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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.	

	
6.	Tabiinin	Yönetime	Bakışı	ve	Muhalefet	Düşüncesi	
Selef-i	 Salihin	 “Kitap	 ve	 Sünneti”	 esas	 alarak	 müslümanları	 irşad	 etmeyi	

esas	 alan	 “İman,	 ibadet,	 ahlak	 ve	 adaleti”	 savunan	 ve	 bu	 konuda	 toplumun	
eğitimine	önem	veren	ulemadır.	Selef-i	Salihin	ifrat	ve	tefritten	uzak	durarak	orta	
yolu	 ve	 istikaeti	 benimsemiştir.	 Sizi	 “Vasat	 Ümmet	 olarak	 yarattık”	 (Bakara	
Suresi,	2:143.)	ayet-i	kerimesinin	gereği	olarak	istikameti,	Allah	rızasını	ve	dinin	
ihyasını	esas	almışlardır.	

Selef-i	 Salihin	 dinden	 uzaklaşmanın	 Peygamberin	 (asm)	 sünnetinden	 ve	
Hulefa-i	 Raşidinin	 uygulamalarından	 uzaklaşma	 olarak	 görmüşler,	 sünneti	 ve	
Hulefa-i	 Raşidinin	 sünnetini	 ihya	 etmenin	 de	 dini	 ihya	 etmek	 olduğunu	
savunmuşlardır.	 Peygamberimizin	 “İşlerin	 en	 şerlisi	 heva	 ve	 hevesten	
kaynaklanan	ve	sonradan	çıkan	bid’alardır.	Kur’an	ve	Sünnete	aykırı	olup	onun	
yerine	 ikame	edilen	her	 şey	bid’attır.	Her	bid’at	dalalettir.	Dalaletin	 sonucu	 ise	
cehennemdir.”	(Müslim,	Cuma,	43;	Nesai,	Salatu’l-İdeyn,	22.)	hadis-i	şerifini	esas	
alarak	 heva	 ve	 hevesten	 kaynaklanan,	 sünnetin	 yerine	 geçen	 bid’alara	 karşı	
ümmeti	uyarıyorlar	ve	sünneti	ihyaya	çalışıyorlardı.	



Peygamberimiz	 (asm)	 Veda	 Haccından	 sonra	 ümmetine	 şu	 tavsiyelerde	
bulunmuşlardı:	“Size	Allah’tan	korkmanızı,	istemediğiniz	Habeşi	bir	köle	de	olsa	
başınızdaki	 idarecilere	 -	 Allah’a	 isyanı	 emretmedikçe	 –	 itaat	 	 etmenizi	 tavsiye	
ederim.	 Çünkü	 benden	 sonra	 yaşayacak	 olanlar	 çok	 ihtilaflar	 göreceklerdir.	
Sonradan	uydurulmuş	olan	bid’alardan	sakının.	 Sizden	kim	bu	zamana	ulaşırsa	
benim	 sünnetime	 ve	 Hulefa-i	 Raşidin’in	 sünnetine	 sarılsın.	 Bunlara	 azı	
dişlerinizle	dahi	olsa	skıkı	yapışın.	Sakın	ihtilaf	çıkaranlardan	olmayın!”	(Tirmizi,	
İlim,	16.)		

Selef-i	 Salihin	 Peygamberimizin	 (asm)	 bu	 tavsiyelerine	 sımsıkı	
sarılıyorlardı.	 Biz	 nümune	 için	 onların	 ileri	 gelenlerinden	 birkaçının	 tutumuna	
bakacağız.	

	
6.1.	Hasen-i	Basri’nin	Muhalefet	Metodu	
Tabiinin	 ileri	 gelenlerinden	 Hasen-i	 Basrî	 (H.	 21-110/642-728)	 Emevi	

iktidarı	 zamanında	 ve	 Haccac’ın	 valiliği	 döneminde	 yaşamıştı.	 Bu	 dönem	
Emevilere	 karşı	 isyanların	 yaşandığı	 ve	 Havaric	 ve	 Şii	 mezhebinin	 temel	
fikirlerinin	 teşekkül	 ettiği	 dönemdir.	Hasen-i	 Basri	 (ra)	 bu	 düşünce	 akımlarına	
karşı	 Selef-i	 Salihin	 olan	 Sahabe	 ve	 Ehl-i	 Beyt	 ekolünün	 temsilcisi	 durumunda	
olmuş	ve	pek	 çok	 ilim	adamı	yetiştirmiştir.	Mutezile’nin	kurucusu	olan	Vasıl	 b.	
Atâ	 da	 onun	 ilim	 halkasından	 ayrılarak	 ayrı	 bir	 ekol	 oluşturmuştur.	 Hasan-i	
Basri’nin	 “İ’tezele	 annâ	 Vasıl”	 sözünden	 dolayı	 mezhebine	 “Mutezile”	 adı	
verilmiştir.	Bu	derecde	etkin	bir	ilim	adamı	ve	zahiddir.	Hem	ilmi	hem	de	ameli	
ile	Peygamberimizin	(asm)	varisi	olmuştur.	Bu	sebeple	ulema	kendisini	“Asfiya”	
kabul	eder.		

Haccac’a	gönderdiği	bir	mektubunda	Hasen-i	Basrî	(ra)	“Biz	Allah’ın	emrini	
yerine	getiren	ve	Peygamberin	(asm)	sünnetini	izleyen	selefe	yetiştik”	demiştir.	
Hasen-i	 Basri	 Kitap	 ve	 Sünnet	 çizgisinden	 ayrılanlar	 için	 “Heva	 ve	 heves	 ehli”	
demiş	 ve	 “Hevâ	 ehli	 ile	 oturmayın,	 onlarla	 tartışmayın	 ve	 onları	 dinlemeyin”	
demekteydi.	 Zira	 ortada	 dinlemilmesi	 ve	 peşinden	 gidilmesi	 gereken	 Allah’ın	
kitabı	 ve	Peygamberim	 (asm)	 sünneti	 vardı.	 Peygamberimiz	 (asm)	de	 “Benden	
sonra	size	emanet	olarak	bıraktığım	Allah’ın	kitabı	ve	benim	Sünnetime	sarılın	ki	
kurtulasınız”	 (İmam-ı	 Malik,	 Muvatta,	 Kader,	 3.)	 buyurmuşlardı.	 Hasen-i	 Basri	
(ra)	 insanları	 bu	 ikisini	 takip	 etmeye	 yönlendiriyordu.	 Bu	 sebeple	 çağındaki	
müslümanların	güvenini	kazanmıştı.	Ehl-i	bid’a	dediği	Havaric’e	karşı	olan	 sert	
tutumundan	dolayı	“Hasan-ı	Basriyi	ancak	Havaric	sevmez”	düşüncesi	yaygınlık	
kazanmıştı.	

Hasen-i	Basri	Hadis	ve	Fıkıhta	otorite	idi.	İbn-i	Sa’d	onu	“Geniş	bilgi	sahibi,	
alim,	 fakih,	âbid,	zâhid,	güvenilir	ve	 ilmî	derinliğe	sahip	 fasih	konuşan	birisidir.	
Fitneler	 döneminde	 orta	 yolu	 bulup	 barışa	 yardımcı	 olan	 alimlerin	
büyüklerinden”	olarak	tanıtır.	(İbn-i	Sa’d,	Tabakat,	7:115-127.)	

Hasen-i	Basrî	Ehl-i	Sünnet	düşüncesinin	teşekkülüne	hizmet	eden	ve	siyasi	
olarak	 “Sabır	 Ekolü”	 olarak	 kabul	 edilen	 ve	 siyasetten	 uzak	 duran	 bir	 tavır	
benimsemiştir.	 Yöneticilere	 yakın	 durmamış,	 muhalefet	 cephesinde	 de	 yer	
almamış,	 ilim	 ve	 fıkıhla	 meşgul	 olmuştur.	 İlmî	 ve	 fikri	 muhalefetten	
çekinmemekle	 beraber	 asayişi	 ihlal	 edecek	 olan	 isyan	 hareketlerine	 karşı	 da	
sağlam	 bir	 duruş	 sergilemiştir.	 İsyan	 hareketlerine	 karşı	 çıkarken	 Haccac	 gibi	
zalimlere	 karşı	 diliyle	 hakkı	 söylemekten	 çekinmezdi.	 Bu	 konuda	 Allah’tan	
başkasından	asla	korkmazdı.	Bu	 sebeple	 “Haccac’a	karşı,	 hasan	Basri	 gibi	 karşı	
çıkan	yoktu.”	(İbnu’l-Murteda,	el-Munye	ve’l-Emel,	Haydarabad-1316,	s.14-15.)		



Hasen-i	 Basri	 (ra)	 çekinmeden	 Haccac’ın	 yüzüne	 karşı	 “Gök	 ehli	 senden	
nefret	 ediyor,	 yeryüzü	 seni	 lanetliyor”	 diyordu.	 Ancak	 o	 isyan	 hareketlerinin	
müslümanlara	daha	fazla	zarar	vereceği,	Haccac’ın	zulmünden	daha	fazla	zulme	
sebep	olacağını	söylüyor	ve	“İdarecilerin	zulmü	insanların	çoğunun	hatalarından	
ve	Allah’a	olan	 isyanlarından	kaynaklanmaktadır.	Bu	durumda	tövbe	ve	 istiğfar	
ile	 Allah’a	 itaate	 devam	 edilmeli	 ki	 Allah	 bu	 zalimlerin	 zulmünden	 insanları	
kurtarsın”	 diyordu.	 Zalim	 Allah’ın	 kılıcı	 idi,	 Allah	 onunla	 zalimlerden	 intikam	
alıyordu.	O	Haccac	ve	benzerlerinin	 zulmünü	Allah’ın	bir	 cezası	 ve	 insanlardan	
intikam	 alması	 olarak	 görüyordu.	 “İnsanların	 ayaklanma	 yerine	 kendilerini	
düzeltmesi	gerekir”	diyordu.	(İbn-i	Saad,	Tabakatu’l-Kübra,	7:119-120.)	

	
6.2.	Said	el-Müseyyeb’in	Muhalefet	Anlayışı	
Said	 el	 Müseyyeb	 (H.	 15-91/M.	 636-710)	 kendisini	 Hadis	 ilmine	 adamış	

birisidir.	 Kureyş	 kabilesine	 mensubiyetinden	 dolayı	 da	 büyük	 bir	 şöhrete	 ve	
güvene	 sahip	 olmuştur.	 İmam-i	 Şafii	 (ra)	 onun	 Munkatı’	 olarak	 rivayet	 ettiği	
hadisleri	 dahi	 tereddüt	 etmeden	 alırdı.	 İlk	 Ehl-i	 Sünnet	 fukahasındandır.	 Ferdî	
olarak	 muhalefette	 belirgin	 bir	 tutuma	 sahip	 olmakla	 beraber	 ayaklanma	 ve	
isyanı	 reddeder.	 Medine	 valisi	 kendisinden	 Abdulmelik’in	 oğulları	 Velid	 ve	
Süleyman	 için	 biat	 almak	 istediği	 zaman	 bunu	 reddetmiştir.	 Amcasının	 oğlu	
Hişam	b.	İsmail	Medine	valisi	olduğu	halde	o	tutumunu	değiştirmemiştir.	

	
6.3.	İmam-ı	Azam	Ebu	Hanife’nin	Muhalefet	Anlayışı	
İmam-ı	Azam	Ebu	Hanife	Numan	b.	 Sabit	 (H.	80-150/M.699-767)	Kûfe’de	

doğdu	 ve	 çocukluğundan	 itibaren	 ilimle	meşgul	 oldu.	 Bunun	 yanında	 geçimini	
ticaretle	sağladı.	Muhtelif	fırkalar	karşısında	“Ehl-i	Sünnet	ve’l-Cemaat”	akidesini	
tedvin	 eden	 ilk	 kişi	 sayıldığı	 için	 kendisine	 “İmam-ı	Azam”	dendi.	Bu	konudaki	
“Fıkh-ı	Ekber”	isimli	Kelam	ve	Akaide	dair	risalesi	meşhurdur.	Üzerinde	pek	çok	
şerhler	yapılmıştır.	

İmam-ı	Azam	halifenin	seçimle	iş	başına	getirilmesi	gerektiğini	savunur.	Bu	
konuda	 “Hulefa-i	 Raşidini”	 esas	 almıştır.	 Adaleti	 hilafet	 için	 zorunlu	 şartlardan	
birisi	olduğunu	söyler.	“Vaktiyle	rabbi	İbrâhim’i	bazı	sözlerle	sınayıp	da	İbrâhim	
onları	 eksiksiz	 yerine	 getirince,	 ‘Ben	 seni	 insanlara	 önder	 yapacağım’	
buyurmuştu.	İbrâhim,	‘soyumdan	da’	deyince	rabbi,	‘Vaadim	zalimleri	kapsamaz,	
Zalim	 benim	 ahdime	 erişemez’	 buyurdu”	 (Bakara	 Suresi,	 2:124.)	 ayetini	 esas	
alarak	zalimin	hilafetinin	meşru	olmayacağını	ifade	eder.	Cessas	İmam-ı	Azamın	
bu	görüşü	esas	aldığını	belirtir.	(Cessas,	Ahkâmu’l-Kur’ân,	Kahire-1947,	1:80.)	

İmam-ı	 Azam	 “Fasık	 bir	 imamın	 tayin	 ettiği	 kadının	 adaletle	 hükmettiği	
sürece	 hükümleri	 geçerli	 ve	 sahihtir	 ve	 fasık	 imamın	 arkasında	 namaz	 kılmak	
caizdir”	 der.	 Onun	 bu	 görüşü	 yanlış	 olarak	 zalim	 imamın	 da	 imametine	 fetva	
verdiği	şeklinde	anlaşılmıştır.	(Cessas,	Age,	1:81.)	İmam-ı	Azam	burada	“Salahat	
ile	 Mahareti”	 kişi	 ile	 fiilinin	 arasını	 ayırmıştır.	 Yani	 fasık	 birisi	 iyi	 çobanlık	
yapabilir.	 Mahir	 bir	 sanatkar	 sarhoş	 olmadığı	 zaman	 sanatını	 çok	 güzel	 icra	
edebilir	ve	kişinin	 fıskı	ve	günahkar	olmasının	sanatına	ve	mesleğine	bir	zararı	
yoktur.	İmam-ı	Azam	bunu	birbirinden	ayırmıştır.	Hariciler	ve	Şiiler	ise	“Salahat	
ile	Mahareti”	birbirine	karıştırmıştır.	FAsık	ve	facirin	arkasında	namaz	kılınamaz	
ve	 onun	 önderliğinde	 hiçbir	 ibadet	 geçerli	 değildir	 gibi	 yanlış	 bir	 kanaat	 ile	
toplumu	 kıyama	 ve	 isyana	 sevk	 etmişlerdir.	 İmam-ı	 Azam	 ise	 ifrat	 ve	 tefrit	
arasında	istikamet	olan	“Ehl-i	Sünnet”	yolunu	göstermiştir.	



İmam-ı	Azam	istibdat	yönetimlerinde	fikir	ve	düşünce	hürriyetinin	de	lideri	
ve	 önderi	 sayılır.	 Zamanındaki	 iktidar	 güçlerinin	 her	 nevi	muhalefeti	 bastırma	
yolunu	 tutması	muhalefeti	 tamamen	susturmuştu.	Ancak	 İmam-ı	Azam	şeriatın	
ferde	 yüklediği	 görevler,	 ibadetler	 ve	 tanıdığı	 hak	 ve	 hürriyetler	 çerçevesinde	
akıl	 ve	 baliğ	 olma	 ile	 hür	 olma	 şartının	 olduğunu	 ifade	 etmiştir.	 Evlilik,	 Cuma	
Namazı,	 Zekat	 ve	 Hac	 gibi	 hususlarda	 hürriyeti	 bir	 hak	 ve	 görev	 olarak	 kabul	
etmiştir.	 Ona	 göre	 “Emr-i	 Maruf	 ve	 Nehy-i	 Ani’l-Münker”	 emri	 gereği	 fikir	 ve	
düşünceyi	 açıklama	 hürriyeti	 temel	 hak	 olduğu	 gibi	 aynı	 zamanda	 dinin	 ferde	
yüklediği	bir	vazifedir.	

Horosan	 fukahasının	 meşhurlarından	 İbrahim	 es-Saig’in	 “Emr-i	 maruf	 ve	
nehy-i	ani’l-münkerin	farz	olup	olmadığı”	sorusuna	Ebu	Hanife	Peygamberimizin	
(asm)	 “Şehitlerin	 en	 üstünü	 Hz.	 Hamzadır.	 Ondan	 sonra	 en	 üstün	 olanı	 zalim	
hükümdara	hak	söz	söyleyerek	şehit	edilen	kimsedir”	(Ebû	Davud,	Melahim,	17;	
Tirmizî,	 Fiten,	 13;	 Nesâî,	 Bey'at,	 37;	 İbn	 Mâce,	 Fiten,	 20.)	 hadisi	 ile	 cevap	
vermiştir.	(Mevdudî,	El-Hilafe	ve’l-Mulk,	s.176.)	

Musul	halkı	isyan	etmişti.	Halife	Mansur	isyanı	bastırdıktan	sonra	bir	daha	
isyan	 ederlerse	 kanlarının	 ve	 canlarının	 kendisine	 helal	 etmeleri	 konusunda	
onlardan	söz	almıştı.	Musul	halkı	 ikinci	defa	ayaklanınca	Mansur	 içinde	 İmam-ı	
Azamın	da	bulunduğu	 fukaha	ve	ulemayı	çağırdı	ve	onlara	 “Bu	anlaşmaya	göre	
kanlarının	ve	canlarının	kendisine	helal	olup	olmayacağını”	sordu.	Bütün	fukaha	
“Onlar	bu	konuda	söz	vermişler	ve	 sözlerinden	dönmüşlerdir.	 Şayet	affedersen	
bu	 sizin	 faziletinizdendir,	 cezalandırırsan	 onlar	 bunu	 hak	 etmişlerdir”	 dediler.	
İmam-ı	Azam	sustu.	Mansur	“Ya	 imam	sen	ne	diyorsun?”	deyince	 İmam-ı	Azam	
“Onlar	sana	hakları	olmayan	bir	konuda	söz	vermişlerdir.	Sen	de	onlara	hakları	
olmayan	 bir	 konuda	 şart	 koşmuşsun.	 Can	 konusunda	 cömertlik	 ve	 mübahlık	
yoktur.	 Müslümanın	 kanları	 ancak	 üç	 şekilde	 helal	 olur.	 O	 da	 katl,	 recm	 ve	
irtidattır.	 Şayet	 bir	 kadın	nikahsız	 kendisini	 bir	 erkeğe	helal	 kılsa	 bu	 ona	helal	
olur	 mu?	 Bir	 adam	 beni	 öldür	 derse	 onu	 öldürmek	 helal	 olur	 mu?”	 Mansur	
“Hayır!”	deyince	Ebu	Hanife	“Musul	halkından	elini	çek,	onların	kanları	sana	helal	
değildir”	dedi.		

Mansur	 bundan	 hoşlanmadı.	Meclis	 dağıldıktan	 sonra	 İmam-ı	 Azamı	 özel	
olarak	 çağırdı	 ve	 şöyle	 dedi:	 “Dediğin	 doğrudur;	 ancak	 memleketine	 dön	 ve	
imamını	 halkın	 nazarında	 küçük	 düşürecek	 fetvayı	 insanlara	 verme!	 Yoksa	
imamlarına	 karşı	 isyan	 edenlerin	 ellerine	 fırsat	 vermiş	 olursun!”	 dedi.	 (İbnu’l-
Esir,	El-Kâmil	fi’t-Tarih,	Kahire-1247,	5:25.)	

İmam-ı	Azam	Ebu	Hanife	 aynı	 şekilde	 ilim	ve	 fikir	hürriyeti	 ile	muhalefet	
hakkını	 kadıların/hakimlerin	 verdiği	 yanlış	 kararlara	 karşı	 da	 kullanmıştır.	
Çünkü	 İmama	 göre	 hakim	 kararlarına,	 mahkemeye	 ve	 yargıya	 saygının	 gereği	
yargıçların	 verdiği	 yanlış	 kararları	 onamaya	 değil,	 karşı	 çıkarak	 adaleti	 ikame	
etmeye	bağlıdır.	Bu	tutumundan	dolayı	bir	süre	fetva	vermekten	men	edilmiştir.	
(Hatib-i	Bağdadî,	Tarih-i	Bağdat,	Mısır-1931,	13:351.)	

İmam-ı	 Azam	 yönetimi	 meşru	 görmediği	 için	 kendisine	 verilmek	 istenen	
kadılık	 görevini	 de	 reddetmiştir.	 Zira	 bu	 durumda	 toplum	 nazarında	 İmam-ı	
Azamın	 yönetimi	 desteklediği	 ve	 icraatlarına	 onay	 verdiği	 şeklinde	 yanlış	
anlaşılmaya	sebebiyet	verecek,	iktidar	da	bunu	istismar	ederek	yaptıkları	haksız	
icraatlarına	 dayanak	 yapıp	meşruluğunu	 savunacaklardı.	 İmam-ı	 Azam	 duruşu	
ile	 buna	 karşı	 çıktı.	 Verilen	 görevi	 reddetti.	 Halife	 kendisine	 “Neden	 kabul	
etmedin?”	diyince	“Ben	bu	göreve	ehil	değilim”	dedi.	Halife	“Yalan	söylüyorsun”	



şeklinde	 mukabele	 edince	 “Yalancıdan	 kadı	 olmaz”	 şeklinde	 cavap	 vermiştir.	
Bunun	üzerine	zindana	gönderilerek	işkenceye	maruz	kalmıştır.	

Aynı	şekilde	İmam-ı	Azam	yönetime	ve	yöneticiye	karşı	sözde	muhalefetin	
fiilî	 isyana	ve	ayaklanmaya	 sebep	olmadıkça	 susturulmasına	da	karşı	 çıkmıştır.	
Muhalefetin	 cana,	 mala	 ve	 namusa	 tecavüz	 ederek	 hukuku	 ihlal	 ederek	 suç	
işlemedikleri	 sürece	 fikir	 ve	 düşüncelerini	 açıklamalarından	 dolayı	 sorumlu	
olmayacaklarını	 söyler.	 Bu	 konuda	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 Haricilerin	 kendisini	
öldürmekle	 tehdit	etmesine	 rağmen	serbest	bırakmasını	delil	olarak	öne	sürer.	
Hz.	 Ali’ye	 “Onlar	 seni	 öldürmekle	 tehdit	 etti”	 dedikleri	 zaman	 “Beni	
öldürmemişken	onu	ne	ile	suçlayıp	öldüreceğim?”	demiştir.	“Ama	o	size	hakaret	
etti”	 dediklerinden	 “Dilersen	 sen	 de	 ona	 hakaret	 edebilirsin”	 demiştir.	 İmam-ı	
Azam	Hz.	Ali’nin	 (ra)	bu	davranışını	 esas	 alır.	Ayrıca	Hz.	Ali’nin	 (ra)	Haricilere		
söylediği	şu	sözü	de	delil	olarak	öne	sürer.	“Mescidlerde	Allah’ın	adını	anmaktan	
sizi	 alıkoymayacağız.	 Eliniz	 bizimle	 olduğu	 sürece	 fey’i	 (maaş	 hakkınızı)	
engellemeyeceğiz.	Bizimle	savaşmadıkça	sizinle	savaşmayacağız.”	(Mevdudî,	Age,	
177-178.)	İmam,	isyan	edenlerin	zulme	haksızlığa	maruz	kaldıklarını	da	dikkate	
alır.	Bu	durumda	idarecelerin	de	zulümden	kaçınmalarını	ve	isyana	sebep	olacak	
durumlarını	düzeltmeleri	gerektiğini	de	ifade	eder.	

	
6.4.	Malik	b.	Enes’in	Muhalefet	Anlayışı	
Malik	 b.	 Enes	 (H.93-179/M.712-795)	 Medine	 ve	 Hicaz’ın	 meşhur	

alimlerinden	 Malikî	 Mezhebi	 sahibidir.	 Muvatta	 namında	 meşhur	 sahih	 hadis	
kitabının	sahibi	ve	İmam-ı	Şafii’nin	de	hocasıdır.	Ehl-i	Beytin	imamlarından	Cafr-i	
Sadık’ın	 (ra)	 talebesi	 olup	 muhalefette	 kalmakla	 beraber	 isyanı	 reddeden	 ve	
sabrı	 öğütleyen	 düşüncesinin	 de	 takipçisi	 olmuştur.	 İlim	 ve	 irşad	 yolunu	
benimsemiştir.	 Cafer-i	 Sadık	 (ra)	 Zeyd	 b.	 Ali’in	 ayaklanmasını	 tasvip	 etmediği	
gibi,	Şianın	bu	 	konudaki	hiçbir	hareketine	destek	vermemiştir.	Bazıları	onların	
siyasi	tutumunu	“Caferin	teslimiyetçi	tutumu,	Malik’in	yumuşak	tutumuna	örnek	
olmuştur”	 demişlerdir.	 Her	 ikisi	 de	 hiçbir	 fitneye	 bulaşmamışlardır.	 Fitne	
zamanında	evine	kapanmış	ve	 insanlarla	 ilişkisini	kesmiştir.	Ama	Medine	valisi	
kendisinin	 ilim	 halkasını	 yasaklamaya	 kalkınca	 buna	 karşı	 direnmiş	 ve	 “İlmi	
gizlemek	 dine	 ihanettir.	 Zira	 yüce	 Allah	 ilmi	 gizlemeyi	 yasaklamıştır”	 diyerek	
valinin	baskısını	kabul	etmeyerek	eğitim	ve	öğretim	faaliyetine	devam	etmiştir.		

İmam	Malik	öğrencilerinin	de	 ilmi	yaymalarını	 teşvik	etmiştir.	Bu	sebeple	
baskıya	 ve	 işkenceye	 maruz	 kalmış	 ama	 asla	 taviz	 vermemiştir.	 Bu	 da	 halk	
arasındaki	 itibar	 ve	 güvenilirliğini	 artırmıştır.	 Zira	 hak	 ve	 hakikatı	 neşretme	
konusunda	 taviz	 vermemesi	 ve	 her	 türlü	 sıkıntıya	 sabırla	 göğüs	 germesi	 onun	
şerefini	ve	sözlerinin	değerini	daha	da	artırmıştır.	

İmam-ı	 Malik	 bununla	 da	 yetinmeyerek	 zamanın	 Abbasi	 halifesi	 harun	
Reşid’e	 bir	 kısım	 tavsiyeleri	 içeren	 bir	 mektup	 göndermiş	 ve	 ona	 Allah’tan	
korkmasını,	Allah’tan	korkanlarla	meşveret	etmesini,	kötü	ahlak	sahiplerini	dost	
edinmemesini	 tavsiye	 etmiştir.	 (M.	 Ebu	 Zehra,	 Mâlik	 Hayatuhû	 ve	 Asruhû,	
Kahire-1946,	s.76.)	

	
6.5.	İmam-ı	Şafiî’nin	Muhalefet	Tutumu	
İmam-i	 Şafii	 (H.150-204/M.767-819)	 seçkin	 İslam	 fukahasının	 sağlam	bir	

halkasını	teşkil	eder.	Mezhebini	Kur’an-Sünnet	ve	Kıyas’a	dyandırmıştır.	Kendisi	
Kureyten	 olduğu	 için	 Ehl-i	 Beyte	 olan	 sevgisi	 kendisini	 kıskananlar	 ve	



düşmanları	 tarafından	 Şia’ya	 mensup	 olduğu	 şeklindeki	 düşünceye	 sebep	
olmuştur.	Bu	sebeple	Yemen’den	Bağdat’a	elleri	bağlı	olarak	getirilmiştir.	

Şafii,	İmam-ı	Malik’ten	ders	aldığı	gibi	pek	çok	alimden	de	istifade	etmiştir.	
Ancak	hiçbirisinin	etkisi	altında	kalmayarak	Kur’an,	Sünnet	ve	akıl	çerçevesinde	
kendi	 mezhebini	 oluşturmuştur.	 Siyasi	 olarak	 yöneticilere	 yakın	 durmamayı,	
onların	 haksızlıklarına	 ilmen	 ve	 fikren	 muhalefet	 etmeyi;	 ama	 toplumun	
hukukunu	 korumak	 için	 isyana	 teşebbüs	 etmemeyi	 esas	 almıştır.	 Toplumun	
eğitimi	ve	irşadı	için	ilme	değer	vermeyi	esas	almıştır.		

İmam-ı	 Şafii	 yöneticilerin	 “Emr-i	 Maruf	 ve	 Nehy-i	 Ani’l-Münker”	
çerçevesinde	 öğüt	 vermenin	 önemi	 üzerinde	 durmuş	 ve	 “Üç	 özelliği	 gizleyen	
kendisine	 haksızlık	 etmiş	 olur;	 doktordan	 hastalığını,	 dosttan	 ihtiyacını	 ve	
idareciden	 nasihatini”	 demiştir.	 (İbn-i	 Abdilberr,	 Eimmetü’l-Fukaha,	 Kahire-
1931,	s.100.)	

	
6.6.	Ahmed	b.	Hanbel’in	Muhalefet	Tutumu	
Ahmed	b.	Hanbel	 (H.164-241/M.780-855)	Ehl-i	Sünnet	 imamları	arasında	

muhalefet	 konusunda	 irade	 ve	 sebat	 gücünün	 örneğidir.	 Bununla	 beraber	 o	
insanları	 fitne	 ve	 isyanlardan	 uzak	 durmaları	 konusunda	 uyarmıştır.	 İslam’ın	
haksızlığa	karşı	tutumu	ve	sabrı	onun	şahsında	kemal	halini	almış	ve	bu	ümmete	
örnek	olmuştur.	

“Hulukuhu’l-Kur’an”	 görüşü	 Mutezile’nin	 en	 değer	 verdiği	 üzerinde	
durduğu	görüşüdür.	Etkisini	Abbasi	yönetimini	de	tesirine	almış	ve	halifelerden	
Me’mun,	Mu’tasım	ve	Vasık	zamanında	resmî	görüş	hüviyetine	bürünmüştür.	Bu	
görüşün	 kabulü	 için	 ulemaya	 baskı	 yapılmıştır.	 Pek	 çokları	 da	 benimsemek	
zorunda	kalmış,	bir	kısmı	da	susmuştur.	Ancak	Ahmed	b.	Hanbel	buna	şiddetle	
karşı	çıkmıştır.	(M.	Ebu	Zehra,	Mezâhibu’l-İslamiyye,	s.	248-250.)	

Bu	baskılar	Mütevekkil	dönemine	kadar	devam	etmiştir.	İmam-ı	Ahmed	b.	
Hanbel	 baskı,	 işkence	 ve	 hapse	 rağmen	 bu	 görüşe	 karşı	 çıkmış	 ve	 bu	 konuda	
fukahaya	 örnek	 olmuş,	 ilmin	 ve	 fıkhın	 izzetini	 korumuş,	 insanların	 gözünde	
Kur’ân-ı	 Azimüşşan’ın	 layık	 olduğu	 makamında	 korumayı	 başarmıştır.	 Zira	
Kur’an-ı	 kerimin	 mahluk	 olması,	 Allah’ın	 yeryüzünde	 halifesi	 ve	 gölgesi	
(Halifetullah	 ve	 Zıllullah)	 olan	 halifelerin	 Kur’an-ı	 Kerimin	 ahkamına	
müdahalesini	 kolaylaştırarak	 heva	 ve	 hevese	meftun	 olan	 akıllarına	 göre	 fetva	
almlarını	 kolaylaştıracak	 bir	 yolu	 açmış	 olacaktı.	 Ahmed	 b.	 Hanbel	 buna	 engel	
olmuştur.	

Ahmed	b.	Hanbel’in	bu	duruşu	ve	sebatı	hakperets	 islam	alimlerinin	onun	
etrafıda	toplanmasına	sebep	olmuştur.	Hatta	ulema	kendisinden	bu	fitneye	karşı	
isyan	konusunda	fetva	istedikleri	zaman	“Size	kalben	razı	olmamanızı,	 ilmen	ve	
fikren	 muhalefete	 devam	 etmenizi,	 itaatten	 de	 elinizi	 çekmemenizi	 ve	
müslümanların	 birliğini	 bozacak,	 asayişi	 ihlal	 edecek	 hususlardan	 sakınmanızı	
öğütlerim”	 demiştir.	 (Mustafa	 Hilmi,	 Nizamu’l-hilafe	 fî,	 Fikri’l-İslâmî,	 Kahire-
1977,	s.	346.)	

Ahmed	 b.	 Hanbel	 hak	 bildiği	 konuda	 asla	 tereddüt	 etmezdi.	 O	 şöyle	
diyordu:	 “Cahil	 cehaletinden	 dolayı	 sustuğu	 zaman,	 âlim	 de	 korkudan	 susarsa	
Allah’ın	delili	olan	hak	ve	hakikat	nasıl	ortaya	çıkacak?”	(M.	Hilmi,	age,	s.346.)	

	
7.	Ehl-i	Sünnet	Ulemasının	Zalim	Yöneticiye	Karşı	Tutumu	
Ehl-i	 Sünnet	ulaması	 zorba	 ve	 zalim	yöneticilerin	 imametine	 ve	 idaresine	

“Halkı	 irşad	 etmek”	 “eğitime	 önem	 vermek”	 ve	 “yöneticilere	 iyiliği	 emredip	



kötülükten	 sakındırmak”	 prensipleri	 çerçevesinde	 kalarak	 “Sabır”la	 mukabele	
etmişlerdir.	 Dinin	 bu	 prensipleri	 ile	 toplumda	 barış	 ve	 huzurun	 devamını	
sağlamayı	 amaç	 edinmişlerdir.	 Zulme	 taraftar	 olmamayı	 ve	 zalime	 yardımcı	
olmamayı,	ilmen	ve	fikren	muhalefet	etmeyi	sürdürmüşlerdir.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi’nin	 de	 dediği	 gibi,	 “İlmen	 ve	 fikren	 muhalefet	
hiçbir	devirde	ve	hiçbir	hükümette	suç	sayılmaz.	Zira	hükümet	ele	bakar	kalbe	
bakmaz.”	

İslam	 bilginleri	 yönetime	 karşı	 tutumu	 “Ehven-i	 Şer”	 prensibi	 ile	
açıklamışlardır.	 Zira	 fıkhın	 temel	 kuralları	 şunlardır:	 “Zarar	 misli	 ile	 izale	
edilmez.”	 “İki	 şerrin	 hafifi	 tercih	 edilir,	 büyüğü	 defedilir.”	 “Zarar	 ala-kaderi’l-
imkan	izale	edilir.”	“Ehven-i	şer	ihtiyar	edilir.”		

Bu	kurallar	gereği	hayır	ve	iyiliğin	kazanılması,	insanların	mal,	can,	namus	
ve	 hürriyetlerin	 korunması,	 ilim,	 ibadet,	 fazilet	 ve	 medeniyetin	 gelişmesi,	
toplumda	 barış	 ve	 huzurun,	 sulh	 ve	 sükunun	 devamına	 bağlıdır.	 Barış	 ve	
güvenlik	 ortamı	 oluşmadan	 hayırlar	 celbedilemez	 ve	 şerler	 defedilemez.	 Bu	
sebeple	 yöneticilerin	 zulüm	 ve	 baskılarını	 elle	 izale	 etme	 imkanı	 olmayınca	
yapılacak	 olan	 şey	 ulemanın	 diliyle	 düzeltmeye	 çalışması,	 halkın	 da	 kalben	
kötülüklerden	uzak	durarak	 işine	gücüne	bakması	ve	 sonunda	büyük	zulüm	ve	
zararları	 netice	 verecek	 olan	 isyan	 hareketlerine	 kalkışmaması	 gerekir.	 Bu	
sebeple	Hz.	Peygamber	(asm)	idarecilerin	zulümlerine	sabırla	mukabele	edilmesi	
gerektiğini	ümmetine	tavsiye	etmiştir.		

Ehl-i	Sünnet	ve’l-Cemaat,	 toplumda	huzur	ve	asayişin	korunmasına	büyük	
önem	vermiştir.	 Bunun	 için	 cemaate	 sarılmak,	 fitne	 zamanında	 savaşmayı	 terk	
etmek	ve	toplumun	ıslahına	çalışmak	Ehl-i	Sünnetin	temel	prensibi	olmuştur.	

İslam	 bilginleri	 zalim	 bir	 yöneticinin	 yöneticilik	 vasfını	 kaybettiği	
konusunda	 hemfikirdirler.	 Ya	 onun	 bu	 görevi	 bırakması	 gerekir	 veya	 ona	 bu	
görevi	verenlerin	onu	görevinden	azletmesi	gerekir.	(İmam-ı	Gazali,	İhya,	2:111.)	
Zira	 artık	 yöneticilik	 vasfını	 kaybetmiştir.	 Zira	 yönetim	 marufu	 emretme,	
münkerden	 nehyetme	 görevidir.	 Münkeri	 emreden,	 marufu	 nehyedenin	
yöneticilik	liyakati	düşer.	Azledilmesi	gerekir.	Ama	zorbalık	yoluyla	yönetimi	ele	
geçirmiş	 ise	 ve	 kendisine	 destek	 olan	 büyük	 bir	 kitle	 ve	 istibdada	 sebep	 olan	
büyük	bir	ordu	ve	güç	arkasında	 ise	görevinden	nasıl	 azledilecektir?	Kendisine	
“Görevi	 bırak!”	 diyen	 isyancı	 kabul	 edilecek	 ya	 ailesinden	 ve	 malından	 veya	
canından	olacaktır.	Ya	hapse	veya	kabre	girecektir.	Boynuna	kefenini	takmayan	
hiç	kimse	zorba	bir	yöneticiye	söz	söyleyemez.	

Bu	görevi	 “Ehl-i	Hal	ve’l-Akd”	olan	“Şurâ”	üyeleri	yapsın	dediğimiz	zaman	
zaten	 zorbanın	 ataması	 ile	 teşkil	 ettiği	 bir	 meclisten	 bunu	 bekleyemezsiniz.	
Valilerin,	 kadıların	 ve	 şura	 üyelerinin	 yöneticinin	 seçmesi	 ve	 ataması	 ile	
gerçekleştiği	durumlarda	yöneticiyi	ikaz	etmeleri	ve	haksızlıktan	vazgeçirmeleri	
zaten	mümkün	olmaz.		

Bu	durumda	yapılacak	olan	 “Toplumun	huzur	ve	asayişinin	korunması	ve	
maarif	kanalıyla	halkın	 irşad	ve	 ıslah	edilmesine	çalışmak	ve	sabırla	beklemek”	
olacaktır.	 Ehl-i	 Sünnet	de	bu	yolu	 tercih	 etmiştir.	 bu	 sebeple	 İslam	dünyasında	
isyan	 hareketleri	 hep	 Ehl-i	 Sünnet	 dışında	 olan	 Harici,	 Şiî	 ve	 Vahhabî	 gruplar	
tarafından	 gerçekleştirilmiştir.	 Bu	 da	 çok	 büyük	 zulüm	 ve	 haksızlıklara	 sebep	
olmuştur.	

Bu	 sebeple	 Hz.	 Hasan	 (ra)	 Hz.	 Muaviye	 (ra)	 ile	 anlaşarak	 “Saltanat”	 yani	
halkın	dünya	 işlerini	Hz.	Muaviye’ye	bırakmış,	 kendisi	 “Hilafet-i	Hakikiye”	 olan	
“Din	işlerini”	uhdesine	alarak	“İman,	ibadet,	ahlak	ve	hukuk”	eğitimi	ve	öğretimi	



ile	meşgul	olmuştur.	 Zaten	bundan	 sonra	 İslam	dünyasında	din	ve	devlet	 işleri	
biribirinden	fiilen	ayrılmıştır.	Din	işleri	ulema	ve	fukahanın,	devlet	işi	dediğimiz	
halkın	 güvenlik	 ve	 asayişini	 sağlamak,	 dahili	 ve	 harici	 tecavüze	 karşı	 emniyet	
tedbirlerini	alma	görevi	de	saltanat	olarak	devam	etmiştir.		

Adil	 bir	 idareciye	 karşı	 ayaklanmayı	 islam	 bilginleri	 “Bağy”	 yani	 “Terör”	
olarak	 isimlendirmiştir.	 Bu	 sebeple	 Hz.	 Ali’ye	 (ra)	 karşı	 haricilerin	 hurucu	 ve	
savaşını	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Onlar	 bağiy	 bir	 topluluktur.	 Bize	 karşı	 ayaklanmışlardır”	
demiştir.		

Yöneticinin	 görevi	 ve	 halkın	 yöneticiden	beklentisi	 güvenliğin	 ve	 adaletin	
sağlanmasıdır.	 Devletten	 ve	 idareden	 beklenen	 budur.	 Yönetici	 bunu	 yaparsa	
Allah’a	karşı	görevini	yapmış	olur.	Bu	durumda	halkın	görevi	de	ona	itaat	etmesi	
ve	 yardımını	 esirgememesidir.	 (İmam	Maverdî,	 Ahkâm-ı	 Sultaniye,	 s.17.)	 Böyle	
bir	yöneticiye	isyan	etmek	“Bağy”dir.		

Hz.	 Hüseyin’in	 (ra)	 Yezide	 karşı	 çıkması	 muhalefet	 görevidir;	 bir	 isyan	
hareketi	 değildir	 ki	 “Bağy”	 ismini	 alsın.	 Hz.	 Muaviye’nin	 (ra)	 vefatından	 sonra	
Kûfe	 halkının	 kendisini	 davet	 ederek	 biat	 etme	 isteğinden	 kaynaklanmıştır.	 O	
günün	en	büyük	askerî	üssü	ve	nüfusu	yüz	bini	aşan	bir	şehri	olan	Kufe	halkının	
bu	 davetine	 icabet	 etmiş	 ve	 yolda	 zalim	 Yezid’in	 zorbalığına,	 zorla	 biatının	
alınması	 hadisesi	 ile	 karşılaşmıştır.	 Yanında	 bulunan	 yetmişi	 akrabalarından	
oluşan	ve	elliye	yakın	koruması	 ile	nasıl	bir	 isyan	hareketi	başlatmış	olacaktır?	
Hz.	 Hüseyin	 (ra)	 “Davet	 üzere	 geldiğini,	 bu	 davetin	 engellenmesi	 ile	 geri	
Medine’ye	 dönmek	 istediğini”	 söylediği	 halde	 kendisine	 “Yezid’e	 biat	 etmezsen	
seni	 bırakmayız!”	 demişlerdir.	 O	 da	 “Bırakın	 beni.	 Ben	 peygamber	 torunuyum	
zulmü	 ve	 fıskı	 zahir	 olan	 birisine	 biat	 ederek	 onun	 günahlarına	 ortak	 olmam!”	
demiş,	biat	etmeyi	redderek	muhalefette	kalacağını	ifade	etmiştir.		

Maalesef	Hz.	Hüseyin	(ra)	muhalefeti	bir	isyan	hareketi	olarak	gören	yanlış	
bir	anlayışın	kurbanı	olmuş	ve	biat	etmediği	için	yakınları	ile	beraber	Kerbelâ’da	
şehit	edilmiştir.		

	
8.	Hürriyet	/	Meşrutiyet	Dönemi	ve	Muhalefetin	Meşruiyeti	
23	 Temmuz	 1908	 tarihince	 II.	 Meşrutiyet	 ilan	 edilir.	 Bediüzzaman	 26	

Temmuz	 1908	 tarihinde	 Meşrutiyetin	 ilânının	 üçüncü	 gününde	 Sultanahmet	
Meydanında	 düzenlenen	 mitingde	 “Hürriyete	 Hitap”	 namında	 bir	 nutuk	 irad	
ederek	 Meşrutiyetin	 ilânını	 alkışlar.	 Bediüzzaman	 Meşrutiyetin	 şeriattan	
kaynaklandığını,	 İslamiyet	 ile	 meşrutiyet	 arasındaki	 uygunluğunu	 anlatan	
makaleler	 yazıyor	 ve	 Ayasofya,	 Sultanahmet	 gibi	 camilerde	 vaazlar	 veriyordu.	
Çünkü	ulema,	medrese	hocaları	ve	din	adamları	Meşrutiyete	“şeriate	muhaliftir”	
diye	 karşı	 çıkıyor	 ve	 “Kanun-i	 Esasiyi”	 kabul	 edenleri	 “Allah'ın	 hükmü	 ile	
hükmetmeyenler	kafirlerin	 ta	kendileridir”	 (Maide,	5:44)	ayetini	delil	 getirerek	
tekfir	ile	suçluyorlardı.	(Münazarat,	58,	124.)	

Bediüzzaman	doğudaki	aşiretlere	de	Meşrutiyet	ve	Kanun-i	Esasinin	İslama	
aykırı	olmadığını	anlatan	telgraflar	çekerek	onları	uyararak	meşrutiyet	yanında	
yer	almalarını	tavsiye	etti.	Konferanslarda,	hamalların,	talebelerin	ve	askerlerin	
toplandığı	yerlerde	“Meşrutiyeti”	anlatarak	Meşrutiyete	sahip	çıkmalarını	tavsiye	
ediyor	 ve	 meşrutiyet	 karşıtlarının	 tahriklerine	 kapılmaması	 gerektiğini	 ders	
veriyordu.		

Bütün	 bunlarla	 beraber	 13	 Nisan	 1909	 (Rumi:	 31	 Mart	 1325)	 tarihine	
gelindiği	 zaman	 meşhur	 “31	 Mart	 Vakası”	 olarak	 bilinen	 meşrutiyete	 karşı	
ayaklanma	 başladı.	 Bediüzzaman	 olayın	 3.	 günüde	 “Askerlere	 Hitaben”	 bir	



makale	yayınladı,	(Hutbe-i	Şamiye,	110.)	ayrıca	4.	gününde	Harbiye	Nezareti’ne	
giderek	 isyan	 eden	 askerlere	 hitaben	 bir	 konuşma	 yaparak	 isyan	 eden	 sekiz	
taburu	 isyandan	 vazgeçirmeye	 çalıştı.	 Kısmen	 de	 başarılı	 oldu.	 Aksi	 takdirde	
daha	 vahim	olayların	 yaşanması	muhtemeldi.	 30	Nisan	1909	 tarihinde	 ayrı	 bir	
makale	ile	askerleri	uyardı.	(Hutbe-i	Şâmiye,	112-114.)	

11	gün	süren	isyanı	Selanik’ten	gelen	Mahmut	Şevket	Paşa	komutasındaki	
“Harekât	 Ordusu”	 bastırdı	 ve	 “Sıkıyönetim”	 ilan	 etti.	 	 Olaylara	 karışanları	
yakalayarak	cezalandırmak	üzere	“Divan-ı	Harb-i	Örfi”	(Sıkıyönetim	Mahkemesi)	
kurdurdu.	 Burada	 yargıladığı	 birçok	 ulema	 ve	 elebaşıyı	 idam	 ettirdi.	
Bediüzzaman’da	 yargılananlar	 arasındaydı.	 “Divan-ı	 Harb-i	 Örfi”	 adı	 altında	
kitaplaştırdığı	 (18	 Eylül	 1909)	 savunması	 ile	 beraat	 etti	 ve	 kendisinden	 sonra	
yargılanan	pek	çoklarını	da	kurtardı.	

Serbest	 kaldıktan	 sonra	 İstanbul’dan	 deniz	 yolu	 ile	 ayrılan	 Bediüzzaman	
İnebolu,	Trabzon,	Batum	ve	Tiflis	üzerinden	1910	yılında	Van’a	döndü.	Buradan	
Hakkâri,	 Bitlis,	 Diyarbakır,	 Muş	 ve	 Urfa’yı	 dolaşarak	 doğudaki	 ulema	 ve	 aşiret	
reislerine	Meşrutiyeti	ders	verdi	ve	buradaki	“Meşrutiyet	Usulüne”	göre	yaptığı	
konuşmalarını	da	“Münazarat”	isimi	ise	kitaplaştırdı.			

1911	 baharında	 Şam’a	 gitti.	 Burada	 “Cami-i	 Emevî”de	 meşhur	 “Hutbe-i	
Şamiye”	 isimli	 hutbesini	 irat	 etti.	 İslam	 dünyasının	 siyasi,	 ekonomik	 ve	 sosyal	
problemlerine	çözüm	üreten	ve	çare	gösteren	bir	konuşma	yaptı.	Günümüzde	de	
aynı	problemler	devam	ettiği	için	aynı	çarelerin	hayata	geçmesi	beklenmektedir.	
Başka	 çözüm	 de	 gözükmemektedir.	 Buradan	 deniz	 yoluyla	 tekrar	 İstanbul’a	
gelen	 Bediüzzaman	 Sultan	 Reşat’ın	 “Cülus	 Merasimine”	 Doğu	 vilayetlerini	
temsilen	katıldı.	Sultan	Reşat	 ile	beraber	Rumeli	ve	Balkanlara	yaptığı	seyahate	
katıldı.	 Önce	 Barbaros	 zırhlısı	 ile	 Selanik’e	 oradan	 da	 Tren	 ile	 Kosova’nın	 en	
önemli	 şehir	 Üsküb’e	 gitti.	 Selanik’te	 ve	 Üsküp’te	 yapılan	 mitinglere	 katılarak	
“Hürriyete	Hitap”	nutkunu	burada	da	okudu.	Bu	seyahatleri	5-26	Haziran	1911	
tarihleri	arasında	olup	20	gün	sürmüştür.	

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 ulema	 ve	 medrese	 talebelerinin	
“Allah'ın	hükmü	ile	hükmetmeyen	kâfirlerdir”	diyerek	karşı	çıktıkları	Meşrutiyeti	
daima	müdafaa	etmiş,	temel	prensiplerinin	Asr-ı	Saadetten,	Şeriattan	ve	Kur’ân-ı	
Kerimin	 “Meşveret”	 prensibinden	 kaynaklandığını	 ifade	 etmiştir.	 Ancak	
siyasilerin	kendi	aralarındaki	mücadelelerine	asla	karışmamıştır.		

Bediüzzaman’ın	Meşrutiyet	konusundaki	fikir	ve	düşünceleri	“İlke	ve	Fikir	
Odaklı”	 olmuş,	 fırka	ve	 şahıs	odaklı	 olmamıştır.	Meşrutiyetin	 “Adalet,	meşveret	
ve	 kanun	 hâkimiyeti”	 prensiplerine	 oturması	 gerektiğini	 müdafaa	 etmiş,	
parlamenter	 sistemi	 savunmuştur.	 Siyasilerin	 aralarındaki	 şiddete	 daima	 karşı	
olmuştur.	 Bediüzzaman	 1913-1918	 yılları	 arasında	 İstanbul’daki	 siyasi	
çalkantıların	hiçbir	yerinde	olmamıştır.	Bununla	beraber	“Ahrarlar”	olarak	takdir	
ettiği	“Hürriyetçileri”	fikir	bazında	desteklemiştir.	

Meşrutiyet	 yönetimi	 Parlamenter	 sistemi	 getirdiği	 ve	 muhalefete	 legal	
olarak	 kanunlar	 çerçevesinde	 parti	 kurarak	 iktidara	 talip	 olma,	 halk	 iktidarı	
vermezse	 muhalefette	 kalarak	 yasalar	 çerçevesinde	 muhalefet	 yapma	 imkanı	
getirmiştir.	 Böylece	 asırlar	 boyunca	 isyancı	 ve	 terörist	 muamelesi	 yapılan	
muhalefet	 hareketleri	 meşru	 hale	 getirilmiş	 ve	 iktidara	 alternatif	 oluşturma	
hakkı	verilmiştir.	

Bediüzzaman’ın	 “Muhalefet	 meşru	 ve	 samimi	 bir	 muvazene-i	 adalet	
unsurudur”	 ifadesi	 muhalefetin	 adaletin	 tesisinde	 faydalı	 olacağı	 ve	 halkın	



teveccühünü	 	 kazandırğı	 zaman	 iktidara	 gelmesinin	 meşruiyetini	 ifade	
etmektedir.	

	
8.1.	Meşrutiyet	Hakimiyet-i	Millettir	
Bediüzzaman	 Said	Nursi	 hazretleri	 “Meşrutiyet	 hâkimiyet-i	millettir.	 Yani	

efkâr-ı	âmmenizin	misâl-i	mücessemi	olan	mebusân	hâkimdir;	hükûmet,	hâdim	
ve	 hizmetkârdır.”	 (Münâzarât,	 s.	 103.)	 buyurur.	 Bu	 cümle	 hür	 seçim,	 hürriyet,	
kanun	 hakimiyeti	 denen	 “Hukuk	 Devleti”	 ilkelerini	 ve	 işlerin	 “Meşveretle”	
yapılmasının	ifadesidir.	Bunun	günümüzdeki	şekli	“Hürriyetçi	Demokrasidir.”	Bu	
ilkelere	uyulmanın	sonucu	adalettir.	Buna	Hakimiyet-i	Milliye		denilmektedir.	

Ve	 Bediüzzaman	 “Hakimiyet-i	 milliyeyi	 temin	 eden	 meşrûtiyet,	 beşer	
saadetinin	bir	sebebidir.”	(Divan-ı	Harb-i	Örfî,	s.	59-60.)	demektedir.	

Meşrutiyet-i	meşrua:	Meşru,	şer’î,	dinî,	adalete	ve	hakkaniyete	uygun	olan	
yönetim	demektir.	Bu	yönetimde	esas	olan	insanların	haklarını	ve	hürriyetlerini	
korumak	 ve	 adaleti	 sağlamaktır.	 Bu	 da	 insanların	 kendilerini	 hür	 hissetmeleri,	
fikr-i	hürriyete	teşebbüs-ü	şahsiyeye	önem	vererek	iş	ahlakı	ile	çalışmayı	teşvik	
etmektir.	 Böyle	 olursa	 o	 zaman	 “Şeriat	 terbiyesinden	 tam	 ders	 alan	 nurlu	
hürriyet!”	(Divan-ı	Harb-i	Örfî,	ss.	55-56.)	olur.	

Bu	da	Hürriyetçi	demokrasinin	hakimiyeti	ile	sağlanabilir.	
Meşrutiyette	esas	olan	kanun	ve	kural	hakimiyetidir.	Kurallar	adil	ve	doğru	

olursa,	kişiler	kurallara	uygun	davranırsa,	şahısların	gayr-i	meşru	fiilleri	onların	
sanatlarına	 ve	maharetlerine	 zarar	 vermez.	Bediüzzaman	hazretleri	 bunun	 için	
“Şahısların	gayr-i	meşrû	 fiilleri	sanattaki	maharetlerine	zarar	vermez”	demekte	
ve	 “Şeriat	 dairesinde	 ululemre	 itaat	 farzdır”	 buyurmakta	 “Ef’al-i	 hususiye-i	
nameşrua,	 san’attaki	 meharet	 ve	 hazakate	 münafi	 değildir	 ve	 san’atı	 menfur	
etmez.	Nasıl	ki,	bir	tabib-i	hâzık	ve	bir	mühendis-i	mâhirin	nâmeşrû	harekatı	için,	
onların	tıb	ve	hendeselerinden	mani-i	istifade	olamaz.”	(Hutbe-i	Şamiye,	ss.	112,	
113;	Dinî	Cerîde	No:	110,		30	Nisan	1909.)	demektedir.	

Sonuç	olarak:	
Bediüzzaman	“Asya’nın	bahtını	açacak,	meşrûtiyet	ve	hürriyettir.	Asya’nın	

bahtını,	İslâmiyetin	taliini	açacak	yalnız	meşrûtiyet	ve	hürriyettir;	fakat,	Şeriat-ı	
Garranın	terbiyesinde	kalmak	şartıyla”	demektedir.	Günümüz	medeniyetinin	ve	
bunu	sağlayan	yasaların	ve	kuralların	da	İslamiyetle	çelişmediğini	ve	dine	aykırı	
olmadığıını	 ifade	 için	 bizlere	 tenbihatta	 bulunmakta	 ve	 “Mehasin-i	 medeniyet	
denilen	emirler,	Şeriatın	başka	şekle	çevrilmiş	birer	meselesidir.	(Muhakemat,	s.	
39.)	demektedir.	

	
8.2.	Meşrutiyet	ve	Hürriyet-i	Şer’iyenin	Sünneti	
Bediüzzaman	 “İsterim	ki,	meşrutiyet	ve	hürriyet-i	şer’iyenin	sünnetini	onlara	

ezber	 ettireyim...”	 (ESDE,	 Münazarat,	 s.	 277.)	 buyurmaktadır.	 “Zira	 dünyevî	
saadetimiz	 Meşrutiyettedir.	 Ve	 istibdattan	 herkesten	 ziyade	 biz	 zarardîdeyiz.”	
(Divan-ı	Harb-i	Örfi,	21.)	

-	İstibdadın	devamını	sağlayan	hususlar	nelerdir?	
Bediüzzaman	 buna	 da	 şöyle	 cevap	 verir:	 “Sizdeki	 cehâlet-i	 avrâ	 ve	 itaat-i	

amyâ,	ağaiyet	ve	tahakküme	tenâsuh	hükmünü	verir.	Güya	ağaiyet	sûretiyle	ölse,	
efendilik	 kalıbıyla	 veyahut	 teşeyyuh	 cismiyle	 veya	 asilzâdelik	 şekliyle	
hayatlanacaktır.	 İşte,	 benim	 maksadım;	 o	 meylü’l-ağalık	 ve	 meyl-i	 tahakküm	 ve	
meyl-i	riyâseti	öyle	öldüreceğim,	kıyâmete	kadar	haşrolmasın.”	 (ESDE,	Münazarat,	



s.	 278.)	 Bunun	 için	 Bediüzzaman:	 “Riyaset-i	 şahsiyenin	 katiyyen	 aleyhindeyim!”	
(ESDE,	196.)	demektedir.	

-	Peki	meşrutiyet	ve	hürriyet-i	şer’iyenin	sünneti	nedir?	
Bediüzzaman	bunları	da	 şöyle	 sıralar:	 “Cumhuriyet	Demokrat	manasındaki	

meşrutiyet	 ve	 kanun-i	 esasi	 denilen	 adalet,	 meşveret	 ve	 kanunda	 inhisar-ı	
kuvvetten	 ibarettir.”	 (ESDE,	 Makalat,	 51,	 53.)	 Kuvvet	 kanunda	 olmalı.	 Yoksa	
istibdat	 tevzi	 olunmuş	 olur.”	 (Divan-	 Harb-i	 Örfi,	 64-65.)	 ifadeleri	 ile	 aynı	
prensipleri	ortaya	koyar.	

Bu	durumda	meşrutiyetin	sünnetleri:	
1.	 Adalet:	 Yöneticilerin	 görevi	 hukuku	 korumak,	 hak	 sahibine	 hakkını	

vermek	ve	haksızı	cezalandırmaktır.	Halkın	görevi	de	adalete	yardımcı	olmak	ve	
zulmedenlere	biraz	olsun	meyil	göstermemektir.	(Hud	Suresi,	11:	113.)	

2.	Meşveret:	İşleri	ehli	ile	istişare	ederek	yapılmak	(Şura	Suresi,	42:	38.)	ve	
işi	ehli	olana	vermektir.	(Nisa	Suresi,	4:	58-59.)	Bu	da	istişare	ile	olur.	

3.	 Kanunda	 inhisar-ı	 kuvvet:	 Şahsın	 otoritesinin,	 keyfinin	 ve	 anlayışının	
değil;	 adil	 olan	 kanunların	 hakim	 olması	 ve	 kanun	 karşısında	 imtiyazın	
olmamasıdır.	

Hürriyet-i	 şer’iye	 ancak	 bu	 sünnetlerin	 herkes	 tarafından	 ezber	 edilerek	
uygulanmasına,	 yani	 yönetimde	 de	 “Sünnetullah”	 denilen	 Allah’ın	 emrettiği	 bu	
kurallara	uymakla	sağlanabilir.	

Bediüzaman’ın	 Meşrutiyet,	 Cumhuriyet,	 Demokratlık	 için	 Kur’an’dan	
çıkarttığı	 “Adalet,	 meşveret	 ve	 kanunda	 inhisar-ı	 kuvvet”	 esasları	 “Hürriyet-i	
Şer’iye”nin	sünneti	olarak	ifade	ettiği	prensiplerdir.	

	
9.	Risaletin	Tüm	Vazifeleri	Üzerinde	Toplaması	ve	Sonrası	
Yüce	 Allah	 insanlara	 din	 ve	 dünya	 işlerini	 tanzim	 etmek	 üzere	 Rasüller	

göndermiştir.	Risalet	de	vasıf	ve	üç	vazife	ile	tecelli	etmiştir.	bunlar	“İftâ,	kazâ	ve	
imamet”	görevleridir.		

İftâ,	 ahkâm-ı	 ilahiyeyi	 talim	 ve	 ibadet-u	 taati	 beyandır.	 Bu	 dini	 vazifeyi	
yapacak	olan	müftülük	makamını	gerekli	kılar.	Kazâ,	hukuk-u	şahsiye	ve	hukuk-u	
umumiyenin	 icrasıdır.	 Bu	 da	 adaletin	 icrası	 için	 hakimlerin	 ve	 mahkemelerin	
varlığını	 gerektirir.	 İmamet,	 mesâlih-i	 âmmeyi	 idare	 etmektir.	 Bu	 vazife	 de	
velayeti	 ve	 yöneticilerin	 varlığını	 ve	 toplumu	 hayra	 ve	 iyiliğe	 yöneltmeyi	 icap	
eder.	

Peygamberimiz	 (asm)	 bu	 görevleri	 bitamamihâ	 şahsında	 deruhte	 ettiği	
halde	 vefatından	 sonra	 Hulefa-i	 Raşidin	 tarafından	 “Kuvvetler	 Ayrılığı”	
çerçevesinde	 sistemli	 ve	 kurumsal	 hale	 getirilmiştir.	 Zamanla	 insanlığın	
uyanması,	medeniyetin	gelişmesi	ile	“İnsan	Hak	ve	Hürriyetleri”	talepleri	artmış	
ve	 bundan	 “Demokrasi”	 düşüncesi	 doğmuştur.	 Osmanlı	 devleti	 bu	 düşünce	 ve	
yönetim	 sistemine	 dinî	 bir	 anlamı	 da	 katmak	 için	 “Meşrutiyet”	 adını	 vererek	
kabul	etmiştir.	Böylece	dinin	emri	ve	Hulefa-i	Raşidinin	yöntemi	olan	“Meşveret	
Usulü”	 ile	 seçilmiş	 meclis	 tarafından	 yönetimini	 “Meşrutiyeti”	 ilan	 ederek	
parlamenter	sisteme	geçmiştir.	

Hilafet	 sisteminin	 temelini	 teşkil	 eden	 “Halifeler	 Kureyştendir”	 (Buhari,	
Ahkam,	4;	Müslim,	 İmare,	4;	Müsned,	4:185;	Heysemi,	Mecmau’z-zevâid,	1:336,	
4:192.)	 hadis-i	 şerifindeki	 menat	 hüküm	 nüfûz	 ve	 kudrettir.	 Hem	 bu	 hadis	
“Münteşire-i	 muvakkata”	 nevinden	 olup	 Kureyşî	 olan	 Hz.	 Ebubekir’in	 (ra)	
hilafetini	 sağlamıştır.	 Zira	 o	 zamanda	 müslümanların	 birliğini	 ancak	 güçlü	 ve	
saygın	olan	Kureyşî	bir	lider	sağlayabilirdi.	Zamanımızda	ise	pek	çok	ayrı	ırk	ve	



milletten	 doğan	 İslam	 devletleri	 vardır.	 Kureyşî	 bir	 yönetici	 bulmak	 mümkün	
değildir.	

Hilafeti	 seçim	 esasından	 çıkararak	 “Kılıç	 Hakkı”	 olarak	 elde	 etme	 hususu	
İslam	 dünyasında	 büyük	 fitnelere	 sebep	 olmuştur.	 Kılıca	 ve	 güce	 dayanarak	
Emeviler	Şam’da	ve	Endülüste,	Alevîler	Mağrib’de,	Fatımîler	Mısır’da	,	Abbasîler	
Bağdatta	hilafet	 iddiasıyla	ayrı	ayrı	devletler	kurmuşlar	ve	bu	gücü	elde	etmek	
için	 kılıç	 zoru	 ile	 pek	 çok	 kanın	 dökülmesine,	 ölümlere	 ve	 zulümlere	 sebep	
olmuşlardır.	

Daha	 sonra	Endülüs’te	 her	 cemaat,	 her	 bin	 kişiyi	 etrafında	 toplayan	 grup	
lideri	bir	kürsü	kurmuş	ve	halifeliğini	ilan	etmiş,	diğerleri	ile	aralarında	pek	çok	
münakaşa	 ve	 mücadeleler	 yaşanmıştır.	 Bu	 mücadelelerde	 zaafa	 uğrayan	
müslümanların	tamamını	da	Ehl-i	Salip	sürüp	Endülüsten	çıkarmıştır.	

Aynı	 şekilde	Moğol	 İstilası	 öncesinde	 İslam	 dünyasında	 hilafet	 iddiası	 ile	
ortaya	 çıkan	 pekçok	 grup	 bulunuyordu.	 Putperest	 Hülâgû	 müslümanların	
zaafından	istifade	ederek	Abbasi	halifesi	Mu’tasımı	idam	ederek	Abbasî	hilafetine	
son	 verdi.	 Hilafeti	 temsil	 etme	 iddiasında	 bulunan	 Mısır	 Fatımîlerinin	
saltanatında	son	veren	Yavuz	Sultan	Selim	de	Mısır’ı	 fethederek	 İttihad-ı	 islamı	
sağladı	 ve	 “Mukaddes	 Emanetleri”	 İstanbul’a	 getirerek	 “Hilafeti”	 yeniden	 tesis	
etti.	 Nübüvvetin	 halifeye	 ait	 olan	 görevlerini	 ifa	 etmeye	 başladı	 ve	 “İttihad-ı	
islamı”	da	tesis	etmiş	ve	müslümanların	birliğini	sağlamış	oldu.	Bu	şekilde	hilafet	
3	 Mart	 1924	 yılında	 Hilafetin	 kaldırılmasına	 kadar	 Osmanlı	 Devletinde	 temsil	
edildi.	Böylece	400	yıllık	hilafetin	temsilciliğini	yağan	Osmanlı	devleti	de	tarihte	
yerini	almış	oldu.		

	
9.1.	Hilâfet	Görevinin	Şûra	ile	Yapılmasının	Lüzûmu	
Hilafet-i	 İslâmiye	 dünya	 umurunu	 tedvir	 ve	 siyasette	 ve	 emr-i	 dini	 hıfz-u	

hırasette	nübüvvete	halef	olmaktır.	Yani	Bediüzzaman’ın	ifadesi	ile	hem	sadareti,	
(Başbakanlık)	 hem	 meşihatı	 (Şeyhülislamlık)	 temsil	 etmektir.	 Bediüzzaman	
“Sadaret,	 meşihat,	 iki	 cenahdır.	 Şu	 devlet-i	 İslâmiyenin	 bu	 iki	 cenahı	mütesâvi	
olmazsa,	 ileri	 gidilmez.	 Gidilse	 de	 böyle	 bir	 medeniyet-i	 faside	 için	
mukaddesatından	 insilâh	 eder”	 (ESDE,	 Sünuhat,	 586.)	 demekte	 ve	 ikisinin	 bir	
arada	beraber	yürümesi	gerektiğini	ifade	etmektedir.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	1920’de	bundan	tam	yüz	sene	önce	telif	
ettiği	“Sünuhat”	isimli	eserinde	“İslam	Şûrası”	ile	ilgili	olarak	şöyle	der:		

“Zaman	 gösterdi	 ki,	 hilâfeti	 temsil	 eden	 şu	 meşihat-ı	 İslâmiye,	 yalnız	
İstanbul	 ve	 Osmanlılara	 mahsus	 değildir.	 Umum	 İslâma	 şâmil	 bir	 müessese-i	
celiledir.	Bu	 sönük	vaziyetle,	 değil	 koca	âlem-i	 İslâmın,	belki	 yalnız	 İstanbul'un	
irşadına	 da	 kâfi	 gelmiyor.	Öyleyse,	 bu	mevki	 öyle	 bir	 vaziyete	 getirilmelidir	 ki,	
âlem-i	İslâm	ona	itimat	edebilsin.	Hem	menba,	hem	mâkes	vaziyetini	alsın.	Âlem-
i	 İslâma	 karşı	 vazife-i	 diniyesini	 hakkıyla	 ifa	 edebilsin.	 Eski	 zamanda	 değiliz.	
Eskiden	hâkim	bir	şahs-ı	vâhit	idi.	O	hâkimin	müftüsü	de,	onun	gibi	münferit	bir	
şahıs	 olabilirdi,	 onun	 fikrini	 tashih	 ve	 tâdil	 ederdi.	 Şimdi	 ise,	 zaman	 cemaat	
zamanıdır.	 Hâkim,	 ruh-u	 cemaatten	 çıkmış,	 az	 mütehassis,	 sağırca,	 metin	 bir	
şahs-ı	mânevîdir	ki,	şûrâlar	o	ruhu	temsil	eder.		

Şöyle	 bir	 hâkimin	 müftüsü	 de	 ona	 mücanis	 olup,	 bir	 şûrâ-yı	 âliye-i	
ilmiyeden	 tevellüt	 eden	 bir	 şahs-ı	 mânevî	 olmak	 gerektir.	 Tâ	 ki,	 sözünü	 ona	
işittirebilsin.	 Dine	 taallûk	 eden	 noktalardan,	 sırat-ı	 müstakîme	 sevk	 edebilsin.	
Yoksa,	fert	dâhi	de	olsa,	cemaatin	ferd-i	mânevîsine	karşı	sivrisinek	kadar	kalır.	



Şu	mühim	mevki,	 böyle	 sönük	 kalmakla,	 İslâmın	 ukde-i	 hayatiyesini	 tehlikeye	
mâruz	bırakıyor.	

Hattâ	diyebiliriz,	şimdiki	zaaf-ı	diyanet	ve	şeair-i	İslâmiyetteki	lâkaytlık	ve	
içtihadattaki	 fevzâ,	meşihatın	 zaafından	ve	 sönük	olmasından	meydan	 almıştır.	
Çünkü,	hariçte	bir	 adam	reyini,	 ferdiyete	 istinat	 eden	meşihata	karşı	muhafaza	
edebilir.	Fakat	böyle	bir	şûrâya	istinat	eden	bir	şeyhülislâmın	sözü,	en	büyük	bir	
dâhiyi	de,	ya	içtihadından	vazgeçirir,	ya	o	içtihadı	ona	münhasır	bırakır.	

Her	müstaid,	çendan	içtihad	edebilir.	Lâkin	 içtihadı	o	vakit	düsturü'l-amel	
olur	ki,	bir	nevi	icmâ	veya	cumhurun	tasdikine	iktiran	ede.	Böyle	bir	şeyhülislâm	
mânen	bu	sırra	mazhar	olur.	Şeriat-ı	garrâda	daima	icmâ	ve	rey-i	cumhur	medâr-
ı	fetva	olduğu	gibi,	şimdi	de	fevzâ-i	ârâ	için,	böyle	bir	faysala	lüzum-u	kat'î	vardır.	

Sadaret,	 meşihat,	 iki	 cenahdır.	 Şu	 devlet-i	 İslâmiyenin	 bu	 iki	 cenahı	
mütesâvi	 olmazsa,	 ileri	 gidilmez.	 Gidilse	 de,	 böyle	 bir	 medeniyet-i	 faside	 için	
mukaddesatından	insilâh	eder.	İhtiyaç	her	işin	üstadıdır.	Şöyle	bir	şûrâya	ihtiyaç	
şedittir.	 Merkez-i	 Hilâfette	 tesis	 olunmazsa,	 bizzarure	 başka	 yerde	 teşekkül	
edecektir.	 Bu	 şûranın	 bazı	 mukaddematı	 olan	 cemaat-i	 İslâmiye	 teşkilâtı	 ve	
evkafın	 meşihata	 ilhakı	 gibi	 umurun	 daha	 evvel	 tahakkuku	 münasip	 ise	 de,	
baştan	başlansa,	sonra	mukaddemat	ihzar	edilse,	yine	maksat	hasıl	olur.	Daire-i	
intihabiyeleri	 hem	 mahdut,	 hem	 muhtelit	 olan	 âyan	 ve	 mebusanın	 vazife-i	
resmiyeleri	 itibarıyla	 bilvasıta	 ve	 dolayısıyla	 bu	 işe	 tesiri	 olabilir.	 Halbuki	
vasıtasız,	 doğrudan	doğruya	bu	 vazife-i	 uzmâyı	deruhte	 edecek,	 hâlis	 İslâm	bir	
şûra	lâzımdır.”	(Eski	Said	Dönemi	Eserleri,	Sünuhat,	2009,	s.	485-487.)	

Bu	 ifadelerden	 bundan	 sonra	 güçlü	 şahıslar	 yerine,	 güçlü	 şahısların	 da	
içinde	yer	aldığı	güçlü	şûralarla	bu	vazifeler	yürüyecektir.	

	
9.2.	Hilafetin	TBMM’ye	Devredilmesi	ve	TBMM’nin	Hilafet	Vazifesi	
Osmanlı’nın	son	zamanlarında	ve	İngilizlerin	Mısır’ı	işgal	etmesinden	sonra	

İngilizler	 “Halife	 Kureyştendir”	 hadisini	 istismar	 ederek	 Osmanlıyı	 yıkma	 ve	
hilafeti	kaldırma	siyasetlerine	alet	etmişlerdir.	Bu	hadis-i	 şerifi	 istismar	ederek	
Mekke	Emiri	Şerif	Hüseyin’i	Osmanlı’ya	karşı	kışkırtmışlardır.	Ancak	Hintliler	ve	
Mısırlılar	 Emir	 Hüseyin’in	 halifeliğe	 layık	 olmadığını	 görerek	 kendisine	 destek	
olmamışlardır.		

Hilafet	 seçimledir	 ve	 halifeyi	 seçmek	Hz.	 Ömer	 (ra)	 aday	 belirlemek	 işini	
altı	kişilik	bir	komisyona	havale	etmiştir.	Belirlenen	aday	daha	sonra	halktan	biat	
alarak	 seçilmiş	 ve	 hilafetini	 onaylatmış	 olur.	 Hilafet	 sisteminde	 işler	 “Şurâ”	 ile	
yürütülür.	 Halife	 şûra	 üyelerini	 seçer	 veya	 seçtirir.	 Halife	 de	 bu	 şuranın	 bir	
azasıdır	 ve	 alınan	 kararların	 yürütmesini	 ve	 takibini	 yapar.	 Bunun	 için	 ayrı	
komisyonlar	 kurabilir	 ve	 görevlendirmeler	 yaparak	 yetkilerini	 ve	
sorumluluklarını	 dağıtır	 ve	 paylaşır.	 Bunların	 denetimi	 için	 de	 müfettişler	
görevlendirir.	Bu	sebeple	halife	şûrânın	kendisine	vermediği	yetkiyi	kullanamaz	
ve	kendi	başına	karar	alıp	bunları	başkasına	dayatamaz	ve	yasalaştıramaz.		

Halifenin	 görevi	 “Şûrâ”yı	 tesis	 etmek	 ve	 meşveretle	 iş	 yapmaktır.	
Meşverette	 hüküm	 ekseriyete	 göre	 verilir.	 Bu	 durumda	 halife	 meşveret	
kararlarının	 ve	 çıkan	 yasaların	 sözcüsüdür.	 Meclis-i	 meşveret	 kanunu	 yapar	
halife	bunu	halka	duyurur	ve	uygulamasını	takip	eder.		

İslam	 nazarında	 hilafet	 hizmet	 makamıdır.	 Halife	 hadimdir,	 ecirdir.	
Hakimiyet	halifede	değil,	 şeriatta,	 yani	kanundadır.	Kanun	hakimdir.	Kanun	 ise	
ya	 Kur’an-ı	 Kerim	 ve	 Hadislerdeki	 hükümler	 veya	 Şûra	 tarafından	 yapılan	
kanunlardır.	 Yani,	 hilafet	 sisteminde	 kanun	 hakimiyeti	 esastır	 ve	 kanunlar	



herkesi	bağladığı	gibi	halifeyi	de	bağlar.	Halifenin	hiçbir	 imtiyazı	yoktur.	Kanun	
karşısında	 şah	 ile	 geda,	 halife	 ile	 köle	 birdir.	Halife	 ancak	 “Hadimü’ş-Şeriattır.”	
Halife	 tabi	 kanun	 metbu	 makamındadır.	 Tüm	 efrad	 gibi	 halife	 de	 ahkâm-ı	
şer’iyeye	 (Kanuna)	 uymak	 ile	 mükelleftir.	 Efrad-ı	 ümmetten	 fazla	 bir	 imtiyaza	
mazhar	değildir.	

İslamda	 kazâ,	 yani	 kanunlar	 Hukukullah’tan	 ma’duddur	 ve	 tüm	 kamuyu	
ilgilendiren	 kamu	 hukukunu	 teşkil	 eder.	 Halife	 de	 kamuyu	 ilgilendiren	 bu	
kanunların	takipçisi,	temsilcisi	ve	tatbikçisidir.	

İstabul’un	1918’de	 işgalinden	 sonra	ümmetin	mülkî,	 askerî	 ve	dinî	 erkanı	
bir	 araya	 gelerek	 “Halifeyi	 ve	 Vatanı	 Kurtarmak”	 hilafeti	 ve	 saltanatı	 yeniden	
tesis	 etmek	 için	 23	 Nisan	 1920	 tarihinde	 Ankara’da	 toplanarak	 Büyük	 Millet	
Meclisini	(BMM)		açmışlardır	ve	çalışmalarına	burada	devam	etmişlerdir.	

Meclis	çalışmalarına	başlamış	ve	5.9.1336	(1920)	tarihinde	18	No’lu	Nisâb-
ı	Müzâkere	Kanununu	çıkarmışlardır.	Bu	kanunun	birinci	maddesi	şöyledir:	

Madde-1:	Büyük	Millet	Meclisi,	hilafet	ve	saltanatın,	vatan	ve	milletin	istihlas	
ve	 istiklâlinden	 ibaret	 olan	 gayesinin	 husûlüne	 kadar	 şerâit-i	 âtiye	 dairesinde	
müstemirren	in’ikâd	eder”	 şeklinde	karar	alarak	TBMM’nin	amacının	 İngilizlerin	
işgalinden	saltanatı	ve	hilafeti	kurtarmak	olduğunu	alenen	ilan	etmiştir.	

TBMM	 daha	 sonra	 30.10.1338	 (1922)	 tarih	 ve	 307	 sayılı	 “Meclis	 Heyet-i	
Umumiyesi	 Kararı”	 ile	 Osmanlı’ya	 ve	 Padişahlığa	 son	 vermekle	 beraber	 son	
fırkasında	 “...	 ve	 Türk	 Hükümetinin	 hakkı	 meşrû	 olan	 makam-ı	 Hilafeti,	 esir	
bulunduğu	 ecnebilerin	 elinden	 kurtaracağına	 karar	 verildi.	 ...	 Hilafet	 TBMM’nin	
meşrû	hakkıdır,	ecnebi	esaretinden	kurtarılmalıdır”	der.		

2.11.1338	(1922)	tarihli	308	sayılı	TBMM	kararında:	
“Madde-2:	Hilâfet	Hânedân-ı	Âl-i	Osman’a	ait	olup	Halifeliğe	Türkiye	Büyük	

Millet	 Meclisi	 tarafından	 bu	 hânedânın	 ilmen	 ve	 ahlâken	 erşed	 ve	 eslah	 olanı	
intihab	olunur.		

Türkiye	Devleti	makâm-ı	Hilâfetin	istinadgâhıdır”	denilmekte	idi.,	
Lozan	görüşmelerine	Osmanlı	Hükümetinin	de	çağrılması	üzerine	M.	Kemal	

saltanatın	kaldırılması	için	1	Kasım	1922	tarihinde	TBMM’ye	bir	tezkere	(Kanun	
teklifi)	 verdi.	 	 Aynı	 tarihte	 kabul	 edilen	 bu	 kanunla	 saltanat	 ile	 halifelik	
birbirinden	 ayrıldı	 ve	 saltanat	 kaldırıldı.	 17	 Kasım	 1922’de	 Vahdettin	 ülkeden	
ayrılmak	zorunda	kaldı.		

TBMM	 tartışmaların	 çoğalması	 ve	 halifesiz	 saltanatın	 devam	 etmeyeceği	
görüşlerinin	 artması	 üzerine	 “Hilâfet	Hânedân-ı	Âl-i	Osman’a	ait	olup	Halifeliğe	
Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	 tarafından	bu	hânedânın	 ilmen	ve	ahlâken	 erşed	 ve	
eslah	 olanı	 intihab	 olunur”	 maddesine	 istinaden	 18	 Kasım	 1922’tarihinde	
Osmanlı	 hânedânından	 Abdulmecid	 b.	 Abdülaziz’i	 seçerek	 halife	 ilan	 etmiştir.	
Abdulmecid	Efendi	3	Mart	1924	tarihine	kadar	kısa	süre	“Halife”	unvanı	ile	görev	
yapmıştır.	

Saltanatın	kaldırılmasından	sonra	ve	TBMM’nin	halife	seçilmesinden	önce	
“Hilafet”	 konusunda	 pek	 çok	 şeyler	 yazılmış	 ve	 meclisin	 halife	 seçmesi	
hususunda	 pek	 çok	 şeyler	 söylenmiştir.	 (Doğru	 Yol,	 Ziya	 Gökalp,	 Ankara-1339	
(1923)	s.15.)	

29.10.	 1939	 (1923)	 tarihin	 364	 sayılı	 Teşkilât-ı	 Esasiye	 Kanununun	 Bazı	
Mevaddının	Tevzihan	Tadiline	Dair	Kanun	ile	Anayasa’nın	II.	Maddesine	“Türkiye	
devletinin	dini,	Din-i	İslam’dır.	Resmî	dili	Türkçedir”	denilmiştir.	

Osmanlının	 hilafet	 merkezi	 olan	 İstanbul,	 İngilizler	 tarafından	 önce	 13	
Kasım	 1918,	 sonra	 16	 Mart	 1920'de	 olmak	 üzere	 iki	 kez	 işgal	 edilmiştir.	 24	



Temmuz	1923	Lozan	antlaşmasından	tam	2,5	ay	sonra	İngilizler	İstanbul'u	güle	
oynaya,	 çay	 partisi	 yaparak	 terk	 etmişlerdir.	 Tabii	 bu	 şekilde	 terk	 etmeleri	
yaptıkları	Lozan	Antlaşmasının	gizli	maddelerinde	saklıdır.	

Daha	 sonra	 TBMM’de	 3	Mart	 1340	 (1924)	 tarih	 ve	 307	No’lu	 tezkere	 ile	
“Hilafetin	İlgasına	ve	Hânedân-ı	Osman’ın	Türkiye	Cumhuriyeti	Memâliki	Haricine	
Çıkarılmasına	Dair	Kanun”	kabul	edildi	ve	431	sayılı	Kanun	halinde	ilan	edildi.		

Bu	kanunun	birinci	maddesi	şöyle	idi:	
“Birinci	Madde:	Halife	haledilmiştir.	Hilafet	Hükümet	ve	Cumhuriyet	manâ	ve	

mefhumunda	esasen	mündemic	olduğundan	hilafet	makamı	mülgadır”	denilmiştir.		
Buna	göre	TBMM	hilafet	manasını	üzerine	almış	olmaktadır.	Ancak	bu	güne	

kadar	 üstlendiği	 bu	 vazifenin	 gereğini	 yaparak	 “Şeâir-i	 İslam’ı	 ihya”	 vazifesini	
bihakkın	ifa	etmemiştir.	

Osmanlı	 hanedanının	 sürgün	 edilmesinden	 sonra	 Paris’e	 yerleşmiş	 ve	 23	
Ağustos	1944’de	Paris’te	vefat	etmiştir.	
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