde göremez 

duruma gelmişler ve Emevî ve Abbasî halifeleri hakikatte halife kabul edilmemişler, 

sultan ve padişah olarak nitelendirilmişlerdir. Onların halife olarak isimlendirilmesi 

ise örfün gereği olarak kabul edilmiştir.35 

 İbn Teymiyye (ö. 728/1327) ise, otuz yıl hadisini hilâfetin nasla olduğuna delil 

olarak kabul etmektedir.36 İbn Arabî ve İbn Teymiyye gibi farklı eğilimlerde olan 

kimselerin bu hadis hakkındaki yorumları,  daha önce söylediklerimizi doğrular 

niteliktedir. İbn Teymiyye’nin iddia ettiği gibi hilâfet nasla olmuş olsaydı, yönetime 

kimin geçeceği ile ilgili tartışmaların ve siyasî çekişmelerin bu kadar büyümesi bizce 

mümkün olmazdı.  

 Tetkik edilmeye çalışılan rivayetlerden anlaşılan husus bu tartışmaların daha 

sonraki dönemlerde ortaya çıktığıdır. İbn Teymiyye Mecmûu Fetâva isimli eserinde 

“Nübüvvet hilâfeti otuz senedir, sonra Allah dilediğine mülkü verecektir”, “Hilâfet 

                                                 
33 İbn Arabî, el-Avâsım mine’l-Kavâsım, s. 200-202. 
34 A.g.e, s. 201. 
35 Seyyid Bey,  Hilâfet  ve Hakimiyet-i Milliye, s. 15; ve Hilâfetin Mahiyet-i Şer’iyyesi, s. 19. 
36 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, I, 517. 
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otuz senedir sonra saltanat olacaktır...” gibi rivayetleri meşhur hadislerden 

saymaktadır.37 İbn Teymiyye’nin  bu hadisler hakkında görüşlerini dile getirirken 

hadisin delâleti açısından lâfızcı bir yaklaşım sergilediği görülmektedir.  

 İbn Kesîr (ö. 774/1327) “Otuz sene” hadisinin sıhhati hakkında herhangi bir 

şüphe duymaksızın şu görüşleri dile getirmektedir: “...Bu otuz sene Hasan b. Ali ile 

son bulmuştur. Muaviye’li günler ilk saltanat günleridir. O, İslâm’da meliklerin en 

hayırlısıdır.38 Görüldüğü gibi İbn Kesîr bu değerlendirmesiyle adeta birtakım siyasî 

olayların Hz. Peygamberin hadislerinin işareti doğrultusunda  meydana geldiği 

görüşünü savunmaktadır.  

 İbn Haldûn’a (ö. 804/1406) göre otuz yıl hadisini hadisine bakıp da 

Muaviye’nin yönetime geçeceğini söylemek mümkün olmadığı gibi, bu hadis sahih 

de değildir. Bilakis Muaviye’nin zamanında hilâfet zorba bir yönetim şekline  

dönüşmüş, bunda da asabiyetin büyük etkisi olmuştur’ şeklinde yorumlamaktadır.39 

 el-Elbânî ise, Nübüvvet hilâfeti otuz senedir hadisine zorlama bir yorum 

yaparak şöyle demektedir: ‘Bu rivayet otuz senelik nübüvvet hilâfetinden sonra 

başka halifelerin geleceği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ancak otuz seneden sonra 

gelenler nübüvvet hilâfetine dahil edilmezler. Hulefâ-i Raşidîn döneminden sonra 

gelen kimseler, melik dahi olsalar onları, halife olarak isimlendirmekte herhangi bir 

sakınca yoktur. Ancak bu gibi kimseler Peygamber halifeleri olamazlar.’40 

 M. Abid Cabirî  otuz yıl hadisi hakkında şu değerlendirmeyi  yapmaktadır: 

“Sünnî kaynakların rivayet ettiği bir hadis vardır... Hadisin sonunda yapılan ekleme 

anlamlıdır. Ravinin hesabı inceden inceye yapması dışında başka, hilâfet dönemi kısa 

olduğu için Kûfe çevresi dışında etkili olmamasına rağmen41 Hasan b. Ali’nin 

süresini de hesaba katmıştır. Bu onu bir halife olarak tanıma, mülkten (saltanat) 

çıkarma işlemidir. Çünkü belirtilen hadiste, Hz Peygamberin önceden haber verdiği 

mülk tam otuzuncu yılın bitiminde yani Muaviye ile başlamıştır.42 Câbirî bu hadisin 

siyasî alanda hangi düşünceleri desteklemek için kullanıldığını da şu şekilde ifade 

etmektedir: Bu hadisin lâfzından, İslâm’da yönetimin şûraya dayalı hilâfetten güç ve 

                                                 
37 İbn Teymiyye, Mecmûu Fetâvâ, XXXV, 18. 
38 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, VIII, 19. 
39 İbn Haldûn, Târihu İbn Haldûn, II, 650. 
40 el-Elbanî, Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahîha, II, 828. 
41 Câbirî, Muhammed b. Âbid, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 455. 
42 A.g.e, s. 456. 
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üstünlüğe dayalı mülke doğru gelişiminin eleştirici bir niteliği çıkarılıyorsa da, Ehl-i 

Sünnet’in veya en azından bazı kimselerin bu hadiste belirtmek istediği siyasî anlam, 

ilk anda akla gelebileceği gibi kınama bağlamında değildir. Tam tersine onlar bu 

hadis sayesinde, İslâm’da mülkün kurucusu Muaviye’nin  yönetimine ondan sonraki 

Emevî, Abbasî ve diğer halifelere meşruluk vermek istemişlerdir.43 Bu hadis 

kolaylıkla şüphe duyulacak hadislerden olmakla birlikte, gerçekten dikkati çeken bir 

nokta vardır. Bazı Sünnî kaynakların, bu hadisle dile getirilen hususları olmuş bir 

olay olarak kabul etmekle yetinmeyip, onu gaybe ait haber, hilâfetin otuz yıl sonra 

saltanata dönüşmesi haberini içermesi de, Hz Muhammed (s.a.v.)’in Peygamberliğini 

ispat eden delillerden biri kabul edip Delâilun-Nubuvve çerçevesinde 

değerlendirdikleri görülmektedir.44 Ayrıca, otuz yıl hadisleri, nubuvvet hilâfetinden 

uzaklaşıldığına delil olarak kabul edilmektedir.45 Cabirî şöyle bir soru sormaktadır: 

“Bu hadisin sıhhatini bir yana bırakırsak, burada kendisini gösteren husus şudur: 

Bazı Sünnî kaynaklar, Raşit Halifeler çağındaki hilâfetten bir sapma olduğunda söz 

birliği etmelerine rağmen, Muaviye’nin kurduğu saltanat düzeninin meşruluğunu, 

hem de büyük bir arzuyla niçin ispata çalışmaktadırlar?46 

 Cabirî bu hadisin niçin Sünniler tarafından çokça kullanıldığını da şu ifadelerle 

dile getirmektedir: “Sünnî vicdan, Muaviye’nin mülküne her şeyden önce bir bütün 

olarak ümmetin hatta bir din olarak İslâm’ın varlığını tehdit eden, Hz. Osman 

döneminin son yıllarında tutuşup bir yandan Hz. Ali, Talha ve Zubeyr arasında, öte 

yandan Hz. Ali ile Muaviye arasında çok kanlı bir iç savaşa doğru gelişen fitneye son 

verici nitelikte bir seçenek olarak bakmaktadır. Bu açıdan Muaviye’nin mülkü bir 

kurtuluş, İslâm’ı ve devletini yok olmaktan kurtarıcı bir yapılanma olarak 

görünmektedir.47 

 Rayyıs, otuz yıl hadisi hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: Bunun zayıf 

bir hadis olduğu düşüncesindeyiz “Haber-i Vahid” dir. Yalnızca bir kişi48 aracılığıyla 

rivayet edilmiştir. Allah Rasûlü’nün böyle bir haber vermiş olması bize uzak bir 

olasılık gibi görünmektedir. Sözü tabiînden veya tarihçilerinden birinin söylemiş 

                                                 
43 Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyye-i Milliye, s.15. 
44 Câbirî, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 456. 
45 Seyyid Bey,  Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye,  s.7,13;  Hilâfetin Mahiyet-i Şer’iyyesi, s. 14. 
46 Câbirî, a.g.e, s. 457. 
47 A.g.e., s. 457. 
48 Sefîne (Ebû Abdurrahman). 
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olması olasılığı daha tutarlı görüyor ve böyle olduğunu kabul etmekteyiz. Bununla 

birlikte söz, çağının yaygın kanısını ve değerlendirmesini ana hatlarıyla ortaya 

koymaktadır. O da şu: “Gerçek hilâfet otuz yıl sürmüştür.” Bu süre, Râşit hâlifeler 

döneminin bütününü kapsayan toplam zamandır.”49  

 Rayyıs’ın otuz yıl hadisine yapmış olduğu değerlendirme şârihlere göre daha 

tutarlı görülmektedir. Çünkü, klasik dönem şarihlerinde hadisin yorumunda görülen 

genel eğilim bu konuyu aydınlatmaktan çok uzak olup, yapılan yorumlar ve 

açıklamalar tamamen ilk dört halifenin bazen de Hasan’ın yönetimde kaldığı yılların 

toplamı çerçevesinde olmaktadır.  

 M. Said Hatiboğlu, otuz yıl hadisleri hakkında “İslâmî esaslara aykırı olarak 

hükümdarlığı başlatmış Emevî hilâfetinin gerçek hilâfetle ilgisi bulunmadığını tespit 

etmek gayesiyle Hz. Peygamber’e, hilâfet müddetini katî rakamla kayıt ettirmeye 

kadar gidilmiş olduğunu görüyoruz.”50 değerlendirmesini yapmaktadır.  

 Sadık Cihan, bu türlü hadislerin ortaya çıkmasında siyasî olayların etkili 

olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: “Muaviye’nin  hilâfeti babadan oğula geçmesini 

sağlaması neticesi bu harekete karşı çıkanlar, yeni yöneticilerin halife olmadığını, 

melik veya hükümdar olduklarını belirtmek için hilâfet müddetini belirli bir zamanla 

tayin etmek ihtiyacını duymuşlardır...”51  

 Görüldüğü gibi günümüz bazı ilim adamlarının görüşleri, klâsik dönem 

âlimlerine göre daha tutarlı görünmektedir. Bu tür rivayetleri tarihî bağlamından 

uzak ele alarak değerlendirmek sağlıklı bir sonuca ulaşmayı engellediği gibi, Hz. 

Peygamber’e yapılan iftiraların da önüne geçilmesine mani olamamaktadır. Bu 

hadisin aslında siyasî ve tarihî olaylarla ilişkisi olmasına rağmen, şarihlerin bu 

hususu pek dikkate almadıkları görünmektedir. Hz. Peygamber’in yakınında bulunan 

herkesin bilmesi gereken bir konunun, tek kişi tarafından daha sonraki nesillere 

aktarılması elbette hadis rivayet usûlü açısından pek kabule şayan bir durum değildir. 

Çünkü herkesi ilgilendiren bir konunun bir kişi tarafından değil, bir çok kişi 

tarafından meşhur veya mütevâtir olarak nakledilmiş olması 52gerekmektedir. Diğer 

taraftan Hz. Peygamber hayatta iken devlet yönetimi için herhangi  bir modeli 

                                                 
49 Rayyıs, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarihi, s. 185. 
50 Hatiboğlu, M. Said; Hz. Peygamber’in Vefatından Emevîler’in Sonuna Kadar –Siyasî-İctişmaî 
Hadislerle Hadis Münasebetleri, s. 45. 
51 Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu Siyasî ve Sosyo-Politik Olaylarla ilgisi, s. 135. 
52 es-Serahsî, el-Mebsût, I, 66.   
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zorunlu görmediği gibi, ilk halife seçiminde bu  ve buna benzer herhangi bir konudan 

bahsedilmediği de bilinmektedir.  

 Sonuçta; otuz yıl hadisini rivayet eden ravilerin büyük bir kısmı, hadis rivayeti 

açısından zayıf kabul edilmiştir. Ayrıca hadislerin metinleri incelendiğinde dört 

halifenin meşruluğu ve Muaviye’nin dışlandığı görülmektedir. Daha sonra da Sünnî 

şârihlerin te’villeriyle kader bağlantılı gaybî nebevî haber kabul edilerek yeni dönem 

meşrulaştırılma yoluna gidilmiştir.53  

 2. Nübüvvet Hilâfetinden Sonra Zorba Krallık 

 İslâm ümmetinin, Hz. Peygamberin vefatından sonraki dönemlerde meydana 

gelen siyasî bozulmaları sükûnet içinde karşılamalarını sağlamak için çok çeşitli 

çarelere baş vurulmuştur. Bunların başında, yapılan iyiliklerin yöneticinin becerisi 

ile, kötülüklerin ise ilâhî yazgının sonucu olduğu fikrini topluma yerleştirmek 

gelmektedir. Bu durum, bazen yöneten lehine bazen de aleyhine gelişmiş ve bazı 

olaylar rivayetlere yansımıştır. Özellikle bu bölümde “Nübüvvet hilâfetinden sonra 

zorba krallık olacaktır” hadisi  üzerinde durulacaktır.   

 2.1. Rivayetlerin Senet Tenkidi 

  “Nübüvvet hilâfetinden (Hilâfetu’n-Nubuvve) sonra zorba krallık olacaktır” 

şeklindeki rivayetlerin senetlerini oluşturan ravi şemasını şu şekilde göstermek 

mümkündür: (Şema:2) 

                                                 
53 Hatiboğlu, M. Said,Gaybî Hadisler Meselesi (Ders notları), s.50. 
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- Zorba Krallık- (Şema: 2) 
 

Hz. Peygamber 

Muaz b.Cebel 
↓ 

Ebû Ubeyde b. 
Cerrah 

↓ 
Ebû Sa’lebe  

el-Huşenî 

Leys b. 
Abdurrahman  

b. Sabit 
↓ 

Cerîr b. Hâzım 

Mekhûl 
↓ 

Ebû Vehb 
↓ 

Yahya b.Hamza 
↓ 

Mervan b. 
Muhammed 

↓ 
DARİMÎ 

(ö.255/868) 
 

Ebû Ubeyde 

b. Cerrah 

↓ 
Ebû Sa’lebe 

el-Huşenî 
↓ 

Mekhûl 
↓ 

Yahya b. 
Hamza 

↓ 
Yahya b. 
Hassan 

↓ 
Muhammed 
b. Muslim 

Huşeym 
↓ 

Avvam b. 
Havşeb 

↓ 
Habîb b. Ebî 

Sâbit 
↓ 

Ebû Ubeyde 
↓ 

Beşîr b. Saîd 
↓ 

Ebu’n-
Nu’man 

↓ 
NUAYM 

(ö.228/843) 

Ka’b 
↓ 

Yahya b. Ebî 
Amr eş-
Şeybânî 

↓ 
İbn Ebî 
Şevzeb 

↓ 
Damra b. 

Rabia 
↓ 

NUAYM 
(ö.228/843) 

Sumame 
↓ 

Ebû Kılâbe 
↓ 

Eyyûb 
↓ 

İbn Uleyye 
↓ 

İBN EBÎ 
ŞEYBE 

(ö.235/849) 

Numan b. 
Beşîr 
↓ 

Hubeyb b. 
Salim 
↓ 

Davud b. 
İbrahim el-

Vasıtî 
↓ 

Suleyman b. 
Davud et-
Tayalîsî 

Huzeyfe 
↓ 

Ebû Sa’lebe  
el-Huşenî 

↓ 
Numan b. 

Beşîr 
↓ 

Hubeyb b. 
Salim 

Ömer b. 
Hattâb 

↓ 
Abdurrahman 

b. Haris b. 
Hişâm 

↓ 
Ebû Bekir b. 

Abdurrahman 
b. Haris b. 

Hişâm 
↓ 

Ömer b. 
Abdilazîz 

↓ 
Afîf el-

Muzennî 
↓ 

İsmail b. Râfî 
↓ 

Abdurrahman 
b. Muğîre el-

Mahzûmî 
↓ 

Abbas b. 
Muğîre 

↓ 
Yahya b. 
İbrahim b.  

Ebî  Kuteybe  
↓ 

en-Nadr b. 
Seleme el-

Mervezî 
↓ 

Muhammed 
↓ 

BAĞANDÎ 
(Ö.312/925) 

 
HEYSEMÎ 

(ö.807/1405) 

BEZZAR 
(ö.292/905 
 

Ebû 
Heyseme 

↓ 
EBÛ 

YA’LA 
(ö.307/920) 

TAYALÎSÎ 
(ö.204/819) 

Yunus b. 
Hubeyb 

↓ 
Abdullah b. 

Ca’fer 
Isbahânî 

↓ 
Ebû Bekir 

Muhammed 
b. Hasen b. 

Fûrek   
↓ 

BEYHAKÎ 
(ö.458/1066) 

Ebî 
(Ahmed b. 
Hanbel) 

↓ 
Abdullah 

↓ 
AHMED B. 
HANBEL 
(ö.241/855) 

 

TAYALÎSÎ 
(ö.204/819) 

İbrahim b. 
Davud 

↓ 
Yakûb b. 
İshâk  
↓ 

Velîd b. Amr 
b. Sıkkîn 

↓ 
HEYSEMÎ 
(ö.807/1405) 



 135 

 Zorba krallık rivayetinin geliş yollarını gördükten sonra, bazı ravilerin hâl 

tercemeleri hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır. Örneğin; Tayâlisî (ö. 

204/819)’nin, Dârimî (ö.255/868)’nin Bezzar (ö.292/905)’ın Ebû Ya’la 

(ö.307/920)’nın, Heysemî (ö. 807/1405)’nin ve hadisin başka bir varyantında 

Heysemî (ö. 807/1405)’nin ortak ravisi olan Ebû Sa’lebe el-Huşenî, (ö. 75/695) 

hakkında farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. İsmail b. Ayyaş’ın “Kendisinden 

münker haberler” rivayet ettiği bildirilmektedir.54 İbn Hıbbân ise, Ebû Sa’lebe 

hakkında “Güvenilir bir kimse” değerlendirmesini yapmaktadır.55 

 Nuaym’ın ravilerden Damra b. Rabîa el-Kuraşî (ö. 202/818) hadiste sika kabul 

edilmekte ve rivayet ettiği hadisler sıhhatli olarak nitelendirilmektedir.56 İbn Ebî 

Şevzeb (ö.156/773)’e güvenilir diyenler olduğu gibi57, Muhammed b. Hazm 

tarafından “meçhûl” kabul edilmekktedir.58 Yahya b. Ebî Amr eş- Şeybânî (ö. 

148/766), hadiste sika olarak kabul edilmektedir. İbn Ebî Hatim,”babasından 

mürselleri vardır” demektedir.59 Nuaym (ö.228/843)’ın diğer varyantının 

ravilerinden Huşeym (ö.283/896) hadis rivayetinde hafız bir kimse kabul edilmesine 

rağmen60  çok tedlîs yaptığı nakledilmektedir.61 Avvam b. Havşeb (ö.292/905) hadis 

rivayetinde güvenilir bir kimse olarak bilinmektedir.62   

 İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin ravileri arasında bulunan Ebû Kılâbe (Abdullah 

b. Zeyd el-Ceremî el-Basrî) (ö. 104/723) hakkında da çeşitli değerlendirmelerin 

yapıldığı görülmektedir. Onun meşhur tabiîlerden güvenilir (sika) bir ravi olduğu63 

ancak gördüğü veya görmediği kimselerden tedlîs yaptığı ayrıca kendisine ait 

sahifesinden tedlîs yaparak hadis rivayet ettiği bildirilmektedir.64 Dolayısıyla rivayet 

sıhhatini kaybetmektedir. 

 Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) ve Beyhakî (ö.458/1066)’nin ravilerinden 

Hubeyb b. Salim’in hadislerinde münkerler olmadığı ve sika bir kimse olduğu 

                                                 
54 ez-Zehebî, Mîzân, I, 371. 
55 İbn Hacer, a.g.e., II, 25.  
56 İbn Sa’d, a.g.e., VII,471; İbn Hıbban, a.g.e., VII, 324; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XIII,317;  İbn Ebî 
Hatim er-Râzî, a.g.e., IV, 467; İbn Hacer, a.g.e., IV, 461. 
57İbn Hıbbân, a.g.e., X,7; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., V,82. 
58 İbn Hacer, a.g.e., V, 256. 
59İbn Hıbban, a.g.e., VII, 609;  İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, İbn Hacer, a.g.e., XI, 260-261. 
60 ez-Zehebî, a.g.e., I,248. 
61 İbn Sa’d, a.g.e., VII,312; İbn Salah, Ulûmu’l-Hadis, s.67. 
62 İbn Sa’d, a.g.e., VII,311; İbn Hanbel, el-İlel, I,135; el-İclî, a.g.e., s.376; İbn Hıbban, a.g.e., VII,298; 
İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VII,22; İbn Hacer, a.g.e., VIII,163-164. 
63İbn Sa’d, a.g.e., VII,183; el-Iclî, a.g.e., s.257; İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., V,58;  ez-Zehebî, 
Mîzân, II, 425-426; İbn Hacer, a.g.e., V, 225-226. 
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nakledilmektedir.65 Rivayetin isnadında yer alan diğer bir ravi Suleyman b. Davud 

et-Tayalîsî (ö.204/819)’nin hıfzından hadis rivayet ettiği66 hafızasına çok güvenmesi 

neticesinde rivayetlerinde çokça hatalar yaptığı nakledilmektedir.67 

 Bağandî (ö.312/925)’nin ravilerinden İsmail b. Râfi’ (ö.120/738), zayıf 

(Daîfu’l-Hadis), hadisleri kabul edilmeyen (Munkeru’l-Hadis),68 hadisleri alınmayan 

(Metrûku’l-Hadis) ve hadis rivayetinde kuvvetli olmayan (Leyse bi’l-Kavi) bir kimse 

olarak tanıtılmaktadır. Buna rağmen hadislerinin itibar (Sadûk) maksadıyla 

yazılabileceği söylenmektedir.69 Bağandî (ö.312/925)’nin diğer ravisi en-Nadr b. 

Seleme el-Mervezî’nin hadis uydurduğu ve güvenilir olmadığı nakledilmektedir.70    

 Zorba krallık rivayetlerinin isnadında yer alan ravilerden bir kısmının cerh bir 

kısmının da ta’dîl edildiği görülmektedir. İsnattan hareketle söz konusu rivayetlerin 

sıhhatini belirlemek söz konusu değildir. Bu nedenle zorba krallık rivayetleri 

hakkında sağlıklı bir tetkîk yapabilmek için metin tenkidi de gereklidir.  

 

 2.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi 

 Zorba krallık rivayetlerinin isnadında yer alan ravilerin bir kısmının cerh 

edildiği bir kısmının da hadis rivayetinde güvenilir olduğu görülmektedir. Rivayetler 

hakkında sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için rivayetlerin metin bakımından da 

incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu rivayetlerin tetkîki için 

kaynaklarda ne şekilde  yer aldığı çalışmamız açısından yararlı görülmektedir. 

 Zorba krallık rivayeti Tayalisî (ö. 204/819)’nin el-Musned’inde Ubeyde b. 

Cerrâh ve Muaz b. Cebel isnadıyla şu şekilde yer almaktadır. “Allah (c.c.) bu yönetim 

işine Peygamberlik ve rahmetle başladı. Daha sonra hilâfet ve rahmet oldu. Sonra 

zorba krallık ve yeryüzünde fesat çıkaran şiddetli, baskıcı bir şekil aldı. Bunlar 

zinayı, içkiyi, ipeği helâl sayarlar. Bu durumun devamına yardım ederler. Bu gibi 

kimseler, Allah’a kavuşuncaya kadar rızıklandırılacaktır.”71  

                                                                                                                                           
64İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., V,58; ez-Zehebî, Mîzân, II,425-426. 
65 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., III,102; Buharî, et-Tarihu’l-Kebîr, I,318; İbn Adî, el-Kamil, II,138; 
İbn Hıbban, , a.g.e., IV,138. 
66 Bağdadî, Tarihu Bağdad, IX,26. 
67 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., III,113; ez-Zehebî, Tezkira, I,352; Mizan, II,203; Muğnî, I,279. 
68 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., II,168-169. 
69 İbn Sa’d, a.g.e., IX, 224; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,167; İbn Hıbban, Mecrûhîn, I,124, İbn Adî, el-
Kamil, I,280; el-İclî, a.g.e., s.65; ez-Zehebî, Mizan, I,227; İbn Hacer, a.g.e., I, 294-295. 
70 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,480; ez-Zehebî, Mizan, IV,256. 
71 et-Tayâlisî, el-Musned, s. 31; Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 873, II,177. 
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 Her ne kadar İbn Kesîr, bu hadisin isnadında herhangi bir problem yok 

(ceyyîd),  dese de metin72 dikkatlice incelendiğindeHz. Peygamber’in kurmuş olduğu 

devletten başlayarak adeta bütün siyasî süreçleri içine alan yapıyı görmek 

mümkündür. Daha önce de temas edildiği gibi, Şia’nın Hz. Ali’nin nasla yönetime 

getirilmesi  gerektiği, fakat bunun engellendiği iddiası karşısında Ehl-i Sünnet kanadı 

da, Hz. Ebû Bekir’in hilâfete geçişini rivayetlerle desteklemiş, aynı yaklaşım 

Muaviye ile İslâm dünyasında uygulanmaya başlanan saltanatın da meşru bir zemine 

oturtulmasında da görülmüştür. 

  Ebu’n-Numan, Beşîr b. Saîd, Ebu Ubeyde, Habîb b. Ebî Sabit, Avvam b. 

Havşeb ve Huşeym isnadıyla gelen bir rivayet,73 Nuaym (ö. 228/843)’ın Fiteni’nde 

Tayâlisî (ö. 204/819)’nin Musnedi’ndeki şekliyle yer almaktadır. Rivayetin isnadında 

yer alan Habîb b. Ebî Sâbît (ö. 119/737), hadiste genel anlamda güvenilir olarak 

nitelendirilmektedir.74 Ancak İbn Hibban, onun tedlis yaptığını söylemektedir. Aynı 

şekilde İbn Huzeyme onunla ilgili olarak, “İbn Ömer’den rivayet ettiği hadislerde 

tedlîs yapardı” demektedir.75 Bu nedenle söz konusu rivayetin bu varyantının 

isnadında problem vardır.    

   Nuaym (ö. 228/843)’ın el-Fiten’inde, Damra b. Rabia, İbn Ebî Şevzeb, Yahya 

b. Ebî Amr eş-Şeybânî ve Ka’b isnadıyla gelen bir haberde: “Bu ümmetin başlangıcı 

nubüvvet ve rahmet olacaktır. Sonra, hilâfet ve rahmet olacaktır. Sonra sultan ve 

rahmet olacaktır. Sonra zorba melik olacaktır. Böyle bir zamanda yerin altı üstünden 

daha hayırlıdır.”76 denmektedir.  

 Bâğandî (ö. 312/925)’nin Musnedu Emiru’l-Müminin Ömer b. Abdulaziz isimli 

eserinde, bu hadisin Hz. Ömer’den merfu olarak rivayet edilmediğine dair bilgiler 

vardır.77 Elbânî, Silsiletu’l-Ehâdisi’s-Sahîha isimli eserinde, zorba krallık hadisinin 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) rivayetindeki ravi Davûd b. İbrahim’in sika kabul 

edilmediğini dile getirmektedir.78 

 İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin el-Musannaf’ında ise şöyle bir rivayet yer 

almaktadır: “Bu gün Peygamberlik ve nübüvvet hilâfeti Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’ 

                                                 
72 İbn Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihâye, VIII, 20. 
73 Ebû Nuaym, Fiten, H. No: 239, I, 99-100. 
74 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, III,107-108. 
75 İbn Hacer, a.g.e., II, 179. 
76 Ebû Nuaym, a.g.e., H.No: 237, I, 99. 
77 el-Bâgandî, Musnedu Emiri’l-Mu’minîn Umar b. Abdilazîz, s. 100. 
78 el-Elbânî, Silsiletu’l-Ehâdisi’s-Sahîha, I, 34. 
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den söküp alındı. Sonra baskıcı bir krallık oldu. Her şeye üstün geldi ve onu yok 

etti.”79  

 Bu rivayetin Ahmet b. Hanbel (ö. 241/855) versiyonu ise tamamen tarihî 

olayları anlatmakta, siyasî dönemler bütün ayrıntılarıyla açık bir şekilde yer 

almaktadır. Numân b Beşir şöyle demektedir: “Biz Hz. Peygamberle mescitte 

oturuyorduk. Beşir Hz. Peygamberden duymuş olduğu sözleri başkalarına 

aktarmayan bir kimse idi. Ebû Sa’lebe-Huşenî geldi ve Ey Beşir b. Sa’d, 

Rasûlüllah’ın yöneticiler hakkındaki hadisini biliyor musun? dedi. (O anda orada 

bulunan) Huzeyfe ben biliyorum” dedi. Ebû Sa’lebe oturdu ve Huzeyfe Rasûlüllah’ın 

şöyle dediğini rivayet etti: “Allah’ın dilediği kadar peygamberlik (yönetimi) 

olacaktır. Sonra o kaldırılacaktır. Sonra Allah’ın dilediği kadar nubüvvet yolunu 

takip eden  hilâfet olacaktır. Sonra Allah onu kaldırmak istediğinde kaldıracak ve 

sonra da zorba krallık olacaktır ve bu yönetim Allah’ın dilediği zamana kadar devam 

edecektir. Daha sonra Peygamberin yolunu takip eden hilâfet olacaktır.” Huzeyfe 

sustu. Hubeyb şöyle demektedir: “Ömer b. Abdilaziz’in yönetime geçtiği dönemlerde 

Yezîd b. Numân onun yakın arkadaşı idi, bu hadisi ona yazdım ve bildirdim ve ona 

şöyle dedim: Ben (Ömer’in  onun, baskıcı ve zorba krallıktan sonra müminlerin emiri 

olmasını arzu ediyorum. Yezîd b. Numân benim kitabımı (yazımı) Ömer b. 

Abdilaziz’e taktim etti. O da buna sevindi ve şaşırdı.80 

 Zorba krallık rivayetlerinin senedindeki ravilerin cerh ve ta’dil yönünden 

durumu ne olursa, olsun, metni de incelemeye ihtiyaç duymaktadır. Rivayetlerin 

metin tenkidi yapılırken üzerinde durulması gereken noktalardan biri  de tarihî 

çevredir.81 Özellikle zorba krallık rivayeti metin bakımından tetkîk edilirken tarih-

rivayet ilişkisine dikkat edilecektir. Söz konusu rivayet, Numân b. Beşir, Ebû Sa’lebe 

ve Huzeyfe arasındaki üçlü diyalogu ayrıca Hz. Peygamber ve daha sonraki 

dönemleri de içine alan siyasî yapıyı göz önüne getirmektedir. Hadisin metninde de 

yer aldığı gibi, Hz. Peygamber dönemi İslâm ümmetinin her zaman özlem duyduğu 

bir dönemdir. Onun vefatından sonra Ebû Bekir’in yönetime geçmesiyle başlayan 

hilâfet Muaviye’nin iktidarı ele almasıyla saltanata dönüşmüş, Müslümanlar Hz. 

                                                 
79 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf,  H. No: 10598, XI, 91. 
80Ahmed b. Hanbel, el-Musned, IV,273; el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 491; el-Heysemî, 
Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H. No: 1588, II, 231-232. (Hadiste geçen İbn Numan, Ömer b. 
Abdilaziz’in  arkadaşıdır.). 
81 Özafşar, Mehmet Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek-Fıkhî Hadisler Bağlamında Bir İnceleme- s. 
331-332. 
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Peygamberle başlayan ve ondan sonra yönetime geçen halifelerin iktidarı 

dönemlerinde karşılaşmadıkları bir siyasî sistemle karşı karşıya kalmışlardır. 

Muaviye ile Ömer b. Abdülaziz dönemlerinde yönetime geçen kimseler her ne kadar 

halife  olarak isimlendirilseler de, toplumun bazı kesimlerinde yapmış oldukları 

icraatlarıyla pek iyi karşılanmamışlardır.82 Zaten Ahmed b. Hanbel’in bu rivayeti, 

dile getirilmeye çalışılan sosyal yapıyı ana hatlarıyla ortaya koyar niteliktedir. Yine 

rivayette Ömer b. Abdilaziz dönemi Hz. Peygamberin yolunda giden kimselerin 

dönemi gibi sayılmıştır. Her ne kadar rivayette bu açık bir şekilde yer almasa da 

rivayetin sonundaki Hubeyb’in yapmış olduğu açıklama, bu hadisin halife Ömer b. 

Abdülaziz’in yönetimini övmek  ve daha önceki dönemleri kötülemek için Hz. 

Peygambere isnat edildiği ihtimalini güçlendirmektedir. 

 Hadisin Dârimî (ö. 255/868) versiyonunun da ise, söz konusu dönemler 

ayrıntılı bir şekilde yer almakta ve daha önce ümmetin yöneticilerinde ve genel 

olarak da toplumun çeşitli kesimlerinde İslâm’ın hoş görmediği birtakım fiillerin 

işlendiğini dile getirmektedir. Rivayet şu şekildedir: “Sizin dininizin başlangıcı  

peygamberlik ve rahmettir. Sonra saltanat ve rahmet, daha sonra karışık bir saltanat 

dönemi sonra da baskıcı  bir krallıktır. Orada içki ve ipek helâl kabul edilecektir.”83  

 Bu rivayete dikkat edildiğinde saltanat döneminden önceki yıllar rahmetle 

nitelendirilmekte ve Muaviye’nin iktidara gelmesiyle başlayan süreçte de 

bozulmaların olacağı vurgulanmaktadır. 

 Bu rivayetin Bezzâr (ö. 292/905) versiyonu da rahmet hilâfetinden sonra 

gelecek zorba ve baskıcı krallık dönemlerinde kan akıtmaların helâl sayılacağını 

haber vermektedir. Ebû Ubeyde b. Cerrâh tarafından rivayet edilen hadis şu 

şekildedir: “Sizin dininiz peygamberlik ve rahmetle başladı. Daha sonra hilâfet ve 

rahmet olacaktır. Sonra da zorba krallık olacak ve orada kan akıtmalar helâl 

sayılacaktır”.84 

 Hadisin Bâgandî (ö. 312/925) versiyonu ise şu şekildedir: “Allah yönetim işine 

peygamberlikle ve rahmetle başladı. Daha sonra hilâfet olacaktır. Sonra sultanlar ve 

melikler olacaktır. Daha sonra da baskıcı krallık olacak, daha sonra ise herkesin 

                                                 
82 Seyyid Bey, Hilâfet ve Hakimiyet-i Milliye, s. 15.  
83 ed-Dârimî, es-Sunen, 9. Eşribe. 8. H. No: 2107, II, 438. 
84 Bezzâr, el-Musned, VII, 224. Bkz,  el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H. No: 1589, 
II, 232. 
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kabullenip razı olacağı  bir yönetim olacaktır.”85 Deylemî (ö. 509/1116)’de ise bu 

rivayet şu şekilde yer almaktadır: “Benden sonra halifeler, halifelerden sonra 

emirler, emirlerden sonra melikler, meliklerden sonra baskıcı krallıklar, baskıcı 

krallıklardan sonra ise, Ehl-i Beyt’imden yeryüzünü adaletle doldurulacak bir kişi 

çıkacaktır”.86  

 Daha önce zikredilen rivayetlerde de görüldüğü gibi “Hilâfetin otuz yıl 

olduğu...” fikri ve Muaviye ile başlayan dönemin istenmeyen ve ümmetin büyük bir 

çoğunluğu tarafından kabul görmeyen uygulamaları da Hz. Peygamber kanalı ile 

normalmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu konuyla ilgili rivayetlere bakıldığında 

şu gibi noktaların ön plâna çıktığı görülmektedir: Hz. Peygamberle başlayan 

peygamberlik ve rahmet dönemi, daha sonraları hilâfet ve rahmet dönemi, sonra 

zorba krallık ki, yeryüzünde fesat çıkaran, şiddet uygulayan bir şekil aldığı 

vurgulanmakta, bunların zinayı, içkiyi, ipeği helâl saydıkları, yine onların kan 

akıttıkları gibi hususlar bu rivayetler kanalıyla dile getirilmiştir.  

 Hatiboğlu, bu rivayetlerle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır:  “Aynı 

gayedeki rivayetlerin bazılarında son nokta üzerinde bilhassa durulmakta, bu devrede 

içki ve ipek kullanmanın mal ve ırza teveccühün idarecilere helâl sayılacağı ve 

kıyamete kadar bu kimselerin günlerini gün edecekleri hususları bildirilmektedir. Ne 

çare ki, zımnen hedef ittihaz edilmiş Emevî halifelerinin hepsi de kötü olmayacak 

içlerinden Ömer b. Abdülaziz gibi bir halife çıkarak bu rivayetlerin havasına aykırı 

icraatta bulunacaktır...”87 Bu konuda değerlendirme yapan Sadık Cihan: “Hilâfetin 

otuz sene ile kayıtlanmasına, bunun da Hulafa-i Raşidîn devrini içine almasına 

rağmen, Emevî  hâlifesi Ömer b. Abdülaziz meliklikten kurtarılarak, Hulefa-i 

Raşidîn halifeleri içinde mütalaa edilecek ve bu suretle kayıtlanan hilâfet müddeti 

değişecektir.’88 görüşünü dile getirmektedir.  

 İlgili rivayetler ve bu rivayetler hakkında yapılan değerlendirmeler neticesinde 

şunları söylemek mümkündür: Hz. Peygamberle başlayan ve Ömer b. Abdulaziz’le 

sona eren siyasî dönemin rivayetlere yansıdığı görülmektedir.  Ömer b. Abdulaziz’in 

yönetime geçtiği dönemde Hubeyb’in Yezid b. Numan’a “Baskıcı krallıktan sonra 

Ömer b. Abdulaziz’in müminlerin emiri olmasını arzu ediyorum.” şeklindeki teklifini  

                                                 
85 el-Bâgandî, Musnedu Emiri’l-Mu’minîn Umar b. Abdilazîz, s. 100. 
86 ed-Deylemî, el-Firdevs  bi - Me’sûri’l-Hitâb, V, 456. 
87 Hatiboğlu, Hz. Peygamber’in Vefatından Emevîlerin Sonuna Kadar-Siyasî İctimaî Hadiselerle 
Hadis Münasebetleri, s. 43. 
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Ömer b. Abdülaziz’e bildirildiğinde onun şaşırması ve sevinmesi89 açıklar 

niteliktedir. Bu haber ister istemez bu rivayetlerin hangi  tarihî ortamlarda ortaya 

çıktığı sorusunu akla getirmektedir. Bu tür soruların sağlıklı bir şekilde 

cevaplanabilmesi için, “Otuz yıl hadisi ve zorba krallık” ile ilgili hadislerin tarihî 

arka plânını incelemekte yarar vardır. 

 Benû Saide’de kimin yönetime layık olduğu ile ilgili tartışmalar Hz. Osman’ın 

şehit edilmesiyle en üst seviyeye çıkmış ve daha sonraki dönemlerde bu tartışmalar 

Muaviye’nin saltanatı tesis etmesiyle de farklı bir boyut kazanmıştır. Yapılan 

araştırmalara bakıldığında Hz. Ebû Bekir’in  halife seçimi esnasında başlayan kimin 

yönetime geçeceği ile ilgili tartışmalarda, İslâm öncesi döneme giden Haşimî-

Umeyye çekişmesinin izlerinin bulunduğu görülmektedir.90 Hatta Ümeyye 

Oğullarıyla Abdüşşems (Haşimî) oğulları arasındaki düşmanlık  öteden beri hiç 

kesilmeden devam etmiştir.91 Bu durum, Emevî ailesinin Hz. Peygamber’in risaletini 

kabulde bazı gecikmelere sebep olmuştur.92 Ümeyye oğullarının bir ferdi olan 

Muaviye’nin Mekke’nin fethinde ailesiyle birlikte Müslüman olduğu 

görülmektedir.93 Muaviye’nin Müslüman olduktan sonra çeşitli idarî görevlerde 

bulunduğu bilinmektedir. Her ne kadar Muaviye çok çeşitli görevlerde bulunmuş 

olsa da, hep ileriyi düşünerek ileride devletin en üst makamına ne şekilde 

geçebileceğine dair plânlar yapmıştır. Muaviye ile İslâm siyasî hayatına giren 

saltanata94 Müslümanların pek iyi gözle bakmadıkları ortadadır.   

 Her ne kadar Kur’an’da; Hz. Davûd ile Câlûd arasındaki mücadeleden ve Hz. 

Davud’un hikmetli hükümdarlığından söz edilse de95, Hz. İbrahim ve soyuna büyük 

bir hükümranlığın verildiği yer alsa da96 ve Hz. Süleyman’ın Rabb’ine yalvararak 

                                                                                                                                           
88 Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu Siyasî ve Sosyo-Politik Olaylarla ilgisi, s. 136. 
89 et-Tayâlisî, el-Musned, H.No: 438,II,58-59; Ahmed b. Hanbel, Musned, IV, 273; Beyhakî, 
Delâilu’n-Nubüvve, (VI/491); Heysemî, Keşfu’l-Estâr  an Zevâidi’l-Bezzâr, H. No: 1588, II, 231-
232. 
90 Sarıçam, İbrahim, Emevî-Haşimî İlişkileri-İslâm Öncesinden Abbasîlere kadar s. 88. 
91 Aycan, İrfan, Söylemez, Mahfuz, İdeolojik Tarih Okumaları, s. 156; Bkz, Azimli, Mehmet, 
Halifeliğin Kurumlaşması, s.35. 
92 Aycan, İrfan; Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebî Sufyan, s. 36. 
93 A.g.e, s. 47. 
94 Akyüz, Vecdi, Hilâfetin Saltanata Dönüşmesi, s.151-152. 
95 2. Bakara, 251. (Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler. Davûd da Câlût’u öldürdü. Allah ona 
(Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi...). 
96 4. Nisâ, 54. (...Oysa İbrahim soyuna Kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık 
bahşettik.). 
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kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık için dua da bulunsa da97 mülk kavramı, 

İslâm’ın ilk döneminde yaşayan Müslümanlara göre; ilkeleri taşkınlık ve zulüm 

anlamı taşıyordu. Bunun sonucunda “Mülk” denilen yönetim sistemi, istibdat 

yönetim biçimiyle birleşmiştir.98 Hulafa-i Raşidîn döneminden bu yana aşina 

oldukları yönetim anlayışı değişmiş yerine farklı bir yönetim şekli gelmiştir. 

Kur’an’da “Mülk” kelimesi istibdat anlamında kullanılmış, bu durumu siyasî 

hayatlarında gören Müslümanlar, Muaviye ile başlayan bu yeni yönetim şeklini pek 

içten kabullenmemişlerdir. “Melik/Mulûk” kelimesinin istibdat anlamına geldiğini 

gösteren ayetlerden bir kaçı şunlardır: 

 “Dedi ki: ( Mulûk ) Hükümdarlar bir ülkeye girdiler mi, orayı bozarlar, halkın 

şereflilerini zelil ( perişan ) ederler. Evet böyle yaparlar”99 

 “O: (yaraladığım) gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak 

istedim. Çünkü onların ilerisinde her (sağlam ) gemiyi zorla alan bir ( Melik ) kral 

vardı.”100 

 Müslüman toplumun mülkle ilgili olumlu ayetlere rağmen, despot ve zorbalığı 

tasvir eden ayetlerde yer alan yapıyı andıran bir durumla karşı karşıya kalmaları, 

saltanatın meşrulaştırılması gibi bir zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. Muaviye’nin 

daha önceki yöneticilerin iktidara geliş yollarına benzemeyen bir şekilde yönetime 

gelmesinden başka, bu yeni dönemdeki hayata bakış daha önce alışık olunmayan 

hayat tarzı da kitleler üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Her ne kadar 

Muaviye ile birliğin sağlandığı101 görüşü dile getirilse de iddia edildiği gibi öyle pek 

de gönülden birliğin sağlandığından söz etme imkânı yoktur.102 Hiç şüphesiz bu şeklî 

birliğin sağlanmasında Muaviye’nin güçlü ordusu karşısında muhâliflerinin sessiz 

kalması etkili olmuştur. Bu durum, Makrizî (ö. 845/1442)’nin Benî Ümeyye 

Risalesinde şu şekilde değerlendirilmektedir: “Muaviye, birlik yılı diye 

isimlendirilen bu yıllarda muhacirûn ve ensardan oluşan toplum ve şura üyeleri 

dışında kalan kimseler üzerinde hâkimiyet kurdu. Aslında bu yıl birlik yılı olmadı, 

bilakis bu yıl insanların fırkalara ayrıldığı, kahrın zorbalığın ve galebenin yaşandığı 

bir yıl oldu. Öyle ki bu yılda imâmet Kisra saltanatına, hilâfet zorbalığına dönüştü. 

                                                 
97 38. Sâd, 35. (Süleyman Rabb’im! Beni bağışla; bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir 
hükümranlık ver...dedi.). 
98 A. Mustafa, Nevin, İslâm Siyasî Düşüncesinde Muhâlefet, s. 158. 
99 27. Neml, 34. 
100 18. Kehf, 79. 
101 Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb, III, 4. 
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Bu en büyük fısk olarak da kabul edilmelidir.”103 Yakubî (ö. 294/907)’nin 

Tarihi’nde, Muaviye’ye bey’atte çekincelerini ortaya koyan bazı kimselerle Muaviye 

arasında şöyle bir olay geçmektedir: Bir adam Muaviye’ye  geldi ve şöyle dedi: 

“Vallahi Ey Muaviye: Sana bey’at edeceğim ancak seni bey’at için uygun 

görmüyorum. Muaviye de, “Bey’at et” Allah kötü görülen şeyde çok hayır yapar 

şeklinde karşılık verdi. Diğer bir kimse de  bey’atten kaçınarak ve senin şerrinden 

Allah’a sığınırım104 dedi. 

 Hilâfetten ayrılarak kayserlik ve kisralık sistemine105 benzer bir idarî yapıya 

gidilmesi, asabiye temeline dayalı bir siyaset takip etmeleri106 Muaviye’nin 

saltanatını meşrulaştırmak için benimsediği cebir ideolojisi107 ve bu cebir 

ideolojisinin günden güne yaygınlaşması108 çeşitli baskılar altında olan ulemayı ve 

halkı daha fazla tedirgin etmiş, İslâm ümmetinin idaresini üstlenen bir şahsa ve hiç 

de alışık olmadıkları yeni yönetime karşı kin beslemeye başlamışlardı. Halkın bu kini 

seçkinler tarafından yok edilmeye çalışılmış ve yöneticilere itaat telkin edilmiştir.109 

Gerek ulema ve gerekse yönetime yakın kimselerin görevleri arasında, mevcut 

durumun sıkıntılarının Hz. Peygamber kanalıyla ortadan kaldırılması da vardır. 

Muaviye alışıla gelmeyen saltanat sistemini İslâm dünyasına yerleştiren biri olarak 

Hz. Peygamber’in takdir ve teveccühünü kazanacaktır.!110 

 Kaynaklara bakıldığında Muaviye ve yeni sisteminin geniş kitleler karşısında 

benimsenmesi için, Hz. Peygamber’in  bazen de Muaviye ve yandaşlarının ağzından 

bu devrin siyasî özelliklerini yansıtan sözler nakledilmektedir.111 Bu durum, daha 

önce zikredilen hadislerin ne gibi bir siyasî ortamın ürünü olduğunu göstermesi 

açısından  önem taşımaktadır. Bu duruma şu rivayetleri örnek verebiliriz: 

 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde yer alan bir habere göre, 

Muaviye nin melik (sultan) olması Hz. Peygambere isnat edilerek dile getirilmiştir. 

Haber şöyledir: “Ya Muâviye!  Şayet yönetime geçersen Allah’tan kork ve adaletli 

                                                                                                                                           
102 Uçar, Şahin, Tarih Felsefesi Açısından İslâm’da Mülk ve Hilâfet, s.70-71. 
103 Aycan, İrfan; Söylemez, Mahfuz, İdeolojik Tarih Okumaları, (Benî Umeyye Risalesi), s. 33. 
104 Yakubî, Tarih, II, 123. 
105 Bkz., Azimli, Mehmet, Halifeliğin Kurumsallaşması, (Basılmamış Doktora Tezi), s.40-42; Uçar, 
Şahin, a.g.e, s.84. 
106 Aycan, İrfan, Söylemez, Mahfuz, a.g.e, s. 29. 
107 Cabirî, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 512. 
108 A.g.e, s. 592. 
109A.g.e., s. 671. 
110 Hatiboğlu, Hz. Peygamber’in Vefatından Emevilerin Sonuna Kadar- Siyasî İctimaî Hadiselerle    
Hadis   Münasebetleri, s. 45. 
111 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 446. 
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ol...’112 Yine Muaviye’nin ifadesiyle, onun yönetime geçmesinin sebepleri arasında 

Hz. Peygamber’in teşviki ve işareti vardır. Muaviye bu hususu şu ifadeleriyle dile 

getirmektedir: “Vallahi beni Hz. Peygamber’in şu sözü dışında hiçbir şey hilâfete 

taşımadı: Ya Muaviye şayet melik olursan (insanlara) iyilik yap...”113  

 Yönetimin şekli ve kimin yönetime geçeceği ile ilgili vefatından önce herhangi 

bir teklifte bulunmayan  Hz. Peygamber’in, Muaviye’nin de yönetime geçmesi ve 

melik olması ile ilgili herhangi bir işarette bulunması söz konusu değildir. Bu ve 

buna benzer rivayetlerle yapılmak istenen, Muaviye ile başlayan  yeni döneme  geniş 

halk kitleleri nazarında meşrûluk kazandırmaktadır.  

 Muaviye bütün bu rahatsızlıkların ortadan kalkması ve geniş halk kitlelerinin 

desteğini almak için minberde halka şu şekilde seslenmiştir: “Ey insanlar, yönetime 

benden daha layık kimse var mıdır?”114 Tabi ki Muaviye’nin bu seslenişine zıt bir 

görüş beyan etmek o zamanın şartları içinde mümkün olmadığından onun bu 

seslenişi, kendini bir defa daha takdim etmekten başka bir şey değildir. Yine 

Muaviye Hz. Peygamber’in yeğeni ve damadı olan Hz. Ali ile savaşma sebebini de 

Hz. Osman’ın şehit edilmesine bağlamakta ve şöyle demektedir: “Osman’ın 

katledilmesi dışında Ali ile hiçbir şey için savaşmadım.”115 

 Ebû Hurayra kanalı ile gelen  bir rivayette ise: “Hilâfet Medine’de, saltanat da 

Şam’da olacaktır.”116 denmektedir. Ümeyye Oğulları Şamlıların Hz. Peygamber’in 

varisleri olduğunu iddia ediyorlardı. Hatta onlara göre “Benî Ümeyyeden başka Hz. 

Peygamber’e varis olacak kimse yoktur. Allah onları da hilâfetle  nimetlendirmiştir”  

Bu hususta İbrahim b. Muhacir el-Becelî bir şiirde söylemiştir.117 Muaviye’nin her 

zaman siyasî rakip olarak gördüğü Hz. Ali ve onu sevenleri kötülemek için valilerine 

mektup yazdığı haber verilmektedir. Bunun üzerine Hz. Peygamber’in hanımlarından 

Ummu Seleme Muaviye’ye şu ifadeleri içeren bir mektup yazmıştır: “Siz 

                                                 
112 Ahmed b Hanbel, el-Musned, IV, 101. 
113 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, (VI/446). Bu rivayetin isnadı zayıftır. İsnatta geçen İsmail b. 
İbrahim b. Muhacir el-Becelî el-Kufî çok hata yapan bir kimsedir. Onun bir çok  hatası vardır.  
Beyhakî, a.g.e, VI, 446, 1 ve 2 no’lu dipnot. 
114 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H. No: 10606, XI, 94. 
115A.g.e., H. No: 10601, XI, 92. 
116 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI,447. Bu hadisin isnadında geçen Suleyman b. Ebî Suleyman 
el-Hâşimî İbn Abbas’ın mevlasıdır. Neredeyse hadiste hiç tanınmamaktadır. Ondan sadece Avvam 
b.Havşeb hadis rivayet etmiştir. Ondan gelen rivayetlerde de ihtilaf vardır. İbn Main “onu 
tanımıyorun” demektedir. (Beyhakî, a.g.e, a.y.), ed-Deylemî, el-Firdevs, H. No: 3023, II, 207; İbn 
Kesîr, el-Bidaye ve’n- Nihaye, VIII, 20. 
117 Mesûdî, Murûcu’z-Zeheb, II, 334. 
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minberlerinizde Ali b. Ebî Talip ve onu sevenlere lânet  ediyorsunuz.”118 Bu haberler  

göstermektedir ki siyasî görüş ayrılıkları sadece fikir aşamasında kalmamış, siyasî 

rakiplerin de ağır bir şekilde kötülenme ve karalanmasına  noktasına kadar varmıştır. 

Muaviye’nin niçin Hz. Ali ve taraftarları ile savaştığı, saltanat merkezinin Şam 

olduğu ve Muaviye’nin konumu rivayetler yoluyla dile getirilmiştir.  

 Rivayetler yoluyla ilk önce Muaviye’nin Hz. Peygamber’in vahiy kâtipliğini 

yaptığı ve çok güvenilir bir kimse olduğu dile getirilmiştir.  Ebû Hurayra’den gelen 

konu ile ilgili rivayet şu şekildedir: “Cebrâil bana geldi ve  ey Muhammed: Allah 

vahyini bana ve sana emanet etti. Sen de Muaviye’ye emenet et”119 dedi. 

 Bilindiği gibi Hz. Peygamber’in vahiy katipliği görevini sadece Muaviye 

yapmamıştır. Bu katiplerden hiçbirinin ismi bu şekilde ön plana çıkmazken Muaviye 

isminin ön plana çıkması rivayetin siyasî amaçlara hizmet etmek için ortaya atıldığı 

varsayımını daha da  kuvvetlendirmektedir. 

 Diğer bir rivayette de Muaviye’nin Allah katında güvenilir kimselerden olduğu 

teması işlenmektedir. Ebû Hurayra kanalıyla gelen bu rivayet şu şekildedir: “Allah 

katında güvenilir kimseler  üçtür. Ben, Cebrail ve Muaviye”120 Bu rivayete nereden 

bakılırsa bakılsın Kur’anî anlayışa tamamen ters düşmektedir. Hz. Peygamber’in 

kendisi ile Cebrâil ve Muaviye’yi zikretmesi ve diğer güvenilir kimseleri bunun 

dışında tutması mümkün değildir. Benî Ümeyye’nin, dolayısıyla Muaviye’nin 

birtakım hileli yollarla yönetime geçmesi daha önce de dile getirdiğimiz gibi 

eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin önünü almak ve toplumda meydana gelen 

rahatsızlıkları en aza indirmek için, Hz. Ebû Bekir ve Ömer’in Muaviye’den destek 

aldıkları şu rivayetle dile getirilmiştir: Hz. Peygamber bir iş hakkında Ebû Bekir ve 

Ömer’den görüş bildirmelerini istedi. O ikisi de  “Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” 

dediler.  Hz. Peygamber tekrar o ikisinden tavsiyede bulunmalarını istedi. Sonra da 

“Muaviye’yi çağırın, işinizde ondan destek alın ona fikir sorun çünkü o işinde 

sağlam ve güvenilir bir şahıstır.”121 buyurdu. Bu ve buna benzer rivayetler yoluyla 

da Müslümanlar nazarında büyük değerleri olan Ebû Bekir ve Ömer’in Muaviye’ye 

çözüm bekleyen sorunların çözümünde görüş sordukları imajı verilmek istenmiştir. 

                                                 
118 İbn Abd Rabbih, Kitabu’l-Ikdi’l-Ferîd, IV, 366. 
119 ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubela, III, 129. 
120 A.g.e, III, 126-130. 
121 ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubela, III, 127. 
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 Şu rivayet, Hz. Peygamber’in söyleme ihtimali hiç yokken, kişilerin Hz. 

Peygamberi siyasî arzularına ulaşmak için ne kadar pervasızca kullandıklarını 

gösterme açısından önem taşımaktadır. “Cebrâil, üzerinde “La ilahe illallah, 

Muaviye sevgisi kullarıma farzdır yazılı bir sayfa getirdi”122 

 Muaviye’nin siyasî yönünü ön plâna çıkaran rivayetlerin doğru kabul edilmesi 

mümkün değildir.123 Hz. Osman’ın katlinden sonra Ali ile Muaviye arasındaki siyasî 

mücadele bir çok kimse tarafından Ali’nin haklı olduğu ve Muaviye’nin de haksız 

olduğu şeklinde yorumlanmış124 bu siyasî mücadele Muaviye ile Hasan arasında da 

devam etmiştir.125 Dolayısıyla Muaviye’nin yönetime geçmesini çok uygun bir siyasî 

yapının ürünü olarak kabul etme imkânı da yoktur. 

 Bu ve benzer sözlerle, Muaviye ve iktidara geliş şeklini bir türlü 

benimseyemeyen halk kitlelerinin muhâlefeti kırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu türlü 

rivayetlerle ulemanın halkı rahatlatma yoluna gittikleri ihtimâli de göz önünde 

bulundurulması gereken bir durumdur. Özellikle bu konu ile ilgili eserlerde çok 

sayıda rivayete rastlamak mümkündür. Biz burada hadislerin değerlendirilmesine 

yardımcı olması açısından birkaç örnekle yetinmeyi uygun görmekteyiz. Muaviye ve 

saltanat sistemi hakkında daha geniş bilgiler içeren araştırmalardan yararlanmak 

mümkündür.126 

 Otuz yıl hadisinden sonra dile getirilen diğer bir husus da Muaviye ile başlayan 

dönemin hayat tarzının tasvir edilmesidir. Hz. Peygamber’in bu dönemlerde içki 

içileceği, ipek giyileceği ve kanların akıtılacağı gibi hususları dile getirmesinin, 

yöneticiler başta olmak üzere sosyal yapı ile yakından ilgisi vardır. Bu rivayetlerle 

neyin anlatılmak istendiğinin anlaşılması için, Muaviye ile başlayan saltanat 

yönetiminin hayata bakışının ne olduğunun daha önceki dönemlerle 

karşılaştırılmasının yapılması da zorunlu bir durumdur. 

 Raşit Halifeler  döneminden sonra kurulan Emevî Devleti, Hz. Ebû Bekir ile 

başlayan hilâfetin ilk şeklini dikkate almamış ve baskıcı bir krallık şekline 

dönüşmüştür. Bu dönemin baskı ve muhâlefeti sindirme dışında kendine has bir 

hayat tarzı olmuş, dönemin baş temsilcisi olan Muaviye her yönüyle geçmiş 

                                                 
122 A.g.e, III, 130-131. 
123 Uçar, Şahin, Tarih Felsefesi Açısından İslâm’da Mülk ve Hilâfet, s.85. 
124 İbn Hazm, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihâl, II, 88-89. 
125 İbn Kuteybe, el-Maarif, s. 349. 
126 Bkz., İrfan Aycan’ın, Saltanata Giden Yolda Muaviye Bin Ebî Sufyan, isimli eseri  bunlardan 
biridir. 
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dönemden farklılık göstermiş, ümmetin alıştığı değerlerden ziyâde yaşamış olduğu 

dönemin hayat tarzını yerleştirmeye çalışmıştır.127 

 Bu dönemin diğer bir özelliği de dinî telakkîlerin eskiye göre ikinci plânda 

kalmasıdır. Devletin çıkarları Emevî ailesinin çıkarları anlamına gelmiş ve 

İslâmiyetle ilgili hususları ikinci plânda bir nokta-i nazar olarak değişmekte olan dinî 

tefekküre bırakılmıştır.128 Corci Zeydan Ümeyye Oğulları devletinin yapısını şu 

şekilde tasvir etmektedir: “Beni Ümeyye hilâfeti, Raşidîne benzemez. Raşidîn 

zamanında halife zühd-ü salah ile temeyyüz ediyordu. Emevî Devri’nde hilâfet 

dünya saltanatı şekline girdi...”129 Muaviye ile başlayan bu yeni dönemde çıkara 

dayalı yeni toplumsal sözleşme ortaya çıkmaktadır. İktidarda olmaksızın  devlet 

imkânlarından azamî derecede yararlanma, güzel yeme ve içme bu sözleşmesinin ana 

espirisi olmuştur.130 İktidarda olan ve iktidara yakın olanların birlikte iyi yeme ve 

içme düşüncesi, Muaviye zamanında açık bir siyasî niteliğe bürünerek, ondan sonra 

gelen Emevî halifeleri de bu yolu takip etmişlerdir. Siyasî olarak dağıtılan mal, para 

Emevî siyasetinin temellerinden olmuştur. Bunun sayesinde Haşimîlerden, kabile 

ileri gelenlerinden, şairlerden ve mevâli başkanları sayesinde siyasî rakiplerini 

yönetmişler ve kendilerine bağlamışlardır.131  

 Muaviye’nin devleti kabile anlayışı üzerine kurulduğu için her şeyden önce 

ganimete bağımlıydı.132 Çeşitli bölgelerden elde etmiş oldukları ganimetlerle yeni bir 

yapı ve anlayış oluşturmaktadır. Haricî imamlardan İbn Sellâm el-İbadî’nin bu 

hususta yapmış olduğu değerlendirmeler her ne kadar Emevîlere karşı muhalifliğin  

bir yansıması olsa da, o devrin genel yapısını tasvir etme açısından önem 

taşımaktadır. O şöyle demektedir: “Allah zekâtı sekiz grup fakire, zenginin malından 

ödemek üzere farz kıldı zalim yöneticiler kılıçlarıyla geldiler, Rablerine savaş açarak 

zekât yediler, verilmemesi gereken dokuzuncu bir yere verdiler, müşriklerden ele 

geçen fey’i, ganimeti ve köleleri hak sahiplerine dağıtmayı terk ettiler, asıl 

sahiplerini bunlardan mahrum bıraktılar. Böylece ıslâhından sonra yeryüzünü 

bozdular, sünneti ortadan kaldırdılar. Hiç bilmiyormuş gibi Allah’ın kitabını 

                                                 
127 Hasan İbrahim Hasan, Ali İbrahim Hasan, en-Nuzumu’l-İslâmiyye, s. 4. 
128 Gıbb, H.A.R,” İslâmiyet’in İlk Devirlerinde Hükümet Müessesesinin Tekamülü” İlâhiyat 
Fakültesi  Dergisi, Cilt, 5, s. 198. 
129 Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, I, 115. 
130 Cabirî, İslâm’da Siyasal Akıl, s. 466. 
131 A.g.e., s. 499. 
132 Cabirî, a.g.e, s. 504; Dabaşî, Hamid, İslâm’da Otorite, s.146. 
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arkalarına attılar (uygulamadılar). Zinaya şahit oldukları hâlde bunu ne değiştirdiler 

ve ne de yargıladılar.  İçki içtiler ve ipekten yapılma elbiseler  giydiler.133  

 Yine bu dönemde Muaviye tahtını ihtişam ve büyük törenlerle koruma 

gerekliliği duymuş Bizans hükümdarlarına benzemiştir.134 Muaviye ile başlayan 

saltanat döneminde toplumun maddî yönden ileri olan elit kesimi ipekten elbise giyer 

atla gezer ve kılıç kuşanırlardı. Sokaktaki adam ise bol bir pantolon giyer, başına 

sarık sarar ve sivri uçlu pabuçları ile dolaşırdı.135  

 Muaviye’nin kurmuş olduğu bu yeni sistem, bu yeni sistemin ve yöneticilerin 

benimsemiş olduğu hayat tarzı daha önceden halkın alışık olmadığı bir durumdur. 

Örneğin Muaviye Şam valisi iken Bizans’a yakın olmasının etkisiyle, Bizans 

Kayserleri gibi giyinmekteydi. Hz. Ömer onu bu tutumu nedeniyle “Arab’ın Kisrası” 

olarak nitelendirmekteydi.136 Halkın ne şekilde olursa olsun herhangi bir muhâlefet 

hareketi de gösterme imkânı olmadığından bu durumun vermiş olduğu ruhî 

çöküntüyü ortadan kaldırmak da yine birilerine düşen görev olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yeni dönem yönetici konumunda bulunan kimselerin İslâm’ın emrettiği 

öğretilerine uymayan davranışlardan birkaç örnek vererek bu tür rivayetlerin ortaya 

çıkmasında etkili olan tarihî ortam hakkında bir kanaat edinmemiz yararlı olacaktır. 

  Muaviye’nin ihtişamlı hayatından onun yerine geçen Yezid b. Muaviye          

(ö.64/684)’nin şarap içtiği nakledilmektedir.137 Yezid’in heva ehli olduğu, ayrıca 

kadınlara da düşkün olduğu da bildirilmektedir.138 Muaviye ile başlayan ve geniş 

toplum kesimlerinin alışık olmadığı bu yeni hayat tarzının Muaviye’den sonra da 

artarak devam etmesi hiç de hoşa giden bir durum değildi. Ayrıca Emevîler 

Döneminde, daha önceleri görülmeyen ve alışık olunmayan, yeme, içme ve giyinme 

şekilleri ortaya çıkmıştır.139 Halifelerini kum üzerinde kurulan çadırlarda görmeye 

alışkın olan veya bunu böyle bilen insanların bu duruma kalbî tepkilerinin olması 

tabiî bir durumdur. Fetihler yoluyla elde edilen gelirlerin yansıması, ihtişam, 

gösteriş, lezzetli yiyecekler şeklinde olmuştur.140 

                                                 
133 Aycan, İrfan; Söylemez, Mahfuz, İdeolojik Tarih Okumaları, (İbn Sellâm el-İbâdî’nin  Bazı 
Sahabe ve  Emevîler Hakkındaki Görüşleri), s. 71. 
134 Durant, Will; İslâm Medeniyeti, s. 19. 
135 A.g.e, s. 59. 
136 Belâzurî, el-Ensâbu’l-Eşrâf, IV,147. 
137 ez-Zehebî, Kitabu Duveli’l-İslâm, s. 45. 
138 Abdullatif, Abduşşafî Muhammed, el-Âlemu’l-İslâmî fi’l-Asrı’l-Emevî, s. 134. 
139 Useymetu’l-Azm, el-Muctema fi’l-Asri’l-Emevî, s. 63. 
140 A.g.e, s. 64. 
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 Bu dönemde halifeler en güzel bir şekilde giyinmeyi alışkanlık hâline 

getirmişlerdir.141 İslâmı yaşamak isteyen kitleler çok büyük önem verdikleri 

halifelerini bu hayat tarzının öncüsü olarak görmüşlerdir. Elbette onlar bu psikolojik 

durumdan kurtarılmalı ve toplum rahatlatılmalı idi.  Bunun da en kestirme yolu da, 

Hz. Peygamberin ağzından bu dönemin meşrulaştırılmasıydı. Tekrar saltanattan 

sonra zorba krallık ve lüks hayat, birtakım haramların helâl sayılması gibi durumların 

dile getirilmesinin altında yatan ise,  bu tür istenmeyen durumların, ilâhî yazgının 

ürünü olduğu fikrini yerleştirme çabasıdır. Bunda başarılı olunduğu da 

görülmektedir. İşin doğrusu tarihî olarak meydana gelen birtakım olaylar sadece tarih 

kitaplarında yer almış olsaydı, daha sonra gelen nesiller bu olaylar hakkında olumlu 

ya da olumsuz şekilde düşüncelerini ortaya koyardı. Ancak durum hiç de böyle 

olmamış, tarih kitaplarında tarihî bir bilgi olarak kalması gereken olayların hadis 

kitaplarında Hz. Peygamberin sözleri olarak yer aldığı görülmektedir.  

 Dikkat edilecek olursa, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebû Bekir’in 

halife seçilmesinden sonra meydana gelen her olayın Hz. Peygamberin ağzından 

tasdik ettirildiği görülmektedir. “Otuz yıl ve otuz  yıldan sonra zorba krallık 

olacaktır” hadisi bu dönemlerde içkinin içilmesi, ipek giyilmesi, zina yapılması ve 

kanların akıtılması gibi hususların Hz. Peygamber kanalıyla dile getirilmesi tarihî 

olayların hadisleştirilmesi olup, Hz. Peygamberle hiçbir ilişkisi de yoktur. Hz. 

Peygamber’in Allah (c.c)’ın bildirmesi dışında daha sonraki dönemlerde meydana 

gelecek olaylar hakkında ileriye yönelik bilgi vermesi mümkün değildir.142 Genelde 

gaybî diyebileceğimiz haberlerin çoğu siyasî hâdiselerle ilgilidir. 

  3. İki  Halife Sorunu 

 Bundan önceki bölümde, saltanatın kurumsallaşmasında rivayetlerin ne kadar 

etkili olduğunu ve bu tür rivayetlerin ortaya çıkmasında etkili olan siyasî ve sosyal 

faktörlerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Hatırlanacağı gibi, mevcut rivayetler 

ve tarihî olaylar çerçevesinde saltanat sisteminin ilâhî bir yönünün olmadığı 

kanaatine varılmıştır. 

 Bilindiği gibi, Hz. Osman döneminden sonra hız kazanan iktidar mücadelesi, 

siyasî gruplar arasında birtakım çatışmalara sebep olmuştur. Özellikle Hz. 

                                                 
141 A.g.e, s. 67. 
142 Hatiboğlu, Mehmed, Hz. Peygamber’in Vefatından Emevilerin Sonuna Kadar-Siyasî-İctimaî 
Hadiselerle Hadis Münasebetleri, s. 8. 
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Osman’dan sonraki dönemde, Raşit halifeler döneminde hâkim olan sükûnet 

durumuna genel olarak ulaşılamamış, günden güne bu çekişmeler ivme kazanmıştır. 

Muaviye’nin iktidara gelmesiyle de Emevî-Haşimî mücadelesi her zamankinden 

daha da şiddetli olmaya başlamıştır. Abdullah b. Zubeyr’in Şam hariç diğer 

bölgelerde hakimiyet kurma çabası, Emevî halifesi Abdülmelik’in Mekke merkezli  

yönetimini sona erdirmek için Haccac’ı görevlendirmesiyle son bulmuştur. Bu olay 

iki halifenin siyasî mücadelesini gösteren ve birinin hayatını kaybetmesiyle 

sonuçlanan ilk olaydır. Bu tarihten sonra da, farklı bölgelerde halifeliğini ilân eden 

kimselerin olduğu  da bir gerçektir. 

 Hadis kaynaklarında saltanatla ilgili rivayetler dışında, iki halifeye aynı anda 

bey’at edildiğinde diğerinin (sonrakinin) öldürülmesi gerektiğine dair rivayetler de 

mevcuttur. Aynı anda iki halife ortaya çıktığında diğerinin ne şekilde  tasfiye 

edileceği meselesi, saltanat sisteminde hakim olan tek adam anlayışıyla bağlantılı bir 

görünüm arz etmektedir. Şöyle ki; Muaviye’nin iktidara geçmesiyle birlikte, daha 

önce kısmî olarak da yapılan seçim ve danışma müessesesi işlememiş, mevcut 

yönetime karşı olan oluşumlar baskı yoluyla otoriteye boyun eğdirilmiştir. Ayrıca bu 

bölümde, iki halife ortaya çıktığında diğerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağı 

sorununun tarihî olarak Hz. Peygamber’in vefatıyla mı başladığı, yoksa daha sonraki 

dönemlerde birtakım siyasî olaylar sonucunda böyle bir çözüm yolu bulunup, 

ulaşılan bu sonuçlar rivayetleştirildi mi gibi sorulara cevap aranacaktır. 

 Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesinde muhacir ve ensar ayrı ayrı aday çıkarmış 

ve bu seçimde herhangi bir öldürme veyahut da Hz. Peygamber’den rivayetlerde 

geçtiği şekli ile “İki halifeden birini öldürün...”şeklinde herhangi bir söz 

nakledilmemektedir. Hâl  böyle iken en sahih kabul ettiğimiz hadis kaynaklarında 

dahî, iki halifeden birinin öldürülmesi gerektiği Hz. Peygamber kanalı ile dile 

getirilmektedir.  

     3.1. Rivayetlerin  Senet  Tenkidi 

 İki halife ortaya çıktığında sonradan halifeliğini ilân edenin ne şekilde ber taraf 

edileceğini gösteren rivayetlerin değişik kaynaklarda hangi raviler tarafından rivayet 

edildiği şemada gösterilmiştir. (Bkz, Şema :3) 
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İki Halife Hadisinin Geliş Yollarının Şematik Olarak Gösterilmesi (Şema:3) 

 
Hz. Peygamber 

↓ 
 
 
 
 

NEYSABÛRÎ
(ö.405/1015) 

BEYHAKÎ
(Ö.458/1066) 

Abdurrahman b. 
Abd Rabbu’l Ka’be 

↓ 
Zeyd b. Vehb 

↓ 
A’meş 
↓ 

EBÛ YUSUF 
(ö. 182/799) 

Ebû Saîd el-Hudrî

Muttalib b. 
Abdullah b. 

Handab 
↓ 

Kesîr b. Zeyd 
↓ 

Ebû Amr el-Akadî 
↓ 

Muemmel 
b. İhâb el-Mekkî 

↓ 
İbn Feyl 

↓ 
Ali b. Huseyn 

↓ 
Yahya b. Ahmed 

b. Ali el-Uzenî 
↓ 

KUDÂÎ 
(ö.454/1066) 

Ebû Nadra 

Cureyrî 
↓ 

Halid b. 
Abdullah 

↓ 
Vehb b. Bakiyye 

el-Vasıtî 
↓ 

MUSLİM 
(ö.261/874) 

İBN HACER ASKALÂNÎ
(Ö.852/1449) 

Cureyrî 
↓ 

Halid b. 
Abdullah 

↓ 
Amr b. Avn el-

Vasıtî 
↓ 

Ebû Umeyye 
↓ 

EBÛ AVANE 
(ö.316/928) 

Abdullah b. Amr 
↓ 

Abdurrahman b. 
Abd Rabbu’l-Ka’     

be 
↓ 

Zeyd b. Vehb 
↓ 

A’meş 
↓ 

İsa b.Yunus 
↓ 

Musedded 
↓ 

EBÛ DAVUD 
    (Ö.275/888) 

Ebû Hurayra 
↓ 

Saîd b. 
Museyyeb 

↓ 
Katâde 

↓ 
Ebû Hîlâl 

Ammar b. 
Harun 
↓ 

İbrahim 
↓ 

TABERÂNÎ 
(Ö.360/971) 

Abdussamed 

↓ 
Muhammed b. 

Rızkullah 
↓ 

HEYSEMÎ 
(Ö.807/1405) 
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 Bu rivayetin Hz. Peygamber döneminden daha sonraki nesillere ulaşmasında 

etkili olduğu görülen bazı ravilerin cerh ve ta’dil durumları şu şekildedir. 

 -Abdurrahman b. Abd Rabbu’l-Ka’be143 Ebû Yusuf (ö. 182/799)’un ve 

Abdullah Amr rivayetini esas alan Ebû Davud (ö. 275/888)’un ortak ravisidir. İbn 

Hıbbân, onun güvenilir (sika) olduğunu söylemektedir. el-Iclî de, “Tabiînden ve 

güvenilir  bir kimse değerlendirmesini yapmaktadır.144 

 Kudâî (ö.454/1066)’nin ravilerinden Muttalib b. Abdullah b. Handab’ın çok 

hadis rivayet ettiği, hadisleriyle amel edilemeyeceği bildirilmekle birlikte onu sika 

kabul edenler de vardır.145 Diğer ravi Kesîr b. Zeyd’i sika kabul edenler olduğu gibi 

daha çok cerh edilen yönlerinin ön plâna çıktığı görülmektedir. Hadis rivayetinde 

gevşek olduğu, hadislerinin yazılabileceği ancak kuvvetli olmadığı ve zayıf olduğu 

nakledilmektedir.146  

 -Ebû Nadra (Munzir b. Mâlik b. Kıt’a  el-Basrî (ö. 108/927):  Ravi şemasında 

da  görüldüğü  gibi, Muslim (ö. 261/874), Ebû Avâne (ö. 316/928), en-Neysâbûrî (ö. 

405/1015), Beyhakî (ö. 458/1066) ve İbn Hacer  Askalânî (ö. 852/1449)’nin ortak 

ravisidir. Yahya b. Maîn kendisinin güvenilir olduğunu söylemektedir.147 Bunun 

aksine, Buhârî (ö. 256/870)’nin kendisinden hadis almadığı148 çok hadis rivayet ettiği  

ve hata yaptığı her rivayetiyle amel edilemeyeceği haber verilmektedir.149 

 -Ebû Hilâl (Muhammed b. Suleym el-Basrî) (ö. 167/784),  Taberânî  (ö. 

360/971) ve Heysemî (ö. 807/1405)’nin ortak ravisidir. Hakkında rical kitaplarında 

çok değişik bilgiye rastlamak mümkündür. Ebû Davud, onun hadiste güvenilir bir 

kimse olduğunu söylerken150 Nesâî , “Hadiste kuvvetli değildir” demektedir.151  

Fellâs ise, onunla ilgili şu bilgileri vermektedir: “Yahya b. Saîd Ebî Hilâl’den hadis 

rivayet etmezdi. Abdurrahman ise kendisinden hadis rivayet ederdi.152 İbn Ebî Hatim 

                                                 
143 Hayatı için bkz, İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., V,261; İbn Hıbban, a.g.e., V, 101-102; el-Buharî, et-
Tarihu’l-Kebîr, V,319. 
144 İbn Hıbban, a.g.e., VII,98; el-İclî, a.g.e., s.295; İbn Hacer, a.g.e., VI, 220. 
145 İbn Hıbban, a.g.e., V,450. 
146 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,150; İbn Adî, el-Kamil, VI,67; İbn Hıbban, a.g.e., VII,354. 
147 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VIII,241; İbn Hıbban, a.g.e., V,460; ez-Zehebî, Mîzân, IV, 181 ; el-
Huseynî, Kitâbu’t-Tezkire..., III, 1713.   
148 ez-Zehebî, a.g.e., IV,181. 
149 İbn Sa’d, a.g.e., VII,208; el-Huseynî, a.g.e, III, 1713. 
150 İbn Hacer, a.g.e., IX, 195-196. 
151 ez-Zehebî, Mîzân, II, 574. 
152 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,273; ez-Zehebî, a.ge, II,574; İbn Hacer, a.g.e., IX, 195-196. 
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“ Buharî onu zayıf kimseler arasında saydı”153 derken, Ebû Hâtim  de onu hadiste 

gevşek kimselerden kabul etmektedir. Yahya b. Maîn de “Hadiste güvenilir değildir. 

Hadisine ekler yaparak rivayet ederdi” demektedir.154  

 Görüldüğü gibi rivayetin bizlere kadar ulaşmasında katkısı olan raviler 

hakkında birbiri ile çelişen değerlendirmelere rastlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

hem cerh hem de ta’dil yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler esas alınarak iki hâlife 

rivayetinin sıhhatli olup olmadığı hususunda herhangi bir yargıda bulunmak bizleri 

iki halife hadisi hakkında sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir . Bu nedenle söz konusu 

rivayetlerin metin bakımından da tetkîki lüzumludur.  

 3.2. Rivayetlerin Metin Tenkidi 

 “İki halifeye bey’at edildiğinde diğerini (sonradan halife olanı) öldürünüz”  

rivayeti tespit edebildiğimiz kadar ile aşağıdaki kaynaklarda yer almaktadır.  

 Ebû Yusuf (ö. 182/799)’un Kitabu’l-Harac‘ında “İki Halife” rivayeti şu şekilde 

geçmektedir: Abdurrahman b. Abd. Rabbu’l-Ka’b’e şöyle dedi: Abdullah b. Ömer’e 

ulaştım ve O Kâbe’nin gölgesinde oturuyordu ve insanlar da orada toplanmışlardı. 

Ondan Rasûlüllah’ın şöyle dediğini işittim: “Kim ki bir imama bey’at edip elini ona 

verip ve kalbini de ona bağlamışsa gücü yettiği kadar ona itaat etsin. Şayet diğer bir 

kimse imam olarak gelir ve daha önceki imamla çekişmeye girerse, sonradan gelen 

kimsenin boynunu vurunuz” 155  

 Bu rivayetin Said el-Hudrî kanalıyla gelen Muslim (ö. 261/874) varyantı da şu 

şekildedir: “İki halifeye bey’at edildiğinde diğerini öldürünüz.” 156 

 Aynı rivayet Ebû Davud (ö. 275/888)’da ise Ebû Yusuf’tan gelen şekliyle yer 

almakta, ancak rivayete bazı ilaveler yapıldığı görülmektedir. Rivayet, “Diğerinin 

boynunu vurun” ifadesinden sonra şu şekilde devam etmektedir: “Sen bunu 

Rasûlüllah’tan işittin mi? dedim. O da, “İki kulağımla ve kalbimle işittim” dedi. Ben 

de “Amcamın oğlu157 bu Muaviye bize bu şekilde  yapmamızı emrediyor. O da “Ona 

Allah’a itaat ettiği sürece itaat et!, Allah’a isyan ettiğinde de karşı çık”158 dedi. 

                                                 
153 İbn Hacer, a.g.e., IX, 195-196. 
154 İbn Sa’d, a.g.e., VII, 278; İbn Adî, el-Kamil, VI,212; İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VII,274;  İbn 
Hacer, Lisânu’l-Mîzân, V, 192. 
155 Ebû Yusuf, Kitâbu’l Harac, s.10. 
156 Muslim, 33. İmare, 15. H. No: 1853, II, 1480. 
157 Abdullah b. Amr b. As Kureyşli ve Sehmî’dir. Muaviye b. Ebî Sufyan ise Kureyşli ve Emevî’dir. 
Bunun için “İbn Ammike “   demiştir. (Ebû Davud, IV, 448). 
158 Ebû Davud, 34. Fiten,. 1. H. No: 4248, IV, 448. 
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Rivayette geçen “İki kulağımla ve kalbimle işittim” ifadesi, hadise daha sonradan 

takviye yapıldığı (amaçlı ekleme / idrac, ziyade) şüphesini uyandırmaktadır. Bu 

te’kid ifadesi, rivayetin uydurma olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 Aynı rivayet Ebû Avâne (ö. 316/928)’nin el-Musned’inde Muslim’deki şekliyle 

yer almaktadır.159 Ayrıca söz konusu rivayet çok sayıda hadis kaynaklarında 

geçmekte ve Muslim’in lâfızlarıyla uyuşmaktadır.160  

 Görüldüğü gibi bu rivayetin, Ebû Yusuf ve Ebû Davud dışında kalan 

versiyonları metin bakımından Muslim’in rivayeti ile aynıdır. İki halife rivayeti Ebû 

Yusuf’da  yöneticilere itaatle ilişkilendirilerek Muslim’de daha kısa bir metinle ve 

Ebû Davud da ise hadise birtakım ilâveler yapılarak nakledilmektedir.  

 İki halife rivayetine, ilim adamlarınca çeşitli değerlendirmeler ve yorumlar 

yapıldığı görülmektedir. Eş’arî (ö. 324/936), Makâlâtu’l-İslâmiyyîn isimli eserinde 

bu konuya bir bölüm ayırarak, aynı zamanda iki halifeye bey’at edildiğinde ne 

olacağı sorusuna cevap bulmaya çalışmaktadır. O, bu hususta şu bilgilere yer 

vermektedir: “İnsanlar, bir topluluk bir imama (yöneticiye) diğer bir topluluk da 

başka bir imama aynı zamanda bey’at etme meselesinde insanlar görüş ayrılığına 

düşmüşlerdir. Bunlardan bir kısmı “Bu ikisi arasında kura çekilir, kim kuradan 

çıkarsa, diğeri bu işten vaz geçer kurada çıkan imam olur.” demektedir. Diğer bir 

grup ise, bu ikisinin de yönetimden uzaklaşması istenir. Sonra da bu ikisinden birine 

bey’at edilir görüşünü dile getirmektedir. Başka bir grup da hangisi çekilmezse o 

kimse imam olmaz. Bir imama bu işten vazgeç dendiğinde bundan kaçınmaz 

görüşünü ileri sürmektedir.”161  

 Eş’arî’nin iki halife rivayeti hakkında vermiş olduğu bu bilgiler çerçevesinde, 

onun rivayetin lâfzında yer alan öldürme meselesine değinmediği görülmektedir. 

Eş’arî bu tartışmaya girdiğine göre, iki halife rivayetinden habersiz olması 

düşünülemez. Eş’arî’nin de işaret ettiği gibi bu mesele tartışılan konular arasındadır. 

                                                 
159 Ebû Avâne, el-Musned, H. No: 7133, IV, 411. 
160 Ayrıca söz konusu rivayet için, et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, H. No: 766, III, 144; en-
Neysâbûrî, el-Mustedrek, H. No: 2665, II, 169; el-Kudâî, Musnedu’ş-Şihâb, H. No: 766, I, 447; el-
Beyhakî, es-Sunen, VIII, 144; el-Beykakî, Kitabu’s-Suneni’s-Sagîr, Kitabu Kıtâli’l-Ehli’l-Bağy 
.1,H.No:3382, II, 224 ve H.No:  3383, II, 224; el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H. No. 
1595, II, 235; el-Askalânî, Telhîsu’l-Habîr, H. No: 1734, IV, 43; el-Hatîb Bağdâdî, Tarîhu Bağdâd, 
I, 238-239; el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, H. No: 212, I, 87-88. 
161 el-Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, II, 153. 
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Hakkında tartışma yapılan bir meselenin bu şekilde rivayetler delil gösterilerek 

çözülmeye çalışılması mümkün görünmemektedir. 

 İbn Hıbbân (ö. 354/1059) da iki halife rivayetinin hangi siyasî çevrelerde 

ortaya çıkabileceğine dair ipuçları vermektedir. O, Ebû Hâtim’in şöyle dediğini 

nakletmektedir. “...Kûfeliler Hz. Ali’nin hilâfetinden sonra Hasan b. Ali’yi yönetime 

getirdiler. Haber Muaviye’ye ulaştığı zaman Şamlılar da onu yönetime getirdi.”162 

İbn Hıbban’ın söz konusu rivayet hakkındaki bu değerlendirmesi rivayet-tarihî olay 

ilişkisini göstermesi açısından önemlidir.  

 Mâverdî (ö.450/1058) ise el-Ahkâmu’s-Sultaniyye isimli eserinde konu ile ilgili 

olarak şu görüşleri dile getirmektedir; “İki beldede hilâfet iki imama (halifeye) 

verilirse, ikisinin de halifeliği geçerli olmaz. Bazı kimseler aynı zaman da iki 

halifenin olabileceğini kabul etseler de aynı anda iki halife olmaz.”163 Mâverdî’nin 

ifadelerinden de anlaşıldığı gibi iki halifenin aynı zamanda ayrı ayrı yerlerde, 

yönetimde olmalarını yasaklayan veya herkesin ittifak ettiği bir görüş yoktur. 

 İki halifenin aynı anda bulunması ile ilgili olarak görüş belirten İslâm 

alimlerinden biri de İbn Hazm (ö. 456/1064)’dır. İbn Hazm “Aynı anda iki imamın 

(halifenin) olması uygun değildir. Ancak bir yöneticinin olması caizdir” demektedir. 

O, aynı zamanda iki halife bulunabileceğini söyleyen kimselerin görüşlerini 

dayandırdığı tarihî olayları zikretmekte ve şöyle demektedir:  “Muhamed b. Kerram 

es-Sicistanî, Ebu’s-Sabbah es-Semerkandî ve onun arkadaşları aynı anda iki veya 

daha fazla yöneticinin olabileceğini kabul etmişlerdir. Bu gibi kimseler ensarın  

Sakîfe’de muhacirlere “Bir yönetici bizden, bir yönetici de sizden olsun” tekliflerini, 

Hz. Ali, Hasan ve Muaviye’nin durumlarını ve görüşlerini desteklemek için delil 

almışlardır. İbn Hazm bu görüşleri dile getirdikten sonra aynı anda iki halife 

olabileceği ile ilgili  de şu görüşlere yer vermektedir. “Aynı anda iki halife olabilir 

diyen kimselerin ileri sürmüş olduğu bütün gerekçeler bu konunun ispatı için delil 

sayılmaz. Ensarın bu konuda ileri sürmüş olduğu görüş doğru olmayıp hatalıdır. 

Onların bu içtihatlarına muhacir karşı çıkmıştır”164 İbn Hazm “İki imama bey’at 

edildiğinde diğerini öldürün” rivayetinin doğruluğunu ispat etmek için bu konuda 

çeşitli ayetleri delil göstermiştir. Bu ayetlerden bazıları şunlardır: 

                                                 
162 İbn Hıbbân, es-Sîretu’n-Nebeviyye, s.554. 
163 el-Maverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, s. 19. 
164 İbn Hazm,  el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihâl, IV, 88. 
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 “Kendilerine açık deliller geldikten sonra  ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi 

olmayın. İşte onlar (evet) evet onlar için büyük bir azap vardır. “165 

 “Allah’a ve elçisine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkuya 

kapılırsınız devletiniz gider...”166 Görüldüğü gibi, İbn Hazm’ın tek halife olmalı 

görüşünü desteklemek için delil gösterdiği bu ayetlerin, ne halifeyle ne de halifelerin 

sayısının kaç olacağı ile ilgisi vardır. Bu ayetlerde, İslâm ümmetinin Allah tarafından 

açık delil geldikten sonra ayrılığa düşmemesi ve boş yere çekişerek güç 

kaybetmemesi öğütlenmektedir. İbn Hazm’ın bu ayetleri “Aynı zamanda iki halife 

olamaz” anlayışına delil göstermesi tutarlı bir yaklaşım olmayıp, ayetlerin delaleti ile 

de hiçbir ilgisi yoktur. Aynı anda iki halifenin bulunmasının sakıncaları hakkında İbn 

Hazm şöyle demektedir: “Allah ayrılığa düşmeyi ve çekişmeyi yasaklamıştır. Şayet 

aynı  dönemde iki  imam (halife) olursa yasaklanmış olan tefrika meydana gelir. 

Nerede bir görüş ayrılığı meydana gelirse, orada Allah’a isyan olur. Biz deriz ki, aynı 

anda iki halifenin bulunması insanlığın yararına olmaz. Şayet aynı anda dünyada iki 

halifenin olması mümkün olsa idi, iki, üç, dört ve daha fazla halifelerin olması da 

caiz olurdu. Şayet iki halifenin olması caiz olsa iş daha da ileri giderek her 

memlekette bir  halife her şehirde bir halife olur ya da herkes evinin halifesi olurdu. 

Bu durum ise saflığın fesada uğraması dinin ve dünyanın  helak olması demektir. 

Ensarın ilk halife seçimindeki tavırları  hatalıdır. Daha sonra onlar da doğruyu 

görmüştür.167 İbn Hazm’ın iki halife rivayetiyle ilgili bu değerlendirmeleri onun 

yaşamış olduğu dönemin siyasî anlayışını yansıtmaktadır. 

 İbn Hazm’ın ne aynı anda tek halife olacağına dair delil gösterdiği ayetler ve 

ne de aynı anda iki halife olabilir görüşlerini savunan kimselerin verdiği örnekler iki 

halife rivayetinin Hz. Peygamber’in sözü olduğunu ispatlayacak niteliktedir. Ensar 

ile muhacir arasına Sakîfe’de yapılan hilâfet tartışmalarında “Muhacirler haklı ensar 

haksızdı” gibi yaklaşımlar sergilemek pek tutarlı değildir. Bilindiği ilk halife 

seçiminde  her iki taraf adaylarını çıkarmış o günün şartları çerçevesinde daha önce 

de dile getirilen sebeplerden dolayı Ebû Bekir halife seçilmiştir. Yapılan o seçimde 

iki halifeden ziyade halifelik için iki adayın yarışından bahsetmek bize göre daha 

tutarlı görünmektedir. İbn Hazm’ın ileri sürdüğü görüşler arasında, İslâm ümmetinin 

                                                 
165 3. Âli İmran, 105. 
166 8. Enfâl, 46. 
167 İbn Hazm, el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihâl,  IV, 88. 
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birliği ve parçalanmaması da vardır. Ancak iki halife ile İslâm ümmetinin 

parçalanması arasında kurulan ilgi tamamen o zamanın dünyasında hâkim olan 

imparatorluk yönetimiyle ve mevcut yönetime muhalif olanları siyasî alandan silmek  

anlayışıyla ilgilidir. Bu nedenle  söz konusu dönemin siyasî şartları ve yapısı gereği 

geliştirilen tek adam anlayışını, hadislere ve ayetlere dayandırarak izah etmek söz 

konusu değildir. Bu şekilde bir davranış sergilemek tarihî olayları çeşitli yollarla 

delillendirmek anlamına gelir ki, böyle bir anlayış da kutsallaştırılmış bir siyasî 

yapının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

 el-Beyhakî (ö. 458/1066) ise bu konuda şu görüşleri ileri sürmektedir: “Bir 

halife varken, diğer bir halifeye bey’at edilirse birinci bey’at geçerli olup ve ona 

vefalı davranmak gerekir. İkinci kimseye yapılan bey’at geçersizdir ve ona karşı vefa 

borcu yoktur.”168 

 en-Nevevî (ö. 676/1277) Muslim şerhinde bu konuya epeyce bir yer ayırmıştır. 

Nevevî iki halife hadisini açıklarken daha önce görüşlerine yer verdiğimiz bazı 

kimselerden ayrılmakta ve şöyle demektedir: “Bu hadis Hz. Peygamber’in açık 

mucizesidir. Bir halifeden sonra başka bir halifeye bey’at yapılırsa, birinci halifeye 

yapılan bey’at  sahih olup ona karşı vefalı olmak gerekir. İkinciye yapılan beyat ise 

batıldır ve ona karşı vefalı olmak haramdır.169  

 Nevevî’nin “Bu hadis Hz. Peygamber’in açık mucizesidir.” sözü dahi bu 

rivayet hakkında bizlere ipucu vermektedir. Nevevî yorumuna şu şekilde devam 

etmektedir: “Ulema, İslâm ülkeleri toprak bakımından genişlese de genişlemese de 

bir dönemde iki halifenin olamayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. İmâmu’l-

Haremeyn el-Cuveynî (ö. 323/936) “İrşâd” isimli kitabında; “Bizim ashabımız, iki 

kimsenin aynı zamanda halife tayin edilmesi uygun değildir.” demektedir.170 Nevevî 

eserinde, aynı zamanda iki halifenin olabileceğini savunan kimseleri eleştirmekte ve 

“onların ileri sürmüş oldukları bu görüşler fasittir ve aynı zamanda hadislere de 

aykırıdır” değerlendirmesini yapmaktadır.171 Ancak, Nevevî ve onun gibi düşünen 

kimselerin göz ardı ettiği bir gerçek var ki acaba bu anlayışı, Hz. Peygambere isnad 

edilen rivayetler mi oluşturdu? yoksa hadisler böyle bir anlayışın  daha sonraları 

formüle edilmiş şekli midir? gibi sorular zihinleri meşgul etmektedir. 

                                                 
168 el-Beyhakî, Delâîlu’n-Nubuvve, VI, 338, (2 nolu dipnot). 
169 en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Muslim, XII, 231. 
170 A.g.e., XII, 351. 
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 Aynı dönemde iki halife ortaya  çıktığında birinin öldürülmesi gerektiği  ile 

ilgili Nevevî açık bir yorum yapmamıştır. Ancak şöyle bir ifade kullanmıştır. Bu söz, 

“Halifeliğini ilân eden kimseye uyarıda bulunduktan sonra bu isteğinden vaz 

geçmezse öldürülmesine” hamledilmektedir. “İki halifeye aynı anda görev vermek 

olmaz.” Bu hususta icma naklolundu.172 Nevevî’nin bu yorumları tamamen o 

zamanın tek adam anlayışını yansıtmakta olup, mevcut siyasî yapıda, merkezî 

otoriteye muhalif hareket eden siyasî rakiplerin etkisiz hâle getirilmesiyle ilgili 

görünmektedir. Dönemin siyasî yapılanması göz önünde bulundurulduğunda, 

genelde dünyanın her tarafında tek bir şahısa dayalı yönetim anlayışının hâkim 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle siyasî rakiplerin ortadan kaldırılma meselesi dinî 

olmaktan ziyade siyasidir.    

 et-Tîbî (ö. 743/1343) ise rivayette geçen “..Diğer halifeyi öldürün  ibaresini, 

mevcut yönetime karşı savaşan kimseleri öldürün”şeklinde anlamaktadır. Ayrıca o 

“Bu gibi kimselerle Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşılır. Bunların öldürülmesi 

mecazî bir anlam içermektedir. Böyle bir yaptırımın amacı o kimseye yapılan 

bey’at’ı iptal ettirmek içindir.” değerlendirmesini yapmaktadır.173 Görüldüğü gibi et-

Tîbî bu rivayeti sıhhatli  kabul etmekte ancak diğerini öldürünüz ibaresini mutlak 

anlamda ele almayıp mecazî olarak değerlendirmektedir. 

 el-Aclûnî (ö. 1162/1749)’nin Keşfu’l-Hafâ’sında ise iki halife rivayeti 

hakkında şu yorum yapılmaktadır: “Aynı zamanda iki imama (halifeye) bey’at etmek 

caiz değildir. İki imama aynı anda bey’at yapılırsa, ikisinin de bey’atı geçersiz 

sayılır.”174 Daha sonraki dönemlerde kaleme alınan Seharanfurî (ö. 1346/1928)’nin 

Bezlu’l-Mechûd isimli şerhinde ise, “İki halifeye bey’at edildiğinde diğerini 

öldürünüz.” rivayetinin tarihî ortamın ürünü olduğuna dair bilgiler vardır. 

Seharânfûrî bu rivayeti şu şekilde yorumlamaktadır:  Bu rivayet Yezîd ile Abdullah 

b. Zubeyr (ö. 73/693) arsında meydana gelen hilâfet tartışmaları için örnek 

gösterilmiştir. Yezidin yönetime geçtiği sıralarda İbn Zubeyr de kendini halife 

olmaya layık görmüştür”.175  

                                                                                                                                           
171A.g.e., a.y. 
172 en-Nevevî, a.g.e, XII, 242. 
173 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, VII, 188. 
174 el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 75. 
175 Seharanfûrî,  Bezlu’l Mechûd, XVII, 146. 
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 Abdullah İbn Zubeyr ile Emevîler arasındaki siyasî mücadele tarihî bir 

gerçektir. O, Cemel Savaşı’nda Hz. Aişe’nin yanında yer almış176 Yezîd b. Muaviye 

zamanında Emevîlerle siyasî çekişmelere girmiş177 ve 64 yılında halifeliğini ilân 

eden Abdullah b. Zubeyr Mekke’yi merkez olarak seçmiştir.178 Şam hariç, bütün 

bölgelerde hâkimiyeti sağlamış179 daha sonraki günlerde Haccac, Abdulmelik’in 

emriyle Abdullah b. Zubeyr ve onu destekleyen kimselerin üzerine gitmiş, bütün 

birliklerini mağlup etmiştir.180 Haccac, Abdullah b. Zubeyr ve arkadaşlarının cenaze 

namazını kıldırmış181 ve “Ey Allah’ım!  O senin dostlarına düşmandı, düşmanlarına 

de yardım etti. Onu ateşinle cezalandır...”182 şeklinde dua etmiştir. Görüldüğü gibi 

İbn Zubeyr’in 9 yıllık bir halifelik dönemi olmuştur. Emevî yönetiminin hoşuna 

gitmeyen bu durum bir isyan olarak değerlendirilmiş, sonuçta kendisi ve 

taraftarlarından çoğu canını kaybetmiştir. Böylece iki halifeden biri katledilmiş, 

bunun siyasî alanda normal bir durum olduğu da Hz. Peygamber lisanı ile  dile 

getirilmiştir. Dolayısıyla iki halife rivayeti ile siyasî olaylar arasında bir bağlantının  

olduğu anlaşılmaktadır. 

 Mubarekfûrî (ö. 1353/1934) iki halife hadisi hakkında şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “Abbasîlerin ilk halifesi Ebu’l-Abbas es-Saffah’ın hilâfet süresi çok 

uzun olmamıştır. Sonra kardeşi Mansur yönetime geçmiş ve onun hilâfet müddeti 

uzun sürmüştür. Onun zamanında, Mervanîlerin Endülüs’ü ele geçirmesi ile  Mağrib 

elinden çıkmış ve bunlar da hilâfetini ilân etmişlerdir. Bundan sonra hilâfet yönetimi 

altında bulunan kimseler bu birliktelikten ayrılmış, sadece hilâfet bazı yerlerde isim 

olarak kalmıştır.”183  

 Aynı anda iki halife olmaz rivayetinin hangi tarihî ortamın ürünü olabileceği 

hakkında fikir veren diğer bir isim de tarihçi Mahmud Esad’dır. O bu konuda şu 

görüşleri ileri sürmektedir: “Abdulmelik halife olduktan sonra Hicaz ve Irak’ta 

hüküm süren ve ayrıca halife olarak kendisine hasım durumda bulunan İbn Zubeyr’i 

                                                 
176 Aycan, İrfan; Hicrî İlk Üç Asırda Zubeyrî Ailesinin Siyasî  ve İlmî Hayattaki Yeri, (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), s.42.  
177 Aycan, İrfan; Söylemez. Mahfuz, İdeolojik Tarih okumaları, s.53. 
178 Aycan, İrfan; Hicrî İlk Üç Asırda Zubeyrî Ailesinin Siyasî  ve İlmî Hayattaki Yeri, (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), s.131. 
179 A.g.e, s. 64. 
180 A.g.e, s.106. 
181 A.g.e, s.109. 
182 Belazurî, Ensâbu’l- Eşrâf, V, 372.  
183 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, V1, 473. 
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ortadan kaldırmadıkça huzura kavuşamayacağını anlamıştı. Aynı zamanda iki halife 

olmaz diyerek İbn Zubeyr’e kesin darbeyi vurmak için tedbir almıştı184 

 Klâsik dönem şarihleri iki halife rivayetini yorumlarken, çeşitli tarihî olayları 

esas almışlar, buna bağlı olarak da söz konusu rivayetin bu olaya delalet ettiğini ifade 

etmeye çalışmışlardır. Onlar, yaşanan siyasî olayların bu rivayetin ortaya çıkmasında 

etkili olup olmadığı meselesi üzerinde durmamışlardır. 

 Ahmet Davudoğlu da bu rivayetin yorumunda şunları söylemektedir. “Bir 

halifeye bey’at edildikten sonra ikinci halifeye de bey’at olunursa, ikinciye yapılan 

bey’at batıldır. Ona verilen sözde durmak icap eder.  İkinciye yapılan bey’at batıldır. 

Ona verilen sözü tutmak haram olduğu gibi, o şahsın hilâfeti istemesi de haramdır. 

Bu hususta ikinci halifeye rey verenlerin birincinin halife seçildiğini bilip 

bilmemeleri ile seçilen halifelerin ikisinin de bir şehirden veya ayrı ayrı yerlerden 

olması hükmü değiştirmez.”185 Davudoğlu bu rivayet hakkında kronolojik olarak en 

son yorum yapan kimse olmasına rağmen, bırakalım hadisi tarihî olaylar 

çerçevesinde incelemeyi yorum bakımından bazı klasik şârihlerin dahî gerisinde 

kalmıştır.   

 İslâm toplumu Ebû Bekir ile başlayan hilâfet yönetimiyle bir başkan ve bir 

devlete ayrıca İslâm aleminin birliğine alışmıştı. Ne zaman ki yeni topluluklar 

fetihler yoluyla İslâm’ı kabul etmiş ve yeni devletler ortaya çıkmış, bazı fakîhlerce  

aynı zamanda  belli bir bölgede birden fazla halifenin olup olmayacağı gibi hususları 

tartışma konusu yapmıştır. Ayrıca ülkenin sınırları büyümüş, bir yöneticinin bu 

bölgeleri idare etme zorluğu ortaya çıkmış, bir merkezden başka bölgeleri idare 

etmenin imkân dâhilinde olup olmadığı da tartışılmaya başlanmıştır.186  

 Senhûrî’nin görüşlerine dayanarak yapılan bu değerlendirme bu konuda ortaya 

çıkan hadislerin de hangi sosyal çevrenin ürünü olduğu hakkında bizlere ipucu 

vermektedir. Zaruret hâlinde birden çok halifenin olabileceği187 görüşü kabul edilmiş 

olsa da, halifelerin sayısının çok olması eksik hilâfet188şeklinde yorumlanmıştır. 

Bilindiği gibi Muaviye’nin  yönetime geçmesi ile başlayan yeni dönem eksik hilâfet 

olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda Senhurî şu değerlendirmeyi de yapmaktadır: 

                                                 
184 Esat, Mahmut, İslâm Tarihi, II, 28. 
185 Davudoğlu, Ahmet, Sahih-i Muslim Tercüme ve Şerhi, IX, 6.  
186 Senhûrî,  Abdurrazzak Ahmed, Fıkhu’l-Hılâfeti ve Tatavvuruha, s. 176. 
187 A.g.e., s. 177. 
188 A.g.e., s. 177, (7 no’lu dipnotta Senhûrî tarafından yapılan açıklama). 



 

 161 

“Muaviye ilk defa  eksik hilâfeti tesis eden kimsedir. O, İslâm’da sahih olmayan ilk 

halifedir...”189 Aslında Senhurî’nin bu değerlendirmesi yeni dönemin diğer bir 

boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Gerçekten de İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra İslâm  coğrafyasında 

farklı devletlerin ortaya çıktığı ve bu farklı devletlerin her birinin de farklı 

yöneticileri olduğu tarihî olarak sabittir. Bir yandan Abbasî Devleti Bağdat’tan 

yönetilirken, Kahire’de Fatimîler ve Endülüs’te Emevî Devleti  tarih sahnesindeki 

yerlerini almışlardı.190 Ancak halifelerin İslâm coğrafyasında sayılarının çoğalması 

konusuna pek sıcak bakılmadığı da bilinen bir gerçektir. Halife Abdulmelik ve siyasî 

rakibi gördüğü Abdullah İbn Zubeyr’le başlayan iki halife meselesi daha sonraki 

dönemlerde de güncelliğinden bir şey  yitirmeyip  daha da belirgin hâle gelmiştir. 

Rüstemîler, Abbasî Devleti’nden bağımsızlığını ilân eden ilk Haricî Devlettir. 

Rüstemîlerin kuzey komşuları Aglebîler, Abbasîlere bağlı bir devlet olmasına karşın, 

Rüstemîler ve batıdaki komşuları Şiî İdrisîler de bağımsız birer devlet idiler.191 

Tarihî olarak aynı dönemde farklı bölgelerde birden fazla halife bulunmasının siyasî 

yansımaları rivayetlere yansımış gibi görünmektedir. 

 İki halife rivayetiyle Hz. Peygamberin, daha önceden ön görmesiyle ortaya 

çıkan siyasî olayların ne şekilde çözülmesi gerektiğine dair işaretler verdiğini 

düşünmemekteyiz. Özellikle de bu konu ile ilgili olması bize göre mümkün 

görünmemektedir. Rayyıs’ın dile getirmeye çalıştığı gibi fitnelerin, iç savaşların, 

kargaşaların ve düzensizliğin önüne geçmek için, o zamanın siyasî ve toplumsal 

yapısı saltanat ve veraset sistemine uygunluk arz ediyordu.192 Böyle bir yapının 

olduğu yerde, tek adam ve tek devlet anlayışını tarihî şartlar çerçevesinde makul 

karşılamak mümkündür. Ancak İslâm tarihinde meydana gelen  her siyasî olayın Hz. 

Peygamber (s.a.v.) kanalıyla dile getirmesi ve bu olaylara siyasî çözüm buldurma 

gayreti bizleri birtakım sorular yöneltmeye sevk etmektedir. 

  İki halife meselesinde sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için, Hz. Ebû Bekir’in 

yönetime geçmesiyle başlayan siyasî süreci göz önünde  bulundurmak yeterli 

olacaktır. Şöyle ki, Hz. Peygamber hayatta iken en yakın arkadaşlarının bile 

yönetime geçmesi için insanlara empoze  etmemiştir. Bunu açık bir şekilde Benî 

                                                 
189 Bkz Senhûrî, a.g.e, , s. 263. 
190A.g.e, s. 174. 
191 Bkz. Aycan İrfan, Söylemez Mahfuz, İdeolojik Tarih Okumaları, s. 58. 
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Saide’de görmekteyiz. Fakat daha sonraki siyasî hesaplar ve çatışmalar neticesinde 

Ebû Bekir başta olmak üzere bir çok ileri gelen kimsenin yönetime geçme meselesi 

ayet ve hadislere dayandırılmak istenmiştir. Aynı durum Muaviye’nin iktidara 

gelmesiyle daha da hız kazanmış, her siyasî grup rakibi gördüğü kimseleri yermiş ve 

kimi de yönetici olarak görmek  istemişse o kimseyi övmüştür. Bunu yapan kimseler 

övgü ve yerme işini kendi sözlerini kullanarak yapmış olsalar kimsenin buna  

diyeceği bir şey yoktur. Ancak bu işte de Hz. Peygamber’in söyleme ihtimali zayıf 

olan sözler, grupların destek malzemesi olarak kullanılmıştır.  

 İki halife çıktığında diğerinin ne şekilde ortadan kaldırılacağına dair bulunan 

Peygamberî çözüm! yolunu da rivayetlerin siyasî amaca yönelik olarak kullanıldığı 

şeklinde düşünmek mümkündür. Bizi böyle bir düşünceye sevk eden birtakım 

etkenler vardır. Örneğin; Eş’arî bu konuda fikir ayrılıklarının olduğunu, Maverdî de 

konu ile ilgili farklı görüşlerin bulunduğundan bahsetmektedir. Başka bir ifade ile bu 

konuda fikir birliği mevcut değildir. Şayet bu konuda Hz. Peygamberden sahih bir 

hadis gelmiş olsaydı  konunun özellikle ulema arasında bu denli ihtilaf konusu 

yapılması düşünülmezdi. Yine ilk halife seçiminde iki adayın olmasını birden çok 

halife olabileceğine delil göstermek ne kadar tutarsız ise, muhacirûnun, ensarın 

teklifini ret etmesi olayını da tek halife olmalıdır görüşüne delil gösterenlerin görüşü 

de o denli tutarsızdır. İlk halife seçiminde iki aday çıkmış, biri  seçilmiş diğeri de 

seçilememiş,  kimse de çıkıp da,  iki halife rivayetini okuyup bu işi, birini öldürmek 

isteyerek sonuçlandırmak istememiştir. Bu sebeple bu tür görüşler esas alınarak bu 

rivayetin sıhhatli olduğunu kabul etmek mümkün görünmemektedir. 

 Görüşlerine yer verdiğimiz bazı şârihlerin de rivayeti tamamen lâfızcı bir 

yaklaşım içinde değerlendirdikleri görülmektedir. Böyle bir rivayetin Hz. 

Peygambere ait olduğunu söylemekten ziyade, bu rivayetin ortaya çıkma ihtimâli 

daha fazla olan tarihî ortamla ilişkilerini göz önünde bulundurmanın daha yararlı 

olacağı düşüncesindeyiz. Son dönem şârihlerinden Mubarekfûrî  (ö. 1353/1934)’in 

değerlendirmesi tarihî olayları dile getirilmesi nedeniyle daha tutarlı görünmektedir. 

 Bu nedenle iki halife meselesi hukukî olmaktan çok siyasîdir.193 Gördüğümüz 

                                                                                                                                           
192 Rayyıs, Ziyaeddin, İslâm’da Siyasî Düşünce Tarihi, s. 180 
193Bkz., Yücel, Abûbekir s. “İki Halifenin Bir Arada Bulunmaması Anlayışı ve Osmanlı 
Hükümdarı, Sultan  İbrahim’in Siyaseten Katli” İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt. 12, sayı. 1. 1999, 
s. 42. 
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kadarıyla bu konuda pek görüş birliği de yoktur.194 Tarih iki halifenin bir arada 

bulunduğunu göstermektedir. Abdullah b. Zubeyr’in Emevî idaresine muhalif olması 

ile, iki halifeden diğerinin ne şekilde bertaraf edilmesi gerektiği fikri arasında sıkı bir 

ilişkinin olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca söz konusu rivayet ve tarihî olay bağlantısı 

kitaplardaki şekliyle kalmamış, merkeziyetçi ve tek adam yönetiminin hâkim olduğu 

idare şekillerinde de etkili olmuştur. Örneğin Osmanlı Sultanı İbrahim’in katli 

kararlaştırılmış, daha sonra da bu rivayet kullanılarak olaya dinî bir kılıf bulunmaya 

çalışılmıştır.195 

  Sonuçta iki halife rivayetleri  için şunları söylemek mümkündür: İki halife 

rivayetinin yer aldığı Muslim, Ebû Avane, Neysâbûrî, Beyhakî’nin ortak ravisi olan 

Ebû Nadra’nın cerh edildiği görülmektedir. Taberâni’nin ve Heysemî’nin 

ravilerinden olan Ebû Hilâl de hadiste zayıf kabul edilmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu rivayetlerin subûtunda şüpheler vardır. Ayrıca iki halifeden birinin ne şekilde 

siyaset sahnesinden kaldırılacağı konusu ne Hz. Peygamber döneminde ne de ilk 

halife seçiminde gündeme gelmiştir.  

 Bu rivayeti de hilâfet ve saltanat ile ilgili rivayetlerin bir uzantısı olarak 

düşünmekteyiz. İlk dönemlerde tek devlet, tek yönetici fikrini benimsemiş olan 

kimseler tabiî parçalanma ve fikir ayrılıkları sonucunda merkezî yönetime muhalif 

olan veya olabilecek kimseleri bu yolla susturma yoluna gitmişlerdir. Muaviye’den 

sonraki dönemlerde çeşitli bölgelerde başlayan iktidar mücadeleleri bunu doğrular 

niteliktedir. Abdullah b. Zubeyr olayının iki halife rivayetinin ortaya çıkmasında 

etkili olduğu düşüncesindeyiz.  Tarih sahnesinde meydana gelen herhangi bir olaya 

haklı gerekçe aramak başka bir şey, bu olayların Hz. Peygamber kanalıyla dile 

getirilmesi bambaşka bir şeydir. Birtakım siyasî rivayetlerde olduğu gibi, bu tür 

siyasî rivayetlerin de Hz. Peygamber ile ilgisinin olduğunu düşünmemekteyiz.196 

 

                                                 
194 Bkz. a.g.m, s. 54. 
195 Bkz. a.g.m,  s. 55. 
196 Bkz., Aycan, İrfan; Söylemez. Mahfuz, İdeolojik Tarih okumaları, s.120. 
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Üçüncü Bölüm 
Rivayetlerde Halifeler ve Halifelere İzafe Edilen 

Özellikler 
 Hadis kitaplarında halifelere izafe edilen özelliklerle ilgili çok sayıda rivayete 

rastlamak mümkündür. Özellikle halifelerin sayısı ile İslâm’ın izzeti  ve geleceği 

hakkında yakın bir ilgi kurulduğu görülmektedir. Daha önce de temas edildiği gibi, 

Hz. Peygamberden sonra oluşturulan siyasal bir kurumun başına geçecek kimse 

hakkında, Onun geleceğe yönelik çok ayrıntılı sözler söylemesinin mümkün olup 

olmadığı gibi hususlar konuyla ilgili rivayetleri titiz bir şekilde ele alıp incelemeyi 

gerekli kılmaktadır. Bu bölümde Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan siyasal bir 

kurumun başına geçen kimselerle, İslâm’ın izzeti arasında sıkı bir ilişki kurularak, 

Hz. Peygamberin halifelerle ilgili bazı nitelendirmelerde bulunmasının mümkün olup 

olmadığı hususu üzerinde durulacaktır. 

 Hz. Peygamber’in vefatıyla Abbasî Devleti’nin yıkılışı arasında geçen zaman 

göz önüne alındığında, rivayetlerde yer aldığı şekliyle halifelerin sayısında herhangi 

bir sınırlama yapmanın imkânsız olduğu bilinmesine rağmen bu hususun rivayetlere 

yansıdığı görülmektedir. Şia’nın on iki imam anlayışıyla, özellikle sünnî hadis 

kaynaklarında, halifelerin sayısının on iki, bazen üç-beş, bazen de İsrail Oğullarının 

sayısı kadar olduğunun belirtilmesi arasında ne gibi münasebet olduğu da 

araştırmamız konuları arasındadır. Söz konusu rivayetler, tarihî olaylar da göz 

önünde bulundurularak tetkîk edilmeye çalışılacaktır.   

 Hz. Peygamber’in, halifelerden birinin çok mala sahip olmasını geleceğe 

yönelik haber olarak kabul etmenin mümkün olup olmadığı, ya da bütün bunların 

halifelerin yanlış yönetim anlayışına ve uygulamalarına karşı gelişen bir muhalefetin 

ifadesi mi olduğu gibi hususlar ele alınacaktır.  
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 1. Halifelerin Sayısı ve İslâm’ın İzzeti 

 Sayılara anlam verme ve onlarda bir gizem arama neredeyse insanlık tarihi 

kadar eskidir. Diğer bir ifadeyle matematiksel ruh, kendisini insanların yaşadığı  ya 

da eski yaşamlara ait maddî  izlerin bulunduğu her yerde ortaya koyan insanî bir öğe 

olarak kabul edilmektedir.1 Sayılarda bir gizem arama, onlara bir anlam yükleme 

gerçeğini neredeyse İlk Çağdan beri var olan  bütün  toplumlarda görmek 

mümkündür.2 İslâm toplumunda da sayılara anlam verilerek belli kavramlarla 

ilişkilendirilerek kullanıldığı görülmektedir.  

 Özellikle hadis literatüründe halifelerin sayısı ile İslâm’ın izzeti veya geleceği 

arasında ilgi kuran çok sayıda rivayet mevcut olup söz konusu rivayetler müteber 

kabul edilen çok sayıda hadis kitabında yer almaktadır. Sayılarla halifeler arasındaki 

ilişkiyi dile getiren rivayetlerin geliş yollarını şematik olarak şu şekilde 

gösterebiliriz. (Şema:1)  

      

                                                           
1Schimmel, Annemarie, Sayıların Gizemi, s. 13.  
2 A.g.e., s. 13-48. 
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On iki Halife Rivayetinin Varyantları (Şema: 1) 
 

Hz. Peygamber 
                

Câbir b. Semure 
↓ 

                
Sımak b. 

Harb 
↓ 

Hammad b. 
Seleme 

↓ 
TAYALÎSî 
(ö.204/819) 

 
 
 

Huseyn b. 
Abdurrahman

↓ 
Ziyâd b. Ilâka

↓ 
Sımak b. 

Harb 
↓ 

Zubeyr 
↓ 

Ali 
↓ 

İBN CA’D 
(ö.230/845) 

Abdulmelik 
    
Şu’be 
↓ 

Bundar 
↓ 

Muhammed 
b. Musenna 

↓ 
BUHÂRÎ 

(ö.256/870) 
 
 

Sufyan  
↓ 

İbn Ebî 
Ömer 
↓ 

MUSLİM 
(ö.261/874)

 

Huseyn 
↓ 

Cerîr 
↓ 

Kuteybe b. 
Saîd 
↓ 

MUSLİM 
(ö.261/74) 

Sımak 
    

Hammad 
b. Seleme 

↓ 
Hudbe b. 
Halid el-

Ezdî 
↓ 

MUSLİM 
(ö.261/874)

 

Ömer b. 
Ubeyd et-
Tenâfusî 

↓ 
Ebû Kureyb 
Muhammed 

b. el-Alâ 
↓ 

TİRMİZÎ  
(ö.279/892)  

Ebîhi 
↓ 

İsmail (İbn Ebî Halid) 
↓ 

Mervan b. Muaviye 
    
Amr b. 
Osman 

↓ 
EBÛ 

DAVUD 
(ö.275/888)

 
 
 

Duhaym 
 
↓ 

ŞEYBÂNÎ 
(ö.287/900)

 

Amiri’ş-
şa’bî 
↓ 

Saîd b. 
Eşva’  
↓ 

Sufyan 
↓ 

Ömer b. 
Abdullah b. 

Rezîn 
↓ 

Ahmed b. 
Yusûf es-
Sulemî 

↓ 
EBÛ 

AVÂNE 
(ö.316/928)

 
 
 
 

Esved b. 
Saîd el-

Hamadanî 
↓ 

Ziyad b. 
Heyseme 

↓ 
Zuheyr b. 
Muaviye 

↓ 
Ali b. Ca’d el-

Cevherî 
↓ 

Ahmed b. Ali 
Musenna 

↓ 
İBN HIBBAN
(ö.354/965) 

 
 
 

                
  

Abdullah b. 
Ömer 
↓ 

Ukbe b. Evs 
es-Sedûsî 

↓ 
Hişam 
↓ 

Muhammed b. 
Sirîn 
↓ 

İBN EBÎ 
ŞEYBE 

(ö. 235/849) 

Muhacir b. 
Mısmar 

↓ 
Ebû Zi’b 

↓ 
Hammad b. 

Halid 
↓ 

Abdullah 
↓ 

Ebî Amir b.  
Sa’d 
↓ 

AHMED B. 
HANBEL 

(ö. 241/855) 
 

Abdullah 
↓ 

Mesrûk 
↓ 

Şa’bî 
↓ 

Mucalid 

↓ 
Hammad b. 

Zeyd 
↓ 

Ahmed b. 
Abde 
↓ 

BEZZÂR  
(ö. 292/905) 
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  Ravi şemasında da görüldüğü gibi, on iki halife rivayeti Tayâlisî (ö. 

204/819)’nin el-Musned’inde şu şekilde yer almaktadır: Cabir b. Semure, 

Rasûlullah’ın şöyle dediğini işittim; demektedir: “İslâm dini on iki halifeye kadar 

aziz olup devam edecektir” buyurdu. Sonra anlayamadığım bir şey söyledi. Sonra 

babama, “ne dedi diye” sordum “Hepsi de Kureyş’tendir” dedi.”3 

  Bu rivayetin isnadında yer alan Hammad b. Seleme (ö. 167/784), güvenilir bir 

kimse kabul edilmesine rağmen4, “evhamları” olduğu söylenmektedir.5 Buharî (ö. 

256/870) onun hadislerini terk etmiştir.6 İbn Adiy, onun çok sayıda hadiste isnad ve 

metin bakımından tek kaldığını söylemektedir.7 Sımak b. Harb (ö. 123/741) hakkında 

çok değişik değerlendirmeler yapılmaktadır. Kendisini hadiste güvenilir kabul 

edenler olduğu gibi, daha çok cerh edilen yönlerinin vurgulandığı görülmektedir. 

Hadis rivayetinde zayıf, muzdaribu’l-Hadis ve hata yapan bir kimse olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca fasîh biri olduğu için hadislerini süslü ifadelerle rivayet ettiği de 

söylenmektedir.8 Bu nedenlerle söz konusu rivayetin senedinin sıhhatli olmadığı  

görülmektedir. 

 Aynı rivayet İbn Ca’d (ö. 230/845)’ın el-Musned’in de şu şekilde yer 

almaktadır: “Benden sonra on iki emir olacaktır”dedi. Bazı insanlar konuştuğu için o 

anda onun  (Ne söylediğini tam anlayamadım ve babama  Hz. Peygamberin ne 

dediğini sordum. Babam da “bazı insanlar” dedi. Aynı şeyi topluluğa sordum. 

“Hepsi de Kureyş’tendir.” dedi.9 Bu rivayetin isnadında yer alan Sımak b. Harb (ö. 

123/741)’ın cerh edilmiş olması nedeniyle rivayetin senet sıhhatini kaybettiği 

görülmektedir. 

       Söz konusu rivayet  İbn Ca’d’ın el-Musned’inde bazı farklılıklarla şu şekilde yer 

almaktadır: Cabir b. Semure Rasûlullah’ın şöyle dediğini işittim.” demektedir: 

“Benden sonra on iki halife olacaktır, hepsi de Kureyş’tendir.” Cabir b. Semure, 

                                                           
3 et-Tayâlisî, el-Musned. H. No: 1278, I, 180; age, H.No: 767, III,105. 
4 İbn Sa’d, Kitabu Tabakâti’l-Kebîr, VII,282; İbn Hıbban, es-Sıkat, VI, 216; el-İclî, Tarihu’s-Sıkat, 
s.131.  
5 ez-Zehebî, Mizan, I, 590. 
6 İbn Hacer, Tehzîb,  III, 14. 
7 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, III,140-141; İbn Hıbban, a.g.e., VI,339; el-İclî, 
a.g.e., s. 206; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XII,116; İbn Hacer, a.g.e, III, 15. 
8 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, IV,279; ez-Zehebî, Mizan, II, 232-233; İbn Hacer, a.g.e., IV, 233-234. 
9 İbn Ca’d, el-Musned, H. No: 2660, s. 390. 
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“Sonra evime döndüm” dedi. İnsanlardan bir grup, sonra ne olacaktır? dedi. Sonra 

karışıklık meydana gelecektir..” karşılığını verdi.10 

 On iki halife rivayeti İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)’nin el-Musannaf’ında ise şu 

şekilde yer almaktadır: “Bu ümmetin on iki halifesi olacaktır.” Rivayetinin son 

kısmında ise, bu on iki halife içinde Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın isimleri de yer 

almaktadır.11 Bu rivayetin ravilerinden Hişam b. Hassan (ö. 147/765) hadis 

rivayetinde güvenilir kabul edilmektedir. İbn Uyeyne, “Hişam el-Hasenu’l-Basrî 

hadislerini en iyi bilen insanlardandı.” demektedir. İbn Sîrîn‘in hadislerini iyi bilirdi. 

İbn Adiy, onun hadislerinin sıhhatli olduğunu ve münker bir şey görmediğini dile 

getirmektedir. Bütün bunlara rağmen Yahya b. Saîd onun Atâ’dan rivayet ettiği 

hadisleri zayıf kabul etmektedir.12 Diğer bir ravi, Ukbe b. Evs es-Sedûsî, Basralı olup 

tabiînin az hadis rivayet eden kimselerindendir.13 Sika ravilerden kabul 

edilmektedir.14 

 Aynı rivayet Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855)’in el-Musned’inde ise, değişik 

lâfızla şu şekilde yer almaktadır: “Kureyşten on iki halife yönetime geçtiği müdetçe 

din her zaman kaim olacaktır. Sonra kıyametin kopmasından önce yalancı kimseler 

ortaya çıkacaktır. Müslümanlardan bir grup çıkacak, Kisra ve  Kisra ailesinin beyaz 

hazinesini getirecektir. Allah içinizden birinize hayır verdiğinde, önce kendisinden, 

sonra da ev halkından başlasın. Ben sizi Kevser  Havuzu başında bekleyeceğim.”15  

 Hadisin ravilerinden Hammad b. Halid güvenilir ve hadisleri sıhhatli kabul 

edilmiştir. Ummî olup hadislerini yazmaz sadece ezberden okuduğu 

nakledilmektedir.16 Ebû Zi’b (Muhammed b. Abdurrahman b. el-Muğîre) (ö. 

158/775) hadis rivayetinde güvenilir olarak nitelendirilmiş ve kendisinden hadis 

rivayet edilmiştir. Buna rağmen onu zayıf kabul edenler de olmuştur.17 Muhacir b. 

                                                           
10 İbn Ca’d, a.g.e., H. No: 2662, s. 390. 
11 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H. No: 3205, VI,363; aynı rivayet,  İbn Ebî Asım, es-Sunne, H. No: 
1153, II, 548, de de yer almaktadır. 
12 İbn Sa’d, a.g.e., VII,271; İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., IX,54-56; İbn Hıbban, a.g.e., VII,566; el-
İclî, a.g.e., s.457; ez-Zehebî, Mizan, IV, 295-298; İbn Hacer, a.g.e., II, 34-37. 
13 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VI,308; İbn Hacer, a.g.e., VII, 237. 
14 İbn Sa’d, a.g.e., VII,154; İbn Hıbban, a.g.e., V,225; el-İclî, a.g.e., s.337. 
15 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V, 86. 
16 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., III,136; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,206; İbn Hacer, a.g.e., III, 7-8. 
17 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VIII, 313-314;  İbn Hıbban, a.g.e., VII,390;  İbn Hacer, a.g.e., IX, 
303-307. 
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Mısmar (ö. 105/724), güvenilir ve rivayetleri sıhhatli olarak nitelendirilmektedir.18 

Dolayısıyla on iki halife rivayetinin  Ahmed b. Hanbel isnadı problemsizdir. 

 Yine el-Musned’de on iki halife rivayeti bazı değişikliklerle şu şekilde de yer 

almaktadır: Cabir b. Semure Rasûlullah’ın Veda Haccı’nda şöyle dediğini 

söylemektedir: “Ümmetimden on iki emir başa geçtiği müddetçe bu dine hiçbir 

ayrılık ve muhalefet zarar vermeyecektir. ”Cabir b. Semure “hepsi” ifadesinden sonra 

Hz. Peygamber’in sözünden bir şey anlamadığını, babasının Hz. Peygamber’e 

kendisinden daha yakın olduğunu dile getirmiş, Hz. Peygamberin babasına, on iki 

halifenin hepsi de Kureyş’ten dir.” dediğini söylemiştir.19  

 Musned’de bu rivayet değişik lâfızlarla şu şekilde yer almaktadır: Sa’d İbn 

Vakkas şöyle demiştir: “Cabir b. Semure’ye bir mektup yazıp, Hz. Peygamber’den 

işitmiş olduğu bir şeyi bana bildirmesi için hizmetçimle gönderdim. O da bana, 

Eslem Kabilesi’nden bir kimsenin recm olunduğu cuma gününün akşamında 

Rasûlullah’tan şöyle bir söz işittim diye haber verdi: “Kureyş’ten size on iki halife 

yönetici olduğunda, kıyamete kadar bu din hep ayakta kalacaktır.”20 

 On iki halife rivayeti el-Buharî (ö. 256/870)’nin es-Sahih’inde Muhammed b. 

Musenna, Bundâr, Şu’be21, Abdulmelik22, Cabir b. Semure tarafından şu şekilde 

rivayet edilmektedir. Cabir Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu işittim dedi:  “On 

iki emir olacaktır. Cabir Hz. Peygamber bir kelime daha söyledi ama işitemedim. 

Babama Hz. Peygamberin ne söylediğini sordum. O  da Hz. Peygamber  bu on iki 

halifenin hepsi de Kureyş’tendir.” dedi.23  

 Ravilerden Muhammed b. Musenna  (ö. 215/830)  hadiste hafız kabul 

edilmekte, buna rağmen Yahya b. Kattan düzeyinde olmadığı söylenmektedir.24 

Ömrünün sonuna doğru hafızasında zayıflıklar olduğu haber verilmektedir.25 Diğer 

bir ravi  Bundar (Muhammed b. Beşşâr) (ö. 252/866), hadis rivayetinde güvenilir bir 

                                                           
18 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VIII, 261; İbn Hıbban, a.g.e., VII,486; İbn Hacer, a.g.e., X, 324. 
19 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., V, 87. 
20 A.g.e., V, 89. 
21 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., IV, 370; ez-Zehebî, a.g.e., I, 194; ez-Zehebî, a.g.e. I, 193; Hakim, en-
Neysâbûrî, Ma’rife, s.88;  İbn Hacer, a.g.e, IV, 346. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
22 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, V,361; İbn Hacer, a.g.e., II, 505; ez-Zehebî, Siyer, V, 439; İbn Hacer, 
a.g.e., VI, 396-398. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
23 el-Buharî, 93. Ahkam. 51, VIII, 127 ; et-Tarihu’l Kebîr, H. No: 35 20, III, 410. 
24 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VIII, 95; İbn Hıbban, a.g.e., IX,111; Bağdadî, Tarihu Bağdad, 
III,283; ez-Zehebî, a.g.e., I, 371; ez-Zehebî, Mizan, III, 601. 
25 ez-Zehebî, a.g.e., III, 600. 
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kimse kabul edilip kendisinden hadis alınmıştır.26 Hadisteki bu durumuna rağmen 

her kitaptan hadis rivayet ettiği için eleştirilmiş27 ve el-Fellas tarafından yalancılıkla 

itham edilmiştir.28 On iki halife rivayetinin Buharî ravilerinden Muhammed b. 

Musenna, Muhammed b. Beşşâr ve Abdulmelik b. Umeyr’in cerh edilmesi nedeniyle 

rivayetin isnat bakımından sıhhatli olmadığı görülmektedir.  

 Muslim (ö. 261/874) de on iki halife (emîr) rivayetinin değişik şekillerine 

eserinde yer vermiştir. Söz konusu rivayet, Kuteybe b. Saîd, Cerîr, Huseyn ve Cabir 

b. Semure isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: “Ben ve babam Semure Hz. 

Peygamber’in huzuruna girdik. Onun şöyle dediğini işittim: “(Ümmetimin) İçinden 

on iki halife gelmedikçe bu iş son bulmayacaktır.” buyurdu. Cabir, “Hz. Peygamber 

bir şey söyledi duyamadım. Hemen babama “Rasûlullah ne dedi diye sordum”. 

Babam da “Bu halifelerin hepsi Kureyş’ten’dir.” buyurdu dedi.29 Hadisin 

ravilerinden Kuteybe b. Saîd (ö. 240/855), hadis rivayetinde güvenilir bir yere sahip 

olup, üç nesilden hadis almıştır. Hatîb el-Bağdadî onun münker hadisler rivayet 

ettiğini söylemektedir.30 Buhari  (ö. 256/870) ve Muslim (ö. 261/874) kendisinden 

hadis almıştır.31 Cerîr b. Abdulhamid (ö. 188/804) ise hafız, sağlam bir hafızaya, 

geniş bir ilme sahip olup, muhaddisler kendisinden hadis almıştır.32 Güvenilir olduğu 

söylenmekle birlikte, İbn Maîn onun rivayetlerinde hatalar olduğunu 

söylemektedir.33 Diğer bir ravi Huseyn b. Abdurrahman (ö. 139/757)’ın durumu 

meçhûl olup34 Şa’bî’den hadis almış, İsmail b. Halid de ondan hadis rivayet etmiştir. 

Bu iki kimse dışında kimden hadis aldığı veya kime hadis verdiği hakkında bilgi 

yoktur. Bu durumuna rağmen İbn Hıbban tarafından güvenilir kabul edilmiştir.35 

Muslim’in  bu varyantının ravilerinin bir kısmı cerh edilmiş, dolayısıyla rivayet isnat 

bakımından sıhhatli değildir.  

                                                           
26 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, VII,214; el-İclî, a.g.e., s. 401; ez-Zehebî, a.g.e., III, 490-491; İbn 
Hacer, a.g.e., IX, 71-73. 
27 İbn Hacer, a.g.e., IX, 71. 
28 ez-Zehebî, Mugnî, II, 559. 
29 Muslim, 33. Kitabu’l -İmara 1, H. No: 1821, II, 1452. 
30 İbn Ebî Hâtim er-Râzî,  a.g.e., VII, 140; ez-Zehebî, a.g.e., I, 446. 
31 Bağdadî, Tarihu Bağdad, XII,464; İbn Hacer, a.g.e., VIII, 361. 
32 ez-Zehebî, a.g.e., I, 272. 
33 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e , II, 505-507; İbn Hıbban, a.g.e., VI,145; el-İclî, a.g.e., s.96; ez-Zehebî, 
Mizan, I, 394; İbn Hacer, a.g.e., II, 76. 
34 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e , III, 194; ez-Zehebî, a.g.e., IV, 334. 
35 İbn Hacer, a.g.e., XI, 116-120. 
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 Aynı konuyla ilgili olarak Muslim’de ve İbn Ebî Ömer, Sufyan, Abdulmelik b. 

Umeyr36 ve Cabir b. Semure isnadıyla yer alan hadis şöyledir: Cabir b. Semure şöyle 

dedi: “Ben Hz. Peygamber’den şöyle işittim: “Kendilerine on iki kişi velayet ettiği 

sürece insanların işi devam edecektir.” Sonra benim duymadığım bir söz daha 

söyledi. Sonra Rasûlullah’ın ne söylediğini babamdan sordum: “Bunların hepsi 

Kureyştendir.” buyurdu. Dedi.37 Ravilerden İbn Ebî Ömer (Muhammed b. Yahya) (ö. 

243/858)’in doğru ve güvenilir olduğunu söyleyenler olduğu gibi, gaflet sahibi 

olduğunu ve uydurma hadisleri rivayet ettiğini söyleyenler de vardır.38 Hadisin 

ravilerinden Sufyanu’s-Sevrî (ö. 161/777) hadislerin isnadını çok iyi bilen bir kimse 

olmasına rağmen39 tedlîs yaptığına dair bilgiler vardır.40 Abdulmelik b. Umeyr (ö. 

136/754)’in cerh edilmesiyle rivayetin bu varyantı da isnat bakımından sıhhatli 

değildir. 

 Muslim’in rivayetlerinde on iki halife İslâm ilişkisinin de dile getirildiği 

görülmektedir. Söz konusu rivayet, Hudbe b. Halid el-Ezdî, Hammad b. Seleme41, 

Sımak b. Harb42 ve Cabir b. Semure isnadıyla şu şekilde gelmektedir:  Cabir b. 

Semure: “Ben Rasûlullah’tan duydum. İslâm dini on iki halifeye kadar yüce olmakda 

devam edecektir.” dedi. Hz. Peygamber anlayamadığım bir söz söyledi. Babama ne 

dedi?” diye sondum “O da hepsi Kureyş’tendir” buyurdu dedi.43 Bu rivayetin 

isnadında yer alan Sımak b. Harb’ın cerh edilmesi nedeniyle rivayet isnad 

bakımından sıhhatli değildir. 

  Muslim’in rivayetleri arasında da, halife kelimesi yerine “bu iş”, “bu din” 

ifadesinin yer aldığı görülmektedir.44 Yine Muslim’de yer alan ve on iki halife 

ilişkisinden sonra birtakım iç karışıklıklara ve fetihlere işaret eden rivayet de dikkat 

çekicidir.  

                                                           
36 ez-Zehebî, a.g.e., II, 660; İbn Hacer, a.g.e., VI, 414. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.).  
37 Muslim, 33. Kitabu’l- İmara 1, H. No: 1821, II, 1452. 
38 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., VIII, 124-125; İbn Hıbban, a.g.e., IX,98;  İbn Hacer, a.g.e., IX, 518-
519. 
39İbn Ebî Hatim er-Razi, Takdimetu’l-Ma’rife li Kitabi’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, s. 116; İbn Receb, Şerhu 
İleli’t-Tirmizî, s.163. 
40 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e., IV, 225; İbn Salah, Ulumu’l-Hadis, s.67. 
41 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e, III, 140-141; ez-Zehebî, Mizan, I, 590; İbn Hacer, a.g.e., III, 14,15. 
(Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
42 İbn Ebî Hâtim er-Râzî, a.g.e , IV, 279; ez-Zehebî, a.g.e., II, 232-233; İbn Hacer, a.g.e., IV, 233-
234. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
43 Muslim, 33. Kitabu’l-İmara 1, H. No: 1822, II, 1453. 
44 A.g.e., 33. Kitabu’l-İmara 1, 8 ve 9 no’lu hadisler, II, 1453. 
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 Âmir b. Sa’d b. Ebî Vakkas şöyle demektedir: “Cabir b. Semure’ye bir mektup 

yazıp hizmetçim Nâfi ile gönderdim ve Rasûlullah’tan işitmiş olduğu bir şeyi bana 

bildirmesini istedim. O da bana cevap olarak şöyle yazdı: “Eslem Kabilesinden bir 

kimsenin recm edildiği bir cuma gününün akşamında Rasûlullah’tan şöyle işittim: 

“Kıyamet kopuncaya veya hepsi Kureyş’ten olan on iki halife sizi yönettikçe bu din 

ayakta durmakta devam edecektir. Hz. Peygamberden işittim: Müslümanlardan 

küçük bir topluluk Kisra’nın veya Kisra ailesinin evi olan “Beyaz Evi” feth 

edeceklerdir.” buyurdu. Yine Hz. Peygamber’den işittim: “Kıyametin kopmasından 

önce bazı yalancılar bulunacak, onlardan sakınınız.” buyurdu. Yine Peygamber’in 

“Allah sizden herhangi birine bir hayır verdiği zaman önce kendisinden ve kendi ev 

halkından başlasın” dediğini işittim. Hz. Peygamber’in “Ben sizden önce havz 

başına gidip sizleri sulamak için orada bekleyeceğim.” dediğini işittim.45 

 On iki halife rivayeti Ebû Davud (ö. 275/888)’un es-Sunen’inde Kitabu’l-

Mehdî bölümünde yer almaktadır. Bundan önceki hadis kitaplarında yer alan on iki 

halife rivayetiyle Ebû Davud’un rivayeti de büyük oranda benzerlik arz etmektedir. 

Ancak  Ebû Davud’un rivayetinde “Ümmetin hepsi de bu konuda ittifak eder.” 

ifadesi yer almaktadır. 

  Amr b. Osman, Mervan b. Muaviye, İsmail (İbn Ebî Halîd), Ebîhi ve  Cabir b. 

Semure isnadıyla gelen Ebû Davud rivayeti şu şekildedir: “Sizi on iki halife idare 

ettikçe, bu din sürekli kaim olacaktır. Ümmetin hepsi de bu konuda ittifak eder.” 

Cabir, “Hz. Peygamber’den bir söz duydum ve bir şey anlamadım.. “Babama Hz. 

Peygamber ne diyor? dedim. O da “Hepsi de Kureyşten’dir.” buyurdu dedi.46 Hadisin 

ravilerinden  Amr b. Osman (ö. 250/865), âli isnatlarıyla tanınır ve rivayetlerinde 

güvenilir olarak nitelendirilmektedir. Buna rağmen garip metinli hadisler rivayet 

ettiği söylenmektedir.47 Mervan b. Muaviye (ö.193/809) ise meşhur kimselerden olup 

rivayetinde güvenilir kabul edilmiştir.48 Meçhûl (bilinmeyen) kimselerden 

rivayetinin uydurma olduğu söylenmektedir. Meçhûl şeyhlerden çok sayıda hadis 

                                                           
45 Muslim, 33. Kitabu’l-İmara 1, H. No: 1821, II, 1453-1454; Ebû Ya’la, el-Musned, H. No: 7463, 
XIII, 456;  Ebû Avâne, el-Musned, H. No: 6998, IV, 373. 
46 Ebû Davud,  35. Mehdi, 1, H. No: 4279, IV, 471. 
47 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 249; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,488; ez-Zehebî, a.g.e., II, 509; İbn 
Hacer, a.g.e., VIII, 76. 
48 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, VIII, 273; ez-Zehebî, Tezkira, I, 295; İbn Hacer, a.g.e., X, 96-97. 
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rivayet ettiği, isimlerin yerlerini değiştirdiği de bildirilmektedir.49 Hadisin diğer bir 

ravisi olan İsmail b. Ebî Halid  (ö. 145/763) hadiste güvenilir bir yere sahip olup, 

kendisinden hadis rivayet edilmiştir.50 İsnatta yer alan bazı ravilerin cerh edilmesi 

nedeniyle Ebû Davud rivayeti isnat bakımından sıhhatli değildir. 

 et-Tirmizi (ö. 279/892)’nin es-Sunen’inde yer alan ve Ebû Kureyb Muhammed 

b. el-Alâ, Ömer b. Ubeyd et-Tenâfisî, Sımak b. Harb51 ve Cabir b. Semure isnadıyla 

nakledilen rivayet şöyledir: “Benden sonra on iki emir olacaktır. Cabir b. Semure, 

Hz. Peygamber bir şey söyledi ve söylediği şeyi anlamadım. Sordum, hepsi de 

Kureyş’tendir.” dedi.52 Ravilerden Ebû Kureybe Muhammed b. el-Alâ (ö. 185/801) 

döneminin en güveniliri ve hadislerini en iyi bilen kimse olarak 

nitelendirilmektedir.53 Ömer b. Ubeyd et-Tenâfisî (ö. 185/801)’nin rivayetlerinde 

güvenilir bir kimse olduğu, hakkında olumsuz herhangi bir şey söylenmediği 

görülmektedir.54 Diğer bir ravi Sımak b. Harb (ö. 123/741) cerh edildigi için rivayet  

senet bakımından sıhhatli değildir. 

 Amr b. Ebî Âsım ed-Dahhâk eş-Şeybânî  (ö. 287/900)’de on iki halife rivayeti 

içerik bakımından aynı olup, Duhaym, Mervan b. Muaviye, İsmail b. Ebî Halid,  

Cabir b. Semure isnadıyla şu şekilde rivayet edilmektedir. Semure, Hz. 

Peygamber’in şöyle dediğini işittim: “Bu din, Kureyş’ten herkesin ittifak ettiği on iki 

halife oldukça kaim olacaktır. Hz. Peygamberden bir şey işittim ancak anlamadım. 

Babama Peygamber ne diyor? dedim. O da hepsi Kureyşt’endir, dedi”55  

         Amr b. Ebî Âsım eş-Şeybânî (ö. 287/900)’nin es-Sunnetu isimli eserinde 

hadisin ravileri hakkında birtakım değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin; hadisi 

rivayet eden ravilerden, İsmail’in babası, Ebû Halid mechûl olduğu için hadisin 

isnadı zayıf olarak nitelendirilmektedir.56 eş-Şeybânî es-Sunne’de, aynı rivayeti biraz 

değişik lâfızlarla rivayet etmiştir. Söz konusu rivayet, Hulvanî, Abdullah b. Salih, 

                                                           
49 İbn Sa’d, a.g.e., VII,329; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, VIII, 273; İbn Hıbban, a.g.e., VII,483; 
Bağdadî, Tarihu Bağdad, XIII,149;  İbn Hacer, a.g.e., X, 98. 
50 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, II, 174-176; İbn Hıbban, a.g.e., IV, 19; el-İclî, a.g.e., s.64; ez-Zehebî, 
a.g.e., I, 153; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, III,75; İbn Hacer, a.g.e., I, 291-292. 
51 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, IV, 279; ez-Zehebî, Mizan, II, 232-233; İbn Hacer, a.g.e., IV, 233-
234. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
52 et-Tirmizî, Sunen 46. Kitabu’l-Fiten, H. No: 2223, IV, 501. 
53 ez-Zehebî, Tezkira, II, 497; İbn Hacer, a.g.e., IX, 385-386. 
54 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 123; İbn Hıbban, a.g.e., VII,189; el-İclî, a.g.e., s. 359; İbn Hacer, 
a.g.e., VII, 480-481. 
55 eş-Şeybânî, es-Sunnetu li İbn Ebî Asım , H.No: 1123, II, 532. 
56 A.g.e, II, 532. 
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Leys, Halid b. Zeyd, Saîd b. Ebî Hilâl, Rebia b. Seyf, Şefiyyu’l-Asbahî, Abdullah b. 

Amr isnadıyla şu şekilde rivayet edilmektedir: Abdullah b. Amr Rasûlullah’ın şöyle 

dediğini işittim, demektedir: “Benden sonra on iki halife olacaktır. Ebû Bekir 

onlardandır. Benden sonra az bir zaman (yönetimde) kalacaktır.”57 Yine bu rivayeti 

nakleden Rabia b. Seyf, Abdullah b. Salih gibi kimseler hadis rivayetinde zayıf 

kimseler olarak nitelendirilmiş ve rivayetin isnadı zayıf kabul edilmiştir.58 

 On iki halife rivayeti şu gibi hadis kitaplarında da yer almaktadır. (İbn Ebî 

Âsım) Şeybânî (ö. 287/900)’nin el-Ahâd ve’l-Mesânî’sinde Abdullah b. Amr’ın 

rivayetinde “...on iki halife...”59, Nuaym (ö. 228/843)’ın Fiten’inde Abdullah b. 

Ömer’in naklettiği rivayette ise, “Biz Hz. Peygamberin yanında bulunan Kureyş’ten 

bir topluluktuk. Hepimiz de Benî Ka’b’dan idik. Hz. Peygamber ya Benî Ka’b, hepsi 

de sizden on iki halife olacaktır” dedi60 şeklinde yer almaktadır.  

 Nuaym’ın Fiten’inde “On iki halife” ifadesinden başka, “On iki emîr” de yer 

almaktadır. Rivayet İbn Abbas’dan şu şekilde gelmektedir: “...On iki halife sonra 

emîr..” rivayetin son kısmında ise,  İbn Abbas, Saffah, Mansur, Mehdî’nin isimlerine 

yer vermekte bu işi Hz. İsa’ya kadar götüreceklerini ifade etmektedir.61 Yine 

Nuaym’ın Fiten’inde “On iki halife hadisi değişik bir boyut kazanmakta olup, halife 

yerine emîrden başka, melik kelimesi de kullanılmaktadır. Huzeyfe b. Yeman’ın 

rivayetine göre, “...Benî Umeyye’den on iki melik olacaktır...” şeklinde değişik bir 

karakter kazanmaktadır.62 Nuaym’ın Fiten’inde bu rivayetlerden başka Serc el-

Yermûkî’nin rivayet ettiği “Tevrat’ta bu ümmetin on iki melikinin olduğunu 

buluyorum...” rivayeti63 yer almaktadır.64 

 Nuaym (ö. 228/843)’ın el-Fiten’inde İsmail (a.s.)’in soyu ile  on iki halife 

arasında bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Rivayet, Damra, İbn Şevzeb   (Abdullah 

b. Şevzeb), Ebû Minhâl, Ebû Ziyad ve Ka’b isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: 

“Allah İbrahim’e kendi soyundan on iki yönetici verdi. Bunların hayırlısı ve üstün 

                                                           
57 A.g.e., H. No: 1152, II, 548. 
58  A.g.e, II, 548. 
59 eş-Şeybânî, el-Ahâd ve’l-Mesanî, H.No: 13, I, 73. 
60 Nuaym, Fiten, H.No:227, I, 95. 
61 Nuaym, Fiten, H.No: 228, I, 96. 
62 A.g.e., H.No: 229, I, 96. 
63 Kitab-ı Mukaddes, Tesniye bölümünde; “Ve bu söz bana iyi göründü, ve her sıpt için bir adam 
olarak sizden on iki adam aldım” s. 177; ayrıca Krallar, Bab.4, s. 340’da, ‘Ve İsrailin başında 
Süleyman’ın on iki kâhyası vardı...’ ibareleri yer almaktadır.  
64 Nuaym, Fiten, H.No:230, I, 96. 
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olanı Ebû Bekir, Ömer ve Osman’dır.”65 Söz konusu rivayette, üstünlük 

sıralamasında Hz. Ali’nin isminin yer almadığı görülmektedir. Bu rivayetin 

ravilerinden olan Damra b. Rabia el-Kuraşî (ö. 202/616) “sika” ve “Salihu’l-

Hadis”olarak nitelendirilmektedir.66 İbn Şevzeb (Abdullah b. Şevzeb) (ö. 144/762) 

de güvenilir bir hadis imamı olarak bilinmektedir.67 Ancak İbn Hazm onu “meçhûl” 

kabul etmektedir.68 Rivayetin diğer bir ravisi Ebû Minhal (Seyyar b. Selâme) (ö. 

129/747)’in hadislerinin güvenilir, yazılabileceği ve delil olarak kullanılabileceği 

söylenmektedir.69 İsnatta yer alan Abdullah İbn Şevzeb’in cerh edilmesi nedeniyle 

rivayet isnad bakımından sıhhatli değildir.   

 Bezzâr (ö. 292/905)’ın el-Musned’inde ise Ahmed b. Abde, Hammad b. Zeyd, 

Mucâlid, Şa’bî, Mesrûk ve Abdullah isnadıyla yer alan rivayette Hz. Peygamberin 

“Benden sonra on iki halife olacaktır” dediği haber verilmekte ve bu halifelerin 

sayısının, İsrailoğullarının yöneticilerinin sayısı kadar olacağı söylenmektedir.70 

Hadisin ravilerinden Ahmed b. Abde (ö. 245/860), Nesâî (ö. 303/915) ve Ebû Hatim 

tarafından güvenilir olarak kabul edilmiştir.71 Diğer bir ravi  Hammad b. Zeyd (ö. 

179/796), hadislerini çok iyi ezberleyen dönemin önemli hadisçilerinden kabul 

edilmiş, rivayetlerinde hata yapmadığı, yanında kitabı olmadığı hâlde hadislerini 

ezberden rivayet ettiği nakledilmektedir.72 Mucalid b. Saîd (ö. 144/762), Buhârî (ö. 

256/870)’nin naklettiğine göre, Yahya b. Maîn (ö. 233/847) tarafından zayıf kabul 

edilmiş, hadisleriyle amel edilemeyeceği, zayıf olduğu söylenmektedir. Ayrıca 

yaşlandıkça hadislerini karıştırdığı da bize gelen haberler arasındadır.73 Şa’bî (Amir 

b. Şerâhil) (ö. 103/722), hafız olup, mürsel rivayetlerine bile itibar edilmiş74 

döneminin Kûfe, Basra ve Hicaz’ın hadislerini en iyi bilen kimse olarak 
                                                           
65 A.g.e., H.No:231, I, 96-97. 
66 İbn Sa’d, a.g.e., VII,471; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV,467; İbn Hıbban, a.g.e., VIII, 324; 
Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XIII,317; İbn Hacer, a.g.e., IV, 461. 
67 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., V,82; İbn Hıbban, a.g.e., VII,10; İbn Hacer, a.g.e., V, 255-256. 
68 ez-Zehebî, Mizan, II, 440. 
69 İbn Sa’d, a.g.e., VII,236; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV, 254; İbn Hıbban, a.g.e., IV,335; el-İclî, 
a.g.e., s.212;  İbn Hacer, a.g.e., IV, 291. 
70 Bezzar, el-Musned, H.No: 1837, V, 320. 
71 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 62; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,23;  el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira, I, 
64. 
72 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, III, 137-139; İbn Hıbban, a.g.e., VI,217; ez-Zehebî, a.g.e., I, 228-229; 
İbn Hacer, a.g.e., III, 9-11. 
73İbn Sa’d, a.g.e., VI,349; Buharî, et-Tarihu’s-Sağîr, I,135; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, VIII, 361-
362; İbn Hıbban, Mecrûhîn, III,10; el-İclî, a.g.e., s.420; el-Huseynî, a.g.e., III, 1454; İbn Hacer, 
a.g.e., X, 39-41. 
74 ez-Zehebî, Tezkira, I, 79. 
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tanınmaktadır.75 Hadislerini mana ile rivayet ettiği söylenmektedir.76 Çok kuvvetli 

bir hafızaya sahip olduğu için hadislerini ezberden nakletmiştir.77 İsnatta yer alan 

Mucalid’in cerh edilmesi nedeniyle rivayet isnat bakımından sıhhatli değildir. 

 Ebû Avâne (ö. 316/928)’nin el-Musned’inde Ahmed b. Yusuf es-Sulemî, Ömer 

b. Abdullah b. Rezîn, Sufyan ( İbn Huseyn), Saîd b. Eşva’, Amırı’ş-Şa’bî78 ve  Cabir 

b. Semure isnadıyla Hz. Peygamberden şöyle bir haber nakledilmektedir: “Babamla 

birlikte mescide geldim, o sırada Rasûlullah insanlara konuşuyordu. Ondan şöyle 

dediğini işittim: “Benden sonra on iki olacaktır. Sonra sesini kıstı. Onun ne dediğini 

anlamadım. Babama Hz. Peygamberin ne dediğini sordum. Babam da “Hepsi 

Kureyş’tendir” buyurdu, dedi.79 Hadisin ravilerinden Ahmed b. Yusuf es-Sulemî (ö. 

264/678) rivayetlerinde güvenilir kabul edilmiştir.80 Ömer b. Abdullah b. Rezîn (ö. 

203/819)’i güvenilir olarak nitelendirilmekte ve ayrıca garip hadisler rivayet ettiği 

söylenmektedir.81 Sufyan (İbn Huseyn) rivayetlerinde güvenilir kabul edildiği gibi, 

çok çeşitli yönlerden cerh edildiği görülmektedir. Zayıf olduğu, hadislerinde çok hata 

yaptığı ve gevşek davrandığı, hadislerinin yazılabileceği, ancak onlarla amel 

edilemeyeceği gibi hususlar bunlardan bazılarıdır.82 Saîd b. Eşva’ (ö. 120/748) 

rivayetlerinde güvenilir kabul edilmiş ve onlarla amel edilmiştir.83 Söz konusu 

rivayet, Sufyan (İbn Huseyn)’nın cerh edilmesi nedeni ile isnat bakımından zayıftır.  

 On iki halife rivayeti İbn Hıbban (ö. 354/965)’nın es-Sahih’inde; Ahmed b. Ali 

Musenna, Ali b. Ca’d el-Cevherî, Zuheyr b. Muaviye, Ziyad b. Heyseme, Esved b. 

Saîd el-Hamadânî ve Cabir b. Semure isnadıyla şu şekilde rivayet edilmektedir:  

“Benden sonra on iki halife olacaktır ve hepsi de Kureyşten’dir. Evine dönünce 

Kureyş ona geldi ve sonra ne olacaktır? diye sordu. O da sonra, karışıklık olacaktır” 

şeklinde cevap verdi.84 Hadisin ravilerinden Ahmed b. Ali Musenna (ö. 230/845), 

                                                           
75 A.g.e., I, 85. 
76 İbn Sa’d, a.g.e., VI, 250. 
77 İbn Sa’d, a.g.e, VI, 249; ez-Zehebî, a.g.e., I, 84; İbn Hıbban, a.g.e., VII,249. 
78 İbn Sa’d, a.g.e,, VI, 249-250; ez-Zehebî, a.g.e.,  I, 79; a.g.e., I, 85  a.g.e., I, 84. (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
79 Ebû Avâne, el-Musned, H.No: 6990, IV, 372. 
80 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 81; İbn Hacer, a.g.e., I, 92. 
81  İbn Hıbban, a.g.e., VII,438; İbn Hacer, a.g.e., VII, 468-469. 
82 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV, 227-228; İbn Hıbban, a.g.e., VI,404; el-İclî, a.g.e., s.189; İbn 
Hacer, a.g.e., IV, 107-108. 
83 İbn Hıbban, a.g.e., VIII,272; el-İclî, a.g.e., s.187; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XI,16; İbn Hacer, a.g.e.,  
IV, 67. 
84 İbn Hıbbân, es-Sahîh, H.No: 6661, XV, 43. 
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hadiste hafız olup85 Muslim (ö. 261/874), Ebû Hatim (ö. 327/938), Nesâî ve İbn 

Adıy’ tarafından güvenilir olarak nitelendirilmiştir. Ancak Ahmed b. Hanbel (ö. 

241/855) ve Nufeylî tarafından cerh edilmiştir.86 Bunun başlıca nedenleri arasında 

mezhebî görüş farlılığı zikredilmektedir.87 Zuheyr b. Muaviye (ö. 173/790) 

rivayetlerinde genel olarak güvenilir kabul edilse de, Ebû İshak es-Sebî’den rivayet 

ettiği hadisler nedeniyle eleştirilmiştir.88 Ziyad b. Heyseme ise rivayetlerinde 

güvenilir kabul edilmiştir.89 Esved b. Saîd el-Hamadânî’yi güvenilir kabul edenler 

olduğu gibi, İbn Kattan, “durumu bilinmemektedir” demektedir.90 İbn Hıbban (ö. 

354/965) rivayeti de isnad bakımından zayıftır. İbn Hıbbân’ın es-Sahih’inde de diğer 

rivayetlerde olduğu gibi “İslâm’ın izzeti ile on iki halife arasındaki ilişki”91 dile 

getirilmektedir. 

 et-Taberanî (ö. 360/971) de bu rivayete eserinde yer vermiştir. “Din on iki 

halife ile aziz olacaktır”92, “Ümmet on iki halife ile sağlam olacaktır. Kimse ona 

zarar veremeyecektir”93, “Bu iş on iki halifeyle aziz olacaktır...”94 şeklinde rivayetler 

vardır. 

 Hakim (ö. 405/1014)’in, el-Mustedrek’i95, Beyhâkî (ö. 458/1066)’nin 

Delâilu’n-Nubuvve’sinde, “On iki halife olduğu sürece bu ümmete hiçbir zarar 

dokunmayacaktır” ifadesinden sonra, bu halifelerin hepsinin hidayet ve hak dine göre 

hareket edecekleri vurgulanmaktadır. Ayrıca, on iki halifeden ikisinin Hz. 

Peygamberin Ehl-i Beyt’inden olduğu haber verilmektedir.96 

 On iki halife rivayeti, Deylemî (ö. 509/1116)’nin, Firdevs’inde97, Cezerî’nin 

(ö. 606/1210) Camiu’l-Usûl’unde98, Heysemî (ö. 807/1405)’nin Keşfu’l-Estar’ında99, 

                                                           
85 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 63-64; ez-Zehebî, a.g.e., I, 399. 
86ez-Zehebî, Mizan, III, 116; İbn Hacer, a.g.e., VII, 290.  
87 ez-Zehebî, Tezkira, I, 400. 
88 İbn Sa’d, a.g.e., VI,376; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., III,588; İbn Hıbban, a.g.e., VI,337; el-İclî, 
a.g.e., s.166; ez-Zehebî, a.g.e., I, 233; İbn Hacer, a.g.e., III, 351-352. 
89 İbn Hacer, a.g.e., III, 364. 
90 Bkz, İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 292-293; el-İclî, a.g.e., IV,32;  İbn Hacer, a.g.e., I, 339. 
91 İbn Hıbbân, es-Sahîh, H.No: 6662, XV,44. 
92 et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, H.No:1791, II, 195. 
93A.g.e.,  H.No: 1794, II, 196. 
94A.g.e.,  H.No: 1797, II, 196. 
95 el-Hakim, el-Mustedrek, H.No: 6586, III, 715. 
96 el-Beyhâkî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 523. 
97 ed-Deylemî, Firdevs, H.No:7562, V, 91. 
98 el-Cezerî, Camiu’l-Usûl, H.No:2022, IV, 45. 
99 el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H.No:1584, II, 230, H.No:1587, II, 231. 
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İbn Hacer (ö. 852/1448)’in el-Metâlibu’l-Âliye’sinde100, Hindî (ö. 975/1567)’nin 

Kenzu’l-Ummal’ında101 zikrettiğimiz kaynaklarda geçtiği şekillerde yer almaktadır. 

 Tespit edebildiğimiz kadarıyla, “On iki halife...” rivayetlerindeki dikkat çeken 

farklılıkları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 Kaynaklarda yer alan on iki halife rivayetinde, on iki halife ile İslâm’ın aziz 

olacağı, bazı rivayetlerde “On iki emîr” ifadesinin yer aldığı, on iki halife veya on iki 

emîrin hepsinin de Kureyş’ten olacağı, bazı rivayetlerde on iki halifeden sonra, 

karışıklığın çıkacağı, bazılarında ise, “On iki halifenin”  içinde Ebû Bekir, Ömer ve 

Osman’ın isimlerinin yer aldığı görülmektedir. Yine bu rivayetlerde göze çarpan 

ortak nokta, dinin kaim olmasıyla on iki halife arasındaki ilişki ve on iki halifeden 

sonra yalancı kimselerin ortaya çıkacağı, Müslümanlardan bir grubun, Kisra ailesinin 

hazinesini ele geçireceği gibi hususların dile getirilmesidir.  

Ayrıca, on iki emîre uyulduğunda, bu dine hiçbir ayrılık ve muhalefet 

hareketinin zarar veremeyeceği, kıyametin kopması veya on iki halifenin yönetime 

geçmesiyle bu dinin ayakta kalacağı fikri, on iki halife (emîr) rivayetlerinde dile 

getirilen hususlardır.102 

Bazı rivayetlerde Saffah, Mansur ve Mehdî gibi halifelerin isimlerinin yer 

aldığı görülmektedir.  

Nuaym’ın Fiten’inde yer aldığı şekliyle, “halife” ve “emîr” kavramları yerine, 

“melik” kelimesi kullanılmaktadır. Halifelerin sayısı ile İsrailoğullarının 

yöneticilerinin sayısı kadar olacağının haber verilmesi de on iki halife rivayetlerinde 

dile getirilen hususlardandır. Ayrıca bu rivayetlerde, Hz. Peygamberin bu sözü 

söylerken, hangi mekânda olduğu hususunda birlikteliğin olmadığı görülmektedir. 

Bazı rivayetlerde Hz. Peygamberin mescidde olduğu ifade edilirken, bir rivayette de 

Hz. Peygamber’in bu sözü Veda Haccı’nda söylediği görülmekte ve bazılarında, 
                                                           
100 İbn Hacer, el-Metâlibu’l-Âliye, Kitabu’l-Hilâfe ve’l-İmâme, H.No:2040, 197; Fiten, H.No:4552, 
IV, 342. 
101 el-Hindî, Kenzu’l-Ummal, H.No: 31069, XI, 168; H.No: 31070, XI, 168; H.No: 33848, XII, 32, 
H.No: 33849, XII, 32; H.No: 33850, XII; 32; H.No: 33852, XII, 33; H.No: 33853, XII; 33; H.No: 
33854, XII, 33 vd. 
102On iki rakamı Kur'an’da iki yerde geçmektedir. Bu ayetler şunlardır:“And olsun ki Allah 
İsrailoğullarından söz almıştı. (kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik...” 5. Maide,12;. 
“Biz İsrailoğullarını oymaklar hâlinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, 
Musa’ya , ‘Asanı taşa vur!’ diye vahyettik. Derhal on iki pınar fışkırdı...” 7. Araf, 160; On iki 
sayısının geçtiği bu iki ayetten birincisi, siyasî nitelik taşımaktadır. Ancak Kur'an’da siyasî anlamda 
“On iki başkan” geçti diye ilgili ayetin yukarda zikrettiğimiz rivayetlerle ilişkilendirilmesi söz konusu 
değildir. 
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herhangi bir yer belirtilmemekte sadece Hz. Peygamberin insanlara hitap ettiği haber 

verilmektedir. Bazı rivayetlerin sonunda da bu on iki halifeden ikisinin Hz. 

Peygamberin Ehl-i Beyt’inden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca “Tevrat’ta ümmetin 

on iki meliki olduğu bildirilmektedir” denmektedir. Neredeyse rivayetlerin hepsinin 

sonunda, Cabir b. Semure Hz. Peygamberin ne dediğini tam anlayamadığını ifade 

etmekte, Hz. Peygamberin ne dediğini babasından sorarak öğrendiğini 

söylemektedir. Kısaca rivayetler tek tek incelendiğinde bazı farklılıkların yer aldığı 

görülmektedir. 

 On iki halife rivayetiyle ilgili şarihlerin görüşlerine geçmeden önce, Şia’nın 

kollarından olan “İsna Aşere” fikrinin de kısaca hatırlanmasında yarar vardır. 

Hatırlanacağı gibi İsna Aşere, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ali ve sırasıyla 

on iki oğlu ile torunlarını Allah’ın emri, Peygamberin tayini ve vasiyeti ile meşru 

kabul eden ve böylece on iki imama inanmayı dinin aslına ait bir hüküm olarak kabul 

eden mezheptir. Onlar on iki imamı kabul ettiklerinden dolayı “İsna Aşere” adını 

almışlardır.103 Şia on iki imamın Hz. Ali’nin soyundan geleceğini söylerken, Ehl-i 

Sünnet’in hadis kaynaklarında da, on iki halifeden üçünün ismi yer alırken Hz. 

Ali’nin ismine rastlanmamaktadır. Bu nokta bile, on iki halife rivayetlerinin tarihî 

süreçte nasıl şekillendiği konusunda bizlere fikir vermektedir. 

On iki halife rivayetleri veya on iki halife (imam) vurgusu Şia kaynaklarında 

da yer almakta olup, özellikle Hz. Ali isminin bu sıralamada öncelikle zikredildiği 

görülmektedir. Örneğin; el-Kuleynî (ö. 329/941)’nin el-Kâfî’sinde yer alan bir 

rivayet bu durumu özetler niteliktedir: “Benim soyumdan on iki nakîb 

(başkan/yönetici/reis) gelecektir. Onlar seçkindirler, zanlarında doğrudurlar ve 

alimdirler. Onların en sonuncusu yeryüzünü adaletle dolduracaklardır...”104 Yine 

aynı kaynakta “...vasiyyet edilmiş on iki kişi...” tabiri yer almaktadır.105 Hz. Ali 

vurgusunu ön plâna çıkaran diğer rivayetler şunlardır: “Benden sonra imamlar on 

ikidir. Onların ilki Hz. Ali b. Ebî Talibtir...”106  

“Benden sonra on kişi yönetime gelecektir. Onların ilki Hz. Ali’dir. Sonuncusu 

ise, şu an idarede bulunan kimsedir. Onlar halifem, vasiyetim, dostum ve benden 

                                                                                                                                                                     
 
103 Bkz, Bağdâdî, el-Fark Beyne’l-Fırak, s. 64. 
104 el-Kuleynî, el-Kâfi, H.No: 18,  I, 533. 
105 A.g.e., H.No: 19,  I, 534. 
106 Ali Meclisî, Bihâru’l-Envâr, XXXVI, 333. 
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sonra ümmetime Allah’ın hüccetleridir. Kim onları kabul ederse mümin, kim onları 

red ederse kafirdir.”107  

Hasan b. Ali imamların Rasûlullah tarafından on iki olarak vasiyet edildiğini şu 

sözleriyle dile getirmektedir: “Allah bu yönetim işini bize emanet etti. Bu işi Hz. Ali 

ve Fatıma soyundan on iki imam üstenecektir. Bunlar ya zehirlenecekler ya da 

öldürülecekler.”108  

Kûfe mescitlerinde namaz kıldıran imamlar için, “İsnâ aşare imamen adlen/ 

adil on iki imam” tabiri kullanıldığı nakledilmektedir.109  

Abdullah b. Mes’ûd’un rivayetine göre; adamın birisi ona gelerek, Hz. 

Peygamber kendinden sonra gelecek halifeleri bildirdi mi? diye sorar. O da evet 

“Onlar İsrailoğulları yöneticilerinin sayısı kadar on iki olacaktır”110 Ayrıca bazı 

kaynaklarda “On iki emir”111, “Kureyşten on iki halife”112 gibi tabirler de yer 

almaktadır. Rasûlullah’a atfen zikredilen şu rivayette de, Hz. Peygamber ile on iki 

imam arasında sıkı bir bağın olduğu dile getirilmektedir: “Ehl-i Beytimden on iki 

imam olacaktır ki, Allah onlara benim anlayışımdan ve ilmimden verdi ve benim 

huyumda yarattı.”113 Şiîlerin özellikle on iki imam hakkında hadis uydurmaları bir 

gerçektir.  Ardından Şiî-Emevî rekâbeti, daha sonra da Emevî–Abbasî çekişmesi bu 

sahada hadis uydurmak için uygun bir zemin hazırlamıştır.114      

Şia kaynaklarında yer alan bu haberlerdeki ortak nokta, Hz. Peygamberin 

vasiyeti ile Hz. Ali soyundan on iki halifenin  (imamın) yönetime geleceğidir. Şia 

liderleri olan imamlar zincirinin halkası, Hz. Muhammed’in torunlarından on ikinci 

imama kadar ulaşabilmektedir. On ikinci imamın 874 yılında henüz çocukken 

gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu göz önünde bulundurulursa, on iki rakamının 

siyasal anlamda da kullanıldığı açık bir şekilde görülmektedir.115  

On iki halife ile ilgili Kur'an ayetlerini ve Şia’nın, on iki imam anlayışını 

hatırladıktan sonra, ilgili rivayetler hakkında İslâm alimlerinin ne gibi yorumlar 

                                                           
107A.g.e., XXVIII, 63, XXVI, 226; Şeyh Sadûk, Fakihu Men lâ Yahduruhu’l-Fakîh, VI, 179. 
108 Ali Meclisî, a.g.e., XXVII, 317. 
109 Şeyh Tûsî, Tehzîbu’l-Ahkâm, III, 253. 
110 Ali Meclisî, a.g.e., XXXVI, 230; Şeyh Sadûk, el-Emâlî  (li’ş-Şeyhi’s-Sadûk), s.309. 
111 A.g.e, XXXVI, 230. 
112 A.g.e., XXXVI, 231,234,236 ve 237. 
113 Şeyh Mufîd, İhtisas, s.28. 
114 Durmuş, M. Ali, Mehdi Hadislerinin Tetkiki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2000, s.185. 
115 Schimmel, Annemarie, Sayıların Gizemi, s. 221-223. 
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yaptığının görülmesi, rivayetlerin daha sağlıklı değerlendirilmesine yardımcı 

olacaktır. Bu rivayetler hakkında Beyhakî (ö. 458/1066), şu değerlendirilmeyi 

yapmaktadır: On iki halifenin hepsi, hidayet üzere hak dinle hareket ederler. 

Bunlardan sonra gelen halifeler, yönetim konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Kim ki 

bunlardan hak din ve hidayetle amel ederse, o kimse on iki halifeden sayılır.”116 

Ayrıca Beyhakî, on iki halife üzerinde ümmetin görüş birliği içinde olduğunu ve 

daha sonra da siyasî kargaşanın ortaya çıkacağını dile getirmektedir.117 Ona göre, on 

iki halife rivayetinde zikredilen sayı, Velid b. Yezîd b. Abdilmelik zamanında 

tamamlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde, rivayetlerin de ortaya koyduğu gibi, çok 

büyük öldürme ve fitne olayları meydana gelmiş ve sonunda da yönetime Abbasîler 

geçmiştir.118  

 Beyhakî’nin ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, o on iki halife rivayetlerinin 

sıhhati hakkında herhangi bir görüş beyan etmemiş, bu rivayetlerde geçen on iki 

halife ile hak din üzere amel etme konusuna dikkat çekmiştir.  

 On iki halife rivayetleriyle ilgili olarak en-Nevevî (ö. 676/1277)’nin şerhinde 

de çok detaylı bilgiler vardır. en-Nevevî şerhinde on iki halife ile ilgili iki soru 

sorulmakta ve sorulan bu sorulara cevap verilmektedir. Bu sorulardan birincisi şudur: 

On iki halife veya hilâfet süresi hakkında bir hadis daha vardır. O da şudur: “Hilâfet 

benden sonra otuz senedir. Sonra mülk (saltanat) olacaktır” hadisi “İsna Aşere” 

hadisine aykırıdır. Zikredilen otuz sene içinde meşhur dört halifeden başka, Hz. 

Peygamberin on iki halife nitelemesine kimse dahil olamamıştır. Daha sonra Hasan 

b. Ali’ye bey’at edilmiştir. O zaman on iki halife rivayeti hakkında ne denilecektir? 

Bu soruya şu şekilde bir karşılık verildiği görülmektedir: “Hilâfet otuz seneden 

maksat, “Nübüvvet Hilâfeti”dir. “Benden sonra “Hilâfetu’n-Nubuvve” sonra da mülk 

olacaktır” türünden bazı rivayetler bu durumu açıklar niteliktedir. Bu rivayetlerde on 

iki halife şartı yoktur. 

  On iki halife rivayetiyle ilgili sorulan ikinci soru ise, Hz. Peygamberin 

söylediği iddia edilen on iki halifeden daha çok sayıda halife yönetime geçmiştir. Hâl 

böyle olunca bu konu nasıl açıklanacaktır? Bu soruya da, on iki halife rivayetinin 

sıhhatini savunmaya yönelik olarak şu şekilde cevap verilmektedir: Bu itiraz batıldır. 

                                                           
116 el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, VI, 520. 
117 A.g.e, VI, 519. 
118 el-Beyhakî, , a.g.e, VI, 520. 

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight



 191 
 
 

 

Hz. Peygamber, “Sadece on iki halife gelecektir” demedi. O bu kadar sayıda kimse 

görevde olacaktır da demedi. On iki halife dışında başka kimselerin halife olmasında 

herhangi bir sakınca yoktur.119 On iki halife rivayeti izah edilirken, on iki sayısında 

sözü edilen halifelerin bir bölümü yönetime geçti, bir bölümü de kıyametten önce 

görevde olacaktır.120  

 Bu konuda İbn Teymiyye (ö. 728/1327) de şunları dile getirmektedir: “İslâm 

on iki halifeyle aziz olacaktır ve buna benzer ifadeleri içeren ibareler göstermektedir 

ki, on iki halife zamanında İslâm hakim olacak ve onların yönetimleri sona erdiğinde 

de İslâm’ın hakimiyeti eskisi gibi olmayacaktır”121  

 et-Tîbî (ö. 743/1343) on iki halife hadislerini; doğru kimselerin yönetime 

gelmesi bu nitelikteki kimselerin halife unvanı almaya hak kazanması şeklinde 

yorumlamaktadır.122 

 İbn Kayyım (ö. 751/1350)’ın on iki halife rivayetleri yorumunda ise, Hz. 

Peygamberin bu rivayetlerle kimleri kastettiği açık bir şekilde yer almakta ve 

halifelerin sayısı on ikiye tamamlanmaktadır. O bu hususta şu bilgileri vermektedir: 

“Hz. Ebû Bekir iki yıl üç ay, Ömer on yıl altı ay, Osman on iki yıl ve Ali beş yıl üç 

ay yönetimde kalmıştır. Bunların hepsinin toplamı ise otuz yıllık nübüvvet 

hilâfetidir. İbn Hıbbân ve bazı kimseler, on iki halifenin sonuncusu olarak Ömer b. 

Abdilaziz’i kabul ederler. Bu görüşlerden başka, dört halifeden sonra, Muaviye, 

Yezid, Muaviye b. Yezid, Mervan b. Hakem, Abdullah, Velid b. Abdilmelik, 

Suleyman b. Abdilmelik ve Ömer b. Abdilaziz on iki halifeden kabul 

edilmektedir.”123 İbn Kayyım’ın açıklamalarında da görüldüğü gibi, dört halifeden 

sonra ismi geçen halifelerin hepsi de Emevî Dönemi’nde hilâfete geçmişlerdir. 

 İbn Kesir (ö. 774/1373), “Andolsun ki Allah İsrail Oğullarından söz almıştı. 

(Kefil olarak) içlerinden on iki de başkan göndermiştik...”124 ayetiyle, on iki halife 

rivayetleri arasında ilişki kurarak, dört halifeden sonra, Ömer b. Abdulaziz ve bazı 

Abbas Oğullarının bu sayıya dahil olduğunu ifade etmektedir.125 

                                                           
119 en-Nevevî, Şerhu Sahihi  Muslim, XII, 201. 
120 A.g.e., XII, 202. 
121 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, VIII, 253. 
122 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, XI, 198. 
123 İbn Kayyım, Hâşiye İbn Kayyım ala Suneni Ebî Davud, XI, 244. 
124 5. Maide,  12. 
125 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’an’il-Azîm, II, 33. 
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 İbn Hacer (ö. 852/1448), on iki halife rivayetiyle ilgili çok değişik 

değerlendirmelere yer vermektedir. Onun naklettiğine göre İbn Battal, Muhelleb’in 

şöyle dediğini zikretmektedir: “Bu hadisten belirli bir şeyi kasteden kimseye 

rastlamadım. Bazı kimseler, on iki halifeyle yönetime ard arda gelen kimseleri 

kastetmektedir demektedir. Bir başka topluluk da, “Bu halifelerin hepsi de aynı 

zaman diliminde görevde  olurlar” görüşünü dile getirmektedir. Bu kimselerin hepsi 

de, imameti (yönetimi) iddia edeceklerdir. Bu hadiste zann-ı galiple, Hz. 

Peygamberin vefatından sonra fitnelerin olacağına dair işaretler vardır. Bu fitneler 

insanları aynı zamanda on iki emirliğe ayıracaktır.126 

  İbn Hacer (ö.852/1448) eserinde Endülüs de dâhil Bağdad gibi birçok şehirde 

çeşitli grupların hilâfet iddiasında bulunduğuna dair bilgilere yer vermiştir. Onun bu 

yorumu Muslim (ö. 261/874)’de geçen “Halifelerin sayısı çok olacaktır” rivayeti ile 

paralellik arz etmektedir. İbn Hacer, halifelerin sayısı hakkında şu yoruma yer 

vermektedir: Hz. Peygamber kendinden sonra gelecek halifelerin sayısını haber 

vermiştir. Sanki o böylece Emevî halifelerinin sayısına işaret etmiştir. On iki 

halifenin ilki, Yezid b. Muaviye, sonuncusu ise Mervan’dır. Bu halifelerin sayısı on 

üçtür. Sahabe olmaları nedeniyle, Hz. Osman, Muaviye ve İbn Zubeyr bu sayıya 

dâhil edilmemiştir. Mervan b. Hakem’in, sahabe olup olmadığı hususunda ihtilaf 

olması sebebiyle bu sayıdan düşülmüştür. Ya da Abdullah b. Zubeyr’in etrafında 

insanlar toplandıktan sonra, ona galip gelindiğini göz önünde bulundurursak sayı 

böylece on ikiye tamamlanmış olur. Hilâfetin Emevîlerin elinden çıkması sırasında 

büyük karışıklıklar ve fitneler olmuş, bu durum Abbasî Devleti’nin kuruluşuna kadar 

devam etmiştir. Daha önceki durumlar açık bir şekilde değişmiştir.127  

 On iki halifeyle ilgili şu yorum da dikkat çekicidir: “... Sonra on iki kişi 

yönetime gelecektir. Bunun altısı, Hasan’ın evlatlarından, beşi de Hüseyin’in 

soyundan gelmektedir. Diğeri de bunlar dışındaki kimselerdendir. Ka’bu’l-

Ahbar’dan şöyle bir haber de naklolunmaktadır: On iki mehdî olacaktır. Sonra da 

Allah’ın ruhu yeryüzüne inecektir. O deccalı öldürecektir. “On iki halifeden 

kastedilen şey, İslâm’ın başlangıcından kıyamete kadar gelecek kimseler olup, bu 

halifeler ard arda gelmeseler de adaletle hükmedecektir”128 

                                                           
126 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII, 211. 
127 A.g.e., XIII, 212. 
128 A.g.e., XIII, 214. 
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 İbn Hacer’in on iki halife rivayetiyle ilgili bu yorumlarını ihtiyatla 

karşılamaktayız. Görüldüğü gibi sayının on ikiye tamamlanması için, Hz. 

Peygamberden sonra göreve gelen halifelerin bazıları on iki halifeden sayılmış 

bazıları da çok basit gerekçelerle bu sayının dışında bırakılmıştır. Bunun nedenlerini 

yorumunun içinde bulmak mümkündür. Sayının on ikiye tamamlanmasında Emevî-

Hâşimî  çekişmesinin izlerine rastlanmaktadır. Üstelik Hz. Peygamberden sonra çok 

sayıda halife yönetime geldiği için bu şekilde bir sınırlamanın  tarihî dayanaklardan 

uzak olduğu  da görülmektedir. İslâm gibi evrensel yönü olan bir dinin izzetinin ve 

bekâsının şahıslara bağlı olması söz konusu değildir. Ehl-i Sünnet ve Şia taraflarının 

bu şekilde bir yorumla on iki halife rivayetinin Hz. Peygambere ait olduğunu 

savunmaları iddiadan başka bir şey değildir.    

 Kastallânî (ö. 923/1518) on iki halife rivayetiyle ilgili şu görüşlere yer 

vermektedir: “Burada kastedilen şey, hilâfetin izzet müddeti, İslâm’ın kuvveti ve 

işlerin düzende olmasıdır. İnsanlar Ümeyye Oğulları zamanında birtakım sıkıntılar 

gelene kadar halifelerinin etrafında toplanmışlardır. Ne zaman ki, Velid b. Yezîd 

zamanında aralarında fitne çıktı, bu durum Abbasî Devleti’nin kuruluşuna kadar 

devam etmiştir. Bundan sonra durumlar değişti. On iki halife rivayetindeki sayı 

doğrudur. Tarihin belli dönemlerinde görevde bulunan yöneticiler, kendilerini halife 

diye isimlendiriyorlardı. Endülüste 105 yılında aynı anda altı kişi vardı ve hepsi de 

kendilerini halife olarak kabul ediyorlardı. Bunlarla birlikte Mısır halifesi, Bağdat’ta 

Abbasî halifesi ve ayrıca dünyanın dört bir yanında, Hariciler ve Alevîler hilâfeti 

elinde bulundurduklarını iddia ediyorlardı. On iki halifeden kastedilen, Hz. 

Peygamberden sonra yönetime geçen Hz.  Ebû Bekir’den, Ömer b. Abdilaziz’e kadar 

başa geçen kimselerdir. Bu sayı on dörttür. İkisinin ise, halifeliği geçerli değildir. 

Çünkü onların hilâfet müddetleri uzun olmamıştır. Bu iki kimse, Muaviye b. Yezîd 

ve Mervan b. Hakem’dir. Bunlar dışında kalan halife sayısı ise, on ikidir. Bunu da 

Hz. Peygamber haber vermiştir. Ömer b. Abdilaziz 101 senesinde vefat edince, siyasî 

şartlar değişti.129 Kastallânî’nin on iki halife rivayetiyle ilgili verdiği bilgiler bu 

rivayetlerin hangi tarihî ortamı yansıttığını göstermesi açısından önemlidir. 

 Kastallânî’nin “On iki halife rivayetindeki sayı doğrudur.” görüşü pek çok 

açıdan isabetli görünmemektedir. Yapılan yorumlardan da anlaşıldığı gibi, sayının  

                                                           
129 Kastallânî, İrşâdu’s-Sârî, X, 273. 
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on ikiye tamamlanması için Ehl-i Sünnet  ve  Şia’nın epeyce çaba harcadıkları 

görülmektedir. Yorumlara da yansıdığı gibi, on iki halifenin hangi dönemleri ve 

kimleri kapsadığı hususunda her hangi bir fikir birliği yoktur. Hakkında bu kadar 

tartışma olan bir rivayetin  sıhhatli olduğunu kabul etmek ve Hz. Peygamberin gaybî 

haberlerinden saymak pek isabetli değildir.   

 Sehâranfûrî (ö. 1346/1928) ise on iki halife rivayeti hakkında bilgi verirken 

rivayeti sahiplenme konusunda Ehl-i Sunnet ile Şia arasındaki mücadeleye dikkat 

çekmekte ve bu konuda şu bilgilere yer vermektedir: “Bu mesele ile ilgili Şia ile Ehl-

i Sünnet arasında görüş ayrılığı vardır. Her iki grup da, rivayetlerde geçen on iki 

halifenin kim olduğu hususunda ihtilafa düşmüşlerdir. Rafizîler “İsna Aşare”yi, onlar 

Allah’ın nasla tayin etmiş olduğu masum kimseler olarak anlamışlardır. Onlara göre, 

Hz. Peygamberin vefatından sonra, ismi geçen halifelerin ilki Ali b. Ebî Talip’tir. 

Sonra onun oğlu Hasan ve Hüseyin, onlardan sonra da, Ali b. Hüseyin Zeynel 

Abidin, Muhammed b. Ali Bâkır, Cafer b. Muhammed b. Sadık, Musa b. Cafer el-

Kazım, Ali b. Musa Rıza, Muhammed b. Ali et-Takî, Hasan b. Ali el-Askerî ve oğlu 

Muhammed b. Hasan el-Mehdî el-Muntazar’dır.130 Yine onlar on iki halifenin 

(imamın) gizli bir mağarada saklandığına inanmaktadırlar. Bu gizlenme ise, Allah’ın 

emri iledir. Bunun sebebini Allah’tan başka kimse bilmez. Ancak gizlenme sebebi 

düşmanlardan korkma ve onların kötülüklerinden korunmadır. O, kıyametten önce 

yeryüzüne inecek, her tarafı adaletle dolduracaktır. Bu onların hayallerinden başka 

bir şey değildir. Ehl-i Sünnetten bir grup da, on iki halife ard arda gelmiştir ve ister 

adil ister zalim olsunlar hepsi de eşittir ve kendi dönemlerinde İslâm’ın koruyucuları 

olmuşlardır. Bazıları da, halifelerin ard arda gelmelerinin şart olmadığı görüşünü 

savunmuşlardır. On iki halifeden kast edilen, Raşit Halifelerin yolunu takip eden 

kimselerin yönetime geçmesidir. Seharenfûrî açıklamasının sonunda, ”bu görüşe ben 

de katılmaktayım görüştür” demektedir.131 

 Azimabâdî (ö. 1273/1858)’ on iki halife ile İslâm’ın aziz olması arasındaki 

ilişkiyi, insanları yönetirken hak ve doğruluk ilkelerinin dikkate alınması gerektiği 

şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca eserinde, bazı muhakkiklerin bu tür rivayetleri şu 

şekilde yorumladığına da yer vermektedir. “On iki halifenin dördü yönetime 

                                                           
130 Sehâranfûrî, Bezlu’l-Mechûd fî Halli Ebî Davud, XVII, 188-189; Ayrıca bkz, Mehrân, el-
İmâmetu ve Ehlu’l-Beyt, II, 53-54. 
131 Sehâranfûrî, a.g.e, XVII, 190. 
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gelmiştir. Geride kalanların tamamı da kıyametten önce gelecektir.” Bu konuda 

zikredilen diğer görüşler de şu şekildedir. “Hz. Peygamber on iki halifenin hepsi  

“Hulefâ-i Raşidîn” döneminde gelecek demedi. O dönem “Nübüvvet Hilâfeti”dir. 

Rasûlullah onları ortak bir isim olan halifeler şeklinde isimlendirmiştir. Hz. Ebû 

Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin yönetimde kaldıkları toplam yıl otuzdur. Hz. Ali 

hicrî 40 yılında öldürülmüştür. Aynı şekilde Ömer b. Abdulaziz’in vefat ettiği yıllar, 

en hayırlı zamanlardı ve din de izzetli bir şekilde idi. Daha sonraları ise, gerileme 

başladı  yorumuna yer verilmektedir.132 Ayrıca Azimabâdî (ö. 1273/1858) on iki 

halife sayısının ne şekilde tamamlanması gerektiği ile ilgili görüşlere de eserinde yer 

vermiştir. Daha önceki şarihlerin eserlerinde de yer verdiği gibi bu görüşler halife 

sayısının on ikiye tamamlanması kıyametten önce olacaktır ve bu hadis İsna Aşere 

mezhebinde sabit olan on iki imam anlayışı ile paralellik arz etmektedir.133 

 Son dönem şarihlerinden Mubarekfûrî (ö. 1353/1934), on iki halife rivayetiyle 

ilgili şunları söylemektedir: Daha önce itiraz konusu olan on iki halife rivayeti ile 

otuz sene rivayeti arasında herhangi bir zıtlığın olmadığı, dört kişinin Hulefâ-i 

Raşidîn döneminde halife olduğu, geri kalan kimselerin de ehil ve adil olma şartıyla 

kıyamete kadar halife olmalarının mümkün olduğu görüşü dile getirilmektedir. On 

iki halifeden maksat; İslâm’ın izzeti, kuvveti ve işlerin bir düzen çerçevesinde 

yürütülmesidir. Aynı zamanda hilâfeti elinde bulunduran kimsenin etrafında 

toplanmaktır. Bu durumu bazı rivayetler destekler niteliktedir. Örneğin; “Ümmetin 

hepsi o kimse etrafında toplanır”134 ibaresi bunu göstermektedir. Ümmetin birliği ise 

Velid b. Yezîd zamanına kadar devam etmiş, bu zamanda ve daha sonraki 

dönemlerde birtakım fitneler ortaya çıkmıştır.135 

 Elbanî, Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha isimli eserinde, “On iki halife hadisi çok 

sayıda hadis kitabında yer aldığı için sahih kabul edilmiştir” demektedir.136 Bir 

rivayetin çok sayıda hadis eserinde yer alması, her zaman onun sıhhatli olduğunu 

göstermez. Örneğin; on iki halife rivayeti çok sayıda hadis eserinde yer almaktadır. 

Ancak söz konusu rivayetin isnad bakımından problemli olduğu ve şarihlerin 

yorumları dikkate alındığında, rivayetin delaleti konusunda da çok ciddî görüş 

                                                           
132 Azimabâdî, Avnu’l-Mâbûd, XI, 244. 
133 A.g.e., XI, 245. 
134 Ebû Davud, 35. Mehdi.1, H.No:4279, IV, 472. 
135 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, VI, 472. 
136 el-Elbânî, Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahîha, II, 718-719. 
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ayrılıkları vardır. Bir rivayetin çok sayıda kaynakta yer alması önemli olduğu kadar, 

Hz. Peygambere ait olup olmadığı da ondan daha önemlidir. On iki halife rivayeti 

çok sayıda kaynakta yer alıyor diye, Hz. Peygamber’den sadır olmuş gibi kabul 

etmenin doğru bir davranış olmadığı kanaatindeyiz.   

 On iki halife rivayetlerini açıklamaya yönelik olarak şârihlerin yapmış olduğu 

yorumlarda şu gibi sonuçlara ulaşmak mümkündür: 

 Bu rivayetlerde ve rivayetlerin açıklamalarında, on iki halifenin ard arda mı 

yoksa kıyametten önce mi geleceği hususunda farklı görüşler vardır. “Bazı kimseler 

ard arda, gelecek derken, bazıları da bu sayının kıyamete kadar tamamlanması da 

mümkündür” görüşünü dile getirmektedirler. On iki halifenin kimlerden olduğu 

konusunda Ehl-i Sünnet ile Şia arasında görüş ayrılığı vardır. Genelde Ehl-i Sünnet 

bu sayıyı, Hz. Ebû Bekir’den başlatarak Ömer b. Abdulaziz’e kadar götürürken, Şia 

da Hz. Ali ve onun soyundan gelenleri on iki halife olarak kabul etmekte ve on iki 

halifenin Muhammed b. Hasan el-Mehdî el-Muntazar’la sona erdiği görüşünü 

benimsemektedir. On iki halifeden sonra fitne ve karışıklığın olacağı daha sonra da 

Abbas Oğullarının yönetime geleceği fikri vurgulanmaktadır. 

 Şia’nın bu husustaki görüşü bir tarafa, on iki halife rivayetinin yorumunda adı 

geçen Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali dışında kalan herkesin Emevî halifesi 

olduğu görülmektedir. Yapılan itirazlara karşı da on iki halifeye genel anlamda, 

adaletli, dürüst olma ve İslâm’ın izzetini koruma gibi misyonlar yüklenmektedir. 

Şarihlerin yapmış olduğu yorumlarda fikir birliği olmadığı genel olarak yorumların 

tarihî olaylar çerçevesinde geliştiği belirgin bir şekilde ortadadır. Diğer bir ifadeyle, 

on iki halife rivayetlerinin lâfızlarında farklılıklar olduğu gibi, şârihlerin bu 

rivayetleri açıklamaya yönelik yapmış olduğu yorumlar sorunu daha da anlaşılmaz 

hâle getirmektedir. 

 Bilindiği gibi, Hz. Peygamber hayatta iken, kendisinden sonra uygulanacak ne 

bir siyasî modelden ne de arkadaşlarından kimin yönetime geçeceğinden söz etmiştir. 

Durum böyle iken Hz. Peygamberin on iki halife ile yönetime geçeceklerin sayısını 

sınırlaması veya Şia’nın iddia ettiği gibi, bu halifelerin Hz. Ali’nin soyundan 

gelmesi137 ya da Ehl-i Sünnetin görüşüne göre halife sayısının on ikiye, Hulefa-i 

                                                           
137 Bkz., el-Bağdâdî, el-Fark Beyne’l-Fırak, s.30-31. 
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Raşidîn ve Emevî halifelerinden tamamlanması imkân dâhilinde görünmemektedir. 

Hz. Peygamber hayatta iken bu iddiaları haklı kılacak  bir beyanda da bulunmamıştır. 

 Rivayetlerde ve şarihlerin yorumlarında yer aldığı gibi,  İslâm dininin aziz 

olması ve bunu devam ettirmesi kişilere bağlı bir durum değildir. Kıyamete kadar 

bütün insanlara güçleri ölçüsünde sorumluluk veren bir dinin, on iki halifenin varlığı 

ile kuvvet, yokluğu ile de  zarar görmesi söz konusu değildir. İnsanları yönetme 

konumunda bulunan kimseler inanmış oldukları dinlerinin emirlerini yerine 

getirdiklerinde, hem kendileri hem de yönetmiş olduğu halkın mutluluğuna katkı 

sağlamış olurlar.  

  Rivayetlerde de görüldüğü gibi, Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin 

ardından Emevî halifelerinin isminin yer alması, on iki halife rivayetlerinin ortaya 

çıkarılma ihtimali olan sosyal yapı hakkında bilgi verir niteliktedir. Hz. Peygamber 

halifelerle ilgili bir sıralama yapmadığına göre, on iki halife sıralamasının, Şia’nın 

veya Ehl-i Sünnetin iddiasına göre şekillenmesi sahih sünnetle  uyuşur nitelikte 

değildir. Yine rivayetlerde yer aldığı ve şarihlerin de açıklamaya çalıştığı gibi,  on iki 

halifeden sonra kargaşa meydana gelecektir iddiası, rivayet olmaktan ziyade, tarihî 

olayların hadisleştirilmesi niteliğindedir. Şerhlerde de yer aldığı gibi, on iki halifenin 

ard arda mı geleceği, yoksa kıyametten önce herhangi bir zamanda gelmesinin 

mümkün olacağı hususunda farklı görüşlerin olması, bir konunun açıklanmasında 

fikir zenginliğinden ziyade konuyu daha da karmaşık hâle getirmektedir. Üstelik 

durum bu hâliyle de kalmamış, Şia olaya farklı bir bakış açısı getirerek, durumu daha 

da anlaşılmaz şekle sokmuştur.  

 Neticede ne Ehl-i Sünnet ne de Şia bu konuda tutarlı ve rivayetleri bu hâliyle 

bile açıklayıcı bir görüş ortaya koymuştur. Bu iki ekolün karşılıklı siyasî rekabeti 

onları bu tür açıklamalara götürmüş olabilir. Bu nedenle söz konusu rivayetlerin, Hz. 

Peygambere ait olduğunu ihtimal dahilinde görmemekteyiz. Bizi bu kanaate sevk 

eden bazı etkenler vardır. Bunların başında; söz konusu rivayetlerin isnad 

bakımından zayıf, kendi aralarında çelişiyor olması, rivayetlere yapılan yorumların 

durumu daha da zorlaştırması ve on iki halife rivayeti ile Tevrat’ta yer alan on iki 

melik arasında ilişki kurulması gelmektedir. Sadık Cihan “On iki halife” rivayetiyle 

ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Rivayetlerde on iki olarak belirtilen melik 

adedinin Emevî Saltanatı müddetince başa geçenler sayıldığı zaman on iki değil, on 
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dört olduğu görülür. Bu on dörtten birisi olan Ömer b. Abdulaziz (ö. 101/720) halife 

kısmında mütala edilirse yine adet on üç olarak kalacaktır.”138 Cihan konuyla ilgili 

değerlendirmelerine şu şekilde devam etmektedir: “On iki rakamının yabancı bir 

sembol olarak İslâm’a geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü İslâm’dan önce on iki sayısının 

çeşitli dinlerde birtakım manalarda kullanıldığını görmekteyiz”139 Yapılan bu 

değerlendirmeler on iki halife rivayetlerinin niteliği ve hangi siyasî ortamda doğduğu 

hakkında bizlere fikir vermektedir. 

 On iki halife rivayetleriyle ilgili tartışmalar sadece Ehl-i Sünnet alimlerince 

yapılmamakta, söz konusu rivayetler Şiî ilim adamlarınca da kendi siyasî anlayışları 

doğrultusunda delil olarak kullanılmaktadır. Onlara göre, Ehl-i Sünnet alimleri el-

Musned ve es-Sahihlerinde imamların on iki kişi olduğuna dair Hz. Peygamberden 

bir çok hadis kaydetmişlerdir.140 Örneğin; Askerî, söz konusu hadislerden de şu  gibi 

sonuçlara ulaştıklarını ifade etmektedir: Sayısı on iki olan imamlar birbiri ardınca 

imamet makamına geçeceklerdir. On iki imamdan sonra dünya son bulacak ve 

kıyamet kopacaktır. Muslim (ö. 261/874)’de yer alan, İslâm Dini kıyamete kadar 

sürecek  hadisini, İslâm Dininin kıyamete kadar var olacağına ve imamların sayısının 

da on iki olacağına delil olarak almaktadır. “Kureyş’ten on iki kişinin bu ümmete 

velayeti devam ettiği sürece İslâm Dini  sabit kalır...” hadisi ile de dünyanın ömrü  

ile on iki imamın hilâfeti arasında bir bağlantının olduğu düşünülmektedir. Onlara 

göre bu hadisler; Rasûlullah’ın halifelerinin on iki olduğunu onlardan sonra ise, 

dünya hayatının son bulacağını, imamlardan birinin ömrünün diğer insanlardan çok 

daha uzun olacağına delalet etmektedir.141  

 Askerî, bu görüşleri dile getirdikten sonra on iki halifenin kim olacağı  

hususunda  Ehl-i Sünnet alimleri arasında bir görüş birliğinin olmadığını haklı olarak 

şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Bazı Ehl-i Sünnet alimleri Rasûlullah’ın  on iki 

halifesini belirlemede büyük bir hayret ve şaşkınlığa düşerek, onları mekteplerinin 

onayladığı şekilde kendi liderlerine tatbik etmeye çalışmışlardır. Ama hiç birinin 

delili Rasûlullah (s.a.v.)’ın on iki halife hadisiyle bağdaşmadığı gibi, sonradan 

                                                           
138 Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu, Siyasî ve Sosyo-politik Olaylarla İlgisi, s. 136. 
139A.g.e., s. 137. (On iki sayısının hangi kültürde ne şekilde kullanıldığına dair geniş bilgi için adı 
geçen eserin 137. sayfası ve 24 no’lu dipnota bakılabilir). 
140 Askerî, Allâme S. Murtaza, “Hz. Peygamber’in On iki Halifesi” Ehl-i Beyt Mesajı, Yıl 3, Sayı 12, 
S. 92-93.  
141 Askerî, Allâme S. Murtaza, “Hz. Peygamber’in On iki Halifesi”,  s.95. 
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gelenlerin de kendi görüşlerini ispatlayabilmek için öncekilerin delillerini 

reddetmeye çalıştıklarını görmekteyiz.”142 

 Mustafa Turabî ise, on iki halife ile ilgili hadisleri mütevatir olarak  

nitelemekte143 ve söz konusu hadisleri tek tek sıraladıktan sonra144 rivayetlerde yer 

alan on iki halifenin (imamın) kimler olduğu ile ilgili tahminlere yer vermektedir. 

Onun on iki halife ile ilgili tahminleri ve bunun mümkün olup olmadığı hususundaki 

görüşleri şöyledir: “ On iki halife, dört halife (Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali) 

den ibarettir.” görüşüne “Böyle bir ihtimalin doğru olmadığını gösteren en açık delil 

halifelerin sayısının hadislerde geçen sayı ile uyuşmamasıdır.”şeklinde karşı 

çıkmaktadır. On iki halifenin Emevî halifeleri olduğunu ise şu şekilde 

yorumlamaktadır: “Bu ihtimal de birincisi gibi batıldır. Çünkü Ümeyye Oğullarının  

halife sayısı on ikiden çoktur. Onların hilâfete geçişleri hicrî 40 yıllarına 

rastlamaktadır. Oysa on iki halifenin hilâfeti hadislerden anlaşıldığına göre, 

Rasûlullah’ın vefatından  hemen sonra başlamaktadır. Emevî  halifelerinin hemen 

hepsi, İslâm’ın izzet ve bekâsına sebep  olmamakla beraber, hilâfetleri boyunca 

ihanetleri de olmuştur.” Turâbî, “On iki halife Abbasî halifeleridir” iddiasına ise, bu 

görüş batıldır ve Emevîlere yapılan  itiraz bunun için de  geçerlidir” şeklinde karşı 

çıkmaktadır. O, on iki halifeyi  Raşit halifeler ile Emevî ve Abbasî halifelerinin 

bazılarının oluşturduğu ihtimalini de kabul etmemektedir.145 

 Turabî, on iki halifenin kimler olmayacağı ile ilgili bütün ihtimalleri 

sıraladıktan sonra, hadislerde geçen on iki halifenin Ehl-i Beyt’ten olduğunu 

söylemektedir. Hz. Ali ile başlayan sıralama, Muhammed b. Hasan’la (Mehdî) sona 

ermektedir. Şia’ya göre, Rasûlullah’ın haber vermiş olduğu on iki halife bunlardan 

başkası değildir. Çünkü bu halifelerin hepsi Kureyş’tendir ve hilâfetleri Rasûlullah’ın 

vefatından hemen sonra başlamaktadır.146  

 On iki halife ile on iki imam arasındaki ilişkiye farklı bir yorum getiren Ahmed 

el-Kâtib, “İsnâ Aşariyye”nin on iki imam teorisini, sünnî hadis kitaplarından Buharî, 

Muslim ve diğerlerinin kitaplarında yer alan hadislerden istifade ederek oluşturduğu 

                                                           
142 A.g.m., s.95-96. 
143 Turâbî, Mustafa, “On İki Halife (İmam) Hz. Mehdî, Ehl-i Beyt Mesajı, Yıl 1, Sayı 2, Eylül- 
Kasım, s.88. 
144 A.g.m., s. 89. 
145 Turâbî, Mustafa, “On İki Halife (İmam) Hz. Mehdî, s. 99. 
146 A.g.m., s.100. 
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kanaatindedir. Ona göre, on iki imam veya halifeden ilk olarak bahseden Buharî 

(ö.256/870) yılında vefat etmiştir. Oysa on birinci imam olan Hasan el-Askerî 

(ö.260/874) yılında Buharî’den dört yıl sonra vefat etmiştir. Dolayısıyla bu teori 

tamamen Buharî’ye aittir.147 Ona göre; Şiî kaynaklarda on iki imam anlayışını içeren 

rivayetleri daha sonraki dönemlerde artmış ve dördüncü asrın sonlarında yaşayan 

Muhammed b. Ali el-Hazzâz tarafından bu sayı iki yüze çıkarılmıştır. Ancak bu 

hadisler, Zeydîler tarafından uydurma kabul edilmiştir.148 

 Açıklamaya çalıştığımız gibi on iki halife rivayetlerinin Hz. Peygambere aitliği 

ile ilgili şüpheler, şarihlerin bu rivayetlere yaptığı yorumlardaki çelişkiler, konuyla 

ilgili zikredeceğimiz rivayetlerle daha da artmaktadır. Örneğin; Buharî (ö. 

256/870)’nin es-Sahih’inde Muhammed b. Beşşâr (Bundar)149, Muhammed b. 

Ca’fer, 150 Şu’be151, Furatu’l-Kazzâz, Ebû Hazım ve Haber Ebû Hurayra isnadıyla 

gelen rivayette halifelerin sayısının çok olacağı bildirilmektedir. “İsrailoğullarını 

Peygamberleri idare ediyordu. Bir peygamber öldüğü zaman, arkasından diğer bir 

peygamber gelirdi. Ancak benden sonra Peygamber olmayacaktır. Çok sayıda 

halifeler olacaktır. Yanında bulunanlar bize ne yapmamızı emredersin? dediler. O 

da, birinciye beyat ediniz ve haklarını veriniz...”152  

 Diğer bir ravi Furâtu’l-Kazzâz, ise Kufe’nin güvenir hadisçilerinden kabul 

edilmiş olup rivayetlerine itibar edilmiştir.153 Rivayetin Buhârî isnadının sağlam 

olduğunu söylemek mümkündür.  

 Ebû Davud (ö. 275/888)’un es-Sunen’inde, Muhammed b. Yahya b. Faris, 

Kabisa, Abbâdu’s-Sımâk ve Sufyanu’s-Sevrî isnadıyla gelen bir rivayette ise 

halifelerin sayısının beş olduğu bildirilmektedir: “Halifelerin sayısı beştir. Bunlar; 

Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Ömer b. Abdulaziz’dir”154  Ravilerden Muhammed 

                                                           
147 Söylemez, Mahfuz, “Ahmed el-Kâtib ve Şiî Siyaset Teorisinde Yeni Yaklaşımlar”, s.219. 
148 A.g.m., s.219-220. 
149 ez-Zehebî, Mizan, III, 490-491; İbn Hacer, a.g.e., IX, 71-73. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir.). 
150İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VII, 221-222; ez-Zehebî, a.g.e., III, 502; İbn Hacer, a.g.e., IX, 97. 
(Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
151 ez-Zehebî, Tezkira,  I, 194; İbn Hacer, a.g.e., IV, 346; Hakim en-Neysâbûrî, Marife, s, 88.İbn Ebî 
Hatim er-Râzî, a.g.e., IV, 369; ez-Zehebî, a.g.e., I, 193; İbn Hacer, a.g.e., IV, 345; ez-Zehebî, a.g.e., I, 
194. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.) 
152 el-Buharî, 60. Kitabu’l-Enbiya, 50, IV, 144. 
153 İbn Hıbban, a.g.e., VII,321; el-İclî, a.g.e., s.382; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VII, 79; İbn Hacer, 
a.g.e., VII, 258-259. 
154 Ebû Davud, 39. Kitabu’s-Sunne, 7, H.No: 4631, V, 28. 
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b. Yahya b. Faris (ö. 287/902) rivayetlerinde güvenilir olarak kabul edilmektedir.155 

Kabisa b. Ukbe el-Kûfî (ö. 215/831) hadis rivayetinde güvenilir olmakla birlikte156 

rivayetlerinde hatalar olduğu söylenmektedir.157 İsnatta yer alan Kâbisa’nin cerh 

edilmiş olması Ebû Davud rivayetini isnad bakımından zayıflatmaktadır. 

 Hallâl (ö. 311/924)’in es-Sunnetu li’l-Hallâl isimli eserinde halifelerin 

sayısının beş olacağına dair hadisi rivayet eden ravilerden Muhammed b. Yezîd b. 

Saîd en Nehrevanî’nin durumunun bilinmediğine (meçhûlu’l-Hâl) dair bilgiler 

verilmektedir. Ayrıca halifelerin sayısının beş olacağı iddiası da batıl olarak kabul 

edilmektedir.158 İslâm dahil çok sayıda din ve kültürde önemli bir yeri olan 5 

rakamını159 rivayetlerde yer aldığı gibi Hz.  Peygamber’in bir işareti gibi bakmanın 

doğru olmadığı düşüncesindeyiz.    

 Beyhakî (ö. 458/1066) de, Ebû Abdullah İshâk b. Muhammed b. Yusuf, Ebu’l-

Abbas Muhammed b. Ya’kûb, Abbas b. Velîd b. Mezyed, Ebî (Velîd b. Mezyed), 

Evzâî, ez-Zuhrî, Ebû Seleme b. Abdurrahman ve Ebû Hurayra isnadıyla şu şekilde 

yer almaktadır: “Benden sonra halifeler olacaktır. Sizlerin bildikleri şeylerle amel 

edecek ve kendilerine emrolunan işleri yapacak. Onlardan sonra halifeler olacak, 

sizlerin bilmediği uygulamaları yapacak. Kendilerine emrolunmayan işleri 

yapacak.”160  

 Hadisin ravilerinden Abbas b. Velîd b. Mezyed (ö. 287/902) güvenilir kabul 

edilmiş ve kendisinden hadis rivayet edilmiştir.161 Diğer bir ravi Velîd b. Mezyed (ö. 

187/803)’nin güvenilir olduğu, rivayetlerinde hata ve tedlîs yapmadığı 

söylenmektedir.162 Evzâî (Ebû Abdurrahman b. Amr) (ö. 158/775) rivayetlerinde 

güvenilir kabul edilmesine rağmen, onu hadiste zayıf kabul edenler de vardır. Ayrıca 

zayıf hadisleri rivayet ettiği de nakledilmektedir.163 Evzâî (Ebû Abdurrahman b. 

Amr) (ö. 158/775)’nin rivayetlerindeki zayıflığı hadisin sıhhatini zedelemektedir. 

                                                           
155 İbn Hıbban, a.g.e., IX,100; İbn Hacer, a.g.e., XI, 510. 
156 İbn Sa’d, a.g.e., VI,403; İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VI, 126; İbn Hıbban, a.g.e., IX,21. 
157 ez-Zehebî, a.g.e., I, 374. 
158 Hallâl, es-Sunne, II, 4369. 
159 Schımmel, Annemarıe, Sayıların Gizemi, s. 118-134. 
160 el-Beyhakî, Kitabu’s-Suneni’l-Kebîr, VIII, 157-158. 
161 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 214-215; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,512; İbn Hacer, a.g.e., V,131-
133. 
162 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX,18; İbn Hıbban, a.g.e., IX,224; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, 
XXXI,84; İbn Hacer, a.g.e., XI, 150-151. 
163 İbn Hacer, a.g.e., IV, 238-242. 
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 Nuaym (ö. 228/843)’ın Fiten’inde ise, halifelerin sayısının üç olduğu 

bildirilmektedir. Haber Muhammed b. Abdullah, Muhammed b. İshâk, İbrahim b. 

Ukbe, Atâ ve Said İbn Museyyeb tarafından şu şekilde rivayet edilmektedir: 

“Halifelerin sayısı üçtür. Diğerleri ise meliktir. Onlar; Ebû Bekir, Ömer ve 

Ömer’dir. Hz. Peygambere, Ebû Bekir’i ve Ömer’i anladık da, ikinci Ömer kim 

oluyor? diye soruldu. O da; eğer yaşarsanız onu görürsünüz. Eğer ölürseniz, o 

sizden sonradır”164 Ravilerden Muhammed b. İshâk (ö. 151/768), hadiste hafız kabul 

edilmesine165 ve geniş ilmine rağmen, Malik tarafından ağır eleştirilere muhatap 

olmuştur.166 Yahya el-Kattân tarafından yalancı167 İbn Maîn (ö. 233/847) tarafından 

ise güvenilir bir kimse168 Ebû Hatim tarafından da rivayetlerinde zayıf kabul 

edilmiştir.169 Tasnif çağının önemli hadis ravilerinden olan Muhammed b. İshak 

(ö.151/768)’ın bu denli eleştirilmesinin nedenleri arasında, onun Şiîliğe meyyal 

olduğu170 ayrıca mu’tezilî ve kaderî düşünceyi taşıdğı gibi hususların171 etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Onun hakkında yapılan eleştirilerde aşırıya 

gidilmesinde mezhep taassubunun etkisi olduğu da söylenebilir.     

 Halifelerin sayısını dile getiren bu rivayetin de sıhhatli olduğunu söyleme 

imkanı yoktur. Üç sayısıyla halifelerin ilişkilendirilerek verilmesini Hz. 

Peygamber’in bir işareti olarak kabul etmek yerine, değişik din ve kültürlerde de üç 

sayısına önem verildiği gerçeğini göz önünde bulundurmak daha tutarlı olacaktır.172  

 Ebû Nuaym el-Isfehânî (ö. 430/1039)’nin Hılyetu’l-Evliya’sında ise, adaletli 

imamların sayısının beş olduğu bildirilmektedir. Rivayeti Sufyanu’s-Sevrî isnadıyla 

şu şekilde yer almaktadır: “Adaletli imamların sayısı beştir. Bunlar; Ebû Bekir, 

Ömer, Osman, Ali ve Ömer b. Abdulaziz’dir. Kim bunlardan başka bir isim söylerse, 

sapıtmıştır.”173 Isfahânî (ö. 430/1039)’nin eserinin başka bir yerinde halifelerin 

                                                           
164 Nuaym, Fiten, H.No:243, I, 103; H.No: 255, I, 105. 
165 ez-Zehebî, Tezkira, I, 172. 
166 İbn Hacer, a.g.e., IX, 41. 
167 ez-Zehebî, Mizan, III, 469. 
168 İbn Sa’d, a.g.e., VII,321; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,75; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VII, 194; 
el-İclî, a.g.e., s.400;  ez-Zehebî, Mugnî, II, 552. 
169 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., VI, 194. 
170Bağdadî, Mu’cemu’l-Udebâ İrşâdu’l-Erîb ilâ Ma’rifeti’l-Edîb, VI,400.  
171 Bağdadî, Tarihu Bağdad, I,225. 
172 Schımmel, Annemarıe, a.g.e., s. 71-82. 
173 Ebû Nuaym el-Isfahânî , Hılyetu’l-Evliya, H.No: 9202, VI, 419; H.No: 9474, VII, 34. 
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sayısının üç olduğu bildirilmektedir. Söz konusu rivayet Nuaym’ın Fiten’inde yer 

alan lâfzın aynısıdır.174 

 Bazı hadis kaynaklarında da, “Halifeler” yerine “Emîrler” sözcüğü yer 

almaktadır. Huzeyfe’nin rivayetinde Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Sizin 

üzerinize emirler yönetici olacaktır...”175  

 Zikretmiş olduğumuz rivayetlerde halifelerin sayısı hakkında sayısal bakımdan 

birlikteliğin olmadığı gibi, kimlerin halife olduğu ya da olacağı konusunun tamamen 

belirsiz olduğu görülmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, zikredilen halife 

sayıları, tarihî olayların gelişimine göre belirlenmiştir. Bazı zorlama ifadelerle halife 

sayısı, 3, 5 hatta 12’ye tamamlanmaktadır. Fiten ile siyaset arasındaki ilişki göz 

önünde alındığında, özellikle halifeler hakkındaki sayı nitelemelerini de bu 

çerçevede düşünmemiz mümkündür. 

 Halifelerin sayısı ile İslâm’ın izzeti veya dinin geleceği arasında ilişki kuran 

rivayetleri de Hz. Peygamberin geleceğe yönelik hususları bildirmesi şeklinde 

değerlendirmek zikredeceğimiz ayetlere de ters bir durumdur. Hz. Peygamber’in 

vahiy dışında, daha sonraki dönemlerden haber veren sözler söylemesini Kur’an’ın 

şu ayetleriyle çeliştiği kanaatindeyiz. 

 “De ki: Ben size, “Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum! Gaybı da 

bilmem...”176  

 “...Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana 

hiç bir fenalık dokunmazdı, ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı bir 

müjdeciyim”177 

  “Ona (Muhammed’e) Rabb’inden bir mucize indirilse ya! diyorlar. De ki; 

gayb ancak Allah’ındır. Bekleyin (bakalım) ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim.”178  

 Dile getirmeye çalıştığımız gerekçelerle ve ayrıca zikrettiğimiz ayetlerle Hz. 

Peygamberin geleceğe yönelik özellikle siyasî konularla ilgili olarak haber 

vermesinin ihtimal dışı olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle on iki sayısı ile 
                                                           
174 Ebû Nuaym el-Isfehânî,  Hılyetu’l-Evliya, H.No: 7158, V, 291. 
175el-Heysemî, Keşfu’l-Estâr an Zevâidi’l-Bezzâr, H.No: 1606, II, 239-240. Bezzar bu hadis hakkında 
şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Bu hadisi, bu isnatla rivayet eden Halid’den başka kimse 
bilmiyorum. (el-Heysemî, a.g.e, II, 240; a.g.e, H.No: 1608, II, 240. 
176 6. En’am, 50. 
177 7. A’raf, 188. 
178 10. Yunus, 20. 
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halifeler arasında irtibat kurulması dinin bir emri olmayıp, genellikle bütün dinler ve 

kültürlerde var olan bir olgudur. Örneğin on iki sayısı kadim Yakın Doğu’da ve 

Akdeniz dünyasında önemli bir yere sahiptir. Yine on iki sayısı Hrıstiyan 

alegorilerinde de önemli rol oynar. Çeşitli eski kültürlerde on iki sayısı, 

mitolojilerinde bulunan inanılmaz büyük sayıların temelini oluşturur. 179  Dolayısıyla 

halifelerin sayısıyla ilgili rivayetleri  Hz. Peygamberin geleceğe yönelik olayları 

bildirmesi yerine, tarihî olayların hadisleştirilerek Hz. Peygambere isnadı olarak 

kabul etmek daha tutarlı görünmektedir. 

 2. Halifelerden Birinin Çok Mala Sahip Olması 

 Bundan önceki bölümde halifelerin sayısı, halifelerin sayısı ile İslâm’ın 

geleceği ve dinin izzeti ve kaim olmasında halifelerin rolünün ne olduğu 

incelenmeye çalışılmıştır. Söz konusu hadislerde dile getirilen ortak nokta, halifelerin 

adaletli bir yönetim sergilemesiydi. Bu bölümde ise, halifelerden birinin çok mala 

sahip olacağı, bu malların sayısını bile bilemeyeceği ve malı halkı arasında adaletli 

bir şekilde bölüştürüleceğini dile getiren rivayetler tetkîk edilecektir. Her ne kadar 

rivayetlerde bu halifenin ismi açık bir şekilde yer almasa da, Hz. Peygamberin bir 

halife ile ilgili bilgi vermesinin mümkün olup olmadığı, şayet mümkün değilse bu ve 

buna benzer rivayetlerin ortaya çıkmasında hâkim olan unsurun ne olduğu, ya da bu 

tür rivayetlerin de, hilâfet ve halife tartışmaları çerçevesinde mi ortaya çıktığı gibi 

hususlara bu bölümde cevap bulunmaya çalışılacaktır. Halifelerden birinin 

sayamayacak kadar çok mala sahip olacağını dile getiren rivayetleri şematik olarak  

şu şekilde göstermek mümkündür: 

                                                           
179 Schimmel, Annemarie, a.g.e., s. 215. 
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 Halife-Mal İlişkisi (Şema:2 ) 

Hz. Peygamber 
 

    
Ebû Said 

   ↓ 
Ebû Nadra 

      
Davud b. 

Hind 
↓ 

İbn Ebî Adiy’ 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö.241/855) 
 
 
 
 
 

Saîd b. Zeyd 
↓ 

    
Ebân 
↓ 

Abdussamed b. 
Abdulvaris 

↓ 
Ahmed b. 

Hanbel 
(ö.241/855) 

 

İsmail b. 
Uleyye 

↓ 
Ali b. Hucr 
es-Sa’dî  

↓ 
Bişr (İbn 

Mufaddal) 
↓ 

Nasr b. Ali el-
Cahdamî 

↓ 
Muslim 

(ö.261/874) 
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 Ebû Ya’la 

(ö. 307/920) 

 
 

 Ravi şemasında da görüldüğü gibi halife mal ilişkisini dile geteren rivayet 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)  ve Ebû Ya’la (ö. 307/920) ’in el-Musned’inde şu 

şekilde yer almaktadır: “Ahir zamanda halife olacak ve ona sayamayacağı kadar mal 

verilecektir”180 Söz konusu rivayetin isnadında yer alan  Ebû Nadra (Munzir b. 

Mâlik) (ö. 108/727) hakkında şu gibi değerlendirmeler yapılmaktadır: Tabiînin 

sikalarındandır. Yahya b. Maîn (ö. 233/847) ve bazı kimseler onu sika olarak 

nitelerken, Ukaylî zayıf kimselerden saymaktadır.181 Çok hadis rivayetiyle bilindiği 

haber verilmekte, bu hadislerin hepsinin amel edilecek nitelikte olmadığı 

söylenmektedir.182 Dolayısıyla Ahmed b. Hanbel ve Ebû Ya’la rivayetinin  isnadına 

şüphe ile bakmak gerekir. 

 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde aynı hadisin değişik 

lâfızlarla yer alan şekilleri de vardır. Mesela; Abdussamed (b. Abdulvaris), Ebân, 

Saîd b. Zeyd, Ebû Nadra183 ve Ebû Saîd el-Hudrî isnadıyla gelen rivayette Hz. 

                                                           
180 Ahmed b. Hanbel, el- Musned, III, 5. 
181 İbn Sa’d, a.g.e., VII,208; İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VIII,241; İbn Hıbban, a.g.e., V,460; el-
Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, III,1713;  ez-Zehebî, Mizân, IV, 181. 
182 İbn Hacer, a.g.e., X, 302. 
183 ez-Zehebî, Mizân, IV, 181; İbn Hacer, a.g.e., X, 302. (Bu ravi hakkında bilgi verilmiştir.). 
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Peygamber şöyle demiştir: “Benden sonra halifeniz olacak ve sayamayacağı kadar 

mala sahip olacaktır.”184 Ravilerden Abdussamed (b. Abdulvaris) (ö. 206/822)’in 

güvenilir olduğu ve sıhhatli hadis rivayet ettiği söylenmekle birlikte185rivayetlerinde 

hatalar yaptığı da söylenmektedir. Ayrıca meçhûl olduğu da haber verilmektedir.186 

Ancak İbn Sa’d ve İbn Hıbban tarafından sika kabul edilmektedir.187 Ebân b.Yezîd 

el-Basrî (ö. 162/779) güvenilir bir ravi olarak bilinmektedir.188 Saîd b. Zeyd 

(ö.167/784)’i güvenilir olarak kabul edenler olduğu gibi, zayıf olduğunu 

söyleyenlerde vardır.189 Rivayetin bu versiyonunu da isnatta yer alan Abdussamed b. 

Abdulvaris, Saîd b. Zeyd ve Ebû Nadra (Munzir b. Malik)’in zayıflığı nedeniyle 

sıhhatli kabul etmek mümkün görünmemektedir.   

 Halife mal ilişkisini dile getiren hadisin metin bakımından farklı bir versiyonu 

da, Affân, Hammâd b. Seleme190, Ali b. Zeyd, Ebû Nadrâ191 ve Ebû Saîd el-Hudrî 

isnadıyla Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’de şu şekilde yer almaktadır: 

“Allah bu ümmete bir halife gönderecektir ve sayamayacağı kadar mala sahip 

olacaktır.”192  

 Ravilerden Affân b. Muslim (ö. 220/736) hadiste güvenilir kabul edilmiş ve 

kendisinden hadis alınmıştır.193 Ali b. Zeyd (ö. 129/747)’in çok hadis rivayet ettiği 

ve hadislerinin zayıf olduğu, hadis rivayetinde kuvvetli olmadığı, hadislerinin 

yazılabileceği ancak amel edilemeyeceği bildirilmektedir. Hakkındaki bunca 

eleştirilere rağmen, Yakûb b. Şeybe tarafından güvenilir kabul edilmiş ve 

hadislerinin sıhhatli olduğu söylenmiştir.194 Rivayetin bu versiyonunda Hammad b. 

                                                           
184 Ahmed b. Hanbel, a.g.e, III,49; aynı hadis aynı lafızla, Ebû Ya’la, el-Musned, H. No: 1294, II, 
470’de yer almaktadır. 
185 İbn Hacer, a.g.e., VI, 327. 
186 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 50-51; İbn Hacer, a.g.e., VI, 328. 
187 İbn Sa’d, a.g.e., VII,300; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,414. 
188İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 299; İbn Hıbban, a.g.e., VI,68; İbn Adî, el-Kamil, I,39; el-İclî, 
a.g.e., s.51; ez-Zehebî, a.g.e., I,16; ez-Zehebî, Tezkira, I, 201; İbn Hacer, a.g.e., I, 101. 
189 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, IV, 21; İbn Hıbban, a.g.e., VI,358; el-İclî, a.g.e., s.184;  İbn Hacer, 
a.g.e., IV, 32-33. 
190 ez-Zehebî, Mizân, I, 590; İbn Hacer, a.g.e., III, 14, 15. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir). 
191 ez-Zehebî, a.g.e., IV,181; İbn Hacer, a.g.e., X, 302. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
192 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, III, 96. 
193 İbn Ebî Hatim, a.g.e., VII,30; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,522; el-İclî, a.g.e., s. 336; İbn Adî, el-Kamil, 
V,384; ez-Zehebî, a.g.e., I, 379-380; İbn Hacer, a.g.e., VII, 230-235.  
194 İbn Sa’d, a.g.e., VII,252; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,227; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 186-
187; el-İclî, a.g.e., s.346; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XX,439; İbn Hacer, Tehzîb, VIII, 323-324. 
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Seleme, Ali b. Zeyd ve Ebû Nadra’nın cerh edilmesiyle rivayeti senet bakımından 

sıhhatli kabul etmek mümkün değildir.   

   el-Musned’de halife-mal ilişkisini değişik şekilde dile getiren şu rivayet dikkat 

çekicidir. Haber İsmail b. İbrahim (İbn Uleyye), Cerîr,  Ebû Nadra ve Cabir b. 

Abdullah isnadıyla gelmektedir. “Ebû Nadra şöyle demektedir: Cabir b. Abdullah’ın 

yanındaydık. Kendisi Iraklılara, kafîz denilen ölçeklerin getirilmemesi, gümüşlerin 

toplanmaması zamanı yaklaşıyor dedi. Biz: Bu nereden diye sorduk. Acemliler 

tarafındandır. Onlar bu gelirleri engellerler, dedi. Sonra da Şamlılardan hiçbir dinar 

ve “müd” denilen ölçekle mahsul getirilmemesi zamanı da yaklaşıyor, dedi. Biz, bu 

da ne taraftan olacak dedik? Cabir, Rumlar tarafından dedi. Sonra Cabir, kısa bir süre 

sustu ve sonra şöyle dedi: Rasûlullah “Ümmetimin sonunda öyle bir halife olacak ki, 

avuç avuç mal ve para avuçlayacak ve bu malı sayamayacaktır.” buyurdu. Ravi 

Cevherî dedi ki; Ben, Ebû  Nadra ile Ebu’l-Ala’ya: O halifenin Ömer b. Abdulaziz 

olduğunu söyleyebilir misin? dedim.  Onlar bu soruma, hayır diye cevap verdiler.195 

Hadisin ravilerinden İbn Uleyye (İsmail b. İbrahim) (ö. 193/807)’nin hadiste hafız196 

ve hüccet kabul edildiği197 hadislerini ezberden rivayet ettiği198 mana ile rivayete199 

ve ricale çok önem verdiği bildirilmektedir.200 Diğer bir ravi de  Cerîr (b. Hâzım) (ö. 

175/794)’i hadiste güvenilir kabul edenler olduğu gibi, zayıf olduğundan, çok hata 

yaptığı için ve ömrünün sonuna doğru rivayetlerindeki hatalarının daha da 

çoğalmasından dolayı da eleştirilmiştir. Ayrıca hadislerini ezberden naklettiği için bu 

hataları daha da artmıştır.201 İsnatta cerh edilen ravi olması nedeniyle rivayet isnad 

bakımından zayıftır.  

 Zikrettiğimiz bu rivayet aynı lâfızlarla Muslim (ö. 261/874)’in Sahih’inde de 

Zuheyr b. Harb, Ali b. Hucr, İsmail b. İbrahim, Cureyrî, Ebû Nadra202 ve Cabir b. 

Abdullah isnadıyla yer almaktadır.203 Ravilerden Zuheyr b. Harb (ö. 234/849), hafız 

                                                           
195 Ahmed b. Hanbel, el-Musned,  III, 317. 
196 ez-Zehebî, Tezkira, I, 322. 
197 ez-Zehebî, Mizân, I, 126. 
198 ez-Zehebî, Tezkira, I, 323; İbn Hacer, Tehzîb, I, 275. 
199 ez-Zehebî, a.g.e., I, 323. 
200 İbn Sa’d, a.g.e., VII,70; İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., I, 155; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,98. 
201 İbn Sa’d, a.g.e., VII,258; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II, 504-505; İbn Hıbban, a.g.e., VI,144; el-
İclî, a.g.e., s.96; ez-Zehebî, a.g.e., I, 199-200; İbn Hacer, a.g.e., II, 69-71. 
202 ez-Zehebî, Mîzân, VI,181; İbn Hacer, a.g.e., X,302. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi 
verilmiştir.). 
203 Muslim, 52. Fiten, 18, H.No: 2913, III, 2234. 
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muhaddislerden olup, rical ilmini iyi bildiği204 ve Muslim’in kendisinden hadis aldığı 

ve güvenilir olduğu söylenmektedir.205 Ali b. Hucr (ö. 244/859) hadiste hafız olup206 

Buharî (ö. 256/870) ve Muslim (ö. 261/874) kendisinden hadis rivayet etmiştir.207 

İsmail b. İbrahim (ö. 236/851) ise, hadiste güvenilir kabul edilmekle birlikte208 

Bağdat’a geldiğinde hadislerinde hata görüldüğü bildirilmektedir.209 Dolayısıyla 

Muslim’in bu versiyonu da isnat bakımından zayıftır.  

  Muslim’in es-Sahih’inde,  halife mal ilişkisini dile getiren rivayet Nasr b. Ali 

el-Cahdemî, Bişr (b. el-Mufaddal), Ali b. Hucr es-Sa’di210, İsmail (b. Uleyye)211, 

Saîd b. Yezîd, Ebû Nadra212 ve Ebû Saîd isnadıyla şu şekilde yer almaktadır: “Sizin 

halifelerinizden öyle bir halife olacak ki, o malı saymayacak avuç avuç 

saçacaktır”213 Yine Muslim’de Ebû Saîd ve Cabir b. Abdullah isnadıyla gelen 

rivayet ise şu şekildedir: “Ahir zamanda bir halife olacak ki, o malı hiç saymayacak 

taksim edecektir.”214 Saîd b. Yezîd güvenilir ravilerden kabul edilmektedir.215 Ebû 

Nadra (Munzir b. Malik) (ö. 108/727)’in cerh edildiği için rivayet isnat bakımından 

sıhhatli değildir. 

 Rivayetler incelendiğinde hepsindeki ortak nokta; Allah’ın halifelerden birine 

çok mal vereceği ve halifenin bu malı insanlara cömertçe dağıtacağıdır. Ahmed b. 

Hanbel (ö. 241/855) ve Muslim (ö. 261/874) rivayetlerinde, bu halifenin Ömer b. 

Abdulaziz olabileceğini çağrıştırır ifadeler yer almaktadır. Bu ortak noktaları 

belirledikten sonra  Ebû Nuaym İsfehanî (ö. 430/1039)’nin Hılyetu’l-Evliya’sında 

yer alan haber yukarıda zikredilen rivayetler hakkında fikir vermektedir: Ebû Muslim 

Muaviye’ye şöyle seslenir:” Ey Muaviye! Bu mal ne senin, ne babanın ne de annenin 

                                                           
204 ez-Zehebî, a.g.e., I, 437. 
205 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., III,591; İbn Hıbban, a.g.e., IV,264; Bağdadî, Tarihu Bağdad, 
VIII,482; İbn Hacer, a.g.e., III, 344. 
206 ez-Zehebî, Tezkira, II, 450. 
207 İbn Ebî Hatim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl , VI, 183; Bağdadî, Tarihu Bağdad, IX,418; İbn 
Hacer, a.g.e., VII, 294. 
208 ez-Zehebî, a.g.e., II, 294. 
209 İbn Sa’d, a.g.e., II,29; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., II,157; İbn Hıbban, a.g.e., VIII,102: İbn 
Hacer, a.g.e., VII, 274. 
210 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI,183; ez-Zehebî, a.g.e., II, 450; İbn Hacer, a.g.e., VII, 294. (Bu 
ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
211 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.ge, I, 155; ez-Zehebî, a.g.e., I,322; ez-Zehebî, Mizân, I, 126; ez-Zehebî, 
a.g.e., I, 323; İbn Hacer, a.g.e., I,275. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
212 ez-Zehebî, a.g.e., IV,181; İbn Hacer, a.g.e., X, 302. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
213 Muslim, 52. Fiten, 18, H. No: 2914, III, 2235. 
214A.g.e., 52. Fiten. 18. H. No: 2913/2914, III, 2235; Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 1216 II, 421. 
215 İbn Hacer, a.g.e., IV, 100-101. 
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malıdır. Bu söz üzerine Muaviye orada bulunan insanların biraz beklemesini işaret 

eder. Gider yıkanır. Sonra da döner ve insanlara şöyle seslenir: Ey insanlar! 

Muhakkak ki Ebû Muslim, bu malın benim, babamın ve annemin malı olmadığını 

söyledi. Ebû Muslim bu sözüyle doğru söyledi. Ben Rasûlullah’ın şöyle dediğini 

işittim: “Kızgınlık şeytandandır. Şeytan da ateştendir. Su ateşi söndürür. Biriniz 

kızdığında abdest alsın (yıkansın)”216 Muaviye’nin Ebû Muslim’in mal konusundaki 

hatırlatmalarına verdiği bu cevap ilginç olup, o dönemde  malın bölüşümü hususunda 

halkla halifeler arasında bir sıkıntının olduğunu göstermektedir. 

 Muslim (ö. 261/874) şarihi en-Nevevî (ö. 676/1277) bu rivayeti; “Halifelerin 

çok malı, hayvanları vardır. Fetihlerden elde etmiş oldukları mallarla cömert 

davranış içine girerler” şeklinde yorumlamaktadır.217 et-Tîbî (ö. 743/1373) de 

rivayeti en-Nevevî’ye benzer şekilde, halifelerin fetihler sonucunda kendileri için 

çok mal toplamaları şeklinde218 açıklamaktadır. 

 Bilindiği gibi, Hz. Peygamberden sonra yönetime yer alan Hz. Ebû Bekir (ö. 

13/634), Hz. Ömer (ö. 23/644), Hz. Osman (ö. 35/655) ve Hz. Ali (ö. 40/660) onun 

yakın arkadaşlarıydı. Bu çerçevede Hz. Peygamberin siyasî anlamda, onları övmek 

gayesiyle böyle bir söz söylemesinin imkansızlığını, rivayetlerin lâfızlarında yer alan 

“ümmetin sonunda” ve “ahir zamanda” ifadeleri göstermektedir. Rivayetlerden 

anlaşıldığına göre, bu halifenin Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman veya Ali olması ihtimal 

dışıdır. Üstelik bazı rivayetlerin sonunda, Cevherî’nin; “Ebû Nadra ile Ebu’l-Ala’ya; 

o halifenin Ömer b. Abdulaziz’in olmasını düşünür müsün? sorusuna onlar hayır diye 

cevap verdiler” sözü dikkat çekicidir. İmalı da olsa bu sözün ne ifade ettiğini, 

anlamak için, özellikle Emevî halifelerinin yaşantılarını hatırlamakta yarar vardır. 

 Raşit halifeler bazı imkânlara sahip olsalar bile sıradan bir insan gibi 

hayatlarını sürdürmüşlerdir.219 Ancak bu sade durum Muaviye’nin yönetime 

geçmesiyle değişmiştir. Artık halifenin hayatında, zamanın büyük güçleri olan Sasanî 

ve Pers imparatorlarının izleri görülmeye başlanmıştır. Örneğin; Muaviye, tahtını 

ihtişam ve büyük törenlerle koruma gereğini duymuş220 ve bu hususuta Bizans 
                                                           
216 el-İsfehanî, Hılyetu’l-Evliya, H.No:1776, II, 152. 
217 en-Nevevî, Şerhu Sahîhi Muslim, XVIII, 39-40. 
218 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, X, 93. 
219 İbn Sa’d, a.g.e., III, 183; İbn Kuteybe, el-İmâme ve’s-Siyase, I,16. 
220 Hitti, Philip K, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, I,314. Emevî halifesi Abdulmelik’in halkla irtibatı 
kesip onların eleştiri ve nasihatlerine yasak koyduğu da nakledilmektedir. Bkz., el-Askerî, Ebû Hilâl, 
el-Avâil, s.171.  
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hükümdarını taklit etmiştir.221 Emevî halifelerinin zevke düşkünlükleri de dikkate 

alındığında222 halkın devlet imkânlarından gerektiği gibi yararlanamadığı  sonucuna 

varılabilir. Örneğin; Emevî halifesi Hişam b. Abdilmelik’in mal topladığı tarihçilerin 

üzerinde birleştikleri bir husustur.223 Onun bu şekilde mala hırsı, Müslümanların 

malına gösterdiği özenden kabul edilmiş, onun cimri olarak değerlendirilmesi ise 

haksız bir eleştiri sayılmıştır.224  

Hişam (ö.743/1342)’ın mal toplamasına ilişkin C. Brockelmann şu 

değerlendirmeleri yapmaktadır: “Hişam’ın en büyük kusuru, servet toplama hırsı idi. 

Devletini sadece gelir getiren bir malikhâne sayıyordu. Bu sebeple de tebalarını 

valiler vasıtasıyla gittikçe artan bir tazyike tabi tutuyordu.”225 Bu değerlendirmeler 

ışığında düşünüldüğünde, baştaki yöneticilerle, daha önceki yöneticilerini 

karşılaştıran halkın çoğunluğu, ister istemez halifeler hakkında olumsuz bir düşünce 

geliştirebilirler. Bilindiği gibi, Emevî halifesi Ömer b. Abdulaziz’in yönetime 

geçmesiyle, daha önceki halifelerin lehlerine olan mal bölüşüm politikası değişmiş, 

yeni bir anlayışla adaletin herkes için olması gerektiği ilkesi hakim olmaya 

başlamıştır. Bu yeni dönemde; devlet gelirleri, toplum bireylerine gerektiği şekilde 

dağıtılmıştır. Yeni halifenin bu davranışı kitleler nazarında olumlu karşılanmıştır. 

Daha önce zikredildiği gibi on iki halife hadislerinin bir kısmında da, ilk dört 

halifeden sonra, Ömer b. Abdulaziz’in isminin yer almasıyla ahir zamanda 

halifelerden birinin çok mala sahip olması ve onu halka dağıtması arasında bir ilgi 

vardır. Bu ilgiyi, gerek rivayetlerin lâfızlarından ve gerekse, Ömer b. Abdulaziz’e 

gelene kadar yönetime geçen Emevî halifelerinin mal politikalarında görülmektedir. 

 Halife-mal ilişkisini dile getiren bu rivayetleri Hz. Peygamber’in geleceğe 

yönelik bilgi türü kabul etmek mümkün değildir. Bu rivayetler, fakirlik sıkıntısı 

çeken insanların umutlarını yansıtmakta olup Hz. Peygamberle ilişkilendirilmesi söz 

konusu değildir.226 Hz. Peygamberin geleceğe yönelik olarak bazı olayları haber 

vermesi Kur’an’a aykırı bir durumdur.227 Hayatında herhangi bir idare şeklinden söz 

                                                           
221 Durant, Will, İslâm Medeniyeti, s. 19. 
222 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, IV, 368; a.g.e., IV,486; Durant, Will, a.g.e, s. 138. 
223 Abdullatîf, Abduşşâfî Muhammed, el-Âlemu’l-İslâmî fi’l-Asrı’l-Emevî, s. 100. 
224 A.g.e., s. 196. 
225 Brocelkelmann, İslâm Milletleri ve Devletleri Tarihi, s. 89. 
226 Durmuş, M. Ali, Mehdi Hadislerinin Tetkiki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2000, s.183. 
227 6. En’am, 50; 7. A’raf, 188; 10. Yunus, 20; 12. Yunus, 81; 53. Necm, 35; 72. Cin, 26-27. 
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etmeyen İslâm Peygamberinin daha sonra yönetime geçecek bir halifenin mal 

taksiminden ve malının çokluğundan haber vermesi, daha önceki bölümlerde dile 

getirilmeye çalışılan gerekçeler neticesinde tarihî olayların başkaları tarafından 

hadisleştirilmesinden başka bir şey değildir. Rivayetlerde yer aldığı şekliyle geleceğe 

yönelik olarak halifelerin malı hakkında Hz. Peygamberin bilgi vermesini ihtiyatla 

karşılamak daha tutarlı görülmektedir. Şayet durum iddia edildiği gibi olsaydı, 

ümmetin işlerinin Hz. Peygamberin işaretleriyle kıyamete kadar yolunda gitmesi 

gerekirdi.    

 3. Halife, Fitne, Mehdî ve Deccâl İlişkisinin Değişik Şekillerde Dile 

Getirilmesi 

 Rivayetler yoluyla halifelerle ilgili olarak dile getirilen diğer bir husus da 

halife, fitne, mehdi ve deccal ilişkisidir. Bilindiği gibi Hz. Osman’ın vefatından sonra 

yönetime kimin geçeceği ile ilgili tartışmalar günden güne artmış hatta çatışma 

boyutuna ulaşmıştır. Bu çatışmaların en başta geleni de Cemel Vakası ve Sıffîn 

Savaşı’dır. Siyasetle ilgili tartışmalar ve mücadeleler sadece bu olaylarla sınırlı 

kalmamış, tarihin çeşitli dönemlerinde gerek fikrî düzeyde ve gerekse de fiili bir 

şekilde kendini göstermiştir. Elbette bu iç karışıklıklar toplumun büyük kesimi 

tarafından iyi karşılanmamış, Hz. Peygamber’in ve daha önce yönetimde bulunan 

dört halifenin siyasî uygulamaları aranır duruma gelmiştir. Özellikle hilâfetin nassa 

dayalı olduğunu savunan Şiîler ve Ehl-i Sünnet siyasette iki ana çizgiyi 

oluşturmuştur. İş bu ayrımla da kalmamış Ehl-i Sünnet de kendi arasında farklı 

anlayışlara ve siyasî  gruplara ayrılmıştır. İnsanlar toplumsal olayların çözümünde o 

güne kadar hayatlarında yeri olmayan birtakım yeni kavramları kullanmaya 

başlamıştır. Özellikle fitne, mehdî ve deccâl kavramları çok sık kullanılır hâle 

gelmiştir. Sosyal hayatta meydana gelen istenmedik her türlü olay fitne kavramıyla 

izah edilmeye çalışılmış ve bu olayların çıkmasına sebep olan herkes fitne 

körükleyicisi veya ateşleyicisi olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde ortalığı karıştıran 

ve toplumsal huzuru bozan fitne unsurları esasında deccal de sayılmış, fitnenin ve 

deccalın zararlarını ortadan kaldırmak için de bir kurtarıcıya ihtiyaç duyulmuştur.  

 Mehdîlik anlayışı sadece İslâm toplumuna ait bir kavram olmayıp, diğer çok 

sayıda inanç mensuplarının hayatlarında da yeri olan bir kavramdır İslâm kültüründe 
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mehdilik anlayışı önemli bir yer tutmaktadır.228 Mehdî hakkında İbn Haldûn (ö. 

808/1406) şu görüşleri dile getirmektedir: “Bütün asırlar boyunca Müslümanlar 

arasında yapılan fikrî tartışmalara ve haberlere göre Peygamber ailesinden bir kişi 

ortaya çıkacak ve Müslümanlar ona uyacaktır. Bu kişi İslâm yurtlarını idare edip 

yönetimi altına alacak, bu ıslahatçı “Mehdî” adı ile anılacaktır. Sahih hadiste 

anlatıldığı gibi kıyametin yaklaşmasının bir işareti olarak görülecektir. Bundan sonra 

İsa gökten inecek deccalı öldürecek ya da Mehdî’nin Deccalı öldürmesine yardım 

edecektir...”229 İbn Haldûn’un da dile getirmeye çalıştığı gibi mehdî bir kurtarıcı 

olarak görülmektedir. Dolayısıyla mehdiyle ilgili rivayetlerin, hadis formatını 

kazandığı süreç, İslâm dünyasının çok ciddî sancılar yaşadığı, iç karışıkların olduğu 

bir döneme rastlamaktadır. Yaşanan savaşlar, acılar ve yıkımlar ümmeti bunaltmış, 

karamsar, hüzünlü, kederli ve sitresli yapmıştır. Onları Emevî ve Abbasî 

baskılarından kurtaracak bir kahramana ihtiyaç vardı ki  o da mehdidir.230      

  Bu çerçevede fitne, mehdî, deccâl ve halifelerdeki bozulmayı değişik bir 

şekilde dile getiren rivayetler de vardır. Bu rivayetlerin geliş yollarını  şematik olarak 

şu şekilde göstermek mümkündür: (Şema:3) 

Halifelerdeki Bozulmayı Dile Getiren Rivayetler (Şema: 3) 

Hz. Peygamber 

          
Ebû Ubeyde b. 

Cerrah 
↓ 

Ebû Salebe el-
Huşenî 

↓ 
Mekhûl 

↓ 
Ebû Vehb 

↓ 
Yahya b. Hamza 

↓ 
Mervan b. 

Muhammed 
↓ 

ed-Dârimî 
(ö. 255/868) 

Ma’mer 
↓ 

Eyyûb 
↓ 

Ebû Kılâbe 
↓ 

Abdurrazzak 
(ö. 211/826) 

                 Ka’b 

    
Yahya b. Ebî Amr 

eş-Şeybânî 
↓ 

İbn Ebî Şevzeb 
↓ 

Damra b. Rabia 
↓ 

Ebû Nuaym 
(ö.228/843) 

 
 
 

Asım b. el-Adî 
↓ 

eş-Şa’bî 
↓ 

Ebû Huseyn 
↓ 

Muhammed b. 
Abdulvahhab 

↓ 
Harun b. İshâk el-

Hamadânî 
↓ 

Tirmizî 
(ö.279/892)  

Ebu’n-Nu’man 
↓ 

Beşîr b. Saîd 
↓ 

Ebû Ubeyde 
↓ 

Ubeyd b. Ebî Sabit 
↓ 

Avvam b. Havşeb 
↓ 

Huşeym 
↓ 

Ebû Nuaym 
(ö.228/843) 

 
 

Ebû Yunus el-
Kuşeyrî 

↓ 
Sımak b. Harb 

↓ 
Abdullah b. 

Hubâb 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö.241/855) 
 
 

  

 Şemada da görüldüğü gibi, halifelerdeki bozulmayı dile getiren rivayet 

Abdurrazzak (ö.211/826)’ın el-Musannafı’nda şu şekilde yer almaktadır: “Kureyş’ten 
                                                           
228 İlhan, Avni, Mehdilik, s. 45-63. 
229 İbn Haldûn, Mukaddime, s. 287. 
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Sumame adındaki bir kişi San’a’da olduğu bir sırada, Hz. Osman’ın katli haberi 

kendisine ulaştığı zaman çokça ağladı. Ağlaması sona erdiğinde şöyle dedi: ”Bu gün 

ümmeti Muhammed’den hilâfet zorla söküp alındı ve baskıcı saltanata dönüştürüldü. 

Bir kimse almış olduğu her şeye galip geldi.”231 Hadisin ravilerinden Ebû Kılâbe er-

Rakaşî (Abdulmelik b. Muhammed) (ö. 276/890), hadislerini ezberden rivayet ettiği 

için, isnad ve metinlerinde hatalar görülmüştür.232 Söz konusu rivayetin Abdurrazzak 

isnadı sıhhatini kaybetmiştir.  

 Konuyla ilgili olarak Ebû Nuaym, ed-Dârimî (ö.255/868)233 ve Ebû Ya’la’da 

yer alan rivayet şu şekildedir: “(Benden sonra) nübüvvet ve rahmet olacaktır. Sonra 

hilâfet ve rahmet olacaktır. Sonra baskıcı, baskıcı melikler ve fesat olacaktır. Zinayı 

mübah sayacaklar, içki içecekler, ipek giyecekler, bütün bunlara rağmen kendilerine 

yardım edilecek ve rızıklandırılacaklardır.”234 Ebû Nuaym (ö.228/843)’ın 

ravilerinden Huşeym (ö. 283/896), hadis rivayetinde hafız bir kimse kabul 

edilmesine rağmen235 çok tedlîs yaptığı nakledilmektedir.236 Avvam b. Havşeb (ö. 

148/766) ise rivayetlerinde güvenilir olarak kabul edilmektedir.237 Huşeym’in cerh 

edilmesiyle rivayetin isnat bakımından sıhhati şüpheli duruma gelmektedir. Ayrıca 

ed-Dârimî (ö.255/868)’nin ravilerinden Ebû Sa’lebe el-Huşenî (ö.75/695)’nin 

münker rivayetlerde bulunduğu bildirilmektedir.238 İbn Hıbban tarafından da sika 

kabul edilmektedir.239    

 Eyyûb, İbn Uleyye isnadıyla gelen bir rivayette nübüvvet hilâfetinin ne şekilde 

saltanata dönüştüğü ve fitnelere karşı nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiği şu şekilde 

dile getirilmektedir: ”Kureyş’ten Semame diye isimlendirilen bir adam San’a’da iken 

kendisine Hz. Osman’ın katledildiği haberi gelince ağladı ve bu ağlaması üzun sürdü. 

Ağlaması sona erince şöyle dedi: “Bu gün ümmeti Muhammed’den nübüvvet hilâfeti 

söküp alındı ve zorba saltanata dönüştü. Bir kimse ki galip geldiği her şeyi yok 

                                                                                                                                                                     
230 Durmuş, M. Ali, a.g.e., s.135.  
231 Abdurrazzak, el-Musannaf, ( Ma’mer b. Raşîd), H.No: 20968, XI, 447. 
232 İbn Hıbban, a.g.e., III,391; el-Bağdâdî, Tarihu Bağdad, X, 425; ez-Zehebî, Mizân, II, 663. 
233 ed-Dârimî, es-Sunen, 9. Eşribe.8, H.No:2107, II,437. 
234 Ebû Nuaym, a.g.e, H.No: 239, I, 200; Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 873, II, 177. 
235 ez-Zehebî, a.g.e., I,248, 
236 İbn Sa’d, a.g.e., VII, 312; İbn Hıbban, a.g.e., VII,381; Bağdadî, a.g.e., XIV,85; İbn Salah, 
Ulûmu’l-Hadis, s.67. 
237 İbn Sa’d, a.g.e., VII,311; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,135; İbn Ebî Hatim er-Razî, a.g.e., VII,22; 
İbn Hıbban, a.g.e., VII,298; el-İclî, a.g.e., s.376; İbn Hacer, a.g.e., VIII, 164. 
238 ez-Zehebî, Mizân, I,371. 
239 İbn Hacer, a.g.e., II, 25. 
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etti.”240 Hadisin ravilerinden Ebû Kılâbe (ö. 276/890)’in rivayet ettiği hadislerin 

isnad ve metinlerinde hatalar görülmüştür.241 Dolayısıyla söz konusu rivayetin İbn 

Ebî Şeybe isnadı zayıftır. 

 Halifelerin durumlarını dile getiren diğer bir rivayet de Ahmed b. Hanbel (ö. 

241/855)’in el-Musned’inde Abdullah b. Hubâb, Simak b. Harb242 ve Ebû Yunus el-

Kuşeyrî tarafından şu şekilde rivayet edilmektedir: “...Sizin emirleriniz (halifeleriniz) 

olacaktır. Onların zulümlerine yardımcı olmayınız. Onların yalanlarını da tasdik 

etmeyiniz. Kim ki onların zulümlerine destek olur ve onların yalanlarını 

doğrulamaya çalışırsa, benimle Kevser Havuzunda buluşamayacaktır.”243 Bu 

rivayetin isnadında yer alan Simak b. Harb (ö. 123/741)’ın cerh edilmiş olması 

rivayetin senet bakımından sıhhatini ortadan kaldırmaktadır. 

 Halifelerdeki bozulmayı dile getiren rivayetlerden birisi de Tirmizî (ö. 

279/892)’de yer almakta ve Harun b. İshâk el-Hamadânî, Muhammed b. 

Abdulvahhab, Ebû Huseyn, eş-Şa’bî244, Asım el-Adî, Ka’b b. Ucre isnadıyla şu 

şekilde rivayet etmektedir. Ka’b şöyle demektedir: “Rasûlullah bizim yanımıza geldi. 

Biz, ikimizden biri Acem ve Arap olarak dokuzlu, beşli, ve dörtlü gruplar 

hâlindeydik. Hz. Peygamber dinleyin dedi. Benden sonra emirlerin kim olacağını 

(halife-yönetici) işittiniz mi? Kim onlara katılır yalanlarını tasdik eder ve 

zulümlerine destek verirse, benden değildir ve ben de ondan değilim. Kim de onlara 

katılmaz, onların zulümlerine yardımcı olmaz, yalanlarına da ortak olmazsa, o 

benden, ben de onlardanım. O kimse Havuzda benimledir.”245 Söz konusu rivayetin 

ravilerinden Harun b. İshak (ö. 258/872) da hadis rivayetinde güvenilir olarak 

nitelendirilmiştir.246 Muhammed b. Abdulvahhab (ö. 212/826) sika bir ravi olarak 

                                                           
240 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H. No: 30549, VI, 187; H. No: 32029, VI, 360. Ayrıca halifelerin 
istenmeyen durumlarını dile getiren rivayetler için  bkz; İbn Hıbban, 2. Kitabu’l-Birr ve’l-İhsan. 1, H. 
No: 282, I, 517; a.g.e, H. No: 283. I, 517-518; a.g.e,  H. No: 285, I, 519. 
241 ez-Zehebî, Mizan, II, 663; İbn Hacer, a.g.e., VI, 419.  
242 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV, 279; ez-Zehebî, a.g.e., II, 232-233;  İbn Hacer, a.g.e., IV, 233-
234. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
243 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, VI, 395. 
244 İbn Sa’d, a.g.e., VI, 249-250; ez-Zehebî, a.g.e., I,79; ez-Zehebî, a.g.e., I,84-85. (Bu ravi hakkında 
daha önce bilgi verilmiştir.). 
245 et-Tirmizî, Sunen, 31. Fiten. 72, H.No: 2259, IV, 525. 
246 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX, 87-88; İbn Hıbban, a.g.e., IX,241; İbn Hacer, a.g.e., XI, 2-3. 
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bilinmektededir.247 Ebû Huseyn (Ahmed b. Abdullah) (ö. 247/862), hadiste sika bir 

kimse olarak kabul edilmektedir. Tirmizî kendisinden hadis almıştır.248  

 Halifelerdeki bozulmayı ifade eden Nesâi (ö. 303/915)’de aynı sened ve 

metinle yer almaktadır. Nesâî isnadında Mis’ar b. Kıdam (ö. 155/772) da yer 

almaktadır.249 Söz konusu rivayet Hallâl (ö. 311/924)’in tarafından  es-Sunnetu isimli 

eserinde Ebû Kılâbe isnadıyla yer almaktadır.250 Bu rivayetin İbn Ebî Şeybe (ö. 

235/849), Nesâi (ö. 303/915) ve Hallâl (ö. 311/924) isnadında yer alan Ebû Kılâbe 

er-Rakaşî (Abdulmelik b. Muhammed) (ö. 276/890), Basralı olup251anadan doğma 

gözleri görmemektedir.252 Bu nedenle hadislerini ezberden naklettiği için, isnad ve 

metinlerinde hatalar görülmüştür.253 Mıs’ar b. Kıdâm (ö. 155/772) hadiste güvenilir 

kabul edilmektedir. Bir konuda ihtilaf edildiğinde kendisine sorulacak kadar bilgi 

sahibidir.254 

 Halifelerin istenmeyen durumlarını ve bu durumlar karşısında insanların ne 

gibi bir tavır sergilemesi gerektiğini dile getiren rivayetlerden şu gibi sonuçlara 

ulaşmak mümkündür. Daha önceki bölümlerde halifeleri öven ve onların İslâm’ın 

yücelmesinde ne gibi bir fonksiyonunun olduğu rivayetler yoluyla dile getirilmişti. 

Zikredilen rivayetlerde de halifelerin  içki içeceği, zinayı mübah sayacakları ve ipek 

giyecekleri gibi hususlar anlatılmaktadır. Bu rivayetler çercevesinde Hz. 

Peygamber’in geleceğe yönelik olarak, halifelerin durumlarını olumsuz niteliklerini de 

zikrederek bildirmesinin imkân dahilinde olup olmadığı, eğer bu mümkünse Hz. 

Peygamberin böyle bir şeyi neden söylediği ve bu tür rivayetlerin ortaya çıkmasında etkili 

olan faktörlerin neler olduğu gibi hususlar dikkat çekicidir. 

 Bu rivayetlerin metinleri incelendiğinde, dört halifeden sonra meydan gelen siyasî 

kargaşaları, buna bağlı olarak yönetime geçen halifelerin davranışları ayrıca bu davranışlara 

nasıl bir tepki gösterilmesi gerektiği hususlar ön plâna çıkmaktadır.  Rivayetler yoluyla 

halifeler hakkında Hz. Peygamber’e bilgi verdirilmesinin psikolojik ve sosyolojik birtakım 

nedenleri olabilir. Özellikle dört halife dönemi, yönetim anlayışı ve halifelerin halk 

                                                           
247 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,391; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VIII,12; İbn Hıbban, a.g.e., 
VII,443; el-İclî, a.g.e., s.409; İbn Hacer, a.g.e., XI, 320-321. 
248 İbn Hıbban, a.g.e., VIII,38; İbn Hacer, a.g.e., I, 47. 
249 en-Nesâî, Sunen, 39. Vaîd. 35, H. No: 4204, VII, 160. 
250 Hallâl, es-Sunnetu li’l-Hallâl, H.No: 432, II, 334. 
251 el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, X, 425. 
252 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, V, 369-370; İbn Hacer, a.g.e., VI, 419. 
253 İbn Hıbban, a.g.e., VII,391; el-Bağdâdî, a.g.e., X, 425; ez-Zehebî, Mizân, II, 663. 
254 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,282; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VIII, 368-369; İbn Hıbban, a.g.e.,  
VII,507; el-İclî, a.g.e., s.426; İbn Hacer; a.g.e., X, 113-115. 
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nazarında olumlu etkiler bırakmasıyla bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise kitleler, 

zihinlerinde hatasız tasavvur etmiş oldukları halifelerinde ilk dönem halifelerinin 

özelliklerini göremez hâle gelmişlerdir. Mevcut durumun bir şekilde izah edilerek bu konuda 

hassasiyet gösteren kitlelerin rahatlatılması ve yeni duruma alıştırılması gerekiyordu. Baştaki 

halifenin meşruluğunu savunan kimselerin karşısına, dinî bir argümanla çıkılmasının 

gerekliliği bu işi yapanlar tarafından biliniyordu. Bu tür güncel ve siyasî olaylara Kur’an’dan 

destek bulma imkânı olmadığı için, halifelerdeki bozulma ve ümmetin hoşuna gitmeyecek 

davranışların da izah edilme işini, Hz. Peygamber’in adını kullanarak çözme yoluna 

gitmişlerdir. Kendilerini yöneten halifelerinde, inanmış oldukları dinin öğretilerine aykırı 

davranışlar gören ve bundan rahatsızlık duyan insanların psikolojik olarak rahatlatılması, 

İslâm Peygamberi’nin bu işlerin olacağını bilmesine normal karşılanmasına ve önceden 

haber vermesine bağlıydı. Diğer bir ifadeyle, Hz. Peygamber yaşanan bunca fitne 

olaylarından sonra, onları kurtaracak ve geleceklerini daha huzurlu yapacak yöneticileri 

haber verecekti. 

 Bu durumun rivayetlere yansıdığını söylemek mümkündür. Bir çok hadis kitabında 

halifelerin fitne ve mehdi ile ilişkilendirdiği hususu yer almaktadır.  Halife, fitne ve mehdî 

ilişkisini dile getiren rivayetlerin geliş yollarını şu şekilde göstermek mümkündür: (Şema:4) 
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Halife-Fitne ve Mehdî İlişkisi 
Hz. Peygamber (Şema:4) 

            
Ummu’l-Mu’minîn Aişe

↓ 
Abdullah b. safvan 

↓ 
Yusuf b. Mahek 

↓ 
Abdulmelik b. 

Âmiriyye 
Zeyd b. Ebî Uneyse 

↓ 
Ubeydullah b. Amr 

↓ 
Velîd b. Salih 

↓ 
Muhammed b. Hatim 

b. Meymûn 
↓ 

Muslim 
(ö. 261/874) 

Sabbah 
↓ 

Ebû Zur’a 
↓ 

İbn Ebî Lehia 
↓ 

Rişdîn b. Saîd 
↓ 

Velîd 
↓ 

Ebû Nuaym 
(ö.228/843) 

Huzeyfe 
↓ 

      
Nasr b. Âsım 

el-Leysî 
↓ 

Suleyman b. 
Muğîre 

↓ 
Ebû Usame 

↓ 
İbn Ebî Şeybe

(ö. 235/849) 

Subey 
↓ 

Sahr 
↓ 

Ebu’t-Teyyah 
↓ 

Şu’be 
↓ 

Muhammed b. 
Ca’fer 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö.241/855) 

İbnu’t-Teyyâh 
↓ 

İbn Ebî 
Şevzeb 

↓ 
Damra b. 

Rabia 
↓ 

Ebû Nuaym 
(ö.228/843) 

 

Ummu Seleme 
    
Mucahid 

↓ 
Salih b. Ebî 

Halil 
↓ 

Katade 
↓ 

Hişam b. Ebî 
Abdullah 

↓ 
Vehb b. Cerîr 

↓ 
Ebû Hişam er-

Rifaî 
↓ 

Ebû Ya’la 
(ö. 307/920) 

Ebû Halil 
↓ 

Katâde 
    

Hişam b. 
Ebî 

Abdullah 
↓ 

Abdussam
ed b. 

Abdilvaris 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö.241/855) 

Ma’mer 
↓ 

Abdurrazzak
(ö. 211/826)

 

 
 

Abdullah b. 
Havale 

↓ 
Rabia b. 
Lukeyd 

↓ 
Yezîd b. Ebî 

Habîb 
↓ 

Yahya b. 
Eyyûb 
↓ 

Yahya b. 
İshak 
↓ 

Ahmed b. 
Hanbel 

(ö.241/855) 

Abdullah 
↓ 

Alkame 
↓ 

İbrahim 
↓ 

Yezîd b. Ebî 
Ziyâd 
↓ 

Ali b. Salih 
↓ 

Muaviye b.  
Hişam 
↓ 

Osman b. Ebî 
Şeybe 
↓ 

İbn Mâce 
(ö.275/886) 
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 Rivayet şemasında da görüldüğü gibi, Nuaym (ö. 228/843)’ın Fiteni’nde yer 

alan rivayette “Benî Ümeyye’den sonra mehdî gelene kadar hilâfet yoktur” 

denmektedir.255 Ravilerden  Velîd b. Şuca (ö. 281/894)’yı güvenilir kabul edenler 

olduğu gibi, hadislerinin yazılacağını, ancak onlarla amel edilemeyeceğini 

söyleyenler de vardır.256  Rişdîn b. Sa’d (ö. 188/803)’in hadislerinin yazılamayacağı, 

zayıf olduğu ve güvenilir kimselerden münker hadisler rivayet ettiği 

söylenmektedir.257 Ayrıca hadislerini karıştırdığı da haber verilmektedir.258 Diğer bir 

ravi olan İbn Ebî (Abdullah) (ö. 174/791) çok hadis yazanlardan olup259 

muhaddislerce zayıf kabul edilmektedir.260 Rivayetlerinde gevşek davrandığı261 zayıf 

ravilerden tedlîs yaptığı kasten olmasa bile rivayetlerinde çokça hatalar yaptığı,  

ayrıca güvenilirliği olmadığı bu nedenlerle kendisinden hadis alınamayacağına dair 

görüşler de vardır.262 Ebû Zur’a (ö. 243/856) ise, yaşadığı dönemin önemli 

hadisçilerinden kabul edilmektedir.263 İsnattaki zayıflık nedeniyle söz konusu 

rivayetin sıhhati şüpheli duruma gelmektedir.   

  Nuaym (ö.228/843)ın Fiten’inde Damra b. Rabia264, İbn Ebî Şevzeb265, İbnu’t-

Teyyah ve Huzeyfe isnadıyla gelen rivayet ise şu şekildedir: “İnsanlar Hz. 

Peygamber’e hayırdan soruyorlardı. Ben de şerden ve o şerri görmenin korkusundan 

soruyordum. Rasûlullah’ın yanında olduğum bir gün, “Ey Allah’ın Rasûlü! Allah’ın 

bize verdiği bu hayırdan sonra, daha öncesi şer olduğu gibi şer olacak mıdır? 

Rasûlullah; evet diye karşılık verdi. Ben “sonra ne olacak dedim? O da “belirsiz 

(yarın ne olacağı belli olmayan) bir sükûnet durumu olacaktır. Bu sakinlikten sonra 

ne olacaktır. O da “Dalalete çağıranlar olacaktır. O gün Allah seni halifeye 

kavuşturursa, ona uy..”266 İsnatta yer alan ravilerden İbn Ebî Şevzeb (Ebû 

Abdurrahman) (ö. 156/773) meçhûl olarak nitelendirilmektedir.    

                                                           
255 Nuaym, Kitabu’l-Fiten, H. No: 251, I, 104. 
256 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., IX, 7; İbn Hıbban, a.g.e., IX,227; el-İclî, a.g.e., s, 465; İbn Hacer, 
a.g.e., XI, 135-137. 
257 İbn Ebî Hâtim er-Razî, a.g.e., III, 513; İbn Hacer a.g.e., III, 277-279. 
258 İbn Sa’d, a.g.e., VII,517; İbn Adî, el-Kamil, III,159; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, I, 489. 
259 İbn Salah, Ulûmu’l-Hadis, s.186; İbn Hacer, a.g.e., V, 374. 
260 ez-Zehebî, Mizan, II, 482. 
261 İbn Hacer; Tehzîb, V, 376. 
262 A.g.e., V,378. 
263 İbn Hıbban, a.g.e., V,513; ez-Zehebî, a.g.e., VI,624; İbn Hacer, a.g.e., VI, 236-237. 
264 İbn Hacer, a.g.e., IV,461.  (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
265 Ebû Hatim, Sıkât, VII,10; İbn Hacer, a.g.e., V,256. (Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
266 Nuaym,  Kitabu’l-Fiten, H. No: 34, I, 36-37. 
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 Aynı isnatla Abdurrazzak (ö.211/826)’ın el-Musannaf’ında267 ve Ahmed b. 

Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’inde konuyla ilgili olan diğer bir rivayet, 

Abdussamed b. Abdilvaris,268 Hişam b. Ebî Abdillah, Katade, Ebû Halil ve Ummu 

Seleme isnadıyla ve ayrıca Muslim (ö.261/874)’de269 şu şekilde yer almaktadır: 

“Halifenin ölümü sırasında ihtilaflar olacaktır. Bunun üzerine Medine’den bir adam 

Mekke’ye kaçar. Mekke halkından bir grup insan ona gelirler ve bulunduğu yerden 

onu çıkarırlar ve istemediği hâlde ona rükn (Haceru’l-Esved) ve makam (Makam-ı 

İbrahim) arasında ona beyat ederler. Ona Şam’dan bir ordu (müfreze) gönderilir. Bu 

ordu Beyda’da270 yere batırılır. İnsanlar bu olayı görünce Şam’ın Ebdalı (Velileri) 

ve Irak’ın Asâib’i (Irak halkının ileri gelenleri) ona gelirler ve bey’at ederler. Sonra 

Kelb kabilesinden Kureyşli bir kişi yetişir ve beyat edenlerin üzerine bir müfreze 

asker gönderir. Bu müfrezeyi beyat edenler yenerler. Bu müfrezeyi Kelbîler gönderir. 

Kelboğullarından elde edilen ganimetten alamayanlar hayıflanır. O kimse malı 

dağıtır ve insanlar içinde Hz. Peygamber’in sünnetiyle amel eder. İslâm’ı 

yeryüzünde komşularına ulaştırır, dokuz sene kalır.”271 Ebû Ya’la (ö.307/920)’nın 

rivayetinde ise “...yedi sene kalır...”272 ifadesi yer almaktadır.  

  Ahmed b. Hanbel ve  Ebû Ya’la’nın ravilerinden Hişam b. Ebî Abdillah (ö. 

152/769), Basra’nın önde gelen hadis hafızlarından kabul edilmektedir.273 Katade b. 

Di’ame (ö. 118/736) hadiste hafız274 olmasına rağmen tedlîs yaptığı 

söylenmektedir.275 Diğer bir ravi de Ebû Halil (Abdullah b. Halil) ise, İbn Hıbbân 

tarafından güvenilir kabul edilse de, Zeyd b. Erkam ona hadiste tabi olunamayacağını 

söylemekte, İbn Sa’d da onunla ilgili olarak ‘az hadis rivayetiyle bilinir’ 

değerlendirmesini yapmaktadır.276 Söz konusu rivayet Abdussamed b. Abdulvâris, 

Katâde b. Di’âme ve Abdullah b. Halil’in cerh edilmektedir. Ayrıca İslâm tarihinde 

böyle bir şeyin olduğu da bilinmemektedir. Bu sebeple bu rivayeti ihtiyatla 
                                                           
267 Abdurrazzak, el-Musannaf, H.No:20769; XI,371. 
268 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VI, 50-51; ez-Zehebî, a.g.e., I,344; İbn Hacer, a.g.e., VI,327-328. 
(Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
269 Muslim, 52.Fiten.1,H.No:2882, III,2210. 
270Beyda, Mekke ile Medine arasında bir yerdir.  
271Ahmed b. Hanbel, el-Musned, VI, 316; Muslim, Sahih, 52. Fiten. 2, H. No: 2883, III, 2210; İbn 
Hıbban , Sahih, H.No: 6757, XV, 158-159. 
272 Ebû Ya’la, el-Musned, H.No: 6940, XII,369-370. 
273İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX,59-61; ez-Zehebî, a.g.e., I,164-165; el-Huseynî, Kitabu’t-Tezkira, 
III,1810; İbn Hacer, a.g.e., XI, 43-45). 
274 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, VII, 133-135; ez-Zehebî, a.g.e., I,123. 
275 ez-Zehebî, Mizan, III, 385; el-Mugnî, II, 522. 
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karşılamak gerekir.277 Muslim’in ravilerinden Zeyd b. Uneyse (ö.125/744) hadis 

hafızlarından kabul edilmektedir. Nesâî onunla ilgili olarak sika ravi seviyesinde 

olmadığı (Leyse bihî Be’sun) değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca münker 

rivayetler yaptığı söylenmektedir.278 

 Söz konusu rivayet aynı lâfızlarla Ebû Davud (ö. 275/888)’un es-Sunen’inde 

de, rivayetin sonundaki “Yedi sene kalır sonra vefat eder ve insanlar onun namazını 

kılar” şeklinde yer almaktadır.279 Rivayetlerde görüldüğü gibi tamamen tarihî 

olayları ve iç çekişmeleri ve ihtilafları anlatan bu rivayet Hz. Peygamber’e isnat 

edilmiştir.280 Siyasî ve sosyal çalkantılar dikkate alındığında hadis kaynaklarımızda 

bu tür rivayetler, hem galiplerin hem de mağlupların tercümanı olarak yer almıştır. 

Abdullah b. Zubeyr ve Hz. Hüseyin Emevîlere karşı muhalefet bayrağı açarlarken, 

Hz. Peygamber’in kendilerini teyiden söylemiş olduğu iddia edilen rivayetlere 

dayanarak yola çıkmamışlardır.281 Fiten edebiyatında şehirlerin, beldelerin, kavim ve 

kabilelerin, kişilerin övgü ya da yergi ile anıldğı rivayetlerde o günkü siyasî durumun  

tesiri olduğu da bilinmektedir. Rasûlullaha isnad edilen abdâlu’ş-Şam ilgili 

rivayetleri bu çerçevede düşünmek mümkündür.282 Ayrıca bu tür hadisler “Ricalu’l-

Gayb” la ilgili rivayetler çerçevesinde değerlendirilmiş özellikle de tasavvufî 

çevrelerde “Abdâl” ve Abdâlu’ş-Şam” la ilgili rivayetler recaç bulmuştur. Abdalların 

Şam’da olduğu, vefat eden kimselerin yerine başkasının geçtiği vurgusu yapılmıştır. 

Söz konusu rivayetlerin sıhhatli olmadığı sonucuna varılmıştır.283     

 İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849)284 ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855)’in el-

Musned’inde yer alan ve iç karışıklıkları, fitne, halife ve deccal ilişkisini dile getiren 

diğer bir rivayet  Muhammed b. Ca’fer,285 Şu’be,286 Ebu’t-Teyyah, Sahr, Subey ve 

                                                                                                                                                                     
276İbn Sa’d, a.g.e., IV,121; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX, 366; İbn Hacer, a.g.e., V,199. 
277 Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s. 170. 
278 İbn Sa’d, a.g.e., VII,481; İbn Hıbban, a.g.e., VI,315; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, X,20;ez-Zehebî, 
a.g.e., II, 198; İbn Hacer, a.g.e., III,397. 
279 Ebû Davud, Sunen, 35. Mehdî, 1, H. No: 4286, IV, 475-476. 
280Siyasî ve tarihî olayların Hz. Peygamberin dilinde nasıl hadisleştirildiği ile ilgili, İ. Hakkı Ünal’ın 
“Hz. Peygamber’in Dilinde Konuşturulan Tarih: Yere Batırılacak Ordu” makalesinde ayrıntılı 
bilgiler mevcuttur. Ayrıca söz konusu makalede bu hadisle ilgili olarak ayrıntılı bilgi bulmak 
mümkündür. İslâmiyât, Cilt 1, Sayı 2, Nisan- Haziran 1998. 
281 Ünal, İsmail, “Hz. Peygamber’in Dilinde Konuşturulan Tarih: Yere Batırılacak Ordu”  s. 50-51. 
282 Durmuş, M. Ali, Mehdi Hadislerinin Tetkiki, s. 152 ve 154. 
283Bkz., Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s. 159-175. 
284 İbn Ebî Şeybe, el-Musannaf, H.No:6, VIII,592. 
285 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., VII, 221-222, ez-Zehebî, Mîzan, III, 502; İbn Hacer, a.g.e., IX,97. 
(Bu ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
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Huzeyfe isnadıyla şu şekilde  nakledilmektedir. Huzeyfe287şöyle anlatmaktadır: 

“Sahabenin çoğu Hz. Peygambere hayırdan soruyordu. Ben de şerden soruyordum. 

Ey Allah’ın Rasûlü, daha önceden olduğu gibi hayırdan sonra şer olacak mıdır? Hz. 

Peygamber evet diye karşılık verdi. Ben de bunu doğrulayacak şey nedir? dedim.  O 

da kılıçtır dedi. (Ravi;) benim düşünceme göre Ebû’t-Teyyâh kılıç dedi. Sonra ne 

olacaktır? Sonra sonu belli olmayan bir sükûnet olacaktır. Sonra ne olacaktır? Dedi. 

Sonra da delalete çağıran kimseler olacaktır. O gün Allah’ın halifesini yeryüzünde 

görürsen bedenini çiğnese de malını alsa da ona tabi ol. Şayet onu göremezsen, sonu 

ölüm de olsa başka bir yere git ve bir ağacın köküne iyice yapış oradan ayrılma. 

Sonra ne olacaktır? Dedim. Sonra da deccal çıkacaktır...”288  

 Hadisin Ahmed b. Hanbel ravilerinden Ebu’t-Teyyah- Yezîd b. Humeyd el-

Basrî- (ö. 128/746) rivayetlerinde güvenilir kabul edilmiştir.289 Sahr b. Bedr, İbn 

Hıbban tarafından güvenilir kabul edilmiştir.290 Aynı şekilde Subey’ b. Halid (Halid 

b. Halid) de İbn Hıbban ve Iclî tarafından güvenilir ravilerden kabul edilmiştir.291 

Ahmed b. Hanbel’in bu rivayeti isnad bakımından sıhhatlidir. Ancak rivayetin metin 

bakımından aynı sıhhate sahip olduğunu söylemek o kadar kolay değildir. Rivayetin 

İbn Ebî Şeybe ravilerinden Nasr b. Âsım el-Leysî’nin haricî olduğu ve daha sonra bu 

görüşlerini terk ettiği söylenmektedir. Mezhebî görüşleri bir yana, hadiste sika bir 

kimse olarak nitelendirilmektedir.292 Suleyman b. Muğîre (ö. 165/780)’nin Basra’nın 

hadis hafızlarından  sika bir ravi olduğu söylenmektedir.293 Ebû Usame (Zeyd b. Ali 

b. Dinar (ö.201/817) ise sika bir ravi olarak bilinmektedir.294   

 Yine Ahmed b. Hanbel’in el-Musned’inde Yahya b. İshâk, Yahya b. Eyyûb, 

Yezîd b. Ebî Habîb, Rabia b. Lukeyd ve Abdullah b. Havale isnadıyla rivayet edilen 
                                                                                                                                                                     
286 ez-Zehebî, a.g.e., I,194; İbn Hacer, a.g.e., IV,346; ez-Zehebî, Tezkira, I,193; Hakim en-Neysâbûrî, 
Marife, s, 88; ez-Zehebî, a.g.e., I,194. 
287 Huzeyfe’nin kıyamete kadar olacak fitneler hakkında verdiği ayrıntılı bilgi için, Bünyamin Erul’un 
“Huzeyfe b. el-Yemân ve Sır Kâtipliği” isimli yayınlanmamış makalesinin s. 12-18 arasına bakılabilir. 
288 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, (V/403); aynı rivayet aynı lafızlarla, Ebû Davud, 34. Kitabu’l-
Fiten. 1, H.No: 4244, IV, 444-446 da yer almaktadır; Ebû Davud, a.g.e, H.No: 4247, 447-448, H.No: 
4246, IV, 447; İbn Mâce,36. Fiten. 13, H.No: 3981; II, 1318. 
289 İbn Sa’d, a.g.e., VII,238; Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,145; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX,256; 
İbn Hıbban, a.g.e., V,243; el-Huseynî, Kitâbu’t-Tezkira, III, 904; İbn Hacer, a.g.e., XI, 320-321. 
290 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, IV,426; İbn Hacer, a.g.e., IV,410. 
291 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e, III, 326; İbn Hacer, a.g.e., III,454. 
292 İbn Ebî Hatim er-Râzî, Kitâbu’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, VIII, 58; İbn Hıbban, a.g.e., IX,217; İbn Hacer, 
a.g.e., X,427.  
293 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,45; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IV,144-145; İbn Hıbban, a.g.e.,  
VI,390; el-İclî, a.g.e., s.205; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XII,69;  İbn Hacer, a.g.e., IV,220-221. 
294 İbn Hıbban, a.g.e., VI,312. 
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ve iç karışıklıkları dile getiren ve bu karışıklıklardan uzak kalmanın kurtuluş 

anlamına geldiğini dile getiren diğer bir rivayet ise şu şekildedir; “Kim ki üç şeyden 

kurtulursa, kurtulmuş olur (Hz. Peygamber bu sözü üç defa tekrar etmiştir) Yanında 

bulunan kimseler Ey Allah’ın Rasûlü bunlar nedir? dediler. O da, öldürmeler (iç 

karışıklıklar), hakkı vermede ve uygulamada sabırlı olan halifenin öldürülmesi ve 

deccal.”295 

  Söz konusu rivayetin ravilerinden Yahya b. Eyyûb (ö. 118/736) hakkında 

değişik değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. İbn Adiy’ onun hakkında 

“Sadûk”, İbn Maîn “Salihu’l-Hadis” değerlendirmesini yaparken, Abdullah b. 

Ahmed ezberi kötü (seyyiu’l-Hıfz) bir kimseydi demektedir. Ebû Hatim İbn Kattan 

el-Fasî ise, onun hadisleriyle ihticac edilemeyeceğini söylemektedir. Nesâî ise, 

“hadiste kuvvetli değildir” demektedir. Darekutnî, bazı hadislerinde sıkıntılar vardır 

değerlendirmesini yapmaktadır.296 “Hadisleri yazılır ancak onunla amel edilmez” 

denmektedir. Ukaylî de onu hadiste zayıf kimselerden görmektedir. Kısaca söz 

konusu ravinin cerh edilen yönü çok fazladır.297 Dolayısıyla rivayet isnad 

bakımından sıhhatli değildir.       

 Bazı rivayetlerde Horasan’dan gelecek siyah bayraklılardan bahsedilmekte ve 

onların iktidar mücadelesi dile getirilmektedir. Ahmed b. Hanbel’in el-Musned’inde 

Vekî, Sufyan, Abdullah b. İsa, Abdullah b. Ebî Ca’d ve Sevban isnadıyla şu şekilde 

yer almaktadır: “Horasan tarafından gelen siyah bayraklılara uyunuz, onların içinde 

Allah’ın halifesi mehdi vardır.”298 Ravilerden Vekî b. el-Cerrah (ö. 197/813) hadiste 

hafız299olmasına rağmen lahn yaptığı söylenmektedir.300 Diğer bir ravi Sufyanu’s-

Sevrî (ö. 161/778)’nin rivayetlerin isnadını iyi bilmesine301rağmen tedlîs yaptığı 

söylenmektedir.302 Abdullah b. İsa (ö. 135/753)’yı hadiste güvenilir kabul edenler 

olduğu gibi303 onun hadislerinin alınamayacağını söyleyenler de vardır. Ayrıca iddia 

                                                           
295 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V, 33, IV, 109-110, V, 388. 
296 İbn Sa’d, a.g.e., VII,516; Buharî, et-Tarihu’l-Sağîr, II,158; İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX,128; 
İbn Hıbban, a.g.e., VII,600; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemal, XXXI,600;  ez-Zehebî, Mizan, IV, 362. 
297 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX, 127-128; İbn Hacer, a.g.e., XI,186-187.  
298 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., V, 277. 
299 ez-Zehebî, a.g.e., I,306. 
300 ez-Zehebî, Mizan, IV, 336. 
301 İbn Ebî Hâtim er-Razi, Takdimetu’l-Ma’rife li Kitabi’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, s.16; İbn Receb, Şerhu 
İleli’t-Tirmizî, s.163. 
302 İbn Ebî Hâtim er-Râzi, a.g.e., VI,225. 
303 İbn Ebî Hâtim er-Râzi, a.g.e, V, 126; İbn Hıbban, a.g.e., VII,32. 
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edildiği gibi dedesinden hadis almadığı da nakledilmektedir.304 Abdullah b. Ebî Ca’d 

ise, İbn Hıbban tarafından güvenilir, İbn Kattan tarafından da durumu bilinmez 

(meçhûl) olarak nitelendirilmektedir.305 Ahmed b. Hanbel’in bu versiyonu isnat 

bakımından zayıftır.      

 Aynı rivayet İbn Mace (ö. 275/886)’nin es-Sunen’inde daha ayrıntılı bir şekilde 

yer almaktadır. Hadis Osman b. Ebî Şeybe, Muaviye b. Hişam, Ali b. Salih, Yezîd b. 

Ebî Ziyad, İbrahim, Alkame ve Abdullah isnadıyla şu şekilde rivayet edilmektedir. 

Abdullah şöyle dedi: “Hz. Peygamberin yanında oturduğumuz bir anda, Benî Haşim 

gençlerinden bir topluluğun bize doğru geldiklerini gördük. Hz. Peygamber onları 

görünce gözleri doldu ve rengi değişti. Ravi şöyle dedi. (Ey Allah’ın Rasûlü) yüzünde 

hoşlanmadığımız bir şey görüyoruz, ne oldu? Dedim” Hz. Peygamber şöyle cevap 

verdi: “Allah biz Ehl-i Beyt için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Şüphesiz Ehl-i 

Beytim benden sonra belaya uğrayacaklar, sürgün edilecekler ve kaçırılacaklar. 

Hatta bu durum doğudan siyah bayraklılar gelmesine kadar sürecektir. Onlar hayrı 

isteyecekler, onlara verilmeyecektir. Bunun üzerine onlar savaşacaklar ve yardım 

göreceklerdir. Daha sonra, istemiş oldukları şey kendilerine verilecek fakat onlar 

kabul etmeyecekler ve Ehl-i Beytimden bir adama (yönetim işini) vereceklerdir. Bu 

adam daha önce yeryüzünü zulümle doldurduğu gibi, adaletle de dolduracaktır. 

Sizden kim bu adama ulaşırsa kar üzerinde sürünecek de olsa onlara yardıma 

gelsin”306  

 Bu rivayetin isnadında yer alan Yezîd b. Ebî  Ziyâd (ö. 136/754)’ın güvenilir 

olmadığı, hadisiyle ihticac edilemeyeceğine dair bilgiler mevcuttur. Ayrıca, kötü bir 

hafızaya sahip olduğu da belirtilmektedir.307 Yaşlanınca hadis ezberi daha da 

kötüleşmiştir.308 İsnatta cerh edilen ravi olduğu için rivayetin İbn Mâce versiyonu da 

zayıftır. 

  Söz konusu rivayette dikkati çeken husus “kar üzerinde sürünerek olsa da” 

tabiridir. Bu ifade bir kimsenin içinde bulunduğu zor durumu dile getirmek için 

kullanılmıştır. Ancak bir dilde yapılan benzetmeler o bölgenin coğrafî şartlarına 
                                                           
304 İbn Hacer, Tehzîb, V, 352-353. 
305 İbn Hıbban, a.g.e., V,20; İbn Hacer, a.g.e., V,170;  
306 İbn Mâce, Sunen, 36. Fiten, 34, H.No: 4082, II, 1366. Bu hadisin isnadı, senette bulunan Yezîd b. 
Ebî Ziyad el-Kûfî’nin zayıflığından dolayı sıhhatli kabul edilememiştir. A.g.e,  II, 1366. 
307 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., IX, 262-263; ez-Zehebî, Mizan, IV, 423. 
308 Ahmed b. Hanbel, el-İlel, I,116; İbn Hıbban, el-Mecrûhîn,III,99; el-İclî, a.g.e., s.479; İbn Adî, el-
Kamil, VII,275; İbn Hacer, a.g.e., XI,329-331. 
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uygun olmak durumundadır. Arap çölünde doğup büyümüş, orada dini tebliğ etmiş 

ve sonra da vefat etmiş bir Peygamber’in o bölge insanının anlamakta zorluk 

çekeceği bir benzetme yolunu kullanarak bu meseleyi anlatma yoluna gitmesi ve 

böyle bir teşvikte bulunması daha da dikkat çekicidir. Bu teşvik, Afganistan, Pamir, 

Horasan ve İran’ın soğuk va karlı yayla ve dağlarındaki insanların anlayacağı bir 

dilden olduğu hissini uyandırmaktadır. Diğer bir ifade ile, Ebû Muslim Horasanî 

ihtilâline destek sağlamak için siyasî amaca yönelik olarak yapılan propagandanın bir 

ürünü olduğu izlenimini vermektedir.309  

 İbn Mâce (ö. 275/888)’de aynı rivayet Ebû Esma er-Rahabî, Ebû Kılâbe310, 

Halidu’l-Hazzâ, Sufyanu’s-Sevrî311, Abdurrazzak, Ahmed b. Yusuf ve Muhammed 

b. Yahya ve Sevban isnadıyla “Sizin hazineniz başında üç kişi savaşacak. Bunların 

üçü de halifenin oğludur. Sonunda halifelik hiçbirinin olmayacaktır. Sonra da doğu 

tarafından siyah bayraklılar çıkacak, daha önce hiçbir kavmin öldürmediği şekilde 

sizleri öldüreceklerdir. Sonra ravi, aklında tutamadığım bir şey söyledi dedi ve 

rivayetine şu şekilde devam etti: O kimseyi gördüğünüzde kar üzerinde sürünerek de 

olsa bey’at ediniz. Muhakkak ki o Allah’ın halifesi Mehdî’dir.312 şeklinde yer 

almaktadır. Ravilerden Ebû Kılâbe (ö. 276/890)’nin  cerh edilmesi nedeniyle rivayet 

isnat bakımından sahih değildir.  

  Yine İbn Mâce (ö.275/888)’de Abdullah b. Hâris b. Cezi’z-Zebîbî, Ebû Zur’a, 

Amr b. Cabir el-Hadremî, İbn Lehîa, Ebû Salih, Abdulgaffar, İbn Davud el-Harrâni, 

İbrahim b. Saîd el-Cevherî, Harmeletu’bnu Yahya el-Mısrî isnadıyla yer alan rivayet 

şu şekildedir: “Doğudan insanlar gelecek, mehdî için uygun ortam hazırlayacaklar. 

Yani onun (mehdinin) hükümranlığı için.”313 İsnatta yer alan İbn Lehîa (Abdullah) 

(ö. 174/791) çok hadis yazanlardandır.314 Bununla birlikte Rivayetlerinde gevşek 

davrandığı söylenmektedir.315 Zayıf ravilerden tedlîs yaptığı bize gelen 

                                                           
309 İlhan, Avni, Mehdilik, s.117-118. 
310 İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., V,369-370; ez-Zehebî, Mizan, II, 663; İbn Hacer, a.g.e., VI,425. (Bu 
ravi hakkında daha önce bilgi verilmiştir.). 
311 İbn Ebî Hatim er-Razî, Takdimetu’l-Ma’rife li Kitabi’l-Cerh ve’t-Ta’dîl, s.16; a.g.e., VI,225, İbn 
Receb, Şerhu İleli’t-Tirmizî, s.163.  
312 İbn Mâce, es-Sunen, 36. Fiten. 34. H.No: 4083, II,1367; el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, H.No: 241,I,80. 
313 İbn Mâce, es-Sunen, 36. Fiten. 34. H.No: 4088, II, 1368. Bu hadisin isnadı, Amr b. Cabir el-
Hadramî ve Abdullah b. Lehîa nedeniyle zayıf kabul edilmiştir, a.g.e, a.y. 
314 İbn Hacer, a.g.e., V,374. 
315 ez-Zehebî, Mizan, II,482. 
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haberlerdendir.316 Kasten yalan söylememesine rağmen kendisinden bir çok hatalar 

meydana gelmiştir. Ayrıca sika olmadığı, zayıf olduğu ve bu nedenle de kendisinden 

hadis alınamayacağına dair görüşler de mevcuttur.317 İbn Mâce rivayetinin bu 

versiyonu da isnattaki cerh edilen ravi nedeniyle sıhhatli değildir.    

 Umeyye Oğullarından sonra siyasî bir kurtarıcı olarak mehdî beklentisi sürekli 

zihinleri meşgul etmiş, yaşanan her günden sonra daha kötü günlerin olacağı 

rivayetler kanalıyla dile getirilmiştir. Kargaşa ortamında Allah’ın gönderdiği halifeye 

uyulması ona itaat edilmesi gerektiği fikri vurgulanmış ayrıca bu tür kargaşanın 

içinde bulunmanın kötülüğü ve tehlikeli olduğu dile getirilmiştir. Horasan tarafından 

gelecek ordunun içinde Allah’ın halifesi mehdînin olduğu ve o kimseye yardım 

edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu rivayetlerde göze çarpan diğer bir ortak 

nokta da, kitleleri kurtaracak kimselerin, mehdî olacağı ve ortalığı karıştıran kötülük 

unsurlarının fitne ve deccal olduğu düşüncesidir.  

 Bu ve buna benzer rivayetlerin isnad tetkiki dışında Hz. Peygambere aitliğinin 

mümkün olup olmadığını tespit edebilmek için önce rivayetlerde dikkat çeken bazı 

hususları dile getirmekte yarar vardır. Rivayetlerin metinlerine bakıldığında Hz. 

Peygamber’in sözünden ziyade, tarihî olayları anlatır nitelikte olduğu kanaatini 

vermektedir. Hz. Peygamberden sonraki dönemlerde meydana gelmiş  ve 

Müslümanlar arasında büyük sıkıntılar meydana getirmiş bu olayları, Allah’ın bir 

kaderi olarak düşünmek, kişi ve toplumların sorumluluk anlayışıyla bağdaştırmak 

mümkün değildir. Bu tür iç siyasî kargaşalar Allah’ın mutlak kaderi olmadığına göre, 

gelecekte meydana gelecek bu ve buna benzer olayları Hz. Peygamberin haber 

vermesi ne kadar gerçekçidir? Bu soruya cevap vermeden önce söz konusu 

rivayetlerin sıhhati hakkında yapılan bazı yorum ve eleştirilere yer vermek; 

cevaplanması lüzumlu olan sorunun daha kolay cevap bulmasına yardımcı olacaktır.  

 Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Ebû Davud (ö. 275/886) ve İbn Mâce (ö. 

275/888) de yer alan “...Sonu ölüm de olsa başka bir yere git ve bir ağacın köküne 

iyice yapış...”318 rivayeti hakkında, Hattabî (ö. 388/998), “Katâde bu hadisle “Hz. 

Ebû Bekir zamanında meydana gelen “Ridde Olayları”na işaret etmektedir.”319 

                                                           
316 İbn Hacer, Tehzîb, V,376. 
317İbn Ebî Hatim er-Râzî, a.g.e., V,145-148, İbn Hacer, a.g.e., V,378. 
318 Ahmed b. Hanbel, el-Musned, V,403; Ebû Davud, es-Sunen, 34. Fiten.1,H.No: 4246, IV,447; İbn 
Mâce, es-Sunen, 36. Fiten.13, H.No: 3981, II,1318. 
319 el-Hattabî, Maâlimu’s-Sunen, IV, 338. 
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yorumunu yapmaktadır. Bu hadisle Hz. Peygamberin kendinden sonra meydana 

gelecek ihtilafları haber verdiği, insanlar arasındaki çekişmelere  delalet ettiği kabul 

edilmiştir.320 İbn Arabî (ö. 543/1145) de bu tür rivayetlerle kalplere huzur ve sükûnet 

verildiği ve istikbâlde meydana gelecek fitnelere işaret edildiğini dile 

getirmektedir.321  

 et-Tîbî (ö. 743/1343) ise şerhinde,  Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), İbn Hıbban 

(ö. 354/965) ve Muslim (ö. 261/874)’de yer alan ve “...Medine’lilerden bir adam 

çıkacaktır...” rivayetini mehdînin gelişine işaret olarak yorumlamaktadır. Buna da 

Ebû Davud’un, Kitabu’l-Mehdî bölümündeki hadisleri delil göstermektedir. Ayrıca o 

rivayette geçen, “Abdâlu’ş-Şam’ı”, veli ve çok amel eden kimse olarak, “Asâib’i” 

ise, on iki ile kırk arası kişilerden oluşan insan toplulukları olarak izah etmektedir.322  

 İbn Teymiyye (ö.728/1328) içinde velilerin sayısı, abdal, gavs, aktâb gibi 

tabirler bulunan hadisleri, hadisçilerin yalan kabul ettiğini söylemektedir.323 İbn 

Kayyım el-Cevziyye (ö. 751/1351) de içersinde ebdal, aktâb, agvâs, nukebâ, nüceba 

ve evtâd kelimelerinin geçtiği hadislerin Hz. Peygambere aitliği 

batıldırdemektedir.324 İbn Mâce (ö. 275/888)’nin rivayet ettiği “...Kar üstünde 

sürünecek de olsa onlara yardım edin” hadisin isnadında bulunan Yezîd b. Ebî Ziyâd 

hakkında da, o ezberi kötü ve ömrünün sonuna doğru ezberlediği hadisleri 

karıştırmıştır325 değerlendirmesini yapmaktadır. 

  Bu rivayetlerin hangi tarihî ortamın ürünü olduğu hakkında Sehârenfûrî (ö. 

1346/1928)’nin açıklamaları daha da aydınlatıcıdır. O eserinde, Huzeyfe’nin rivayet 

ettiği “Hayırdan sonra şer olacaktır” rivayetini, Hz. Osman’ın hilâfetinin sonlarında 

meydana  gelen fitne olaylarına bir işaret olarak kabul etmektedir.326 Şerden sonra 

gelecek sükûnet hâli ise, Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan antlaşmaya (tahkime) 

delâlet etmektedir.327 Hayırdan sonra şer ise, Yezîd b. Muaviye ile Ali b. Hüseyin 

arasında meydana gelen olayda, Hüseyin ve taraftarlarının katlini ve ayrıca 

                                                           
320 el-Isbahânî, el- Musnedu’l-Mustahrac, I, 35-37. 
321 İbn Arabî, el-Avasım mine’l-Kavasım, s. 168. 
322 et-Tîbî, Şerhu’t-Tîbî, X, 101. 
323 İbn Teymiyye, Minhâcu’s-Sunne, IV,115. 
324 İbn Kayyım, el-Menaru’l-Munîf, s. 136. 
325A.g.e.,  s. 150. 
326 Sehârenfûrî, Bezlu’l-Mechûd, XVII, 142. 
327 A.g.e., XVII, 142-143. 
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Abdulmelik’in hilâfeti zamanında, Haccac b. Yusuf ile İbn Zubeyr arasında meydana 

gelen savaşa da işaret olarak kabul edilmiştir.328 

 Mubarekfûrî (ö. 1353/1934) ise, mehdîlikle ilgili hadisler hakkında; âlimlerin 

çoğu, mehdilikle ilgili hadislerin Hz. Peygambere ait olmasının şüpheli olduklarını 

ve Rasûlullah’tan bu konuda sahih rivayetler olamayacağını bu tür rivayetlerin 

Şia’nın uydurması olacağı görüşünü dile getirmektedir.329 Halife, fitne, mehdî ve 

deccal ilişkisini dile getiren rivayetlere yapılan yorumlardaki ortak nokta, dile 

getirilen olayların Hz. Peygamberden sonraki dönemlerde meydana gelen siyasî 

olaylarla ilişkisinin olmasıdır. Çalışmamıza konu olan rivayetler ve rivayetlerin 

ortaya çıktığı sosyal çevre hakkında günümüz ilim adamları ve araştırmacıları da 

çeşitli görüşler dile getirmişlerdir. Örneğin; Emevîler üzerine çalışmasıyla tanınan 

Gerlof Van Vloten (1866/1903) Emevîlerin son günlerinin umûmî manzarası 

hakkında şu değerlendirmeleri yapmaktadır. 

 “Mehdînin gelişine bağlı kılınmış saadet hükümdarlığı, bu bedbaht zamanda 

oldukça uzak görünüyor olmalıydı. ... Hilâfetin her tarafında nizamsızlık hüküm 

sürüyordu. Arapları harp istilası sarmıştı. Şia ve Havariç yeniden baş kaldırdı. ... Bu 

öyle elemli bir devirdi ki, müttaki Müslümanların kalplerini hüzünlü sevgiler 

dolduruyordu...”330 ...Mehdiye yer hazırlayacak bir yıkıcıya ihtiyaç vardır. Eski 

mesih inançlarına bir yenisi ekleniverdi. Şarktan hareketle Emevî hanedanını 

devirecek olan siyah bayraklı adam inancı. Bu siyah bayraklılar neyin nesi denebilir. 

O zamana kadar Emevîler renk olarak beyazı kullandıkları için, siyah ona mukabele 

olmak üzere, veyahut siyah renk Ehl-i Beyt şehitlerine, yani hükümetin zulmüne 

kurban gitmişlere tutulacak matemi ifade edeceği için ittihaz edilmişti...”331 Siyah 

rengin, Abbasîlerin bayraklarında kullandıkları ve bu durumu Hz. Peygambere 

rivayetler yoluyla desteklettikleri belirtilmekte332 bu ve benzer nedenlerle Ahmed b. 

                                                           
328 A.g.e.,  XVII, 143. 
329 Mubarekfûrî, Tuhfetu’l-Ahvezî, VI, 474. 
330Vloten, Gerlof Van, Emevî Devrinde Arap Hakimiyeti Şia ve Mesih Akideleri Üzerine 
Araştırmalar, s, 74. 
331 A.g.e., s. 75. 
332 Cihan, Sadık, Uydurma Hadislerin Doğuşu Siyasi ve Sosyo-Politik Olaylarla İlişkisi, s. 162; 
ayrıca bkz, İlhan, Avni, Mehdilik, s. 117-118. 
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Hanbel (ö. 241/855)’in el-Musned’de yer alan siyah bayraklılar ve Horasanlılar ile 

ilgili rivayetleri mevzu olarak nitelendirmek mümkündür.333 

  Bütün bu görüşler ve yorumlar çerçevesinde halife, fitne, mehdi ve deccal 

ilişkisini dile getiren rivayetleri hilâfetle bağlantılı değerlendirmek daha tutarlı 

görünmektedir. Çünkü bu rivayetlerin Hz. Peygambere aitliği hususunda bazı 

şüphelerimiz vardır. Söz konusu rivayetler isnad bakımından zayıf olduğu gibi, metin 

bakımından da  tarihî  tarihî olayları yansıtır niteliktedir. Yine rivayetlerin lâfızları, 

her türlü siyasî görüş ayrılığını ve çatışmayı fitne, fitne ortamını ıslah edici ve 

istikbâlde durumun düzeleceği anlayışını da mehdilikle, bütün bunlardan sonra da 

yapacak bir şeyin olmadığını, sonuçta deccali beklemekten başka çare olmadığını 

haber vermektedir. Diğer taraftan Emevî hanedanının yıkılışı ve Abbasîlerin 

Horasanlıların da yardımıyla iktidara gelmeleri rivayetlerle ifadelendirilmiştir. Bu ve 

buna benzer rivayetlerden anlaşılan, İslâm ümmetinin hoşuna gitmeyen ve halkın 

yöneticilerinde görmek istemediği kötü davranışların olumsuz tesirleri ve iktidar 

değişiklikleri Hz. Peygambere haber verdirilmek suretiyle, kitlelerin bu yeni durumu 

kabullenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.   

 Zikredilen nedenlerle bu rivayetlerin Hz. Peygambere aitliği söz konusu 

değildir. İslâm tarihinde fitne adıyla anılan olaylar ve bunların doğurduğu 

sorunlar,334 rivayetlerde gelecekten haber verme şeklinde ve belli bir üslûp içerisinde 

ifadelendirilmiştir.335 Mehdinin gelişiyle bütün kötülüklerin ve olumsuzlukların 

ortadan kalkacağı düşünülmüştür. Bu nedenle halife, fitne, mehdî ve deccal 

ilişkilerini  dile getiren rivayetlerin bazı kimseler tarafından tarihî ve siyasî olaylara 

göre şekillendirildiğini  söylemekte bir sakınca görmemekteyiz.336 

                                                           
333 Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, s. 315; Durmuş, M. Ali, Mehdi 
Hadislerinin Tetkiki, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000, s.146. 
334 Çelebi, İlyas, Uzak ve Yakın Gelecekle İlgili Haberler, s.32-38. 
335 Çelebi, İlyas, İslâm İnancında Gayb Problemi, s. 134-141. 
336 Fitnenin zuhur edeceğine dair haberler, istikbâle ait gayb haberleri niteliğinde kabul edilmiştir. 
Bkz., Çelebi, İlyas, a.g.e., s.127; Durmuş, M. Ali, Mehdi Hadislerinin Tetkiki, A.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000, s.187-189 ve s.207. 
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Sonuç 
 “Hilâfet Kavramıyla İlgili Hadislerin Tetkiki” isimli bu çalışmada, Orta Çağ 

olarak isimlendirilen bir dönemde, Hz. Peygamberin vefatından sonra 

Müslümanların  niçin hilâfet adıyla bir siyasî kurumu hayatlarına dâhil ettiği  hususu 

araştırma konusu yapılmamış, sadece hilâfet kurumunu meşrulaştırmak için delil 

olarak gösterilen hadisler ve tarihî süreçte hadis-hilâfet ilişkisi incelenmiştir. Hz. 

Peygamberin vefatından sonra yerine kimin geçeceği konusu, O’nun defni esnasında 

tartışılmaya başlanmış, o dönemin örfî anlayışları da göz önünde bulundurularak 

ensar ve muhacirûn tarafından Hz. Ebû Bekir halife seçilmiştir. Bu mesele Hz. Ebu 

Bekir’in halife seçilmesiyle bitmemiş, daha sonraki dönemlerde bunun siyasî 

yansımaları farklı boyutlar kazanarak artmış ve bazı rivayetlere de ulaşmıştır. Çok 

sayıda hadis kitabında yer alan hilafete konu olan hadisler senet ve metin bakımından 

incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 1. Hz. Peygamberin vefatından sonra yönetime geçenlerin, araştırmaya konu 

olan rivayetler dikkate alındığında değişik unvanlarla anıldıkları görülmüş ve mesela 

Hz. Ebû Bekir Halife, Hz. Ömer Emîru’l-Mü’minîn, Muaviye ise Melik şeklinde 

isimlendirilmiştir. Ayrıca bu unvanlar dışında halifeler, Büyük Sultan ve İmam 

şeklinde de adlandırılmıştır. Dolayısıyla Hz. Ebû Bekir’le kullanılmaya başlanan 

halife kavramının Hz. Peygamber tarafından nasla belirlenen bir yönünün olmadığını 

söylemekte herhangi bir sakınca yoktur. Rivayetlerde yer aldığı şekliyle özellikle 

halifelerin halife, halifetu Rasûlillah ve halifetullah şeklinde isimlendirilme 

meselesinin Hz. Peygambere isnat edilmesi, rivayetlerin subûtu ve delaleti açısından 

söz konusu değildir. Ayrıca halifelerin isimlendirilmesi ile ilgili rivayetlerin  

birbirleriyle çeliştiği  de görülmüştür. 

 2. Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde yer alan halife kelimesinin iddia edildiği 

gibi, siyasî anlamda hilâfete delil olması söz konusu değildir. Bahse konu olan 

ayetlerde dile getirilen husus, insanların yeryüzünde nasıl bir görev üstlenmeleri 

gerektiği ile ilgilidir. Ayrıca, Hz. Davud ve Süleyman’ın durumundan söz eden 

ayetler esas alınarak, hilâfetin Kur’an’ın bir emri olduğunu söylemek de tutarlı bir 

yaklaşım değildir. Kanaatimizce Ehl-i Sünnet tarafından ayetlerin zorlanarak hilâfete 

delil gösterilmesinin nedeni, Şia’nın Hz. Ali’nin hilâfetinin nassa dayandığı iddiasına 

cevap verme gayretidir. 
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 3. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilâfet sıralarıyla ilgili 

bilgiler veren hadislerin sıhhatli  olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. 

Her ne kadar söz konusu hadislerden bazılarının senet bakımından sıhhatli olduğu 

tespit edilse de, bu durum o hadisin metin sıhhati hakkında karar vermek için tek 

başına yeterli değildir. Yapılan metin tenkidi sonucunda rivayetlerin delaletlerinde 

problemler olduğu görülmektedir. Bir kısım rivayetlerde, Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer’in ismi zikredilmiş, bazılarında da Hz. Osman ve Hz. Ali bu sıralamaya dahil 

edilmemiş bazı rivayetlerde ise, dört halifenin ismi hilâfete geçtiği sıra dahilinde 

rivayetlerde yer almıştır. Bu durum, rivayetlerin belli bir amaca yönelik olarak 

haraket eden kimselerce ortaya atıldığını göstermektedir. 

 4. Hz. Peygamber ile bir kadın ve Hz. Aişe arasında geçen özel bir konuşmaya 

dair rivayetlerin de siyasî olarak yorumlanması söz konusu değildir. Çünkü Hz. 

Peygamberin insanların problemlerini çözmek için ihtiyaç duyan her insanla 

konuştuğu ve onlara sorunlarının çözümü noktasında yardım ettiği bilinmektedir. Söz 

konusu rivayetlerin bir kısmının isnad bakımından sıhhatli olduğu görülse de Hz. 

Peygamberin bir kadına kendinden sonra yardım edebilecek kimselerin ismini 

zikretmesi, ileride o kimsenin Hz. Peygamberin işareti ile halife olacağı anlamında 

düşünülmesi rivayetlerin delaleti bakımından zorlama bir yorum olarak 

görünmektedir. Hz. Peygamberin, kendinden sonra yönetime geçecek halifeleri 

rüyâsında gördüğüne dair rivayetler de  senet bakımından zayıf olduğu gibi, Hz. 

Peygamberin hayatı boyunca bütün faaliyetlerini rüya yoluyla değil de bir işin 

gerekleri ne ise ona göre yaptığı ve meseleleri de vahyin yol göstericiliğiyle çözme 

yoluna gittiği gerçeğiyle çelişmektedir. Ayrıca Hz. Peygamberin hastalığı sırasında 

Hz. Ebû Bekir’i namaz kıldırmak için görevlendirmesi ile ilgili rivayetleri de halife 

tayini ile ilişkilendirmek mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber daha önceleri Hz. 

Ali’yi Tebûk Gazvesi’nde, Ummu Mektûm’u Hendek Gazvesi’nde ve Hz. Osman’ı 

da Zâtu’r-Rıka Gazvesi’nde yerine vekil olarak bıraktğı için aynı şeyi onlar için de 

düşünmek mümkündür. Bu husustaki rivayetler, daha sonraki nesil tarafından Hz. 

Peygamberin Hz. Ebû Bekir’i hilâfete işareti olarak yorumlanmış olup, yapılan senet 

ve metin tetkîki sonucunda bunun zorlama bir yorum olduğu belirlenmiştir. 

  5. Otuz sene hilâfetten sonra saltanatla yönetimin olacağı hususu hadislerde 

yer almıştır. Otuz yıllık nübüvvet hilâfetinden sonra saltanatla yönetimin, daha 
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sonraki dönemde zorba krallık ve sonrasında da rahmet hilâfetinin yeniden olacağına 

dair rivayetler, senet bakımından zayıf olduğu gibi metin bakımından da 

delaletlerinde problemler olduğu görülmüştür. Nasıl ki hilâfeti, nassa dayanan bir 

kurum olarak kabul etmek söz konusu değilse, aynı şekilde saltanatı, zorba krallığı 

ve rahmet hilâfetini de ayet ve hadislere dayanan siyasal kurumlar olarak düşünmek 

doğru bir yaklaşım değildir. 

  6. Aynı dönemde iki halife ortaya çıktığında, diğerinin veya daha sonra halife 

olduğunu iddia edenin ne şekilde yönetimden uzaklaştırılacağı sorunu hadisler 

vasıtasıyla çözülmek istenmiştir. Böyle bir çözüm yolu söz konusu hadislerin senet 

ve metin tetkîki sonucu tutarlı görünmemektedir. Çünkü hadisler isnad bakımından 

zayıf olduğu gibi, metin bakımından da Hz. Peygamber sonrası siyasî rekabeti dile 

getirir niteliktedir.  

 7. Halifelerin sayısı hakkında ileri sürülen üç, beş ve on iki sayılarının yer 

aldığı rivayetlerin daha sonraki dönemlerde siyasî amaçla Hz. Peygambere isnat 

edildiğini söylemek mümkündür. Çünkü rivayetler isnad bakımından zayıf olduğu 

gibi metin bakımından da birbirleriyle çelişmektedir. Bazı rivayetlerde “on iki emir” 

bazılarında ise “on iki halife” kavramları yer almaktadır. Ayrıca Emevî halifelerinin 

sayısının dahi 14 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, halifelerin sayısının Hz. 

Peygamber tarafından tespit edildiği iddiası realiteye de ters düşmektedir. Hadis 

kaynaklarında yer alan on iki imam ve benzeri hadislerin ortaya çıkmasında Şia’nın 

on iki imam anlayışının etkisinin büyük olduğunu söylemek mümkündür. 

 8. Gelecekte halifelerden birinin çok mala sahip olacağı ve bu malı insanlar 

arasında dağıtacağını dile getiren hadislerin Hz. Peygambere ait olması söz konusu 

değildir. Çünkü vahyin bildirmesi dışında Hz. Peygamberin gelecekte vuku bulacak 

olaylar hakkında bilgi vermesi Kur’an’a aykırı bir durumdur. Ayrıca halife, mehdî ve 

deccal ilişkisini dile getiren hadislerin de hilâfetin nassa dayandığını iddia eden 

kimselerin iddialarını haklı çıkaracak sıhhatte olmadıkları yapılan senet ve metin 

tetkîki sonucunda görülmüştür.    

 9. Hz. Peygamberin vefatından sonraki dönemde Müslümanların siyasî 

literatürüne giren ve pek çok sayıda rivayette yer alan, ayrıca çeşitli tartışmalara 

konu olan hilâfet meselesi, günümüzde bazı kesimlerin zihinlerini meşgul 

etmektedir. Hilâfeti o günün şartlarına göre şekillenmiş siyasî bir kurum olarak 

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight

muhammed
Highlight



  
 

243 

görmeyerek ona dinî kutsiyet katmak isteyen ve bu kurumun yeniden hayata 

geçirilmesini dinî bir emir telakki eden dinî cemaat, grup ve oluşumlar bu 

düşüncelerini rivayetler yoluyla desteklemeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bu 

grupların hilâfetle ilgili düşüncelerini mesnet kabul ettikleri dinî naslar/rivayetler 

çerçevesinde yeniden gözden geçirmeleri yararlı olacaktır. Aksi takdirde Kur’an’da 

yer almayan ve ayrıca Hz. Peygambere ait olduğu senet ve metin bakımından 

eleştiriye açık çok sayıda rivayet esas alınarak geçmişin siyasî tecrübelerini dinin 

mutlak emri kabul etmek gibi bir yanlışlığa düşülmüş olacaktır. 
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ÖZET 

CANİKLİ, İlyas, "Hilâfet Kavramıyla ilgili Hadislerin Tetkiki" Doktora Tezi, 

Danışman: Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOĞLU; XIII+265. 

"Hilafet Kavramıyla İlgili Hadislerin Tetkiki" isimli bu çalışma; giriş ve üç 

bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde; "Halife", "Hilâfet" kavramlarının hangi tarihî ortamda 

kullanılmaya başlandığı konusu üzerinde durulmuş, Kur'an'dan hareketle 

"Hilâfet" ve "Halife" kavramlarının nassa dayalı bir yönünün olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Birinci bölümde; "Hilâfet (Halife) “nas” ilişkisi ele alınmıştır. Özellikle Hz. 

Peygamber'in hastalığından sonra başlayan yönetime kimin geçeceği ile ilgili 

siyasî tartışmalar, daha sonraki dönemlerde Hz. Peygambere ait rivayetlermiş gibi 

nakledilmiştir. Tarihin hadisleştirilmesi olarak niteleyebileceğimiz bu durumu göz 

önünde bulundurduğumuzda, hilâfet modelinin dinî naslara dayandırılma 

iddialarının tutarlı olmadığı görülmüştür. 

İkinci bölümde ise; Muaviye ile başlayan yeni dönemde, "Saltanat-Nas" 

ilişkisi ve iki halife sorunu ele alınmıştır. Nasıl ki, Hz. Peygambere isnatla 

birtakım rivayetler delil gösterilerek hilâfetin nassa dayandığı iddiası gündeme 

getirilmişse, aynı şekilde saltanat modelinin meşruluğu da dinî naslara 

dayandırılma yoluna gidilmiştir. Tarihî olaylar ve yapılan incelemeler yardımıyla, 

bu iddiaların sağlam dayanaklardan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Üçüncü bölümde de; rivayetlerde halifeler ve halifelere izafe edilen bazı 

özellikler incelenmiştir. Halifelerin sayısı, halifelerden birinin çok mala sahip 

olması, halife-fitne ilişkisini dile getiren rivayetlerin yaşanan siyasî olaylar 

sonucunda ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır. 

 Bu çalışma sonucunda, "Hilâfet Modeli"nin" nassa dayalı bir yönünün 

olmadığı, zamanın şartları çerçevesinde geliştiği, Kur'an, Hz. Peygamber'in 

sünneti ve insanlığın yaşadığı tecrübeler göz önünde bulundurularak değişik 

isimlerde yeni modellerin denenmesinde dinî açıdan her hangi bir sakıncanın 

olmadığı kanaatine varılmıştır. 



ABSTRACT 

CANİKLİ, İlyas; “The Investigation of the Hadiths Related to Caliphate 

Concept”. Doctorate Thesis, Adviser: Prof. Dr. M. Hayri KIRBAŞOGLU,  XIII+265. 

This thesis which is named "The Investigation of the Hadiths Related to 

Caliphate Concept" is based on three chapters. 

In the introduction chapter, it was studied in which historical environment 

of the caliphate and caliph terms began to use. It was obtained that the caliph and 

caliphate concept weren’t based on “nas” with the Quranic perspective. 

In the first chapter the relation between caliphate and “nas” was taken into 

consideration. Especially, the political discussions related to who would be caliph 

began after illness of Hz. Muhammed has been narrated as the prophet's sayings 

in the later terms. When we consider this condition, which will be named "making 

hadith of history" it was seen that the arguments caliphate model based on 

religious “nas” are not consistent. 

In the second chapter, in the new term started with Muaviye, the relation 

between nas-sovereignty and the problem of two caliphs has been obtained. As 

some hadiths are evidence related to Hz. Muhammed the arguments of caliphate 

based on “nas”. At the same time the legitimating sovereignty model has been based 

on religious verses. By the means of studying and researching and historical data 

it was obtained that this arguments are deprived on the strong basis. 

In the third chapter it was studied caliphs in hadiths and some characteristic 

of caliphs. It was obtained from hadiths, which have been occurred in the 

consequence of political events, the number of caliphs, being richness of a caliph 

than the others, the relation between caliphs and discords.  

In the consequence of this study it has been satisfied that "Caliphate 

Model" wasn’t directed on “nas”. It has been developed according to the conditions 

of the time. It has been satisfied to try new model in different names in terms of 

religion, considering Quran, Hz. Muhammed's sunne and the experience of 

human beings. 
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