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Ýnsan-melek, peygamberler, sahâbe
ve diðer insanlar arasýnda

üstünlük açýsýndan tercih yapmayý
ifade eden bir terim.

˜ ™

Sözlükte “artmak, fazlalaþmak; üstün
gelmek” anlamýndaki fazl (fadl) kökünden
türeyen tafdîl; “bir kimseyi veya bir þeyi
üstün tutmak, onu diðerlerinden üstün
kabul etmek” demektir. Fazl ayrýca “karþý-
lýksýz iyilik, lutuf; üstünlük” mânasýna ge-
lir. Ayný kökten türeyen fazîlet “güzel ah-
lâkta üstün derece; bir þeyin kendine öz-
gü üstünlüðü ve fonksiyonlarý” anlamýnda
kullanýlýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“fdl” md.; el-Mu£cemü’l-vasî¹, “fdl” md.).
Fazl kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de 104 yerde
geçer. Bunlarýn beþi hariç hepsi zât-ý ilâ-
hiyyeye nisbet edilmektedir (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “fdl” md.). Ýlgili âyetler
incelendiðinde ve hayatýn seyri göz önün-
de bulundurulduðunda Cenâb-ý Hakk’ýn in-
sanlarý maddî imkânlarý, fiziksel ve ruhsal
nitelikleri bakýmýndan eþit yaratmadýðý an-
laþýlýr. Nisâ sûresinde (4/32, 34) insan tü-
rünü meydana getiren kadýn ve erkek cin-
sinden her birinin diðerinde bulunmayan
üstünlüklere sahip olduðu beyan edilir. Nahl
sûresinde de (16/71) insanlarýn maddî im-
kânlar bakýmýndan eþit seviyede tutulma-
dýðý bildirilir. Ruhî / mânevî bakýmdan pey-
gamberlerin hem diðer insanlara göre üs-
tün bir konum taþýdýðý (el-En‘âm 6/83-86)
hem de kendi aralarýnda fazilet derecele-
rinin bulunduðu belirtilmiþtir (el-Bakara 2/
253; el-Ýsrâ 17/55). Ayrýca iman, sâlih amel
ve özellikle cihad faaliyeti açýsýndan (en-Ni-
sâ 4/95) insanlar arasýnda farklýlýklarýn bu-
lunduðu haber verilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’-
de tafdîlden baþka ictibâ, ihtiyâr, ýstýfâ
(seçmek, tercih etmek) kavramlarý Allah’a nis-
bet edilerek bunlarýn peygamberler, mü-
minler ve bilhassa Muhammed ümmetine
yönelik ilâhî fiiller olduðu (el-Hac 22/78)

vurgulanmýþtýr (a.g.e., “cby”, “pyr”, “sfv”
md.leri). Buhârî, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in
“Fecâ,ilü aþhâbi’n-nebî” bölümünde (62.
kitab) Hulefâ-yi Râþidîn’in faziletleriyle hep-
si muhacir arasýnda yer alan yirmiyi aþkýn
sahâbînin faziletine dair rivayetler zikret-
miþtir. Müslim, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in “Fe-
câ,il” bölümünde (43. kitab) Hz. Peygam-
ber’in bütün varlýklarýn en hayýrlýsý oldu-
ðuna iþaret eden hadisleri kaydettikten
sonra þemâili hakkýndaki rivayetleri sýra-
lamýþ, ardýndan Hz. Îsâ, Ýbrâhim, Mûsâ,
Yûnus, Yûsuf ve Zekeriyyâ ile Hýzýr’a dair
rivayetlere yer vermiþtir. Eserin “Fecâ,ilü’þ-
þahâbe” bölümünde (44. kitab) dört hali-
feden sonra muhacirlerden ve ensardan
otuzu aþkýn sahâbî ile Bey‘atürrýdvân’a ka-
týlan sahâbîler, ensar, bunlarýn bazý kabile-
lerinin ve Kureyþ kadýnlarýnýn faziletleriyle
ilgili rivayetleri nakletmiþtir. Wensinck’in
el-Mu£cem’inde yirmi bir sütunluk bir yer
kaplayan fazl kavramýnýn birçok hadis riva-
yetinin kaynaðýnda bulunduðu görülmekte-
dir. Burada imanýn yaný sýra namaz, oruç,
hac, zekât (sadaka), dua, zikir vb. ibadet-
lerin ve ahlâkî davranýþlarýn gerçekleþtiril-
me biçimleri arasýnda üstünlüklerin bu-
lunduðu ifade edilmektedir. Hadis rivayet-
lerinde peygamberler ve ümmetleri ara-
sýndaki fazilet farklýlýklarýna da sýkça te-
mas edilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
“fzl” md.).

Kur’ân-ý Kerîm’de genel anlamda kur-
tuluþun iman ve sâlih amele baðlý olduðu
ifade edilir. Bunun yanýnda imanýn ve amel-
lerin makbul oluþ þartlarýnýn ve derecele-
rinin bulunduðu beyan edilir. Hadislerde ise
daha ayrýntýlý bilgiler verilir. Literatürde taf-
dîl konusunda ileri sürülen görüþleri þöy-
lece özetlemek mümkündür. 1. Ýnsan-Me-
lek Arasýnda. Mu‘tezile âlimlerinin çoðun-
luðu, meleklerin Allah’a yakýnlýklarý ve gü-
nahtan korunmuþ olmalarý dolayýsýyla pey-
gamberlerden ve insanlardan üstün oldu-
ðunu kabul etmiþtir. Az sayýda Eþ‘arî ke-
lâmcýsý ve Ýslâm filozoflarý da bu kanaat-
tedir. Ehl-i sünnet ve Þîa kelâmcýlarý ise
bazý naslarýn iþaretiyle istidlâl ettikten baþ-
ka kötülük iþlemeye eðilimi bulunan insan-
larýn iman edip sâlih amel iþledikleri tak-
dirde meleklerden üstün olacaðýný ifade
etmiþtir. Buna göre efdaliyet derecesi þöy-
ledir: Baþta Hz. Peygamber olmak üzere
resuller, büyük melekler, nebîler, takvâ sa-
hibi müminler, diðer müminler ve melek-
ler (Teftâzânî, s. 196-199; DÝA, XXIX, 41).

2. Peygamberler Arasýnda. Peygamber-
lerin Allah katýndaki dereceleri itibariyle
en üstün insan konumu taþýdýklarý ve me-
leklerden de üstün olduklarý -Mu‘tezile’-

Alt - Stambuler Hof- und Volksleben.
Ein türkisches Miniaturenalbum aus
dem 17. Jahrhundert (Hannover 1925;
Osnabrück 1978). 4. Al-£Umår¢’s Be-
richt über Anatolien in seinem Wer-
ke Masålik al-ab½år f¢ mamålik al-
am½år (Leipzig 1929). Ýbn Fazlullah el-
Ömerî’ye ait eserin Anadolu’yla ilgili kýs-
mýnýn Arapça metnidir. 5. Der anato-
lische Dichter Nå½ir¢ (um 1300) und
sein Futuvvetnåme (Leipzig 1944). 6.
Geschichte der arabischen Welt (Hei-
delberg-Berlin 1944). Eskiçað’dan 1840 yý-
lýna kadar bir devri kapsar. 1964 yýlýnda
Fritz Steppat’ýn milliyetçilik döneminde
Arap dünyasý üzerine yazdýðý bir bölümle
geniþletilmiþ olarak yeniden yayýmlanmýþ
ve uzun zaman Almanya’da el kitabý þek-
linde kullanýlmýþtýr. 7. Ðihånnumå: Die
altosmanische Chronik des Mevlånå
Me¼emmed Neschr¢ (I-II, Leipzig 1951-
1955). Theodor Menzel, yýllarca Neþrî’nin
Cihannümâ’sýyla ilgili araþtýrma yaptýktan
sonra 1939’da henüz metnini yayýma ver-
meden ölünce Berlin’deki Prusya Bilimler
Akademisi bu neþrin gerçekleþtirilmesini
Taeschner’den rica etmiþtir. Yazmalarýn fo-
tokopisi 1943’te bir bomba saldýrýsýnda ya-
yýnevinde yanmýþ, bu yüzden eser gecikme-
li olarak yayýmlanmýþtýr. 8. Gülschehr¢s
Mesnev¢ auf Achi Evran, den Heiligen
von Kýrschehir und Patron der türki-
schen Zünfte (Wiesbaden 1955). 1930’da
Taeschner’in, hocasý Georg Jacob’dan sa-
týn aldýðý fütüvvet risâlelerini içeren Türk-
çe bir el yazmasýnda (Schmidt, Catalogue,
III, 298) bulduðu Gülþehrî’nin Ahî Evran
hakkýndaki mesnevisinin metni, Almanca
tercümesi ve Taeschner’in yorumundan
oluþmaktadýr. Taeschner, 1930’da ilk neþ-
riyatla tercümesini Hamburg’da yayýmla-
mýþsa da bu çalýþma kendi ifadesiyle ye-
tersiz kaldýðý, ayrýca Raif Yelkenci’de mes-
nevinin ikinci bir nüshasý ortaya çýktýðý için
1955’te daha kapsamlý bir neþrini gerçek-
leþtirmiþtir. 9. Zünfte und Bruderschaf-
ten im Islam: Texte zur Geschichte der
Futuwwa (Zürich-München 1979). Hayatý
boyunca üzerinde çalýþtýðý bir dizi makale
þeklinde yayýmladýðý bu fütüvvet ve lonca-
lar tarihi kendi saðlýðýnda hazýrlanmasýna
raðmen ölümünden ancak on iki yýl son-
ra kitap halinde çýkmýþtýr.
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kârlýklarý takdirle anmasý (Müsned, I, 516;
Tirmizî, “Menâkýb”, 19), Hz. Ali ile arasýn-
daki yakýnlýðýn Mûsâ’nýn Hârûn’la yakýnlý-
ðý gibi olduðuna, fakat kendisinden sonra
peygamber gelmeyeceðine dair sözleri (Bu-
hârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”, 9, “Megazî”,
78; Müslim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 30-31) sa-
hâbîlerle ilgili tafdîl örnekleri arasýnda zik-
redilmiþtir. Bu dört sahâbî ile birlikte aný-
lan ve cennetle müjdelenen on kiþinin (aþe-
re-i mübeþþere) diðer altýsý için de tafdîl
söz konusu olmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda
Resûl-i Ekrem’in Huzeyfe b. Yemân için
ümmetin emini olduðu, Selmân-ý Fârisî
için kendi aile fertlerinden biri sayýldýðý
þeklinde iltifat sözleri kullandýðý bilinmek-
tedir. Ayrýca Abdullah b. Mes‘ûd ve Zeyd
b. Sâbit gibi kültürlü sahâbîlerin bu yön-
lerini takdir etmiþtir.

Hz. Peygamber’in vefatý üzerine imâ-
met konusunda beliren ihtilâflarda Resû-
lullah’ýn halifesi seçilecek kiþinin müslü-
manlarýn en faziletlisi olmasý gerektiði dü-
þüncesi ileri sürülmüþ, ilk dört halifenin
meþruiyetinin buna göre deðerlendirilme-
si istenmiþtir. Özellikle mezheplerin ortaya
çýkmasýnýn ardýndan çeþitli gruplar, ken-
di inançlarý çerçevesinde en üstün insan
olarak deðerlendirilen kimsenin halifeliði-
ni meþrû kabul etmiþtir. Esasen müslü-
manlar arasýnda ihtilâflarýn zuhur etme-
sine yol açan tafdîl meselesi ilk dört hali-
fe konusunda düðümlenerek mezheple-
rin farklý düþünceleriyle birlikte zamaný-
mýza kadar gelmiþtir. Genellikle Hulefâ-yi
Râþidîn ashabýn en faziletlileri sayýlmakla
birlikte onlarýn derecelendirilmesi ihtilâflý
bir konudur. Zira bir kimsenin diðerlerin-
den daha faziletli olduðunu söylemek onun
Allah katýndaki derecesinin daha yüksek
olduðunu ileri sürmek demektir; bu ise
yalnýz Allah ve resulünün haber vermesiy-
le bilinebilecek bir husustur. Öte yandan
fazilet iddialarý için kullanýlan deliller ke-
sinlik taþýmayýp övgü ve iltifat belirten söz-
lerden ibarettir.

Ýlk Basra Mu‘tezilîleri’nden Amr b. Ubeyd,
Nazzâm, Câhiz, Sümâme b. Eþres, Hiþâm
b. Amr el-Fuvatî, Ebû Ya‘kub eþ-Þahhâm
gibi þahsiyetler Hz. Peygamber’den sonra
insanlarýn en faziletlilerinin sýrasýyla Ebû
Bekir, Ömer, Osman ve Ali olduðunu söy-
lemiþtir. Onlardan sadece Vâsýl b. Atâ, Hz.
Ali’yi Osman’a tercih etmiþtir. Buna kar-
þýlýk Baðdat Mu‘tezilesi mensuplarýnýn ta-
mamý Hz. Ali’nin Ebû Bekir’den üstün ol-
duðunu iddia etmiþtir. Ebü’l-Hüzeyl el-Al-
lâf ise Ebû Bekir, Ömer ve Ali arasýnda bir
tercih yapamamýþ, fakat bu üç kiþiden her
birinin Osman’dan üstün sayýldýðýný ifade

etmiþtir. Ebû Ali el-Cübbâî ile oðlu Ebû
Hâþim, Hulefâ-yi Râþidîn hakkýnda zikre-
dilen faziletlerin hemen hepsinde bulun-
duðunu belirterek bu konuda bir üstün-
lük sýralamasý yapmamýþtýr. Ebû Abdul-
lah el-Basrî, Hulefâ-yi Râþidîn içinde en
üstün kiþinin Ali, ardýndan sýrasýyla Ebû
Bekir, Ömer ve Osman olduðunu ileri sür-
müþtür. Bu konuda önceleri tereddüt etti-
ðini söyleyen Kadî Abdülcebbâr daha son-
ra Hz. Ali’nin sahâbenin en faziletlisi ol-
duðu yolundaki görüþü benimsediðini kay-
deder. Ona göre Ali’nin takvâ, ilim, cömert-
lik ve cesaret gibi üstünlükleri, ayrýca Ehl-i
beyt’in bu konudaki icmâý onun en üstün
derecesine delâlet eder (Þer¼u’l-U½ûli’l-
Åamse, s. 767). Ýlk Basra Mu‘tezilîleri gibi
düþünen Câhiz’in er-Risâletü’l-ƒa¹¹âbiy-
ye’sinde naklettiði, Hâkim en-Nîsâbûrî’-
nin de benimsediði belirtilen (Ýbn Hazm,
IV, 172), ashabýn ve Hulefâ-yi Râþidîn’in en
faziletlisinin Ömer b. Hattâb olduðu þek-
lindeki telakki þâz kabul edilmiþtir (Kadî
Abdülcebbâr, el-Mu³nî, XX/2, s. 113).

Bütün Þîa fýrkalarýna göre Hz. Peygam-
ber’den sonra ümmetin en faziletlisi, do-
layýsýyla meþrû imamý Hz. Ali’dir. Genellik-
le Þiî fýrkalarý -Zeydiyye hariç- diðer üç ha-
lifeyi Hz. Ali’nin imâmet hakkýný gasbeden
kimseler olarak görmektedir. Ýmâmiyye ve
Ýsmâiliyye’ye göre ümmetin baþýna geçe-
cek kiþinin ümmeti kemale ulaþtýracak en
olgun kimse olmasý gerekir. Halbuki Ebû
Bekir mâsum sayýlmayýp þeytanýn kendi-
sine ârýz olabileceðini söylemiþ, sadece is-
tikamet üzere hareket ettiði takdirde ken-
disine yardým edilmesini istemiþ, yine ken-
disinin en hayýrlý kiþi olmadýðý halde hilâ-
fete geçirildiðini ifade etmiþ ve ölümü sý-
rasýnda ensarýn hilâfet konusunda bir pa-
yýnýn bulunup bulunmadýðýný Hz. Peygam-
ber’e sormadýðý için üzüntüsünü beyan et-
miþtir. Ömer de Ebû Bekir’e acele ile biat
edildiðini ve Allah’ýn müslümanlarý bun-
dan doðacak þerden koruduðunu belirt-
miþtir. Þîa’ya göre Hz. Peygamber’in ölü-
müne yakýn günlerde Üsâme ordusunu
hazýrlayýp Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ýn
bu orduya katýlmasýný istemesi onlarýn Me-
dine dýþýna çýkarýlarak Ali’ye ait olan hilâ-
feti gasbetmelerini önleme amacýna yö-
nelikti. Fakat olaylar istenilen yönde ge-
liþmemiþtir. Ömer’in Resûl-i Ekrem’in ve-
fatý esnasýnda onun ölmediði ve yakýnda
geri döneceði þeklindeki sözlerinin ilminin
noksanlýðýna iþaret ettiðini belirten Þiî kay-
naklarýnda (meselâ bk. Ýbnü’l-Mutahhar,
s. 196) Hz. Ali’nin onu uyardýðý, bu uyarý
olmasaydý Ömer’in helâke sürükleneceði
kaydedilmektedir. Ramazanda teravihin

ye mensup küçük bir grup dýþýnda- Ýslâm
âlimleri tarafýndan ittifakla kabul edilmiþ-
tir. Peygamberler arasýndaki üstünlük de-
receleri ise vahye muhatap olma þekilleri,
görevlerinin süresi, bir bölgeye veya âlem-
lere mahsus olmalarý, bir kýsmýna büyük
kitaplar, bir kýsmýna sahîfeler verilmesi,
bazýlarýnýn doðrudan vahye mazhar olma-
sý gibi özelliklere baðlý kýlýnmýþtýr. Ýslâm
âlimlerine göre peygamberlerin üstün me-
ziyetlerini kendinde toplamasý, bütün in-
sanlýða þâmil tebliðinin kýyamete kadar
devam edecek olmasý sebebiyle Hz. Mu-
hammed peygamberlerin en faziletlisidir.
Ardýndan Hz. Ýbrâhim, Mûsâ, Dâvûd (ve-
ya Nûh), Îsâ gelir (Baðdâdî, U½ûlü’d-dîn, s.
164-166; Fahreddin er-Râzî, VI, 195). Re-
sûl-i Ekrem’in bazý hadislerde yer alan
(Müsned, III, 14, 47, 53; Buhârî, “Enbiyâ,”,
35; “Pusûmât”, 1; Müslim, “Feçâ,il”, 159-
163), Allah’ýn nebîleri arasýnda üstünlük
tartýþmasý yapýlmamasýna dair sözleri ka-
rýþýklýða yol açabilecek tartýþmalarý önle-
me amacýný gütmektedir.

3. Ýnsanlar Arasýnda. Hucurât sûresin-
de (49/13) insanlar arasýnda üstünlüðün
takvâ derecesine baðlý olduðu ifade edil-
miþ, bu husus Vedâ hutbesinde de yer al-
mýþtýr. Buna göre üstünlük soya, ülkeye,
makama veya servete deðil mânevî üstün-
lüklere, iman, ihlâs, sâlih amellere baðlý-
dýr ve üstünlük ölçüleri ilâhî ve nebevî be-
yanlardan çýkarýlmalýdýr. Kur’ân-ý Kerîm’-
de mevcut tafdîl âyetlerinde Benî Ýsrâil’in
diðer milletlere üstün kýlýndýðý belirtilir (el-
Bakara 2/47, 122; el-A‘râf 7/140). Müfes-
sirler, özellikle Bakara sûresindeki âyetin
baðlamýný göz önünde bulundurarak Ýsrâ-
iloðullarý’na verilen üstünlüðün Hz. Mûsâ
dönemine ait olduðu, ayrýca bu kavmin
neslinden bazý peygamberlerin geldiði bi-
çiminde yorumlamýþlardýr, nitekim Câsiye
sûresindeki âyet de (45/16) bu anlayýþý
desteklemektedir (Taberî, I, 377-378). Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî, söz konusu üstünlü-
ðü yine Bakara sûresindeki âyetin baðla-
mý çerçevesinde son peygamber Hz. Mu-
hammed’e yetiþmiþ olmalarýna baðlar
(Teßvîlâtü’l-Æurßân, I, 118-119).

4. Ýmâmette Tafdîl. Resûl-i Ekrem as-
haptan bir kýsmýnýn üstün yönlerini belirt-
miþ, Ebû Bekir’in Allah’ýn cehennemden
âzat ettiði bir kimse olduðu yolundaki ifa-
desi (Tirmizî, “Menâkýb”, 16), önceki üm-
metlerde kalplerine ilham verilmiþ insan-
larýn bulunduðunu, ümmetinin içinde öy-
le biri varsa onun Ömer olabileceðini söy-
lemesi (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”,
6), Hz. Osman’ýn haya duygusunu övmesi
ve Tebük Seferi için yaptýðý büyük feda-
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ye adýyla anýlan ve Abbas b. Abdülmutta-
lib’i ashabýn en üstünü sayan bir toplulu-
ðun varlýðý da zikredilmelidir.

Peygamberler dýþýnda insanlarýn Allah
nezdinde en faziletlisi kâmil bir imana ve
sâlih amellere sahip olan kimsedir. Kiþile-
rin baðlý bulunduðu ýrk, kabile, sülâle, ya-
þadýklarý yerler vb. hususlarýn üstünlük için
bir tercih sebebi sayýlmayacaðý naslarla sa-
bittir. Tafdîl konusuna devlet baþkanlýðý
(imâmet) açýsýndan bakýþ yapýldýðýnda da
durum aynýdýr. Ýslâm tarihinin en hayýrlý
dönemi Asr-ý saâdet, ondan sonra ashap
devridir. Resûlullah’ýn vefatý üzerine dev-
let merkezinde bulunan ve Kur’ân-ý Kerîm’-
de kendilerinden övgüyle söz edilen mu-
hâcirlerle ensar (et-Tevbe 9/100; el-Haþr
59/8-9) o günkü þartlarda bir tür demok-
rasiyi andýran bir yöntemle ilk halifeyi seç-
miþ, ayný yöntem bazý farklýlýklarla birlik-
te Hulefâ-yi Râþidîn’in hepsinin belirlenme-
sinde uygulanmýþtýr. Bu seçim sýrasýnda
-Þîa’nýn öne sürdüðü- efdaliyet veya Ehl-i
beyt’e mensubiyet tercih sebebi yahut hi-
lâfete hak kazanma delili olarak öne sü-
rülmemiþtir. On dört asýrlýk Ýslâm tarihi
içinde büyük çoðunluðu Sünnî olan Ýslâm
devletleri kurulmuþ ve bütün deðerleriyle
Ýslâmiyet yaþatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu ger-
çeði görmezlikten gelip baþka teorik açýk-
lamalara önem verilmesi büyük sorunla-
ra yol açtýðý gibi Ýslâm nurunun hiçbir za-
man sönmeyeceði ve hak dinin diðer bü-
tün dinlere hâkim olacaðý þeklindeki ilâhî
beyanla da baðdaþmamaktadýr (et-Tevbe
9/32-33; es-Saf 61/8-9; ayrýca bk. Topaloð-
lu, s. 78-84).
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Cismin mesafenin bir kýsmýný
sýçrayarak geçtiðini ileri süren,
anti-atomcu tabiat felsefesini

temellendirmeye iliþkin 
bir kelâm ve felsefe terimi.
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Sözlükte “atlamak, aniden sýçramak” an-
lamýndaki tafra kelimesi, Mu‘tezile kelâm-
cýlarýndan Nazzâm’ýn mekânsal hareketin
imkânýný açýklamak amacýyla geliþtirdiði
teori için kullanýlan bir terimdir. Teori ön-
celikle Hiþâm b. Hakem tarafýndan kulla-
nýlmýþ, fakat günümüze intikal eden þek-
liyle Nazzâm tarafýndan geliþtirilmiþtir. Nes-
nelerin bölünmeyen parçalardan (atomlar)
oluþtuðu düþüncesine karþý çýkan Nazzâm
nesnelerin zihnen (bilkuvve) sonsuza kadar
bölünebileceði görüþünü savunarak (Ebû
Rîde, s. 124) kelâmcýlarýn çoðunluðunca
benimsenen, “bir nesnenin bir mekândaki
bulunuþunun önceki bir bulunuþla önce-
lenmemesi” þeklindeki hareket tanýmýný
reddetmiþtir. Ona göre eðer bir cisim bil-
kuvve sonsuza kadar bölünebiliyorsa var
sayýlacak herhangi bir mesafe sonlu olma-
yacak, bu durumda hareketi açýklamak da
imkânsýz olacaktýr.

Tafra teorisi, hareketin varlýðý kabul edil-
mesi durumunda sonsuz bir mesafenin
katedilmesi gerektiðini, bunun da müm-
kün görülmediðini ileri sürerek hareketin
varlýðýný kabul eden tezi çürütmeyi amaç-
layan Zenon’un görüþü ile benzerlik arze-
der. Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf da Zenon para-
dokslarýna benzer þekilde sonsuza kadar
bölünme kabul edildiðinde bir karýncanýn
asla bir sandalýn sonuna ulaþamayacaðý-
ný söylemiþtir (Kadî Abdülcebbâr, s. 263;
M. Azîz Nazmî Sâlim, s. 40-41). Nazzâm’a
göre bunu aþmanýn yolu mesafenin bir
kýsmýný cismin sýçrayarak geçmesidir. Cis-
min hareket esnasýnda sonsuza kadar bö-
lünebilen bütün parçalarý katetmesi müm-

cemaatle kýlýnmasý bid‘atýný çýkarmak su-
retiyle sünnet sýnýrýný aþmasý da Þîa’nýn
onun hakkýnda ileri sürdüðü iddialardan
biridir. Öte yandan Osman’ýn câiz olmayan
birçok iþ yaptýðýný, bundan dolayý müslü-
manlarýn onu katlettiðini iddia eden Þîa,
Osman’ý imâmet ve fazilet sýnýrlarý içinde
mütalaa etmemiþtir (a.g.e., s. 194-197).
Zeydiyye, Hz. Ali’nin Hulefâ-yi Râþidîn’in
ve ashabýn en üstün kiþisi olduðunu ka-
bul etmekle birlikte ortaya çýkan þartlar
gereði Ebû Bekir ve Ömer’in hilâfetlerinin
meþruiyetini benimsemiþtir. Onlara gö-
re daha faziletlisi varken de baþka birinin
imâmeti sahihtir. Zeydiyye’nin Cerîriyye
fýrkasý, Ebû Bekir ve Ömer’in fazilet ve
imâmetini kabul eder, Ya‘kubiyye de ay-
ný kanaati taþýr, fakat onlarý sevmeyenler-
den teberrî etmez. Cârûdiyye ise mezhe-
bin ana görüþünden ayrýlarak Ebû Bekir
ile Ömer’i küfürle itham eder. Hâricîler ge-
nellikle Hulefâ-yi Râþidîn’in ve ashabýn
en faziletlilerinin Ebû Bekir ve Ömer oldu-
ðu kanaatindedir. Osman’ý ilk altý yýllýk hilâ-
fet devresinde meþrû halife kabul etmek-
le beraber ikinci altý yýllýk devresinde Eme-
vî ailesine aþýrý imkânlar tanýdýðý ve fitne-
ye yol açtýðý gerekçesiyle onu tekfir etmiþ-
lerdir. Hz. Ali’yi tahkîme kadar olan dö-
nemde meþrû halife görmelerine karþýlýk
tahkîmi benimsemesiyle onun da meþru-
iyetini kaybedip küfre girdiðini ileri sür-
müþlerdir. Bu sebeple her ikisiyle de ilgiyi
kesmeyi en yüksek taat saymýþlardýr (Bað-
dâdî, el-Farš, s. 104; Þehristânî, I, 115).

Ehl-i sünnet, Hulefâ-yi Râþidîn’i Hz. Pey-
gamber’den sonra ümmetin en üstün ki-
þileri kabul etmiþtir. Buna göre Ýslâm üm-
meti ve Hulefâ-yi Râþidîn içinde en fazilet-
li kimse, Bekriyye diye bilinen bir fýrkanýn
da tercihi olarak Hz. Ebû Bekir, daha son-
ra Ömer’dir. Ehl-i sünnet, Ebû Bekir ile
Ömer’in bu üstünlüðünün imandan kay-
naklandýðýný belirten haberler ve Resûl-i
Ekrem’in kendisinden sonra Ebû Bekir ile
Ömer’e uyulmasýný ifade ettiði çok sayýda
naklî delille istidlâlde bulunmuþtur (Nese-
fî, II, 909). Ehl-i sünnet arasýnda Ömer’in
fazilet itibariyle Ebû Bekir’in önüne geçiril-
mesi yahut bu konuda tereddüt edilmesi
câiz görülmemiþtir. Hulefâ-yi Râþidîn için-
de Osman ve Ali konusunda çeþitli naklî
deliller ileri süren Sünnî âlimleri (a.g.e., II,
910-912) bunlardan hangisinin daha üs-
tün olduðu hususunda kesin bir neticeye
ulaþamamýþsa da genellikle imâmetteki
sýranýn ayný zamanda üstünlükteki sýra
kabul edildiði belirtilmiþtir (Ýbn Hazm, IV,
224; Gazzâlî, s. 153; Nesefî, II, 910; krþ. Ýbn
Teymiyye, IV, 435-436). Bu arada Abbâsiy-
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