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HtLAFETiN KUREYŞL1L1Gİ
Doç. Dr. M:elımed Said HATİBOGLU

İslam, nered(~ ve hangi çeşidden olursa olsun, hilgisizliği, cinıiliyye-
ti yok etmek üzere "iiClHI hulmuş, ilıne ve ahlaka dayalı ilahi bir inkı-
Iabm adıdır. Kur'an-ı Kcrim "Oku" emriyle Peygamberine nazil olma-
ya haşladı, beşer ilminin temel vasıtası "kalem"i ismen zikre(l(~rek.

Mekke civarındaki Hıra dağının hir mağarasında, H~mazan aymda,
dinı inzivaya çekilmiş Ümmi zata, Cebrail AleyhisseIamın aracılığı ile
başlayan hu ilahi tebşırat, mcnşei Hz.İbrahim'e dayalı İslam ılininin
son ve "ksiksiz tebliğine başlangıç teşkil etti! .

işte bu ilk ayetlerde geçen Hah-İnsan-İlim üçlüsii, kurulmakta olan
İslam binasının temd meşguliyet sahasını teşkil edecekti,..

İNSANIN YAHATILIŞ GAYESi

Ademoğullarını, yarattıklarıımı pek çoğuna üstün kılılığını helirten
Ceniib-ı Hakı, onları niçin yarattığı sualinc şu eevahı vermektedir:
"Cinn'i Ye İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattını"3. istenen
bu kulluk vazifesinin hangi yolla mümkin olduğu da söylemektedir:
"Kulları arasında Allahtan haşyet duyanlar ancak iilimlerdir"4.

Allahtan haşyet duymak ilmi gerektirdiğine göre, Onun ve mahlu-
katının her çeşid hilgisi, bu gayenin birer vasıtası oluyor demektir. Neti-

1 96.Aluk. 1-5. Son üç scmavi dinin, y,mi, Yuhiıdilik, Hıristiyunlık ve 1slamın utası dıı-
rumUlula olan Hz.İbralıilU, Kur'au-ı Kerlmiu beyani"ıC, ne Yahudi, ne ıle Nasram, fakııt Hanif
Lir "miislim"idi (3 ...\I-i 1mr3U, 67).

2 17.1sra, 70.
3 SL.Zariyiit, 56.
4 35.Fiitır, 28.
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ce olarak hütün ilim talihleri, hu ayetin muhatahlan durumundadır.
AIHihm, canlı olsun, cansız olsun, yarattıklarının mahiyetinden, arala-
rındaki ilişkilerden bihaher olanların Ona hakkiyle loıIluk edehilmeleri.
ne imkan varmıdır?

}Ickke'de nazil olan ayetlerden hirisinde Hı.Peygambere şu eınır
vardır: "Ya Rahbi, beni ilimde fazlalaştır"s.

İnsanlar arası t(~k üstünlük ölçüsü ilimdir: "Bilenlerle hilmiyenler
hiç bir olurmu ?"6.

İlim sahibliği, hiçhir soyun, ırkın, kavmin veya hölgenin inhisihın-
da olamıyacağma göre, Kur'an-ı Kerim, kendi coğrafyasını daha haş-
langıçta çiziyor demektir.

İSLAMıN HiT AB ÇEVHESi

Hangi neviden olursa olsım, mevzuunu insan teşkil eden her din, za.
manın belli hir bölümünde, dünyanın herhangi bir yerinde ve lıcrhangi
bir kavim arasında doğmak durumımdadır. Bu üç unsurun scçiminde
göıetilen kL'itasların ayrı ayrı ızahına gidilebilir ve mesela İslam niçin
üçüncü asırda değil de, yedincisinin başında, neden Çin'de değil de, Ara-
histanda doğmuştur suallerine cevab aranabilir. Biz, ayrı birer araştır-
ma mevzuu olan bu sahalara girmeyccek, Mekke'de, Kureyş içinde doğ-
muş hu dınin illemşümul-üniversel vasfını ortaya koymaya çalışacağız.

Gerçekten de İslam, Kitabı ve Peygamberi ile, bütün beşeriyeti
kuşatıcı bir hüviyet belirtmekte, sınırlı hir coğrafyaya inhisar etmemek-
tedir. Kur'an-ı Kerimde bu vasıf, muhtelif şekillerde ifade edilmiş bu-
lunmaktadır. Misal olmak üzere, iki kelimede, Na", ve Alem kelimelerin-
de, bu iki kaynağın nasıl takdim ediliyor olduklarını görelim:

Nas Mefhômu

Mekkede nazi] olmuş kısa bir Surede bu kelime, bütün insanları
ifade etmek üzere, Yaratana izafe edilmiş olarak geçmektedir: Allah,
nas'ın ilahıdır, nasın melikidir, nasın rabbidir7• Nas kelimesinin Kur'an-ı

5 20. Tahii, 114.
6 39.Zumer, 9.
7 1H.Na" 1-3.
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Kerim ve Hz.Peygamber ilf~ilgili kullanılışı, mpseleyi aydınlatıcı miihi-
yettedir.

a- Nas ve Kur'an-ı Kerim

Gönderdiği Kitabı, "Habılen gelen öğüt", "fikri şifa" ve "Mü'min-
lcre rahmet" olarak vasıflandıran Cemib-ı Hak, onu: "Ey ]\as, Ey İn-
sanlar" hitabiyle takdim ctmektcdirs.

Kur'an-ı Kerim Hz.Peygamhf're, Nas'ı (İnsanları) zulmetten mıra
çıkarması için gönderilmiştir9•

Kur'an-ı Kf~rim, Ramazan ayında Nas'a hidayet ulmak üzere nazil
olmuşturlo.

b-- Niis ve Hz.Peygamber

Aşağıdaki ayetlerde İslam Peygamberi biitün insanlara muhatah
kılınınaktadır:

"De: Ey Niis, ben sizin hepinize Allahın Resôlüyiim"l i •

"Seni Niis'lIl hepsi İçin gönderdik ... "Il.

"De: Ey Niis, hen sİzı' aneak apaçık bİr uyarıcıyım"13

Daha Mekke devresinde, yani, İslamın lıenü~ siyasi bir bünyeye
kavuşmadığı bir zamanda, İslam Peygamherinin hütün beşeriyeti kuşa-
tıcı bir lıitabın sahibi olduğu huslıSıı, tevil götürmeyecek şekilde beyan
edilmiş bulunmaktadır.

ALEMLER MEFHlJMU

Cenab-ı Hak, nasıl muayyen bir nesIin, devrin veya mekanın Allahı
değil de, Rabbu'l- Alemin: Kainatın Rabbi ise, Onun son kitabının ve
son peygamberinin hedefi de, şınırlı dı:ğil aIemşümuldür. Bunu da iki
bölümde misaııeyelim:

8 10.Yunus, 57.
9 14.İbriihiın, L.Kl'ş.16.NHlıl, 44.

10 2.Bakara, 185.
II 7.A'rUf, 158.
12 34.51'01', 28.
13 22.Hacc, 49.A)'1'1ca l,k.10. Yun"" 2; 39.Z\lIll"I', 41; Medinc uevr"9iııd,'ıı: 4.Ni5iı, 79,

105,170; 2.Rakara, 221; 3.Al-i İnıriın, 138.
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a- Alemle)' ve Kur'an-ı Kerim

Bu Kitab, li'l-alemin: alemler için, yani, yaratılmışların hepsi, yar.
lık dünyası için hir zikir' dir14•

b- Alemler ve Hz.Peygamber

Kur'an-ı Kerimin Hz.Peygambere gönderiliş sebebIerinden birisi,
şahsen onunla lıütiin alemlere Nezir'lik yapacak olmasıdıris.

Beşeriyyetin mutlak saadetine v{:sile olması bakımından onu Ce-
ıüı.h-ı Hak: "Seni ancak alemler'e Rahmet olarak gönderdik" ayetiyle
takdim etmektedir16•

RİsALETIN İLK ÇEVRESi

HJI.Pcygambcrin mcnsııb olduğu kavim ve yaşadığı {;evre, tabia-
tiyle onun ilk mulıatablarını teşkil edecekti. Kendi muhitini bll'akıp,
başka bir coğrafyaya davetle işe başlaması düşüniilemeyeceği içindir ki,
bu gerçeğe ii?aret mahiyetindeki bazı ayetler, zaruri olarak mevzii ma-
nada gelmiş, ve bu keyfiyet, bazılarına, İslamın belli bir kesime mahsus
olduğu intibaını vermiştir. Böyle bir iddiaya mesned yapılmak istenen
ayetler!?, yukarıda Jlikrettiğimiz ayetlerle asla tez ad teşkil etmemektc.
dir. Bunlar, hir dinin tebliğ usulü ilc, metodu ile ilgili irşadlardır, pey-
gamberliğin, doğduğu ortamdan başlayarak insanlık alemine maledil.
mesi lüzumunu bildirmektedirler.

Hz.Peygamberin risalet faaliyeti, keza, alemşümul istikamettedir.
İlk sıralar, bütün insanları hedef alan çalışmaları istediği neticeyi ver-
ınediği için büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Teselli mahiyetinde nazil
olmuş ayette: "Senin Rabbin istese, yeryüzündekilerin hepsi toptan
iman eder. İnsanları zorlamı mü'rnin edeceksin ?"ıg denmek suretiyle
Hz.Peygamberin daha başlangıçta hangi hedefe sahib olduğuna telmihte
hulunulmaktadır.

14 6S.Kalcm, 52; SL.Tek"ir. 27: :18.Siid,87; ı2.'Yü.uf, 104; 6.E,,'iim, 90 ... Du ••yetleriu

hepsi Mckke devri"e ai,ldir.
15 25.Furkiin, 1.
16 2LEnbiyu, 107.
17 36.Y,hin, 6; 19.1IIcryelıı, 97; 20.Tahii, 132; 26.Şuarii, 214; 6.En'am, 19; 43.Zuhruf.

44; 32.Scede, 3.Bu ayetler de hep Mekkidir.
18 10.Yün" •• 99.
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Mesela, Hz.Peygamberin, Ehl-i Kiıab'a da peygamber olduğunu
bildiren ayetl9, İslamın Arabıara has rı gibi bir düşünceyi kat'iyyetle
yıkar. Çünkü Ehl-i Kitaba Arab denemeyeceği gibi, onların ecdleri de,
Arablar gibi inzar edilmemiş kimseler değildi.

Hz.Peygamberin, tarihi bir teşebbüsü de, bu keyfiyetin delillerin-
dendir. Muharrem 7 lMayıs 628 tarihinde, Hudeybiyye dönüşü, yani,
daha Mekke fethi tamamlanmadan, onun komşu devletlere, İslama da-
vet mektuhları gönderiyor olmasını başka türlü yorumlamaya imkan
yoktur20.

"Peygamberlerin sonuncusu'nun2! getirdiği din, beynelmilel olmak
durumundadır.

Allah, Peygamberini, bütün dinlere hakim olacak bir Hak Dini ilc
gönderdiğini söylediğine göre, böyle bir dinin mahalliliğinden elbette
bahsedilemez22.

Beşeriyyetin son dini İslam bütün dinlere galib kılınınca, başkaca
bir din aramaya mahal kalmayacaktır:

"Allah katında din İsliimdır"23.

"İsliimdan başka bir din isteyen, kabUl görmeyecektir"24.

Ye Yeda Haccının 9 Zilhicce II /8 Mart 632 günü nazil olduğu bildi-
rilen ayeti, bu keyfiyetin mührü hükmündedir:

" ... Bugün dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamla-
dım, size din olarak İslam'ı seçtim ... "2S.

İSLAM TOPLUMUNUN ANA DE~ERLERİ
İNANÇ TOPLUMU

Giriş bölümünde, hitabının bütün beşeriyyete yönelik olduğunu
gördüğümüz İslam Dini, "Mü'ıninler Kardeştir" ayetiyle26, bütün mün-

19 S.Maide, 19.
20 ıbn Sa'd, I, 258-291/10, 15-38. Bu keyfiyeti kabul eden hayli müsteşrik vardır, bk.

T.W.Arnold, Inıişar-. Islam Tarihi, 61-, krş.Dogmc, p.24-; Ca.ıani, LV, 415-, VII, 171.
21 33.Ahzab, 40.
22 6L.Saff, 9;48.Feth, 28; 9.Tevbe, 33 ayetlerinde de aynı ifade mevcuddur.
23 3.Al-i lmran, 19.
24 " ", 85.
2S 5.Miiide, 3.
26 49. Hucuriit, 10.
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tesibIerini manevi çatı altında birleştirmekte, dil ve kan birliği esasına
dayalı eski cemiyet binasını yıkarak, onun yerine, inanç birliği üzerine
kurulu bir toplum vücuda getirmektedir ki, Kur'ani adı Ümmet olan
bu yeni toplumun devleti de, Hieretle birlikte Medinede kurulmuş bu-
lunuyordu27.

İleriki bahislerde ele alacağımız, Hilafet makamını Kureyş'e has
kılan görüşlerin Kur'ani talıIiIini yapabilmek için, İslamın temel kita-
bında ve peygamberinin hayatında bu telakkinin nasıl anlatılıp nasıl
tatbik edilmiş olduğunu bilmeye mutlak ihtiyac vardır.

ÜMMETTE IRKIN YERİ

İslam toplumunun Kur'an-ı Kerimde yer alan tavsifleri incelendiği
zaman görülmektedir ki, buıılarda kavim unsuruna herhangi bir değer
verilmiş değildir. Kur'an-ı Kerimin muhatabları, şu veya bu isimdeki
maddi kavimler değil, Mü'miııler-Kafirler, İyiler-Kötüler, Akıllılar-
Akılsızlar, Doğru Sözlüler-Yalancılar V.s. gibi, değişik değerlere sahih
manevi toplumlar olmaktadır.

Hz.Peygamber, İslamı tebliğ vazifesinde, insaıılar arasında her-
hangi bir ethnique ayırıma gitmemekte, karşısındakilere tam bir eşitlik
içinde hitab etmektedir. "Aranızda adil davranınam emredildi"28, "Size
eşit şekilde bildirdim, de"29ayetleri bunun delillerindendir.

Cenab-ı Hakkın adil Ümmet teşkilini emreden30, ve ilk müslüman-
larea gerçekleştirilmiş böyle bir Ümmeti öven31 beyanlarında, kavim

27 21.Enbiyii, 92; 23.Mu'minun, 52; 2. Bakara, 143. Hz.Peygamberin Medinedeki ilk se-
nelerinde hazırladıklan vc Medine şehir devletinin Anayasası hükmünde olan Nizamniimenin
ilk maddesinde, Müslümanlann ve anlaşmalı olduklan kimselerin, diğer insanlardan ayn bir
tl m m e t teşkil ettikleri husıisu yer almaktadır ki, Yahıidiler de bu ümmete dahil idiler (25.

madde), Vesilik, r.l.
28 42.Şftra, IS.
29 2L.Enbiya, 109.
30 3.Al-İmran, 104.Ayetin başında geçen ibareyi, mesela: "Sizden öyle bir cemiiat bu-

lunmalı ki ...•• şeklinde terceme etmenin. ve ayette belirtilen vazifeleri, sadece bu cemaate dü-
şen bir işmiş gibi anlamarun. Kur-an-' Kerimin ruhuna aykırı olduğunu burada belirtmeliyiz.
Ayetin manası, "Siz ... olan bir tlmmet hiline gelin" demektir. Nitekim bu ayette tlmmetten
istenen hususlar, Kur'an-ı Kedınin muhtelif yerlerinde, bütün müslümanlara teşmil edilmiş ola-
rak geçmektedir, bk.22.Haee. 41; 9.Tevbe, 71, 112.

31 3.Al-i İmriin, 110.
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unsuruna hiç temas yoktur. Bu ideal İslam toplumunun: hedefi, falan
kabileye veya ırka hizmet değil, iyiyi, güzeli hakim kılmak, her türlü
çirkinliği ortadan kaldırmaktır.

Medinede ilk İslam devletini kuran Müslümanlar arasında Mekke-
den gelmiş KureyşIi Muhacirler ekaIIiyct halinde idiler ve bu genç dev-
letin teb'ası çeşidli kabilelerden teşekkül ediyordu. Nesebleri karışık fa-
kat imanları bir bu Müslümanları Kur'an-ı Kerim: "Gerçek Mü'minler"
şeklinde vasıflandırmakta32, gerçek mü'minIikle kavim endişesinin bir
münasebeti olmadığını tescil etmektedir.

İlk MuhacirIer arasında mesela bir Suheyb ibn Sinan (ö.38 (658)
vardır33. Hicretc niyyetlendiğini sezen Kurcyşli MüşrikIer kendisine şöy-
le demişlerdir: "Aramıza sırtı çıplak, perişan geldin, burada mal mülk
sahibi oldun, şimdi de, malınla canınla savuşmak istiyorsun, valIahi bu-
na müsaade etmcyiz"34. Maddi varlığını bırakmak karşılığında cauım
kurtarabilen bu Sahabinin Bizans asıllı olduğu mervidir. İslamlar ara-
sında o derece itibar sahibi idi ki, Hz.Ömer, suikasddan sonra Cami~'Te
gidemediği için, kendi yerine Ümmete imamlık yapmak üzere, onu ve-
kil tayin etmiştj35. Tekrarlayalım ki, benzerleri pek çok olan bu zatlar,
zikrettiğimiz ayetlerin muhatabı gerçek mü'minlerdir.

KUR' AN-I KERİMDE KAVMİYET ANLAyışı

Irk Viikıası

İslamın Kitabı, ırkIarın varlığım ilahi bir tensib olarak görmekte,
ırk farkWığını bir hikmete dayandırmaktadır. Bu hikmet, millet ve kabi-
lclerin "tearüf"üdür:

"Ey İnsanlar, biz sizi bil' erkek ve bir kadından yarattık, sizi Şu-
he'lere, Kabile'lere ayırdık ki Teiirüf'te bulunasınız ... "36.

Arabçada A-R-F maddesi, irfan, bilgi, ilim demek olduğu gibi, urf:
yükseklik manasına da sahibdir, dolayısiyle Tearüf, hem birbirini bil-
mek, tammak, anlamak manasındadır, hem de karşılıklı yükselmek.

32 8.Enfiil, 74; krş. 2. Bakara, 218; 9.Tevbe, 200.
33 ı.ôbe, III, r.4108.
34 ıbn Hişam, I, 477.
35 BuMri, TS, 27.
36 49.Hueuriit, 13.
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Farklı cemaader teşkil etmenin, bölgelere, partilere, kulüblere ayrıl-
manın, insanlığın müsb et istikamette yükselişinde niühim bir teşvik
unsuru olduğu kabul edilirse, yukarıdaki ayette bahsedilen' hikmet daha
iyi kavranabilir.

Cenab-ı Hak, Müslümanları iyilik yolunda yarışmaya davet eder:

"Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın"37.

Kemale yöneliktoplu bir yarışmanın yapılabilmesi, bu yanşmaya
takımlar halinde girmeyi gerektirdiğine, yani, takımlaşmak, terakki
yarışında temel unsur olduğuna göre, milletleri ve devletleri, en büyük
yarışmacılar olarak değerlendirmek, Kur'ani hikmete uygun olsa gerek-
tir.

Akrabiilık Viikıası

Herkesin, erkek tarafı ve kadın tarafı olmak üzere, başlıca iki kol-
dan akrabaya sahib olması, yine ilahi takdir icabıdır:

"Beşeri sudan yar~tan ve ona neseb ve siliriyet veren odur"38.

Akraba ismi, maddi veraset ve nikah sahasında geçerlidir ve bunun
dışında bir imtiyaza sahib değildir.

Peygamber devrine aid aşağıdaki hadise, nesebi yakınlığın kul hak-
kına herhangi bir dahli olamıyaeağını belirtmekte emsalsizdir:

Kureyşin ileri gelen kollarından Mahzumlulara mensub bir kadın,
Mekke fethi günü (20 Ramazan 8/11 Ocak 630), ganimet malından mü-
cevherat çalar. Böyle bir fülin sahibi Kureyş eşrafından olduğu için, ak-
rabiisı arasında büyük endişeye sebeb olur. İslamın sirkat cezası ile Ku-
reyşlilik şerefinin haleldar olacağını düşünürler. Hususi af çıkartmak ga-
yesiyle Peygambere baş vurma çareleri aranır. Durumdan haber alışı
üzerine Hz.Peygamberin söylemiş olduklarını dinleyelim:

"Sizden önce, sapıtan, heUik olan İsrailoğullarını bu akınete sürük-
leyen şey, eşraf hırsızlık yaptığında onu salıvermeleri, güçsüzleri yakala-
dıklarında da ellerini kesmeleridir. Kızun Fatıma hırsızlık yapsa muhak-
kak elini keserim"39.

37 2.Bakarn. 148; 5.Maide, 48.
38 25.Furknn, 54.
39 Buhar., 60.Enbiya, 54/IV. 150; 62.Fadıiilu'I.Ashab. 18/IV, 213-4; 64.Mağıizi, 53 i

V, 96-97; 86.Hudiid, ll, 12 lVIII, 16; Mıı./im, 29.Hudiid, 8, 9 IIlI, 1315; Mıı.ned, VI, 162.
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İctimlü Sınıf Vakıası
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Cemiyetlerin, farklı meslek ve refah seviyesinde insanlardan müte-
şekkil bir yapı göstermesi, yine ilahi takdir cümlesindendir. Kur'an-ı Ke-
rimin bu noktada işaret ettiği hikmet, hizmet ve imtihan olmaktadır:

"Verdiği imkanlarla sizi imtihan etmek üzere, sizi yeryüzünün hali-
feIeri kılan, kiminizi kiminize derece derece üstün yapan O'dur ... "40.

"İnsanların dünyevi hayattaki maişetlerini Biz taksim ettik, bazısı-
nı öteki üzerine derecederece üstün kıldık, birbirlerine hizmet edebilsin-
ler için ... "41.

Kölelik:

İslamın zuhı1ru asrında, Arabistanda ve sair ülkelerde hürlerin yanı
sıra köleler de vardı. İslam, ictimai yapıya yerleşmiş bu gayr-ı insani
tatbikatı, kaldırılması gereken bir müessese olarak gördü ve o yapıyı
tahrib etmeyecek şekilde izalesine müteveccih teşvik ve tatbikatta bu-
lundu.

Daha Mekke devrinde, köle azildı, bir fazilet füIi olarak değerlendi-
rilmiştir42.

Medine devresinde ise, köle azadı, katil fidyesi mukabiIi sayılmış43,
yemin kefareti olarak görülmüş44, ve nihayet, devlet gelirlerinin sarf ma-
hallerinden birisi, yani bir devlet vazifesi olarak kabul edilmek sı1retiy-
le4s, bu sınıfa son verilmek istenmiştir. Kat'i neticenin alınmasında vaki
gecikme mes'ı1liyeti herhalde Kur'an-ı Kerime aid değildir.

Sınıf Değişimi

Kur'an-ı Kerim, hernekadar bu ietimai sınıfları birer vakıa olarak
görüyor ise de, bunların, dünyaya nasıl geldilerse öyle gidecekleri şeklin-
de bir cebriyeeiIiğe asla yer veriyor değildir, sınıf değişmezliğine delalet
edebilecek hiçbir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu bakımdan üstün ırk,
üstün kavim gibi bir iddiaya İslamda yer yoktur. Bilakis Kur'an-ı Kerim,

40 6.En'iim. 165.
41 43.Zuhruf, 32.
42 "fekku rakabe", 90.Beled, 13.Krş.2.Bakara, 177.
43 4.i'iisa, 92.
44 5.~fô.ide, 89; 58.Mııcadele, 3.
45 9.Tevbe, 60.
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dünyada iyi veya kötü, üstün veya aşağı durumdaki toplumların sıfat
değiştirmesini gayetle miimkin görmektedir:

'~Bir kavim kendilerini değiştirınedikçe Allah onları değiştirınez"46.

Bu imkan sebebiyledir ki, kötü denen bir kavim, aslında tam tersi
bir durumda olabilir:

"Ey imlin edenler, birkavim diğer kavmi istihzaya kalkmasm, mÜ1n-
kindir ki berikiler ötekilerden hayırlıdır ... "47.

İslam toplumu açısından da durum farklı değildir. İslama ilk muha-
tab olan kavmin, bu dine layık vasıfta olduğu için bu şerefe nail kılındığı
söylenemez. Kur'an-ı Kerimin gözettiği husus, insanların kendisine layık
seviyeye gehncleridir. Liyakat gösteremeyenlerin yerini başkalarının
alacağından bahseden ayetler karşısında, mesela Arab kavmi ne ebedi bir
fazilet balışetmek nasıl mümkün olabilir?

"İsterse Allah sizi yok eder, ey insanlar, başkalarım getirir ... "48.

"(Ey Mü'minler), eger Allahtan yüz çevirirseniz, sizin yerinize bir
başka kavim getirir ... "49.

"Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, (bilsin ki) Allah öyle
bir kavim getirir, onları sever, onlar da Onu sever ... "SO.

Görüldüğü üzere, Allahın nazarında mü'minin değeri, Aralı, Fran-
sız, Islav v.s. olmak değil, Allahın dininde sebat etmek, Allahın sevdiği
ve Allam seven kişi olmaktır. Böyle bir kimse, nesebi ne olursa olsun,
Allahın makbUl kuludur:

"Sizden, erkek olsun, kadm olsun, bir iş görenin işini ziyana uğrat-
mam, birbirinizden meydana gelınişlerBiniz ... "sı.

"O (Kıyamet) günü sUr üfürüldüğünde, ne nesebin faydası vardır, ne
de birisinden birşey iBteyebilirler-Kiınin amelleri ağır basıyorsa, feliha
erecek olanlar onlardır"S2.

46 13.Ra'd, ll.
47 49.Hucurat, lL.
48 4.l\"isa, 133.
49 47.Muhamıned, 38.
50 5.Miiide, 54.
51 3.Al.i İmfan, 195.
52 23.Mu'minun, 101-102; bk.lbn Sa'd, I, 34/12.
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Aııiret gününün geçer değerine dünyada iken talib olmayanlara, ta-
biatiyle ahiretin fdah getirmesi mümkün değildir.

Müslümamn Kifir Akrabisı

.Allaha ve ResUlüne karşı gelen kimseleri, bunlar ister baba, evlad,
kardeş ve kabiledaş olsunlar, mü'min toplum sevemez, imam olmayan
bir akraba, kalbi yakınlığa layık değildir53. .

Mekkeli Müşriklerin tazyikiyle Medineye göç etmek zorunda kalan
Muhacir Müslümanlardan bazısı, kendilerini yerlerinden yurdlarından
ettikleri halde, bu akrabalarına sevgi izharından, bir vakit, kendilerini
alamamışlardı. Bu çeşid neseb düşkünlüğünün .Allah katında değeri ol-
madığını Kur'an-ı Kerim tekrarlamak lüzumunu duymuştur:

"Kıyiimet günü, ne akrabinız, ne çocuklannız size fayda verecek.
tir"54.

"Ey imin edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi, eger imin yerine
küfrü seviyorIarsa, veliler edimneyin, kim onlan veli edinirse, ziilimlerin
ta kendileridir"55.

Adiletle Neseb

İslam toplumunun adalet hayatında kan yakınlığının hiçbir tesiri
olmayacaktır:

"Ey imin edenler, adileti yerine getiren, Allah için şiilıiellik eden
kimseler olun, isterse kendinizin veya ana babanızın ve akrabinın aleyhine
olsun ... "56.

Aynı emirle başlayan bir başka ayette, İslamın istediği takvanın
muhteşem bir maddesi şöyle ifade edilmektedir:

"Ey imin edenler .... bir kavme (duyduğunuz) nefret, size, idil
davranmamak cürmünü işletmesin, adilolunuz, bu, takvaya en yakın
harekettir .. "57.

53 58.Mucadele, 22.
54 60.Mumtehıne, 3; krş. 39.Zllmer, 3.
55 9.Tevhe, 23.
56 4.Nisa, 135.
57 5.Maide, 8.
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İlahi terazide ka~imleri, sınıfları, cinsleri tartacak tek değer ölçüsü
Takva'dır:

"Allah katında en üstün olanınız, en müttakinizdir"58.

Takva, her çeşid küfürden, çirkinlikten, eksiklikten, aşırılıktan,
haksızlıktan uzak durup, kemal mertebesine erişmektir59• Gerçek mü'.
min olmak en üstün derecedir:

"Eger Mü'minseniz, en üstün olanlar sizsiniz"60.

İslamın ilk senelerinde Müslümanlar, işte bu ölçülerle tartılıp bir-
birinden farklı sayılabiliyorlardı. Mesela:

"Mü'minlerden mazeretsiz olarak evlerinde oturanlar, ~ah yolunda
mal ve can vererek uğraşanlarla elbette bir olamaz. Allah bu ikincileri,
oturanlara nisbetle, bir derece üstün kılmıştır ... "61.

Bu ayete göre, cihada çıkmış bir köle müslüman, evinde oturmayı
tercih etmiş bir Kureyşli müslümana tabiatiyle üstündür.

Keza, İslam davasına mal ve caniyle katılmış Fetih öncesi müslü-
manları ile, Fetih sonrası müslümanları bir değildir62• Buna göre, mesela
bir Bilaı-i Habeşi, Kur'an-ı Kerim'in ölçüsüne göre, HZ.Ali'nin ağabeyi
Akil'den bu noktada daha faziletlidir, çünkü ondan daha önce müslü-
man olmuştur. Hayırlı işte öncelik, Kur' ani bir fazilet ölçüsü olmaktadır.

ÜMMETTE DİL UNSURU

Kur'an-ı Kerimde, insanların dil ve renk bakımından gösterdikleri
farklılık, Cenab-ı Hakkın varlık delillerinden, ayetlerinden birisi olarak
değerlendirilir, ve ali~erin bu meseleleri.ineelemelcrine teşvikte bulunu-
lur63• Kur'an-ı Kerim, bu farklılığa işaretin dışında, dil ve renkler ara.
sında hiçbir fazilet tesbitİne gitmemektedir.

58 49.Hucurat, 13.Krş.8.Enfal, 34.
59 Takva sahibinin geniş bir kur' ani tavslfi için bk.2.Bakara, 177.
60 3.AI.i İnıran, 139.
61 4.Ni.a, 95.
62 57.Hadid, 10.
63 30.Rfrm, 22.
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İlahi talimatın beşeriyete intikalinde beşeri bir varlığın (Peygam-
ber'in)64, beşeri bir vasıta (lisan) kullanmak zorunda olduğu açıktır.

Peygamberlerin mensubu oldukları sülale veya kavimler, Aııah ka-
tında nasıl mücerred bir fazilete sahib değilseler, konuştukları lisanların
da, mücerred bir üstünlükleri yoktur.

Peygamberlerin vazifesi, aldıkları vahiyleri, önce içinde bulundukla-
rı kavme, müştereken kullandıkları lisan ile ulaştırmaktır:

, "Biz her peygamberi, ancak kavminin lisanı ile gönderdik ki, onlara
açıklasın ... "65.

İsrail oğullarına ilahi kitabı ar nasıl Hz.Davud ve Hz.1sa'nın lisanı
ile gelmişse66, İslam Peygamberine de Kur'an-ı Kerim, konuştuğu dil ile,
yani arabça gönderilmiştir, çünkü onun gayesi anlaşılmaktır67.

Bu tabii durumun tesbitinden ayrı olarak, semavi kitabıarda kul-
lanılan lisanların, öteki lisanlar üzerinde sahib oldukları rüchaniyete
dair Kur'an-ı Kerimde hiçbir beyana rastlanmamaktadır. Belirtilen tek
husus, Kur'an dilinin açık, fasih bir arabça olduğunu bildirmekten iba-
rettir68•

Kur'an-ı Kerimin arabça oluşu, tekrar edelim, arabçanın müeerred
faziletiiıden değil, İslamın ilk muhatablarınca anlaşılmasını temin zaru-
retindendir. Mesela AI-i Yakub'un Suriyenen Mısıra geçişinin, Kitab-ı
Mukaddes'te ibranice, Kur'an-ı Kerimde de arahça anlatılmış olması69,
bu iki lisanı fazilet yarışına çıkarmayaeaktır.

Hz.Paygamberin çevresinde bile, bu durumu normal karşılayama-
yan, Kur'an-ı Kerimin kendi dillerinde olmasını, ilahilik vasfına yakış-
tıramayanlar çıkmış görünmektedir:

64 Bk.17.İsra, 94, 95.
65 14.İbrahlm, 4.
66 5.Maide, 78.
67 19.Meryem, 97; 12.Y,ı.uf, 2; 4L.Fussİ1et, 3; 42.Şüra, 7;.43.Zuhnıf, 3:44.Duh8n, Sıl;

46. Alıkô.f, 12.
68 26.Şuara, 195; 16.Nahl, 103.Krş.39. Zumer, 28.
69 Mefaı,h, V, 149-150. tık arabça konuşanın Hz.İbrahim'in oğln İsmailolduğu, ve

daha önce halkın ibraniee konuştuğu rivayeti hakkında lık. ıbn Sa'd, r, 50/24. Bu li,anın
Hz.İsmail'e ilbam edildiği de söylenir (Beyhaki'nin Şııabu'l-lman'lıulan naklen: el-Feıhıı'l-
Keb,r, I, 246.
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"Biz bunu yabancı dilde Kur'an yapsaydık, diyeceklerdi ki: ayetleri
açıklanmalı değilmi? bir Arab yabancı dilden (ne anlar)? De ki: bu Kitab,
imanWar için hidayet ve şifadır ... "70•

Konuşma, anlatma vasıtası olan her lisanın birbirinden üstün taraf-
ları bulunabilir. Arabçayı bu çerçevenin dışında görmeye bir sebeb olma-
sa gerektir. Gazall (ö.505/1111), "İlim Erbabının Şaşkınları" arasında
saydığı Lisan ve Edebiyat alimlerinin düştükleri ifratlardan bahsederken
şöyle der:

"Edebiyatçı da bunlardan biri, kafasını çalıştırsa bilir ki, Arab li-
sanı, Türk lisanı gibidir. Ömrünü Arab lisanı öğrenmek yolunda heba
eden kimse, Türk ve Hind dillerinde heba edenden farksızdır. Arab dili.
mn ötekilerden farkı, Şeriatin bu dille gelmiş olmasından ibarettir"7!.

Kur'iln-ı Kerimin dil konusundaki gerçekçi beyanları, müteakıb
devirlerde aym şekilde değerlendirilebiImiş değildir. İslam ümmetine,
arabça konuşmayan müslümanların dahil oluşunu tilkiben, diller arası
bir fazilet yarışının başladığı görülmektedir. Bu cereyanı, tabiatiyle, ka-
vimler sürtüşmesİnin bir başka manzarası olarak mütalaa etmek gerekir.

Dil etrafındaki mücadele, başlıca iki büyük grup ortaya çıkarmıştır.
Bir taraf, Kur'iln lisanının efdaliyyetini, ötekiler ise, böyle bir şeyin ola-
mıyacağım isbat gayreti içindedirler. Müfrit arabçacılar, AIHihın tek va-
hiy lisanı olarak takdim ettikleri bu dili, Hz.Peygambere şöyle ifade etti.
rirler: "Allah Teilla her peygambere sadece arabça vahiy gönderir. O
peygamber (bu arabça) vahyi, kendi kavminin lisam ne ise, onunla tefsir
eder"71.

Arabçayı benzersiz gören alimlerin en kuvvetli dayanağı, şübhesiz
Kur'an-ı Kerimdir, onda buldukları yübek icaz, belagat ve nahiv yapı-
sıdır. Bu yüzdendir ki, mesela Endülüslü maliki, Kadı İbnu'l-Arabi (468-
543/1076-1148) nazarında: "Lugatlar1n anası ve en şereflisi arabçadır"7J.
Fahruddin Razi (ö.606/1209), 4.Fussilet, 1 ayeti dolayısiyle: "Allah
Kur'anın arabça olduğunu söylüyorsa, bu, övmek ve yüceltmek gaye-
siyledir. Bu ise, arabçanın lugatların efdali olmasiyle kabildir" diyor74.

70 4I.Fussilet, 44.
71 lhya, III, 353.
72 lsfahiin, I, 52.
73 lbnu'l-Arabi-Ahkam, IV, ı945 (96.Stire).
74 Mefatih, VII, 347.
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Bu iddiaları cevablandıracak olanlar da, fikirlerinin müdafaasında
Hz.Peygamberden mahrum kalacak değillerdi. Hatib Bağdadi'nin (ö.
463/1071) Ruviitu Miilik isimli eserinde mevcud hir haber, onların mii,h-
ründen geçmiş olmalıdır. Kays ibn Mutata isimli birisi, Selmiın, Suheyb
Ye Bilal'İn bulunduğu bir meclise uğrar. Hz.Peygamberi kasdederek:
"Ha şu Evs ve Hazrec bu zata yardım ediyorlar diyelim. Ya şunlar (gihi
gayr-ı Arablar)a ne oluyor?" şeklinde hayret belirtir. Hz.Peygambere
bu hadise haber verilince, mescidde şöyle buyurmuşlardır: "Ey İnsanlar,
Rab, tek Rabdır, baba, tek babadır, din, tek dindir. Arabça sizin ne baba-
nız, ne ananızdır. O ancak lisandır. Kim arabça konuşuyorsa, o Arab.
dır ... "75.

Böylece anlatmak istiyorlardı ki, arabçanın -diğer lisanlardan bir
farkı yoktur. Arabiaşmak o kadar mühim bir şeyolmadığı gibi, zor da
değildir. Dili öğrenivermek yeterlidir, enva-ı çeşid neseb cedveneriyle
uğraşmaya değmez.

Diger taraftan görüyoruz, Arabçacılar, bu dilin dimyevi vazifesiyle
yetinmeyip, onu ahirete de götürmekte, orada milleti arabça konuştur-
maktadırlar?6. Bu duruma öteki cebhenin sükutla mukabclesi muhaldir.
Onlar da harekete geçecek, ve kıyamet günü ahinisini, mescla, süryanice
konuşturacaklardır77 •

Aslında Hz.Peygamher'in, arabçaya kudsiyet vermek gibi bir dav-
ranışını bilmiyoruz. Lisanı sadece bir vasıta olarak kabul ettikleri için-
dir ki, İslama davet mektubları ile gönderdiği elçilerini, gidilen yerin
dilini bilen kimselerden seçiyor?8, yabancıları arabça öğrenmek mecburi.
yetinde görmediği gibi, kendi memurlarının yabancı dil konuşmasını da
haysiyet meselesi yapmıyordu.

Kısaca belirtmek gerekiyorsa, Cenab-ı Hak nazarında insanların şe-
killeri değil, manevi değerleri mühim olmaktadır.

75 Hasiii., III, IO-IL.Krş.l.fahiin, i, 9; ll, 367. Ahmed Naim merhiım, Im rivayetin
kaynağını ,Uuvatta olarak gösteriyorsa da (1.1amda Diiva)'-. Kavmi)')'et, 1B) biL eserin matbiı iki
nüshasında du ad. geçen hadis mevcud değildir.

76 "Arablan üç şeyden dolayı "eviniz: Ben Arabım, Kur'an arabçadır, Ccnneıliklcrin
dili arabçadır", ıWu.ıedrek, IV, 87.Bu hadisin uydurma olduğu hakkında bk.lbnu'l-Cevzi, II, 41;
III, 71; Leii/i, II, 281; Mizrınıı'l-l'ıidtil, I, 230; III, 103; Li.anu'l-Mizan, I, 406; IV, 185; Tehzib,
1,299-300.

77 ıbn Ebi Şeybe, 150-A.
78 ıbn Sa'd, I, 258/1,11, 15.
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PEYGAMBERLİK MAKAMı VE NESEB

Peygamber Seçen Kaynak

Bjr kimseyi peygamber kılan jradenjn "adece Cenab-ı Hakka iıjd
oldub'1l, bu makarnın şahsi arzuya bağlı olmadığı hususuna, Kur'an-ı
Kerimjn pek çok yerjnde işaret edilmektedir79•

Normal insanlar arasında mevcud farklı derecclenmeler, peygamber-
ler için de varid olmaktadırRo.

Peygamberlik Sınıfı

Kur'an-ı Kerimde, peygamberlik jçjn yaratılmış bir kavjm veya sü-
laleden bahsedilmez. Bir peygamber zürrjyet sahibj olabjlirR', ve bu zürri-
yetteıı birkaç peygamber gelebilir, fakat bu keyfiyet, peygamberlik ma-
kamının sülalevi bir meslek olduğunu göstermez, çünkü aynı zürriyet
içinden fasıklar da çıkabjlmektedir:

Hz.İbrahim'i, ve aynı soydan Hz.İshak'ı peygamber kılan Cenab-ı
Hak, bunların neslinden gelenler içjnde, jyilerin de, zalimlerjn de bulun-
duğunu bildirmektedir8~.

Hz.Nuh'un ve Hz.İbrahim'in zürriyetlerinde peygamberlik ve kitab
verilenler bulunduğu ifade edildikten sonra, aynı zürriyyetin ekseriyetini
fasıklarm teşkil ettiği beyan edilmektedirRJ.

Bir peygamberin babası Allah düşmanı olabildiği gibiR4, oğlu dahi,
babasına tamamen ters bir karakter belirtebilir:

Hz.:Nuh, gemiye binme davetini kabul etmeyjp karada kalan ve
helak olacağı muhakkak olan oğlu hakkında, Cenab-ı Hakka: "Şu oğlum,
ehIimden" diyerek, rahmet niyazında bulunduğu zaman, şu ilahi cevabı
almıştır: Ey Nôh, o senin ehlin sayılmaz, onun davranışı salih bir amel
değildir"R5.

Hz.İbrahim'e Cenab-ı Hak: "Seni insanlara ımam (başkan) yapa-
cağım" buyurduğu zaman, bu Peygamber: "benim zürriyetimden de"

79 22.Hacc, 75; 3.Al-i tmran, 179.Krş.7.A'rıif, 144.
80 6.Eıı'ıim, 83-117;2.Bakara, 253.
81 l3.Ra'd, 38.
82 37.Sıiffat, 113.
11357.Hadid, 26.
1149.Tcvbe, II 4..
LLS lL.Hiıd, 45, .16.
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diyerek, kendi sülale~inden de imamlar gelmeEi niyazında bulunmuş, fa-
kat şu cevabı almıştır: "Benim ahdim (vazife teklifim) zalimlere eriş-
mez"86.

Bu kur'ani delillerden anlıyoruz ki, peygamberlik makamı bir sülale
imtiyazı değildir. Bu vazife o sülale mensublaı:ına herkesten farklı bir
imtiyaz, ayrı bir fazilet sağlamaz. Peygamber çıkarmış bir kavim, sırf
bu vakıa dolayısiyle, öteki kavimler üzerinde hiç bir üstünlük iddiasına
gırışemez.

Her ümmete peygamberler gönderilmiş olduğunu bildiren ayetler
ka

o

rşısında87, mesela İslam Peygamberinin kavmine mücerred bir imtiyaz
tanımak, gayr-ı Kur'ani bir davranış olur. Dolayısiyle, Hz.Peygamber
Arab olduğu için Arabı sevmek gerektiğini bildiren rivayetler, (bk.76.
not), islami bir değerden mahrumdur. Arab, eger Hz.Peygambere layık
ise, her layık olana gereken sevgi ve hürmetle yetinmek durumundadır.
Bir peygambere yakın olmakta ölçü, neseb değil, fikir ve ameldir88.

Hz.Peygamberin kavmi ve kabilesi

İslam kitabiyyatında, Hz.Peygamberin Arab kavminin Kureyş ka-
hilesine mensuh olduğu ittifaken belirtildiği halde, Kur'an-ı Kerimde bu
husus ismen tasrih edilmiş değildir, "senin kavmin" şeklinde umfımi bil'
isnadla yetinilmiştir.

Kureyş kabilesi, 106. Sfirede bir defa zikredilir. Mekkede, ilk seneler
nazil olan bu Sure, o sıralar ekseriyeti İslama düşman kesilmiş bu kabileye
inzar mahiyetindedir. Civarında oturdukları Allah Evi'nin Rabbine şirk
koşmakdeğil, kulluk etmek durumunda oldukları hatırlatılmaktadır.
Zira, komşu devletlerle yaptıkları anlaşmalar sayesinde89, serbestçe yaz-
kış ticaret faaliyetinde bulunabilmişler, bu suretle Allah onları açlıktan
ve düşman tecavüzünden emin kılmıştll'. Bu lutuflara nail olmuş bir ka-
vim, onları Sağlayana nankörlük etmez, şükran duyar, küfre batmaz,
abid kulolur, Hakkı bilir, İslamın hizmetine girer. Ne varki, ilk seneler,
azı müstesna, Kureyşliler bunun aksine davranmışlardır.

86 2.Baknra, 124.
87 3S.Faıır, 24; IO.Yunus, 47; 16.:'\ahl, 36.
88 :1.A.I.iİmraıı, 68.
89 Miladi 467 senesine doğru, Mekkelilerin, Bizans, İran, Habeş ve Yemen hükümdar-

1iiri}'le yaptıkları anlaşmalar, onlara bu ülkelerde serbest ticaret yapma imkanı sa[("yordu. Ge-
niş bilgi için, Prof.Dr.Muhammed HAMIDULLAH Bey'in 1957'de bu mevzua tahsis ettikleri
makaleye bakınız, tFD, IX, 213-222, 1961.
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Bu tarihi tesbitin dışında, Kur'an-ı Kerimde Kureyşliliğin bahsi
geçmemekte, bir kabile olarak, herhangi bir değerlendirmeye tabi tutul-
mamaktadır.

Müşrik Kureyşin nazarında Hz.Peygamber

O devirler Arab kabile telakkisinin ölçülerine göre, Hz.Peygamber
ön sırayı işgal edememiş görünmektedir. İslam davasına muhalefet eden-
lerin en azgınları olan Kureyş reisIeri, Risalete Hz.Peygamberden daha
layıkların bulunduğu iddiasındadırlar: Mekke veya Taif'in reisIeri dum-
yorken, peygamberlik, yetim ve fakir bir zatarnı kalmıştır90l

Bu iddiaya karşı, Kur'an-ı Kerimde, Hz.Peygamberin nesebi lehin-
de hiçbir cevabın bulunmuyor olması, cemiyetin neseb telakkısiyle pey-
gamberliğin bir ilişkisi olmadığını gösterir.

Hz.Peygamberi küçümseyen müşrik Kureyşlinin, ona can u yürek-
ten inanmış kölelere nasıl istihfafla bakacağı tahmin edilebilir9ı.

Hz. Peygamberin Kabile veya akrabasının İslamdaki yeri ve Hz.
Peygambere nesebi yakınlığm fazileti meselesi

İsıamın tebşiI' tarihiyle ilgili rivayetlerin belirttikleri üzere, Hz.-
Peygamber, en yakınlarını inzar etmek şeklindeki ilahi emre tabi olarakn,
önce Kureyşli akrabasım Safa tepesinde İslama davet etti. Bunlar arasın-
dan davasına muzahir olanlar çıktığı gibi, en sert şekilde tavır alanlar da
bulundu. Muhalifkalan akrabasından, adeta, hiç olmazsa gölge etmeyin,
der gibi, "yakınlara sevgi" talebinde bulundu93, ve onların herbir kolu-
na, aşağıdaki hadiste ifadesini bulan islamı hakıkatı beyan etti:

"Kendinizi kurtarmaya bakm. Allahm huzurıında size hiçbir faydam
dokunmaz"94.

Bu suretle, daha risaletin başlangıcında, mücerred peygamber ak.
rabalığımn islami bir değeri olmadığı tesbit edilmiş olmaktadır. .

90 43.Zuhruf, 31.
91 6.En'um, 53.
92 26.Şuara, 214.
93 42.Şi\ra, 23.
94 Buhari, 55.Vasayıl, ll/lll, 191-192; 65.Tcfsir/VI, 16-17; Muslim, Ltman. 89/1,

192-; 1\'esôi, VI, 2.18-; Mu.ned, II, 360, 519.



HİLAFETİN KUREY~LiLiGİ 139

Hz.Peygamberin ,risalet vazifesinde dayandığı, güvendiği beşeri
kaynak, akraba değil, salih Mü'minlerdir95.

Bu Kur'ani emrin peygamberi ifadesi olmak üzere, Hz.Peygamber,
gayr-i müslim olarak öldüğü riviiyet edilen amcası Ebu Tiilib ile ilgili
olarak şöyle demi~lerdir:

"Onun ailesi benim velilerim değildir. Benim velim, Allah ve Mü'-
minIerin salih olanlarıdır"96.

Hayatları boyunca Hz.Peygamberin, nesebi yakınlarına, akrabalık
hukukundan ayrı bir imtiyaz tanıdığı vaki değildir. İslam toplumu ile
ilgili herhangi bir meselede, onların sair müslümanlardan farklı bir yan-
ları yoktur, yani, peygamberlik makamı, akrabaya herhangi bir üstün-
lük sağlıyor değildir. Peygamberin sıfatları, ahlaki değerleri, kendi şah-
sında sınırlıdır. Bunların nesebi yakınlık dolayısiyle bazı kimselere inti-
kali düşünwernez.

Kur'an-ı Kerim, Hz.Peygamberin ahlaki yüceliğinden bahseder,
fakat bu büyük ahlaka zürriyetini ortak kılmaz97.

eenab-ı Hak, Peygamberinin şamm yükseltmiştir, fakat bu fiilde
mnhatab sadece kendisidir, akrab5.sı değil98.

Peygamberin akrabalOma ümmetin mükellefiyeti

Müslümanların, İslam davasında Hz.Peygambcre olan yardım vazi-
felerinde9Q, akrabası da göz önüne alınmış, onlar da onunla aym çizgiye
konulmuş değildir. İslam hayatında Ümmetin, Peygamber akrabasına
karşı yapmakla mükellef olduğu lmsusi bir vazife yoktur. Ümmetin ve-
liyy.i nimeti Hz.Peygamherdir, kavmi, akrabası değiL.

95 Tahrim, 4.
96 B"lıciri, 78.Edcb, 14IVIl, 73; Muslim, ı.imon, 93 II, 197.Şarilılel', EbCıTiılib süliıle-

sine naklsc tcşkil eder düşüncesiyle, ravllerin "Tiilib" kelimesini yazmayı b yerini boş (beyaz)
bıraktıklannı veya "Fulan" kelimesini kullandıklarını söylemektediricr, Askalani, X, 323-325.

Du hadisin şerhinde Kevev! (ii.676/1277), Peygamber adnın şu tefsİri yapıyor: "Allalııu
veli kulu, salilı olandır, isterse nesebi bana uzak olsun. Gayr-ı salih olan veli değildir, isterse ne.
sebi buna yakın olsun", Neı:evi, III, 88.

97 68.Kalem, 4.
98 94.tnşiriıh, 4.
99 7.A'raf, 157; 9.Tevbe, 40.
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Cenab-ı Hak, Allah ve Meleklerin salatta bulunduğunu bildirdiği
Peygambere, Mü'minlerin de salat-u selamda bulunmalarını emreder,
fakat Ona akrabasını ortak kılmazloo.

Keza, her namazda okunan tı.:lıiyyat'ta, Cenab-ı Hakkın Mıraedaki
selamı tekrarlanır. Bu metinde selamın beşeri muhatablan, Hz.Peygam-
ber ile Allahın salih kuııarıdırloı.

Hz.Peygamberin Ailesi

Hz.Peygamberin Mü'minler arasındaki mevkiine işaret eden bir
ayette, ailesini teşkil eden kimseler olarak, sadece hanımları zikredilmek-
te, kızları, damadıarı ve diğer akrabalariyle ilgili hiçbir hususı hükme
yer verilmemektedir.

"Peygamber mü'minlere, kendilerinden daha yakındır, Zevceleri de
-başkalarına nikahları haram olan 102-anneleridir"103.

Hz.Peygamber ve zevcelerinden ibaret aile halkına Kur'an-ı Kerim
Ehlu'l-Beyt demekte10\ ve bu tabir içine başka akrabanın alınmasına
da imkan bulunmamaktadır.

Akrahaya olan vazifenin hudô.du

Zu'I-Kurba denen yakınlara, elden gelen iyilik ve yardımda bulun-
mak, semavı dinlerin müştereken övdüğü bir takva fiilidiriOS.Sair Müs-
lümanlar gibi, Hz.Peygamber de şahsen bu tatbikatla emredilmiştir106.

100 33.Ahzab, 56.Krş.58.Mueıldele, 8.
iOLDiğer ,alılt ibarelerinde tesadüf edilen" ... ve ala Ali Muhammed" ilılvesini, Hz.Pey-

gamberin kızı, damadı ve torunlannı kasdeder şekilde tevi! etmenin, Kur'ılni zihniyetle te'lifi
ıııümkin olmasa gerektir. Bu imkansızlık noktasını destekleyen görüşlerden bazısım kaydede.
!im: Cabir ibn AbdulIah'a (ö. 78/697) göre, Al.i Muhammed'den maksad, onun Ümmetidir, Bey.
haki, II, 152.Ensardan olan Cabir'den bu görüşü nakleden zat, Kureyşli ve Haşimi'dir.

Kufeli meşhur hadis alimi Sufyan-ı Sevri'ye (ö.161/778), AI.i Muhammed kimdir? diye
sorulduğunda, şu cevabı verdiği mezkurdur: "Bu hususta ihtilaf edilmiştir, kimisi Ehl.i Beyt
demiş, di~erleri ise, kim Hz.Peygambere itaat etmiş ve onun Sünnetine uymuşsa, o kimse onun
Alindendir, demişlerdir, Beyhaki, II, 151; Zemmu'l.Keltim, 100A.

KMeli büyük muhaddis Hımmani (Yahya ibn Abdu'I.Hamid)in (ö.228/843) sualine ver.
diği ee,'auda Sufyan, bu tılbiri, Ümmet-i Muhammed olarak anladı~nı söylemektedir, Hılye,
VII, 19. Krş.Minhacu's.Sunne IV, 257-259.

102 33.Ahzab. 53.
103 33.Ahzab, 6.
104 ::ı3.Ahziib, 33.
ıOS Mesela, 2.Bakara, 83,177; 16.:'lahl, 90.
106 17.1.r8, 26; 30.Rum, 38; 59.Haşr, 7.
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Nitekim miras hukukunda akraba, başka müslümanlara tanınma-
yan haklara sahib olduğu gibi107, akrabalık engeli sebebiyle, mesela is-
tediği ile evlenememek mahrunıiyetine de maruzdur. Yani, ,~krabalık
aleyhte bir unsur da olabilir. '

Bununla beraber, benzer kayıdlar, Ümmetin bütün ferdl~rinde müş-
terek olduğu için, bwılar bir imtiyaz olarak değerlendirilemez, hukuki
çerçevede kalırlar. İslamın yasak kıldığı hareket, hukUkun vermediği bir
hakkı akrabalık sayesinde elde etmeye kalkışmaktır. Kur'an-ı Kerim
bu noktada gayet açıktır:

Mesela, kazai şehadette akraba kayınlamaz1oB•

Akrabanın aleyhine olacak diye, beyanda doğruluktan ayrılına-
mazl09•

Hiç kimse akrabasının günahını hafifletemezllo•

İDARE MEVKİİ ve NESEB

Ehliyetin şahsiliği

Bir işin başına getirilecek kimsede aranan temel şart, işin mükem-
melen yapılmasını sağlayacak ehliyete o kimsenin sahib olmasıdır. Bazı
muhitlerde neseb unsuru, vazifenin ifasını kolaylaştıran amilIerden birisi
olarak geçerli sayılabilirse de, bunu mutlak şart saymaya ve umulrileş-
tirmeye imkan yoktur. İnsanın kendi iradesi dışında bir vakıa olan ne-
seb düşüncesini aşabilmiş toplumlarda idari tasarruflar tamamen şahsi
ehliyete bırakılnıış durumdadır. Şahsi değerlerin tevarusünden veya
alım-satımmdan bahsediIemiyeeeği içindir ki, memuriyette tevamse yer
tanınmanııştır.

Hz.Peygamber ve ilk Halifelerin idari ve siyasi tatbikatında bu tc-
mel prensiplerin en güzel örneklerini buluyoruz.

Kur'in-ı Kerim'in idare ile ilgili beyinı

Kur'an-ı Kerimde, devlet yapısını ve idari teşkilatı tanzim eden
açık hükümler yoktur. Vahiyle bildirilmemiş meselelerin halüni müşa-

107 8.Enfill, 41.
.108 S.Maide, 106.
109 6.En'am, IS2.
HO 3S.Fitır, 18.
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vereye bırakan emirlerinden ayrı olarak ii J, 4.Nisa Suresinin 58 ve 59.
ayetlerinde, siyasi düstur mahiyetinde olan şu dört emir yeralmaktadır:

1. Emanetleri ehline vermek,

2. İnsanlar arasında adaletle hükmetmek,

3. Allaha, Peygambere ve mü'min Emidere (başkanlara) itaat et-
mek,

4. İhtilaf halinde, Allah ve Peygambere başvurmak.

Emanetler'den anlaşılan mana ikidir:

ı. İnsanlara hizmet sunan herhangi bir vazife112,

2. Muhafaza edilmek ve icab ettiği zaman, hak sahibine iade edilmek
üzere alınmış eşya.

Emanet mefhumunu ilk manasında anlayanları temsilen İbn Tey-
miyye (ö.728j1328), şer'i siyasetle ilgili eserinde, hadislerden delil geti-
rerek: "Veliyyu'l-Emr'e, yani siyasi otoriteye düşen vazife, Müslüman-
ların işlerinden heı:biı:inin başına, bu iş için bulabildiği en uygun kimseyi
getirmektir" hükmünü vermekte, bu prensibin tatbik edileceği makam-
ları saydıktan sonra, "mesela, demektedir, layık ve uygun olanın yerine,
kendi ırkından olduğu için, bir Arabı, İranlıyı, Türkü veya Rumu ter-
cih eden, Ey imanlılar, Allaha ve Peygambere hıyanet etmeyin, bile bile
emanetlerinize hiyanet etmiş olursunuz113 ayeti gereğince Allaha ve Re-
sUlüne hıyanet etmiş olur"114.

Ulu'I.Emr'de kavmiyet unsuru

4.Nisa, 59 ayetinde geçen "Siz (Mü'minler) den Emr sahibIeri" iba-
resillS Teb'aya tanınan otorite'yi temsil etmesi bakımından mevzua ışık
tutacak mahiyetledir.

III 42.Şüra, 38; 3.AI.i İmran, 159.
112 Hz.Ömer, hilafet makiimını, "Em5netu'l.musliQlln: müslümaulann emaneti" olarak

görmektedir, ıbn Sa'd, Vi, 159/110.
113 8.Enfal, 27.
114 es.Siyasetu'ş.Şer'iyye, 3.
115 Krş.4.Nişa, 83.Bu ayet delil gösterilerek Mzı müfessirler tarafından (mesela Fahrod.

din Razı) mu'l.Emr'den, şeriat alimlerinin kasdediliyor olduğu iddia edilmişse de, bu göriiş ek.
oeriyet tarafından zaif addedilmiştir, zira, avam tabakasının Ülema ile ihtilaf edip, Kur'an ve
Hadis önünde mürafaaya gitmeleri düşünülemez, denmiştir. Bk.Ebu's.Suud, (Mefaıih hamişin'
de, III, 362). Bu tabir hakkında tafsllat için lık.Cessas, II, 210-; lbnu'I.Arabi.Ahkam, I, 451-.
Mefatih, III, 356-365.
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"Emr" kelimesi, Kur'an-ı Kerimin pek çok yerinde geçmektedir.
Hunların ifade ettikleri manalan üç kısımda toplayabiliyoruz:

a) Mücerred manada bir haber, hadise, dava, iş, durum, nizam,
akıbetl16,

b) Bunlar karşısında yapılacak muamele, tutulacak yol, hareket
tarzı, çözüm şekli ı17,

c) Bir mevzııda verilen karar, hüküm ve emirll8•

Görüldüğü gibi, bu mefhum, mevzu, usul ve fiil olarak üçlü bir bü-
tünlük arzetmekte, Cenab-ı Hakka olduğu kadar İnsanlara da teşmil
edilebilmektedir.

Ulu'I.Emr tabiri ise119, sadece şahıslarla ilgilidir ve iş başında olan-
lara delalet eder.

Nisa Sııresinin mezkıır ayetlerinden açıkça anlaşılmaktadır ki, işin
başına geçirilecek kimsede aranan iki şart vardır: Ehil olmak, Mü'min
olmak . .Ayet: "Ey İmanlılar" diye başlamakta ve Ulu'I.Emr'i, "sizden"
şeklinde takyid etmektedir. İslam olmak hiçbir kavrnin inhisarında ol-
madığına, Mü'minler ailesine isteyen herkes girebildiğine göre, İslam
idarecilerinin her kavimden olabileceği neticesi, Kur'anı bir hakikat
olarak tecelli etmektedir.

Ehil müslüman idareciye teb'anın itaat akdinde bulunuşunu takiben
siyasi idare ve hakimiyet teşekkül etmiş bulunmaktadır. Bu idarede ırk
unsuruna yer olmadığı vakıası, İslam tarihinin ilk senelerinde tatbik
bulmuş bir keyfiyettir:

Hierete tekaddüm eden ilk Akabe Bey'atinde (m.621), yani, Hz.
Peygamber ile Medineli temsilciler arasında akdedilen siyası mukavele-
nin bir maddesinde bu husus açıkça beyan edilmiştir. Mezkıır Bey'ate
iştirak edenlerden Hazrec'li Nakib Ubade ibnu's-Samit'in (ö.34/654)
rivayetinde: "o .. Ehil olanın emrine itiraz (otoritesine müdahele) et-
memek üzere ... " ibaresi geçmektedirııo. Ehliyetin şartları arasında ka-
vim fikri mevcud değildir.

116 Meseliı: 20.Tiıhiı, 26; 24.Nür, 62.
117 8.Enfiıl, 43; 27.1'ienıl, 32.
118 13.Ra'd, 31; 22.Hacc, 67.
119 27.Neml, 33.
120 Buhar., 92.Fiten, 2/VIII, 88; 93.Ahkiım, 43/VIII, 122; Muslim, 33.ımiıre, 8/III,

1470; Musned, V, 314, 319; Humeyd., r.389; ıbn Ilişam, I, 433, 434.
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Mesela, ordu kumandanının sıfatı mevzuunda, İmam Muhammed
Şeybani (132-189/750-805): "Orduya, akıllı faziletli, harbden anlayan,
merhametli birisini Emır tayin etmek gerekir" diyor, ve bu görüşü açık-
layan Serahsı de (400-483/1009-1090), şunları söylüyor: "Kim bu va-
sıflarda ise, o, Emırliğe getirilebilir, ister Arab olsun, ister Mevla. Çünkü
Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: -başınıza eksik uzuvlu bir Habeşli
köle dahi Emir yapılmış olsa ... 1ıl.

Aşağıdaki bölümde, İslamın ideal hayatına herzaman örnek göstc-
rilen bir devirde, bu zihniyetin nasıl tatbik bulmuş olduğunu misallcn-
dirmeye çalışacağız.

İDEAL İSLAM DEVLETİNDE NESEBİN YERİ

Tarihi Tatbikat

Başkand~ İbidet.Siyiset birliği

Medineye hicretten sonra, müstakil siyasi hayatına başlayan ilk İs-
lam devletinin başkanı olarak Hz.Peygamber, İslam davasını her sahada
temsil eder durumda idi. Bu temsilciliği şahsen yerine getiremediği du-
rumlarda, yerini vekilleri alıyordu. Vergi toplamak veya herhangi bir
tahkikatta bulunmak gibi kısa vadeli işlerin dışında, Hz.Peygamber
devrinde, merkezin idari salahiyetlerini en geniş ölçüde haiz bulunan
temsilcilikler, ordu kumandanlıkları ilc bazı büyük şehirlerdeki valilik-
lerdir ki, bunların başında bulunan zatların umumi vazifesi" ... (idare-
sindekilere) namaz kıldırmak, onlarla cihada çıkmak, onları siyaset (ida-
) t kt' "lı2re e me ır... .

Hz.Peygamberin vekillerinde gördüğümü,z bu dünyevi-uhrevi ik-
tidar birliğini, ileri gelen Batılı şarkıyat alimIeri de vuzuhla tesbit etmiş-
lerdir.

1slam Ansiklopedisinde "Mescid" maddesini yazan J.PEDERSEN,
İslamda ibadet-siyaset hayatı mevzuunda şunları söylüyor:

"İslamiyetin mahiyeti icabı, din ile siyaset bölünmez bir bü-
tü.n teşkil etmekte idi. Her iki sahada da, aynı şahıs hükümdar
ve baş idareci, ve aynı bina, yani cami de, siyasi ve dini faitli-

121 Şerhu's-Siyer, I, 168, r.17L.
122 Minhiicu's-Sunrıe, LV, 92.Bk.a.e., II, 135-137,141; Meemuu'/.Feıii,'ii, XXXV, 39-4U.
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i
i

yetin merkezi idi. " Halife, müslüman cemaatinin namazda
imamı ve hatıbi idi ... Halifenin merkezde camiIere karşı du-
rUmu ne ise, valinin de eyaletlerde camilere karşı vaziyeti o
idi. Vali, 'namaz ve kılıç' için nasbedilmiş idi veya halka 'ada-
let dağıtır' ve namaz kıldırır idi ... "

Keza, "Şıa" maddesinin başlarında R.STROTHMANN: "İslamiyet,
kurucusunun hem peygamber, hem de devlet adamı olmasına muvazı
olarak, hem dini, hem de siyasi bir müessesedir" diyor.

Eyaletlere günderilen kumandanların dini-siyasi otoritesi mevzuun-
da J.WELLHAUSEN (1844-1918):

" ... Fakat naHI ordu aynı zamanda ümmet idiyse, emir de,
aynı zamanda imam, meseidde, hassaten hutbeyi idd ettiği
cuma günleri, namazı kıldıran idi, ala'l-harbi ve's-Salat idi.
Savaş ve ibadet, beraberce onun salahiyeti cümlesinden
idi ... "123diyor.

Mesela Hollandalı büyük müsteşrik A.J.WENSINCK (1882-1939),
Medine idarecisinin sıfatını şöyle çiziyor:

" .. , Peygamberin mescidinde cemaatin idarecisi olan kimse
(yani imam), aynı zamanda tabii olarak bütün eemaatin siyası
idarecisi idi. Yavaş yavaş imamın bu iki vazifesi ayrıldı ... "124.

Papaz Henri LAMMENS de (1862-1937) aynı şekilde düşünmektedir:
". " Muhammed'in namaz için bıraktığı vekilleri, onun hem
dÜllyevl, hem ruhani naibleri oluyorlardı. İslamın L.asrında
namaz tabiri, açık bir şekilde sivil idareye delalet eder"ııs.

Misalolarak verdiğimiz bu tercemelerde, bu gayr-i müslim islamiyat
alimlerinin müştereken ifade etmek istedikleri husus, İslamın ilk yılla-
rında, idare başında bulunan siyaset adamlarının aynı zamanda, cemi-
yetin ibadet hayatının başkanları oldukları vakıasıdır. İslam tarihi alimi
İtalyan prensi Leone CAETANI'nin (1869-1935) tabiri ile: "Cami, İsla-
miyetin dini, siyasi, ictimai merkezidir"126.

Mevzuumuz bakımından bizi burada ilgilendirecek husus, daha Hz.
Peygamberin sağlığında, bu ikili vasfı şahıslarında birleştirmiş devlet

123 ADS, 12. .i

124 lA, Salat mau.
125 TrlUmvira/, 8.136.
126 Caeıani, III, 210.
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temsilcilerinin nesebi meselesidir. Böyle bir memuriyete tayinde kavmi-
yet nnsUrunun rolü olmuşmudur meselesi. Bu noktayı, Hz.Peygamberin
ve ilk iki Halifenin devrinden alacağımız misaııerle aydınlatmamız
yeterlidir.

Peygamber Devri

Nübüvvet devrinde vazife almış zatların nesebIeri incelendiği zaman,
bunların tayini mevzuunda herhangi bir kavmi şart aranmadığı ortaya
çıkmaktadır. Her çeşidden devlet memurlarında, mesela, Peygamberin
kabilesi Kureyşten olmaklık gibi bir şart asla bahis konusu edilmemiştir.
Bu tarihi gerçeğin en bariz misaııerini, Medineden muvakkat ayrılışların-
da Hz.Peygamberin bıraktıkları vekillerde buluyoruz:

A- Medine Halifeleri

Hz.Peygamber, İslam devletinin ilk başşehri olan Medineyi, mesela
askeri sebeblerle veya hacc için terkettiğinde, kendi yerine muhakkak bir
vekil bırakmak adetinde idi. Bu işe, tarihi kaynaklarda istihIM: halife
bırakmak, veya isti'mal: amil, vali kılmak denmektedir. Bu zatların te d-
kikinden anlıyoruz ki, mezkur vazife, herhangi bir kabilenin, hususiyle
Kureyş'in inhisannda değildir127• En eski kaynaklardan, mesela lbn Hi-
şam'da isimleri geçen gayr-ı Kureşi Emirlerden bazı isimler verelim:

Hz.Peygamberin ilk gazvesi olan Ebva (veya Veddan) seferinde (2.
senenin Saferi /623), Medineye bıraktıkları amil (emir): Hazree'li Sa'd
ibn Ubade'dirI28•

Aynı senenin Sefevan seferinde (LBedr), Medineye bıraktığı vekil,
aslen Kelb'li olan azadlı kölesi Zeyd ibn Harise'dirI29•

Keza, 2.senenin Ramazanındaki (624) Büyük Bedir gazvesinde, daha
önee bırakılmış olan İbn Ummi Mektum'un yerine gönderilen amil (emir),
Ensardan Evs'li Nakib: Ebu Lubil.be Beşir ibn Abdu'I-Munzir'dirI30•

127 Prof.nr.M.HAMlnULLAH. Medinede imultik yapanlar için tanzim ettiği cedvelde,
mükerrerleriyle birlikte otuz kadar isim vermektedir ki. bunlann yansı Kurenli değildir, tslii.
mın HukCık tımine Yardımları, •. 142-143. Aynca bk.Vakıdi, I, 7-8; Muhôdaralu'l-Ebrar, 28;
Minhıku's-Sunne, III, 16; Teraıw, I, 314-316.

128 tbn Hişam. I, 591.
129 ıbn Hişam, I, 601.
130 ıbn Hişam, I, 612, 688.IIamis, I, 371'de: "li hılıiCeti'l-Medinc" Medine hal.lfeliboiiçin"

tabiri kuııawlmaktadır. Bu zat müteaddid defalar emirlik yapmıştır, II, 45, 49.
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5/626 senesinin Dtimetu'l-Cendel'inde Medine amili, Gıfari Siba' ibn
Urfuta'dır131.

7 /628 senesindeki Hayber gazvesinde Medineye bırakılan vekil
Leys'li Numeyle ibn Abdullaht32, veya yukarıda ismi geçen Siba'dır133.

9/630 senesi Tebtik seferinde Medineyi Ensari Muhammed ibn Mes-
leme idare etmiştir134.

Ye nihayet Yeda haccında (IO.senenin sonu /632), Medinedeki vekil,
Saidi Ebti Ducane veya Gıfari Siba' dır 135.

B- Hz.Peygamberin ıV1edine dışında vazijeli memurları

Hz.Peygamberin askeri, mülki, mali ve kültürel hizmetler için Medi-
ne dışına gönderdiği veya herhangi bir eyalete vali kıldığı müslümanlar,
keza, nesebleri dikkate alınaral~ seçilmiş kimseler değildi. Çeşidli vazife-
lere getirilmiş bu gayr-ı Kureşi memurlardan bazı misaller verelim:

BAzAN el-Farisı

Yemen hükümdan idi. Hz.Peygambere islam olduğunu bildirdi.
İranIı hükümdarların ilk müslüman olanı bu zattıro Yemenin de ilk müs-
lüman emir-vali'si olmuşturIJ6•

Onun vefatı üzerine Hz.Peygamber, oğlu ŞEHR'i San'a valisi tayin
etmiştir!37.

ez-ztBRİKAN ibn Bedr

Temımlidir. 9/630 senesinde, ileri gelenlerinden olduğu kabilesiyle
birlikte Hz.Peygamberi ziyaret etti. Kendi kavminin zekat memurluğu-
na tayin edildi, ilk iki Halife devrinde de aynı vazifede bulundu138.

131 ıbn Hişam, II, 213.
132 ıbn Hişam, II, 328.
133 Ebu Hureyre ve arkadaşları Medineye geldiklerinde, Hz.Peygamberin Hayber'e gi •

miş ve yerine vekil olarak Sıba'ı bıraknuş olduğunu görmüşler. Sabah namazuu onun imametin-
de kıldıktan sonra, hazırlıklanın tamamlayıp, Hayher'e doğru yola çıknuşlardır, Buhari.TS, 12;
Cerh, II, ı, 312, r.1361; Isıiab, r.1129; Usud, r.1930; Isabe, 3082.

134 ıbn Hişam, II, 519.
135 ıbn Hişam, II, 601.
136 Isabe, I, r.759, r.792.
137 Usııd, r.2459; Isabe, r.3990.
138 Isıiab, r.866; Isabe, r.2784.
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ZEYD ibn Harise

Kelb kabilesindendi. Sekiz yaşlannda esir edilerek satıldı. Hz.Hadiee
alıp Hz.Peygamberin hizmetine verdi. Peygamber onu azad edip evlad-
lık edindi. İlk müslümanlardan ve Hz.Peygamberin en sevdiği kimseler-
dendir. Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilen tek Sahabi bu zattır139.

Hz.Peygamber onu, kendi halası Dmeyme'nin kızı olan Zeyneb bint
Cahş ile evlendirdi. Peygamber akrabası bir asl1 hanımın, köleden gelme
bir gayr-ı Kureşi ile evliliği, İslamın, nikahta imandan başka kefaet şartı
aramayan telakkisine misal teşkil etmesi bakımından, tarlhi ehemmiyeti
haizdir (krş. 342. not).

Zeyd, 8/629 senesinde Mllte gazvesinde, 55 yaşlannda, ordu kuman-
dam olarak şehid düştü14o.

Daha önee Medine vekilliğinden bahsetmiştik. Sekiz defa ordu ku-
mandanı yaptığı bu köle sahabisi hakkında Hz.Peygamber: Hayru Dme-
rai's-Seraya, seriyye emirlerinin hayırlısı" demişlerdir141.

Hz.Aişe, onun hakkında şöyle diyor: "Ne zaman Hz.Peygamber,
Zeyd'in de iştirak ettiği bir ordu gönderse, muhakkak onu başlarına emir
(kumandan) yapmıştır. Şayed kendisinden sonra yaşasa idi, muhakkak
onu halife bırakırdı"142.

Peygamber zevcesinin bu tahmini, devletin en yüksek makamına,
ehliyetini isbat etmiş bir köleyi getirmekte hiçbir mahzıır görmeyen is-
lami anlayışın, Peygamber ailesi muhitinde nasıl yer tutmuş olduğunu
gösteren pek kıymetli bir vesikadır,.

Zeyd'in oğlu DsAME

Hz.Peygamberin son gönderdiği ordunun kumandam idi. Emrindeki
erler arasında Muhacir ve Ensar'ın ileri gelenleri bulunuyordu. Dsame'yi
genç ve tecrü.besiz görenlerin hoşnudsuzluklan kendisine kadar ulaşınea,
Hz.Peygamberin, hastalığına rağmen mescide gidip şöyle dediği rivayet
edilir:

139 33.Ahzab. 37.
140 Bu harb esnasında şehld olan kumandanlardan bir digeri, Abdullah ibn Revaha'dır.

Akabe bey'atine iştirak etmiş Hazrecl Nakiblcrdendi. Şehadetine kadar, Hz.PeygamberIe bü-
tün gazaIara iştirak etmiştir, lbn Hişam, II, 373; Usud, r.2941; lsıifib. r.1530.

141 Şerhıı's-Siyer, i. 68-69; V, 1791.
142 Musned, VI, 254, 281; Usud, r.1829; lsfibe, r.2892.
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"Babası gibi, bu da emirliğ' e ehildir"143.

Hz.Peygamber devrinin, kabile vetİresini saf dışı etmiş bu idari
tatbikatı, ilk halifeler zamanında da aynen devam etmiştir144. ilk iki
Halifeden birkaç isim vererek bu bahsi bitirelim.

HİLAFET DEVRİ

Hz.EBU BEKiR (1l-l3 /632-634)

Ashab arasında Hz.Peygamberi en iyi bilen kimse olarak tanınan
bu ilk Halife'nin 145,idari vazife verdiği kimselerde ehliyetten başka ölçü
aramadığını gösteren müsbet vakıalar vardır. Onun, Kureyşten olmayan
bazı yüksek derecede memurlara sahib oluşu bunun delillerindendir:

Hz.Peygamber devri tatbikatının devamı olmak üzere, mesela,
Ridde harbi için Medineden ayrıldıklannda Hz.Ebu Bekr'in kendi yerine
bıraktıkları amil, Kureyşli değil, Damr! SİN.AN'dır146.

Kinde'li büyük Sahabi Şurahbil ibn Hasene, ilk iki halifenin kuman-
danlanndandır147.

Ya'la ibn Umeyyc, ilk üç halifeye valilik yapmış Temim'li Sahabi-
diı:148.

EI-Musenna ibn Harise, Irak fetlıini açan Şeybani kumandandır149.

143 lbn Hişlim, II, 650; Said ibn Mans"r, II, 345, r.2891; Tabcri.Tarih, I, 1797; Vefa, 762;
1sabe, II, 60ı.

144 Sahahenin tereeme.i haııerine dlÜr yazılmış en büyük eser olan cl.lslibe'de, müellif
İbn HACER (ö.852 11448), askeri.idiiri vazife almış hazı ziitlann isimleri geçtikçe onlar hakkın-
da hemen hemen aynen şu ihareyi kuııanmaktadır: "innelıum kami fi'l.futfıh Iii yuemınirfıne
ilIa's-Sahabe, yani, (Halifeler, veya başkanlar) fetihlerde daima Sahabeden kıımandan yaparlar.
dı". İbn HACER bu keyfiyeti, sahabiliğinde tereddüd edilen bir zatın sahabiliğine delilolarak
ileri sürmektc, kumandan yapıldığına göre, sahabedir, demek istemektedir. Ben, mezkfır iba.
reyi kullandığı ııltınışüç isim tesbit ettim. Bunlann sadece ikisi Kureyşlidir. Diğer kumandanlar
çeşidli kabilelere mensubdur. Sahabiliklerinden şiibhe edilmeyen gayr'ı Kureşi kumandanlar
için, tabiatiyle böyle bir ibiire kuııanmamaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere, ilk ıslam devletinde, devlet vazifesi göreceklerin seçiminde
Salıabilik, bir tercih unsuru olarak, dikkate alınmış, fakat kabile fikrine ası" yer verilmemiştir.

145 Musned, III, 18.
146 lsıilib, r.2265; Usud, r.1079; lsabe, r.35l5.
147 lbn Sa'd, VII, 393; lslibe, r.3873.
148 ısıiab, r.28l5; Usud, r.5640; ı.libe, r.9365.
149 Usud, r.4661: ı.abe, r.7726.
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Şerik ibn Sehma, Ensarın hallfi olan bu Sahabi de Suriye kuman-
danlarındandırlso.

Hz. ÖMER (13--23/634-644)

ilk halifenin iki senelik kısa hilafetine nisbetle Hz.Ömer devri, İs-
lam idare siyasetinde kavmiyet unsunınun, hususiyle Kureyş otoritesi-
nin tesir derecesini tesbitte daha bol malumat sağlamış bulunmaktadır.

İkinci Halifenin devrinde İslam devlet teşkilatı büyük bir gelişme
göstermiş, yeni müesseseler kazanmıştır. Tabiatiyle bunlarda pekçok
kimse vazife almış bulunmaktadır. Bu bakımdan, devlet başkanlığını
ele alışından itibaren Hz.Ömer'in yapnğı tayinlerde, mevzuumuza gire-
bilecek pek çok misal bulabiliyoruz. Önce onun, idarede ehliyeti tek ölçü
alan tatbikanndan bazı isimler verelim:

Anımlir ibn Yasir

Mekkede İslam uğruna işkencelere uğramış bu iman abidesi köle,
ilk Muhaeirlerdendir. Hz.Peygamber ile bütün gazfılara iştirak etti.

Hz.Ömer, onu Kufe valiliğine getirdiğinde, KMclilere şöyle yaz-
mıştır:

"Size Ammar'ı Emir (kumandan vali), İbn Mes'lid'u da, muallim
ve yardımcı olarak gönderiyorum. Her ikisi Hz.Peygamberin en değerli
Ashabındandır"ısı.

Bu KMe valisinin, aynı zamanda KMe Camiinin baş imamı olduğunu
ve arkasında, en şerefli sayılan kabile mensublarının saf tutmak mecbu-
riyetinde bulUnduklarını hanrlayalım.

Zeyd ibn Sabit

Teblik'te, 9/630 senesinde, Hazree'in bayrağını taşımış olan bu En-
sarh büyük alim, Halife Ömer Medineden ayrıldığında, ona vekalet edi-
yordu, mesela, 16/637 ve 22/643 seneleri Haee mevsimindeısı.

150 Istibe, •.3902.Bk. Taberi. Tarih, I, 2135-6.
151 Isıiab, ••1863; UsuJ, •.3798; I.tibe, '.5708.
152 Siktiı, II, 214, 225; Nubelti, II, 306, 310; I.ab •., Il, 595.
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tmriu'I-Kays ibn Adiyy

Bekr ibn Vail kabilesinin reisi olan bu şöhretli Kelbli, Hıristiyan
idi. Medineye gelip kendi arzusu ilc müslü,man oldu. Halife ona bir bay-
rak vererek Kudaalı müslümanlara Emir tayin etti. Emirliğe geçişteki
bu sür'at, hadiseyi nakleden raviyi şöyle söyletmektedir:

"Bu zata gelinceye kadar, henüz namaz kılamadan, bir müslüman
cemaate Emir tayin edilmiş bir başkasını görmedim",s3.

Bir de hukukçulardan1s4 bir misal verelim:

Şureyh ibnu'I'Hiiris

Yemene gelmiş İranlılann neslinden, yani Ebna'dan idi. Cahiliyye
devrini yaşamış, fakat Hz.Peygambere mülaki olamamış bu gayr-ı arab
zata: "akda'l-Arab - Arablann en büyük kadısı" denmektedir. 22/642
senesinde, Hz.Ömer, kırk yaşlanndaki bu zatı Irak'a Kadı tayin etti ve
Haccac'ın devrine kadar altmış sene bu vazifede bulundu 155.

Hz.Ömer'in, işe adam bulmada neseb endişesinden ne derece uzak
kaldığını göstermekte bu isimler yeterlidir. Aynı mevzuda ondan birkaç
müşahhas hadise de nakletmeliyiz. BlUnlar, onun ilk müslümanlara hangi
zaviyeden bakıyor olduğunu göstermeleri bakımından son derece önem
taşımaktadırlar, ileriki asırlara ışık tutacak miihiyettedirler.

Hz.Omerin Sahabeyi değerlendiriş ölçüsü

Hz.Ebu Bekir'in Irak kumandanı Musenna, yardım sağlamak gaye-
siyle Medineye geldiğinde Halife ölüm döşeğinde idi. Hz.Ebu Bekir Hz.
Ömer'e, gerekeni yapması vasiyetinde bulundu ve o gece vefat etti. Hz.
Ömer, aziz selefinin defnini tamamladıktan sonra Müslümanları, Musen-
na ile birlikte gitmek üzere, cihiida davet etti. Yeni Halife, hem hey'at
merasimi ile meşgul oluyor, hem cihiid davetini tekrarlıyordu. Üç gün,
kimse müsbet hareket göstermedi. İran cebhesi herkesin gözünü kor-
kutmuştu.

Nihayet, Sakini Ebfi Ubeyd ibn Mes'fid ilk adımı attı, iştirakçiler
çoğaldı ve bi~ or:du teşekkül etti. Sıra kumandan tiiyinİne gelmişdi. Mu-

153 ısab., I, 215.
154 Buhari'nin bir Bab'ı: "Mevalinin kadılık ve itmiIlik yapabileceği" ismini taşır, 93.

Ahkitm, 25/VIII, 115.
155 tsliab, r.1172; Usuc/, r.2419; ısab., r.3884.
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hacir veya Ensar'ın ileri gelenlerinden birisini Emir yapması söylendiği
zaman, o zamana kadar susmuş olan Ömer, içini dökme fırsatım buldu,
bu teklifi şiddetle reddetti ve yukarıda ismi geçen Sakifli Ebu Ubeyd'i
Emir tayin ettiğini bildirdi. Bu zat Hz.Peygamberi giıremediği için Sa-
habe sayılmıyordu. Tayininin sebebini beyan sadedinde Hz.Ömer'in
söyledikleri hususlar, onun Sahabeyi değerlendiriş ölçüsü bakımından
pek önemlidir. Allah Sahabeyi yüceltmişsc, diyor, sebeb, onların düşma-
na karşı çıkıştaki öncelik ve yeterlilikleridir. Bu davramşIarını bıraktık-
ları ve başkaları bu işte onların yerini aldığı an, riyaset makamı bu yeni-
lerin hakkı olaeaktırl56•

Görüleceği üzere, Sahabenin fazileti, Ömcr'e göre, çekilmiş bir çile-
nin karşılığıdır, babadan mev,[us bir nesebi irtibatın değiL. Faziletsayılan
bir işe kim liyakat belirtirsc, o iş onun hakkıdır. Ve böylece bir Sakifli 157 ,

gün olacak, İslamın ilk senelerinin şöhretli Kureyşlilerine tercih edilebi.
lecektir.

Hz.Ömer ve Kureyşlilik

Hasan Basri (ö.ııo /728) anlatıyor: İçlerinde Ebu Sufyan'ın da bu-
lunduğu Fetih Müslümanlarının ileri gelenleri, Hz.Ömer'i ziyarete gel-
mişlerdir. Eski Mekke aristokrasisinde sahib oldukları mevkii henüz UnU-
tamamışlar ve kapı önünde bekletilebileeeklerini düşÜllememişlerdir.

Bakıyorlar ki, Suheyb, Bilal, Ammar gibi, kölelikten gelme Bedir
gazilerine kapıcı buyur ettiği halde, kendilerine aldırdığı yok, Ebu
Sufyan mınldanmaya başlıyor: "Böyle bir gün hiç başıma gelmedi,
biz burada oturmuş duruyorken, şu kölelere izin veriliyor da, bize
dönüp bakan yok!".

Aralarında bulunan Suheyl ibn AmrI5S, durumu hakkiyle değerlen-
direcek idrfıke sahib, hakkı teslim eden bir zattır. Arkadaşlarına şöyle

156 Taberi-Tarih, 1, 2160 -2; Krş. Sikiiı, II, 200; Sire'It Umer. 78; Kiimil, II, 432-3.
157 İşbu Ebıi Ubeyd ileriki senelerin Mulıtar-ı Sakafi'sinin babasıdır, ve bu keyfiyet, onun

zat! değerine Ümmet nazarında hiçbir naklsa getirecek değildir.
158 Sulıe)'l, Fetih Müslümanlan arasında, pek müttakl bir kimsedir. Muaz ibn Cebel, Mek-

kedeki ikameti boyunca, ondan Kur'an-ı Kerim kıraat etmişti. Bunu gören bir zatın: "Bu Haz-
redden Kur'an üğreneceğine, kendi kavminden birisine gitsen olmazını?" şeklindeki itabına kar~ı
verdiği cevab mühimdir: " .. İslam, Cahili)'ye adetini kaldırdı, Cilhiliyyede esarnisi okunmayan
adamları Allah İslam ile yüceltti, keşke bi, onlarla birlik olsaydık da üne geçseydik ... ", U,ud,

r.2325.
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der: "Ey cemaat, içinizden geçenleri yüzünüzden okuyorum. Öfkelendi
iseniz önce kendinize öfkelenin. Vaktiyle, herkes gibi siz de (İslama) da-
vet edildiniz. Onlar koştu siz ağır davrandınız. Vallahi, sizden önce eriş-
tikleri fazilet, şu didiştiğiniz kapı önü kaybınızdan çok daha büyük ka-
yıbtır ... "159.

Hz.Ömer'in, hak ve vazife tevziinde, hususiyle Kureyş'e herhangi
bir imtiyaz tanımadığının bir delili olarak, bu Kabilenin Hz.Osman'l ona
tercih ediyor olması gösterilebilir. İmam Zuhri (ö.124 /742) bu noktada
şöyle diyor: " ... Kureyş, Osman'ı Ömer'den daha fazla severdi. Çünkü
Ömer onlara sert davranırdı ... "160.

Mekke'nin gayr-ı Kureşi valileri

Huzaa Kabilesinden NAFİ ibn Abdulharisl61, Hz.Ömer'e Mekke ve
T£ıif valiliği yapmıştır, hem de, hu şehirlerde Kureyş ve Sakif'in eşrafı
mevcudkenl62.

Mekke valiliği sırasımla, Hz.Ömer ile Usfan'da'63 karşılaşırlar. Ömer,
yerine kimi bırakıp ayrıldığını sorar. Valinin verdiği isim: Abdurrahman
ibn Ebza'dır. Ömer bu zatı tanıyamaz. Nafi: mevalimizden birisi, eeva-

. bını verince, Halife, valisini denemek sadedinde: "demek Mekkelilere
bir mevlayı halife bıraktın ?" suliliyle, hayret etmiş görüniinee, ondan şu
cevabı alır: "Bu mevlli, Allahın Kitabmı iyi okuyor, feraizde de alim".
Bunun Üzerine Halife, gerçek düşüncesini açığa vurmuş, ve islami zih-
niyetin tatbikçisi bu valisine, Hz.Peygamberin şu hadisleriyle tasviliini
bildirmiştir:

"Allah bu Kitab ile bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da batırır"'64.

Toplumları batırıp çıkaran kıymet ölçüsünün bundan daha değerli
bir teshlti yapılmamış olsa gerektir.

159 lbnu'l-Mubarek, r.IOO; Bu/ıari-TK, II, ll, 104-5, r.211 7; Altls/edrek, III, 282; lJs Lid,
r.2325; ls/iab, r.ll06; lsiibe, r.3575.

160 lbn Sa'd, lll, 64/44.
161 lb" Sa'd'a giire, Mekke fethinde miislüman olan Asluibdandır, V, 460/339. BuMlIi:

"Sahiilıi olduğu zikrediliyor", diyor, TK, IV, ll, r.2256. İbnu Abdi'I-Berr'e göre, ileri gelen faz,!
Sahiibedendir, ls/iab, r.2592. Bk.Ustld, r.5169; lsube, r.8663; Tehzib, X, r.731; Cemhere, 242.

162 ... ve fihima Sıidetu Kureyş ve Sakif, Ustld.
163 Medine yolu üzerinde, Mekke'deıı iki merlıale uzaklıkta lıir köydür, Buldtiıı, IV, 121-2.
164 Ma'mer, XI, .ı39, r.209U; Mtlsned, l, 35, r.232; Muslim, 6.S,,!ıitu'I-Musıifinn, 47 II,

559; Sikti/, ll, 225.



154 )fo S. HATİBOGLU

Devlet tahsisatında neseb unsuru

Hz.Ömer'in, bilhassa hilafetinin son yarısında, devlet gelirlerinin
artması sonucu, vatandaşlara her türlü yardımda bulunma imkanı doğ-
muş, ferdIere bu tahsisatın yapılabilmesi için de, nüfus kayıdlarına ihti-
yac hasıl olmuştu. Bu ihtiyacın telafisi için Hz.Ömer'in giriştiği faaliyeti
İbn Sa'd şöyle özetliyor:

"İlk divan -nüfus cedvelleri- tanzim eden ve halkı kabilelerine
göre yazan kimse Ömer' dir ... "165.

Suriyede Bizanshların tatbikatını görmüş bir Sahabi olan el-Velid
ibn Hişam'ın tavsiyesi üzerine, 20/641 senesinde kayıd defterleri hazır-
lattı. Bunların tanziminde, Hz.Peygamberin ailesini ve mensubu olduğu
Haşimileri başa aldı. Daha sonra. İslama hizmet önceliğine göre, Bedr'e
iştirak eden Muhacir ve Ensar'dan başlayarak, bir sıralamada bulundu.
Bu mevzuda tafsilat, tarihi eserlerde mevcud bulunmaktadır. Burada
biz, Hz.Ömer'e, bu mevzuda, kavmiyet açısından yön veren zihniyeti
göstermiye çalışacağız.

Hz.Ömer'in nazarında, devlet gelirine hak kazanmada en üstün de-
rece, İslama hizmet önceliğidir. Onun devrini en iyi bilenlerden Kureyşli
alim Said ibnu'I.Museyyib (15-94/636/713), şu ifadede bulunuyor:

" ... Divan'da ismi geçenlere Ömer tabsisatta bulundu, islam oluş-
ta ve gazvelerde önceliği olanları başa aldı. Ebu Bckri's-Sıddik, ferdler
arasında eşit taksimde bulunmuştu, Ömer'e bu durum hatırlatılınca,
şöyle dedi: "Resulullah'a karşı harbeden kimse ile onun yanında harbe-
deni müsavi tutamam"166.

Hz.Ömer'in cedvellerinde ilk sırayı işgal eden Ehl-i Bedr arasında167

bilindiği gibi, Kureyşli olmayan, hatta Arab olmayan kimseler vardı.
Mesela, Hz.Peygamberin azadlı kölelerinden Enese, Habeşli; Ebu Keh-
şe ise İranlı idil68.Mesela, Suheyb ibn Sinan Rum asıllı, Sa'd ibn Havle
Yemenli idi 169.

165 ıbn Sa'd, III, 282/202-3.
166 ıbn Sa'd, III, 296/213. Hz.Ömer'in, ilk zamanlar gayr-ı ôdil bulduğu ilk Halifenin tat-

bikiitını, kendisinin de idealolarak benimsemiş olduğu anlaşılmaktadır. Şu ifade kendisinindir:
"Seneye ömrüm olursa, en sondakilerle baştnkileri kaynaştıracak, hepsini tek adam yapacağım",

a.y.III,302/217.
167 Bedirliler için lık. ıbn Ilişam, I, 677-706;
168 ıbn Hişam, I, 678.
169 ıbn Hişam, I, 682, 685.
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Bu keyfiyet, onun müslümanı değerlendirmede kavmiyet farkına

hiçbir kıymet atfetmediğini açıkça gösterir.

Hz.Ömer, bütün şerefi Hz.Peygambere mfmevi intisabda buluyor,
fakat bu şerefin devamını da şarta bağlıyordu. Bu hususta, kur'ani zih-
niyete ne derece sahib çıktığını gösteren aşağıdaki görüşünü naklederek
bu bahsi kapayalım. Etrafındaki Müslümanlara şöyle diyor:

"ValIahi, kıyamet günü (Peygamberin huzuruna) gayr-ı Arab (müs-
lüman)lar amellerle gelir, hiz de amelsiz gelirsek, onlar Muhammed' e
bizden evla olur. Hiçkimse akrabalığa güvenmesin, Allaha yarar iş iş-
lesin, zira amelde topallayan kimseyi neseb'i hızlandıramaz"17o.

ISLAM SIYASI TARIHINDE KABİLECtLtK

Hz.Peygamberin önderliğinde teşekkül eden İslami cemiyet ve
devlet hayatında, manevi değerlerin dışında, renk, dil, kavim gibi fiziki
ölçülere kıymet verilmediğini, insanların takva ismi altında toplanan
manevi vasıflariyle derecelendirildiğini, idari makamlara tayinlerdc,
ehliyetten başka ölçülere tevcssül edilmediğini, tihihi tatbikatı içinde
göstcrmeye çalışmış bulunuyoruz.

Nevar ki, bu ideal anlayış ve tatbikat, devamlı olabilmiş değildir.
Çok geçmeden, çeşidli amillerin tesiriyle, islami kılığa bürünmüş bir Ca-
hilliyye zihniyeti, yer yer kendisini hissettirmeye başlamıştır. Hz.Pey-
gamberin vefatiyle Hilafeti ele geçiren Kureyş kabilesi, Hz.Osman'ın
devri boyunca zahiren bir bütünlük arzetmişse de, onun şehfıdetiyle
birlikte, dahilen parçalanmaya başladı. Aile kavgası durumundaki Eme-
vi-Haşimi mücadelesi kılıçlı harblere dönüştü. Bu noktada Kureyşin
karşısına önce gayr-ı Kureşi Arablar çıktı. Siyasi hayat daimi gelişme
halinde idi. Savaşlar ve ihtidalar sonucu, yabancı müslümanların İslam
devletine katılmasiyle, bu defa mücadele, Arab-Mevali çatışmasına vardı.
Abbasiler zamanının Şuubiyye hareketleri bunların sonucu vücud bul-
muş ve bize zengin bir edebiyat bırakmıştır. Bu akıma dahil müslüman
mütefekkiderin, fikirlerini müdafaa yolunda ortaya koydukları eserlerin
pek zengin bir kültür hayatını aksettirecekleri şübhesizdir. Bunlar, her
nekadar bütünü ile zamanımıza ulaşmamış olsa da, Kureyş ile diğer Arab
kabileleri arasında, veya Arablarla gayr-ı Arab müslümanlar arasında

170 ıbn Sa'd, III, 296/213.
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ccreyan etmiş tarihi sii,rtüşmenin meveud eserlerdeki akisleri, yine de
ayrı ayrı kitablaşacak zenginliktedir.

Bu fevkalade renkli edebiyatın mühim bir bölümünü, Kureyşin
hilafet hukukunu kabul ettirmeye matuf rivayetlerin teşkil ettiğini görü-
yoruz. İleride (s. 66-) hususiyle ele alacağımız Kureyş hadislerini de-
ğerlendirebilmek bakımından, önce, onların doğmasında birinci derecede
roloynamış olan Kureyş hilafetinin tarihl ve ilmi manzarasını kavramak
gerekmektedir.

HİLAFETİ~ KUREYŞLİLİC-İ MESELESİ

Risaıet devrinden Hıliifete geçiş

İslam devletinin ilk başkanı olan Hz.Peygamber, sağlığında, başlı-
ca iki vazife ile mükellefti:

a- Vahiyle öğrendiği İslamın inanç ve hükümlerini Ümmete ulaş-
tırmak,

b- İslamın yeryüzünde bizzat temsilcisi ve tatbikçisi olmak.

Peygamberin vefatiyle ilk vazife sona erdi ise de, ikincisine Ümmet
tevarüs etmek durumunda idi. Nitekim, genç İslam devletini, Hz.Pey-
gamberin siyasi halefinin idaresinde devam ettirme fikri, ilk Müslüman-
larda o derece sarsılmaz bir kanaat idi ki, bu meselenin hallini, Peygam-
berin defni işinden bile önceye alm'ış bulunmaktadırlar.

Hz.Peygamberin siyisi halefi

Hz.Peygamberden sonra devletin başına kimin geçeceği meselesine
Kur'an-ı Kerimde hiç temas edilmediği gibi, Peygamberin de bu mev-
zuda şahsen herhangi bir görüş beyanında bulunmadıkları, tarihl bir
gerçektir. Hz.Aişe'nin şu ifadesi bu noktada aydınlatıeıdır: "Peygamber
Aleyhisselam rUhunu teslim etti, kimseyi halife bırakmadan. Şayed biri-
sini halife bırakacak olsa idi, bu zat ya Ebu Bekir olurdu, yahud Ömer"I?1.

Hz.Ömer'in, vefatlanna yakın söyledikleri büdirüen aşağıdaki gö-
rüşünü, ilk devir müslümanlanmn müşterek kanaat! olarak kabul et-

171 Musned, VI, 63.Vedô Haccından sonra, sene: 10/632, yalancı peygamber Museylime,
nübüvveti sallanat zannedip, yeryüzünün yarısını kendisine, yarısını da Kureyşe ayırma tekli.
finde bulundub'U zaman, Hz.Peygamberin Ona yolladığı cevap şudur: " ... Yeryüzü Allôhındır,
kullanndan istediğine onu mirasçı kılar. Neticede kazanacak olanlar MüttalUlerdir, Taberi-Tarih,

I, 1749.
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mekte bir mahzuI' yoktur . Yerine geçecek kimseyi bildirmesi istendiğinde
Hz.Omer şöyle demiştir: "Eğer bir halife tesbitinde bulunursam (bunda
bir acaiblik yoktur, zira) bunu benden daha hayırlı olan Ebu Bekir (beni
teshit suretiyle) yapmıştır (yani, hen görülmedik hir iş yapıyor olmam,
demek istiyor). HaBfe hildirmezsem (yine hir{ey ıazım gelmez, çünkü)
henden daha hayırlı olan (Hz.Peygamber de) hu işi yapmamışnr"172.

Keyfiyet bu olunca, Müslünıanlar, bu meselede, Kitab ve Sünnetin
umumi prensiplerinden hareket edecek, daha önce helirtmeye çaIıştıbrımız
ehliyet prensibine tabi olarak haşkanlarını seçeceklerdi. Nevarki, ilk
halifenin seçimi sırasında, devrin siyasi-ictimaı şartları icabı olarak, bu
ehliyet prensibi meyamnda dikkate alınan geçici hir madde, Hz.Pey-
gamber sonrası İsıam fikir dünyasını uzun asırlar meşgul edecek hir prob-
lem olmuştur: Halifenin Kureyş Kabilesinden olması meselesi.

Daha sonraları, hakkında hususi kitablar bile yazılacak olan bu
maddeyi, bazı şöhretli İslam filimlerinin eksik anlayıp yanlış takdim
etmeleri, meseleyi nazari planda da, adeta çıkmaza sokmuş bulunmak-
tadır. İslam kiÜtür dünyasına rehberlik etmiş bu isimleri, ayrıca ele ala-
cak olmakla beraber, müşterek kanaatlerini burada kısaca hatulatalım.

Hilafetin Kureyşe aidiyyetini ileri süren Ehl-i Sünnet fıkıh-kelam
alimlerinin, görüşlerine mesned yaptıkları kaynak hadise şöyle takdim
edilmektedir:

- Hz.Peygamberin vefanm müteakib, yerine geçecek kimseyi ta-
yin için, Medineli Müslümanlar (Ensar), kendi aralarında toplanmış,
içlerinden birisini Halife seçmek üzere iken, Muhacir Müslümanlar top-
lantı yerine gelerek, onlara, Hz.Peygamberin: "İmamlar Kureyşli ola-
caktır" şeklindeki hükmünü nakletmişler, Ensar da, o zamana kadar bil-
medikleri bu Peygamher emrine tabi olarak, çünkü kendileri Kureyşli
değildir, talebIerinden vazgeçmişlerdir-.

İşte bu izah, tarihi açıdan eksik, ve de yanlış olsa gerektir. Pek çok
İslam alimini, eWiyette kavmiyet Unsuruna değer vermeyen İslam akı-
desine tamamen aykırı bu görüşe sürüklemiş bulunan mezkur peygam-
berl emrİn mahiyeti ve ilk hilafet seçiminin gerçek yüzü ortaya konula-
cak olursa, varılacak netice başka türlü olmayacaktır. Meselenin hafifli-
ğe tahammülü olmaması, bizi ilk kaynaklara inmeye mecbur bırakmak-
tadır.

172 İbn İslı3k'tan naklen, ıbn Hişiim, II, 6S3; ıbn Sa'd, III, 342, 3/248; Buhari,93.Ahkfun,
SI/VIII, 126; Muslim, 3~.tmiıre, r.1823.
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Tiirihi açıdan ilk Halüe seçimi

Şayan-ı şükran bir hadisedir ki, ilk halife seçiminin nasıl eereyan
ettiğini, o seçimin baş kahramanlanndan Hz.Ömer'in diliyle öğrenmek
gibi emsalsiz bir imkana sahib bulunmaktayız. Bu müstesna rivayeti,
İslam kitabiyatıııın en eski ve en kıymetli beş kaynağı müştereken kay-
detmişlerdir:

İbn İshak (85-151/704/768)
Abdurrezzak ibn Hemmam (126-211/743-826)

Ahmed ibn Hanbel (164-241/780-855)
Buhad (194-256/810-870) ve Tabcd (224-310/839-923).

Bu eserler mezkur rivayeti İmam İbn Şihab ez-Zuhri'den (50 ?-124/
670-742), o da, Medineli Tabii fakih ve muhaddislerden Ebu Abdillah
Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe ibn Mes'ud cl-Huzeli'den, (ö.92-99/
710-717) arası) almış bulunmaktadır. Aynı zamanda şair olan bu büyük
alim, İbn Abbas'tan şu şekilde nakletmektedir:

İbn Abbas (H.önee 3-68/619-687), Kur'an okuttuğu Muhaeirlerden
Abddurrahman ibn Avf'in (ö.31/652) Mina'daki evindedir, 23/644 se-
nesi Haee mevsimi. Haee mcrasimini bizzat Halife Ömer idare ediyor.
İbn Avf, Halifenin yanından eve döndüğünde pek heyecanlıdır. Zira bir
takım adamlar, ilk halife seçiminin oldu bittiye getirildiği propagandası-
na girişmişlerdir.

Bu dedikodulardan haberdar olan Hz.Ömer son derece sinirlcnmiş
ve, hemen orada, halka durumu aydınlatmak istemişse de, İbn Avf, bu
işin Medineye bırakılmasını uygun görmüştür, çünki, şimdi Haee mevsi-
midir ve halk arasına bazı çapuleu ve ayak takımının karışmış olması
mümkindir, bir karışıklık çıkarabilirler. Halife bu teklifi makul karşılar.
Medineye dönüşlerinin ilk Cuma hutbesinde, meseleyi bütün çıplaklığı
ile gözler önüne serecektir.

İbn Abbas, heyecanla beklediği bu izahatı en iyi seçilde dinleyebil-
mek için, o gü.n erkenden Camie gitmiş ve minberin yanında yer almıştır.

Ömer, sözü bahis konusu meseleye getirerek: "Sizden birisi, Valiahi
Ömer ölürse, falan adama (Talha'ya) bey'at edeceğim, demiş. Birisinin,
Ebu Bekir'e yapılan bey'at aceleye getirildi, demesi, size sakın yanlış
manalar verdirmesin. Aslında her nekadar böyle olmuşsa da, Allah, bu
şartlar altında verilmiş bir kararın doğurabileceği kötülüklerden Ümmeti
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korumuştur" dedikten sonra: "Mamari Ebu Bekir'den daha münasibi
de yoktu ya" diye ekliyor, ve ilk Halifenin hangi safhalardan geçilerek
seçildiğini anlatıyor. Özetleyelim:

Hz.Peygamberin vefatını müteakib, Medincü Müslümanlar, kendi
aralarında Benu Saide avlusunda toplanmışlar, Hz.Ali ve Zubeyr, Hz.
Fanma'nın evine çekilmişler, Muhacirler de Hz. Ebu Bekir'in etrafını
almışlardır.

Ensar, Hazrec'in reisi Sa'd ibn Ubade'yi Hallfe seçmek üzeredir ki,
birkaç Muhacirle birlikte Ebu Bekir ve Ömer mecüse gelirler. Ensarın
sözcüsü, İslama yaptıkları hizmetler dolayısiyle, hilafet makamına hak-
ları olduğunu ileri sürmektedir. Muhaeirlerin sözcüsü olarak Hz.Ebu
Bekir, zikrettikleri faztletlere ziyadesiyle layık olduklarını teslim etmiş,
fakat şu vakıayı gözden uzak tutamayacaklarını bildirmiştir:

" ... Arablar bu Emr'i (reislik işini) ancak Kureyşli şu Hayy'e (ce-
maate) tanırlar, Onlar, Arabların neseb ve mevki bakımından ortada
olanıdır" .

Hz.Ebu Bekir bu siyasi vakıayı bcürttikten sonra, o Hayy'e dahil
ve beraberinde bulunmakta olan Ömer veya Ebu Ubeydc'den birisini
Halife namzedi gösterir. Ensar'ın temsilcisi, hilafetin kendilerine inhisar
edemeyeceği ortaya çıkınca, ikiü başkan teklifinde bulunur: Bir Ensar-
dan, bir de KureyşH Muhacirlerden Emir.

Bu tekllfin sert münüaşalara sebebiyyet vermesi üzerine Ömer,
ihtilafın teWikeli bir hal almasından endişe eder ve Bey' at etmek üzere
Hz.Ebu Bekire elini uzanr, kendisini orada bulUnan Muhacirler ve Ensar
takib eder.

Ensar'ın başlangıçta hallfe namzedi olan Sa'd, Hazrec'in reisi idi.
Diğer Ensar kabtlesi olan Evs'liler, Hazrecin eski muhalifleri oldukları
için, Sa'd yerine Ebu Bekir'i tercihe şayan bulmuşlar, neticede Sa'd azın-
lıkta kalmışn.

O günkü sınırlı bey'an, ertesi gün Medine Mescidinde yapılan umumi
beyat takib etmiş ve Hz.Ebu Bekir, Medinedeki Müslümanların kahir
ekseriyetiyle ilk İslam Hallfesi seçilmiştir.

Hz.Ömer, bu seçimin oldu bittiliği iddiasına tekrar dönerek şöyle
demektedir: "Vallahi, o gün, içinde bulunduğumuz durumda, Ebu Be-
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kir'e bey'at etmekten daha iyisi yoktu. Şayed bey'at vukil bulmadan
oradan ayrılacak olsaydık, onlrrr (yani Ensur) kendi içlerinden birisine
hey'at edeceklerdi, ki, bundan endişe ettik. Zira bu takdirde, ya biz on-
lara istemeyerek bey'at edecektik, veya muhalif kalacaktık, bunun sonu
da anarşi idi"173.

Hz.Ömer' den nakledilen bu pek mühim bilgileri maddeleştirmeye
çalışalım:

1- Hz.Peygamberin siyasi halefini seçme işine ilk te~ebbüs, Medindi
Ensar' dan gelmiştir.

2- Ensar, İslama olan hizmetlerini düşünerek, Halifenin kendile-
rinden olması fikrindedir.

3- Mekkeden gelmiş Muhacir Kureyşlibr, devletin siyası istikrarını
temin noktasından, kendilerinden birisinin başa geçmesi görü-
şündedirler, çünkü, mensilbu oldukları Kurcyş kabilesi, bütün
ArabIarca sayılan bir şöhrete sahibtirl74.

4- Pekçok İslam aliminin kanaatinin aksine, taraflardan hiçbirisi,
Halifenin Kureyşli olmasını emredici hiçbir hadis veya Peygam-
ber talimatı öne sürmüş değildir. Kaldıki böyle bir hadis olsaydı,
Muhacirlere en büyük destek teşkil eder, başka delile ihtiyaç
görmeden onu ileri sürerlerdi. Tekrarlayalım, bazı alimlerin zan-
nettikleri gibi, seçim yerinde, İmiimların, halifelerin Kureyşten
olacağına dair herhangi bir peygamberi hüküm asla bahis ko-
nusu edilmiş değildir 175 •

5- Memleketin şartları gereği, Kureyşin iktidardan saf dışı edile-
meyeceği zarilretini kabilI eden Ensar, iktidarı paylaşma tekli-
finde bu1ıınmuştur. Bu yeni teklif, varlığı ileri sürülen hadis'in
aslında mevcud olmadığını gösterir.

173 ıbn Hişam, II, 657-; Abdurrezzak, V, 439-, r.9758; Musned, ı, 55-, r.:~91; Buhari, 86.
Hudiıd, 31 lVIII, 27-; Taberi-Tarih, I, 1820-; Bk.ıbn Sa'd, II, 269/IIıı, 55, III, 182/129; Beyiili,
III, 297; Minhıicıı's-Sunne, III, 118-; Sikaı, ll, 152-.

174 Bu meselede her Kureyşlinin değil, Muhaeir Kureyşlileriu balı.is konusu olduğuna dik.
kat edilmelidir, bk.Musned, V, 186.

175 Bu hadisi Kureyşliliğe delilolarak ileri siirenlere eevaben, Osmanlı Hilafeti, Meşlhat-ı
İslamiyye Vekili, muhakklk Hanefi alim Zahid Kevseri (1879-1952) şöyle demektedir: "Kdam
alimleri arasında her nekadar bu hikaye iştib"r bulmuşsa da, Ebiı Bekir'İn, Bey'at günü bu hadis
ile ihticae ettiği sabit değildir ... ", Fark, 15, not 4.
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6- Muhacirler, Ensann bu davranışına kızıp, meseleyi halletmeden

çıkıp gitselerdi, Hz.Ömer'in kanaatine göre, Ensar, gayr-ı Ku-
reşi hirisini pekala Halife seçebilecekti.

Şayed mezkur hadisin aslı olsaydı, Ensar'ın böyle bir seçime
gitmesi imkansız olurdu. Ensar, Hz.Peygamberin emrini duya-
cak, fakat buna kulak asmayacak, değer vermeyecek, onu yok
farzedip bildiğini işleyecek, Kureyşten olmayan birisini halife
seçecek! Bu, olacak iş değildir.

7- Hz.Ömer, Halifenin Ensar'dan olması halinde cemiyette fesad-
anarşi çıkacab'l teşhisinde hulunmaktadır, çünkü, "Müslüman-
larla meşverettc bulUnmadan birisi ötekine bey' at etse, bu ikisi-
nin öldürülebileceği korkusu ile, kimse onlann arkasından git-
mez"176.

Hz. Ömer'in görüşüne göre, fesadı önleyecek olan şey, ekseriyetin
bey'atını temin etmektir. Reis olacak kimsenin, ekseriyetin tasvibini,
müzaheretini kazanabilecek vasıfta olması, dolayısiyle kuvvetli bir taraf-
tar zümresine arkasını dayaması gerekir. Ensar bu durumda olmadığı
için, hilafetlerinin salim işlemesi mümkii.n değildir. O devrin müslüman
ArabIarı, henüz kabile vakıasını yokmuş farzedecek seviyeye erişmiş de-
ğillerdi. Tabiatiyle Medineli ekailiyeti başta görmeye ekseriyetin taham-
mülü yoktu. XX.asır demokrasisinde azınlığın hükümet olamaması key-
fiyetinin bin küsur sene önceki bu misalinde Kureyş, çoğıınluğun tem-
silcisidir. tık devirde siyasi kudret sahibleri onlardı. Daha sonra haki-
miyyet mihrakları değişince, tabiatiyle Kureyşin yüzüne bakan da kal-
mayabilecektir.

Hz.Ömer'in yukarıdaki teşhisinden açıkça anlaşılmaktadır ki, ken-
disi hilafette Kureyşliliği asla, münakaşa dışı bir şart olarak görmemek-
tedir. Esas olan, mcşveretle bir adam seçmektir. Meşveretle, umumun

\
tasvibini elde edebilme imkanı, ona göre, Kureyşli bir Mulıacir müslü-
mandadır. Yoksa Kureyşlilik, Hilafetin, Hadis'e dayanan, lazım-ı gayr-ı
mwarik (olmazsa olmaz) şartı değildir177•

176 Hz.Ömer, başkanlığı Şura'nın işi olarak görmektedir, kr.Abdurrezzak, V, 446, r.9760.
177 Hk iki halifeye bey'at etmcmiş Sa'd ibn Ubade gibi, halife namzedi Hazrecli bir saha-

biırin meveudiyeti dahi, böyle bir hadisin olmadığına bir delil teşkil eder. Sa'd, Ciüıiliyye devrin-
de okuyup yazması olan nadir kimselerdendi. Akabe'ye iştirak eden 70 Ensari arasındadır. Bedr
hariç, bütün seferlerde Hz.Peygamber ilc beraber bulunmuştur. Onun, "İmamlar Knreyştendir"
hadisini duyup ta, bu peygamber emriııe sırt çevirmesi mümkin değildir. Bk.tbn Sa'd, 111,613-
617 ıııın, 142-145; Usud, Il, 357.
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İSLAM SİYASET ve TEFEKKÜR TARİHİNDE
KUREyşİN İMAMETİ

Peygamber sonrası Arabistanının siyasi şartları gereği olarak Hi-
lafet makamına getirildikten sonra, ilk üç Halifenin devirleri boyunca
hakimiyetini devam ettirebilmiş bulunan Kureyş kabilesi, Hz.Peygam-
berin vefatından bir çeyrek asır geçince,bu iktidarın tezelzüleuğradığını
görerek, artık, sözünün geçerliliğini, teb'anın gönül rızasına değil, kendi
silahının kuvvetine bağlamak devrinin geldiğini anlamıştır.

İslam siyasi tarihinde, bir grup müslümanın, ilk defa olarak, gayr-ı
Kureşi bir halife seçmeleri hadisesi, Harici Abdullah ibn Vehb er-Ra-
sibi'nin şahsında tecelli eder, tarihi: 20 Şevva! 37/31 Mart 658178•

Sıffin harbinin Hakem meselesi yüzünden Hz.Ali'den aynlıp ayrı
bir siyasi fırka halinde vücud bulan bu Hariciye hareketini takibendir
ki, Kureyş dışından halife seçimi meselesi, İslam düşünürlerini meşgul
etmiye başlamış, birbirinden farklı görüşler ortaya atılır olmuştur. Umu-
miyetle bUnları iki ana gurubta toplayabiliriz:

i İmameti (veya Hilafeti), kabilesi ne olursa olsun, her ehil müs-
lümana tanıyan Eşitlikçiler (Ehlu't-Tesviye),

II-Sadece Kureyş'e has kılan Kabileciler.

İslam fikir cereyanları arasında, idari-siyasi makamlara, hususiyle
hilHete seçilme hakkını her ehil müslümana tanıyanlar olarak, mesela
şu fırkalar sayılmaktadır:

a) Bütün Hariciler,
b) Mu'tezile'nin ekserisi,
c) Mürcie'nin bir kısmı.

Bunlara göre, ister Kureyşli: ister herhangi bir Arab, ister köle oğlu
olsun, Kitab ve Sünneti tatbik edecek herkes, her müslüman, devlet baş-
kanı olabilir!79.

İkinci gurubun Kabilecileri, ilk anlayışa hakim olan Muhacirlik vas-
nnı (bk.174.not) unutmaya başlayacak, ortada mücerred Kureyşlilik
kalacaktır. Bu Kureyşlilikte geçer değer, artık İslama hizmette öncelik

178 Makli/iiı, I, 210; Şehresliini, I, 177. ADS'de, on gün evvelinin tarihi verilmektedir,
8.39.

179 Fas/, LV, 89.
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değil, Kureyş aileleri arasındaki siyasi çıkar endişesidir. Aslında Haşimi-
ler, Emeviler, Abbasiler, aynı Kureyşin adamlarıdır, fakat iş, siyasi ha-
kimiyet aşkına dayanınca, beriki Kureyşli, öteki Kureyşliyi kolayca
boğazlayabileeektir.

Bu derece değişik manzaralar arzeden ve asırlan içine alan bir mese-
leyi kolayca vuzuha kavuşturmak iddiasının geçerli olamayacağını bili-
yoruz. İslamın siyaset ve fikir hayatı iç içe olduğu için, Kureyşlilik mev-
zuundaki görüşleri açık ilmi tasnife tabi tutmaya elbette imkan yoktur.
Mesela bir Haricilik, hem hareket, hem fikirdir. Asırlarca devam etmiş,
çok çeşidli görünümler kazanmıştır. Eşitçilik fikrinin sahibi hem fıkıh,
hem kelam ekolüne mensub olabilmektedir. Müşterek fırkaya nisbet edi-
len kimselerden değişik sesler çıkabilmektedir. Bu bakımdan tek yapa-
bileceğimiz şey, mümkün olduğu kadar tarihi sıraya riayede, bu mevzuda
görüşü olanlardan, şahıs ve cemaat olarak, misaller vermiye çalışmak
olacaktır.

Hariciler ve Kureyş

Tarihi bakımdan, İslamda Kureyşin idari hakimiyeti aleyhine atıl-
mış ilk adımlar, bu fırkanın damgasını taşımaktadır.

Hilriciler, neseb bakımından, Kureyş, Sakif ve Ensilr'ın dışında ka-
lan Arab kabilelerine, bilhassa Temİm, Bekr ve Hemdan'a mensub idi-
ler. Dini hayatlarında gilyet sofu ve müsilmahasız oldular. Bu fırka hak-
kında müstakil bir eser yazmış olan Alman müsteşrik Wellhausen (1844-
1918), onlann yabancı menşeli olmayıp, takvaya dayalı gerçek bir islam
ihtilalci fırkası teşkil ettiklerine işaret ettikten sonra, bu ihtilfıleiliğin
islamiyetle ilgisini şu şekilde açıklamaktadır: "Takva, İslamda umumi
bir siyasi hedefe sahibtir ki, Haricilerde durum, bunun en üst derecesin-
dedir. Allah, Mü'minlerden, yeryüzünde bir çirkinlik gördüklerinde sus-
mamalannı istemektedir. Onlar, hayırlı olanı işleyip kötü olanı terk et-
meyi sadece kendilerine hasretmez, aynı zamanda bu davranışın heryer-
de ve herkeste tahakkukuna çalışırlar. Yani marufu emretmek ve mün-
kerden alıkoymak, üzerlerine vazifedir. Çirkin olanı değiştirmek, her
ferde vacibtir, diliyle olsun, eliyle olsun. Bu prensip, İslamın umumı
prensibidir, fakat onun yerli yersiz tatbiki, Haricilerin alamet-i farikası
olmuştur"lso.

180 Havaric, 18-30.
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Gerçek ümmet, salih müslümanların teşkil ettiği ümmet olduğu
için, onlar nazarında, Ihü,slüman Arab olmuş, mevla olmuş, hiç farketmi-
yordu. Ateşli Haricilere göre, gerçek mü'minler kendileriydi, muhalifleri
de kafir.

Hülasa, "Harictlerin mezhebi, siyasi bir mezhebtir. Hedefi, amme-
nin işlerini, Allahın emir ve nehiylerine göre yürütmektir ... "181.

Hedefi bu olan bir fırkanın, herhangi bir işe adam tayininde, kavim,
kabtle gibi değerlere kıymet vereceği, şühhesiz düşünülemezdi.

Haricilerin imametle ilgili görüşlerini bizzat kendi eserlerinden ta-
kib etme imkanına henüz sahib değiliz. Bugün için, matbu Sünni ve Şii
fırka kitablarının mevzu ile ilgili beyanlariyle yetinmek durumundayızl8z.

İmametin lüzumu üzerinde Hariciler arasında ittifak mevcud gibidir.
Her nekadar onların Necedat kolu: "Ümmetin halifeye ihtiyacı yoktur,
Müslümanlar, kendi aralarında Allahın Kitabını tatbik ederler" görü-
şünde iscler del83, ekserisi İmamı lüzumlu görür, ve belirttiğimiz üzere,
onun şahsında hiçbir kavmi ayırıma gitmez. Eş'ari (ö.324/935), Harici-
lerin bu noktadaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: "İmamete geçmiş kim-
se, şayed buna müstehak ise, Kureyşten olsun, başkalarından olsun,
imameti caizdir, Cair (zalim kimse) İmam olamaz"184.

Nevbahti ise (III. /IX.asır) şöyle açıklamaktadır: "Herkes İmam
olabilir, yeter ki, Kitab ve Sünneti tatbik eden, onları bilen kimse ol-
sun ... "185.

Eş'ari kelameıIarından Abdulkahir Bağdadi (ö.429f1037): "Harici.
lerin fikrince, İmamete her sınıftan adam seçilebilir, yeter ki bu işe ehil
olsun. Bu sebeble, Nafi ibnu'l-Ezrak'a, sonra Katariyy ibnu'l-Fueae'ye,
Necde'ye, Atiyye'ye bey'at etmişlerdir, halbuki bunların hiçbiri Ku-
reyşli değildir"186 diyor.

Keza fırkalar mii,tehassısı Şehrestani (467-548/1075-1153), aynı
mahiyette şunları söylüyor: "... Dünyada bir İmam'ın bulunmasına

181 Havaric, 36.
182 Bu mevzfıdaki son incelemelerden birisi olarak bk. "İMdiyc'nin Doğuşu vc Görüşleri

(Doktora Tezi), Dr.Ethcm Ruhi Fığlalı, Ankara, 1972, s.llS-.
183 Şehrestan., I, 193. Mcs'fıdl, Mu'tezileden de bu göriişü paylaşanlar olduğunu söyliiyor,

Muruc, VI, 2S.
184 Makıilm, I, 204.
185 Firak, 10.
186 Vsulu'd-D,n, 275.
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umumiyede cevaz vermişlerdir. BUna ihtiyac duyulursa, onun köle, hür
veya Nebati yahud Kureyşli olmasında faı:k gözetmezler"187.

Nitekim bu görüşleri istikametinde tatbikata girişen Haricller, Ku-
reyşIi olmayan kendi halifelerine Emiru;I-Mu'minIJı - Mü'minlerin Ku-
mandanı ünvanını vermişlerdir. Onlardan birkaç isim tanıyalım:

Neede İbn Amir (36-69/656-688)

Neediyye fırkasının isim babası olan bu zat, Bekr ibn Vai! boyunun
Benu Hanife kabilesindendir. Yezid'in 64/683 senesindeki vefatmı mü-
teakib, Yemame' de isyan etti, Mekke'ye geldi, Bahreyn'i merkez yaptı.
Bu Harici Emiru'l-Mu'minin, Yemame, Uman V.s. yerlere valilcr gönder-
miş, beş sene kadar hükumet etmiştir.

Siyasi hakimiyetini kurduğu yerlerde, aynı zamanda tabii namaz
imamı da olacak olan Necde'nin arkasında, diger Sahiibiler meyanında
Kureyşli İbn Ömer'in de cemaat olduğu 7.ikredilmektedir188.

Öyle görünüyor ki, Haricilerin başta gelen hedeflerinden hirisi, Ku-
reyşin Müslümanlar arasında sürdürmek istediği hakimiyeti yıkmak ol-
muştur. Bu işin en güzel isbatı, onları arkalarına alarak namaz kıldırmak-
ta tecelli edebilirdi. Emevilerin son senelerine tesadüf eden aşab'1daki hii-
dise, bu bakımdan müstesna değer taşımaktadır:

ILVelid'in (126/744) senesindeki) katlini müteakib, Cezirc'de, Şey-
bani Said ibn Behdel, hilafet davasiyle yeni bir ayaklanma başlatmışt),
Ktife'ye giderken yolda ölünce, yerine, aynı kabileden Dahhak ibn Kays
(k.129/746) geçti. Sayısını gittikçe artırarak Ktife'yi ele geçirdi (Şevval
127/Ağustos 745). Irak'a tamamen hakim oldu, hatta III.Yezid tarafın-
dan tayin edilen Vasıt valisi Abdullah, ki Ömer ibn AbdWaziz'in oğlu-
dur, kendisine bey'at etti, Hişam'ın oğlu Süleyman da ona katıldı.

Siyasi üstünlüğü ele geçiren kimse, aynı zamanda namaz imamlığını
da inhisarına aldığı için, bu Kureyşli devlet adamları, Harici Dahhak'm
arkasında cemaat olmak durumunda kaldılar.

187 Şehrestlini, 1, 175.
188 Minhıicu's-Sunne, III, 62.İbu Teymiyye, "Hıiricilerle kıtal edilme,i yolundaki Pey-

gamber emrini hay! sahih hadislere rağmen, Sahabe böyle hareket etmiştir" diyor ki. bu durum,
Sahiibenin Peygamher emrine aykırı hareket etmiş olmasını değil, bu hadislerin salı,ıı olmadığını
gösterse gerektir. Cahiz (ö.255/870) ise, Hılsiyye'niıı reisi dedikleri ilm ümer'in işhuXecde i!c
harbetmek üzerc silah kuşandığını nakletmektedir, Beyun, III, 130.
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İşbu hadise, cemiyet bünyesinde büyük heyecan uyandırmış, ve
adeta, öldürülmüş olan islami ruhun ihyası şeklinde tefsir edilmiştir.
Haricilerin alim şairi, Basra'lı Tabiilerden Şubeyl ibn Azre (ö.140 /757
civan)IS9, bu hadisede Kureyşli gururunun kınlışını görmekten duyduğu
hazzı, şu beytiyle ifade etmektedir:

"Bak, Allah nasıl dinini üstün kıldı,
Ve Bekr ibn Vail'in arkasında Kureyş namaza durdu"190.

Dahhak'ın mensubu olduğu Şeybaniler, Bekr ibn Vail'in bir kolu-
dur. Diclenin her iki sahilinde, Musul civarında otururlardı.

Bekr ibn Vail, Yemame'den Bahreyn'e kadar uzanan bölgelere ha-
kim, en kudretli harbçi Arab kabilesidir. Diyarbekir'e kadar yayılmış-
lardır. 9/630 senesinden itibaren İslam olmaya başladılar. 36/656 sene-
sinin Cemel Harbinde, her iki tarafta da görünmüşler, daha sonra Hz.Ali
tarafına geçmişlerdir. Emevilere karşı müteaddid savaşlan vardır. Hu-
susiyle Kureyşlilere karşı siyasi rekabet içinde olduklannın delili olarak
şu rivayet gösterilebilir:

Amr ibnu'ı-Jts'ın (ö.43/663) huzurunda Bekr ibn Vail'den birisi
şöyle der: "Kureyş, ya bu zulme son verir, yahud Allah bu hilafeti on-
lardan başka bir Arab eemaatine verecektir". Amr, o zatı yalancılıkla
itham eder, çünkü Hz.Peygamberden şöyle duymuştur: "Kureyş, ha-
yırda ve şerde, kıyamete kadar İnsanlann işlerini idare edecektir" 19i •

Tarihin tekzihine uğramış böyle bir haberin Hz.Peygambere aid
olamayacağı aşikar olmakla beraber, Arab dahilerinden sayılan Amr gibi
bir Sahabinin böyle konuşması akla uygun değildir. Bu çeşid rivayet-
lerin tedavüle çıkarılışı, oturdukları makamın sallanmakta olduğunu
farkeden Kureyşlilerin, istikballerini garantiye almakta baş vurduklan
usullerden biridir. Kureyş düşmanlarını tesirsiz kılmakta en emin yol,
Peygambere avukatlık yaptırtmak olacaktır.

189 Basra Kurrasından, arabça alimi, şair ve sika olarak gösterilen bu zatı Cahiz (ö.255/
870), yetmiş sene RQfızilik yaptıktan Bonra Harici olmuş bir kimse olarak takdim ederken,
Belazur! (ö.279/892), onun Harici olmadığını, onlann belimm çekmemek için bu yolda şiir yaz-
dığını söylemektedir. Bu zahid şair, Basralı büyük iılimlerden Katade'nin (61-117/680-735)
tlamadı idi, Tehzib, LV, 310-1, r.530; Meşahir, r.72't

190 Beyan, I, 343; III, 265; Taberi-Tarih, II, 1913; Kamil, V, 333.Kş.ADS, 185.
191 Tirmizi, 34. Fiten, 49, r.2227; Musned, IV, 203. Krş. not: 278.



Şia ve Kureyş

HİLAFETİN KUREYŞLİLİGİ 167

Hz.Peygamberin vefatından sonra, yerine damadı HZ.Ali'nin geç-
mesini isteyen ilk senelerin mahdud taraftarlarını, ileriki devirlerde, bu
arzuyu aklde haline getiren zümreler takih etmiş, ve Şiatu Ali-Aliciler
tabiri, Şia umumi ismi altında, büyük bir gurubu temsil eder olmuştu.
Sayısız denecek derecede şube ve kollara ayrılan bu fırkanın mevzuu-
muzla ilgili görüşlerini ayrıca incelemeye lüzum olmasa gerektir, çünkü,
Hz.Ali'nin ve zürriyetinin imamet haklarını amentülerine almış kimse-
lerin, onların Kureyşliliklerini isbata ihtiyacları yoktur. Buna rağmen,
hurada, Şia'nın bu mevzuda dayandığı hadisleri tanımak bakımından,
iki alimden nakilde bulUnmak istiyoruz.

Şianın İmamiyye kolu kelamcılanndan Nevbahti (IlL/IX.asır),
Ensar'ın ikili emir teklifine karşı Ebu Bekir taraftarlarının, İmametin
Kureyş'e aidiyyetinden bahseden hadisi ileri sürdüklerini ve bu sebeble,
Sa'd ibn Ubade ve ailesi efradı dışında, Ensar'ın sahneden çekildiğini
söylerl92•

Görüldüğü üzere bu Şü alim de, diger Ehl-i Sünnet alimIerinin düş-
tii.kleri hatayı tekrarlamaktadır.

Tarihçi Mes'udi'nin (ö.345/957) verdiği açıklama daha genişçedir:
" ... Zeydiyye'nin çoğu, Carudiyye ve diğerleri, sair Şia fırkaları, Rafiza,
Ravendiyye şu görüşe sahiblerdir: Hz.Peygamberin, -İmimet Kureyşte-
dir- ve -Kureyşi öne alın, önüne geçmeyin- sözleri sebebiyle, İmamet
ancak Kureyşin hakkıdır. Keza, Muhacirlerin, Sakife günü Ensar'a delil
olarak öne sürdükleri: -İmimet Kureyştedir, çünkü onlar bir işin başına
geçince idil davranırlar- hadisi, ve Ensar'ın ekserisinin bu görüşe dön-
meleri, hunun delillerindendir. İmamiyye fırkasını digerlerinden ayıran
husus, imametin ancak Cenab-ı Hak ve ResUlü tarafından bir kimsenin
ismiyle, lakabiyle tayin edileceği görüşünde olmalarıdır ... "193.

Allah ve Resulü tarafından seçilen Halife, Şia'ya göre, Hz.Ali oldu-
ğu için, tabiatiyle onlar nazannda neseb keyfiyetini ayrıca müzakereye
lüzum kalmayacaktır.

192 Firak, 3.
193 Muruc, VI, 26-27. Bu bnhisIeri 332/943 senesinde yazmıştır, VI, 30.
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Mmeie ve Kureyş

Siyasi hasımlarını td'in ve tekfır etme noktasına ulaşmış Havaric
ve Şia gibi iki aşırı fırkanın Ümmet ferdierinde uyandırdığı vicdanı ra-
hatsızlığın, arabulucu bir fikri eereyan tevlid etmesi mukadderdi. Mur-
eie, işte böyle bir teskin vazifesine talib insaf sahibierine alem olmuştur.
Ali taraftarları da, MuflViye eebhcsi de, lUridier ve Şia da, insan olmak
hasebiyle hatadan münezzeh değillerdi, fakat bu durum, onların dinden
çıkmalarını, dolayı,iyle de tekfll' edilmelerini gerektirmezdi. Herkes ken-
di ietihadına göre haklı olduğu için, ietihadlar üzerinde kat'i hükme gi-
derek, şunlar isabet etmiş, şunlar yanıımıştır, demeye imkan yoktu. Bu-
nu ancak Allah söyleyebilirdi. Öyleyse işlerin muhasebesini ve kararını
Ona bırakmalıydı. Kimsenin içini okumak mümkin olmadığına göre,
zahiren müslüman görüneni müslüman saymaktan başka çıkar yol yoktu.
Netiee olarak, Ehl-i Kıble'nin küfrünü söylemek, kimsenin haddi değildi.

İşte bu şekilde düşünenler, kat'i hükmü Allaha bırakanlar, ilk dev-
rin Mürciesini teşkil etmiştirl94• Harici ve Şii görüşün aksine olarak, zali-
min mü'min kalabilmesi mümkin olunca, baştaki idiireeileri, bUnlar ne
kadar zalim olsalar da, gayr-ı meşru addetmek, isyana gitmek, doğru
bir hareket olmuyordu. Doğrumın ne tarafta olduğuna karar veremeyip
siyasi-askeri mücadeleden uzakta kalmış bir kısım Sahabeyi de katarak,
Tabiiler arasından pek çok fakih ve muhaddisi Müreieden sayanlar, işte
hu noktadan hareket etmektedirler, ve böylece, mesela Ebu Hanife de
Müreii olabilınektedir195•

Mürcie, tam bir fikri sistem olamadan, yerini Mutezileye bırakacak-
tır. Onların müntesibleri olarak sayılan kimselerin görüşlerini sarahate
kavuşturma imkanına bugün için sahib değiliz. Bununla beraber, ima-
mette neseb unsuruna dair görüşleri, kaynaklarımızda nakledilmiş bu-
lunmaktadırl96• Bunu, ilk hicri asrın son yarısında yaşamış hir alimin
ifadesi olarak verelim:

Gaylan ibn Men"an, ed.Dımeşki

Hayatı hakkında fazla birşey bilmediğimiz bu Dimeşkli zat, Gaylii-
niyye Kader fırkasının isim babası olarak da gösterilmektedir. tık Ka-

19.1Murcie kelime,inin masdan olan İrcii, mülılet vermek, ileriye atmak monasma gelmek-
tedir. iık Mürcie'mn nı,ina", hak. lık. tbn Sn'd, VI, 307/214.

195 Maarif, 625.
196 Firak, 9.
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deri Basralı Ma'bed el.Cuhcni'ııin (k.80 (699) talebesi idi. İki bin sahife
civarında Resail'i olduğu bildirilmektedir. 107 (i26 senesinde, onu Medi-
ne'de halka fetva vereeek iktidarda görüyorm;. İlın Hacer, onun İmanı
Evzai ilc müniizara ettiğini, sonunda Evzai'niu onun katline fetva ver-
diğini naklediyorsa da, bu iş bizee biraz uzak ihtimaldir. Onun katlini iki
bin Rum öldürmekten üstün tuttuğunu hdiı.ten Filistinli alim Red ibn
Hayve'nin 112(730 senesinde vefat ettiği dikkate alınırsa, Gaylan'ın
108-112 seneleri arasında katkılilmiş olması gerekir ki, Evzai (88--157 (
707/774) bu senelerde yirmi ya~larında ancaktır ve henüz ilmi otoritesini
kurmuş değildir. İbn Kuteyhe, Caylan'ı Kıbti gösterir197•

İmamet mevztiunda onUn Hariciler gibi dÜŞÜlldüb'Ü anlaşılıyor:
"İmamet, Kureyşli olmayan için de caizdir. Kim Kitab ve Sünneti tat-
bik edecekse, İmamete müstehak olur. İmamet, ancak Ümmetin icmaı
ile gerçekleşir" J 98 •

Gaylan'ın katlinde, sahib olduğu bu demokratik görüşiin Emevi
saltanatı aleyhine oluşunun rolü varmıdır sualinc bugün için cevap vere-
bilecek durumda değiliz. Gaylan'ın imarnet görüşünü bütün Mürcieye
teşrnil etmek de mümkin değildir.

Mutezile ve Kureyş

Hz.Osman'ın 35(656 sencsindeki ~ehadetindeıı sonra, bazı ileri gelen
Sahabenin de iştirak ettiği dahili harblere ve siyasi mücadeleye katılma-
mış Sahabiler, bazı fırka kitabıarında 199, Mutezile'nin seleflcri olarak gös-
terilir. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas (ö.55? (675), Muhammed ibn Mesle-
me (ö.46 (666) Abdullah ibn Omer (ö.74 (693) ve Us:1me ibn Zeyd (ö.54 (
674.) bu Selef arasındadır.

İslamın ilk asrının kanlı mücadelelerinin fikri plana intikaliyle orta-
ya çıkan çeşidli fırkalar arasında, II (VIII. asırdan itibaren UZUndevirler
İslam düşünce dünyasına hakim olmuş, büyük kelamcılar yetiştirmiş olan
Mutezilenin ıııüstesna yeri vardır. Bu bakımdan onların imamette nese-
bin yeri hakkında ileri sürdükleri görüşler büyük kıymet taşır.

Fıı:kalar mevzuunua yazdığım söylediği el-M akalıit fi Usuli' d-Diyli-
nat isimli büyük eseri henüz mevctid değilse de, büyük tarihçi Mes'fidi
(ö.345,6(957)2°o, Murueu':;-Zelıeb'inde, bu fırkanın imamct görüşünü 01-

197 Maarif, 625; Buhari, TK, IV, 1, 102-103; TS, 120; Lisarııı'/-Mizan. IV, 124.
198 ıvIi/el, I, 22i.
199 Firah, 5.
200 Müellifi Mu'tezilcdcıı .ayanlar da vardır, Şafiıyye, llI,456.
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dukça tafsilatlı olarak vermektedir20!. "Mutezilenin ve diğer difelerin
görüşüne göre, diyor, İmamete Ümmetin seçmesiyle gelinir. Çünkü Allah
ve Resulü,ismen bir imam bildirmiş değillerdir. Müslümanlar da bir isim
üzerinde iema etmiş değillerdir. İmamm seçimi Ümmete bırakılmıştır.
Aralarından birisini seçerler. (Allahın) hükümlerini tatbik edecek bu zat,
adalet ve iman sahibi müslümanlardan olmak şartiyle, ister Kureyşli,
ister başkası olsun, farketmez. Bu işte, nesebe veya başka hususlara iti.
bar etmemişlerdir. Her asrın müslümanlanna bu yolda hareket etmek
vaeibtir. İmametin Kureyşe de; sair müslümanlara da caiz olduğuna,
bütü.n Mutezile ve Zeydiyye'den bir cemaat inanır. el.Hasen ibn Salih
ibn Hayy (100-167/718-783)202 bunlardandır .. , (Mutezilenin) bu görü-
şüne, tbadiyye de dahil, bütün Harieller katılır, ancak Hariellerden Ne-
eedat'm fikrine göre, imam tayini vaeib değildir. Bu görüşe, Mutezilenin
eski ve yeni müntesiblerinden iştİrak edenler vardır, fakat şunu ileri sü-
rerler: Şayed Ümmet adalet dairesinde yaşar, içlerinde fasık bulunmazsa,
İmama lüzum kalmaz. (tmamette neseb şartı aramayan) bu görüşe bağlı
olanların delilleri vardır. Mesela Hz.Ömer: Salim sağ olsaydı (teklif ede-
ceğim halife namzedinde) kararsız olmaz (onu seçer) dim, demiştir. Sa-
lim'in, Ensardan bir kadınm mevlası oluşunu dikkate alarak (mezkur
görüş sahibIeri) şöyle derler: Her müslümanın İmamete geçebileeeğini
şayed Ömer bilmiyor olsa idi, bu sözü söylemez, ve Ebu Huzeyfe'nin
mevlası olan işbu Salim'in vefat etmiş olmasına teessüf etmezdi. Bu mev.
zııda, derler, Hz.Peygamberden de pek çok sahih haberler meveuddur.
Bunlardan birisi: -Sakat bir köle dahi olsa, dinleyin, itaat edin-dir. Ce-
nab-ı Hak da şöyle demiştir: -Allah nazarında en ketiminiz, en mütteki
olanınızdır- (49.Hueurat, 13".

Mııtezilenin islami zilmiyete uygun bu görüşlerinin kendi devirlerin.
deki ameli tezahürleri henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Ama, nazari
planda da olsa, devletin en yüksek idari makamına geçmede müslüman-
lar arasında eşitlik bulunduğu görüşünün söylenebiliyor olması dahi az
şey değildir. Mutezileyeme nsııb ilim adamlannın II/VIII. asırdaki sevi-
yelerine bugün dahi ulaşamamış islam devletlerinin bulunuşu, onlann
değerini tesbitte ölçü mesabesindedir.

201 Muruc, VI, 24-27.
202 Zeydiyye'nin Betriyye kolunn mensub bu kelfımeı, zfıhid, muhnddis fakih ve müete-

hid iilim, aslen Hemedanııdır. Kiıfede yetişti. Ziilim tmii.mlara kılıçla müefıdele taraftfın idi. Bu
gibilerle eilıfıda çıkı1amıyaeağı, arkalanndü Cuma namazı kılınamıyaeağı görüşünde idi, Tehzfb,
II, 285-289.
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Mut~zile alimlerinin hepsini, neseb mefhumunu tamamen saf dışı

etmiş kimseler olarak görmek doğru değildir. Aşağıdaki bahiste de görü-
leceği üzere, bunu, zamanın şartlarına göre bir tercih mevzuu olarak
mütalaa edenler vardır.

İmametle Nesebin Değeri

İmamet-Hilafet kapısını bütii,n mii.slümanlara açık tutanlar, tabia-
tiyle Kureyşe de namzedlik hakkı vermekte, fakat neseb yönünden bir
tercihte bulunmak durumu hasıl olduğunda, iki ayrı görüş ileri sürmek-
tedirler. Şayed, hilafet ehliyetini haiz iki kişi çıkar da, bunlardan birisi
Kureyşli olursa, kime öncelik verileceği meselesinde Mutezile imamlan-
nın ekserisi Kureyşliyi tercih etmekle beraberl0J, aksi kanaati müdaafaa
edenler de bulunmaktadır.

lI.jVII.asrın ilk yarısı Mücebbire alimlcrinden, Gatafan'lı Dırar ibn
Amrıo4 ve taraftarIarımn bu mevzudaki tercihleri, Kureyş aleyhinedir.
Nevbahti (III.jIX.asır başları), onun bu tutumUnu şöyle anlatıyor:
"Biri Kureyşli, öbürü Nebat'lı iki namzed olsa, Kureyşliyi bırakır, Ne-
batlıyı halife seçeriz. Çünkü bu berikinin aşireti daha küçii.ktii.r ve sayı-
ları da azdır. Allaha isyan ettiği, ve onu hal etmek istediğimiz takdirde
mukavemetini kırmak daha kolayolur ... "105. Dirar'ın bu görüşünün
Abdulkahir Bağdadi'deki (ö.429jl038) ifadesi ise şöyledir: "Bir Kureyşli
ile bir gayr-ı Arabın (a'cemi'nin) durumları eşit olsa, gayr-ı Arab, ima-
mete evlii görülür. MevIa ise, safkan (Arab)dan evladır"106.

İsliimın ilk asırlarının fikir dii,nyasına hakim olmuş belli başlı fırka-
ların imarnet görüşlerini, eldeki imkanlar nisbetinde, bu şekilde hulasa

203 Firak, ıo; Makiiliiı, ll, 151.
204 Bu zatın, bütün fırkalann dayandıkları hadisleri ilıtiva cdcn KiUibu'l-Tahriş isimli bir

eseri olduğundan balısedilir, Jnlisôr, 136-137. Kadılık yapmış bu alimin, Mu'tezile, Havaric ve
Rafizlleri tenkid ettiği otuz kitabı varmış Fihrist,. Harun Reşıd'e 17 sene kadılık yapmış olan
Medine asıllı Bağdad kadısı Said ibn Abdurrahman (104-176/722-792), onun katline fetva ver-
miş ve bu sırada Ahmed ibn Hanbelorada imiş. Kadının vefatında Ahmed'in ancak 13 yaşında
oluşu, bu rivayete şübhe düşürmektedir, Mizônu'I.Jıidôl, r.3953; Lisônu'l-Miziin, lll, r.912.
Dırar hakkında İbn Hazm (ö.456 /1064) şu bilgiyi verir: "Mütekellim, Mutezile şeyhlcrinden.
Onda üç acaiblik vardı: Kufcli Mutezill idi, Arab asıllı bir Şuubl idi, kızını Eslem kabilcsindcn
bir "llc"e (yani, kafire) verdi ... , Cernhere, 249; [kd, VI, 437-8.

205 Firak, 10.Kadı Iyaz (ö.544/1149) bu görüşlere şiddetle karşı çıkmaktadır, Nevevi,
XII, 200.

206 UsUl,,'d-Din, 275. Krş.Fasl, IV, 89: "Habeşi-Kureşl".
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ettikten sonra, asıl Sünni İslamın önde gelen fıkıh ve kelam :11imlerini,
berikilerle mukayese edebilmek bakımından tanımak, bu mevzudaki
görüşlerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu suretle, Kitab ve Sünnet!'
sahib çıkma yarışında kimlerin başarılı olduğu, az çok tebellür edecektir.
Bu keyfiyetin ilmi tesbiti bakımından, alimlerimizi tarihi yerleri içinde
takdim etmeyi uygun buluyoruz.

EHL-İ SÜNNET AÇıSıNDAN

HİLAFET MAKAMıNıN KUREYŞLiLiGi MESELESi

Geçen bahislerimizde (s. 38-41), ilk halifenin nasılseçilmiş olduğunu,
bizzat Hz.Ömer'in dilinden tasvir etmiş, halifenin Ensar'dan değil de
Kureyştcn seçilmesini, bölgenin siyasi şartlarının gerekli kıldığını, bun-
da, asla Hz.Peygamberden menkul bir hadis'in rolü bulunmadığını be-
lirtmiştik. Şimdi bu hadiseyi meşhur isimlerin nasıl değerlendirmiş ol-
duklarına geçiyoruz.

İmam-ı A'zam Ebii Hanife (80-150/699-767)

İran asıllı olan imam, Kıife'de doğdu, Bağdad'da vefat etti. 70 sene-
lik ömrünün 52 yılını Emeviler deninde, 18 yılını Abbasiler idaresinde
yaşadı. Zulme varan ısrarlara rağmen, her iki devlette de idari vazife al-
mamıştır. Hz.Ali nesIine muhabbeti olduğu, hatta, Zeynclabidin Ali'nin
oğlu Zeyd'in (k.122/740) Emevilere karşı giriştiği isyanı maddeten des-
tekletliği bilinmektedir.

Mevzuumuzla ilgili olarak, Haneri usulcülerinden Ebu'l-Muin Ne-
sen (418-508/1027-1115), Tebsıratu'l-Edille isimli kelam kitabında,
Halifenin kabilesi ve nesebi bahsinde, Ehl-i Sünnetin, malum hadise da-
yanarak, işi Kureyş'e hasrediei görüşünü naklettikten sonra, şöyle diyor:
"Bu görüş Ebu Hanife'den mervidir, Zurkan (ö. ?) Makalat'ında, Yah-
ya ibn Kamil ... (ö.240 /854 ?), ve EbU Mansur (ö.333/944) aynı isimdeki
eserlerinde ondan bu şekilde nakletmişlerdir ... "207.

İmam Şiifii (150-204/767-820)

Kureyşin Abdulmuttalib kolundan geldiği söylenen Şafii, el- Umm
isimli eserinin -Sıfatu'l-Eimme, İmamların vasfı- babında, el-tmametu'-

207 Tabs"a, 299 A.
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1

i

I-Uzma, en büyük imamlık, dediği Hilafete de işarette bulunmakta, ve
müteakıben, bizim "Hadis Edebiyatında Kureyş" bölümünde (s. 66-)
zikredeeeğimiz hadislerden bazısını kaydederek, Hilafeti Kureyşin hakkı
olarak göstermektedir .208

İmam Şafii'nİn Kureyş taraftarlığı., namaz imamlığında da tezahür
ediyor. Tayinli imamın bulunmadığı bir mecliste, namaz vakti geldiğin-
de, cemaat içinden imamete geçirilecek kimsede neseb Unsuruna da dik-
kat etmekte ve mesela şöyle demektedir: " ... eger (imam namzedleri)
kıraat ve fıkıhta birbirlerine eş iseler, nesebi yüksek olan imam yapılırsa,
güzelolur, zira imamlık, fazilet mevkiidir, Hz.Peygamber: Kureyşi öne
alın, önüne geçmeyin, buyurmuştur, Dolayısiyle, Peygamberin bu emri-
ne ittibaen ben, varsa Kureyşlinin mihraba geçirilmesini isterim ... "209.

İmim Ahmet İbn Hanbel (164-241/780-855)

Büyük muhaddis, ana ve baba tarafından Arab Şeyban kabilesin-
dendir. Kendi Musned'inde rivayet ettiği Kureyş hadislerine inanmış bir
kimse olarak İmam Ahmed için HiLlfet makamı, Kureyşli bir fasıka, fa-
cire dahi açık olmaktadır. Onda, adalet, ilim, fazilet gibi ölçüler de aran-
mamaktadır. Hangi Kureyşli eline kılıç alıp, iktidarı ele geçirirse, ona
Emiru'l-Mu'minın diyebilmektedir. Zulümlerıne maruz kaldığı Abbasi
halifeleri bile, onun nazarında meşrudurlar, arkalarında namaz kılına-
bilir, birlikte eihada çıkılabilir. Kadı Hanheu Ebu Ya'la (öA58/1066),
İmamının görüşlerini bu şekilde nakletmektedirııo•

Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği Kureyş hadislerini, ilgili bahiste
ayrıca ele almış bulunuyoruz.

El.Eş'ari, Ebu'I.Hasan Ali ibn İsmail (260-324/874-935)

Ehl-i Sünnetin akaid imamlarından bu büyük alim, Makalatu'l-
lsliimiyyin isimli eserinde, Müslümanların düştükleri ihtilafların ilki ola-
rak İmamet meselesini gösterir, bUnun halli yolunda girişilmiş teşebbüs-
leri hulasa ederken, Saklfe'de Hz.Ebu Bekir'in Ensar'a müdahelesini
şöyle takdim eder: "Ebu Bekir onlara bildirdi ki, İmamet ancak Kureyşe
aiddir. Onlara delilolarak, Hz.Peygamberin: -İmlinıet Kureyştedir- sözü-

208 Vmm. I, 143.
209 Vmm, I, 140.
210 EbU Ya'la, 3-4.
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nü nakletmiştir. Bunun üzerine (Ensar) bu hadise boyun eğmiş, -Bizden
bir Emir, sizden bir Emir- demiş iken, hakikata rücu etmiştir ... "211.

Eş'ari'nin bu takdim şeklinin yanlışlığını daha önce belirtmiş bu-
luııınaktayız.

EI-Miituridi, Ebfi Mansfir Muhammed mn Muhammed (ö.333/944)

Bilhassa Hancfi mezhebinde olanların tabi olduğu bu Semcrkandlı
keıam imamı, Nesefi'nin (ö.508/1115) nakline göre, muhtemelen Makii-
liit'ında, şöyle demektedir: "Mesele dini açıdan ele alınırsa, en müttakiyi,
en dindar olanı, işleri en iyi görecek, en iyi kararı verebilecek olanı ara-
mak, böyle olanı İmamete getirmek gerekir. çünkü Allahın Kitabında:
-Allah katında en keriminiz, en müttakinizdir- dendiği gibi, mallann ve
ırzların emaneti de buna bağlıdır. Emanetin yerine getirilmesi takva ile
olur. Bu bakımdan İmamın böyle olması gerekir. Ne varki, Hz.Peygam-
ber: -İmamlar Kureyştendir- demiş, Peygamberin Ashabı da, İmamı
Kureyşten seçmiş, onlara bey'at etmiştir ... "212.

Görüleceği üzere, İmam Maturidi, meseleyi Kur'an-ı Kerim açısın-
dan tedkik edince, İmameti hakiki sahibine vermekte, fakat, Kureyşten
ayrılarnamasının mes'ı1liyetini Hz.Peygamberden menkul söze ve Saha-
benin tatbikatına yüklemiş görünmektedir.

Bakıliini, Ebfi Bekr Muhammed ibn Tayyilı (338-403/950-1013)

IV.asrın Eş'ari kelamcılarının en büyüğü sayılan Bakılani, Basra'da
doğdu, Bağdad'da tahsil gördü. Fıkıhta maliki idi. Dcvrin hükümdan
Şii Buveyhi İdadu'd-Devle'nin (ö.372/983) daveti üzerine, Ehl-i Sünnc-
tin temsilcisi olarak Şiraz'a gitti. Orada Mutezile kelamcılan ile, ilmi
tartışmalarda bulundu, büyük şöhret yaptı. Hükümdarııı, Bizans im-
paratoru II.Basileios'a (957-1025), 371/981 senesinde gönderdiği heyet-
te bulundu213•

Bakılıini'nin İmamet görüşü dolayısiyle maruz kaldığı veya sebeb
olduğu münilkaşalar, bizi, meseleyi genişce arzetmeye zorlamıştır.

Alimimizin bahis konusu fikirleri, et-Temhid'iııin 1366/1947 Kahire
baskısında mevcud bulunmaktadır. Şianın iddiası olan nass görüşünü,

211 Makalaı, I, 41.
212 Tabsıra, 299 A.
213 Tarihu BağdarJ, V, 379; Mir'at, III, 6-10; Şezeraı, III, 168-170.
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yani halifenin Hz.Peygamber tarafından nasla, şahıs belirtilerek tayin
edilmiş olduğu görüşünü reddettikten sonra, tmamın seçimle tesbiti mev-
zuunda şöyle diyor: "tma mm imam olabilmesi, cemiyet içinde söz sahibi,
faziletli müslümanlarm onun imamlığını kabul etmeleriyle gerçekleşir.
Çünkü imam olmanın yolu ikidir: nass veya seçim. Nassın mevcud ol-
mayışı, seçimin varlığına delildir ki, bizim görüşümüz de budur."214.

İmamın vasıflarından bahsederken: "İmamın bazı evsafa sahib ol-
ması gerekir ki, birisi, halis Kureyşli 0lmaktır"21S diyor, ve bunun delil-
leri olarak ta şunları ekliyor: "İmamın sadece Kureyşten olmasının se-
bebleri vardır. Birisi, Hz.Peygamberin: -İçlerinden iki kişi kalıncaya
dek, İmamlar Kureyştendir- hadisi ile, meşhur hutbclerinde En!'ara
vasiyyette bulunuyorken Abbas'a söyledikleri sözde geçen şu hadistİr:
-Kureyşe, halkı ve şu İşi vasiyet ediyorum. Halk Kureyşin teb'asıdır.
Halkm iyisi, onların iyilerinin teb'asıdır, kötlÜeri de, kötillerinın-. Bun-
lar gibi, lafızlan değişik olsa da, manaları aynı pek çok mütcvatü haber-
ler meveuddur". MüteakıLen, Sakife'de Ebu Bekir ve Ömer'in ileri sür-
dükleri iddia edilen hadise Ensarın boyun eğdiğine temas ederek, "şayed,
diyor, Ensar bu hadisin doğruluğunu kabul etmeseydi, onu çürütmeye
ve reddetmeye kalkışırdı." Ve nihayet, "bu iemadan sonra, aykırı görüş-
te bulunan Dırar ve emsalinin sözlerine itibar edilmeZ" şeklinde görüşünü
noktalıyor216.

İmametle efdaliyyet

Bakılani, Hilafette Kureyşliliği elde bir saydıktan sonra, eger her-
hangi bir mücbir sebeb yoksa217,namzedler arasında efdal: daha faziletli
olanın halife seçilmesini ister. Namaz imametinde efdalin tercihini tav-
siye eden peygamberi talimatı hatırlattıktan sonra kendi fikrini ekler:
"İmametin en büyüğünün İmamet-i Kübrii olduğunda Müslümanlar
müttefiktir. Ümmetin en büyük imamının bir vazifesi, namazda öne
geçmektir. Bu bakımdan (Halifenin) onların efdali olması gerekir"21s.

Öyle görünüyor ki, Bakılaru, Hz.Ebu Bekir'in seçim şeklinin gerçek
tarihi manzarasını tesbit imkanına kavuşmuş olsaydı, muhakkak ki,

214 Temlıid, 178. GazMi de ayınfikriileri sürüyor, Mustazhiri, 175.
215 Yani "Mcvali değil", bk.a.e., 184.
216 A.e., 182.
217 :Vlefdi'ıl'üntercih edilebileceği durumlar için bk.184., 195.
218 A.e., 183.
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Kur'anı değer ölçülerini kabiIeciIiğe kurban etmezdi. Bu ihtimali, onun,
ehliyette nesebi katkıya pek değer vermiyor olmasına bağlıyoruz. Bilin-
diği üzere Şia, Hz.Ebli Bekir'in hilafete layık olmadığını isbat sadedinde,
onUn ilk hilafet nutkunda söylediği şu eümleye takılmaktadır: "En ha-
yırlınız olmadığım halde başınıza geçirildim"219. Bakılani, ilk Halifenin
bu ibareyi kullanmaktaki gayesini anlatırken şöyle söylüyor: "(Halife,)
ben, kabile ve aşıret bakımından en hayırlınız değilim, demek istemiştir.
Çünkü HaşimiIer neseb yönünden ondan üstün idi. Böyleee anlatmak isti-
yordu ki, bu büyük mevkie neseb yüksekliğiyle ulaşılmaz ve bu makam
-İmamlar Kureyştendir- hadisinin açık delaletiyle, Kureyşin sadece
Haşimı kolunun değil, bütün kollarının hakkıdır"220.

Bakılani, kendi eseri Temhid'de, kaydettiğimiz üzere, KUreyşin
imametini müdafaa ediyor olduğu halde, kendisinden dört asır sonra
doğmuş Şimali Mrikalı bir alim, İbn Haldıln (733-808 {1334-1406), onu,
Kureyşlilik şartını lüzumlu görmeyen kimseler arasında saymakta,
bu görüşe niçin vardığını şöyle anlatmaktadır: "Kureyş asabiyyetinin
(yani kabile nüfuz ve kudretinin) maruz kaldığı parçalanma ve çökün-
tüyü, ve yabancı meliklerin Halifder üzerine kurdukları hakimiyeti gör-
dükten sonra, Haricilerin kanaatine uygun düşse de, Kureyşlilik şartını
ıskat etmiştir"221.

Bu neticeyi Bakılanı'nin bizzat ifade ettiği eserini bilmiyoruz. (İbn
Haldıln, muhtemelen bu kaynaklara sahib olmuş, veya bu bilgiler, başka
yollardan kendisine ulaşmış olmalıdır.

Abdulkihir ibn Tahir, Ebô MansUr el-Bağdidi (ö.429 {1038)

İslam fikir cereyanları sahasında mütebahhir ve eser sahibi bu Şafii
ve Eş'ad İmam, Hz.Peygamberden sonra Ümmetin içine düştüğü ihti-
laflar arasına İmamet meselesini de koymaktadır. Ona göre de, Ensar
eğer Kureyş lehine davadan vazgeçmişse, sebeb, -İmamlar Kureyşten-
dir- hadisini duymuş olmalarıdır. Maamafi alimimiz, şu ilaveyi yapmayı
da lüzumlu buluyor: "Bu ihtilaf günümüze kadar devam etmiştir, çünkü
Dırar ve Hariciler, İmametin gayr-ı Kureşiye caiz olduğunu söylemiş-
lerdir"222.

219 ıbn Hişiim, ll, 661; Ma'mer, XI, 336, r.20701; ıbn Sa'd, III, 182/129; 212/151; Em-
viii, r.8.

220 TemMd, 195.
221 Mukaddime, 194.
222 Fark, IS.
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Usulu'd-Din i5imli eserinde, meseleyi daha genişçe ele alır ve kendi

mezheb görüşlerini şu şekilde ifade eder: "Şeriat, İmameti Kureyşe tahsis
etmiştir. Yine Şeriat, İmamete layık Kureyşlinin daima bulunabileceğini
hildirmiştir. Bu bakımdan, başkalanndan imam aramak caiz değil-
dir ... "223."İmametin Kureyşe has olduğuna dair Ehl-i Sünnet'in delili,
Hz.Pcygamberin: -İmamlar Kureyştendir- sözüdür. Bu haber sebebiyle,
Ensar, Sakifc günü, Hılafeti Kureyşe teslim etmiştir. Bu hadis ve Saha-
benin icmaı, Hilafetin Kureyşten gaynsına caiz olmadığının iki delilidir.
İcmaınhusı1lünden sonra ona muhalefet edenin sözüne kulak asılmaz"224.

"Dinin Esaslan" ismini koyduğu eserinde, tarihen yanlış bir riva-
yete Şeriatı da kanştırmış bulunan bu Bağdadlı iHiıİı,ne varki, yürüdüğü
yolda yalnız değildir, benzerleri devam etmektedir:

El.Miiverdi, Ebu'l-Hasen Ali ibn Muhammed (364450)974-1058)

Abbasi Halifesi Kaim'e Başkadılık yapmış, aynca el-Ahkamu's-
Sultaniyye adını verdiği bir de saltanat hukUku kitabı yazmış olan Ma-
verdi, halife olacakta aradığı yedi şartın sonuncusuolarak neseb'i ileri
sürmekte ve şunları söylemektedir:

"Hakkında na ss ve icma olduğu için, imarnın Kureyşli olması ge-
rekir. Herkesten ayn düşünüp, imameti bütün insanlara caiz gördüğü
için de, Dırar (ibn Amr)ın sözüne İtibar edilmez. Çünkü Hz.Ebu Bekir,
Sakife günü Sa'd ibn Ubade'ye bey'at. etmiş Ensar'ı Hilafetten uzaklaş.
tırmak için, Hz.Peygamberin -İmamlar Kureyştendir- sözünü delil ge-
tirmiştir. Bunun üzerine Ensar, hilafeti kendilerine hasretmeyi bırak-
mfş, -Bizden bir Emir, sizden bir Emir- demişken, Hilafette ortaklık
teklifinden vaz geçmişlerdir, Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadise teslimiyet
gösterdikleri, verdikleri haberi tasdik ettikleri için. Bu suretle Ebu Be-
kir'in: Bizler Emir, sizler Vezir- sözüne razı oldular.

Hz.Peygamber şöyle demiştir: Kureyşi öne geçirin, önüne geçmeyin.
Ortada böyle bir nass varken, bu mevzude şübheye, münazaaya yer yok-
tur"225.

Gerçek cereyan şeklini evvelce kaydettiğimiz ilk hilafet seçimini,
Abbasilerin en yüksek adli makamımn başına geçmiş şafii bir Ehl-i Sün-

223 Usill,ı'd-Din, 211.
224 276.
225 Maverdi, 6.
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net alimi bu şekilde anlar ve anlatırsa, benzer zihniyetin hakimiyyetin-
deki kültür çevrelerinden salim düşüncenin çıkahileceğini sanmak, ol-
dukça iyi niyetli olmayı gerektirecektir.

İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed (384-456/994-1064)

Zahiriyye mezbebinin bu Kurtuba'lı alim ve siyaset adamı da İma-
met mevzuunda Kureyşçidir. Dayandığı delil, yine aynı hadistir, yine
aynı yanlış tefsirdir. Ensar, fikrinden dönmüşsc, bu hadisi duyduğu için
dönmüştür: "Şayed (Muhacir Kureyşliler) Ensar'ın önüne, Hz.Peygam-
berin nassı ilc çıkmamış olsalardı, ki bu na ss Hilafeti Ensar'dan başkası-
na veriyordu, Ensar'ın kendi içtihadlarını bırakıp, başkalarının sözü ile
amel etmeleri muhal olurdu"226.

Sak.ife gününde böyle bir hadisten kimsenin bahsetmediği vakıası-
nı, İbn Hazm çapında bir aIimin niçin bilmiyor olduğu hususu, şübhesiz
araştınımaya değer. Mamafi, istifade ettiğini bildiğimiz hadis kitabIa-
rında mevcud Kureyşçi rivayetler, onun Zahiriyye metodunu her halde
değiştiremeyecektir. İbn Hazm'ın bazı hadislerden hüküm çıkarmada
gösterdiği akıl ve idrak dışı davranışa şahid olan bir kimse, hacmen fev-
kalade zengin eserlerini, fevkalade ihtiyatla okumak lazım geleceğine
kat'i kanaat getirecektir227.

İbn Hazm'in Kureyşlilik şartındaki mutlak ısran, şu ifadesinden de
bellidir: "Namaz imamlığına her layık olan, Hilafet imamlığına da layık
demek değildir. Çünkü kavrnin en iyi okuyanı, Arab olsun, Acem olsun,
namazda imamlık yapabilir, fakat, Hilafette ancak Kureyşli hak sahibi-
dir"228.

Peygamber devri hilafet imamları arasında her kavimden müslü-
manın bulunuşu, Peygamber namına vekil imamlık yapanların sadece
Kureyşliler olmadığı hakikatı karşısında bu gibi iddiaların bir değer taşı-
yamayacağı açıktır.

226 Fası, IV, 89-91.
227 Bu ihtiyiitı gerekli kılan davranışlarından bir misal verelim. Fıkı1ıta hadisiere dayalı

şöyle bir temizlik hükmü vardır: köpek, yaladığı kabı pisletmiş sayılır ve temizlenmesi için yedi
defa yıkanması tavsiye edilmiştir. İbn Hazm bnnu kabul eder, çünkü nassa dayalıdır. Peki, ya
bu kabı temizlediğiıniz su (yiini onu temizlemiş olan su) ne değerdedir? diye sorulaeak olursa,
buna Zahiriye aliminin cevabı basittir. Onunla ilgili nass olmadığı için. işbu su temizdir, içilınesi
heıaıdır!, Muhalla, I, III.

228 Fosf, IV, 109; K.rş.Muhaııa, i, 44-45; IX, 359.
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GazaIi, EbU Hiimid Muhammed ibn Muhammed (450-505/1058-1 II 1)

Huccetu'l.tslam, Fatımi Halifesine karşı Abbasi Halifesi el-Mus.
tazhir Billah'ı (hilafeti 487-512/1094-1118), meşru halife olarak müda-
faa etmek ü.zere yazdığı Fezuihu'I-Butıniyye'sinde229, Hilafette on şart
olduğunu söyler. Çalışma ile elde edilemeyecek olarak gösterdiği ilk alu
şartın beşincisini Kureyş nesebi teşkil etmektedir (Ötekiler: Bmuğ, akıl,
Hürriyet, Erkek olmak ve gözkulak sağlamlığıdır). Buna delilolarak,
"tmamlar Kureyştendir" hadisi ile geçmiş asırların icmaını ileri sürer.
Ona göre, imamet ancak bu nesebe mabsusdur ve zaten de, hiçbir asırda,
hiçbir gayr-ı Kureşi adam tmamet talebine kalkışmamıştır23o•

Akaid sahasında yazdığı el-lktistld'ında ise, Kureyşlilik şartının
Hz.Peygamberden nakledilcn mezkur hadise dayandığını belirtmekle
yetinmektedir23! •

Gazali gibi bir alimi, daha ilk asırda, taraftarlarınca "Emiru'I.Mu'.
minin" şeklinde isimlencn gayr-ı Kureşi Havaric Halifelerini bilmemez-
likten gelmeye scvkeden sebeb, herhalde onlan müslümandan saymıyor
olmasıdır.

Nesefi, EbU'I-Muin Meyınôn mn Muhammed (418-508/1027-1115)

Hanefi mezhebinin Semcrkandlı bu kclam, fıkıh ve usul imamı,
Tabsıratu'l-Edille isimli henüz basılmamış kelam kitabında232, İmamet
bahsini oldukça geniş bir şekilde ele almış bulunmaktadır. Eser, Hanefiy.
ye'nin akaid imamı durumunda olan Maturidi'den, onun kendi ibaresiyle
nakillerde bulunuyor olması dolayısiyle, pek mühim bir kaynak dunı-
mundadır.

Nesefi, -İmamın neseb ve kabilesi- bölümünde, meselenin tarihçe-
sİni veriyor. Rafizilerin, İmameti Haşimı koluna, Ali ve çocuklanna
hasrettiklerini; Ravendiyye'nin, veraset hukukuna dayanarak, bu işte
Abbasilere hak tanıdıklarını, ... Ehl-i Sünnet'in ise, bu makamı, Nadr
ibn Kinane'den gelen bütün Kureyş kollanna açık tuttuğunu, delilleri-

229 Gazlili bu eserini, Bakıllini'nin (öA03{1013) Keşfu'l-Esrar ve Hetku'l-Estar isimli kita-
bından istinMt ettiğini söylüyor, lh)'a, II, 120.

230 Mustazhiri, 180.
231 5.237.
232 Bıı eserin Clirullah ııüshasının (r.1l28) fotokopisini Prof.Dr.Hüseyin ATAY'dan temin

etmiş bulunuyoruz. Kendilerine hurada da teşekkürlerimi tekrarlamak isterim. lIgili babi. için
bk.298 A-.,
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nin: "İmamlar Kureyştendir" hadisi olduğunu, ve bu hadis dolayısiyle,
Ensar'ın Hilafeti Kureyşe bırakmış bulunduğunu belirtiyor, Ebu Hanife
ve Şafii'nin de bu görüşte olduklarının rivayet edildiğini ekliyor.

Netice olarak Nesefi, bu mevzuda, Miituridi takibçisidir. Bize sağ-
ladığı müstesna hizmet ise, Şeyhten yaptığı nakillerdir. Bu noktaya ken-
disi de parmak basıyor ve, Maturidi'nin Hanefi kclamcıları arasındaki
imtiyazına işaretle, onların şimdiye kadar, işi Kureyşe hasrediyorken,
meselenin sebeb ve mahiyetine eğilmediklerini, mücerred olarak şer'i
emre (hadise) dayandıklarını, onlann eksik bıraktıkları bu noktayı, yani
İmamları Kureyşten seçmeyi gerektiren sebebIeri Maturidi'nin işlediğini
söylüyor. Gerçekten de bu nakiller, İbn Haldun'dan beş asır kadar önce,
meselenin sosyolojik izahına hizmet etmiş Şarklı alimlerin bulunduğunu
isbat etmektedir.

Bağavi, Hüseyin ibn Mes'ôd (436-516/1044-1122)

"Sünneti dirilten" ünvanına sahib bu Horasanh Şafii alim, Tehzib
isimli fıkıh eserinde, gerekli şartları haiz Kureyşli bulunmadığı takdirde,
gayr-ı Arab (Acem) bir kimsenin hilafete getirilebileceğini söylemekte-
dir233 •

Şemestini, Ebii'I.Feth Muhammed ibn Abdulkerim (467, 479-548/
1075, 1086-1153)

Eş'ari kelam alimi, fikri akımlar mütehassısı, fıkıhta şafii. İbn Tey-
miye, onun Şiaya meylettiğini, hadiste behresi olmadığını söylüyor234•

Gerçekten de Şehrestani, meşhur eserinde, İmamet mevzuundaki
ihtilaflardan bahsederken, hadiseyi yanlış nakletmekte, diger bazı alim-
lerde de gördüğümüz gibi, Hz. Ebu Bekir'in, "İmimlar Kureyştendir"
hadisini söyleyerek Ensar'ı kararından döndürdüğünü ileri sürmekte-
dir235•

Bir başka yerde, İmametin Kureyşliden başkasına caiz olmadığında
Ümmetin icmaı vardır demektedir236•

Her iki görüşün de gerçeği aksettirmediği açıktır.

233 Measir, I, 38.
234 Minhacu's-Sunne, III, 209, 214, 240, 242.
235 Milel, I, 16-17.
236 Milel, I, 227.
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İbn Teymiyye, Ahmed ibn Abdulhalim (661-728/1263-1328)

181

Devrinin belli başlı ilimierinde mütebahhir ve üç yüz cildi bulduğu
söylenen eserleriyle şöhret ve tesiri günümüze kadar devam etmiş olan
bu Harranlı Hanbeli müctehid, bilhassa Rafizilere karşı olan mücadelesi
dolayısiyle, eserlerindc, İslamın fazilet-neseb münasebetlerini şiimullü
bir şekilde işlernek durumunda kalmıştır.

Dcvrinin Şeyhu'l-İslamı sayılan bu büyük alim, islami prensiplerin
ve tarihi hadiselerin ışığında düşündüğü zaman, mevzuumuzla ilgili
olarak, gayet isabetli ve mukni açıklamalarda bulunduğu halde, hafı-
zasında mevcud ve sahilı kabul ettiği bazı hadislerin onU zoraki hey an-
lara sürüklediği de vaki olmaktadır. Bu keyfiyeti kendi ifadeleriyle sun-
maya çalışalım.

İbn Teymiyye, fazileHe kavmiyetin rolünü hakkiyle değerlendir-
mektcdir. "İslam dini, diyor, insanı imanı ve takvası ilc faziletli kılar,
ecdadı ile değiL. İster hunlar, Hz.Peygamherin Ehl-i Beytinden, Benu
Haşimden olsunlar. Allah cenneti, kendisine itaat cden için yaratmıştır,
isterse bu kimse Habeşli bir köle olsun. Cehennemi de, kendisine isyan
eden için yaratmıştır, isterse hu kimse Kureyşli bir şerif olsun ... (Bu-
rada ayet ve hadisler veriyor) ... Müslümanların icmaına göre, kim iman
~e takva cihetinden daha büyüksc, bunlarda daha aşağıda olandan ef-
daldir, isterse önceki, Habeşli bir siyahi, ötekisi Alevi veya Ahbasi ol-
SUn ... "237.

"Ehl-i Sünnet insanı ancak kendi değeri ile faziletlendirir"23s.

"Mücerred nesebde bir fazilet yoktur ... Nitekim, birisinin babası
veya oğlunun kafir olması, Allah katında ona bir eksiklik getirmez ...
Malumdur ki Sahahe, habalarından daha faziletlidir, zira babalan kafir
idi ... Allah hiç kimseyi mücerred nesebi dolayısiyle övmüş değildir,
sadece imanı vc takvası ilc övmüştür ... "2.19.

Muslim'in rivayet ettiği: "Allah, İsmail oğullanndan Kinanı~'yi seç-
ti, Kinane'den Kureyş'i seçti, Kureyş içinden Benu Haşim'i, bunlardan
da beni seçti" hadisini240, mesela şöyle açıklayahiliyor: "Kureyşin cüm-
lesinin, başkalarından faziletli olması, her Kureyşlinin Kurenli olma-

237 Fettiva, IV, 297"':8.
238 Mirıhticu's-Srınne, II, 194, 201; IV, 201.
239 ll, 194.
240 Muslim, 43. Fadiiil. 1}5.1782.
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yaıılardan faziletli olmasını gerektirmez. Bilakis gayr-ı Arab ve sair Arah
müslümanlar içinde, Kureyşin ekserisinden daha faziletli olan vardır.
İlk müslümanlar arasında Kureyşli olanlar sayılı idi. Ekserisi Mekke fet-
hindc müslüman oldu, bunlara Tuleka denir. MuhacirIerin hepsi Kureyşli
değildir .. Ebu Mes'ud el-HuzcIi, İmran ibn Husayn el-Huzai, Mikdad
ibnu'l-Esved el-Kindi gibi. BUnlar ve diger Bedirliler, Haşimilerin ekse-
risinden faziletlidir. Haşimilerin ilk müslümanları, Hamza, Ali, Ca'fer
ve Ubeydc ibmı'l-Hfıris olarak, topu topu dört kişidir. Ehl-i Bedrin sayısı
313 idi. Bunlardan ancak üçü Haşimidir. Geri kalan (310) BedirIi, öbür
Haşimilerden daha faziletlidir ... "24l.

Bununla beraber, İbn Teymiyye'nin Hz.Peygambere duyduğu en-
gin hürmet, onUn sülalesini sair müslümanlarla bir tutmaya manidir.
:ıvIüslümanlar arasında faziletli sınıfların olamayacağını söyleyen, mesela
Kadı BH.ıUlDi (ö.403/1013) gibi kclamcılar bu yiizden onUn nazarında
Şuübiyecidir, bid'at ehlidir242. Madem ki Muslim'in hadisinde yazıyor,
öyleyse: "Haşimiler Kureyşin efdalidir, Kureyş, Arabların efdalidir,
Arablar da ademoğullarının efdalidir"243.

Artık alimimiz yukarıda söylediklerini unutmuştur. Gayr-ı Kureşi
bir Muhaeir müslümanı, Mekke fethinin Kureyşli Tulekasından daha
faziletli gören sanki kendisi değildir! "Şiibhe yoktur ki, .Al-iMuhamme-
din Ümmet üzerine hakkı vardır, onlara bunda kimse ortak olamaz. Di-
ger Kureyş boylarından ziyade sevgi ve hürmete müstehaktırlar ... "244.

Ama nede olsa hakkı teslim alimliğin şanındandır. Onun vicdani dü.
rüstlüğü yine hakikatı söyletecektir: "Biz her nekadar umumiyetle Arab-
lar daha faziletlidir diyorsak da, Hz.Peygamber, Arabın Aceme takvadan
başka üstünlüğü yoktur. " demiştir"245. "İnne Ekremekum.. ayetinde
buyurulduğu üzere, umumi itibar takvayadır,-fe kullu men kane etka,
kane efdal mutlakan, kim daha müttaki ise, mutlak efdal olan odur"246.

İmamet-Hilafet mevzuUnda İbn Teymiyye, sahih saydığı hadislere
tabi olarak Kureyşçi kalacaktır: "Şii,bhe yoktur ki, Kureyşe mahsus şer'i
hüküm sabittir, o da, İmametin sadece onlarda 0Iacağıdır"247.

241 Minhiicu's-Sunne, IV. 66.
242 " ", ll, 260.
243 " , IV. 66.
244 " , ll, 259.
245 " ,IV, 201.
2-16 " , II, 262.
2.17 " ,II, 260; Krş.IY, 14, 219.
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Sadru'ş-Şeria, Ubeydullah İbn Mes'ud el-Buhari (ö.747/1346)

Cumhuriyet devrinin ilk Adliye Vekili, Hukuk alimi Seyyid Bey'in
(ö.1924): "Mezheb-i Hancfide 600 senedenberi onun ayannda bir alim
yetişmemiştir" dediği248bu Türk [ılimi, henü.z basılmamış bulunan Ta'
dilu'l-Ulum isimli eserinde, Ihlafetin şartlarını saydıktan ve gerçek hıla-
fetin otuz senede devrini tamamladığını belirttikten sonra, Kureyşlilik
şartiyle ilgili olarak şunları söylemektedir: "Ve sukıta mine'ş-Şeraitı ma
tuskıtuhu'd-Darı1retu. Summe fi zemanina sukıta'l-Kuraşiyyetu eydan -
zaruret varsa şart ortadan kalkar. Zamanımızda Kureyşlilik şartı da
düşmüştür"249.

Kadı İci, İdadu'd-Din Abdurrahman İbn Ahmed (680-756 /1281-1355)

En mükemmel kelam kitabıarından, 754/1353'te yazılmış el-Meva-
kıf'ın sahibi, Şiraz'lı Şafii kclam ve usul alimi, neseb unsunınu efdaliyyet
ölçüsü olarak tanımıyanlardandır250.

İmamette Kureyşlilik meselesini ihtilaflı şartlar arasında sayıyor.
Kendisi "İmimlar Kureyştendir" hadisine tabidir. Sahabe'nin bu hadis
istikametinde hareket ettiğini, dolayısiylc bu şartın kat'ileştiğini ileri
sürüyor. "HabeşIi köle dahi olsa itaat edin" hadisini delil gösteren
muhaliflere cevaben, bu hadisin, İmam'ın tayin ettiği emirlerle ilgili ol-
duğu kanaatini taşıdığını söylüyor2sl.

İei'nin metnini şerheden Seyyid Şerif (Ali ibn Muhammed) Cureani
(ö.816 11413), Hz.EbU Bekir'in SalÔfe günü. Ensar'a karşı mezkur hadis
ile istidlfılde bulunduğunu zikrediyor ki, bunun gerçekle ilgisi olmadığını
evvelce defeade kaydetmiş bulunuyoruz.

İbn Haldı1u'a geçmeden önce, Gırnata'h bir büyük alimin de, adı
geçen hadisi aynen Cureani gibi anladığını hatırlatalım:

Şatıhi, Ebu İshak, İbrihim İbn Musa (ö.790 11388)252.

İbn Haldun, Ebu Zeyd, Abdurrahman ibn Muhammed (733-808!
1334-1406)

Dünya ilim tarihinde, Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucula-
rından sayılan, Kindc asıllı, Tunus'ta doğmuş, hükümdarlara müşavir-

248 Hililfetin Mahiyet-i Şer'iyyesi, 8.17.
249 Hilafet ve Hakimiyyet-i MiUiyye, 8.22.
250 el-Akaidu'l-Idadiyye, ıo.
251 Mevakif, II, 465-6.
252 ['tistim, III, 270.
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lik yapmış, Kalıirede defalarca Maliki kadılığında bulunmuş ve orada
ölmüş bu pek meşhur alimin, kendibüyük tarihine yazdığı bir cildlik
"ft-lukaddinıe" de, mevzuumuza oldukça geniş yer ayırmış olduğunu gö-
rüyoruz. Her nekadar "İmamlar Kureyştendir" hadisini salılh addedi-
yorsa da, onu devrin şartlarına bağlamak yönünden diger pek çok alim-
den ayrılmaktadır. Bu bakımdan İbn Haldun üzerinde daha genişçe dur-
ınak istiyoruz.

Aliıne göre, reisIik, Asabiyyet'e muhtacdır, onunla gerçekleşebilir.
Bilindiği gibi, "asabe", birkimsenin oğulları ve baba tarafından akra-
basıdır. "Asabiyyet" ise, asabe'ye, ister haklı ister haksız olsun, yardımcı
olmak, arka çıkmaktır. İbn Haldun'un bu kelimeye verdiği mana, neseb
kuvveti, kabile desteğidir.

Ona göre ferdier, mensüb oldukları nesebin kuvvet ve kudretine
göre şeref kazanırlar. Fakat şeref ve asalet geçicidir, yok olmaya mah-
kumdur. Ekseriya dört nesil sonra şeref diyebirşey kalmaz2s3•

"Siyaset ve hükümdarlık, Allahın ahkiimım kullar arasında tatbik
etme işinde Allaha halife (vekil) olmak ve insanlara kefillik yapmak de-
mektir." Bu işi yapmaya chil ve imkanı olan kimse Hilafete layıktır2s4•

Arab asıllı alimimİ;>:ArabIarı, göçebe hayatları ve çevre şartları neti-
cesi, devlet idaresine en yabancı millet olarak görüyor ve ancak İslamiyet
sayesinde devlet olabildiklerini söylüyor2ss•

Evvelfı asabiyyete dayanarak kurulan devlet, müteakıben sülfıle
saltanatı halini almış, hükümdarlara itaat keyfiyeti, dıni akide merte-
besine çıkmış, İmamet meselesi, sanki imfın esaslarındanmış gibi, Kelam
kitabıarının bir bölümünü teşkil etmiş, Mu'tasım devri ile birlikte (218-
227/833-842) Aralı asabiyyeti fesada uğramıştır256•

İbn Haldun, müteakilı sahifclerde Hilafet "eya İmamet bahislerini
geniş bir incelemeye tabi tutuyor, imam tayini işini, Ehlu'l-akdi ve'l-
hall denilen, ümmet içinde kararları muteber kimselerin seçmesine bırakı-
yor, ve İmam'da aranacak vasıflar olarak: İlim, Adalet, Ehliyet ve fiziki
sağlamlığı saydıktan sonra, Kureyşlilik şartında ihtilaf edildiğini belirti.
yol'.

253 Mukaddime, 137.
254 , 143, Krş, 191, 203, 218.
255 , 151.
256 , 155.
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Ensar'ın Sa'd ibn Ubade'ye hey'atten vazgeçmesini, malum hadisi
duymalanna hağlıyor ki, bu görü!7ünde isfıhetsizliği açıktır.

Kureyş'in asahiyyet ve kudretinin azaldığı asırlarda "hall u akd"
kuvveti başkalarına geçtiği için, pekçok muhakkik alimin Kureyşlilik
şartında şübheye düştüğünü "Habeşli köle dahi olsa ... " !7eklindeki ha-
dislerin zahiri manalarına tabi olarak bu şartı kaldırdıklarını söyleyerek,
Bakıliini'yi misal veriyor. Fakat, diyor," Cumhur (ekseriyet), bu şartla
ısrar etmiş ve, Müslümanların işlerini görmekten aciz dahi olsa, Kureyş-
linin İmametini sahih saymıştır"157.

Bu tesbitten sonra İbn Haldun, Neseb şartının hikmetine geçiyor:
niçin Kureyş nesebi aranmıştır, sualine eevah veriyor: Kureyş, Arablar
arasında siyası istikrarı temin edecek en kudretli kahIle idi, onun için.
Müslümanların işlerini görecek olan adamın arkası kuvvetli olmalı ki,
hedefine ulaşabilsin. Şeriat sahibi, ahkamını, herhangi bir boy'a, bir
asra, bir millete has kılmış değildir. İslama davet işi umumıdir (her müs-
lümanın vazıfesidir, herkese açıktır). Halift~, kulların işlerini görmekle

.vazifelidir ve bir işe de ancak ona kudreti olan getirilir ... 25S.

İbn Haldun 'un demek istediği husus, Kureyşliler, şayed hilafetin
gerektirdiği kudreti kaybetmiş iscler, Hilafette Kureyşlilik şartının da
kalkaeağıdır.

Hilafetin Kureyşliliği meselesinde görüşlerini naklettiğimiz alimle-
rin sayısını çoğaltmak mümkin ise de, henüz yazma halde bulunan bin-
lerce kıymetli eseri inceleme imkansızlığı göz önüne alınacak olursa, pek
çok meselede olduğu gibi, bu sahada da, İslam fikir tarihini tam aksettir-
me iddiasının yetersizliğini kabul etmek gerekeeektir. Buna rağmen, bu-
raya kadar misalolarak verdiğimiz görüşlerin bir değerlendirmesini ya-
pacak olursak, görüyoruz ki, ilirnde şöhret yapmış alimler arasında pek
mühim bir tarihi hadiseyi yanlış anlamış olanlar az değildir. İnsanı Kıır'-
ani prensiplerle gayet isabetli değerlendiren mesela Maturidi ve İbn Tcy-
miyye gibi büyük isimleri bu meseIcdc boealatan husus, herhalde,

. "İmamlar Kureyştendir" hadisinin ilk hilafet seçiminde hahis konusu

. edilmemiş olduğunu tahkike zaman bulamamış, buna lüzum da gör-
memiş olmalarıdır.

257
258

, 194 (İmamlar Kurey~ıcndir. hadisi). Bk. not: 221.
• 195-196.



186 ~r. S. HATİDOGLU

Diger taraftan, bu hadisi devrin şartları içinde mütalaa eden alim-
ler, Kureyş Kabilesini, Hilafetin hedefini gerçekleştirmekte, ilk devirler-
de vücuduna ihtiyac duyulmuş bir unsur olarak görmüşlerdir.

HADIS EDEBtYATlNDA KUREYŞ

İslamın ilk asırlar siyaset sahnesinde Kureyş 'in gösterdiği manzarayı
çizmeye çalıştığımız sahifelerde, iki kelimelik bir hadisin dahi, nice
büyük alimi batıl bir davayı müdMaa zorunda bırakmış olduğunu gör-
müş bulunuyoruz. Bu hölümde, Kureyşin siyasi hakimiyetini perçinle-
meye mihuf kasıdlı rivayetler üzerinde duracağız.

Elde edebildiğimiz eseı'lerde bu çeşidden pekçok rivayet bulunmak-
tadır. Bunların zati değerleri hakkında, yani gerçekten Hz.Peygamber
tarafından söylenmiş olup olmadıkları hakkında muhakkak ki çeşidli
görüşler söylenmiştir, ve de söylenebilir. Nevar ki, klasik hadis tenkidi
usullerinin hakikatı tesbitte mutlak netice veremiyor olması, bu çeşid
hadisler hakkında verilecek hükümleri nisbiliğe mahkum etmektedir.
Biz, incelememizin başlarında tesbit edebildiğimiz ölçülere göre dav-
ranmak, anlayabildiğimiz kadariyle Kur'ani zihniyetin ışığında rivayet-
lere değer biçmek durumundayız. Bu bakımdan, mesela ravi tedkiklerine
girişmeyeeek, sadece rivayetlerin kaynaklarına işaret etmekle yetinece-
ğiz. Zaman zaman, rivayetlerin tefsiri sadedinde kendi kanaatlerimizi de
ekleyeceğiz.

Kur'ani zihniyetin ışığında, diyoruz, çünkü bu zihniyetin kaynağı
elimizdedir ve onu en iyi anlamış ve tatbik etmiş kimse olan Hz.Pey-
gamber'in ondan ayrı düşünmüş olması da mümkin değildir. Hz. Pey-
gamberden mervi hadislerin Kur'an-ı Kerime ibra ettirilmesi diyebile-
ceğimiz bu tenkid usulü, yeni bir şeyolmayıp, tatbik tarihi bakımın-
dan Sahabe devrine kadar iner. Mesela Peygamberin hanımı Hz.Aişe,
bazı Sahabe tarafından yanlış anlaşılmış bir hadisi düzeltiyorken, böyle
meselelerde Kur'an-ı Kerimin yeterli delil olduğıınu beyan etmişlerdir2~9.

Hadis tenkidinde Kur'anın hakemliğine başvurma yolu, İslam alim-
lerince benimsenmiş bir keyfiyettir. Hususiyle ilk iki asırda, İslam tefek-
kür dünyasını meşgul eden siyasi, fikri v.s. her türlü meselenin Hz.Pey-
gambere çözdürtülmek istenmesi, ortalığı sayısız rivayetlerin kaplama-

259 "Hazreıi Aişenin Hadis l'enkidciliği" isimli makaıemize bakınız, ıFD, c,XIX••, 62-63,

\
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sına sebeb olmuştu. Bunların tahkiki usullerinden en tesirlisi, şübhesiz
'onları, tahrifsiz kalmış bir kaynağın, yani Kur'an-ı Kerimin süzgeeinden
geçirmek idi. Nitekim, II /VIIı'asrın ilim muhitlerinee malum bir riva-
yette bu çare, Hz.Peygambere şöyle ifade ettirilmiş bulunmaktadır:

"Benden mervi hadisleri Allahın Kitabına arzedin. Ona uygun ise, ben
söylemişiındir. Ona aykırı ise, hen söylememişimdir (aıabilirsjnİz"r60•

Basra'lı Münekkid hadis İmamı Abdurrahman ibn Mehdi (135-
198/752-814), bu hadisi Zındıklar ve IHrieilerin çıkardığını söylediği
gibi261, İmam Şafii de (150-204/767-820) onu makbul saymamaktadır262•

Keza Bağdadb meşhur Hadisçi Yahya ilm Maın (158-233/775-848), aynı
manada bir rivayeti, Zındıkların uydurması olarak değerlendirmekte-
diı.263•

Ehl-i Sünnet akaidine aykın düşünen islam mütefekkirlerinin kas-
dedildiği bu Zındıklann, böyle bir ölçüye sarılışlan, muhakkak ki, kendi
düşüncelerine aykırı bıtldukları hadisleri saf dışı edebilme arzusundan
gelmektedir. Bu ibarenin Peygamber sözü olmadığı muhakkak ise de,
prensip olarak doğruluğunda şübhe yoktur. Nitekim Ehl-i Sünnet alim-
leri de, aynı usule başvurarak, Kur'an-ı Kerime aykırı buldukları hadis-
leri gayr-ı Sahlh sayabilmektedirler. Mesela, 9.Tevbe, 84 ayetiyle ilgili
Buhari hadısini264, Bakılanı (ö.403j1013), İmamul Haremeyn (ö.478/
1085) ve Gazali (ö.505jllll) gibi büyük isimler eerhetmişlerdir265• Mesela
İbn Teyıniyye (ö.728j1328), Muslim'in266 ve Ahmed ibn Hanbel'in267

rivayet ettikleri bir hadısi, İbn Main, İbn Mehdi ve Buhari gibi en büyük
muhaddislerin sahih saymadıklarım nakletmekte, bu hadisin yanlışlığı-
na Kur'an-ı Kerimi delil göstermektedir268•

Zındıkların uydurması olan mezkur hadise itibar etmiş büyük Usul.
eüler de eksik değildir. Hanefi Cessas (305-370 j917-981), bu hadıse da-

260 Ri.ale, r.617.
261 Camiu Beyaııi'I-!lm, II, 233.
262 Ri.ale, r.618.
263 lbnu'l-Cevzi, I, 258. Taberani (ö.360 /971) ve Bezzar'da (ö.292/905) mevciid olduğu

,8öylenen bu rivayet için bk. Zevaid, I, ISO, 170; lhkam, II, 76-82; Kifaye, 430, Sağani, ll; Felle-
ni, 28; Lisanu'I-ı'Hi,an, I, 455; Leali, I, 213, lrşadu'I-FuhUl, I, 33; Mi:tinıı'l-l'tidtil, I, 263; K.ş/u'l-
Hafa, r.220.

264 Buhari, 65.Tefsir /V, 207.
265 Askalani, VIII, 238; Ayni, VIII, 651.
266 Muslim, 50.Sıfatu'I-Mıınafikin, l/r.2789.
267 Mu.ned, II, 327.
268 el.Cel'ubıı's-Sahill, I, 392.
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yanarak, Kur'an-ı Kcrıme aykırı ahad haberlerin reddedilebileceğini
söylüyor269. Keza Fahruddın Razi'ye (ö.606 /1209) göre, Kitab'a muva-
{ık olmayan hadis reddedildiği zaman Kıyas evli olmaktadır270.

Emsali çoğaltılabilecek olan bu anlayış çerçevesinde kalarak değer-
lendirecek olduğumuz aşağıdaki rivayetleri, mümkin mertebe bir sınıf-
lama içinde takdim etmeye çalışacağız.

KUREYŞ'İN İNSANLIK ALEMİNDEKt YERİ

Kur'an-ı Kerımde, peygamber seçiminin kabile vakıasiyle ilgisi ol-
madığını, peygamber olacak şahsın ferd olarak bahis konusu edildiğini
görmüştük (s. 16). Kitabullahın bu görüşü, kabileciler için tabiatiyle do-
yurucu değildi. İlahi tereihe nailolmuş bir zatı yetiştirmiş olanların bu
şereften hisseleri olmayacakmı idi? Hz.Peygambere organik bağı bulu-
nan kavim, kabile ve ailelerin bu ilahi tercihe dahil edilmeleri gerekiyor-
du. Kur'an-ı Kerim bu ihtiyacı karşılamıyorsa, peygamberi rivayetlerle
eksik doldurulabilirdi. İşte: "Allah Adem oğulları içinden Arabları seçti"
diye başlayan rivayetler, bu ihtiyac içinde vücud bulmuştur. Bunlarda
sırasiyle Kinane (Mudar), Kureyş ve Bem! Haşim, ilahi terc~he mazhar
kimseler olarak gösterilmektedir. "Ben seçkinlerden seçkinlere (devam
eden şeceredenim. Kim Arabları severse, Onları, bana olan sevgisi dola-
yısiyle sever. Kim Arablara kin besliyorsa, bana kin beslediği için onlara
böyle davranıyordur"27! ibaresi, şahsı faziletlerini yitirip, Peygamberi
kalkan olarak kullanmaktan başka tutunacak dalları kalmamış kimse-
lerin mahsulü olsa gerektir.

Şeref tevzıi ile ilgili rivayetlerin Benu Haşim'le bitiyor olması, şüb-
besiz diger Kureyş kollarını rahatsız edecekti. tnhisara mani olmak için,
"yakınıara sevgi"den bahseden 42.Şur5., 23.ayetin tefsirine sarılındı.
Bu ayetin nüzulünde henüz doğmamış olması gereken İbn Abbas'tan
(ö.69? /688) şu birleştirici görüş nakledilmiştir: "Resfı.lullah Kureyş içinde
orta nesebdir. Kureyş kollarından herbiri onu doğurmuş olmakta eşittir"272
Artık Haşimi olsun, Emevı veya Abbası olsun, hiçbir Kureyşlinin Pey
gambere yalnız başına sahiblik iddiasına yer yoktur. Tek değer Kureyş-
liliktir.

269 Cessas, ıır, 28-29.
270 Mefiitih, III, 361. .
271 tb" Sa'd, 1, 20-21/1-2; Muslim, 43. Fad ••i1, 1, r.1782; Beyhaki, VII, 13'l; Mus/edrek,

IV, 73, 86.
272 tb" Sa'd, I, 24/4.
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İlk dcvirlerin Basra Tahii alimlerinden Katadc ibn Diame'ye (61-
117 /680-735) ulaşan bir hadiste, Kureyşin hepsi, ilahi tercihin tecelligahı
kılınmaktadır: "Allah bir Peygamber göndermek istediğinde, yeryüzünde
en hayırh kabile hangisidir, onu araştırır. Bu kabilenin de en hayırh ada-
mını (peygamber olarak) gönderir"273.

İlahi ve peygamberi yollardan kendisini bu derece yükseltmiş Jntlu'
nan Kureyşlilik rühu, öyle görünüyor ki, İslamiyetle en evvel temasa
geçmiş gayr-ı Arab milletlerden İranlılar arasında, bir çeşid kıskançlık
ve hased duyguları uyandırmış, ve bu durum onları, analarından Kureyş-
li doğamamış olmanın sebebiyyet verdiği zararları izale etmeye sevket-
miştir. Bunun için ortada iki yol vardı: seçkinlikte onlara ortak olmak
veya, milli fcdakarlıkta bulunarak, İslam olana Kureyşlilik heratı ver-
mek. Zira üçüncü ihtimalolarak, Kureyşliyi İranh yapmak pek müm-
kün değildi. Bu gayenin hizmetine konulmuş hadislerden birer örnek ve-
relim:

"Allahın, ınahlukatı arasından seçtiği iki zümre vardır: ArabIardan
Kureyş, gayr-ı ArabIardan da FarsIar"274.

Kureyş içinde erime taraftarlarının dayanağı da şu hadistir: "Fiiris-
ten isliim olan kimse KureyşIidir"275.

Aşağıdaki gerçek hadisin kimlerc değer vcrdiğini takdir edenler
için, tabiatiyle bu çeşidden rivayetlerin sahibIerini tahmin etmekzor bir
iş değildir:

"En hayırWarınız, ahliikı en güzel olanIarmlZdır"276.

siyASETTE KUREYŞ

Kureyş mutlak başkandır. Allah bu kabileyi insanları idare etsin
diye yaratmıştır. Mü'minlerine mü'min Kureyşli, kafir ve facirine de aynı
vasıfta Kureyşli her zaman hazırdır. Yani reziller de Kureyşten haşkan
bulahileceklerdir277. Bu açık bono, kıyamet gününe kadar geçerlidir:

273 ıbn Sa'd, I, 25/5.
274 Muberrid, 463; Usud, III, 234.; lsiibe, r.4676; Feueni, 112-3.
275 lbnu'Il.~eccar'dnıı (ö.643 /1245), el.Feıhu'I.Kebir, III, 160.
276 Buhari, 78.Edeb, 39/VII, 82.
277 Ma'mer, XI, 55, r.19894, 5; r.58, r.19903; Humeydi, r.l044; Minha, r.2600; Nua)'m, 60

B, r.1251; Emt.til, 760, r.1830; Buhari, 61. Menakıb, I/IV, 154; Muslim, 33.lmare,I, r.1818.
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"Kureyş, hayırda ve şerde, kıyamete kadar insanlann viilileridir"178. "İn-
san nesIinden iki kişi de kalsa, reisIik Kureyştedir"179.

Şerli bir Kureyşlinin idaresinden ölerek kurtulabileceğimizi de san-
mamahyız. Kureyşli öteki dünyada da haştadır: "Kıyamet günü Knreyş
insanlarm önündedir"280.

Kureyş cemiyettc istikrar unsurudur. İnl'anlar ayakta uurahiliyor-
larsa, onların sayesindedir: "İnsanların omurgası Kureyştir, insan omur-
gaslZ yürüyebilirmi ?"281.

Yeryüzünde ihtilaflardan, kargaşalıktan uzak bir asayiş isteniyorsa,
Kureyşe dost ve itaatkar olmak gerekir: "Yeryüzündekilerin birbirine
düşmesinden emİn olabilmeleri Kureyşe Muvaliit göstermek, onları veli
bilmek ile mümkiindür. KUl'eyş Ehlullahdır, Allah adamlarıdır. Onlara
muhalefet etmeye kalkışacak herhangi bir Arab kabilesi, Şeytan fırkası
olduğuııu bilsin"282.

Herhalde Kureyşli siyası, şeytan yaranı olmanın pek göze alınama-
yacağını düşünmüş olmalıdır!

AKıL ve İLİl\fDE KUREYŞ

Riyaset makamında daima bu kabilenin oturacak olmasının haklı
sebehleri vardır: "Bir KureyşIi, sair adamların ikisi kuvvetimledir"283.
Bu ıneziyetin fiziki sahada kaldığı sanılmasııı," Kureyşli bir adamın aklı,
başkalarından iki adamın aklına denktir"2S4.

İşte bu sönmez değerler sebebiyledir ki, Kurcyş başta bulunmalı,
onlardan gerektiği şekilde istifade etmeye bakmalıdır: "Ey insanla.', Ku-
reyşİn önüne geçeyim demeyin, helak olursunuz. Onların gerisinde ıle
kalmayın, yolunuzu kaybedersinİz. Onlara öğretmeye kalkmayın, onlar-

278 Musned, IV, 203; Tirmizi, 34.Fiten, 49/r.2227. (Bk. 191. not)
279 Minlıa, r.2599; Musned, VII, 35; iYııaynı, 55 A/r.1l65; BuM,.i, 61.Menakıb, 2/IV,

155; 93.Ahkiim, 2/VIII, 105; Mltslim, 33.trniir~, r.1820. "Yirmi" ridyeti için bk.Mizı;rılı'I-1"ti-
dlil, I, 29.

280 İlın Adİn,'den (ö.365/975) el-Fet/ıu'I-Kebir, II, 299.
281 ilfa'nıer, XI, 55, r.19896; Zet'iiid, X, 28.Krş.Mıı.<rıed, VI, H.
282 J"[ltstedrek, IV, 75.Krş.Hilye, IX, 65; M'i,arılt'l-l'lidiil, I, 66:~.
283 Mıısned, IV, 81, ll:l; Beyhaki 1,385, 6.Kl'ş.Zev<;id. I, 178: X, 26; ,Heı"ikıb I, 22, 50;

Aslir, IV, 203.
284 Merıiikıb, I, 28.
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dan öğrenin, çünkü onlar sizden iilimdir. Km'eyş şımarıp azmayacak ol.
saydı, onlara, Allah katında siihih oldukları (makamı) haber verirdim"28s.

Bu akıl ve bu ilim oldukça, tabil ki Kureyş, sadece siyasette değil,
ilim dünyasında da en büyük olmak durumundadır: "Kureyşli hir iili.
ınin ilmi, yeryüzünü kuşatacaktır"286. İlim sevenler, hiç olmazsa ona hür-
meten, edebierini takınma1ıdırlar: "Kureyş'e sövmeyiniz, çünkü onun
iilimi, yeryüzünü Hiınle dolduracaktır"2R7.

Kureyşin idare imtiyazı lchinde hadisler çıkarılmış olması, nasıl,
bu sahada onlara ortaklar çıkmış olmasına bir cevab ise, onların ilmi
iistünlüğünü hadislere müdaraa euirme endişesinin duyulması da, keza,
İslam ilim meclislerinde hakimiyetin pek erkenden yabancı menşeli müs-
lüman alimlere geçmiş olması ile ilgilidir288.Mesele, ilim iktidarını ilimle
yenmekte aciz göstermiş olanların, Hz.Peygamberi kendilerine sığmak
yapmaya kalkışmaları hadisesidir.

Tabiı tabakasının en meşhur alimlerinden, Medındi muhaddis İbn
Şihah Zuhrı (50?-124? /670-742), ki kendisi Kureyşlidir, Halife Abdul-
mdik'in (Hilafeti: 65-86/685-705) huzuruna girdiğinde, soru üzerine,
Mekkc, Yemen, Mısır, Suriye, Cezlre, Horasan ve Basra'da ilim otorite-
lerinin hep Mevali'den olduğunu, sadece Kufe'de Arab asıllı bir alimin
hulunduğunu, isimler vererek söylediği zaman, Emevı Halifesi: "Va1lahi
hu gidişle Mevali Arabları idare edecek, minberlerde hutbeler onların
adına okunacak, Arablar da onları aşağıdan dinleyecek" şeklinde, istik-
biili takdirden kendini alamamıştır. İmam Zuhri'nin verdiği cevab, tabı-
atiyle islamı kültürünün ifadesi olmuştur: "Ey Mü'mWerin Emıri, bu
keyfiyet Allahın ve dıninin emridir. Kim o dine sahib çıkarsa, o baş olur,
kim onu kaybedersc, düşer"289. Gerçekten de aşağıdaki muhavere, Medi-
ne aliminden daha üstününün bulunamayacağını bildiren rivayete290

acı bir tarihi cevab olmak üzere, işbu takdiri tasdik etmektedir:

285 Meniikib, I, 23; Krş.Umm, I, 143.
286 Menakıb, I, 25. Bu hadisten kasdedilenin İmam Şafii olduğu hakkında lık. a.e., 29-30.

Krş.Viblic, II, 159-160; Makasıd, 281-2; Tevali, 46-47.
287 Minha, r.2706; Menakıb, I, 26, 27.
288 Bk.Mukaddime, 543.
289 Ma'rife, 245-6; lbnu's-SaUiIı, 360-2.
290 Musned, II, 299; Tirmizi, 42.1lın, 18/V, 47; Takdime, 11-12; Musıedrek, I, 91; Tarihu

Bağdad, V, 306-7; VI, 377; XIII, 17; Medarik, I, 68-9; Demiri, II, 284.
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Medinc fakihlcrinden hirisi, mazisiyle teselli hulmak durumuna dü~-
müş olacak ki: "ilim hizdt~n çıktı" diyerek gururlanmak istemiştir. İmam
Ebli Hanifenin muasırı Ktlfe kadısı İbn Şubrume'nin (72-144/691-761)
kahredici cevabını dinleyelim: "Öyle oldu ama, bir daha da si7.c dön-
medi"19I.

İlimde olsun arkada kalmayı hazmedemeyen Kureyşlilik gururunun
tasfiyesi yolunda, bizzat Kureyşin ileri gelen alimIeri de gayret güster-
mişlerdir. Bu mesiHnin geçtiği seneler göz önüne alınacak olursa, Kurcn-
linin Ci\hiliyye gurlirunun ne derece köklü olduğu kolayca anlaşılır.

Ebli'ı-Aıiye Rufcy' ibn Mihran (ö.93? /712), Mevilliden, Basrah bü-
yük Tabii alimlerindendir. Cahiliyye devrine yetiştiği, Hz.Peygamberin
vefatından iki sene sonra islam olduğu zikrediliı.291.Şöyle anlatıyor: "İbn
Abbas'a (ö.69? /688) giderdim. Etrafında Kureyşliler olduğu halde sedi-
rinde iken benim elimden tutar yanına oturturdu. Kurenliler de göz kaş
işaretiyle beni bu harekctimle ayıblamaya kalkarlardı. İbn Abbas on-
ların bu davranışlariyle ne demek istediklerini anladı ve şöyle dedi:
İlim işte böyledir, şereflinin şerefini artırır ve memluk'u da taht üzerine
oturtur"293.

•
Hz.Hüseyin'in oğlu Zeynu'I.Abidin Ali (38-94/658-713), Kerbeliida

(sene: 61/680) babası iIe birIikte bulunmuş fakat hasta olduğu için kat-
lediIınekten kurtulmuştur. Yezid, geri kalan Hüseyin aiIesi yIe birIikte
onu Medineye gönderdi. Siyasetten uzak kaIarak kendini iIme verdi.
Mcrvan ve oğlu AbduInıelik'in Ehl-i Reytten en sevdikleri kimse oIdu.

Hişam ibn Urve'nin (61-146? /680-763) anIattığına göre, AIi, Mek-
ke 'ye gidişinde, Hz.Ömer'in mevlası Eslem (ö.70? /690) ilc meclis kurar-
dı. Bu zatl Hz.Ömer, ilk Halife tarafıııdan vazifeIendirildiği 11/633 senesi
Haccında satın aImışdı. Tabilin tabakasının ileri gelenlcrinden sayıImak-
tadır294. Böyle bir köle alimden Ali gibi bir KureyşIinin iIim alış verişinde
bulunması, Cahiliyye kafalı bir KureyşIinin kafasını attırabilmektedir.
Ona: "Kureyşi bırakıp Renli Adiyy'in bir köIesiylemi meclis kuruyor-
sun ?" der. Ali'nin cevabı şu olmuştur: "İnsan, istifade edeceği yere otu-
rur"19S.

291 Beyan, i. 337.
292 Telı:ib, III, 284..(,.
293 Fak,h, I, 3l.
294 Teh:ib, I, 266.
295 tbn Sa'd, V, 216/160.
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Siyasi ve ilmi sahada Kureyşin peşinden ve sözünden ayrılmamayı
temin cden peygambcri emirlcrin bir kısmı, gördüğümüz üzere, mutlak
manada idi, her hal ü karda geçerli idi. Kureyşe bu mutlak otoriteyi tanı-
yanların yanı sıra, biraz fikri celiidet gösterebilenler çıkmakta, itaat key-
fiyetini mühim bir kayda bağlamaktadırlar. Kureyş başta kalacaktır,
ama, dini tatbik ettikleri müddctçe: "Bu (başkanlık) işi Kureyştedir.
Onlar dini yerine getirdikleri müddetçe, şayet biri çıkar da onlara düşman-
lığa kalkarsa Allah onu yüzü koyun yere çarpar"296.

Kureyş itaat heldiyorsa Allaha isyan ctmemck durumundadır: "Ey
Kuı'eyşIiler, siz bu Emirliğin ehli kişilersiniz, yeter ki Allaha isyan etme-
yin. Eğer Ona isyan ederseniz, sizi, kabub'U soyulmuş şu ağaç dalına çevi-
recek kimseyi başınıza musallat eder"297.

Bid'atlcr çıkarmamak da bu cümledcndir: "Bu (başkanlık) daima
sizdedir ve onun vaIileri de sizsiniz, bir takım marifetler çıkarmadığınız
miiddetçe' 298.

KÖTÜ KUH.EYŞLİ KARŞısıNDA TAKINILACAK TAVıR

Müslümanların Kurcyşe karşı vazifesi, ilahi takdire boyun bü-
küp oturmaktır. Onla.r münasebctsiz hir iş dahi yapsalar, sinirlen-
meye, bağırmaya, hele hele sövmeye hiç cevaz yoktur: "Kureyş'e söv-
meyiniz .••"299 emriylc önlenmek istcncn durum, Kureyşin kiiçümscn-
mesidir. Bu durum baştakinin siyiisı otoritesini zayıflat.acağı içindir
ki, böylelerini ilahi mukahdc ilc yola getirmek liizumu duyulmuştur:
"Kim Kureyş'i küçültmeye, ona hakaret etmeye kalkarsa, Allah da
ona aynı şeyi yapar"300. Bu netice karşısmda akıllı insan Kureyşe
kin dahi beslcyebilir mi? Uhud,da şehid olan Sa.kifli bir Sahabi Im
densizliği yiizii.ndcn, dcğcrini sıfıra indirmemişmidir 't İşte onun hak-

296 Bilitari, 93.AJık<iııı, 2/VLLI, 103; 6L.1I1clıııkllı, 2/IV, 155; Mirılıa, r.2601; Mıısııcd, IV,
94.

297 ;lIıısrı.d, I, 458, r.4380; Kr~.,vla'mcr, Xi, 58, r.I99(13; Umm, T, 113.
298 Mirı/ıa, r.2598.
299 277.llotail<iveten bk.Hilyc, VI, 295; IX, 65; Isfah,)ıı, ll,361; Mizei",,'I.l'lideil, LV,

256; !-iseinlı'I-Miza", VI, 160; Teveili, 46.
300 J1usrı.cl,l, 171,182,3; lll, 173; ıVT,,',ifc, 19ı1; Umm, 1, 143; Meneikib,I, 61; ilfu .•tedrck,

IV, 74; Zcı:ıiicl, X, 27.



194 M. S. HATİBOGLU

kıııda Peygambere söyletilen ]fmet: "Allahın rahmetine ulaşmasın,
çünkü Kureyşe buğz beslerdi!"30'.

Yukarıda, Kureyşli idareciye gösterilecek itaatın bazı kayıdlara
bağlandığını görmüştük. İşbu şartları yerine getirmedikleri zaman, on-
lara nasıl davranılması gerektiği noktasında yolumuzu aydınlatacak ir-
şadlar vardır:

a) Evvela bize düşen vazife, beterin beteri vardır deyip sabretmek-
tir, ehven-i şerri tercihtir: "Kureyşin şerlileri, diğer şerlilerden hayırlı-
dır"302.Zaman olur, iliallah dedirten Kureyşli idarecilerle karşılaşabiliriz.
Bu ahvalde yapılacak şey, fi'!i müdahaleye başvurmaksızın, kötülüğe
şahsen bulaşmamaya çalışmak, onların işlerini tekrarlamamak, hocanın
dediğini tutup yolundan gitmemektir:" ... Size, Kureyşin sözüne kulak
vermenizi fakat füUerini yapmamanızı tavsiye ederim", "Kureyşin sözünü
tutunuz, fiilini bırakınız"303.

Kureyşlinin yaptıklarını kabul edilebilir bulmayan, fakat haştan
atılmalanna da henüz nza göstermiyen çevrelerin hulabildikleri reçete-
dir bu.

h) "Size dürüst davrandıkları müddetçe Kureyşe dürüst olunuz" 304
emrini tek taraflı bozanlara karşı temizlik harekatına girişmektir: " ...
Hak'dan ayrıldıkları takdirde, kılıçlarınızı kuşanın, evlerini başlarına
göçürün "305.

c) Bunları yapmaya güç hulunamıyorsa, tarlamza çekilmek kalır:
" ... Eğer bir şey yapmak elinizden gelmiyorsa, hakir çiftçileı' olun, ye-
tiştirdiğinizi yeyin oturun"306.

Misal mahiyetinde kaydettiğimiz hu rivayetler, ilk asır Emevi ikti-
darının ictimai ve siyasi hünyesini aksettiren aynalar hükmündedir.
Böyle bir idareye karşı gösterilmiş davranışların tarih kitahlarındaki
tafsilatı da, zikrettiğimiz rivayetler istikametindedir.

301 Ma'mer, XI, 58, r.19904; Li .•ıinIL'I-Mi:ıin, VI, 202; ZeL'ciid, X, 27. Krş.lbnIL'I-Cevzi ll,

42.
302 Um nı, I, 143; el-feıku'l-Kebir, II, 171i.
303 ıbn Sa'd, VI, 28/18; MILsncd, IV, 260.Krş.Nuaym, 57 B/r.120'[; 60 B/r.1251; Asar,

IV, 205; Ilel-EbU Hciıim, II, 362; IifaMrı, 1,140; Zevıiid, VII, 277.
30.1,MIL.rıed, V, 277.
:~05 İbn Adiyy'dcıı naklen Mi:ıinu'l-l'ıidıil, ll, 272; iifıılıon, I, lH.
306 I./aMn, I, IN.
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Kureyş'e, dünyanın yaşına eş sahanat bağışlayanların yanı sıra,
pek çok hitaraf müslümanı hayal sukutuna uğratacak hadiseler, ne ya-
zık ki pek gecikmemiş, daha İs1ftm Peygamberinin vefatından yirmi heş
sene geçmeden, üçüncü İslaın halifesini, ahdestinde namazında adamlar
katletmişler, akahinde, hazı Aşerei Mübeşşere'nin iştirak ettiği müslü-
man orduları, birbirlerini öldürecekleri yollara düşmüşlerdi. Bu düş-
man kardeşlerin başkanları ise, Kureyşin en gözde zihları idi.

Herkese akıl dağıttığı söylenen, her sözünden kedimet umulan, her
mecliste baş köşeyi alan Kureyşlinin, içine düştüğü hu feci durum, on-
lan mutlak başkanlar olarak görmüş müslümanları dahi, ümidsizlik ve
nefret havasına hürümüş, ve Im çevrelerde, Kureyşin artık yok olmakta
olduğu kanaati yerleşmeye haşlamıştır. Hadis şeklindeki şu ibareleri, hu
halet-i ruhiyenin akisleri olarak görebiliriz: "Bu Emirlik, vaktiyle Hım-
yerilerde idi. Allah onu hunlardan aldı, Kureyş'e verdi. Neticede tekrar
onlara dönecektir"307.

Kureyşin maruz kalacağı netice siidece iktidar değişikliği değildir.
Bu gidiş, onları, yok olacaklar kervaııının başkanlığına getirecek gibidir:

"Arah kabilelerinin en evvelortadan kalkacak olanı Km'eyştir. Ola-
hilir ki, bir kadın yolda bir ayakkabıya rastlar da: bu her halde bir Kureyş-
linin ayakkabısı olmalı, der"308.

Kureyş ayakkabısının burada işi ne? diyecek olanlara, aşağıdaki ri-
vayet azçok aydınlatıcı olacaktır: "Öyle devirler gelecektir ki, insan, Ku-
reyşlinin ayakkabısını bulacak, onu alıp öpecek ve ağlayacak, sonra da
şöyle diyecektir: Bir vakitler bu ayakkabı bir Kureyşlinin idi"309.

Muhtemelen bu rivayet, hütün belaları Kureyşten bilen ve kurtulu-
şu omın haştan gitmesine hağlayan kimselerin haklı olmadıklarını gös-
termiye matuftur. Gelenin giden i aratacağı bir devri önceden takdir eden
hir kimseye bunları söylemek bir vicdan horcudur. Birinci asrın zavallı,

307 lI1l1sned, LV, 91.Hadisilı S"IIUIllI tcşkil cden: " ... vc scyeı"lu ileyhiııı" iharcsi, mctiıı-
dc,harfleri ayrı "yrı yazılnuş haldcdir. Ahmcd ibn Hanbel'iıı oğlu, babasIJ1111kitfıhında böyle ol.
duğuııu vc keıulilcrine hu şekilde rivfıyet cttiğiııi söylüyor. Anlaşıldığına görc, muhtcrem İmanı,
Hılafetiıı Kııreyştcn çıkmasma kalhcn rıza göstcrmerncktcdir.

308 ,H/ls"ed, II, 336; Dinıeşk, I, 371.
309 !Hiziinu'I-I'lidiil, IV, 223; Lisi1Tlu'I-Mizii", VI, I3I. Buna bcnzcr Ye uydurma sl\plan

bir riva)'ct için lık.lsıiab, II, 691; US/HI, III, 503; lsabe, III, 392.



196 lif. S. HATİBOGLU

çilekeş müslümanı, Kureyşin ayakkabısına dahi kurtarıcı göziyle bakı-
lacak devirler yaşamış olmalıdır.

KUREyşİ KİM MAHVEDECEK?

İbn Abbas'ın Basra valiliği sırasında (36-40/656-660), bir Bedevi-
nin Hz.Peygamberden duyduğunu söylediği haberde, bu sorunun cevabı
dahilde gösterilmektedir: "Kureyş hakkında korkum aneak kendilerin-
dendir ... "310.

Bu umumi hükmü müşahhaslaşdıran rivayetlerde, Kureyşi felakete
sürükleyenleri, EmeviIerin çocuk yaştaki Mervani haüfeIeri olarak görü-
yoruz: "ümmetimin helliki, Kureyşe mensub bir takım sefih çorçoeuğun
elleriyledir"3lI.

Bazı şariWer, bu mcş'um Kureyşli yeni yetişmelerin "Emir" olduk-
ları halde Ümmeti yok edecekleri tarihin başlangıcını, Yczid'in iktidara
geldiği 60/680 sencı;ıini gösterirler3l2•

Ümmetin fclaketçileri olarak MervaniIcrin gösterildiği bir rivayettc
Hz.Peygamber'in: "İnsanlan Kureyşten bu Hayy heliik edecektir" dediği,
ne yapılmasını emrettiği sorulunca da: "Onlardan uzak durulması"
tavsiyesinde bulunduğu mervidir313.

Daha açık konuşan rivayetlerde Hz.Peygambere, mezkur halifclerin
isinıleri de verdirtilmektedir. II. IVIII.asır sonlarının bir fiten kitabında,

310 Musned, III, 475; IV, 66; V, 379; Zevaid, V, 248.
311 Musned,lI, 299, 304, 485.Bk.Buharı, 92.Fiten, 3/VIII, 88; 61.Meniikıb, 25/IV, 178;

C<inıiu Beyani'I.Ilm, II, 18.
312 Askaıanı, XIII, 6-8. Buharideki hadlsin ravisi Amr ibn Yahya, Merviinileri, hilafete

geldikleri tıırih olan 64/684 sene,inde, dedesi ile birlikte ziyaret etmiş. Dedesi, işbu MervôniJeri
"yeni yetişmeler" olarak görünce: "muhtemelen bunlar Onlardır" demiş.

313 Musned, ıı, 301; Buhan, 6L.Menakıb, 25/IV, 177; Muslim, 52.Fiten, 18/r.2917. Üç
büyük muhaddis tarafından müştereken rivôyet edilmiş olan bu hadis, Hadis tenkidi tarihi bakı-
mından pek şayan-ı dikkat bir misal teşkil etmektedir. Şöyle ki, Musned'de bu hadisi rivayet et-
tikten sonra, İmiim Ahmed'in oğlu AhduUalı, şu mühim açıklamada bulunmaktadır: "Babam,
ölüm düşeğinde bana şöyle dedi: Bu hadisi çiz, sil (ıdrih ala haze'I-Hadis), çünkü Hz.Peygamber.
den mervl hadislere aykındır". Kasdettiği hadis ise: 'Dinleyin, itaat edin ve sabredin' idi". Ah-
med ibn Hanbel'in bu metin tenkidiyle ilgili olarak şafii Subki (727-771/1327-1370): "Ru hadi-
sin lafzı, meşhur hadislere aykın olduğu için, isnadındaki ravilerin sikalığına rağmen, (İmam Ah-
med) onun atılmasını emretmiştir" diyor, şafi.yye, Il, 33.

Bu keyfiyet, isııadı söz götürmez olan Iıer hadisin, mutlaka salıilı "iili"" gereknıediğiııi,
otoritesi müseUem bir muhaddisin tatbikiitiyle gözler önüne sermektedir.
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meselil Kureyşten çıkacak dört zındığın ikisi Süfyanilerden, diger ikisi
dc MervaniIerdendir314•

KUREYŞ HALİFELERİN ADEDİ

Kureyşiıı çıkaracağı halifelerin sayısı ınevzuunda kat'i rakamlar
veı'en rivayetler eksik değildir. Bunlara göre, ahir zamana kadar Hilafet
Kureyşin inhisarında kalacak ve onlardan, Hz.Musa'nın nakibleri sayı-
sınca31S, oniki Halife (Emir) gelecektir316•

Tarihi vakıaların karşısında bu ifadelerin mantıki izahını yapmak,
onları sahih kabul eden şariWeri3!7 epey boealatmış, birbirini tutmaz gö-
rüşlere sfuüklemiştir. Öyle görünüyor ki, Emevi sultasına tahammül ede-
bilmenin son haddine vardığı çevrelerde teşekkül eden kanuat, mütealu-
ben hadisler şekline bürünmüştür. Fiilen halifelik yapmış kimseler, ilk
asrın sonunda, mezkur sayıyı buldub'1lna göre, bu rivayetlerin tedavül
zamanını, bu çerçevc içinde düşünmek uygun olur zannediyoruz.

Nitekim, bir Emevi devri şairinin aşağıdaki mısraIarı si)ylcmek 7.0-

runda kalışı, ilk asrın son çeyreğinde, Kuı'eyşi, ifnası gerekli hir zümre
olarak görenlerin chemmiyet kesbettiğine delildir. Ubeydullah ibn Kays
eraRukayyat (ö.85/704 civarı) onlara şu cevabı veriyor:

"Ey, Kureyşin yok olmasını isteycn kişi,
Onun yaşaması ve yok oluşu Allahın elindedir

Kureyş, şaycd ülkelerden veda ederse,
Onlardan sonra, hiçbir kabili'ye yerinde kalmak nasib olmaz"31s.

ÜMMETİN KUREYŞE BAKışı

İlk İslam halifeleri ile birlikte, İslilm idareci kadrosunun başlila geç-
miş bulunan Kureyş kabilesi mevzfıuııda, gerek Kureyşli, gerekse tcb'a

314 Nuaym, 99 A/r.315.
315 Ka'bu'I.Alıblir, bu adedi Tevral'la bulmaktadır, Nua)'I/l, İslam ulan Yahiıdilerin ek",-

riya Şiaya intisablanna sebep olarak lım Teyıniyyc, ouların TevrnUa bu rakanıı buıııııı~ ulmala-
nın ileri sürüyor, Minhiicu's-Sunne, IV, 207.K1'ş.Eski Ahid, Tckvln, XVII, 20.

"16 j\.fusned, I, 398, 406; V, 86-90, 92; lVuu)'m, 93 A/1',212- ; Muslil/l, 33.İmnrc, 1jr.

1821, 2.
317 Mesela Muslim şarilıi Kfıdı IY'lz «176-541 /1084-1149).
318 Mliberred, III, 937.
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tarafından, ilk iki asır zarfında diyehileceğimiz bir devir boyunca veril-
miş hükümlerin, konulmuş te~his ve cezaların, Hz.Peygambere nasıl ira-
dı: cttirilmiş olduğunu, geçen bölümde iınkanlarımız ölçüsünde misallen-
dirmiş bulunuyoruz. Bu görüşlerin Hz.Peygambere yaptırtılmasıııdaki
ana saik, tekrarlayalım, hedefe varmayı kolaylaştırmak, çabuklaştırmak-
tır. Zira İslam -emmetinde, peygamberinin arzıısuna aykırı hareket ede-
bilecek müslüman düşiinülemez.

Hz.Peygamberin ve ilk halifelerin zamıınmda, Ümmetin gözünde
Kurcyşlinin dini bir imtiyazı yoktu. İlk halife seçiminde ona tanınan im-
tiyaz, tamamen siyasi idi. C£ıhiliyyt: devri Kureyş hakimiyyetinin henüz
tamiımiyle silincınemiş olduğu bu geçiş devrinde, onun mukaddem siyasi
nüfiızunu, dahili istikrar endişesiyle, dikkate almak ıncebııriyeti hasıl
olmuşdu. İslüın zihniyyetinin herkeste yerleşmesiyle bu durumun orta-
dan kalması gerekirken, Cahiliyye devri neseb asabiyyeti, İslfımi kılıkta
kuvvetini kabul ettil'ıneye başladı. Bu şübhesiz, müslümanların, tslt::ma
liyakat. aczine düşmüş olmalarının hir başka imdesi idi.

Hz.Peygamberin vemtmı duyup Medinı:ye gelen Yemenli Hemdan
hcyı:ti, Hz.Ebi'ı Bekir'in huzi'ıruna girdiklerinde, ona şöyle hit.ah etmiş-
lerdir: "Ey Kuı'eyş toplumu, Sizin diger Arabıara karşı, Peygamberden
gelen bir ayrıcalığınız yoktur. Çünkü o, kimsenin çıkarı için (gönderil-
miş) değildir. Muhaeirler, hicret etmiş olmakla, Ensar da, onlara yardım-
cı olmak suretiyle fazilet kazanmışlardır, biz hunun idraki içindeyiz"319.

Görmüş olduğumuz şekilde, Kureyşli Muhacider de, Sakife gününde
söyledikleriyle aynı görüşü paylaşıyorlardı. Peygamber devri ruhunun
henüz hııkim olduğu günlerde başka türlü düşünmeye imkan yoktu. Ne-
varki bu durum devam edemedi. Sıffin harbinin akabindeki Harici hare-
ketiyle Kureyşlilik gururu su yüzüne çıkmaya başladı. tık halifeler, hila-
fet makamına chiloldukları için halife olmuşlarken, Im defa, bu chliyete
Kureyşlilik şartı da dahil edilecekti. Çünkü, iktidün ele geçirmiş bir kabi-
lenin kendi sultasııu devam cuirebilmesi çaresi, peygamberi desteğe ihti-
yac gösteriyordu. Bu süretlc, peygamberlik hayatında, hir defa olsun ka-
hilesiyle i)ğünmemiş olan Hz.Peygamhere, Kureyş lehinde medhiyeler
si)yldme devri açıldı. Neticede Kureyş, Peygamber sulalesi olmak hase-
hiyle, en ~erefli, cn akıllı, en muktedir kahilc oluyordu. Müslümanın de-
ğeri, ideal ishlll1da, takvadan gelirken, şimdi ilk sıra, Kureyşli olmaya

319 Vesiıne ilJll iIlü". ı:ı.v"~Şil'1l111 (il.237 11l5I) Kiltiu,,'r-Ridde'simlcıı ""kle,,: iscibe, V, 91.
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veriliyordu. İman, Kureyşe intisahı nisbetinde itibar kazaruyordn:
"Övüneceksen Kureyşle övün" lafzının hadis kitabıarına gcçebilmesjJ20,
hu çalışmaların sonucudur.

İslamı, bir kabile dini mertcbesine indiren hir kısım dbil müslüman
kureyşli, o dinin fethettiği ülkeleri kı:ndi tarlası sayacak derecedc saha-
nat sarhoşluğu içinde idi. Hz.Osman'ın Ktlfe valisi Saıd ibnu'l-As, fet-
hedilen arazinin mücahidler arasında taksım edilmesi isteklerine karşı,
bu yerlerin Kureyşin bahçesi olduğunu söylemckte bcis görmüyordu321

İslam devrinde Cahiliyye asabiyyeti yaşayan Kureyşli, kendi açı-
sından haklı idi. Üzümü dağdan gelene niçin yedirtsindi? Peygamber
madem kendilerinden çıkmıştı, onun bıraktığı makarnın da kendilerinden
çıkmaması gerekirdi. Peygamberlik ilahi bir tercih meselesi olduğuna gö-
re, Kureyş de aynı tercihin içinde sayılırdl. Medine valisi cl-Velid ilm
Dtbe, Hz.Muaviye'nin vefatını haber verip halkı Yezid'e bey' at etmeye
davet ettiği zaman, sene: 60/680, EmeviIerin mfıteber adamlarınılan
Revh ibn Zinba', halkın isteksizliğini görmüş ve onlara şöyle hitab et-
miştir: "Ey İnsanlar, biz sizi Lahm, Cuzam veya Kclb kabilelerine (itaa-
te) çağırıyor değiliz. Çağırdığımız Kuren ve Allahın ını hilafeti sadece
kendisine hıraktığı Yezid' dir"322.

Peygamberi rivayetler desteğiyle Kureyş saltanatı kUTulduktan son-
ra, ikinci perde açılacak, bu defa Kureyşin iç kavgası sergilenecekti. Ha-
şimi-Emevi müdidelesinin yanı sıra ortaya çıkacak Arab-Mevali davası,
keza, Hz.Peygamberden kaynaklanmada yine herdevamdı. O devirlerin
hir canlı şahidini dileyelim:

KMeli muhaddis el-Minhal ibn Amr323,Zeynu'l- Abidın All'nin (38-
94/658-712) yanına girip, halini hatırını sormak ister. Derdli Haşinıi
içini dökme fırsatı bulmuştur: "Biz, diyor, kavmimiz arasında, İsrailli-
lerle Fir'avUIlun durumuna düştük. Onlar, Yahudilerin oğullarını boğaz-
larlar, kadınlarını sağ hırakırlardı324. Şeyhimiz ve seyyidimiz (Hz.Ali)y(~
mimberlerde sövmek, düşmanımıza (Emevi halifesine) yakınlaşma vcsi-
lesi oldu. Kureyş Muhammed aleyhisselam kendisinden diye, Arablara
karşı kendisinde üstünlük görür oldu. Diğer Arablar da bunu kabullendi.

320 ilezzar'ın (ö.292/905) i11usııed'inrlen, Lisalıı,'I-,11izun, ll, :i5.
321 ıbn Sa'd, V. 32/21.
322 Beyaıı, I, 392.
323 Tehzib, X, ,.,555.
324 Kr~.2.Bakara,ı9.
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Arahlar ıla, Peygamber kendilerindendir diye, ara b olmayan müslüman-
lara fazilet satar oldular ... Gayr-ı Arablar da hu durumu kahul ettiler.
Arab ve Kureyşin hu fazilet iddiaları şayı~d doğru ise, hiz Ehl-i Beytin
Kureyşe fazilet satınası gerekir, çünkü Muhammed alcylıisselam bizden-
dir. Bizden faydalandıkları halde hize hak tanımıyorlar .... "325.

İleri gelen bir Haşimi Kureyşlinin bu tesbiti, ilk asır Emevi salta-
natının Kureyşlilik ve Arahlık siyasetini tasvir etmekle beraber, bu dav-
raııış onlarla bitmiş değildir. Bilhassa dini çevrelerin büyük ümidler bes-
lediği Abbasi saltanatı da, bu noktada seleflerinden geri kalmamış gö-
zükmektedir. Onların Kureyşlilik gururlarının şeriat alimkrini dahi ken-
dilerinden tiksindirteeek seviyede oluşu, Kureyş membaının, II.hicri
asırda bile hayatiyetini koruduğuna delildir.

KMeli muhaddis Mufaddal ibn Muhelhel (ö.167/783) anlatıyor:
Hadis İmamı Sufyan-ı Sevri (97-161/715-778) ile hacca gitmişlerdir.
Mekkeye vardıklarında, orada İmıım Evzai (88-157/707-774) ile karşı-
laşır. Hae Emiri,Ebu Cafer Mansür'un Mekke valisi Abdussamed ibn Ali-
dir (Valiliği: 146-149 !76:~-766). Bu Haşimi zat, aynı zamanda hadis ilc
de meşguldür326. İmamları ziyarete gider. Sufyan onunla karşılaşmamak
için kilere kaçınışsa da, ısrar üzerine valinin yanına çıkmak zorunda ka-
lır. Abdussamed, ondan hac menasikini yazmak istemektedir. Sufyan,
siyasi vazifesini bırakmasının, bu arzusundan daha faydalıolacağını söy-
leyerek valiyi başından s,war. Müteakıben Evzai, Sufyan'a şöyle diyor:
"Bunlar Knreyştir, bizden t,ek istekleri kendilerinc tazimdc bulunma-
mızdır". Sufyan'ın cevabı şöyle olmuştur: "Ne yapalıın, bunları vurmak
kudretinde değiliz, ancak bu şekilde ezü edebiliyoruz"J27.

325 ıbn Sa'd, V, 219-220/162-163. Zeynıı'ı-Ahidin hurada, Kllreyş ve Arahları, Hz.Pey-
gamberi istismar etmekle suçlamaktadır. Aeaha miiteakih asularda, aynı hareketi, bu defa iyi
yap'yorum diye, hazı Ehl.i Sünnet alimlerinin meşrülaştırdıklannı görsey,li, ne demezdi? }lese1a
"İmamlar Güneşi" sıfatını verdiğimiz Serahsi'ınizi (400-483/1009-1090) dikkatle dinleye1im:
"Arablar ancak birbirinin denl,.-idir.Arablann fazileti, Hz.Peygamberin onlardan ve Kur'an-,
Kerimin oıılann lisanında olınasmrlandır. Hz.Peygamber şöyle demiştir: -Arablan sevmek iman-
dandır-o (Diger kabileden) Arablar Kureyşe denk değildir. :Mevalide, Aralılara denk deh.-ildir... ",
M.b.•ul, V, 21.

326 Zehebi (673-748/1274-1317), Alıdussamed'i hadistc huceet saymıyor ve onun hakkın-
da hadis müııekkidl"rinin bu durumu tesbit etmeyip susmalarına sebeb olarak, "mudaraten li'd-
Dede. Onun devlet a,lamhğıııa hürmet'i gösteriyor, f11iza,,,,'I.j'lidiil, II, 629, r.5074. ibn Hacer
ise (773--852/1372-144.'1), ını noktada susmayanların bulundUb'Una misalolarak Ukayl1'yi (ö.322-
934) Zehelıi'yi tashihen ileri süriiyor, Li .•ii""'I.Mizii,,, IV, ZI, r.57.

3~7 T,r,i"" BağdM, IX, 159; Hilye, VU, 39.
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Sufyün ve hcnzeri ilim adamlarının, kendi dnirlerinue bile halil
satılmakta olan Kureyşlilik tafrasma mukaheleleri silahla olamayacağma
göre, kala kala, onları ilim talibliğine kabul etmemek kalıyordu. Mekke-
ye yerIüşmeye karar vermiş bir kimseye yaptığı hildirilen şu tavsiye,
Kureyşlinin onun üzerinde bıraktığı intihaı çok güzel dile getirmektedir:
"Sakm hir kureyşli ile dost olma, sohbet etme"328.

Abbasiler de islami neseh anlayışmı kendi çıkarlarma yorumladık-
tan sonra, müttaki çevrelerin KureyşIiye itimadı tamamen tasfiyeye gi-
dehilirdi. Bu tehlikeyi atlatmakta klasik usul lıer zamanlıazırdı. Kureyşli
sevilmeyeeek, övülmeyecek işler yapsa bile sevilmeli, övülmelidir, çün-
kü Hz.Peygamber gibi bir zat çıkarmıştır. Abbasi devrinin mevillideu
meşhUr şairi Ebü Nuvas (l46-198? /763-814) bu noktayı şöyle ifade et-
mektedir: "Kureyşi sev, Ahmed'inin (yani Hz.Peygamberin) sevgisi se-
hebiyle"329.

Faziletini, Cahiliyye devrinde maddi nesch hağmdan alan Kureyşli,
İslami devirde çıkar yolu, menfeatini, Hz.Peygamberi kendisine hasret-
mekte görmüş, ümidini ahiret şefaatine hırakmış olanlara dahi merlıa-
met göstermemiştir. Taberaııi'de (ö.360 /971) mevcud olduğu bildirilen
bir hadiste, kim daha cfdalmiş öğreniyoruz: "Kıyiimet günü ilk şefiiat
edecek olduklarıııı, EhI-i Beytimdir, sonra Kureyş'ten bana en yakın olan.
lar, sonra Ensiir, sonra bana iman etmiş ve uymuş YemenliIer, sonra öte.
ki ArabIar, sonra gayr-ı ArabIar. Kime en önce şefiiat etmişsem, o efdal'.
(lir"330.Bu havayı yaşayan dindar bir meyillinin Kur()yşli efendiye rah-
met okuyacağı düşiinülebilirrniydi? Kureyşli de hunu düşünmüş olacak-
tır ki, ahiret köprüsünii bile ayrı yaptırmayı ihmal etmemiştir. Sair müs-
lümanlarla aynı tarlaya gömülmeyi haysiyet kırıcı gören Kurcyşlilik gu-
rurunun hususi mezarlıklar yaptırmasını hu hakımdan tahii karşılıyo-
ruz:

Medineden Bağdad'a gelmiş ve oraua 164/780 tarihinde vefat et-
miş mevilli muhaddis Abdulaziz ibn Abdullah'ı, Halife Mehdi'nin bizzat
namazını kıldırıp Kureyş Kabristanma defnettirmcsiJ31, herhalde Ku-
reyşIi Abbasinin mevali ilim adamlarına en büyük lutufIarı olsa gerektir!

328 KiJtu'I-Kulı,b, II, 247.
329 Hayevan, IV, 455.
330 el-Feıhu'l-Kebir, I, 469.
331 tb" Sa'd, VII, 323 !II, 68; Bu ka!Jfistaııı M'lllsur. 149/766 senesinde Bağdildı kurarken

<.Iiişünmüştür, Buldan, V, 163.
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Bağdad'lIl Kureyş 1l1(~zarlığl637/1239 senesinde de Kureyş cömcrd-
liğini sergilemek te berdevamdum. Haleb'dem, Kurtuhil'da3J4 aynı husu-
si Kureyş mezarlıklarına rastlanıyor olması, Kurey~ azametinin fıtrili.
ğine delil olsa guektir.

Asırları kucaklayan, iniş çıkışlı bir Kureyş saltanatının sadece siya-
si sahada kalacağı tabii ki düşünülemezdi. Nitekim, günün siyasi şart-
ları icabı başa geçmiş bir sülalenin elde ettiği rücbaniyet, çok geçmeden
siyasi çerçeveyi aşarak, cemiyet hayatının çeşidli sahalarına yayıldı, Ku-
ı'cyşli olmak, müttaki müslümanlar arasında dahi, hir tercih sebebi de-
ğerini kazandı. İşin dikkate şayan tarafı, bu gid~e, b£ızı islam alimlerinin
de kendilerini kaptırmış bulunmalarıdır. Mesela, Hanbeli fıkhının İma-
mı, büyük muhaddis Ahmed ilm Hanbel (ö.241 /855), mücerred Kureyş-
Iiliği, bir faziletmiş gibi görebilmektedir. İmam Şafii'nin oğlu Osman'ı
(ö.240? /855) kendisine sevdiren üç hasle tten birincisi, onun Kureyşli
olması imiş33s. Her nekadar, hayatlarını Hz.Peygamberin hadislerini öğ-
renip neşretmeye vakfetmiş kimselerde, İslam Peygamberine aidiyyeti
bulunan herşeye karşı içten bir bağlılığın uyanması tabii karşılanabilirse
de, böyle sübjektif hissiyatın Imkuta yeri olmamak lazım gclirdi336• Hz.-
Peygamberin kabilesidir diye, mesela, Kureyşli hanıma peşin bir paye
verip, onu, sair müslüman erkeklere layık görmeyen bir gayr-ı islami
zihniyet, şayed bir alimin tasvibini görebiliyorsa, buna ilim demek, pek
mümkin olmasa gerektir. Hakikaten, Kureyşlinin evlilik hukukundaki
mümtaz yeri, kıraldan ziyade kıraıcı müslümanların ortaya attıkları bir
fantezi değil, belli başlı fıkıh eserlerindc, ciddi ciddi üzerinde durulmuş bir
meseledir. Siyasi hakimiyetin, iktidar sahibIerine başka hangi imtiyaz-
lar kazandırıyor veya kaybettiriyor olduğunun bir misali olmak üzere,
K ureyşli nikalıını aydınlatmaya çalışarak ineelememizi bitirmek istiyoruz.

:NİKAHTA KUREYŞLİL1K

Hangi ictimfıi seviyeden olursa olsun, müslümanların evliliğine yar-
dımcı olmak Kur'an emirlerindendir337•

332 Vefeylit, V, 396.
333 Vefeylit, VI, 79.
334 Vefeylit, IV, 369.
335 Şafiıyye, II, 71; Menlikıb, I, 77; Tevali, 45.
336 Bk.39. not.Kannnlar karşısında her mü~lümaııın eşit olduğu hakkında lık .•s-Siyliselrt'.

ş'Şer'ly)e, 29-30, 70; Mecmuu'l-Fctava, XXXV, 87.Bk. not.39.
337 24.)lur, 32. Hz.Peygaınber, eariyeyi iyi yetiştirip aziid etmeyi ve onunla evlenmeyi,

,.vahlı bir fiil olarak tavsiye etmişlerdir, Buhar;, 3.llm, 31 Il, 33.
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Kur'an-ı K~rimin, evl~nilecek kişide aradığı temel şart, "iman"
k(~yfiyetidir. Bir müsliiman ~rkek, bir putperest kadını, onun için bu ha-
mm nekadar c,lJo:ibolsa da, alamaz. Mü'min bir ci'ı.riyc,putçu hür kadın-
dan hayırlıdır. Kadın cihetinılen ıle durum aynıdır. Bir ınü'min köl(~,
putçıı hür erkekten hayırlıdır338•

Kısacası Kur'an-ı K(~rim, evlilikte neseb ıınSlıruna kat'iyyen hir
değer vermemiş, "tayyih - iyi" kimse olmayı, ki, iman bıına dahildir,
esas almıştır339• İyi kimse olmanın da, kabile mülıriine ihtiyacı olmaya-
cağı aşikardır.

Zevce seçimind(~ cemiyetin dikkate aldığı değerler olarak Hz.Pey-
gamber, mesel,1, mal, hascb (aile şöhrcti), güzellik ve dindarlığı saymak-
ta ve bunlardan sonuncusunun tercih (~ılilmesini şahsen tavsiye etmek-
tedirler3'o.

Evlilik binasının sıhhatli yiirümesi bakımınılan, ı~şlerin z[ıti ve icti.
mai vasıflarının birbirine uygun olması, muhakkak ki lazımdır. İslam
ıstıl<1hında Kefilet denen bu şartın, tevarüse mutlak ihtiyacı olmaması
dolayısiyle, neseb fikrine mutlak bağlılığından söz edilemez. İslam, ini.
sauın değerini şabsında gördiiğü içindir ki, Peygamber devri evliliklerin-
de, Cahiliyye zihniyetinin341 yıkılışına şehfidet etmek iiz(~re, vaktiyle pek
asil mcvkideki müslümanların, köle ve cariyderiyle c"lendiklerini göre-
hiliyoruz. Birkaç misal verelim:

Risiilet devri nikalılannda neseb

Miicerreıl neseb telakkisinin, İslrtmla birlikte kef£ıet değerini yitir-
miş bulıındıığuna dair ilk örnekleri bizzat Hz.Peygamber vermiş bıılun-
maktadır: Halası Umeyme'nin kızı olan Zeyııch hint Cahş'ı, aza(llı kö-
](~si Zeyd ile evlendirmiştir342•

Bedr'e iştirak etmiş Kureyşli müslümanlardan Elıü Huz(~yfe, En-
sardan olan karısı Subeyte'nin £ızadh kölesi Sillim'i34\ l,iradcrinin kızı
Kureyşli Hind bintu'l- Veııd ile evlendirmiştir344•

338 2.Bakara, 221.
339 24.:\ur, 26.
:HO Bu/ııiri, 67.l\'ikıih. 16/VI, 123; Muslim, 17.RııLi, 15, r.14'()(i.
3'U Bu mevzuda lık.MS, l, 81, 129-133, ın.
342 Beyhaki, VII, 136-7. tlın Kayyım d-Cen;yye (ö.751 /1350), Zeyneh'in Kıırcyşli oldu-

ğUIlUtasrilı ediyor, Zlidu'/-Mead, II, 226.
:H3 tlk müslümanlardandI. Istııhr'lı olduğu söylenir.
3,ı4 Bulıari, 67.Nikıilı, 16/VI, 122; Abdunczzlik, VI, 155, r.l0332; Il,'ylınki, VII, 137. Krş.

//ıyu, IV, 298; Ş'ifiıy)'c, V1, 376.
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İlk müslümanlaı :lan Kinde'li Mikdad ilmu'I.Esycd, ileri gelen Sa-
hfıbedendi. Karısı Duhfı'a ise, Hz.Peygamberin amcası Zubeyr'in kızı.
dır34S.Buhari şarihi Hanefi Ayni (762-855/1361-1451), bu rivayet dola-
yısiyle şöyle diyor: "Kefaet nescbde muteber olsa idi, Mikdad'ın Dubfl'a
ile evlenmesi caiz olmazdı. Çünkü bu kadın nesebçe ondan yüksekti"346.
İmam Şa'bi'nin (17-104/638-722) bildirdiğine göre, Hz.Peygamberin,
Mikdad ve Zeyd'i akrahası hanımlarla evlendirmesindeki ana sebeh şu-
dur: "En güzel müslümanlık kimde ise, Allah katında en şereflinin o ol-
duğunu göstermek"347.

Fihıma bint Kays, Kureyşli ilk Mulıiicir hanımlardandır. İkinci ko-
cası Usunıe ilm Zeyd idi348.

Medineye hieret edenlerden hayırsever Kureyşli hanım Dune, Hz.-
Peygamberin meş'fım amcası Ebfı Leheb'in kızı idi. Evlendiği zatlar ara-
sında Kureyşli olmayan Zeyd ilm TUrise ilc Dıhye ibn Halife vardır349.
Bahası yüzünden marfız kaldığı turizler sebebiyle Hz.Peygamberin şöy-
le dediği ınervidir: "Yaşayana, ölü yüzünden eza edilınez"3S0.

Bu misalIer, Kureyşli olmayan erkeklerin pekalii Kureyşli hanımlar
alahileeeklerini göstermekte yeterli delillerdir .

•f.ahiliyye Kureyş kefaet anlayışını tasfiyeye yönelik hu güzel ör-
neklerin ışığında müstakbel islam aileleri kurulması beklenirken, öyle
olmadı. İslam devletinin mfıruz kaldığı siyasi sukfıta müvazi olarak, ters
gidiş başladı. Ba~kanlığı kendine hasredm Kureyşli, dfmıadını da kendi.
sinden seçecekti.

ASAllİYYETİN DİRİLİŞi

Husfısiyle Emevilerin iktidara gelişinden sonra, siyasi istikbali sağ-
lama bağlamak gayesiyle, KureyşliIcr, kendi içlerinde müteeanis bir bün-
ye teşkiline gitmiş ve saflarını başka kabileiere kapatmayı zarfıri görmüş
olınalılardır. Bu davranışın hilafet makamı seviyesindeki tezahürlerini,
5.Emevi halifesi Abdulmelik ilc (hiliifeti: 65-86/685-705) ilgili rivayet-
lerde müşuhede edebiliyoruz.

34-5 Bu/diri, g.y.Ayrıca bk.Usud, r.7069; Isliii/" r.4017; lsiib ... e, r .11425.
346 Ayni (Umde), iX, 376.
347 Abdurrezzak, Vi, 153, r.l0326; Beyhaki, VLI, 137.
3.48 lbn Sa'd, VIII, 274-5/201; lsıiab, r.4062; Umd, r.7185; Isiibe, r.11604.
349 Isabe, r.11148.
350 lsliı,b, r.3334.
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Hz.Hüseyin'in oğlu Zeynu'ı-Abidin Ali3Sl(38-94/658-712), babasının
şehadetinden sonra, dul annesini, babasının kölesi Zubeyd ile evlendir-
ıniş, kendisi de, azad ettiği bir cariye ile evlenmişdi. Onun bu davranışı,
Şamdaki hilafet sarayını tedirgin etti. Aliııin bir dıriye ile, köle ile, yeni
akrabalıklar kurması KureyşIiliğe bir hakarctti. Abdulmelik onu ayıb-
layan hir mektuh ya7.dl. Zeynu'ı-Abidin, her nekadar siyasete girmernek
suretiyle EmeviIerin zahiri sevgisini kazanmışsa da, sahib olduğu ilmi
mevki, Emevi Kureyşliliğine karşı çıkmaya mani değildi. Halifeye şu
cevabı yolladı: "-Sizin için Allahın Resulü en güzel örnektir-352, Allahın
Resulü, (Cariye) Safiyye bint Huyeyy'i a7.ad etti ve onunla evlendi. (Kö-
le) Zeyd ibn Harise'yi de ii1:ad etti ve onu, halasının kızı Zeyneb hint
Cahş ile evlendirdi"353.

EmeVı sarayının Kureyşlilik gurilru, en muteber adamlarının evli-
liğine dah~ müdahele edecek scviyede idi. Haccac'm Mekke vc Medine
valiliği sırasında, Ca'fet ilm Ebu Talib'in oğlu Abdullah'ın damadı Ka.
sıın vefat etmişdi. Haccac, onun dul eşi Ummu Kulsum ile evlendi. Ab.
dulmelik, hu kudretli, fakat, Kureyşli değil de Sakifli doğmuş valisini
yeni eşinden boşatmıştır354.

Bu tutumun akisleri sadece iktidar çevresine has değildi. Kureyşli-
deki Mevali soğukluğu ilim adamlarına kadar bulaşabiliyordu. Medine'-
nin Kurcyşli alimi Said ibnu'l-Muscyyib'i (15-94.? /636-713) bile, anası
cariye bir KureyşIiyi küçümser gördükten sonra3SS,Hanefi Serahsi'nİn
(400-483/1009-1090): "Huccetuna -delilimiz" dediği aşağıdaki hadisin,
Risalet devri tathikatınmmı, yoksa dirilen Cahiliyye zihniyetininmi
mahsfıhi olduğunu tayin etmek zor olmasa gerektir:

"Kııreyş'in hepsi birbirinin dengidir ... (Bunların dışındaki) Arah.
lar da birbirinin dengidir ... "356.

İmam Ebu Hanife'den nakledilen görüş daha sarihtir:" ... Kureyşli

351 İmam Zuhri (ö.124 1742), Ali hakkında: "ilu zattan daha faziletli bir KureyşIi görme-
dim" diyor, VPfeyat, lll, 267.

352 33.Alızab, 21.
353 ıbn Sa'd, V, 214/159: Maarif, 215: V.feyaı, lll, 269.
354 Nesebu Kuren, 82-83: ıbn Teymiyye (ö.728 11328), bu müdahaleye sebeb olarak, Hac-

eac'm, Kureyşli hanınıa denk görülmemiş olmasını göstermektedir, Fetava, IV, 227.
355 Muberrid, 461-2.
356 M.1Jsfil, V, 23.
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olmayan hiçbir Arab, onların dengi değildir, Mevalid(~nhiçbiri de Arah'-
d . d ğil'd' "357ın engı e ır . . . .

Medine sünnetini daha iyi kavramak durumunda olan İmam Miilik
(95-179/714-795), takvii ölçüsüne dayanarak bu noktada şöyle diyor:
"Müslümanlar birbirinin dengidir. (Kureyşten olmayan) Arah veya Me-
valinin KureyşIi kadınla evlenmesi caizdir"358.

MalikHer gibi düşünenlerin muhitinde, Peygamher devri tatbikatı-
nın devam etmiş olduğu kabul edilebilirse de, Hilafet sarayının bundan
istisna tutulduğu bilinmektedir. HaHfeye yakınlaşmak isteyen nice kud-
retli emirler ona ancak kızlarını vcrebilmişlerkcn, dört asır boyunca, hiç-
bir gayr-ı Kureşinin alamadığı halife kızını hilafet sarayından sökebil.
rnek, bir Türke nasih olmuştur. 454/1062 senesinde hayatta olanlar, Ah-
basi saltanatını yıkılmaktan kurtaran Selçuklu sultanı Tuğrul Beye,
Halife Kiiim hiemrillah'ın kızını gelin gönderdiğine şahid oluyorlardı359.

Arablara ve husıısiyle KureyşliIere, sair müslümanlara karşı nikah-
ta imtiyaz tanıyan hadislerin Hz.Peygambere aid olamayacakları mu-
hakkak olmakla beraber, bunların tedaviilünde, Mevalinin Peygamber
süliilesine karşı gösterdiği sevgi ve tevazuun da dahü bulunduğunu göz-
den uzak tutmamak gerekir. Hürmet görmeye, sahib çıkılmaya layık fi-
kir ve hareketin takdir ve kıvamında düşülecek hatalar, nekadar iyi
niyyet sahibi olunursa olunsun, tediivisi güç neticeler doğurmaktan hiili
değildir. Nitekim, her devirde görülebilecek bazı müslümanların Pey-
gamber sevgisinde gösterdikleri ayarsızlık, Ümmete faydadan çok zarar-
lı olmuştur. -Sevilmesi gereken şahıs, Peygambere nesehl bağı olan de-
ğil de, ona liyakat gösteren miislümandır- fikrine herkes sadık kalabilse
idi, mesela hilafet makamına çok daha mÜllasib nice müslüman, Kureyş-
lilik taassubuna feda edilmemiş olur, İslam ümmetinin biinyesinde kaç
tufeyliye istismar imkanı açılmazdı.

Malıım olduğu üzere, bilhassa gayr-ı Arah müslümanlar, Hz.Pey-
gamberin neslinden olanlara karşı, tarih hoyunca hürmette kusur etme-

357 A:rni, iX, 378; Askalani, IX, 104; Bc'j'lıaki, VII, 134-5. ıbn Hibbıin (ö.354/965). bıı
hadisleri mevzüattan saymaktadır, Mecriıhin, II, 124; Mizanu'ı.l'/idal, lll, 241, r,6302. ıbn
Hacer (ö.852 /1449), kefıiette nesch aranacağına diiir hiçbir salıih Iıadis yoktur, diyor, Askalani,

IX,IO'.
358 Ayni, iX, 377; AskaUini, IX, 164; lbnu'I.Arabi.Ahkanı, III, 1466, 1528; IV, 1714;

Kas/allan., VIII, 18.Krş.Mchasin, XV, 5469.
359 lbnu'I.Es".Kamil, X, 20-
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mişler, onlara sevgi göstı~rmeyi, Peygamher sevgisinin hir icabı saymışlar,
onlara Şerif, Seyyid gibi hususı payeler vermişlerdir. Fakat Peygamber
8ülalesinden olmak, her zaman adam olmayı gerektirmediği içindir ki,
bu ismen şeriflerin arasından zaman zaman, haddini bilmez heriflerin de
çıktığı olmuştur. Fahruddin Razı (ö.606j1209), 49.Hueurat, 13 ayetinin
tefsuinde, böyle nümfıneIik hir Kureyşli Şeriften ibretamiz bir vak'a
nakletmektedir360: '

Horasanda, Hz.Alinin en yakın nesebinden gelen fasık bir şerif var-
mış, bir de, halkın hürmet ettiği, ilm u amel sahibi siyaM bir mevla. Bu
alim mevla bir gün evinden çıkmış, meseide doğru giderken, halk da hür-
mete n ardından yürümeye başlamış. Bizim Şerıf de, sarhoş halde önüne
çıkınca, halk yaka paça onu kenara atmış. Bir yolunu bulup ellerinden
kurtularak siyaM Şeyhin yakasına yapışıyor ve ona şöyle hitab ediyor:
"Ey zindan değneği, kafir oğlu kafir, ben Resulullah'm oğlu olduğum
halde kepaze edileyim, sen tebeil edilesin, ben zemmedileyim, sen ikram
göresin, ben hakarete uğrayayım, sen yardıma nail olasın, bu ne iştir?".
Halk zavallı Şerifi temiz bir dayaktan geçirecektir, fakat Şeyh mani
olur, güzelce nasihat ettikten sonra, çekilip gitmesini temin eder.

Bu tip Peygamber istismareılarının sayıları az olmasa gerektir.

Görüldüğü üzere, Cahiliyye devri kabileeilik zihniyeti, bu suretle
İslilmda sadece gömlek değiştirmiş oluyordu. Kur'an ve Sünnette, mu-
ayyen kavim veya siililIelere has hiçbir hüküm yokken, müslümanın lü-
zumsuz tevazu, feragat ve müsamahası, islami devirde, gayr-ı islami bir
düşünceye imkan sağlıyordu. Bu keyfiyet, evvela başkanlık makamının
Peygamber kabilesine hasredilmesine müteveecihdi. Müteakıben iş, bu
kabilenin de dilhil olduğu bir kavmi takdis etmeye kadar vardı.

Kureyşe hakimiyyet sağlamak yolunda girişiimiş faaliyetlerin dini
edebiyatıaki akislerini az çok gösterebildiğimiz kanaatindeyiz. Bu ka-
sıdlı rivayetlerin mukiibcle görmeyeceği tabıatiyle düşünülemezdi. Ge-
çen bahislerde zaman zaman işaret ettiğimiz bu yoldaki karşılıklar, siya-
sı iktidarın fiilen gayr-ı Arab müslümanlara geçtiği Abbası devrinde36!
kitablık çapa ulaşmış bulunmaktadır.

Emeviler zamanında başlıca boy hedefi Kureyş idi. Öyleki, bunların
bazı adalet dışı davranışları, bizzat kendileri tarafından da tenkide uğ-

360 MefÔlih, VII, 606.
361 Ciılıiz (ö.2SS/870), Mcrvılnilerin devletini Arab ve Bedevi, Abbiisilerinkini de, Acemi

ve Horasani olarak vasıflandumaktadır, Beyiin, III, 366.
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rUY01"l1u.Aslında Kureyşin hatfıdan münezzeh olmadığını söylemeye lii-
zum da yoktu. Fakat Kmeni iktidar koltuğunda ebedileştirmek için
girişilmiş faaliyetlerdeki demiıliklcr, kendi adamlarını bile infiale sev-
kedecek derecede idi. Bu ziıtlar arasında en Mu.iz isim, ılı.Ali'nin 20 yaş
büyük ağabeyi Akil (ö.61? (680) olmuş görünmektedir.

Ebü Tiılib'in bu oğlu, Bedir gaıvesinde esir düşmüş, fakir olduğu
için, fidyesini, amcası Abbas ödemişdi. Hudeybiyycdcn önce müslüman
olup Medineye hicret etti. Kureyşin nescbini vc geçmişini cn iyi hilen-
lerdendi. Mcscid-i Nehevide kendisine mahsus kilimine uturur, hu saha-
halarda cemaate bilgi verir, KUl'cyşin Mesalilı'ini, yani ayı]) ve düşük-
lüklerini geniş geniş anlatırdı. Bu sebebdendir ki, pek çok düşman ka-
zandı, hakkında yalanlar uyduruldu. Adavetin bir diğer kaynağı, kar-
deşi AIi'yi bırakıp, boreları yüzünden Muaviye'nin yanına, Şama gitmiş
olmasıdır. Sıffin'de, keza, Muaviye tarafında olduğu mervidirJ62.

Abbasiler devl'indeki mücadele, daha ziyade Arablar ile Mevfıli ara.
sında olduğu için, A-rab sultasına karşı zaman zaman dozu değişen hare-
ketler, büyük bir edebi cereyan tevlid etmiştir: Şuubiyye. Bu tiihirin
kısaea deıalet ettiği man;1, Acemleri, yani Arah olmayanları Arablara
üstün görmektirJ63. Arabları küçültmeye matuf her hareketi buna dahil
edebiliriz.

Şufıbiyye tarihi, bugün için henüz yeterinee aydınlatılabilmiş de-
ğildir364. Bu eksikliğin haşlıca sebebi, Şufıbilerin bizzat yazdıkları eser-
lerin zamammıza ulaşamamış olmasıdır. Meselii, yalıfıdi asıllı olduğu si>y-
lenen meşhur lisan alimi Ebü Ubeyde Ma'mer ibnu'l-Musennii (110-209;
728-824), için: "Arablam buğı besliyordu, onların düşüklükleriylc ilgiii
kİtab yazdı"365 deniyor, fakat bu eser halen ıncveud değildir. Ve mesel;1
Allan'ın aynı salıadaki escri zamanımıza ulaşabiimiş olsaydı, muhtemc-
len onda, Kureyş iddialarına cevabı ar bulabilirdik. Bu ncseb alimi İran
asıllıdır. Bermckiler zamanında, Bcytu'I.Hıkmc'dc müstcıısihlik yap-
mıştır. Mesalib sahasında yazdığı Kittibu'l-Meydiin'ı, İbnu'l-Kelbi'nin

362 lstiab, r.18H; Usud, r.3726; Isube, 1'.5632.
363 ıbn Manzür'un (630-71 J 11233-1311) iziihı için, U"uflu'I.Ar,lb, I, SOO; Kr~.MjZlj,,,,'I.İ '.

tic/al, I, 85; MS, I, 147-; Tehzib, I, 18.
364 İgnaz GOLDZIHEH'ilı (1850-1921), 1889'da basılan Mu1ıanımec/,lJllsc/W Sıudıen isimli

eserinin ilk cildi, bildiğimiz kadariyle, Şuübiyycwn en geniş tedkikini ilııi"i, etmektedir.
365 Maarif, 543. Eş'ari (ö.32~./935), Ebıı Ubeydc'yi, niırieilerin Sufriyye kolundan say-

maktadır, Mah'u/Uı, I, 198.
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(ö.20.ı /819) esenlUn tertibi üzere, Haşimilerden başlıyarak, Yemenilere
kadar bütün Arab kabilelerinin düşüklüklerini ihtiva ediyordu366•

ıslam kültür türihi bakımından fevkalade zengin minfımfıta sahib
olacakları muhakkak olan hu çeşid eserlerde, aynı zamanda, Kureyşlilen)
ve ulJllımiyetle Arahlara iftira teşkil eden kısımların da mevcfıd olabile-
ceğini gözden uzak tutmuyoruz.

366 Udebii, XII, 191-196; Lisiinıı'I.Mi:iin. IV, 1B7.
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.\skalanl: Feıh,ı'l-R,iri bi şerhi SnI,ihi'ı-nuhari, ılın Hacer, ı-Xııı, M"ır, 1319-1329.

Ayni: UlIldel,,'l-K,iri, Bedrtıddin Aynı, ı-xı, İstanbuL.

Beyan: el-Beyiin vc'ı-Te/'yin, Cahiz (ö.255/869), I-IV, Kahire. 1968.

Beyhaki: es-Sunen,,'l-Kubra, Ebu neh Beyhal" (ö,458/1066), ı-x, Haydan.bad, 1344-1355/
1925-1936.

Bu!ıari: cl-Ciirııi,ı's-S"lıih, Buhiıri (i;.256/870), ı-Vııı, İstanbul.(Lcidclı baskı'Inııı Kilalı ve
Biıb rakamlan da verilmiştir).

Buhari -TK: ct-Tiirih,,'l-Kebir, I-IV, Haydaralıad, 1361-1384/19.12-196'1.

niharl -TS: eı-Tiirihıı' .•-Sağir, Eserin'e ııeşri, Pakistan.

Buluan: M,,'rerıı,,'l-Hııld,in, Yakut Hame'" (ö.626/1229), ı-v, Beyrut, 1955-7.

Ciıctarıi: lslam Tarihi, (AT/nali dcll'Islam'dan Hüseyin C,.lıitl'iıı yaptığı kışınl 'ercenıc), ı-x
htanbııl, 1924-7.

eıimi" Rexani'I.IIm: - ve Fadlih, İlın Alıdi'I.Hcrr (ö.463/l071), I-H, BRR!1968.

Cemhere: Ccml,erct" Ensiibi'l.Arab, ıbıı Hazm (ö,1.S6!1064), ;ltı"r, 1962.

Cel'lı: el-Cerh" vc't.1'a'dil, İbn ELıiHüıim (ö.327/938), I-I V, Haydinabad, 1360-1373/1941-1953.

Ces;as: AHüın"'l.J(,,r'an, Ehu Bckr Cassas (ö.370 /981), I-IlI, İst:ınbııl, 1335.-1338/1917-1920.

nemiri: IIayıiı,,'l-IIaycvün, Kcm"lııudin Demiri (ö.808/1,105), I-LL, lifısır 1956.

Dihac: cd-Dibiicıı'l-Muzlıcb, İbn Ferhiııı (ö.799/1396), I-LL, Mısır, 1974.

Dimeşk: T,irih,ı Dimcş", İlııı Asfıkir (ö.571/1 175), ı'cild, Dimeşk, 1%1.

J)01;llIe: Le V"gme cl la Loi ıle l'lslam, I.Gnlılzilıel' /Vorlcsımgcn iibcr den Islam'ın, F.Arilı tcrcc-
ıne:-:i, Paris., ı958.

Eblı's-Suiı,l: lrşiidu'l-A"li's.scliııı, Mrfiitih'in keııimnua.
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l

Ebiı Ya'la: el-Ahkamıı's-Sııltaniyye, Kadı (ö.<lj8/1066), Kahirc, 1356/1938.

El-Akaidıı'l-ldadiyye: Kadı İci (ö.7j6/13jj), İstanbul, 1331/1913.

EI.Cevtibu's.Sahih: İbn Teyıniyye, I-IV, Mısır, 1905.

EI-Fcthu'l-Kebir: I-III, Mısır, 1351.

Emvtil: Kasun ibn Sellam (ö.224/839), Mısır, 1968.

Eski Ahid:

Es-Siyaseııı'ş-Şer'iyye: Takiyyuddin İbn Teyıniyye, Mısır, 1322/1905.

Fakih: el. Fakih ve 'l-Mutpfahkıh, Hatlb Bağdadi, I-II, 1975.

Fark: el-Farku beyne'l.Firak, AbdulMhir Bağdlidi, Mısır, 1367/1948.

Fasl: el.Faslufi'l-lIfilel, İbn Hazm, ı-v, Mısır, 1317-21/1899-1903.

Fetava: İbn Teyıniyye, ı-v, Mısır, 1326-29/1908-11.

Fetteni: Tezkiretu'l-Mcvdiıiiı, Fetteni (ö.986/1578), Mısır, 1343/1924.

Fihri.t: İbnu'n.l\"edim, Avrupa baskısı.

Firak: Firaku'ş-Şia, i'levbahti,İstanbul, 1931.

Haınis: Tcirihıı'l-Hamı., Diyarbekri (ö.966/1559), I-II, Mısır, 1283/1866.

Hasais: el-Hasliisu'l-Kubra, SUyUti (ö.911 11505), I-III, Mısır, 1967.

Havarie: el-Havaric ve'ş-Şia, J.WcIlhausen, Bede"i t.ere.Mısır, 1958.

Hayevan: Ciilıız (ü.255 1869), ı-Vıı, AbdusscIam neşri, J\fısır, 1945.

llıllifet ve llakimiyyeı-i Milliyye: Seyyid Bey, 1339/1923.

ıı,llifeıin Mlihiyyeı-i Şer'iyyesi: Seyyid Bey, Ankara, 1924.

Hılye: IIilyeıu'I-Evliyti, Ebiı Nuııym, ı-x, Mısır, 1351/1932.

Humeydi: el-Musned, Ebu Bekr Humeydi (ö.219 1834), I-II, 1963.

İA: lslam An.iklopcdi.i.

lbOdiyye'nin Doğuşu ve Görüşleri, Doç.Dr.Et.hem Ruhi :FIGLALI, Ankara, 1972.

İbn Ebi Şeybe: el-ıUusannef, Ebu Bekr Abdullalı ibn Muhammed (ö.235 1849), Köpriilü nüslıası,
r.438-444; Haydariibad, Aziziyye neşri (devam ediyor), ı-v, 1966-1971.

İbn Hişam: es-Siretu'n-Nebcviyyc, I-II, Mısır, 1375/1955.

İbn Sa'd: et-Tabakcitıı'I-Kııbrıl, ı-Vııı, Beyriıt, 1957-8. Lciden baskısmdnki yerlerine de işaret

edilmiştir.

İhnn'I-Arabi: Ahkcimıı'l-Kıır'an, I-IV, Kahire, 1967-8.

İbnu'I.Cevzi: el.Mevd"aı, I-III, Medine, 1966-8.

İbnu'I-Mubarek: Kiıiibu'l-Cihtid, Abdullah ibnu'I-Mulı,ırek (ö.181 1797), Bcyrul, 1971.

İbnu's-Salah: Ulumu'l.Hadis, Niıruddin Itr neşri, Halcb, 1966.

IFD: Ilahiyaı Faküuesi Dergisi.

İlıkaın: el-llıka •••fi USu'li'I.Ahlctim, İbn HazUl, Kahire, 1345/1926.

İlıya: lhyau Ulu'mi'd-Din, Gazaii, I-IV, Mısır, 1302/1884.

Ikd: el-Ikdu'I-Ferid, ıbn Abdi Rabbilı, ı-Vıı, Kahire, 194H.

İkti,ad: el-lkıisM fi'l-l'tikOd, Gazaii, İlalüyat Fakültesi Yaymı, Ankara, 1962.
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Ilel: llel,,'I-Hadis, İlın Ebt Hiitim (ö.327/939), I-II, Kahirc, 1343.

İlltisar: cl-lnıisar, Ebu'l.Huseyn Hayyat, Nyberg neşri, Kahire, 1925.

Inlişar., ls/{im Tarihi, T.W.Arnold, Akçağ yay'nı, 1971.

Irşadu'I-Fuhi'il: Şevkiini, Mısır, 1327/1909.

İsalıe: d-/sabefi Temyi:i's-Sahiibe, İbn Hacer, ı-Vııı, Mısır, 1970-2.

İsfaMn: Ahbiirıı lsbaMn, Ebu :"Iuayın, I-II, Leiden, 1931-4.

Islamda Davay-' Kavmiyyet-Ahmed Naim, İstanbul, 1332/1914.

Islamın Hukuk Ilmine Yard,mları, Muhammed Hamidullah, İstanlıul, 1962.

İstifıb: eı-Isıiab fi Ma'rifeıi'l-Ashab, İbn Abdi'l-Berr, I-IV, Mım.

I'ıisam: Şiitıhi (ö.790/1388), I-III, Mım, 1331-2/1913-4.

Kamil: İbnu'-Esir, ı-Xııı, Beyriıt.

Kastallarn: lrş"dıı's-Suri, ı-x, Mısır, 1307/1889.

Keş/,,'l-Ha/u: AcIuni (ö.1162/1750), I-II, Hnleb.

Ki/aye: Hatilı Dağdadi, Haydaralıad, 1357/1938.

Kuıu'l-Kulub: EM Tiilib Mekki (ö.386/996), I-II, Mısır, 1961.

LeaIi: el-Letiliu'l-Masnua, Suyuti, I-II, Mısır.

Lisan,,'l-Mizan: İlın Hacer, ı-Vıı, Haydariıbad, 1329-1331/1911-2.

Maurif: İbn Kutcybe (ö.276/889), Mısır, 1960.

Mak"l"ı: Mak"liiı,,'ı-lslami)'yin. Eş'ari (ü.324/935), I-II, Mısır, 1969.

Makasıd: el-Makiis,du'l-Hasene, Sehiivi (ö.902/1497), Mısır, 1956.

Ma'mer: el-Cami, Mamer ibn Raşid (ö.153/770), -Abdurrazzak'ın Musannefiııin X.cildinin 379.
6ahifesinden SOnuna kadar-o

Mıı'rife: Ma'rifeııı Ulumi'I-Hadis, Hakim Neysabun (ö.405/1014), Haydariibad, 1966.

Maverdi: el-Ahkiimu's-Sulıaniyye, Maverdi (ö.450 /1058), Mısır, 1966.

Mefısir: Merisiru'l-Inufefi Mealimi'l-H,ltife, Kalkaşandı (ö.821/1418), I-LU, Kuveyt, 1964.

Mebsul: Seralısi (ö.483/1090), ı-xxx, Mısır, 1324/1906.

1I1ecmuu'1-Fcll;"a: İlın Teymiyye, ı-xxxv.

Mecriıhın: Kil{ibıı'I-1I1ecrı,hin, İlın Hıbbiin (ö.354/965), I-III, Halelı, 1976.

Medarik: Terıib,,'l-Medarik, Kad, Iyaz (ö.544/1149), ı-ıv, Rabat.

Mefatih: Me/aıihrı'l-Gayb, Fahruddin Razı (ö.606/1210), ı-Vııı, İBtnnlınl, 1307-8/1889-90.

Mehiisin: Mehiisinrı'I-Te'"iI, Kasımi (ö.1332/1914), ı-Xvıı, ;lhsır.

Meniikılı: Meniik,bu'ş-Şiifii, Beyhaki (ö.458/1066), I-II, Mısır, 1971.

Meşahir: Meşiihiru Ulemiii'I-Em3ar, İbn Hıbban, M.Fleischhammer neşri, 1959.

Mevaı"f: Kiıdı İd (ö.756/1355), I- ,İstanbul, 1292/1875.

Miıılıa: Minhalu'l-Ma'bud, EbU Davud Tıyalisi (ö.204/819), I-II, l\hsır, 1372/1952.

Minhiicıı's-Sunne: İlın Teymiyye, I-IV, Mısır, 1321-2/1903-4.

Mir'at: Mir'alu'l-Cinan, Vafii (ö.768/1366), I-IV, Haydarabad, 1337-9/1918-20 .

.lfizu,ıu'l-l'ıidal: Zehebi (ö.H8/1347), I-IV, Mısır, 1382]1963.
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MS: Muhammcooni.sche Sı"dien, LGoldzilıer «i.1921) Lcild, Halle, 1889. -Doç.Dr.Cihad Tuuç'un

henüz neşredilmemiş tereemesinden-.

Muherrid: cl-Kamil, Ebu'I-Abbas Muberrid (ö.285/898), I-LLL, Mısır, 1936-56.

Mulıfiooralu'l-Eb,a,: İbnu'I-Arabi, (ö.638/1240), I-II, lifısır, 1305/1887.

Muhalla: el-Muhalla, İbn Haznı (ö.456/1064), I-IX, Mısır, 1347-52/1928-33.

Mukaddime: el-Mukaddime, İbn Haldıin (ö.808/1406), ~fısır.

IIIunıe: M",ucu'z-Zeheb, Mes'fıdi (ö.345/957), I-IX, Paris, 1861-1876.

Muslim: el-Cumiu'.-Salıih, Muslim (ö.261/875), ı-v, Abdulbaki neşri, IIfısır, 1955-6.
Musncd: el-Mu.ned, Alımed ibn Hanbel (ö.241/855), ı-vı, lllısır, 1312-3/1895. -rakam verilen-

ler A.M.Şakir neşrinindir-.

Mustedrek: .I-Mu.sıedrek, Hakim Neysab"'ıri (ö.405/1014), ı-ıv, Haydarabad.
]\1ustazlıiri: Fazaihu'l-Buıiniyye, Gaziili, Leiden, 1956.

Nesai: es-Sun.n, Kesıii (ö.303/916), ı-vııı, Mısır, 1348/1930.
Ne.ebu Kureyş: Mus'ah Zubeyri (ö.236/851), Levi-Proveııçal neşri, Kalıire, 1953.

Nevevi: Şerhu Muslim, Xcvevi (ö.676/1277), ı-XVııı, l\fısır.
Nuaym: Kilab,,'l-Filen ve'l-Melahım, Nuaym ibn Haınıııiid (ö.228/842), Atıf Efeııdi ııiishası,

r.602.

NuheIa: Siyc,u Alami'n-Nubelfi, Zehebi, Mısır, -henüz ilk üç cildi basılı-.

Risale: Şiifii (ö.204/819), ~sır, 1938.

Said ibn Mansfır: es-S"nen, (ö.227/841), Hindistan, 1967, -Sıideee 3.eildi bulunup iki kısını ha-
linde hıısılmıştır-.

Sağani: Risôletun fi MevduÔli'l-lIadi., Sağani (ö.650 /1252), Mısır, 1306/1888.

Sikat: Kitôbu's-Sikiiı, İbn Hıbbı1n (ö.354/965), I-II, Haydaralıad, 1973-5, -Baskı devam cl-
mektedir-.

Si,elu Ume,: İbnu'I-Cevzi (ö.597/J201), Mısır.

Şafiı)')'e: Tabakuı,,'s-Şiifiiyyeıi'l-Kub,u, Subki (ü.771/1369), ı-x, I1fısır. 1964-1976.
Şehrestani: el-Milel" ve'n-Nihal, Şehrestani (ö.548/1153), I-III, ~sır, 1948.

Şerhu's-Siyer: Şe,hu Kitıibi's.Siye,i'I-Keb.,.Serahsi, ı-v, Mısır, 1971-2.
Taberi-Tarih: Tar.h,,',-Ru.ul ve'l-ılf~IUk. Taberi (ö.310 /923), Leiden baskısı.

Tabsıra: Tabsi,al,,'I-EdiUe, Ebu'I-lI1uin Nesefi (ö.508/1115), Carıillah niishası, r.1128.

Takdimc: Takdimelu'l-Ma',ife, İbn Ebi IHtilil, Haydarabô.d, 1371/1952.

Tarih" Bağdad: Hatib Bağdadi (ö.463/1071), ı-xıv, I1fısır, 1349/1930.
Tehzib: Teh=.bıı'ı-Tehzib, İbn Hacer, ı-Xıı, Haydar"bad, 1325--7/1907-9.

Tembid: eı-Tcmhrd, Bakılılni (ö.403/1013), Kalıire, 1366/1947.

Teratih: el-Te,81iblı'l-ldôriyye, Keltani (ö. ), I-II.

Tevali: Tevali'ı-Te' ••• , İbn Hacer, Mısır, 1301/1884.

TirnUzi: el-Cfimiu's-Sahih, Tirmizi (ö.279{892), ı-v, ~hsır, 1937-1965.
Triunıvİrat: Le "Tnuıııviral" Abou Bakr, Omar et Aboıı Ob"ida, H.Laııııncns, 1I'1clanges d. la

Fae.Orienıale, Leipzig, 1910.
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Udelıa: M,,'cem,,'l-Udcba (Irş:idu'I-Erilı), Yakiıt Hamevi (i;.626 ;1229), ı-xx, :Ilım, 1357;
1938.

Umm: el-Umm, Şôfil (ö.204/819), I--VII, Mısır, 1968.

Usud: Us,uı,,'l-Gabe, İbnu'I-Esıı- (ö.630 11233), ı-Vıı, Illısır, 1970-3.

Uswu'd.Dın: Abdulkalıir Bağdadl (ö.429 11038), İstanbul, 1346/1928.

Voikıdl: Kiııib,,'I-Mağıi:., Viıkıdi (ö.207/823), I-Ilr, Marsden .Jones neşri, 1966.

Vefa: el.Vefıi bi Alıvıili'I.Musıafu, İbnu'l-Cevzi (ö.597 /1201), I-II, IIIısıI', 1966.

Vefeyat: Vefeyalu'l-A'yıin, İbn HaIlikim (ö.681 /1282), I-YIlI, Beyrut, 1972.

Vesaik: llfccmualu'l- Vcsıiiki's-Siyasi)')'c, Dr.Muhammed HamidııIlah, Beyrut, 1969.

Ziidu'I.Mead: İbn Kayyim Cevziyye (ö.751 11350), I-II, Mısır, 132<ı11906.

Zcmmu'l-Keliim: Herevi (ö. 481/1088), Ankara İlahiyat Fakültesi nüshası.

Zeviiid: Mccma,,':-Zcvaid, Hey.enli (ö.807 /1404), ı-x, Beyriıt, 1967.
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