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Giriş	
Demokrasiyi	 batı	 kaynaklı	 kabul	 ederek	 tartışmak	 doğru	 bir	 yaklaşım	

değildir.	 Yunanistan	 kaynaklı	 bir	 yönetim	 sistemi	 olduğunu	 kabul	 etmek	 de	
doğru	 değildir.	 Çünkü	 Kur’an-ı	 Kerim	 bize	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 zamanında	 Sebe	
kraliçesi	Belkıs’ın	Yemen	ülkesini	seçimle	oluşturduğu	parlamenter	bir	sistemle	
yönettiğini	 ve	 onlara	 danışmadan	 hiçbir	 iş	 yapmadığını	 överek	 anlatmaktadır.	
(Neml	Suresi,	27:20-44.)		

Demokrasinin	birinci	prensibi	“kişi	hak	ve	hürriyetleri”dir.	Batının	bin	sene	
sonra	 ulaştığı	 bu	 hukuk	 anlayışını	 İslam	 1400	 sene	 önce	 İslamiyet	 Hz.	
Muhammed’in	(asm)	diliyle	daha	ileri	seviyede	ortaya	koymuş	veuygulayarak	bir	
“Asr-ı	Saadet	Modeli”	ortaya	koymuştur.	

Ortaçağda	Batı	 “Vahşet	 ve	Bedeviyet”	 dönemini	 yaşarken	Hz.	Muhammed	
(asm)	 cahiliye	 toplumunu	23	 sene	gibi	 kısa	biz	 zaman	 içinde	 “Medeniyet”in	 en	
yüksek	 seviyesine	 çıkarmış	 ve	 uygulayarak	 göstermiş	 olduğu	 için	 “Yesrib”e	
“Medinetü’n-Nebi”	unvanını	kazandırmıştır.	Hulefa-i	Raşidin	buna	intisap	ederek	
seçime,	 isrtişareye,	 doğruluk	ve	 adalete	dayalı	 bir	 “Asr-ı	 Saadet	Modeli”	 ortaya	
koymuşlardır.	 Ama	 ne	 var	 ki	 Bediüzzaman’ın	 da	 ifade	 ettiği	 gibi	 “Biz	 imtisal	
etmedik.”	(Tarihçe-i	Hayat,	73.)	“Doğru	İslâmiyeti	ve	İslâmiyete	layık	doğruluğu”	
(ESDE,	Münâzarat,	s.259.)	gösteremedik.		

Peygamberimiz	(asm)	“Sizden	birine	vurmuşsam,	işte	sırtım,	gelsin	vursun!	
Birinizin	 malını	 almışsam,	 gelsin,	 hakkını	 alsın!	 Sakın	 hak	 sahibi,	 şayet	 kısas	
talebinde	 bulunursam,	 ‘Resûlullah	 bana	 darılır’	 diye	 düşünmesin!”	 (İbn	 Sa’d,	
Tabakât,	 2:255;	 Taberî,	 3:191;	 İbn-i	 Kesîr,	 Sîre,	 4:257.)	 	 buyurarak	 kişi	 hak	 ve	
hürriyetleri	konusunda	en	mükemmel	bir	hukuk	dersi	vermiştir.	

Hulefa-i	Raşidin	(ra)	hürriyet	ve	adalet	konusunda	Peygamberimizin	(asm)	
yolunu	 aynen	 takip	 etmişlerdir.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 taviz	 vermeden	 “Adalet-i	 Mahza”	
üzere	 hareket	 etmiştir.	 Ancak	 seçkin	 sahabelerin	 vefatı	 ve	 toplum	 ahlakının	
bozulması	neticesinde	Hz.	Aişe,	Zübyir	ve	Talha	(ra)	“Adalet-i	Mahza”nın	tatbiki	
mümkün	 değil,	 “Ehven-i	 Şerri”	 ihtiyar	 ederek	 “Adalet-i	 İzafiye”	 ile	 amel	 etmek	
gerekir	demişlerdir.	Hz.	Muaviye	(ra)	de	“Seçim	usulü”	İslam	toplumunun	birlik	
ve	beraberliğini	bozmakta	ve	ihtilaflara	sebep	olmaktadır.	Bu	sebeple	“Toplumun	
selameti	 için	 şahısların	 hukuku	 nazara	 alınmamalı”	 diye	 seçim	 usulünden	
vazgeçerek	devlet	otoritesini-i	güçlendirmek	amacı	 ile	 seçme	ve	 likayate	dayalı	
“Hilafet”	sistemini	“Veliaht	tayini	 ile	saltanata	dönüştürmeye”	kendisini	mecbur	
bilmiştir.	 Böylece	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 vefatı	 ve	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 altı	 aylık	 hilafeti	
sonrası	 Hz.	 Hasan’ın	 (ra)	 da	 “Saltanatı”	 Hz.	 Muvaiye’ye	 (ra)	 bırakması	 ile	
Peygamberimizin	 (asm)	 “Hilafet	 otuz	 senedir”	 (Ebu	 Davud,	 Sünnet,	 8;	 Tirmizi,	
Fiten,	 48.)	 hadisi	 ile	 haber	 verdiği	 gibi	 “seçime	 ve	 liyakate	 dayalı	 Hilafet”	
saltanata	ınkılab	etmiştir.	Peygamberimiz	(asm)	bu	durumu	“İhbar-ı	bilgayb”		
neviden	mucizane	ifade	etmiş	ve	buyurduğu	gibi	tahakkuk	etmiştir.	

Nihayet	 1870’li	 yıllarda	 Osmanlı’da	 “Meşrutiyet”	 tartışmaları	 başladığı	
zaman	hilfet	merkezi	 olan	 İstanbul’da	 “Anayasa,	 seçim	ve	parlanentoya”	dayalı	
bu	 sistemin	 Kur’ân’ın	 “Meşveret	 Emri”	 (Şurâ	 Suresi,	 42:38;	 Âl-i	 İmran,	 3:159.)	
olduğu	ve	Hulefâ-i	Raşidin’in	uyguladığı	yönetim	sistemi		olduğunu	savunanların	
başında	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	gelmektedir.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	dünyada	saltanat	rejimlerinin	sonunun	
geldiğini,	 Osmanlıda	 da	 Hürriyet	 ve	 Meşrutiyetin	 ilânı	 ile	 bir	 daha	 saltanata	



dönüş	 olmayacağını,	 “Eski	 hal	 muhal”	 ifadesi	 ile	 net	 şekilde	 belirtmiştir.	
meşrutiyetin	 de	 içinin	 “Adalet,	 meşveret	 ve	 kanunda	 inhisar-ı	 kuvvet”	 ile	
doldurulması	 halinde	 “meşrû”	 yani	 adalete	 ve	 dine	 uygun	 olacağını	 ifade	
etmiştir.		

Bediüzzaman	meşrutiyet	karşıtı	olduğu	iddiası	ile	tutuklandığı,		meşrutiyet	
aleyhinde	 olanların	 yargılanıp	 idam	 kararlarının	 verildiği	 “Divan-ı	 Harb-i	 Örfî”	
mahkemesindeki	müdafaasında	“Hürriyet	ve	Meşrtiyete”	sahip	çıkarak	mahkeme	
reisi	 Hurşit	 Paşa’nın	 karşısında	 şöyle	 diyordu:	 “Avrupa,	 bizdeki	 cehâlet	 ve	
taassup	 müsaâdesiyle,	 Şeriatı	 -hâşâ	 ve	 kellâ-	 istibdada	 müsait	
zannettiklerinden,	nihâyet	derecede	kalben	üzülmüştüm.	Onların	 zannını	
tekzip	etmek	için,	Meşrutiyeti	herkesten	ziyade	Şeriat	nâmına	alkışladım.	
Lâkin	yine	korktum	ki,	başka	bir	 istibdat	 tekrar	o	zannı	 tasdik	eder,	diye	
ne	 kadar	 kuvvetim	 varsa	 Ayasofya	 Camiinde	 meb’usana	 hitaben	 feryat	
ettim.	 Ve	 söyledim	 ki:	Meşrûtiyeti,	 meşrûiyet	 ünvanı	 ile	 telâkki	 ve	 telkin	
ediniz.	Tâ	yeni	ve	gizli	ve	dinsiz	bir	istibdat,	pis	eliyle	o	mübareği	ağrazına	
siper	etmekle	lekedar	etmesin.	Hürriyeti,	âdâb-ı	Şeriatla	takyid	ediniz.	Zira	
câhil	efrat	ve	avâm-ı	nas;	kayıtsız	hür	olsa,	şartsız	tam	serbest	olsa,	sefih	ve	
itaatsiz	olur.	Adâlet	namazında	kıbleniz	dört	mezhep	olsun.	Tâ	ki,	namaz	
sahih	 ola.	 Zira,	 hakaik-ı	Meşrutiyetin	 sarahaten	 ve	 zımnen	 ve	 iznen	 dört	
mezhepten	 istihracı	mümkün	olduğunu	dâva	 ettim.”	 (Divan-ı	Harb-i	Örfi,	 s.	24-
25.)	

Bediüzzaman	 isim	 ve	 resim	 adamı	 değil,	 hakikat	 adamıdır.	 “Tebeddül-ü	
esmâ	 ile	 hakâik	 tebeddül	 etmez”	 (Divan-ı	 Harb-i	 Örfi,	 18.)	 buyurur.	 Ayrıca	 bu	
“Meecelle-i	 Ahkam-ı	 Sultaniye”de	 geçen	 bir	 hukuk	 kuralıdır.	 Bediüzzaman	 işin	
hakikatine	bakarak	 iki	 türlü	“Yönetim	Sistemi”nin	varlığından	bahseder.	Sistem	
ya	hürriyetçidir	veya	baskıcı	“istibdad”	yönetimidir.	Bediüzzaman	hürriyetçidir.	
O	 “Cumhuriyet	 ve	 demokrat	 manasındaki	 meşrutiyet	 ve	 kanun-i	 esasi	 denilen	
adalet	ve	meşveret	ve	kanunda	cem-i	kuvvet”	(ESDE,	2009,	s.53.)	ifadesi	ile	tarif	
eder.	Bediüzzaman’ın	tarifinde	esas	olan	“adalet	ve	meşveret	ve	kanunda	cem-i	
kuvvet”tir.	 “Kuvvet	 kanunda	 olmalı.	 Yoksa	 istibdad	 tevzi	 olunmuş	 olur”	 (ESDE,	
s.52.)	demektedir.	Bediüzzaman’a	göre	yönetimde	esas	olan	meşveret,	adalet	ve	
kanun	hakimiyetidir.	Bunun	dışındaki	yönetimler	adı	ne	olursa	olsun	istibdaddır,	
baskıcı	 ve	 hürriyetleri	 yok	 eden	 sistemdir.	 “İstibdad	 ne	 şekilde	 olursa	 olsun,	
meşrutiyet	 libasını	 giysin	 ve	 ismini	 taksın,	 rasrt	 gelsem	 sille	 vuracğım”	 (DHÖ,	
s.39.)	der.		



	
BİRİNCİ	BÖLÜM	

KAVRAMLARIN	AÇIKLANMASI	
	

İslam:	 “SLM”	 kökünden	 gelen	 “İslam”	 lügat	 anlamı	 ile	 barış,	 emniyet	 ve	
güven	 anlamındadır.	 Din	 dilinde	 ise	 “Allah’a	 tevekkül	 ve	 teslimiyettir”	 yani,	
Allah’a	 inanarak	 onun	 iradesine	 teslim	 olmaktır.	 Semavi	 dinlerin	 ismi	 olarak	
“Tevhide”	 inanıp	 Allah’ın	 emirlerine	 teslim	 olmak	 anlamında	 bu	 isim	 Kur’an-ı	
Kerimde	 ifade	 edildiği	 şekliyle	 Allah	 tarafından	 verilmiş	 (Hac,	 22:78.)	 ve	
“Hanifen	Müslimen”	 (Âl-i	 İmran,	 3:	 67.)	 kelimeleri	 ile	Hz.	 İbrahim’e	 (as)	nispet	
edilmiştir.	 Hz.	 Muhammed’in	 (asm)	 dini	 tüm	 dinlerin	 hakikatlerini	 kendisinde	
toplayarak	diğer	dinleri	neshettiği	için	özellikle	bu	dine	“İslam	Dini”	denilmiştir.	

İman	 ve	 İslam	 aynı	 anlama	 gelmekle	 beraber	 aralarında	 birbirini	
tamamlayan	 şöyle	 bir	 fark	 vardır.	 İman	 “Usulü’d-din”	 adı	 verilen	 dinin	 iman	
hakikatlerine	 gönülden	 inanmaktır.	 Bu	 sebeple	 inananlara	 “Mü’min”	 denilir.	
Kur’an-ı	 kerimde	 “Mü’minler	 kardeştir”	 (Hucurat,	 49:10.)	 buyrularak	 tüm	
inananlar	 isyankar	 da	 olsalar	 kardeş	 kabul	 edilir.	 İslam	 ise	 iman	 eden	 	 birinin	
Allah’ın	kendisine	emrettiği	ve	amel	etmekle	mükellef	kıldığı	farzları	yapmak	ve	
haramlardan	 kaçmaktır.	 Allah’ın	 emirlerine	 teslim	 olup	 itaat	 ederek	 hayatını	
buna	 göre	düzenleyen	kimseye	de	 “Müslüman”	bu	hayat	 tarzına	da	 “İslamiyet”	
denir.	 Bunun	 için	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İmanın	 şartı	 altıdır.	 İslam’ın	 şartı	 da	
beştir”	(Müslim,	Îmân	1,	5;	Buhârî,	Îmân	37;	Tirmizi	Îmân	4;	Ebû	Dâvûd,	Sünnet	
16;	 Nesâi,	 Mevâkît	 6.)	 buyurmuşlardır.	 İmanın	 şartlarına	 inanıp	 İslam’ın	
şartlarını	 yerine	 getiren	 bir	 insan	 Allah’ın	 rızasını	 kazanır	 ve	 ahirette	 ebedi	
saadete	layık	olur.		

Kurtuluş	 için	 iman	 ve	 İslam	 beraberliği	 şarttır.	 Bediüzzaman	 “İmansız	
İslamiyet	sebeb-i	necat	olmadığı	gibi,	İslamiyetsiz	iman	da	medar-ı	necat	olamaz”	
(Mektubat,	2012,	s.	58.)	demiştir.	

İslamiyet	 insaniyet-i	 kübra	 olup	 insan	 fıtratına	 hitap	 eden	 ilahî	 bir	 din	
olduğu	 ve	 hakikatten	 kaynaklandığı	 için	 “fıtratın	 kanunlarındaki	 muvazeneyi	
muhafaza	 etmiştir.	 İçtimaiyatın	 rabıtalarına	 lazım	 gelen	 münasebetleri	 ihlal	
etmemiştir.	Zaman	uzadıkça	aralarında	 ittisal	peyda	olmuştur.	Bundan	anlaşılır	
ki	İslamiyet	nev-i	beşer	için	fıtrî	bir	dindir	ve	içtimaiyatı	tezelzülden	vikaye	eden	
yegâne	bir	 amildir.”	 (İşâratu’l-İ’caz,	2012,	 s.	271.)	Bu	 sebepledir	ki	 yeryüzünde	
her	 türlü	 anarşiyi	 ortadan	 kaldırarak	 güveni	 ve	 sulh-u	 umumiyi	 temin	 edecek	
olan	İslamiyetin	ortaya	koyduğu	hayat-i	içtimaiye	ve	siyasiyeye	ait	düsturlarıdır.		

Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Ey	 iman	 edenler!	 Hepiniz	 silme,	 sulha	 ve	
barışa	 koşun”	 (Bakara,	 2:	 208.)	 ferman	 ederek	 barışı	 emreder.	 Peygamberimiz	
(asm)	 “İslam	 garip	 başladı,	 ahir	 zamanda	 tekrar	 yeniden	 garip	 olarak	
başlayacaktır.	 Müjdeler	 olsun	 o	 gariplere	 ki	 onlar	 fesatdan	 sonra	 sünnetimi	
yeniden	 ihya	 edeceklerdir”	 (Tirmizi,	 İman,	 13;	 İbn-i	Mace,	 Fiten,	 10.)	 buyurur.	
Din	demek	sünnet	demektir.	Çünkü	Allah’ın	emri	olan	yasaların	uygulanması	ve	
hayata	geçmesi	ancak	peygamberin	fiilî,	kavlî	ve	takrirî	sünneti	iledir.	Bu	sebeple	
dini	 ihya	 etmek	 sünneti	 ihya	 etmek	demektir.	Mücedditlerin	dini	 ihya	 etmeleri	
sünneti	ikame	etmeleri	şeklindedir.	

İslamiyet	 hakikatten	 feyz	 aldığı	 ve	 ilahi	 vahiyden	 kaynaklandığı	 için	
eskimez,	 sönmez	ve	yok	olmaz.	Evet	 “İslamiyet	güneş	gibidir,	üflemekle	sömez,	
göz	yummakla	gece	olmaz;	gözünü	kapayan	yalnız	kendisine	gece	yapar.”	(ESDE,	
Münazarat,	266.)	



İslamiyet	insana	değer	verir,	akla	önem	verir,	çalışmayı	emreder,	istibdadın	
her	 nevine	 zulüm	 diye	 karşı	 çıkar,	 istidat	 ve	 kabiliyetlerin	 gelişmesine	 zemin	
hazırlar,	 insanları	 Allah	 rızasını	 kazanmaya	 ve	 ahiret	 saadetine	 yönlendirir.	
İslamın	amacı	uhrevi	saadet	olmakla	beraber	netice	itibarıyla	dünya	saaadetine	
de	 vesiledir.	 Zira	 “Dünya	 ahiretin	 tarlasıdır”	 (Keşfül	 Hafa,	 1:412.)	 ve	 ahiret	
saadeti	 dünyadaki	 iman,	 ibadet,	 adalet	 ve	 ahlak	 gibi	 islamiyetin	 hakikatlerini	
yaşamaya	 bağlıdır.	 Ahiret	 dünyasız	 olmaz.	 Bu	 sebeple	 dünya	 çok	 değerli	 ve	
önemlidir.	Bunun	için	İslamiyet	dünya	ve	ahiret	saadetine	vesiledir.	

	
Siyasal	İslam:	Dini	dünya	amacına	basamak	yapan,	dini	söylemlerle	siyasi	

çıkarlarını	 takip	 eden,	 iktidar	 mücadelesini	 dini	 bir	 çizgiye	 oturtan	 politik	
ideolojik	bir	harekettir.	Bu	hareketin	Osmanlıdaki	 temsilcisi	ve	 lideri	genellikle	
II.	 Abdülhamid	 kabul	 edilir.	 Siyasal	 İslamcılar	 da	 “Veli	 ve	 Halife”	 unvanı	 ile	
Abdülhamid’i	referans	alırlar.	Büyük	siyasi	dahi	olarak	görürler.	Amaçları	siyaset	
yoluyla	 iktidara	 gelip	 kendi	 kafalarında	 oluşturdukları	 İslam	 Siyasetini	
uygulamaktır.	 Aralarında	 fikri	 ihtilafları	 olmakla	 beraber	 Cemaleddin-i	 Afgani,	
Muhammed	Abduh,	Reşit	Rıza,	Derviş	Vahdeti	bu	düşünceye	 sahip	olduğu	gibi,	
Muhammed	 İkbal,	 Seyyid	 Kutub,	 Ali	 Şeriati,	 Ayetullah	 Humeyni,	 Mevdudi	 gibi	
isimler	 bu	 düşünceye	 katkıda	 bulunmuşlardır.	 Türkiye'de	 ise	 Said	 Halim	 Paşa,	
Babanzade	Ahmed	Naim	ilk	dönem	Siyasal	İslamcıları	arasında	yer	alırken,	daha	
sonra	 Eşref	 Edip,	 Necip	 Fazıl,	 Sezai	 Karakoç,	 Cahit	 Zarifoğlu	 gibi	 isimler	 bu	
hareketin	önde	gelen	isimleri	olmuşlardır.		

1950’den	 sonra	 Demokrasiye	 geçilip	 hür	 muhalefetin	 ve	 siyasi	 partilerin	
kurulmasının	 önü	 açılınca	 dini	 siyasete	 alet	 edenler	 Millet	 Partisi,	 İslam	
Demokrat	Partisi,	Milli	Nizam	ve	Milli	Selamet	Partisi	gibi	partiler	kurarak	siyasi	
hayata	ve	partileşmeye	yönelmişlerdir.	Laikliği	koruyan	devlet	güçleri	tarafından	
partilerin	darbelerle	kapatılması	üzerine	“Gömlek	değiştirerek”	yeniden	siyaset	
sahnesine	çıkmış	ve	halkın	desteği	ile	iktidara	gelmişlerdir.	

Günümüz	 dünyasında	 kendisini	 İslamcı	 olarak	 nitelendiren	 farklı	 tipte,	
farklı	yöntemleri	benimsemiş	çok	sayıda	siyasi	grup	bulunmaktadır.	Sudan'da	“el	
Şebbab”	diğer	bölgelerde	“El	Kaide”	gibi	silahlı	örgütlerin	yanında	“DAEŞ/	IŞİD”	
gibi	 örgüt	 de	 bu	 çerçevede	bir	 söylem	kullanmaktadır.	 İşin	 garibi	 bu	 grupların	
tümü	Kur’an	ve	Sünnete	dayandığını	söyledikleri	halde	kendi	aralarında	bir	türlü	
bir	“Siyasi	Devlet	Modeli”	oluşturamamış	olmalarıdır.	

Siyasal	 İslam,	devletin	 İslami	geleneklere	göre	yapılandırılmasını	 savunan	
zihniyetin	 düşüncesidir.	 Bu	 zihniyet	 hür,	 demokrat	 ve	 laik	 bir	 ülkede	
demokrasiyi	 araç	 olarak	 kullanır.	 Demokrat	 olmayan	 ülkelerde	 ise	 radikal	
eylemci	bir	yapıya	bürünürler.	

	
Demokrasi:	Demokrasi	bir	 inanç	ve	 	 ideolojik	sistem	değildir.	Yönetimde	

adalet	 ve	 eşitliği	 sağlamayı	 amaçlayan,	 bireysel	 hak	 ve	 hürriyetleri	 koruyan,	
istişare	 ve	 hür	 seçime	 önem	 veren,	 din	 ve	 vicdan	 hürriyetini,	 ifade	 hürriyetini	
korumayı	amaçlayan,	hür	muhalefete	hayat	hakkı	verip	koruyan	ve	parlamenter	
sistemi	 savunan,	devletin	herkese	eşit	mesafede	olmasını	 sağlayan	bir	 yönetim	
tarzdır.	Bu	haliyle	herhangi	bir	dinle	 çelişen	yönü	yoktur.	Toplumda	asayişi	 ve	
adaleti	sağlayan,	farklı	inanç	ve	düşüncelere	saygılı	olup	eşit	mesafede	duran	ve	
tarafsız	bir	duruş	sergileyen	yönü	ile	hürriyetlerin	teminatı	ve	halkın	güveninin	
de	kaynağıdır.	Demokrasinin	işlediği	toplumlarda	adalet	ve	hukuk	güzel	işlediği	
için	 halkın	 güven	 ve	 refah	 içinde	 yaşayarak	 kendi	 işi	 ile	 meşgul	 olduğu	 ve	



ekonomik	 olarak	 zengin	 ve	 müreffeh	 bir	 hayat	 standardını	 yakaladığı	 da	 bir	
vakıadır.	

Toplum	homojen	değil,	heterojen	bir	varlıktır.	Demokraside	plüralizm,	yani	
çoğulculuk	hakimdir.	Türkiye’de	de	 toplum	ne	bütünüyle	dine	bağlı,	 ne	dinden	
tamamen	uzak	ve	ne	de	başka	dine	bağlı	değildir.	Dini	 inanç	bakımından,	etnik	
yapı	bakımından	ve	menfaat	ayrılığı	yönünden	de	çeşitliliğe	sahiptir.	

Demokrasi	 her	 türlü	 inanç	 kesimini	 bir	 arada	 bulunmasına,	 beraber	
kardeşçe	 yaşamasına	 ve	 dostça	 yardımlaşmasına	 imkan	 veren	 sistemdir.	
Demokrasilerde	 halk	 iktidarı	 paylaşır	 ve	 denetler.	 Yöneticiler	 de	 halka	 hesap	
verirler.	Bu	sebeple	demokrasinin	ne	olduğu	konusunda	makul	görüşleri	ortaya	
koymak	gerekir.	

Demokrasi	bir	hayat	 tarzı	değildir;	 alternatif	 yaşama	biçimlerini	 koruyan,	
bir	 arada	 dostça	 yaşamalarına	 fırsat	 tanıyan	 bir	 gözetim	 ve	 denetim	 aracıdır.	
Toplum	 yönetenler	 ve	 yönetilenler	 olmak	 üzere	 iki	 sınıfa	 ayrılır.	 Demokrasi	
yönetenleri	seçmenin	en	medeni	ve	en	az	maliyetli	yöntemidir.	

Din	 ile	 demokrasi	 birbirlerinin	 alternatifi	 değildir;	 bu	 sebeple	 birbirine	
karıştırılmamalıdır.	Din	bir	hayat	tarzıdır;	demokrasi	“Din	ve	Vicdan	Hürriyeti”ni	
savunup	 koruyarak	 herkesin	 katılımını	 sağlayan	 toplumda	 asayiş	 ve	 huzuru,	
güven	ve	itimadı	sağlayan	bir	yönetim	şeklidir.	

Demokrasi	 karşı	 tarafı,	muhalefeti	 yok	 etme	 aracı	 değil,	 karşı	 düşünce	 ve	
inançlara	 da	 yer	 veren	 ve	 muhalefeti	 de	 yönetime	 katan	 bir	 isitişare	
mekanizmasıdır.	Demokrasi	kavga	sebebi	değil,	var	olan	kavgaları	diplomasi	 ile	
önleme	 sanatıdır.	 Demokrasi	 bir	 araç	 da	 değildir;	 bir	 arada	 yaşama,	 beraber	
çalışma	ve	birlikte	hareket	etmeyi	ve	bir	arada	olmayı	sağlayan	sistemdir.	

	
Demokratlık:	 Demokrasi	 bir	 yönetim	 tarzıdır.	 Demokrat	 da	 bu	 tarzın	 en	

iyi	 yönetim	 sistemi	 olduğunu	 kabul	 eden	 ve	 savunan,	 hak	 ve	 hürriyetleri	 -	
inansın	inanmasın,	hangi	milletten	olursa	olsun,	hangi	sınıfa	dahil	olursa	olsun	-	
her	 bireyin	 hakkı	 olduğunu	 kabul	 edip	 korumayı	 amaç	 edinen	 ve	 insanlara	
hizmet	 etmeyi	 kendisine	 kutsal	 bir	 görev	 sayan	 vatandaştır.	 Bu	 anlayışa	 da	
demokratlık	 denir	 ki	 böyle	 birisinin	 insanlara	 ve	 insanlığa	 hizmet	 etmekten	
başka	bir	amacı	yoktur.	Bu	sebeple	herkese	saygılı	olur,	her	insana	hizmet	eder	
ve	 kimse	 ile	 kavga	 etmez,	 kendisine	 tecavüz	 edilirse	 hakkını	 hukuk	 yolları	 ile	
arar,	hukuka	güvenir,	 kendi	başına	hakkını	 almaya	çalışmaz.	Bu	vasıflara	 sahip	
olan	birisine	de	dinin	diyeceği	hiçbir	şey	olmaz.	Zaten	dinin	amaçlarından	birisi	
de	böyle	vatandaşların	sayısını	artırmaktır.	

	
Cumhuriyet:	 Cumhurun,	 yani	 halkın	 katılımını	 sağlayan	 ve	 çoğunluğun	

(Cumhur	 çoğunluk	 demektir)	 tasvibini	 alan	 yönetim	 demektir.	 Bu	 yönetimde	
seçilen	yönetimde	liyakat	sahibi	birisi	değilse	seçildikten	sonra,	sistem,	kuvvetler	
ayrılığı	ve	iyi	bir	denetim	mekanizması	ile	denetlenmediği	taktirde	devletin	gücü	
su-i	 istimal	 edilerek	 diktaya	 dönüştürülme	 riski	 ile	 karşı	 karşıya	 kalabilir.	 Bu	
sebeple	 Cumhuriyet	 demokrasi	 ile	 taçlandırılıp	 sınırlandırılmalıdır.	 Sistem	
olarak	 Cumhuriyet	 içinde	 “Adalet,	 meşveret	 ve	 kanunda	 inhisar-ı	 kuvvet”	
prensiplerini	 barındırmalıdır.	 Cumhuriyetin	 ilk	 25	 yılında	 olduğu	 gibi	 “Tek	
adam”	ve	“Tek	görüş”	eksenli	olursa	Bediüzzaman’ın	ifade	ettiği	gibi	“İstibdad-ı	
Mutlak”	 rejimine	 dönüşebilir.	 Eğer	 “Hulefa-i	 Raşidin”	 döneminde	 olduğu	 gibi	
“Hürriyet,	 adalet,	 meşveret	 ve	 hür	 muhalefetle	 beraber	 kanun	 hakimiyeti”	 ile	
donatılır,	 kuvvetler	 ayrılığı	 ile	 yasama,	 yürütme	 ve	 denetleme	 sistemleri	



güçlendirilir	 ve	 yönetimin	 halka	 hesap	 vermesi	 sağlanabilirse	 “Demokratik	
Cumhuriyet”	olur	ki	ideal	yönetim	sistemi	budur	ve	sahabelerin	tatbik	ettiği	bir	
sisteme	benzeyebilir.		

Bunun	 için	 Bediüzzaman	 hazretleri	 şöyle	 der:	 "Eskişehir	 Mahkemesinde	
gizli	kalmış,	resmen	zapta	geçmemiş	ve	müdafaatımda	dahi	yazılmamış	bir	eski	
hatırayı	 ve	 lâtif	 bir	 vakıa-i	 müdafaayı	 aynen	 beyan	 ediyorum.	 Orada	 benden	
sordular	 ki:	 'Cumhuriyet	 hakkında	 fikrin	 nedir?'	 "Ben	 de	 dedim:	 'Eskişehir	
mahkeme	 reisinden	 başka	 daha	 sizler	 dünyaya	 gelmeden	 ben	 dindar	 bir	
cumhuriyetçi	 olduğumu	 elinizdeki	 tarihçe-i	 hayatım	 ispat	 eder.	 Hülâsası	 şudur	
ki:	 O	 zaman	 şimdiki	 gibi,	 hâli	 bir	 türbe	 kubbesinde	 inzivada	 idim.	 Bana	 çorba	
geliyordu.	 Ben	 de	 tanelerini	 karıncalara	 verirdim,	 ekmeğimi	 onun	 suyuyla	
yerdim.	 İşitenler	 benden	 soruyordular.	 Ben	 de	 derdim:	 "Bu	 karınca	 ve	 arı	
milletleri	 cumhuriyetçidirler.	O	 cumhuriyetperverliklerine	hürmeten,	 tanelerini	
karıncalara	 verirdim.	 Sonra	 dediler:	 'Sen	 Selef-i	 Salihîne	muhalefet	 ediyorsun.'	
"Cevaben	diyordum:	'Hulefâ-i	Râşidîn,	herbiri	hem	halife,	hem	reis-i	cumhur	idi.	
Sıddîk-ı	Ekber	(ra)	Aşere-i	Mübeşşere	ve	Sahabe-i	Kirama	elbette	reis-i	cumhur	
hükmünde	 idi.	 Fakat	 mânâsız	 isim	 ve	 resim	 değil,	 belki	 hakikat-i	 adaleti	 ve	
hürriyet-i	şer'iyeyi	taşıyan	mânâ-yı	dindar	cumhuriyetin	reisleri	idiler.'	"	(Şualar,	
Denizli	Mahkemesi,	s.	371.)	

	
Hilafet:	 Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Ey	 iman	 edenler	 emaneti	 ehline	

verin”	 (Nisa,	 4:	 58.)	 İçinizden	 seçilen	 ulu’l-emre	 itaat	 edin”	 (Nisa,	 4:	 59.)	
“İşlerinizi	 aranızda	 meşveretle	 yapın”	 (Şura,	 42:	 38.)	 ve	 “Adaleti	 sağlayın”	
(Maide,	5:8,	42;	Nahl,	16:90;	Sad,	38:26.)	emirleri	gereği	yöneticiyi	seçmek	tüm	
Müslümanların	 görevidir.	 Seçim	 işi	 halka	 aittir.	 Çoğunluğun	biatını,	 yani	 oyunu	
alan	yönetici	olarak	görevlendirilir.	Sahabeler	bu	şekilde	hareket	ederek	seçimle	
halifeleri	 belirlemiştir.	 Halifeler	 de	 “meşveret”	 ile	 yönetmişler,	 kendileri	 de	
meşveretin	 bir	 azası	 olarak	 fikrini	 beyan	 etmiş,	 meşveretten	 çıkan	 kararın	
yürütmesini	 yapmıştır.	 Halifeler	 ümmetin	 işlerini	 yapmak	 için	 seçilmişlerdir.	
Allah’ın	 emri	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 sünneti	 üzere	 topluma	 hizmet	
etmişlerdir.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Ümmetin	 efendisi	 ona	 hizmet	 edendir”	
(Keşfu’l-Hafa,	 1:409.)	 buyurmuştur.	Bunun	 için	 “Ulu’l-emr”	olarak	 seçilenler	de	
buyurgan	 ve	 emredici	 değil,	 ümmete	 hizmet	 edip	 işlerini	 yapmaya	 çalışmış,	
yardımcı	olmuşlardır.	Zira	emr	bizim	anladığımız	gibi	emretmek	değil,	iş	yapmak	
demektir.	 Sahabeler	 kendi	 heva	 ve	 heveslerine	 göre	 değil,	 meşveretle	 alınan	
kararların	arkasında	durmuşlardır.		

Yöneticilerin	 örnek	 almaları	 gereken	 idarecileri	 “Hulefa-i	 Raşidin”dir.	
Bunların	 dışında	 yönetim	 konusunda	 örnek	 alınacak	 olanlar	 onlara	
benzeyenlerdir.	Peygamberimizin	(asm)	hadisi	ile	“Hilafet	30	sene	olduğu”	(Ebu	
Davud,	 Sünnet,	 8;	 Tirmizî,	 Fiten,	 48.)	 için	 gerçek	 halifeler	 onlardır.	 Onların	
dışında	kendilerine	halife	unvanı	verilenler	sadece	unvan	olarak	halife	olmuşlar	
gerçekte	halife	değil,	saltanatı	esas	alan	adil	veya	zalim	krallardır.	

	
Şeriat:	 Şeriat	 adil	 olan	 ve	 adaleti	 sağlayacak	 olan	 kanunlar,	 nizamlar	 ve	

prensiplerdir.	 Bediüzzaman	 şeriatı	 “İnsanlardan	 sudur	 eden	 ef’al-i	 ihtiyariyeyi	
bir	nizam	ve	intizam	altına	alıp	tahdit	eden	kaidelerin	hülasasıdır.	Veya	devletin	
işlerini	 tanzim	 eden	 nizamların,	 düsturların,	 kanunların	mecmuasıdır.”	 (İ.	 İcaz,	
238.)	şeklinde	tarif	eder.	Yüce	Allah	insanların	iradi	fiillerini	adalet	çerçevesinde	
sınırlamak	için	kelam	sıfatından	gelen	“Şeriat-ı	Diniyesini”	insanlara	öğretmiştir.	



Kelamı	olan	Kur’ân-ı	Kerimden	kaynaklanan	“Şeriatta	yüzde	doksan	dokuz	ahlak,	
ibadet,	 ahiret	 ve	 fazilete	 aittir,	 yüzde	 biri	 siyasete	 bakar,	 onu	 da	 ulu’l-emirler	
düşünmelidir.”	(ESDE,	Divan-ı	Harb-i	Örfi,	127.)		

Bu	manada	Allah’ın	tekvini	ve	teşrii	iradesinin	tamamı	şeriattır.	Bu	sebepel	
tabiat	kanunları	da	Allah’ın	tekvini	iradesi,	yani	kevnî	şeriattır.	İslam	bilginlerine	
göre	 teşriî	 şeriatın	 kaynağı	 “Kitap,	 Sünnet,	 İcma,	 Kıyas,	 İstihsan,	 Mesalih-i	
Mürsele,	 Örf	 ve	 Istıshab”dır.	 Hal	 böyle	 olunca	 Kitap	 ve	 Sünnet	 İlahi	 irade,	
diğerleri	 ise	 bu	 iki	 temel	 kaynağı	 ters	 düşmeyecek	 şekilde	 insan	 aklının	
ürünüdür.	 İnsanlar	 ihtiyaca	 göre,	 şartların	 gereği,	 maslahatı	 da	 esas	 alarak	
insanlar	 arasında	 adaleti	 sağlamak	 için	 yasaları,	 kanunları	 ve	 yönetmenlikleri	
yaparak	 uygulamaya	 koyarlar.	 Bunların	 tamamı	 insanların	 ihtiyacına	 cevap	
verdiği,	 adaleti	 sağladığı	 ve	 Kur’an	 ve	 Sünnete	 ters	 düşmediği	 sürece	 şeriatın	
birer	 emridir	 ve	 bunlara	 uymak	 dinen	 vaciptir.	 Böylece	 şeriat	 “meşveretin”	 ve	
“içtihadın”	neticesi	olan	hükümler	kurallar	olup	insanların	ihtiyacına	cevap	verir	
ve	aralarında	hak	ve	adaleti	sağlar.	Bu	sebeple	ilim	sahiplerinin	içtihat	etmeleri	
ve	 insanların	 aralarındaki	 anlaşmazlıklara	 çözüm	 üretmeleri	 dini	 bir	 emir	 ve	
ibadettir.	

	
	Hakimiyet	 ve	Allah’ın	 Hakimiyeti:	 Yüce	 Allah	 kainatın	 yaratıcısıdır	 ve	

Allah’tan	 başka	 ilah	 yoktur.	 Allah’ın	 ilim,	 irade	 ve	 kudreti	 tüm	 kainatın	 içini,	
dışını,	altını	ve	üstünü	kuşatmıştır.	Mülk	umumen	onundur.	O	mülkü	dilediğine	
verir	ve	dilediğinden	alır.	 (Âl-i	 İmran,	3:	26.)	Ancak	Allah	 insanlara	cüz’i	olarak	
ilim,	 irade	 ve	 kudret,	 hakimiyet	 ve	 malikiyet	 verip	 imtihan	 etmektedir.	 Allah	
“Müntakim”	olduğu	için	insanların	günahlarından	dolayı	onlardan	intikam	almak	
üzere	 bazen	 mülkünü	 zalime	 verir,	 sonra	 toplum	 düzelince	 onlara	 şefkat	 ve	
merhametinden	 dolayı	 da	 mülkünü	 adil	 birisine	 verir	 ve	 mükafatlandırır.	
İktidara	 Nemrut	 ve	 Firavunların	 hakim	 olması	 ve	 insanlara	 zulmedip	 fesat	
çıkarmaları	 Allah’ın	 iradesi	 ve	 kudreti	 iledir;	 ancak	 Allah	 adaletten	 razı	 olur,	
zulüm	 ve	 fesada	 rızası	 yoktur.	 Allah	 insanları	 yeryüzünde	 tasarrufa	 memur	
halifeler	 yaptığı	 için,	 her	 insanın	 eli	 altındakileri	 yönettiği	 gibi,	 toplumun	 da	
yönetime	 ihtiyacı	 vardır.	 Zayıfların	 korunması,	 zalimlerin	 cezalandırılması,	
aralarında	 hak	 ve	 adaletin	 sağlanması	 için	 gereklidir.	 Dolayısıyla	 insanların	
yönetime	 talip	 olmaları,	 yasa	 yapmaları,	 akıl	 ve	 iradeleri	 ile	 tasarrufta	
bulunmaları	 Allah’ın	 iradesine	 karışmak	 veya	 Allah’ın	 hakimiyetine	 gölge	
düşürmek	şeklinde	anlaşılamaz.	 İlmi	yetersiz,	aklı	noksan	olan;	ama	kendilerini	
yönetime	 layık	 görenler	 “Hüküm	Allah’ındır”	 (Yusuf	 Suresi,	 12:	 40,	 67.)	 ayetini	
kendilerine	 delil	 getirerek	 beğenmedikleri	 yöneticileri	 Allah’ın	 hükmü	 ile	
hükmetmemek	ve	küfre	girmekle	suçlamışlardır.		

İlk	 olarak	 Hariciler	 Hz.	 Ali’ye	 (ra)	 Allah’ın	 hükmü	 varken	 hakemin	
hükmünü	 kabul	 ederek	 tekfir	 ettiler.	 Bu	 zihniyet	 tarih	 boyunca	 müslümanları	
küfürle	itham	edip	fitne	çıkarmış	ve	kan	dökmüştür.	Onlar	İslamı	kendilerine	has	
kılarak	 kenidilerini	 Allah’ın	 hakimiyetini	 sağalayan	 “Hizbullah”	 kabul	 edip	
kendileri	gibi	düşünmeyenleri	küfürle	itham	ederler.		

1876	yılında	Abdulhamid’i	“Kanun-i	Esasi”yi	kabul	ve	ilan	ettiği	için	küfürle	
itham	 edip	 “Kim	 Allah’ın	 indirdikleri	 ile	 hükmetmezse	 onlar	 kâfilerin	 tâ	
kendileridir”	 (Maide,	5:	44.)	demişlerdir.	Bunlara	karşı	Bediüzzaman	hazretleri	
“Biçare	bilmez	ki	hükmetmeyen,	bilmana	kabul	etmeyen	demektir”	(Münazarat,	
124.)	 diye	 İslam	 bilginlerinin	 bu	 konudaki	 ortak	 görüşü	 ile	 cevap	 vermiştir.	
İmam	Fahrettin-i	Razî’nin	dediği	gibi	“hemen	tekfire	yeltenmek,	kendini	beğenen	



cahillerin”	 yapacağı	 iştir.	 (İ’câzu’l-Kur’ân,	 3:5.)	 Onlar	 din	 konusundaki	
cehaletlerini	 böyle	 ilan	 etmişlerdir.	 Her	 nedense	 bu	 hüküm	Allah’ın	 hükmü	 ile	
hükmetmeyen	 tüm	 inananları	 ilgilendirdiği	 halde	 sadece	 idareciler	 hedefe	
konularak	yöneticilerin	küfrüne	hükmetmektedirler.	Bu	da	onların	dini	siyasete	
ve	 dünyaya	 alet	 ettiklerini,	 din	 ile	 dünyayı	 talep	 ettiklerine	 delildir.	 Din	 ile	
dünyayı	 talep	etmek	 ise	dinen	yasaklanmış	bir	husustur.	Peygamberimiz	 (asm)	
“Din	 ile	 dünyayı	 talep	 edenlere	 yazıklar	 olsun!”	 buyurmuş,	 dini	 dünyaya	 alet	
edenler	tehdit	edilmiştir.	

Ayeti	 siyasi	 olarak	 yorumlayıp	 kendi	 siyasetlerine	 alet	 etmek	 isteyenler	
“Hakimiyet	Allah’ındır”	diyenler	“insanların	yasa	yapma	ve	hüküm	verme	hakları	
yoktur”	demek	istiyorlar.	Ayrıca	“Allah’ın	hükmünün	ne	olduğunu	ben	bilirim	ve	
benim	 hükmüm	 Allah’ın	 hükmüdür”	 demiş	 oluyorlar.	 Halbuki	 Peygamberimiz	
(asm)	Medine’ye	hicret	ettiği	zaman	müşrikler,	Yahudiler	ve	müslümanlarla	bir	
araya	 gelerek	 Medine’yi	 korumak	 için	 47	 maddelik	 “Sözleşme”	 yaptı.	 Bunun	
yürütme	 konusunda	 yetkiyi	 Peygamberimize	 (asm)	 verdiler.	 Peygamberimiz	
(asm)	 hayatı	 boyunca	 bu	 sözleşmeye	 uydu	 ve	 uymayanları	 cezalandırdı.	
Peygamberimiz	(asm)	yetkiyi	kimden	almış	oldu?	İnananlar	Allah’ın	emri	olarak	
peygamberimize	 itaat	 ettiler.	 Müşrikler	 ve	 Yahudiler	 neden	 itaat	 ettiler?	
Sözleşme	 gereği.	 Dolayısıyla	 insanlara	 hükmetme	 ve	 hakimiyet	 yetkisi	 toplum	
tarafından	 verildiği	 gibi,	 yasamayı	 da	 toplumun	 seçilenleri	 yapabilirler.	
Peygamberimizin	(asm)	uygulaması	böyle	idi.	

	
Hürriyet:	Allah	insana	akıl	ve	irade	vererek	hür	yaratmış,	kitap	göndererek	

aklına	 hitap	 edip	 hürriyet	 içinde	 ibadet	 etmesini	 istemiştir.	 Hürriyet	 olmadan	
sorumluluk	 yüklenmez.	 Hürriyet	 baskının	 olmamasıdır.	 Bunun	 için	 Kur’an-ı	
Kerim	“Dinde	zorlama	yoktur”	 (Bakara,	2:	256.)	buyurarak	baskının	olmadığını	
ifade	eder.	Hürriyetin	zıddı	istibdaddır.	İslam	istibdadın	her	çeşidini	kaldırıp	tam	
bir	hürriyeti	tesis	etmek	için	gelmiştir.	Bu	hususu	Bediüzzaman	hazretleri	şöyle	
ifade	eder:	“Kavmin	efendisi	ona	hizmet	edendir”	(Keşfu’l-Hafa,	1:462.)	hadisinin	
sırrıyla,	 şeriat	 âleme	 gelmiş;	 tâ	 istibdadı	 ve	 zalimane	 tahakkümü	 mahvetsin.”	
(ESDE,	Divan-ı	Harb-i	Örfi,	121.)	buyurarak	izah	eder.		

Ayrıca	Bediüzzaman	“Hürriyet	budur	ki:	Kanun-u	adalet	ve	tedipten	başka,	
hiç	 kimse	 kimseye	 tahakküm	 etmesin.	 Herkesin	 hukûku	mahfuz	 kalsın,	 herkes	
harekât-ı	meşruasında	 şâhâne	 serbest	 olsun	 "Allah'ı	 bırakıp	 da	 birbirimizi	 rab	
edinmeyelim.	"	 (Âl-i	 İmrân,	3:64.)	nehyinin	sırrına	mazhar	olsun.	 ”	 (Münazarat,	
138-139.)	“Evet,	hürriyet-i	şer'iye	Cenab-ı	Hakkın	Rahman,	Rahîm	tecellîsiyle	bir	
ihsanıdır	ve	imanın	bir	hassasıdır.”	(Hutbe-i	Şâmiye,	67.)	buyurur.	“Nasıl	hürriyet	
imanın	hassasıdır?”	diyenlere	“Rabıta-i	iman	ile	Sultan-ı	Kâinata	hizmetkâr	olan	
adam,	başkasına	tezellül	ile	tenezzül	etmeye	ve	başkasının	tahakküm	ve	istibdadı	
altına	 girmeye	 o	 adamın	 izzet	 ve	 şehamet-i	 imaniyesi	 bırakmadığı	 gibi;	
başkasının	 hürriyet	 ve	 hukukuna	 tecavüz	 etmeyi	 dahi,	 o	 adamın	 şefkat-i	
imaniyesi	 bırakmaz.	 Evet,	 bir	 padişahın	 doğru	 bir	 hizmetkârı,	 bir	 çobanın	
tahakkümüne	tezellül	etmez.	Bir	biçareye	tahakküme	dahi	o	hizmetkâr	tenezzül	
etmez.	 Demek	 iman	 ne	 kadar	mükemmel	 olursa,	 o	 derece	 hürriyet	 parlar.	 İşte	
Asr-ı	Saâdet.	”	(Münazarat,	145.)	şeklinde	cevap	verir.		

	
Adalet:	Allah’ın	kesin	emri	olup	 insanın	akıl,	 şehvet	 ve	öfke	duygularının	

vasat	ve	istikameti	olan	hikmet,	iffet	ve	şecaatin	gerektirdiği	adl	ve	adalettir.	İfrat	
ve	tefrit	haksızlık	ve	zulümdür.	Kur’an-ı	Kerimin	dört	esasından	birisi	adalettir.	



Diğer	 üçü	 tevhid,	 nübüvvet	 ve	 haşirdir.	 Allah	 adildir	 adaleti	 sever	 ve	 emreder.	
Allah	 zulmü	 kendisine	 haram	 kılmış,	 herkese	 de	 haram	 kılmıştır.	 Allah	 asla	
zulmetmez.	“Hiç	kuluna	zulmeder	mi	Hüdâ’sı	/	Kulunun	çektiği	kendi	cezası...”		

Adalet	 hak	 sahibine	 hakkını	 vermek	 ve	 haksızı	 cezalandırmaktır.	 Cenab-ı	
Hakkın	 nazarı	 adaletinde	 hak	 haktır,	 küçüğüne	 büyüğüne	 bakılmaz.	 Bir	 fert	
umumun	 selameti	 için	 dahi	 feda	 edilmez.	 Bir	 masumun	 hakkı	 bütün	 halk	 için	
dahi	 iptal	 edilemez.	 Buna	 “Adalet-i	mahza”	 denir.	 Yüce	 Allah	Kur’an-ı	 Kerimde	
“Kim	bir	cana	kıymamış	veya	yeryüzünde	fesat	çıkarmamış	birini	öldürürse	tüm	
insanları	 öldürmüş	 gibidir.	 Kim	 de	 birine	 hayat	 verirse	 bütün	 insanlara	 hayat	
vermiş	gibidir.”	(Maide,	5:32.)	buyurarak	“Adalet-i	Mahza”nın	bireyin	hukukunu	
korumak	olduğunu	ifade	etmiştir.	

Adalet	 ilm-i	 siyaset	ve	 tarih	 felsefesi,	hukuk,	 ahlak	ve	 fıkhın	 temelidir.	Bu	
sebeple	 Bediüzzaman	 “Adalet	 ve	 İbadeti”	 birlikte	 zikreder.	 Kainatta	 adaletin	
tecellisi	“İsm-i	Adl”in	cilve-i	azamıdır.	Bu	bağlamda	denge,	simetri,	uyum,	ahenk	
ve	estetik	gibi	her	şeyin	adaletle	ilgisi	vardır.	İktisat	adaletin	gereğidir.	Adil	olan	
iktisatlı	olur.	Hal	böyle	olunca	iktisat	demek	adaletli	üretim,	dağıtım	ve	paylaşım	
demektir.	 Adil	 olamayan	 ahlaki	 de	 olamaz.	 Ahlak	 demek	 davranışlarda	 ve	
ilişkilerde	 adaleti	 gözetmek	 demektir.	 Adalet	 güzeldir,	 zulüm	 ve	 haksızlık	
çirkindir.	Adaletin	olmadığı	yerde	güzellikten	de	söz	edilemez.		

Adalet	 hürriyetle	 beraber	 sınırlılık,	 sorumluluk	 ve	 kuralcılıktır.	 Kuralları	
koymazsanız	ve	bunu	herkese	öğretmezseniz	adaleti	sağlayamazsınız.	Bunun	için	
yönetimde	 esas	 olan	 adil	 kurallar	 koymak	 ve	 bunu	 herkese	 uygulamak,	 bu	
konuda	 imtiyaza	 fırsat	 vermemektir.	 Bunun	 için	 Bediüzzaman	 “Cumhuriyet	 ki	
adalet,	meşveret	ve	kanunda	inhisar-ı	kuvvetten	ibarettir”	ifadesini	kullanır.	

	
Hukuk:	 Yüce	 Allah’ın	 en	 mühim	 ve	 azam	 isimlerinden	 birisi	 de	 “Hak”	

ismidir.	Mehmet	Akif	Ersoy;	“Hâlıkın	na-mütenahi	adı	var	en	başı	Hak	/	Ne	büyük	
şey	kul	için	Hakkı	tutup	kaldırmak”	diyerek	Hakkı	müdafaanın	kul	için	çok	büyük	
bir	değer	olduğunu	şairane	bir	üslup	ile	ifade	etmektedir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 “Hak	 daima	 galiptir.	 Mağlup	 edilemez	 ve	 hakka	
galebe	de	çalınamaz”	buyurmuşlardır.	Burada	hakkın	Allah	katında	değeri,	 asla	
mağlup	 edilemeyeceği	 ve	 haklının	 daima	 üstün	 olduğunu	 ifade	 etmektedir.	
İnsanlar	güçlü	oldukları	için	değil,	haklı	oldukları	için	güçlüdürler.		

Mücadeleler	 içerisinde	 en	 mühim	 mücadele,	 en	 büyük	 cihat	 hakkı	
müdafadır.	Gerçekte	cihadın	amacı	da	hakkı	müdafaa	ve	hakkı	hâkim	kılmaktır.	
Savaş,	 hukuku	 korumak	 içindir.	 Adalet,	 hakkı	 hak	 sahibine	 vermek,	 haksızı	
cezalandırmaktır.	 Mahkemelerin	 ve	 hâkimlerin	 vazifesi	 hukuk-u	 ibadı	
korumaktır.	 Ahir	 zamanda	 insanların	Hakk’ı	 ihlal	 ve	 hukuku	 çiğneyerek	 büyük	
bir	hüsrana	düşeceklerini	Asr	suresinde	ifade	eden	yüce	Allah,	hakkı	ve	hukuku	
müdafaanın	nasıl	olması	gerektiğini	de	şöyle	beyan	ediyor:	“Asra	yemin	olsun	ki,	
insanlar	hüsrandadır.	Ancak	 iman	edip,	salih	amel	 işleyenler	ve	Hakkı	müdafaa	
eden,	 sabrı	 tavsiye	 edenler	 müstesnadır.”	 (Asr,	 103:	 1-3.)	 Bu	 sure	 hukuk	
mücadelesinin	 iman,	 salih	 amel,	 hakkı	 tavsiye	 ve	 sabrı	 tavsiye	 ile	 mümkün	
olabileceğini	 ifade	 etmektedir.	 Acelecilik	 ve	 sabırsızlığın	 da	 hukuku	 ihlale	
sebebiyet	vereceğini	belirtiyor.		

Hukukun	 üstünlüğü	 ilkesinin	 hâkim	 olabilmesi	 için	 hürriyetin	 olması	
şarttır.	Kişinin	hür	olmadığı	yerde	hak	ve	hukuktan	söz	edilemez.	Hak	ve	hukuk	
mücadelesi	 bir	 bakımdan	 hürriyet	mücadelesidir.	 Hak	 ve	 hürriyeti	 birbirinden	
ayırmak	mümkün	değildir.	Hakkı	müdafaa	etmek	kolay	değildir.	Yalnız	kalmak,	



itilmek	ve	horlanmak	hakkın	müdafilerinin	çilesidir.	Peygamberimiz	(sav)	“Ömer	
hakkı	 müdafaa	 ettiği	 ve	 doğruluktan	 ayrılmadığı	 için	 arkadaşı	 yoktur”	
buyurdular.	

	
Hukuk	Devleti:	Hukukun	üstünlüğünü	 savunan	 ve	hürriyet	 içinde	 kanun	

hakimiyetine	 dayanan	 devlete	 hukuk	 devleti	 denir.	 Hukuk	 devletinde	 kişisel	
haklar	güvence	altındadır.	İnsan	Hakları	Evrensel	Beyannamesinde	kabul	edilen	
“Temel	Hak	ve	Hürriyetler”	koruma	altına	alınmıştır.	Bir	devletin	hukuk	devleti	
olabilmesi	 ve	 bireysel	 hakları	 hürriyet	 içinde	 kullanabilmesi	 “Demokrasi”	 ile	
mümkün	olduğu	için	demokratik	devlettir.		

Devlet	bir	bakıma	iktidar	demektir.	Bürokratik	ve	demokratik	olmak	üzere	
iki	nevi	 iktidar	vardır.	Bürokratik	 iktidar	bürokrasinin	yönetimidir.	Bürokrasiyi	
halk	 seçmez.	 Atama	 ile	 gelirler.	 Halkın	 vergileri	 ile	 halka	 hizmet	 etmekle	
mükellef	 oldukları	 halde	 halka	 tepeden	 bakarlar.	 Zaman	 içinde	 kendisini	
korumak	için	hukûkî,	ekonomik	ve	siyasi	dayanaklar	edinmişlerdir.	Memurlarını	
halktan	 devşirirler	 ve	 onları	 toplumun	 efendisi	 olduklarına	 inandırırlar.	
Bürokrasinin	ülkeye	ve	iktidara	hâkim	olduğu	yerlerde	demokratik	iktidarın	da	
sınırlarını	 belirlemeye	 çalışırlar.	 Ülkemizde	 bilhassa	 tek	 parti	 ve	 milli	 şef	
dönemlerinde	 ülkeye	 tam	 bir	 bürokratik	 iktidar	 hâkim	 olmuştur.	 Cumhuriyet	
rejimini	 de	 kendilerine	 benzeterek	 tam	 bir	 bürokratik	 cumhuriyet	 haline	
getirmişlerdir.	 1950’de	 siyasi	 olarak	 çok	 partili	 sisteme,	 yani	 demokrasiye	
geçildikten	sonra	da	ülkeye	hâkim	olan	bu	bürokratik	yapı	tek	parti	döneminin	
değer,	 amaç	 ve	 iktidar	 paylaşımını	 devam	 ettirmek	 için	 ellerinden	 geleni	
yapmışlardır.	 Demokratik	 süreç	 bunların	 kendilerine	 verdikleri	 hayalî	
hâkimiyetlerini	 sınırladıkları	 için	 demokrasiyi	 asla	 sevmezler.	 Bu	 iktidar	
elitlerinin	 dillerindeki	 demokrasi	 kelimesi	 bir	 süs	 olmaktan	 öte	 herhangi	 bir	
mana	 ifade	 etmez.	 Bütün	 gayretleri	 demokrasiyi	 de	 kendilerine	 benzer	 hale	
getirmektir.	İstedikleri	totaliter	bir	cumhuriyettir.	

Demokratik	 iktidar	 ise	 halkın	 hür	 seçimle	 belirlediği	 geçici	 bir	 iktidardır.	
Halk	 onu	 her	 şeye	 yetkili	 bilir	 ve	 her	 sorunun	 altından	 kalkması	 beklenir.	
Gerçekte	 ise	 her	 konuda	 yetkili	 değildir;	 ama	 her	 konuda	 sorumludur.	 Zira	
yetkilerin	 belirlendiği	 anayasa	 ve	 yasaların	 dışına	 çıkması	 mümkün	 değildir.	
Anayasa’yı	değiştirmek	ve	yasaları	yapma	yetkisi	vardır;	ama	bunu	kullanmak	o	
kadar	 da	 kolay	 değildir.	 Yılların	 bürokratik	 gelenekleri	 ve	 anti-demokratik	
yasaları	buna	imkân	vermez.	Bu	durumda	davul	demokratik	iktidarın	boynunda	
çomak	 ise	 bürokrasinin	 elindedir.	 Demokrasinin	 gelişmesi	 için	 atılan	 adımlar	
bürokratlar	 tarafından	 geleneksel	 cumhuriyete	 aykırılık	 iddiası	 ile	 engellenir.	
Demokratik	iktidarın	cumhuriyet	ile	bir	problemi	yoktur,	cumhuriyeti	demokrasi	
ile	 taçlandırmak	 isterler.	 Amaçları	 demokratik	 bir	 cumhuriyettir;	 ama	 ne	 ki,	
ülkeye	 hâkim	 olan	 bürokratik	 iktidar	 tarafından	 cumhuriyet	 düşmanlığı	 ile	
engellenir.	

Demokratik	 iktidar	 demokrasinin	 gereği	 olan	 kişi	 hak	 ve	 hürriyetlerinin	
lehinde	çalışan	ve	bürokratik	iktidarı	sınırlayan	iktidardır.	Ama	ne	ki	ülkenin	her	
sıkıntısının	 sorumlusu	 demokratik	 iktidar,	 her	 başarının	 sahibi	 bürokratik	
iktidar	 olduğu	 vurgulanır.	 İhtilalleri	 doğuran,	 militarizmi	 destekleyen	 ve	
alkışlayan	 bürokrasi,	 bütün	 olumsuzlukların	 sebebini	 demokratik	 iktidarlara	
yüklediğini	 bilmeyenimiz	 yoktur.	 12	 Eylül	 ihtilalini	 yapanların	 siyasi	 partileri	
“tencereyi	 pisletmekle”	 suçlayıp	 kapatmasının	 nedeni	 budur.	 Bürokratik	
iktidarın	 destekçileri	 azınlıktır;	 ama	 kendilerini	 destekleyen	 yasalardan,	



kurumlardan,	 medya,	 kilit	 bürokratik	 mevkidekilerle	 ve	 halkı	 aldatarak	
çoğunluğun	desteğini	alabilir	ve	seçilmiş	olmalarını	istismar	ederek	demokrasiyi	
kendi	 amaçları	 doğrultusunda	 kullanıp	 yozlaştırırlar.	 Böylece	 devlet	 hukuk	
devleti	 olmaktan	 çıkar,	 kanun	 devleti	 haline	 gelir.	 Kanunların	 amacı	 iktidarın	
gücünü	 hukuk	 lehinde	 sınırlamak	 iken,	 hukuksuz	 ve	 kendilerini	 güçlendiren	
yasalarla	 güçlerine	 güç	 katarak	 hürriyetleri	 kısıtlayıp	 devleti	 hukuk	 devleti	
olmaktan	çıkarıp	zulüm	devleti	haline	getirirler	ki	buna	Bediüzzaman	“İstibdadı	
Mutlak”	demiştir. 

	
Meşveret	ve	Şura:	Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Ey	Resulüm	Sen	onların	

kusurlarını	 affet,	 onlar	 için	 Allah’a	 istiğfarda	 bulun	 ve	 dünya	 işlerinde	 onlarla	
istişare	 et.	 Bir	 de	 karar	 verdiğin	 ve	 azmettiğin	 zaman	 Allah’a	 tevekkül	 et	 ve	
güvenerek	 gayret	 et.	 Allah	 kendisine	 güvenenleri	 sever.”	 (Al-i	 İmran,	 3:159.)	
"Mü’minler	 Allah’ın	 davetine	 icabet	 ederler	 ve	 namazlarını	 dosdoğru	 kılarlar.	
Dünyaya	ait	 işleri	de	aralarında	şura	 iledir.	Allah’ın	kendilerine	verdiği	rızıktan	
da	infak	ederler.”	(Şura,	42:38)	ayetleri	ile	meşveret	ve	şurayı	emretmiş,	şuranın	
önemini	vurgulamk	için	sureye	“Şura	Suresi”	adını	vermiştir.	

Yüce	Allah’ın	emretmiş	olduğu	istişare	dinin	sosyal	ve	siyasi	hayata	bakan	
önemli	 emirlerindendir.	 Allah’ın	 istişare	 emri	 amacına	 uygun	 olarak	 ifa	
edilmediği	 için	 Müslümanlar	 arasında	 büyük	 sıkıntılar	 yaşanmakta,	 ortak	 akıl	
oluşmamakta,	 belli	 amaçlara	 yönelik	 ortak	 çalışmalar	 yapılamamakta	 ve	
dolayısıyla	yardımlaşma	sağlanamamaktadır.	

Bireysel	 düşünce	 ve	 fikirler	 etrafında	 bir	 araya	 gelen	 gruplar	 sinerji	
meydana	 getirmek	 bir	 tarafa	 bir	 lidere	 bağlı	 bin	 kişi	 bir	 kişi	 hükmüne	
geçmektedir.	 Bu	 durumda	 ihlaslı	 bir	 çalışma	 da	 yapılamadığı	 için	 hizmetin	
kutsiyetine	 halel	 gelmektedir.	 Bir	 lidere	 bağlı	 gruplar	 lider	 konumunda	 olan	
kişinin	 başkaları	 tarafından	 çeşitli	 etkenlerle	 ve	 sebeplerle	 yanıltılması	 sonucu	
onun	bağlıları	da	yanılmaktan	kendilerini	kurtaramamaktadır.	Bu	da	uyanık	ehl-i	
dalalet	ve	ehl-i	bid’anın	işini	kolaylaştırmakta	ve	Müslümanların	geri	kalmasına	
sebep	olmaktadır.	

Batıda	 demokrasinin	 gelişmesi	 İslam’ın	 istişare	 emrinin	 bir	 derece	
uygulanmasını	netice	vermiştir.	Kur’ân’ın	 istişare	ve	şura	emri	 ile	Peygamberin	
ve	 “Hulefa-i	 Raşidinin”	 uygulamaları	 günümüz	 demokrasisinden	 daha	 geniş	 ve	
kapsamlı,	sonuç	itibarıyla	daha	verimli	ve	tesir	bakımından	daha	etkili	olmuştur.	
Bu	 nedenle	 bireysel	 anlamda	 “İstişare”	 sosyal	 ve	 siyasi	 hayatta	 “şura”	
prensibinin	 çok	 detaylı	 olarak	 bilinmesi	 ve	 uygulanması	 gerekir.	 Bediüzzaman	
Said	 Nursi	 hazretleri	 “Hutbe-i	 Şamiye”de	 Müslümanların	 ve	 İslam	 dünyasının	
teknik,	ekonomik,	sosyal	ve	siyasi	sahada	geri	kalmalarının	“meşveret	ve	şuraya”	
gereken	 önemin	 verilememesinden	 kaynaklandığını	 açıkça	 ifade	 eder	 ve	 şöyle	
der:	 “Müslümanların	 hayat-ı	 içtimaiye-i	 İslamiyedeki	 saadetlerinin	 anahtarı,	
meşveret-i	 şer’iyedir.	 “Onların	 işleri	 aralarında	 şura	 iledir”	 (Şura,	 42:38)	 ayet-i	
kerimesi,	şurayı	esas	olarak	emrediyor.	Evet	nasıl	ki,	nev’-i	beşerdeki	“telâhuk-u	
efkâr”	ünvanı	altında	asırlar	ve	zamanların	tarih	vasıtasıyla	birbiriyle	meşvereti,	
bütün	beşeriyetin	 terakkiyatı	 ve	 fünunun	esası	 olduğu	gibi;	 en	büyük	kıta	olan	
Asya’nın	en	geri	kalmasının	bir	sebebi,	o	şurây-ı	hakikiyeyi	yapmamasıdır.	Asya	
kıtasının	ve	istikbâlinin	keşşafı	ve	miftahı	şurâdır.	Yani,	nasıl	fertler	birbirleriyle	
meşveret	 eder;	 taifeler,	 kıtalar	 dahi	 o	 şurayı	 yapmaları	 lazımdır.”	 (Hutbe-i	
Şamiye,	61.)	



Bediüzzaman	 iki	 şeye	 çok	 önem	 verir.	 Birincisi,	 hürriyet,	 ikincisi	
meşveret…	 Sosyal	 ve	 siyasi	 hayatımızın	 olmazsa	 olmazı	 Bediüzzaman’a	 göre	
hürriyet	ve	meşverettir.	“Asya	kıtasının	ve	istikbalinin	keşşafı	ve	miftahı,	şûradır.	
Yani	 nasıl	 fertler	 birbiriyle	 meşveret	 eder;	 taifeler,	 kıtalar	 dahi	 o	 şûrayı	
yapmaları	lâzımdır	ki,	üç	yüz	belki	dört	yüz	milyon	İslâm’ın	ayaklarına	konulmuş	
çeşit	 çeşit	 istibdatların	 kayıtlarını,	 zincirlerini	 açacak,	 dağıtacak,	 meşveret-i	
şer'iye	ile	şehamet	ve	şefkat-i	imaniyeden	tevellüt	eden	hürriyet-i	şer'iyedir	ki,	o	
hürriyet-i	 şer'iye,	 âdâb-ı	 şer'iye	 ile	 süslenip,	 garp	 medeniyet-i	 sefihanesindeki	
seyyiatı	 atmaktır”	 ifadeleri	 ile	 bu	 hususu	 ders	 verir.	 (Hutbe-i	 Şamiye,	 Altıncı	
Kelime,	61.)	

Hürriyet,	bilhassa	bireylerin	hür	olması	meşveretin	de	sağlıklı	olması	 için	
şarttır.	 İnsanlar	 farklı	 düşünmüyorlarsa	 düşünmüyorlar	 demektir.	 Meşveret	
farklı	 görüşleri	 oraya	 çıkarmayı	 ve	 ortak	 bir	 görüş	 üzerinde	 fikir	 birliği	
sağlamayı	 ve	 herkesin	 desteğini	 almayı	 ve	 hep	 beraber	 sahip	 çıkmayı	 netice	
verir.	 Sadece	 liderin	 fikrini	 kabul	 ettirmek	 için	 yapılan	 istişareler	meşveretten	
çok	 “ikna	 toplantısı”	 olur	 ve	 göstermelik	 birliktelikten	 öte	 hiçbir	 mana	 ifade	
etmez.	Bu	nedenle	istişare	üyelerinin	hürriyeti	çok	daha	önemlidir.	

Kur’ân-ı	 Kerim	 Hz.	 Süleyman	 (as)	 zamanında	 yaşayan	 ve	 Müslüman	
olmayan	 Belkıs’ın	 yaptığı	 istişareyi	 örnek	 gösterir.	 (Neml,	 29-33.)		
Peygamberimiz	 (sav)	 sahabeleri	 ile	 istişare	 etmeden	 kendi	 başına	 karar	
vermezdi.	İstişareyi	gündeme	taşıyan	ve	istişarenin	önemini	en	güzel	şekilde	dile	
getiren	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleridir.	Bediüzzaman	bilhassa	günümüzde	
sosyal	 ve	 siyasi	 hayat	 daha	 girift	 hale	 geldiği	 ve	 gerek	 bireysel	 ihtiyaçları	
karşılamada,	gerekse	sosyal	ve	siyasi	hayatın	düzeni	konusunda	bir	kişinin	her	
şeyi	bilemeyeceği	ve	her	hususu	göremeyeceği	 için	meşverete	 ihtiyaç	olduğunu	
söyler.	 “Müslümanların	 hayat-ı	 içtimaiye-i	 islamiyedeki	 saadetlerinin	 anahtarı	
meşveret-i	 şer’iyedir.	 ‘Ve	 şavirhum	 fi’l-emr’	 ayet-i	 kerimesi	 şûrayı	 esas	 olarak	
emrediyor”	(Hutbe-i	Şamiye,	65.)	buyurur.		

Bu	 zamanda	 ancak	milletin	 kalbi	 hükmünde	 olan	 “Meclis-i	Mebusan”	 adil	
yönetimi	yapabilir.	Bediüzaman	 “Bu	zamanda	 revabıt-i	 içtima	o	kadar	 tekessür	
etmiş	 ve	 levazım-ı	 taayyüş	 o	 derece	 taaddüt	 etmiş	 ve	 semerat-ı	 medeniyet	 o	
kadar	 tefennün	 etmiş	 ki,	 ancak	 yalnız	 kalb-i	 millet	 hükmünde	 olan	 Meclis-i	
Mebusan	 ve	 fikr-i	 ümmet	makamında	 olan	meşveret-i	 şer’î	 ve	 seyf	 ve	 kuvvet-i	
medeniyet	menzilinde	bulunan	hürriyet-i	 efkâr	o	devleti	 taşıyabilir	 ve	 idare	ve	
terbiye	edebilir.”	(Divan-ı	Harb-i	Örfî,	85.)	demektedir.	

	
Ulu’l-Emre	İtaat:	Müslümanların	işlerini	gördürmek	için	seçtikleri	ehliyetli	

ve	liyakatli	kişiye	ulu’l-emr	denir.	Yani	işleri	idare	eden	ve	yapmasını	bilen	kimse	
demektir.	 Kur’an-ı	 Kerim	 “işi	 ehline	 vermeyi”	 (Nisa,	 4:	 58.)	 emretmiş,	 işin	 ehli	
olana	da	uymayı	ve	 itaat	etmeyi	emretmiştir.	(Nisa,	59.)	Ancak	bu	itaati	mutlak	
bırakmayarak	kayıt	 altına	da	 almıştır.	 Zira	mutlak	 itaat	 ancak	Allah’adır.	 Şuara	
Suresinde	 “Yeryüzünde	 bozgunculuk	 yapan	 ve	 ıslah	 etmeyip	 haddi	 aşanların	
emrine	 uymayın”	 (Şuara,	 26:	 151-152.)	 ferman	 eder.	 Peygamberimiz	 (asm)	 bu	
ayetin	 ifade	 ettiği	 manayı	 “Allah’a	 isyanda	 kula	 itaat	 yoktur;	 itaat	 marufadır;	
masiyet	 emredilirse	 dinlemek	 de	 itaat	 etmek	 de	 yoktur”	 (Buhârî,	 Âhâd,	 1;	
Müslim,	 İmâre,	39-40;	Ebû	Davud,	Cihad,	87;	Nesaî,	Bey'at	34;	 İbn	Mace,	Cihad,	
40.)	buyurmuşlardır.	

Kur’an-ı	Kerimde	“Umerâ”	demeyip	“Ulu’l-Emr”	buyurmasının	hikmeti	ilim	
ve	beceri	sahibi	ve	işin	ehli	olan	anlamına	geldiği	içindir.	Yani,	sanat	ve	mahareti	



ile	beceri	sahiplerine	ulu’l-emr,	işin	ehli	denilmektedir.	Dolayısıyla	hangi	konuda	
olursa	olsun	sözü	dinlenip	itaat	edilmeye	layık	olanlar	işinin	ehli	olanlardır.	Söz	
konusu	 “emr”	 yani	 iş	 olunca	 salahat	 aranmaz,	 maharet	 aranır.	 Nitekim	
Bediüzzaman	hazretleri	bu	konuya	şöyle	açıklık	getirir:	

“Hamiyet	 ayrı,	 iş	 ayrıdır.	 Bence	 bir	 kalb	 ve	 vicdan	 fezail-i	 İslâmiye	 	 ile	
mütezeyyin	 olmazsa,	 ondan	 hakikî	 hamiyet	 ve	 sadakat	 ve	 adalet	 beklenilmez.	
Fakat	iş	ve	sanat	başka	olduğu	için,	fâsık	bir	adam	güzel	çobanlık	edebilir.	Ayyaş	
bir	 adam,	 ayyaş	 olmadığı	 vakitte	 iyi	 saat	 yapabilir.	 İşte,	 şimdi	 salâhat	 ve	
mahareti,	tâbir-i	âharla	fazileti	ve	hamiyeti,	nur-u	kalb	ve	nur-u	fikri	cem	edenler	
vezaife	kifayet	etmezler.	Öyleyse,	ya	maharettir	veya	salâhattir.	Sanatta	maharet	
ise	müreccahtır.”	(Eski	Said	Dönemi	Eserleri,	Münazarat,	s.	236.)	

Üstad,	“Şimdi	Ermeniler	kaymakam	ve	vali	oluyorlar,	nasıl	olur?”	şeklindeki	
bir	 suali	 de	 “Saatçi	 ve	 makineci	 ve	 süpürgeci	 oldukları	 gibi.	 Zira	 meşrutiyet	
(demokrasi)	 hakimiyet-i	 millettir;	 hükümet	 hizmetkârdır.	 Meşrutiyet	 doğru	
olursa,	 kaymakam	 ve	 vali	 reis	 değiller,	 belki	 ücretli	 hizmetkârdırlar”	 (Age,	 s.	
254.)	diyerek	cevaplandırıyor.		

Asr-ı	 Saadette	 sadece	 ticaret	 ve	 zanaatte	 değil,	 devlet	 bürokrasisinde	 de	
gayrimüslimlerin	istihdam	edilmiştir.	Hz.	Ömer	(ra)	devrinde	bu	kişilerden,	daha	
çok	 öğretmen	olarak	 yararlanılmaktaydı.	Meselâ	Halifenin	uğradığı	 suikasta	 da	
adı	 karışan	 kişi,	 Medine’de	 öğretmenlik	 yapan	 bir	 Hıristiyandı.	 Yine	 aynı	
dönemde	İslam	devleti	içerisinde	özellikle	divanda	katip	olarak	gayrimüslimlerin	
de	çalıştırıldığı	bilinmekte.	

Aynı	şekilde,	önde	gelen	sahabelerden,	Kufe	valisi	Hz.	Ebû	Musa	el	Eşarî’nin	
(ra)	kâtibi	ile	yine	aynı	şehirde	valilik	yapan	Hz.	Velid	b.	Ukbe’nin	(ra)	hapishane	
sorumlusu	Hıristiyandı.	 Rivayetlere	 göre	 Ebu	Musa’nın	Müslüman	 olmayan	 bir	
şahsı	 devlet	 görevinde	 çalıştırdığına	 dair	 şikâyetlerden	 bunalan	 Hz.	 Ömer,	
kendisine	 bu	 hususu	 sormuş.	 Ebu	 Musa	 “Ben	 bu	 insanların	 dinine	 değil,	 işine	
para	ödüyorum”	diyerek	 fikrini	beyan	edince,	bu	cevabı	 takdirle	karşılayan	Hz.	
Ömer,	valiye	durumu	değiştirecek	yeni	bir	talimatta	bulunmamıştır.	

	
Laiklik:	 Dine	 ait	 olmayan,	 dine	 dayanmayan	 anlamında	 bir	 kelimedir;	

yoksa	 dinsizlik	 anlamında	 değildir.	 Dinsizlik	 “Ateizm”	 kelimesi	 ile	 ifade	
edilmektedir.	Lâiklik	devletin	bir	dini	esas	almaması,	 “Din	ve	Vicdan	Hürriyeti”	
ve	 “Adalet”	 ilkeleri	 gereği	bütün	dinleri	 ve	 inançlara	 saygılı	 olup	eşit	mesafede	
olması	ve	korumasıdır	ki	bu	Peygamberimizin	(asm)	Hıristiyanlar	ve	Yahudilerle	
yaptığı	 anlaşmalarda	 onların	 inanç	 ve	 ibadetlerine	 karışmaması	 şeklinde	
uygulanmıştır.	 Daha	 sonraki	 halifeler	 de	 “Dâr-ı	 İslam”da	 yaşayan	 ve	
Müslümanların	 hakimiyetini	 kabul	 ederek	 “Cizye”	 veren	 “Ehl-i	 Kitaba”	
uyguladıkları	 hürriyetin	 yasal	 hale	 gelerek	 dünya	 devletleri	 tarafından	 kabul	
edilerek	uygulanmış	ve	adına	“Laiklik”	denilmiştir.		

Cumhuriyetin	 ilk	 yıllarında	 tek	 parti	 ve	 şeflik	 döneminde	 “Laikliğin	
dinsizlik,	dine	karşı	olma	ve	dinsizliği	terviç	etme”	şeklinde	baskıcı	yöntemlerle	
uygulanması	 zaten	 yanlıştı.	 Devletin	 görevi	 hak	 ve	 hürriyetleri	 sağlamak	 iken	
hak	 ve	 hürriyetleri	 yasaklamak	 şeklindeki	 bu	 uygulama	 zaten	 Bediüzzaman	
tarafından	“İstibdad-ı	Mutlak”	olarak	eleştirilmiştir.	

Bediüzzaman	 Laikliği	 devletin	 “dinsizlere	 ve	 sefahetçilere	 ilişmediği	 gibi,	
dindarlara	da	takvacılara	da	ilişmez	bir	hükümet”	(Şualar,	363.)	şekli	olarak	tarif	
eder.		

	



Devlet:	 Sınırları	 belli	 olan	 bir	 ülkede	 yaşayan	 insanların	 kurduğu	 siyasi,	
idari	ve	hukuki	düzendir.	Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“dulet”	kelimesi	ile	mal	ve	
zenginliği	 kast	 ederek	 “mallarınız	 sadece	 zenginler	 arasında	dolaşan	bir	 devlet	
olmasın”	(Haşr,	59:7.)	ferman	eder.	Bu	ayetten	devletin	en	önemli	görevinin	mal	
ve	hizmetlerin	adil	dağılımını	sağlamak	olduğu	anlaşılmaktadır.	

Devlet	 demek,	 yönetici	 demektir.	 Yönetici	 aileden	 başlar	 kabile,	 köy,	
kasaba,	 şehir	 ve	 ülkenin	 tamamını	 kapsar.	 Her	 kurumun	 da	 yöneticiye	 ihtiyacı	
vardır.	Netice	itibarıyla	insanların	bir	arada	yaşadığı	her	yerde	yöneticiye	ihtiyaç	
vardır.	 Medeinyetin	 gereğidir	 ve	 gelişmişliğin	 ölçüsü	 de	 güçlü	 bir	 kurumsal	
yapıdır.	Devletin	 varlık	 sebebi	 “güvenlik”	 ve	 “adalet”tir.	 Zira	 toplumda	güçlüler	
ve	 zayıflar	 vardır.	 Zayıfları	 güçlülerin	 zulmünden	 korumak	 için	 güvenlik	 ve	
adalete	 ihtiyaç	vardır.	Bunu	da	daha	güçlü	olan	devlet	yapacaktır.	Devlet	adalet	
olduğu	 için	 halk	 adaletten	 korkacak	 ve	 adalete	 güvenecektir.	 Böylece	 güven	
içinde	 olan	 insanlar	 hür	 bir	 ortamda	 kabiliyetleri	 geliştirerek	 kendilerinin	 ve	
ülkenin	 maddi	 ve	 manevi	 zenginliğine	 hizmet	 edeceklerdir.	 Yani	 üretici	
olacaklardır.	

Devlet	bir	milletin	hakimiyet	alanını	ifade	ettiği	için	genellikle	ırkîdir;	ama	
ırkçı	 olmamalıdır.	 Zira	 ırkçı	 olan	 adil	 olamaz	 ve	 zulme	 yöneldiği	 için	 adalet	
kalkar,	 toplumun	 asayiş	 ve	 güveni	 ihlal	 olur.	 Nasıl	 ki	 bir	 kabile	 veya	 köyde	
yönetimi	güçlü	aileler	sağladığı,	zayıflar	da	onlara	yardımcı	oldukları	gibi,	devleti	
de	güçlü	olan	millet	 yönetir,	 diğerleri	de	onlara	yardımcı	olurlar.	Bu	gerçekten	
dolayı	 devletlerin	 isimleri	 milletlerin	 isimleri	 ile	 anılmaktadır.	 Türkiye,	
Arabistan,	İngiltere,	Almanya,	Fransa,	Hindistan,	Rusya,	Çin,	Japonya	vs...	

Devlet	adamlarına	“memur”	denir.	Memurlar	iki	şekilde	göreve	getirilirler.	
Birincisi	 üst	 yöneticiler	 olan	 siyasetçiler	 halkın	 rızası	 ile	 seçileceklerdir.	 Bu	
durumda	millet	mülkün	sahibi	ve	efendi,	seçilenler	de	milletin	vekili	olup	işlerine	
yardımcı	olacaklardır.	Onlar	da	halkın	işlerini	yapmak	üzere	atama	usulü	ile	bir	
çok	memur	istihdam	edecektir.	Bu	memurların	ihtiyaçlarını	karşılamak,	güvenlik	
ve	 adaleti	 sağlamak	 için	 halktan	 vergi	 alacaklardır.	Memurlar	 da	 halka	 hizmet	
ederlerse	halk	onlara	da	efendi	ve	seyyid	muamelesi	yapacaktır.	İşte	bu	hususu	
peygamberimiz	 (asm)	 “Kavmin	 efendisi	 ona	 hizmet	 edendir”	 (Keşfu’l-Hafa,	
1:409.)	buyurarak	memuriyetin	temel	prensibini	va’zetmiştir.	

Sonuç	 olarak	 devlet	 	 bir	 tahakküm	 ve	 baskı	 aracı	 değil,	 halka	 hizmet	
aracıdır.	 Ama	 ne	 ki	 “Bu	 zamanda	 terbiye-i	 İslamiyenin	 noksaniyetiyle	 ve	
ubudiyetin	 zafiyetiyle	 benlik	 ve	 enaniyet	 kuvvet	 bulmuş,	 memuriyeti	
hizmetkarlıktan	 çıkarıp	 bir	 hakimiyet	 ve	 müstebidâne	 bir	 mertebe	 tarzına	
getirdiğinden,	abdestsiz	kıblesiz	namaz	kılmak	gibi	adalet	adalet	olmaz,	esasiyle	
de	bozulur.	Ve	hukuk-u	ibad	zir-u	zeber	olur.”	(Emirdağ	Lahikası,	2:	173.)	

Devlet	 halkın	 yönetimi	 için	 gerekli	 olduğuna	 göre,	 halkını	memnun	 eden,	
halka	 en	 fazla	 hizmet	 götüren,	 halkın	 temel	 hak	 ve	 hürriyetlerini	 koruyan,	
halkına	azami	ölçüde	güvenini	 sağlayarak	huzur	ve	asayişi	koruyan	ve	adaletle	
muamele	 eden	 devlet	 modeli	 “Asr-ı	 Saadette”	 sahabelerin	 uyguladıkları	
Demokratik	Cumhuriyet	sistemi	modelidir.	Batı	buna	Demokrasi	demiş,	Osmanlı	
Meşrutiyet	 adını	 vererek	 bu	 sisteme	 geçmeye	 çalışmış,	 1923’den	 sonra	 da	
Cumhuriyet	 idaresi	 olarak	 isimlendirilmiştir.	 “Tebeddül-i	 esma	 ile	 hakaık	
tebeddül	 etmez.”	 Sahabeler	 Kur’an-ı	 Kerimden	 ve	 Peygamberimizden	 (asm)	
aldığı	ders	 ile	“Seçimi	esas	alan,	hürriyet,	meşveret,	adalet	ve	kanun	hakimiyeti	
prensiplerine	 bağlı”	 bir	 sistemi	 insanlığa	 “model”	 olarak	 sunmuştur.	 Günümüz	
devlet	 modellerinde	 bu	 sisteme	 uyan	 “Demokratik	 Cumhuriyet”	 olduğu	



görülmektedir.	 Müslümanlar	 “Asr-ı	 Saadeti”	 model	 alarak	 Demokrasinin	 içini	
“Adalet,	 Meşveret	 ve	 Kanun	 Hakimiyeti”	 ile	 geliştirilirse	 “Hilafet”	 manası	 tesis	
edilmiş	olur.	

	
İKİNCİ	BÖLÜM	

HİLAFET	MODELİ	
Hilafet	Modeli	
Hilafet,	 insana	 yeryüzünde	 tasarruf	 yetkisinin	 verilmesidir.	 Bunu	 yüce	

Allah’ın	 meleklere	 “Ben	 yeryüzünde	 bir	 halife	 yaratacağım”	 (Bakara	 Suresi,	
2:30.)	 buyurmasından	 anlamaktayız.	 Zira	 yüce	 Allah	 bu	 ayette	 insanın	
yeryüzünde	 tasarrufa	 memur,	 akıl	 ve	 irade	 sahibi	 yetkili,	 dolayısıyla	 sorumlu	
olarak	yaratılacağını		ifade	etmektedir.	

Fıkıh	 literatüründe	 ise	 “Hz.	 Peygamberden	 sonra	 müslümanların	 din	 ve	
dünya	 işlerini	 yapmayı	 üstlenen	 ve	 müslümanların	 seçim	 ile	 bu	 vazifeyi	 tevdi	
ettiği	 yönetici”	 anlamına	 gelmektedir.	 Vazifesi	 İbn-i	 Haldun’a	 göre	 “Hirasetü’d-
din	ve	siyasetü’d-dünya”	yani	“dini	koruma	ve	dünyayı	yönetme”	görevidir.	(İbn-i	
Haldun,	 Mukaddime,	 2:688.)	 Maverdî	 de	 aynı	 şekilde	 tarif	 eder.	 (Mâverdî,	
Ahkâm-ı	Sultaniye,	İstanbul-1976,	s.	5)	

Hilafet	 kelimesi	 Peygamberimizin	 (asm)	 vefatından	 sonra	 diğer	müstebid	
yönetim	sistemlerinden	ayrı	olduğunu	ifade	etmek	için,	“Onun	yerine	halef	olan”	
yani,	“Peygamberin	(asm)	yerinde	müslümanların	din	ve	dünya	işlerini	yürüten”	
anlamında	 kullanılmış	 ve	 ilk	 halife	 olan	 Hz.	 Ebubekir’e	 (ra)	 “Halifetullah”	
denilince	 böyle	 denilmesini	 yasaklamış	 ve	 “Ben	 Halifetullah	 değil,	 halife-i	
Resulullah’ım”	(İbn-i	Haldun,	Mukaddime,	2:689.)	demiştir.	Bunun	için	kendisine	
“Halife-i	 Resulullah”	 denilmiştir.	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ise	 kendisini	 Peygamberimizin	
(asm)	 yerinde	 bu	 işleri	 yapmaya	 layık	 görmediği	 için	 “Emire’l-Mü’minîn”	 yani,	
mü’minlerin	işlerini	üzerine	alıp	yürüten”	unvanını	kullanmış,	bundan	sonra	da	
halifelere	“Emir”	ve	“Emire’l-Mü’minîn”	denilmiştir.	

Hilafet	 bir	 yönetim	 sistemi	 olmaktan	 ziyade	 insanlık	 için	 bir	 yönetim	
modelidir.	 Tüm	 yöneticiler	 ve	 yönetim	 sistemlerine	 örnek	 teşkil	 ettiği	 için	
“Model”	alınmıştır.	Neyin	modeli?	“Hürriyet,	Adalet,	Meşveret,	Kanun	hakimiyeti	
ve	temel	insan	haklarının	en	mükemmel	seviyede	kullanılmasının”	modelidir	ve	
dünyada	benzeri	yoktur.	Bu	sebeple	bu	döneme	“Asr-ı	Saadet”	denilmiştir.	

Müslüman	 ilim	 adamları	 ve	 siyasetçileri	 ilk	 halifelik	 dönemine	 “Hulefâ-i	
Râşidîn”	yani,	“Râşid	Halifeler”	unvanını	vermişler	ve	bu	dönemin	İslam	yönetim	
sisteminin	örenk	alınması	gereken	 ideal	bir	yönetim	sistemi	olduğu	konusunda	
ittifak	etmişledir.	(Muhammed	Dıyaeddin	er-Reis,	İslamda	Siyasi	Düşünce	Tarihi,	
İstanbul-1990,	s.	173.)	

Hz.	Ömer	ve	Hz.	Ali	(ra)	“Hilafet	işi	ancak	ceberutluğa	kaçmayan	sertlik	ve	
zayıflığa	 kaçmayan	 yumuşaklıkla	 düzgün	 yürütülebilir”	 (İbn-i	 Saad,	 Tabakat,	
3:197.)	diyorlar	 ve	hilafeti	müslümanların	 işini	 yapmak	olarak	 anlıyor	 ve	 ifade	
ediyorlardı.	 Hz.	 Muaviye	 (ra)	 da	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 ile	 yaptığı	 anlaşmada	 “Bu	 iş	
benden	 sonra	 senin	 olsun”	 ifadesi	 ile	 hilafetin	 “Müslümanların	 işini	 yapmak”	
olduğu	anlaşılmaktadır.	

Nitekim	Hz.	Ömer	 (ra)	 hilafetin	 ne	 olduğu	 konusunda	 sahabelerle	 yaptığı	
bir	sohbetinde	sorar:	“Ben	kral	mıyım,	yoksa	halife	miyim?”	der.	Hz.	Ebu’d-Derdâ	
(ra)	 “Yâ	 Ömer!	 Sen	 insanlara	 hizmet	 ediyor	 ve	 o	 insanları	 kendi	 hizmetinde	
çalıştırmıyorsan;	 halktan	 aldığın	 vergileri	 de	 yerli	 yerinde	 harcıyor,	 israf	
etmiyorsan	 halifesin.	 Aksi	 taktirde,	 insanları	 kendi	 hizmetinde	 çalıştırıyor,	



topladığın	 vergileri	 de	 israf	 ediyor,	 yersiz	 harcamalarda	 bulunuyorsan	 sen	 bir	
kralsın”	şeklinde	cevap	vermiş	ve	bu	cevap	Hz.	Ömer	sahabeler	tarafından	kabul	
edilmiştir.	

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Ve	 şâvirhum	 fi’l-emr”	 yani	 “İş	 konusunda	
onlarla	 müşavere	 et!”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:159.)	 buyurarak	 yönetimin	 “İş”	
olduğunu	ifade	etmektedir.	İş	ise	fiil	ve	ameldir.	Yönetim	de	“Şûrâ”	işidir.	Şûrânın	
reisi	konumunda	olan	halifenin	de	görevi	alınan	“Şûrâ	Kararlarının”	takipçisi	ve	
tatbikçisi	olmaktır.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	de	bu	konuda	şöyle	der:	
“İslâmiyetin	 bir	 kanun-u	 esasîsi	 olan,	 hadis-i	 şerifte	 “Seyyidü’l-kavmi	

hâdimühüm”,	 yani	 “Memuriyet,	 emirlik	 ise,	 reislik	 değil,	 millete	 bir	
hizmetkârlıktır.”	 (Mişkâtu’l-Mesabih,	 H.	 No:	 3925;	 Fethu’l-Kebir,	 2:195.)	
Demokratlık,	 hürriyet-i	 vicdan,	 İslâmiyetin	 bu	 kanun-u	 esasîsine	 dayanabilir.	
Çünkü	 kuvvet	 kanunda	 olmazsa	 şahsa	 geçer.	 İstibdad,	 mutlak	 keyfî	 olur.	
(Emirdağ	Lahikası,	2006,	s.	747.)	

“Seyyidü’l-kavmi	 hâdimühüm”	 hakikatiyle,	memuriyet	 bir	 hizmetkârlıktır;	
bir	 hâkimiyet	 ve	 benlik	 için	 tahakküm	 aleti	 değil...	 Bu	 zamanda	 terbiye-i	
İslâmiyenin	 noksaniyetiyle	 ve	 ubudiyetin	 za’fiyetiyle	 benlik,	 enaniyet	 kuvvet	
bulmuş.	 Memuriyeti	 hizmetkârlıktan	 çıkarıp	 bir	 hâkimiyet	 ve	müstebidâne	 bir	
tahakküm	 ve	 mütekebbirâne	 bir	 mertebe	 tarzına	 getirdiğinden,	 abdestsiz,	
kıblesiz	namaz	kılmak	gibi,	adalet,	adalet	olmaz,	esasiyle	de	bozulur.	Ve	hukuk-u	
ibad	da	zîr	ü	zeber	olur.”	(Emirdağ	Lahikası,	760-761.)	

	
Halife	(Yönetici)	Seçimi	İnsanların	Görevidir	
Nisa	Sûresinin	58.	Ayeti	tüm	insanlara	hitap	ederek	“Allah	size,	emanetleri	

mutlaka	 ehline	 vermenizi	 ve	 insanlar	 arasında	 hükmettiğiniz	 zaman	 adaletle	
hükmetmenizi	 emreder.”	 (Nisa	 Suresi,	 4:58)	 emreder.	 Emanetin	 yerine	
getirilmesi,	 ehline	 verilmesi	 ve	 insanlar	 arasında	 adaletle	 hükmedilmesi	
yönündeki	 emirlerin	 muhatapları	 genel	 olarak	 bütün	 insanlar,	 özel	 olarak	
müminler	 ve	 daha	 özel	 olarak	 da	 yöneticiler	 gibi	 emanet	 ve	 adaletten	 kamu	
adına	sorumlu	olan	şahıslar	ve	kurumlardır.		

“Emanet”	 kelimesinin	 çoğulu	 “Emânât”tır.	 Bu	 tabir	 gözetilmesi	 ve	 yerine	
getirilmesi	 gereken	 temel	 haklar	 için	 kullanılır.	 (Mu’cemu’l-Elfâzı’l-Kur’ân,	
Kahire-1986,	s.	29.)	Bu	ayette	emanete	müslümanların	yönetim	işini	üstlenmek	
olarak	 bakılmıştır.	 Nitekim	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 şûrâ	 ehline	 “Ben	 sizi	 sadece	
üstlendiğim	 işinizde	emanetime	katılmanız	 için	 rahatsız	ediyorum”	 (Ebu	Yusuf,	
Kitabu’-Harac,	Kahire-1352,	s.	25.)	

Tarih	boyunca	insanların	huzur	ve	mutlulukları	iki	sebeple	kazanılmış	veya	
kaybedilmiştir:	 Emanet	 ve	 adalet.	 Emanetler	 ehline	 verildiği	 ve	 adalete	 riayet	
edildiği	 müddetçe	 cemiyette	 huzur	 ve	 saadet	 bulunmuş,	 hıyanetler	 ve	
haksızlıklar	 ise	 huzursuzlukların,	 kavgaların,	 savaşların,	 servet	 ve	 neslin	 helâk	
olmasının	baş	sebepleri	arasında	yer	almıştır.	

	Emanet,	 korunması	 istenen	 maddî	 ve	 mânevî	 değerdir.	 Kişinin	 kullanıp	
sahibine	 iade	 etmek	 üzere	 aldığı	 eşya	 emanet	 olduğu	 gibi	 devletin	 hizmet	
makamları	da	emanettir;	 ilim,	din,	antlaşma	ve	sözleşmeler,	komşuluk	hakları...	
emanettir.	 Bütün	 bunlar	 korunacak,	muhatap	 ve	 ilgililerine	 teslim	 edilecek,	 ne	
maksatla	 verilmiş	 ise	 ona	 uygun	 olarak	 kullanılacaktır.	 (Diyanetin	 Kur’ân	 Yolu	
Tefsiri,	2:	81-83.)	



Nitekim	bu	ayet-i	kerimenin	nüzul	sebebi	şudur:	“Hz.	Peygamber	Mekke’yi	
fethedince	burada	Kureyş	kabilesinin	çeşitli	ailelerinde	bulunan	bazı	selâhiyet	ve	
vazifeleri	 yeniden	 düzenlemiş,	 bir	 kısmını	 kaldırmıştı.	 Kaldırmadığı	 hizmetler	
arasında	Mescid-i	Harâm	ve	çevresinin	hizmetiyle	su	işleri	vardı.	Birinci	hizmet	
Abdüddâroğulları	adına	Osman	b.	Talha’da,	ikinci	hizmet	ise	Hâşimoğulları’ndan	
–aynı	 zamanda	 Hz.	 Peygamber’in	 amcası	 olan–	 Abbas’ta	 idi.	 Hz.	 Peygamber,	
vazifelerle	 ilgili	 yeni	 bir	 düzenleme	 yapmak	 üzere	 Kâbe’nin	 anahtarını	
Osman’dan	almıştı,	amcası	Abbas	bu	hizmetin	de	kendisine	verilmesini	talep	etti.	
Bunun	 üzerine	 emanet	 âyeti	 geldi	 ve	 anahtar	 yine	 Osman	 b.	 Talha’ya	 teslim	
edildi	(Müslim,	Hac,	390.)	

Bu	 durumda	 “emaneti	 ehline	 vermek”	 insanların	 görevidir.	 Bunu	 nasıl	
yapacaklardır?	“Meşveretle”	ve	meşveretin	en	geniş	katılımlısı	olan	“Seçim”	ile	ve	
“Biat”	denen	“Oy	verme”	ve	onaylama	ile	yönetim	yetkisini	kendi	hür	iradesi	ile	
belli	bir	süreliğine	ehil	olana	vermekle	yapılacaktır.	

Seçilmiş	olan	idarecilerin	görevi	de	“Adaletle”	hükmetmek	ve	adil	oldukları,	
yetkilerini	 doğru	 bir	 şekilde	 kullandıkları	 sürece	 halkın	 görevi	 de	
“kendilerinden”	seçmiş	oldukları	yöneticiye	“itaat”	edeceklerdir.	Bu	hususu	yüce	
Allah	 Nisa	 Suresinin	 58.	 ayetini	 takip	 eden	 59.	 ayetinde	 şöyle	 ifade	 eder:	 “Ey	
iman	 edenler!	 Allah’a	 itaat	 edin,	 peygambere	 itaat	 edin,	 sizden	 olan	 ülü’l-emre	
de.	 Eğer	 bir	 hususta	 anlaşmazlığa	 düşerseniz	 -Allah’a	 ve	 âhirete	 gerçekten	
inanıyorsanız-	 onu,	 Allah’a	 ve	 peygambere	 götürün.	 Bu,	 elde	 edilecek	 sonuç	
bakımından	hem	hayırlıdır	hem	de	en	güzelidir.”	(Nisa	Suresi,	4:59.)	

“Söz	 tutmak,	 boyun	 eğmek,	 emri	 yerine	 getirmek”	 mânasına	 gelen	 itaat,	
sosyal,	 siyasî,	 hukukî,	 ahlâkî	 boyutlarıyla	 İslâmî	 hayat	 düzenini	 kuran	 temel	
kavram	ve	kurumlardan	biridir.	 “İtaat	ediniz”	emri	 tekrarlanmadan	 “ülü’l-emre	
de...”	 denilmesi,	 bunların	 itaat	 yükümlülüğü	 bakımından	 Allah	 ve	 resulü	 gibi	
olmadıklarına,	 emirleri	 meşrû	 (Allah	 ve	 Resulün	 tâlimatına	 uygun)	 olmadıkça	
kendilerine	 itaat	 edilmeyeceğine	 işaret	 etmektedir.	 “Hiçbir	 mahlûka,	 Allah	
emrine	uymadığı	takdirde	itaat	edilemez”,	“Ancak	mâruf	(meşrû)	olan	emre	itaat	
edilir”,	“Allah’a	itaatsizlik	sayılan	emre	itaat	edilmez”	(Buhârî,	Ahkâm,	4,	Megazî,	
59;	Müslim,	İmâre,	39.)	meâlindeki	hadisler	bu	kaideyi	açıkça	ifade	etmektedir.		

Âyetin	nüzûl	sebebi	de	aynı	kaideyi	destekler	mahiyettedir:	Hz.	Peygamber	
bir	 seriyye	 askerî	 görev	 vermiş,	 başlarına	 da	 Abdullah	 b.	 Huzâfe’yi	 geçirmişti.	
Abdullah	bir	 sebeple	 öfkelenmiş,	 emri	 altındakilere	 odun	 toplayıp	 yakmalarını,	
ateş	olunca	da	içine	girmelerini	emretmişti.	Emri	alanlar	tereddüt	içinde	kaldılar.	
Bir	 kısmı	 “Komutana	 (ülü’l-emre)	 itaat	 edilir”	 diye	 ateşe	 girmeye	 teşebbüs	
ediyorlar,	bir	kısmı	ise	“bu	itaatin,	buyruğun	meşrû	olmasına	bağlı	bulunduğunu”	
düşünerek	 onları	 engelliyorlar,	 “Biz	 ateşten	 kaçarak	 Peygamber’e	 katıldık”	
diyorlardı.	 Bu	 çekişme	 devam	 ederken	 ateş	 söndü,	 seferden	 dönünce	 durumu	
Resûlullah’a	 arzettiler.	 “Ateşe	 girseydiler	 kıyamete	 kadar	 ondan	 kurtulup	
çıkamazlardı.	 İtaat	 ancak	meşrû	 emre	 olur”	 buyurdu.	 (Buhârî,	Megazi,	 59;	 Ebû	
Bekir	İbnü’l-Arabî,	Tefsir,	1:452;	Kur'an	Yolu	Tefsiri,	Diyanet,	2:	86-89.)	

	
Hilafetin	Seçim	Usûlü	ve	Muhalefetin	Ortaya	Çıkması	
Müslümanların	 işlerini	 takip	 etmek	 ve	 yapmakla	 görevli	 olan	 halifenin	

seçimi	Kur’an	ve	Sünnette	kabul	edilen	“Emanet,	ehliyet	ve	meşveret”	esaslarına	
göre	ümmet	için	bir	görev	ve	ümmetin	“hürriyet”	alanının	gereğidir.	Bu	durumda	
seçim,	 hür,	 şeffaf	 ve	 adil	 olması	 gerekmektedir.	 Bu	 durumda	 seçilen	 kişi	 seçen	



ümmetin/halkın	vekilidir.	Zaten	halife	adı	üzerinde	“nâib”	ve	“vekil”	anlamında	
kullanılır.	

Bu	 durumda	 halkın	 seçtiği	 “yönetici”	 olan	 “halife”	 adaletle	 hükmetmekle	
mükelleftir	ve	her	 şeyden	önce	Allah’a	karşı	 sorumludur.	Halkın	vekili	 ve	naibi	
olması	 münasebeti	 ile	 de	 halka	 karşı	 sorumludur.	 Buna	 istinaden	 halkın	 onu	
hesaba	çekme,	hak	ve	adaletten	ayrıldığı	 zaman	da	görevinden	ayırma	hakkına	
sahiptir.	Zira	görevi	kim	vermiş	ve	birisini	göreve	hangi	usulle	kim	getirmiş	 ise	
aynı	 usulle	 onun	 görevine	 son	 verme	 hakkına	 sahiptir.	 Bu	 durumda	 seçimle	
gelen	bir	yöneticinin	mşru	şekilde	görevinden	alınması	yeni	bir	seçimle	olacaktır.	
Bunun	için	Şûrâ	“Seçim”	kanunu	ve	usulünü	belirleyerek	belli	esaslara	bağlaması	
gerekiyor	ki	Şûranın	görevi	de	bu	nevi	yasama	işlerini	yapmaktır.	

Bu	 durumda	 halifenin	 karşısında	 bulunan	 ve	 onun	 yanlışlarını	
onaylamayan	 geniş	 bir	 “Muhalefet”	 cephesi	 kendiliğinden	 oluşur.	 “Düşünce	 ve	
Eleştiri	 Hürriyeti”	 fiilen	 asayişi	 ihlal	 etmemek,	 hukuk-u	 âmmeye	 zarar	
vermemek,	 cana,	 mala	 ve	 namusa	 tecavüz	 etmemek	 kayd-u	 şartı	 ile	 “Hulefa-i	
Raşidin”	dönemi	boyunca	bilfiil	mükemmel	bir	şekilde	 işlemiştir.	Asr-ı	Saadette	
de	muhalefet	otoritenin	denetlenmesi	ve	otoritenin	devrine	katılmada	etkin	bir	
rol	 oynamıştır.	Hulefa-i	Raşidin	döneminde	bu	 iki	 görevin	 ifası	 için	muhalefete	
geniş	bir	fırsatın	hazırlandığı	ve	hürriyet	verildiği	görülmektedir.	

Bediüzzaman	 da	 Hem	 her	 hükûmette	 muhalifler	 bulunur.	 Yalnız	 fikren	
muhalefet	 bir	 suç	 olmaz.	 Hükûmet	 ele	 bakar,	 kalbe	 bakmaz.”	 (Şualar,	 2005,	 s.	
607.)	 buyurarak	 muhalefetin	 her	 zaman	 bulunduğunu	 ve	 bulunacağını	 ifade	
etmiştir.	 Ayrıca	 Bediüzzaman	 “Madem	 bir	 şeyi	 reddetmek	 başkadır	 ve	 onunla	
amel	 etmemek	 bütün	 bütün	 başkadır.	 Ve	 her	 hükûmette	 şiddetli	 muhalifler	
bulunur.	 Ve	 Mecusi	 hâkimiyeti	 altında	 Müslümanlar	 ve	 hükûmet-i	 İslâmiye-i	
Ömeriyede	 Yahudiler	 ve	 Hıristiyanlar	 bulunması	 ve	 âsâyişe	 ve	 idareye	
ilişmeyenin	hürriyet-i	 şahsiyesi	her	hükûmette	 vardır	 ve	 ilişilmez.	Ve	hükûmet	
ele	bakar,	kalbe	bakmaz”	(Şualar,	561.)	buyurarak	asayişi	ihlal	etmemek,	hukuk-
u	şahsiyeye	ve	âmmeye	tecavüz	etmemek	şartı	 ile	muhalefetin	meşru	olduğunu	
ifade	etmektedir.		

Eski	 zamanlarda	 hayat-ı	 içtimaiye	 ve	 siyasiye	 bu	 günkü	 gibi	 tekamül	
etmediği	ve	siyasi	kurumsal	yapılan	oluşmadığı	için	muhalefet	görevini	fertler	ve	
onların	 etrafında	 toplanan	 azınlıkta	 halk	 kitleleri	 idi	 ve	 yöneticiler	 kendi	
otoritelerini	 koruma	 adına	 “Ulu’l-emre	 itaat”	 prensibini	 baskıcı	 yöntemlerle	
sağlamaya	çalışıyorlar	ve	muhaliflere	 “hain”	ve	 “anarşist”	gözü	 ile	bakıyorlardı.	
İslam	bilginleri	de	“asayişin	korunması”	ve	“itaatin	sağlanması”	için	yöneticilerin	
zorbalıklarına	 “Ehven-i	 şer”	 anlayışı	 ile	 yaklaşıyorlardı.	 Ancak	 günümüzde	
muhalefete	hürriyet	tanınması	ve	sistem	içinde	organize	olarak	yasal	kurumların	
oluşturulması,	 söz	 ve	 fikir	 hürriyeti	 ve	 muhalefetin	 de	 meclislerde	 temsil	
edilmesi	 ve	 söz	 hakkının	 olması,	 yasaların	 yapılmasına	 katkı	 sağlamaları	 gibi	
demokratik	 haklar	 sayesinde	 meşru	 bir	 zemine	 oturmuştur.	 Halkın	 tercihi	 ile	
hükümet	 gelmeleri,	 belli	 süreliğine	 iktidarı	 muhalefete,	 muhalefeti	 de	 iktidara	
taşımaları	mümkün	olmaktadır.		

Bu	 demokrasinin	 insanlığa	 kazandırdığı	 fevkalade	 güzel	 bir	 başarı	 ve	
insanlığın	 da	 terakkisinin	 sonucudur.	 Bu	 durumun	 İslam	 anlayışına,	 İslam’ın	
emrettiği	 istişare,	 seçim,	 emaneti	 ehline	 verme,	 ilim	 ve	 fikir,	 din	 ve	 vicdan	
hürriyeti	tanıma	ve	sonuçta	adaleti	sağlama	emirlerine	aykırı	bir	yönü	olmadığı	
gibi	 olumlu	 ve	 faydalı	 katkılarının	 olduğu	 da	 tartışma	 götürmeyecek	 derecede	
açık	güzel	bir	yönüdür.	



Bu	sebepledir	ki	Bediüzzaman	“Haksızlığa	karşı,	zulme	karşı,	kanunsuzluğa	
karşı	 muhâlefet,	 hiçbir	 hükûmette	 suç	 sayılmaz;	 bilâkis,	 muhâlefet	 meşrû	 ve	
samîmi	 bir	 muvâzene-i	 adâlet	 unsurudur.”	 (Tarihçe-i	 Hayat,	 2005,	 s.	 999.)	
demiştir.	

	
1.	Otoritenin	Devri	ve	Halife	Seçimi	
Buraya	 kadar	 ifade	 edildiği	 gibi	 Resulullah’ın	 (asm)	 halifeliği	 ümmete	

bırakılmıştır.	Hz.	Ebubekir’in	halife	seçiminde	Benî	Sakifte	toplanan	sahabelerin	
tartışmalı	istişaresine	şahit	olan	başta	Hz.	Abbas	(ra)	olarak	Haşimiler	Hz.	Ali’nin	
(ra)	yanına	gelerek	“Bu	konuda	bizim	de	söz	hakkımız	var!”	dedikleri	zaman	Hz.	
Ali	 (ra)	“Bu	hilafet	 işi	ümmetin	görevidir.	Ümmet	kimi	seçer	ve	bu	görevi	 tevdi	
ederse	 biz	 de	 ona	 biat	 ve	 itaat	 ederiz.	 Siz	Haşimîler	 olarak	 bu	 işe	 karışmayın”	
buyurarak	onları	teskin	etmiş	ve	yeni	bir	karışıklığın	çıkmasını	da	önlemiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 kendisinden	 sonra	 halife	 olacak	 kişiyi	
belirlememiştir.	 Hz.	 Ebubekir’i	 (ra)	 kendi	 yerine	 namaz	 kıldırması	 için	
görevlendirmiştir,	 ancak	 bu	 yönetim	 işlerini	 de	 kendisine	 vermiştir	 anlamında	
değildir.	 Şayet	 böyle	 olsaydı	 sahabe	 Sakif’te	 tartışmaz	 ve	 halifelik	 için	 aday	
belirlemezlerdi.	“Hilafet	Hz.	Ali’nin	hakkı	idi”	diyenlere	de	cevabı	Hz.	Ali’nin	(ra)	
kendisi	 vermiş	 ve	 “Bu	 iş	 ümmete	 ait	 bir	 meseledir”	 diye	 reddetmiştir.	 İlk	 üç	
halifeyi	 meşru	 kabul	 etmiş	 ve	 onların	 Şura	 üyeliğini	 ve	 Şeyhüislamlığını	
yapmıştır.	 Hilafeti	 de	 isteyerek	 değil,	 ümmetin	 zorlaması	 ve	 biatı	 ile	 kabul	
etmiştir.	Vefat	edeceği	zaman	“Ortalığın	karışık	olduğunu	görüyoruz.	Biz	bunun	
için	 oğlunuz	Hasan’ı	 (ra)	 senden	 sonra	 halife	 seçelim	mi?”	 sorusuna	 da	 “Bunu	
size	 ne	 emrederim	 ve	 ne	 de	 yasaklarım.	 Sizler	 daha	 iyi	 bilirsiniz”	 cevabını	
vermiştir.	 “Veliahd	 bırakmayacak	 mısınız?”	 sorusuna	 da	 “Hayır!	 Ben	 sizi	
Resulullah’ın	(asm)	bıraktığı	gibi	bırakıyorum”	cevabının	vermiştir.	(İbn-i	Kesir,	
El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	Kahire-1958,	8:	13-14.)	

Bütün	bu	uygulamalardan	hilafetin	şartının	seçim	olduğu	anlaşılmaktadır.	
	
2.	Hilafet	Seçim	ve	Halkın	Onayı	İle	Gerçekleşir		
Mü’minlerin,	 Peygamberimize	 (asm)	 uymaları,	 itaat	 etmeleri	 imanın	

gereğidir.	 Yüce	 Allah,	 “Allah’a	 itaat	 edin,	 Peygambere	 itaat	 edin.”	 (Nisa	 Suresi,	
4:59)	 buyurmuştur.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Müslüman	 olmayanların	 itaatlerini,	
yaptığı	ahit	ve	antlaşma	ile	yetkilerini	alarak	sağlamıştı.	Böylece	onların	onayını	
almıştı.	Tasarrufunu	bunlara	dayandırıyordu.	Yerine	geçecek	halifenin	ise	halkın	
itaatini	sağlayacak,	halk	üzerinde	otoritesini	temin	edecek,	idare	edilenler	adına	
tasarruf	 yetkisini	 kullanacak	bir	 güce	 ihtiyacı	 vardı.	 Bir	 idareciye	 güç	 veren	 ya	
kavim	 ve	 kabilesi	 yada	 servet	 ve	 kudretidir.	 Peygamber	 gibi	 İlahi	 kaynaktan	
aldığı	bir	gücü	de	olmadığına	göre,	bu	gücün	kaynağı	ne	olacaktır?	Halife	gücünü	
nereden	alacaktır?	İşte	bu	güç	halkın,	Müslüman	ve	gayr-i	müslim	vatandaşların	
desteğidir,	yani	seçimdir.	

Bir	 halifenin	 rastgele	 devletin	 başına	 geçmesi	 mümkün	 değildir.	 Bunun	
nasıl	seçileceği	hususunda	muhtelif	görüşler	vardır.	Fakat	üzerinde	ittifak	edilen	
husus,	 ortak	 nokta,	 halifenin	 seçimle	 işbaşına	 gelmesidir.	 (Safa	 Mürsel,	 Devlet	
Felsefesi,	İstanbul-1976,	s.	268.)	

Yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerim’de	 idarecinin	 seçimini	Müslümanlara	 bir	 görev	
olarak	 yüklemiştir.	 “Allah	 size	 emaneti	 ehline	 vermenizi,	 insanlar	 arasında	
hükmettiğiniz	 zaman	 da	 adaletle	 hükmetmenizi	 emreder.”	 (Nisa	 Suresi,	 4:58.)	
Müfessirler,	 devlet	 idaresinin	 de	 bir	 emanet	 olduğunu	 ve	 ehline	 verilmesi	



gerektiğini	 belitmişlerdir.	 	 Yine	 devam	 eden	 ayette	 de	 Yüce	 Allah,	 “Ey	 iman	
edenler!	Allah’a	itaat	edin,	Rasulüne	itaat	edin	ve	sizden	olan	emirlere	itaat	edin”		
(Nisa	Suresi,	4:59.)	buyurarak	seçimle	gelen	emirlere	itaati	emretmiştir.	Çünkü,	
“sizden”	demek	“sizin	seçtiğiniz”	demektir.	

Seçim	 işinin	 bir	 meşveretle	 yapılacağını	 da	 Yüce	 Allah,	 Şura	 Suresinde,	
“Onların	(Müslümanların)	işleri	aralarında	meşveret	iledir”	(Şura	Suresi,	42:38.)	
ayeti	 ile	 emretmişti.	 Seçimde	 ise,	 hüküm	 ekseriyetindir.	 Bu	 hususta	 Bakara	
Suresi,	246.	Ayetinin	tefsirinde	M.	Vehbi	Efendi	şöyle	der:	“Hükümetsiz	adalet	ve	
istirahat	 mümkün	 olamaz;	 hükümet	 de	 reissiz	 olamaz.	 İdareciyi	 seçmek	 de,	
azletmek	 de	 halkın	 hakkıdır	 ve	 bu	 hususta	 hakimiyet	 milletin	 elindedir.”	 (M.	
Vehbi,	 Hülasatu’l-Beyan,	 1:444.)	 İmam-ı	 Azam	 Ebu	 Hanife	 de,	 halifeliğin	
müminlerin	 icmaı	 ve	 meşveretiyle	 hilafete	 getirilmesi	 gerektiğini	 söylemiştir.	
(Muhammed	Ebu	Zehra,	Ebu	Hanife,	s.	260-261.)	

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 ise,	 I.	Millet	Meclisinde	 neşrettiği	 beyannamede,	
“Halifenin	cemaatin	ruhu	olan	şah-ı	maneviye	dayanmakla	vazife	görebileceğini”	
(Tarihçe-i	 Hayat,	 s.127.)	 ifade	 eder.	 	 İbn-i	 Haldun	 da,	 “İmamete	 ve	 hilafete	
istihkakın	 şartı	 dörttür:	 ilim,	 adalet,	 ehliyet	 ve	 siyasettir”	 (Mukaddime,	 1:486.)	
der.	 Bu	 bütün	 hukukçuların	 ve	 âlimlerin	 ittifak	 ettiği	 bir	 husustur.	 Dolayısıyla	
hilafet	seçimle	tahakkuk	eder.		

Bütün	bu	mukaddimelerden	ortaya	çıkan	netice	ve	hülasa	şudur:	İmametin	
ve	hilafetin	 şartlarına	 ehil	 olan	 seçimle	 iş	 başına	 gelmemiş	 ise	hilafetle	 vazifeli	
sayılmaz.	Ehil	çoktur,	seçim	şarttır.	Ehl-i	imanın	ve	halkın	seçimi	ile	görev	tevdi	
edilmiş	 olur.	 Seçim	 usulleri	 şartlarına	 göre	 farklılık	 arz	 edebilir.	 Önemli	 olan	
halkın	 hür	 iradesi	 ile	 idarecisini	 seçmiş	 olmasıdır.	 Böylece	 seçilen	 halkın	
yetkisini	kullanarak	vazifesini	yapar.	

Nitekim	Sahabeler	Kur’an’dan	ve	Peygamberimizden	(sav)	almış	oldukları	
içtimaî	ve	siyayi	derslerle	Beni	Saide’de	toplanırlar.	Geniş	müzakerelerden	sonra	
Hz.	Ebubekir	 (ra)	halife	adayı	gösterirler	ve	ona	biat	ederler.	Hz.	Ebubekir	 (ra)	
33.000	Sahabenin	oyu	ile	halife	olur.	

Böylece	 idarecilerin	 seçimle	 işbaşına	 geldiği	 “İslam	 Hilafeti”	 başlamış	
oluyor.	 Daha	 sonra	 saltanat	 döneminde,	 idarecinin	 veraset	 yoluyla	 işbaşına	
geldiği	 dönemde	 de	 idarecilere	 “halife”	 denmiş	 ise	 de,	 bu	 “suri	 ve	mecazi”	 bir	
hilafet	 oluyor.	 Bunlara	 halife	 denmesinin	 sebebi,	 kendi	 iradelerini	 “İslamın	
himayesi”	 ve	 “şeriatın	 tatbik	 vazifesi”	 ile	 güçlendirmek	 istemeleridir.	 Nitekim,	
Emeviler	 bunun	 için	 kendilerine	 “Zıllullah-ı	 fi’l-Arz”	 (Allah’ın	 yeryüzünde	
gölgesi)	“Halifetullah”	yani,	“Allah’ın	halifesi”	ünvanını	vermişlerdir.	Halbuki	Hz.	
Ebubekir	(ra)	“Ben	sadece	Resulullah’ın	(asm)	halifesiyim”	diye	böyle	bir	unvanı	
reddetmiştir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Benden	 sonra	 hilafet	 otuz	 senedir”	 (Bediüzzaman 
Said Nursi, Mektubat, İstanbul-1994, s. 103; Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizi, Fiten 
48.)	 buyurarak	 gerçek	 hilafetin	 seçimle	 işbaşına	 gelen	 halifeleri	 kastetmiş;	
“Hulefa-i	 Raşidin”	 dönemini	 “Hilafet”	 olarak	 isimlendirmiştir.	 Sonrasını	 ise,	
“Sonra	saltanat	olacak,	sonra	idare	cebbar	hükümdarlar	elinde	zalimane	bir	hal	
alacak”	 (Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizi, Fiten 48; Sahih-i İbn-i Hibban, 8: 227.)	 diye	
tarif	 etmiştir.	 Bu	 mucizevi	 haberi	 30	 sene	 seçimle	 işbaşına	 gelen	 hilafet	
döneminin	Hz.	Muaviye’nin	(ra)	saltanat,	meliklik	 idaresine	dönüşmesi	 ile	 ispat	
edecektir.		

Böylece	gerçek	hilafet	Hz.	Hasan’ın	(ra)	6	aylık	hilafeti	ile	30	sene	sürmüş,	
sonra	saltanata	inkılap	eden	suri	hilafet	başlamıştır.	Gerçek	hilafetin	uygulandığı	



“Hulefa-i	Raşidin”	dönemine	“Asr-ı	Saadet”	denilmiştir.	Çünkü,	Peygamberimizin	
(asm)	Medine’de	kurduğu	idari	sistem	“adalet,	meşveret,	kanunda	cem-i	kuvvet”	
ile	hak,	maslahat,	 akıl	 ve	hürriyet	üzere	müessesti.	Vefatından	 sonra	Sahabeler	
buna	 bir	 de	 “seçim”	 sistemini	 ilave	 etmiş,	 böylece	 henüz	 20.	 asırda	 hayalini	
kurduğumuz	 “temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 sağlandığı,	 seçime	 dayalı,	 anayasal	
demokratik	 hukuk	 devleti”	 ilkelerini	 kurup	 işletmişler	 ve	 bir	 “Asr-ı	 Saadet”	
yaşatmışlardır.	

Peygamberimiz	(asm)	bir	devlet	kurmaktan	ziyade	bir	sistem	geliştirmiştir.	
Devlet	 kurumlar	 ve	 müesseseler	 bütünü	 olduğu	 için,	 kamil	 manada	
kurumsallaşma	Hz.	Ömer	(ra)	zamanında	başlamıştır.	Memuriyet,	disiplinli	ordu,	
kadı	ve	valilerin	tayini,	kadılık	müessesesi	sonradan	oluşturulmuş	ve	bu	hususta	
da	İran,	Mısır	ve	Bizans’ta	uygulanan	sistemler	örnek	alınmıştır.	

Anayasa	Profösörü	Prof.	Dr.	Ali	Fuat	Başgil	 şöyle	der:	 “Devlet	 teşkilatında	
kuvvetler	 ayrılığı	 prensibi	 uygulanması	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 devrinde	 başlamıştır.	
İdare-kaza	(yargı)	ayırımı	yapılmış,	şûrâ	meclisi	kurulmuştur.	Bu	mecliste,	kabile	
mümessilleriyle	 halk	 temsilcileri	 yer	 almıştır.”	 (Ali Fuat Başgil, Anayasa 
Prensipleri, İstanbul-1957, 1:63.)	

Elhasıl,	 Peygamberimiz	 (asm)	 iman	 temeline	 dayanan	 ibadet,	 ahlak	 ve	
faziletin	 hakim	 olduğu	 bir	 toplum	 meydana	 getirmiş,	 bu	 güzide	 insanlar	
topluluğu	 da	 “Hak,	 adalet,	 meşveret,	 akıl	 ve	 ahlaka”	 dayalı	 demokratik	 bir	
cumhuriyet	 geliştirmişlerdir.	Ve	bu	dönem	bir	devlet	olarak	 isimlendirilmemiş,	
ancak	 tüm	 devletlere	 örnek	 olsun	 diye	 “Asr-ı	 Saadet	 Dönemi”	 olarak	
anılagelmiştir.	 Sonrasında	 yine	 “asabiyet”	 ve	 “milliyete”	 dayalı	 devletler	
türemiştir.		

	
3.	İslamda	Otoritenin	(İdarenin)	Denetlenmesi	
Hulefa-i	 Raşidinin	 hilafet	 modelinde	 müslümanların	 her	 birinin	 otoriteyi	

denetleme	 hakkının	 olduğunu	 görüyoruz.	 Bu	modelde	 yönetici	 müslümanların	
ileri	 gelenlerinden	 oluşan	 “Şurâ”	 yani	 “Ehl-i	 Rey”e	 danışmadan	 herhangi	 bir	
karar	 alamaz	 ve	 iş	 yapamaz.	 Bu	 konuda	 pek	 çok	 örnekkler	 vardır.	 (Kitabu’l-
Harac,	Ebu	Yusuf,	25	vd,	 İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	8:13	vd,	 İbn-i	Saad,	
Tabakat,	4:113	vd.)	

Ayrıca	müslümanların	birey	olarak	da	görülen	yanlışları	anında	düzeltmek	
için	tenkit	etme	ve	halifeyi	 toplum	içinde	uyarma	ve	düşüncelerini	çekinmeden	
ifade	 etme	 hürriyetine	 sahip	 olduğunu	 pek	 çok	 olaylarla	 görmektedyiz.	 Hz.	
Ömer’e	 “Deni	 dinlemiyoruz!”	 diyen	 sahabeler,	 “Seni	 kılıçlarımızla	 doğrulturuz”	
diyen	 gençler	 yanında	 “Yâ	 Ömer!	 Sen	 Allah’ın	 kadınlara	 verdiği	 hakkı	
kısıtlayamazsın!”	diyen	kadınların	da	bu	görevi	hür	bir	şekilde	yaptığını	görürüz.	
Hz.	Ömer	(ra)	da	“Ömer	bir	yanlış	yaptı,	bir	kadın	Ömer’i	uyararak	bu	yanlışına	
engel	 oldu.	 Doğruya	 yönelmek	 yanlışta	 ısrar	 etmekten	 hayırlıdır”	 diye	
yanlışından	döndüğü	herkesin	bildiği	bir	husustur.	

Hz.	Ebubekir	(ra)	halife	seçildiği	zaman	yaptığı	konuşmasında	“Ey	İnsanlar!	
Biliniz	ki,	ben	bu	makama	en	hayırlınız	olduğum	için	getirilmedim.	Birinizin	bu	
görevi	üzerine	alarak	beni	kurtarmanızı	 isterdim.	Ben	 içinizden	biriniz	gibiyim.	
Doğru	yolda	olduğumu	görürseniz	bana	uyun;	yanlış	yaparsam	beni	düzeltiniz!”	
(İbn-i	 Kuteybe,	 El-İmame	 ve’s-Siyase,	 1:16.)	 demiş	 ve	 bu	 konuda	 çok	 geniş	 bir	
hürriyet	alanı	açmıştır.	

Hz.	Osman	 (ra)	 hilafetinin	 yedinci	 senesinden	 sonra	 son	üç	 sene	 çok	 sert	
tenkit	ve	muhalefet	hareketi	ile	karşılaşmıştır.	Hz.	Ali	(ra)	da	gerek	Hz.	Aişe	(ra)	



Hz.	Zübeyir	(ra)	ve	Talha’nın	(ra)	daha	sonra	Hz.	Muaviye’nin	(ra)	ve	Haricilerin	
muhalefetine	maruz	kalmıştır.	Hz.	Osman	(ra)	ve	Hz.	Ali	(ra)	yöneltilen	tenkitleri	
bizzat	 dinliyor	 ve	 cevaplandırıyordu.	 Ancak	 onların	 zamanında	 İslam	 toplumu	
yeni	 müslüman	 olan	 ve	 henüz	 islamı	 kalplerine	 ve	 amellerine	 tam	 olarak	
yansıtmayan	 Suriye’lilerin,	 Mısırlıların,	 İranlıların	 	 dini	 siyasî	 amaçlarına	 alet	
etmelerinden,	 islam	 düşmanı	 olan	 münafıkların,	 Yahudi	 ve	 Mecusilerin	 cahil	
halkı	 aldatmalarından	 	 toplumun	 ifsat	 edilmesinden,	 bozulmasından	 ve	
bilmeyerek	 fitneye	 alet	 olmalarından	 kaynaklanıyordu.	 Bununla	 beraber	 bu	
dönemde	 fevkalade	 geniş	 bir	 “Din	 ve	 Vicdan	 Hürriyeti”	 “Fikir	 ve	 Düşünceyi	
Yayma	Hürriyeti”	vardı.	

Hz.	Osman	(ra)	bir	gün	Hz.	Ali’ye	(ra)	zamanında	meydana	gelen	fitnelerin	
izalesi	 için	ne	yapması	 gerektiğini	 sorar.	Hz.	Ali	 (ra)	kendi	 fikir	 ve	düşüncesini	
açık	 yüreklilikle	 şöyle	 ifade	 eder:	 “Valilerin	 bir	 kısmı	 liyakat,	 ehliyet,	 itidal	 ve	
kiyaset	 ashabınran	 intihab	 olunmadıklarını,	 hâkimlerin	 haksızlık	 yaptıklarını,	
bütün	fitne	ve	fesadın	bu	sebeple	meydana	geldiğini”	söyler.	

Hz.	 Osman	 (ra)	 bu	 konuda	 “Hz.	 Ömer’in	 (ra)	 intihab	 ettiği	 yolu	 takip	
ettiğini;	ama	o	zaman	böyle	fitnelerin	çıkmadığını”	söyler.		

Hz.	 Ali	 (ra)	 “Evet,	 dediğiniz	 doğrudur;	 fakat	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 valileri	 ve	
kadıları	 tayin	 ettikten	 sonra	 onlarn	 ahvalini	 murakabe	 eder,	 bütün	memurları	
avucunun	içinde	tutardı	ve	onları	hiçbir	zaman	boş	bırakmazdı.	Memuriyeti	su-i	
istimal	eden	bir	şahsı	ele	geçirince	şiddetle	te’dib	ederdi.	Neticede	en	sert	ve	en	
inatçı	 olanlar	 dahi	 onun	 satvetinden	 titrerdi.	 Halbuki	 sizin	 memurlarınız	 sizin	
şefkat	ve	merhametinizden	istifade	ederek,	halka	her	haksızlığı	reva	görüyorlar.	
Halk	haksızlıktan	 feryat	 ettiği	halde	 size	 işittiremiyor,	 size	haber	veremiyorlar.	
Siz	de	halkın	şikayetini	dinleyemediğiniz	için	herkes	bütün	fesada	sizin	sebebiyet	
verdiğinizi	 zannediyor.”	 (Tarih-i	Taberî,	 s.	2988;	 İslamiyet	ve	Milletler	Hukuku,	
Prof.	Ahmet	Reşit	Turnagil,	1972-İstanbul,	s.39-40.)	dedi.		

Hâricilerin	Hz.	Ali’ye	(ra)	karşı	gösterdikleri	muhalefet	ve	yönelttikleri	son	
derece	 sert	 tepkiler	 ve	 tenkitlere	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “İlim	 ve	 Fikir	 Hürriyeti”	 olarak	
görüyor	ve	müdahale	etmiyordu.	Bir	defasında	içlerinden	birisi	toplum	içinde	Hz.	
Ali’yi	öldüreceğine	yemin	etti.	Bazılarının	Hz.	Ali’ye	“O	alenen	sizi	tehdit	ediyor,	
tedbir	olarak	onu	hapsetmez	misiniz?”	demesine	mukabil	Hz.	Ali	(ra)	“Siz	de	onu	
kınayın	 ve	 fikirlerine	 cevap	 verin;	 ancak	 suç	 işlenmeden	 ceza	 verilemez.	 Ne	
zaman	beni	öldürürse	o	zaman	gerekli	cezayı	verirsiniz”	buyurdu.	(Mevdûdî,	El-
Hilafe	ve’l-Mülk,	Kuveyt-1978,	s.	62.)	

	
4.	İslam’ın	Saltanata	Cevaz	Vermemesi	
Hulefa-i	 Raşidinin	 otuz	 senelik	 hilafet	 döneminden	 sonra	 saltanat	 baskıcı	

bir	 metot	 takip	 etmiş	 ve	 saltanatın	 otoritesini	 güçlendirmek	 için	 baskı	 ve	
istibdada	 yönelmiştir.	 Bu	 sebeple	 Ahmed	 b.	 Hanbel	 (ra)	 “Hilafet	 otuz	 senedir,	
ondan	 sonra	 ısırıcı	 saltanat	 gelir”	 (Ebu	 Davud,	 Sünnet,	 8;	 Tirmizî,	 Fiten,	 48;	
Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:272-273;	5:	220,	221.)	hadisine	dayanarak	Hulefa-i	
Raşidin	 dönemini	 bir	 model	 olarak	 kabul	 eder	 ve	 sonrasına	 hilafet	 demez,	
yöneticilere	de	halife	denmesini	onaylamaz.	

Ehl-i	Sünnet	imamlarına	göre	halife	“Halka	adil	davranan,	hukuk	aralarında	
eşit	 dağıtan,	 kişinin	 ailesine,	 babasına	 ve	 çocuğuna	 davrandığı	 gibi	 şefkat	 ve	
merhamet	 gösteren	 ve	 aralarında	 Allah’ın	 kitabı	 ve	 peygamberin	 (asm)	
sünnetine	göre	hüküm	veren	kişidir.”	Bu	vasıflara	sahip	olan	ancak	Emevilerde	



Ömer	b.	Abdulaziz	ve	Abbasî’lerde	Mehdi	olmuştur.	Bu	ikisini	halifelerin	yolunda	
oldukları	için	adil	halife	sınıfına	dahil	etmişlerdir.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 de	 Ehl-i	 Beyt’e	 saltanatın	 nasip	
olmamasının	hikmetlerini	anlatırken,	dünyevi	saltanatın	aldatıcı	olduğuna	dikkat	
çekmektedir.	 Bediüzzaman’a	 göre	 hilafetin	 en	 önemli	 vazifesi,	 Kur’ân’ın	
hükümlerini	muhafaza	etmektir.	Dolayısıyla	saltanata	geçen	birisi	bir	nebi	kadar	
masum	 olmalı	 diyen	 Bediüzzaman;	 “Veyahut	 Hulefâ-i	 Râşidîn	 ve	 Ömer	 b.	
Abdülâziz-i	Emevî	ve	Mehdî-i	Abbâsî	gibi	harikulâde	bir	zühd-ü	kalbi	olmalı	ki,	
aldanmasın”	 (Mektubat,	 2005,	 s.	 172.)	 ifadelerine	 yer	 vermektedir.	 Bu	 ifadeler	
saltanat	ve	hilafetin	çok	ağır	mesuliyetlerinin	olduğunu,	bu	makamların	hakkıyla	
ifa	edilmesinin	ne	kadar	zor	olduğunu	göstermektedir.	

Kur’ân-ı	 Kerim	 yönetimde	 “Melikliği”	 istibdad	 yönetimi	 anlamında	
kullanmıştır.	 “Doğrusu	 hükümdaralar	 (mülûk)	 bir	 şehre	 girdikleri	 zaman	 orayı	
harab	 ederler,	 ora	 halkının	 azizlerini	 zelil	 yaparlar.	 Onlar	 böyle	 davranırlar.”	
(Neml	Suresi,	27:34.)	Kehf	Suresinde	de	“Arkalarında	sağlam	gemileri	gasbeden,	
zorla	 el	 koyan	 bir	 melik	 vardı”	 (Kehf	 Suresi,	 18:79.)	 eyeti	 de	 bunu	
desteklemektedir.	 Firavun	 ve	Nemrud	 gibi	meliklerin	 insanlara	 zulmettiğini	 de	
haber	 veren	 Kur’ân-ı	 Kerim	 onların	 yönetiminin	 zulüm	 olduğunu	 açıkça	 ifade	
etmiştir.		

İbn-i	Haldun	 şeriatın,	 dinin,	 Kur’ânın	 “mülkü”	 bizzat	 kınamadığını,	 ondan	
doğan	zulüm	ve	zorbalık	gibi	kötülükleri	kınamaktadır.	Yoksa	Hz.	Davud	(as)	ve	
Süleyman’a	 (as)	 Allah	 mülk	 ve	 saltanat	 vermiştir;	 ancak	 onlar	 bunu	
istememişlerdir.	 Ayrıca	 onlara	 yüce	 Allah	 “Halife”	 unvanını	 vermiştir.	 Nitekim	
“Ya	Davud!	Biz	seni	yeryüzünde	halife	kıldık,	öyle	ise	insanlar	arasında	adaletle	
hükmet,	 hevana	uyma	ki	 seni	Allah	 yolundan	 saptırmasın”	 (Sad	 Suresi,	 38:26.)	
buyurarak	ikaz	etmiştir.		

Peygamberlerin	saadet	ve	saltanat	istemesi	fani	dünya	mülk	ve	saadeti	için	
değildir.	Nitekim	Hz.	 Süleyman’ın	 (as)	 “Ey	Rabb'im!	Beni	bağışla.	Bana,	benden	
sonra	 hiç	 kimsenin	 sahip	 olamayacağı	 bir	 mülk	 ver.	 Kuşkusuz	 ki	 Sen,	 bol	 bol	
bağışlayıcısın”	 (Sad	 Suresi,	 38:35.)	 	 şeklinde	 dua	 etmesi	 dünya	 saltanatını	
istediğini	 değil,	 affına	 mazhar	 kılarak	 kimseye	 nasip	 olmayacak	 şekilde	 ahiret	
saltanatının	 verilmesini	 istemek	 şeklinde	 yorumlanmıştır.	 Zira	 dünya	 saltanatı	
ahirete	nispeten	bir	berk-i	zailin	bir	şems-i	sermede		nispeti	gibi	çok	zayıftır.		

Yine	Hz.	Yusuf	(as)	Aziz-i	Mısır	olduktan,	anne-babasını	yanına	aldıktan	ve	
kardeşleri	 ile	 hemhal	 olduktan	 sonra	 “Beni	 müslüman	 olarak	 vefat	 ettir,	 beni	
salihlere	kat”	(Yusuf	Suresi,	12:101.)	diye	dua	etmesi	ehl-i	hakikat	yanında	dünya	
saltanatının	 değersizliğini	 ifade	 eder.	 Zira,	 “dünyevî	 lezzet	 ve	 saadetten	 daha	
cazibedar	bir	 saadet	ve	 ferahlı	bir	 vaziyet	kabrin	arkasında	vardır	ki	Hz.	Yusuf	
(as)	gibi	hakikatbin	bir	zat,	o	gayet	lezzetli	dünyevi	vaziyet	içinde,	gayet	acı	olan	
mevti	istedi;	ta	öteki	saadete	mazhar	olsun.”	(Mektubat,	476.)	

Hz.	 Ali	 (ra)	 Irak	 halkına	 yazdığı	 mektuplarında	 Muaviye	 (ra)	 ve	
taraftarlarının	 hilafeti	 değiştireceklerini	 ve	 saltanata	 dönüştüreceklerini	
söyleyerek	ikaz	ediyor;	Muaviye’ye	destek	verdikleri	taktirde	hilafetin	saltanata	
dönüşeceğini	ifade	ediyor	ve:	“Şayet	bunlar	sizin	başınıza	geçerse	size	karşı	öfke,	
övünme,	 ceberut	 ve	 zorbalıkla	 muamele	 ederler.	 Heveslerine	 uyarlar	 ve	
yeryüzünde	bozgunculuk	yaparlar”	(İbn-i	Kuteybe,	El-İmame	ve’s-Siyase,	1:158.)	
diyordu.		

Hz.	 Muaviye’nin	 (ra)	 hilafeti	 saltanata	 dönüştürmesine	 tepki	 gösteren	
sahabeler	 saltanat	 yönetimini	 “Kisreviyye”	 ve	 “Kayseriyye”	 olarak	 tenkit	



etmişlerdir.	 Yani,	 İran	 Kisrasına	 veya	 Bizans	 Kayserine	 benzer	 baskıcı	 bir	
yönetim	 olarak	 karşı	 çıkmışlardır.	 Bu	 sistemin	 yöneticisine	 de	 “Cebbâr”	 ve	
“Cabbar-ı	 Anûd”	 yani	 “Zorba”	 ve	 “İnatçı	 zorba”	 şeklinde	 adlandırmışlardır.	 (M.	
Dıyaeddin	er-Reis,	Nazariyat-ı	Siyaset-i	İslâmiye,	s.	114.)	

Bu	sebeple	İslam	bilginleri	ve	siyaset	bilimcileri	saltanatı,	hilafetten	sapma	
olarak	 kabul	 ederler.	 Günümüzde	 “Hilafeti”	 isteyen	 ve	 dini	 siyaset	 malzemesi	
yapanlar	 da	 gerçekte	 hilafeti	 değil,	 baskıcı	 bir	 saltatanı	 ve	 tek	 kişinin	
hakimiyetini	istemektedirler.	Onların	modeli	“Asr-ı	Saadet”	değil,	aksine	Osmanlı	
Modeli	ve	özellikle	Bediüzzaman’ın	“Zayıf	istibdad”	dediği	ve	din	adına	ve	hilafet	
namına	uyguladığı	baskıcı	sistemi”	örnek	almakta	ve	istemektedirler.	Dolayısıyla	
istedikleri	tam	bir	saltanattır.		

Abdulhamid’in	“Halife”	unvanı	ile	uyguladığı	bu	istibdada	karşı	çıkanlar	da	
“Namık	 Kemal,	 Ziya	 Paşa,	 Gazi	 Ahmed	Muhtar	 Paşa,	 Resneli	 Niyazi	 Bey,	 Enver	
Bey,	 Said	 Halim	 Paşa,	 Mustafa	 Sabri	 Efendi,	 Süleyman	 Nazif,	 Rıza	 Tevfik,	
Babanzade	Ahmed	Naim,	Mehmed	Akif,	Bediüzzaman	Said	Nursi	gibi	“Hürriyet”	
ve	“İttihad-ı	İslamı”	isteyenler	olmuştur.	

Hürriyetçiler	 ve	 İttihatçılar	Abdulhamid	dönemine	 “Devr-i	 İstibdad”	 adını	
vermişlerdir.	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 bu	 dönemde	 “Sultan	
Abdülhamid’in	mecbur	olduğu	istibdad”	olarak	nitelemektedir.	(Münazarat,	124)	

Bediüzzaman	 dini	 hizmetlerin	 tüm	 müslümanlar,	 özellikle	 ulema	 ve	
muallimler	 tarafında	 yapılmasını	 ister.	 “Dine	 imale	 etmek	 ve	 iltizama	 teşvik	
etmek	ve	vazife-i	diniyelerini	ihtar	etmekle	dine	hizmet	olur.	Yoksa	‘Dinsizsiniz’	
dese,	 onları	 tecavüze	 sevk	 etmektir.	 Din	 dahilde	menfi	 tarzda	 istimal	 edilmez.	
Otuz	sene	halife	olan	bir	zat,	menfi	siyaset	namına	istifade	edildi	zannıyla	şeriata	
gelen	 tecavüzü	 gördünüz.”	 (Eski	 Said	 Dönemi	 Eserleri,	 Sünuhat,	 2009,	 s.	 498.)	
buyurarak	 dinin	 siyaset	 malzemesi	 yapılmasının	 dine	 zarar	 verdiğini	
haykırmıştır.	

Tarihçiler	 her	 ne	 kadar	 Abdülhamid’in	 Osmanlı	 Devletinin	 ömrünü	
uyguladığı	 “Tedbirler”	 ve	 kurduğu	 “Yıldız	 İstihbarat	 Teşkilatı”	 ile	 30–40	 yıl	
uzattığını	söyleseler	de	gerçekte	uyguladığı	baskı	sistemi	ve	dinin	temsilcisi	olan	
“Halife”	unvanı	ile	de	“Şeriatın	ve	dinin”	istibdada	müsait	olduğu	imajını	vermesi	
ile	 hem	dinin	 siyasi	 yönünün	 anlaşılmasına	 engel	 olmuş,	 hem	de	Meşrutiyet’in	
yıkıma	sebep	olacağı	 fikrini	milletin	zihnine	yerleştirerek	gerçekte	büyük	zarar	
vermiştir.	

	
5.	Saltanatın	İstibdadla	Korunması	ve	Muhalefetin	Sindirilmesi	
Hilafetten	 saltanata	 geçildikten	 sonra	 düşünce,	 tenkit	 ve	 muhalefet	

hürriyetinin	 yerini	 muhalefet	 için	 baskı,	 tehdit	 ve	 korkutma	 almaktadır.	
Düşüncenin	 ve	 muhalefetin	 baskı	 altına	 alınması	 yalnızca	 yönetim	 ve	 siyaset	
işlerine	 özgü	 kalmamış,	 yöneticiye	 öğüt	 vermenin	 dahi	 kabu	 edilemediği	 bir	
sürece	dönüşmüştür.	

Bu	süreç	ilk	olarak	H.41/	M.661’de	Hucr	b.	Adiy’in	katli	ile	işe	başlamıştır.	
Hucr	b.	Adiy’in	karşı	 çıktığı	 ve	yönetimi	 tenkit	 ettiği	husus	Ehl-i	Beyt’e	yapılan	
haksızlıkları	 dile	 getirmesidir.	 Hz.	Muaviye	 (ra)	 daha	 sonra	 hac	 için	Medine'ye	
uğradığında,	Hz.	Aişe	(r.anha)	onu	Hucr'u	öldürdüğü	için	azarlamış,	Hz.	Muaviye	
(ra)	 ise	 bunu	 ümmetin	 faydası	 için	 ve	 şahitlerin	 şahitlikleri	 üzerine	 yaptığını	
söyleyerek	kendini	savunmuştur.	Demek	o	Hucr'u	adalet-i	izafiye	ile	yani	ehven-i	
şer	olarak	öldürdüğünü	söylemiştir.	(DİA,	XVIII,	277-	278.)	



Haccac	 b.	 Zalim	 bir	 Cuma	 hutbesini	 uzatınca	 Abdullah	 b.	 Ömer	 (ra)	 onu	
uyarmış	 “Güneş	 seni	 beklemiyor”	 demiştir.	 Haccac	 ise	 ona	 “Boynunu	 vurmak	
isterdim”	 diye	 cevap	 vermiştir.	 Aynı	 üslubu	 Medine’ye	 gelen	 Abdulmelik	 b.	
Mervan’dan	 (H.75/M.694)	da	duyarız.	O	da	minbere	 çıkıp	okuduğu	hutbesinde	
“Ben	 bu	 ümmetin	 hastalıklarını	 kılıçtan	 başka	 bir	 şeyin	 tedavi	 etmeyeceğim!	
Baban	bundan	sonra	Allah’tan	korkmayı	emredecek	olanın	boynunu	vuracağım!”	
demiştir.	(İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	8:50-55.)	

Saltanata	 geçen	 yöneticiler	 Hz.	 Ebubekir’in	 ve	 Hulefa-i	 Raşidin’in	 kutsî	
değerleri	 ve	 dini	 dünya	 işlerine	 alet	 etmemek	 için	 çekindiği	 ve	 kabul	 etmediği	
“Halifetullah”	 unvanını	 kendilerine	 vererek	 saltanatlarını	 daha	 da	 güçlendirme	
yönüne	 gitmişlerdir.	 İlk	 olarak	 kendisine	 “Halifetullah”	 unvanı	 veren	 ve	 bunu	
yazışmalarında	 kullanan	 Abbasi	 halifelerinden	 Harun	 Reşid’in	 oğlu	 Mu’tasım	
(M.218-228/M.833-843)	 olmuştur.	 Daha	 sonra	 bu	 yöneticilere	 Allah	 adına	
yeryüzünde	tasarruf	eden	“Zıllullah-ı	Fi’l-Arz”	unvanları	da		verilmiş	ve	“Allah’ın	
gölgesi”	olarak	kabul	edilerek	mutlak	itaat	istenmiştir.	

Saltanat	 sürecinde	 ortaya	 çıkan	 bütün	 muhalefet	 hareketleri	 baskı	 ve	
zulüm	 metodu	 ile	 tepki	 görmüş,	 isyan	 hareketi	 olarak	 algılanmış,	 “bâğî”	 yani,	
terörist	 muamelesi	 görmüş	 ve	 “toplumun	 selameti”	 ve	 “asayişin	 korunması”	
namına	ezilmiştir.	

	
	
	


