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Giriş	
İslam,	siyasi	ve	içtimai	sistem	içinde	“Emr-i	Maruf	ve	Nehy-i	Ani’l-Münker”	

görevini	 yapacak	 olan	 bir	 muhalefet	 ve	 tenkit	 müessesesinin	 olmasının	
meşruiyetini	 ortaya	 koyar.	 Ama	 ne	 ki	 “ulul’-emre	 itaat”	 prensibini	 devamlı	
gündeme	 getiren	 siyasi	 otorite	 kendisinin	 yanlış	 yapmayacağını	 peşinen	 kabul	
ettiği	 için	tenkit	ve	muhalefet	kurumuna	hoş	bakmamış	ve	hatta	onları	 ihanetle	
suçlayarak	cezalandırma	usulünü	takip	etmiştir.	

Halbuki	yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	“Sizden	iyiliğe	çağıran,	iyiliği	emredip	
kötülükten	 alıkoyan	 bir	 topluluk	 bulunsun.”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:	 104.)	
buyurarak	 muhalefetin	 meşruiyetini	 ve	 toplum	 için	 hayatî	 bir	 önem	 taşıdığını	
ifade	etmiştir.	

Muhalefetin	bu	hayatî	önemi	ve	topluma	faydası	inkar	edilemezken	asırlar	
boyunca	 iktidarda	 olanlar	 daima	 doğru	 yaptıklarını	 düşünerek	 tenkit	 edenleri	
cezalandırmıştır.	Muhalefet	cephesi	oluşmaması	için	kendilerine	nasihat	edenleri	
dahi	 ihanetle	 suçlamışlardır.	 İktidarların	 bu	 baskıcı	 tutumu	 insanları	 ve	 hatta	
ulemayı	 dahi	 iktidarın	 her	 yaptığının	 doğru	 olduğunu	 savunmaya	 iterek	
yanlışlarına	 fetvacı	 yapmış	 ve	 pek	 çok	 fırak-ı	 dallenin	 teşekkülüne	 sebep	
olmuşlardır.	Hakperest	ve	samimi	olanlar	bu	duruma	baş	eğmediği	için	çoğu	defa	
zindanlara	ve	hapislere	atılmış	ve	bir	kısmı	da	hain	ilan	edilerek	idam	edilmiştir.	

Toplumun	 muhalefet	 ihtiyacı	 ve	 idarecilerin	 baskılarından	 çıkış	 arama	
meyli	 asırlar	 boyunca	 devam	 etmiş	 ve	 sonuçta	 "Muhalefeti"	meşru	 kabul	 eden	
"Demokratik"	 bir	 siyasi	 sistemi	 netice	 vermiştir.	 Demokrasinin	 meşruiyeti	
"Muhalefetin"	 olmasına	 bağlıdır.	 Demokraside	 muhalefet	 bir	 hainler	 cephesi	
değil,	iktidarın	alternatifidir.	

Böylece	Kur'ân-ı	Kerimin	"Emri-i	Maruf	ve	Nehy-i	Anil-Münker"	görevinin	
sistematik	ve	siyasi	cephesi	sayılan	meşru	muhalefet	görevini	yapacak	siyasi	yapı	
Demokrasi	 ile	 hayata	 geçmiştir.	 Demokrasiyi	 bu	 yönü	 ile	 de	 takdir	 etmemek	
mümkün	değildir.	

Fukahanın	yaptığı	iş,	şeriatten	hüküm	çıkarmak	için	aklî	düşünce,	kıyas	ve	
istinbata	 yoğunlaşmaktır.	 Bu	 da	 benzer	 olayların	 birbirleri	 ile	 kıyaslamanın	
fıkıhtaki	gibi	rol	oynamadığı	siyaset	alanlarında	farklıdır.		



Siyasetin	 amacı	 toplumu	 iyiye	 ve	 hayra	 yönlendirmektir.	 Bu	 da	 “iyilği	
emretmek	 ve	 kötülüğü	 yasaklamak”	 şeklinde	 kendisini	 gösterir.	 Yönetici	 iyiyi	
emrettiği	 ve	 kötüyü	 yasakladığı	 sürece	 kendisine	 itaat	 edilen	 bir	 konumdadır.	
Kötüyü	 emrettiği	 zaman	 ona	 itaat	 etmek	 dinen	 caiz	 değildir.	 Bu	 isyan	 etmek,	
asayişi	ihlal	etmek	ve	hukuksuzluğa	sebep	olmak	anlamında	değildir.	Ancak	emir	
uygulanmaz,	pasif	direniş	esas	alınır,	müspet	hareket	edilir	ve	neticesine	sabırla	
katlanılır.	

Yöneticinin	 meşruiyeti	 “İnsanların	 hayırlısı	 insanlara	 hizmet	 edendir”	
(Feyzu’l-Kadir,	 3:	 481.)	 ve	 “Kavmin	 efendisi	 ona	hizmet	 edendir”	 (Keşfu’l-Hafa,	
1:462.)	 hadis-i	 şerifleri	 ile	 ifade	 edilen	 “Hizmet”	 anlayışıdır.	 Bu	 hizmeti	
iktidardaki	yönetici	yapamadığı	zaman	“Ben	daha	iyisini	yaparım	ve	halka	daha	
iyi	hizmet	veririm”	 iddiasında	olan	muhalefetin	varlığını	gerektirir.	Şayet	böyle	
bir	 muhalefet	 olmazsa	 toplum	 iktidara	 mahkum	 olursa	 iktidarın	 “Adalet	 ve	
hizmet”	 adı	 altında	 “keyfî	 ve	 cebrî”	 yönetimine	 katlanmak	 zorunda	 kalır.	 Bu	
durumda	adalet	sağlanmadığı	gibi	toplumda	terakki	ve	tekamül,	refah	ve	huzur	
temin	 edilemez.	 Bu	 sebeple	 Bediüzzaman’ın	 “Muhalefet	 meşru	 bir	 muvazene-i	
adalet	 unsurudur”	 (Tarihçe-i	 Hayat,	 Isparta	 Hayatı,	 s.	 999.)	 ifadesi	 toplumda	
adalet	 dengesinin	 kurulmasında	 muhalefetin	 gerekliliğini	 ifade	 eden	 veciz	 bir	
ifadedir.	

İslam	 hem	 din	 hem	 dünya	 hem	 de	 devlet	 işlerini	 tanzim	 eder.	 Zira	 dinin	
imandan	 sonra	 ikinci	 cüz’üdür	 ve	 hen	 şahsi	 hayatı	 hem	 “Adalet,	 Meşveret,	
Ehliyet”	gibi	kuralları	ile	hayat-ı	içtimaiyeyi	tanzim	eder.	

Dini	 yalnız	 vicdanlara	 hapsetmeye	 çalışan	 ve	 “Dinin	 tahtı	 ve	 makamı,	
vicdandır;	 hükme,	 kanuna	 bağlanmaz.	 Eskiden	 bağlanmasıyla	 içtimaî	
keşmekeşler	 olmuştur"	 diyen	 “Laik”	 anlayışa	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 (ra)	
mahkemede	 der	 ki:	 “Din	 yalnız	 İmân	 değil;	 belki	 amel-i	 salih	 dahi	 dinin	 ikinci	
cüz'üdür.	 Acaba	 katl,	 zina,	 sirkat,	 kumar,	 şarap	 gibi	 hayat-ı	 içtimaiyeyi	
zehirlendiren	 pek	 çok	 büyük	 günahları	 işleyenleri	 onlardan	 men	 etmek	 için,	
yalnız	hapis	korkusu	ve	hükûmetin	bir	hafiyesinin	görmesi	tevehhümü	kâfi	gelir	
mi?	 O	 halde,	 her	 hanede,	 belki	 herkesin	 yanında	 daima	 bir	 polis,	 bir	 hafiye	
bulunmak	lâzım	gelir	ki,	serkeş	nefisler	kendilerini	o	pisliklerden	çeksinler.	İşte	
Risale-i	 Nur,	 amel-i	 salih	 noktasında,	 imân	 cânibinden,	 herkesin	 başında	 her	
vakit	 bir	 mânevî	 yasakçıyı	 bulundurur.	 Cehennem	 hapsini	 ve	 gazab-ı	 İlâhîyi	
hatırına	 getirmekle	 fenalıktan	 kolayca	 kurtarır”	 (Şualar,	 12.	 Şua,	 s.	 454-455.)	
diye	cevap	verir.	

Din	ile	devlet	arasındaki	bu	ilişki	İslamda	muhalefet	ekollerinin	doğmasını	
netice	vermiştir.	Hz.	Osman	(ra)	zamanında	başlayan	bu	muhalefet	cephesi	şeriat	
ahkamının	hayat-ı	içtimaiyede	tatbikini	isteyenlerin	yöneticilere	karşı	murakabe	
vazifesini	 yapma	 görevinden	 doğmuştur.	 Bu	 şekilde	 pek	 çok	 siyasi	 ve	 dini	
mezheplerin	ortaya	çıkmasına	da	zemin	hazırlamıştır.	

Yöneticilerin	 maslahat	 namına	 yaptıkları	 uygulamaların	 dine	 aykırı	
görülmesi	 ve	 zulme	 sebep	 olması	 zulme	maruz	 kalanların	 dine	 sığınmaları	 ve	
dinden	 medet	 almalarına	 ve	 yöneticilere	 muhalefet	 cephesi	 oluşturmalarının	
temel	kaynağıdır.	

Bir	 müslüman	 her	 şeyden	 önce	 Allah’a	 itaat	 etmekle	 mükelleftir	 ve	
kendisini	Allah’a	karşı	sorumlu	bilir.	Peygamberimiz	(asm)	de	“Yaratıcıya	 isyan	
konusunda	 kula	 itaat	 yoktur”	 (Buhârî,	 Ahkam,	 1;	 Müslim,	 İmâre	 39-40;	 Ebû	
Davud,	 ihad	87;	Nesaî,	 Bey'at	 34;	 İbn	Mace,	 Cihad	40;	Ahmed	b.	Hanbel,	 1,	 94,	



400.)	buyurmuşlar	ve	Allah’a	 isyana	sevk	eden	yöneticiye	 itaat	edilemeyeceğini	
haber	vermişlerdir.	

Bu	 sebeple	 İslam’da	 muhalfet	 meşruiyetini	 şer’î	 delillere	 dayandırmak	
suretiyle	 kazanır.	 Muhalefetin	 doğması	 ve	 ortaya	 çıkış	 sebebi	 İslam	
prensiplerinin	 sosyal	 ve	 siyasi	 hayata	 tatbik	 etmenin	 en	 iyi	 tasavvurunu	
sunmaya	yöneliktir.		

Bediüzzaman’a	 göre	 “Muhalefet	 muvazene-i	 adalet	 unsuru”	 olmalı;	 yani,	
adaletin	 gerçekleşmesine	 yardımcı	 olmalı	 ve	 adalet	 için	 olmalıdır.	 Adalet	
yapıyorum	derken	zulme	yönelmek	zaten	şeriata	muhaliftir.	Bu	sebeple	ifrat	ve	
tefrit	görüşler	adaleti	gerçekleştirmekten	uzak	olduğu	için	meşru	sayılmazlar.	Bu	
sebeple	siyasi	uygulamalarda	aşırı	görüşler,	“küfür”	ile	ithamlar	yanlıştır.	Zira	bu	
hususlar	 ferdi	 ve	 sosyal	 hayata	 ait	 olduğu	 için	 imana	 ait	 hususlar	 değildir	 ki	
uymayan	 ve	 uygulamayan	 küfre	 girsin.	 Belki	 zulme	 ve	 fıska	 dahil	 olur	 ve	
yapanlar	zalim	ve	 fasık	sayılırlar.	Bu	hususu	da	Bediüzzaman	“Daire-i	 itikad	 ile	
daire-i	muamelatı	birbirine	karıştırmamak”	prensibi	ile	izah	eder.		

İslam	 siyasetinde	 “sertlik	 ve	 taassup”	 yoktur.	 Zira	 her	 ikisi	 de	 “Adalet”	
kavramına	 zıttır	 ve	 adaletin	 tesisinde	menfî	 bir	 tutum	 olup	 sonu	 zulme	 çıkar.	
Zulüm	 ise	 islam	 şeriatında	 en	 mezmum	 haslet	 ve	 Allah’ın	 öfkesini	 çeken	 en	
büyük	 günahlardandır.	 Sertlik	 ve	 taassuptan	 uzak	 doğru	muhalefetin	 oluşması	
ancak	 Allah’ın	 dinini	 doğru	 anlayıp	 doğru	 uygulayan	 siyasi	 yönetimlerce	
gerçekleşir.	

İslamda	 yönetim	 sosyal	 hayatın	 gereğidir.	 Güçlünün	 zulmünden	 mazlum	
avamı	 ve	 zayıfı	 korumak	 ve	 güçlüden	 hakkını	 almak	 için	 gereklidir.	 Zira	 güç	
tecavüzü	 netice	 verir,	 gücün	 tecavüzünden	 korunmak	 için	 adil	 bir	 üstün	 güce	
ihtiyaç	vardır.	Bu	da	devlet	gücüdür.	Bu	sebeple	Peygamberimiz	(asm)	“Yönetici	
adaleti	 sağladığı	 sürece	 mazlumun	 kendisine	 sığındığı	 Allah’ın	 gölgesidir,	
mazlumu	 zalimin	 zulmünden	 korur”	 (Beyhaki,	 Şuabu’l-İman,	 9:475;	 Aclunî,	
Keşfu’l-Hafa,	1:521.)	buyurmuşlardır.	

Yöneticinin	 seçimi	 halka	 aittir.	 Zira	 her	 müslümanın	 adaleti	 sağlama	 ve	
adaleti	 uygulama	 görevi	 vardır.	 Şahsi	 hayatında,	 ailesinde	 ve	 sorumlu	 olduğu	
alanlarda	 adil	 olmak	 zorundadır.	 Ancak	 toplumsal	 adaleti	 sağlamak	 için	
birilerinin	 yetkilendirilmesi	 gerekir.	 Bu	 sebeple	 halk	 kendi	 içinden	 liyakatli	
birisine	 yetki	 vererek	 belli	 bir	 süreliğine	 bu	 yetkiyi	 ona	 devreder.	 Bunu	 da	
“Meşveret”	ve	“Seçim”	ile	yapar.	Seçilen	kişi	ümmetin	yani,	toplumun	vekilidir	ve	
onlar	 namına	 görevini	 yapar.	 Murakabe	 ve	 değiştirme	 yetkisi	 de	 seçmenlere	
aittir.	 Zira	 görevi	 veren	 seçmeye	 de	 azletmeye	 de	 yetkilidir.	 Ehl-i	 Sünnet	 ve’l-
Cemaatin	yönetim	ve	siyaset	anlayışı	budur.		

İstişare	 ve	 şuranın	 olduğu	 yerde	 ve	 seçimin	 bulunduğu	 her	 makamda	
hürriyetin	 ve	 farklı	 fikirlerin	 olması	 gerektiği	 gibi	 seçime	 katılan	 birden	 fazla	
liyakatli	adayın	da	olması	“hürriyet”	“istişare”	ve	“seçimin”	gereğidir.	Adaylardan	
seçilen	yönetim	yetkisini	almış	olur,	diğer	adaylar	da	muhalefeti	 temsil	ederler.	
Çeşitli	sebeplerle	iktidardaki	zulme	yönelir	ve	işleri	kötü	yaparsa,	“Ben	daha	iyi	
yaparım”	diyen	muhalefetin	bulunması	adaletin	 tesisine	yardımcı	bir	unsurdur.	
Bulunmaması	çok	daha	kötü	ve	sonucu	çok	daha	vahimdir.	

Müslümanların	 siyasi	 hayatlarında	 ve	 özellikle	 “Hulefa-i	 Raşidin”	
döneminde	 iktidarın	 ele	 alınması,	 denetlenmesi	 ve	 devredilmesi	 konusunda	
içinde	bulunulan	şartlara	göre	 farklı	metot	ve	yöntemler	denenmiştir.	Bunların	
tümü	de	meşru	kabul	edilmiştir.	

	



Muhalefet	Kavramının	İncelenmesi	
Muhalefet,	 Arapça’da	 “arada”	 kelimesinden	 türeyen	 “muârada”	mukabele,	

müsabaka,	eleştirme,	karşıt	görüş	belirleme,	tenkit	etme,	reddetme”	anlamlarına	
gelmektedir.	 Lâik	 batıda	 muhalefet	 demokrasinin	 ayrılmaz	 bir	 parçasıdır.	
İslam’ın	ayrılmaz	parçası	ise	fikir	ve	düşünce	hürriyetini	ortaya	koyan	“Şûra”nın	
bir	gereğidir.	 Şûra’nın	da	vazgeçilmez	özelliği	 “emr-i	bi’l-ma’ruf	ve	nehy-i	ani’l-
münker”	yani,	iyi	olanı	isteme	ve	kötü	olanı	ikaz	edip	düzeltme	prensibidir.	Zaten	
meşveret	ve	şuraların	amacı	da	budur.	

İstibdad	dönemlerinde	ve	sultanlık	anlayışında	muhalefet	fikrî	ayrılığı	ifade	
etmek	için	kullanılmış	ve	ihanetle	suçlanmıştır.	Zira	istibdad	ve	saltanat	mutlak	
itaati	 gerektirir,	 mutlak	 itaat	 etmeyen	 sultana	 ihanet	 etmiş,	 dolayısıyla	 vatana	
ihanet	etimiş	sayılır	ve	büyük	bir	suç	işlemiş	olurdu.	

Muhalefet	 ikiye	 ayrılır.	 Birincisi	 yönetimin	 adil	 olmasını	 isteyerek	
hükümeti	düşürmeyi	amaçlayan	aktif	muhalefet,	ikincisi	de	herhangi	bir	eyleme	
girmeden	 sadece	 fikir	 ve	 görüş	 belirten	 ve	 yönetimin	 tutumunu	 eleştirerek	
destek	vermeyen	pasif	muhalefettir.	

	
1.	İslamda	Muhalefet	Düşüncesi	
Batıda	muhalefete	 siyasi	 bir	 “rol”	 olarak	 bakılırken,	 İslam	 dünyasında	 bu	

kavram	daha	çok	iktidarın	ve	iktidardaki	kişinin	“ideal”plandaki	durumu	ile	ilgili	
işlenmiştir.	 “Havaric”	ve	“	Şia”da	olduğu	gibi	 “Otorite”ye	karşı	başkaldırı	olarak	
değerlendirilmiştir.	

Asr-ı	 Saadette	 muhalefete	 “şûrâ”da	 yer	 verilerek	 danışma	 makamında	
kabul	edilmiş	olduğu	ve	Ömer	b.	Abdülaziz’in	(ra)	adil	hilafetinde	de	“Hariciler”	
danışma	 ve	 görüşme,	 görüşlerinin	 alınma	makamına	 konarak	 görüşlerinin	 hür	
bir	şekilde	ifade	edilmesine	ve	danışma	makamından	kabul	edilmesine	rağmen,	
daha	 sonra	 “İstibdad”	 yönetimlerince	muhalefete	 yok	 etme	 ve	 kökünü	 kazıma	
mantığı	ile	hareket	edilmiştir.	

Zira	“en	iyi,	iyinin	düşmanı”	olduğu	için	en	ideali	arama	ve	en	ideali	yapma	
ve	yaşatma	düşüncesi	“iyi”yi	düşman	olarak	görmeyi	netice	vermiştir.	Toplumda	
barışı	ve	huzuru	temin	etmenin	prensibi	olan	“Hakkı	bulduktan	sonra	ehak	için	
ihtilaf	 çıkarmama”	 prensibi	 en	 iyiyi	 ve	 ideali	 ararken	 ihtilafa	 düşmeye	 ve	
mutaassıp	 mukallitler	 tarafından	 ideali	 kabul	 etmeyenlerle	 fiilen	 mücadele	
etmeye	 o	 da	 sonuçta	 anarşiye	 götürmüş,	 siyasi	 otorite	 de	 “Toplumun	menfaati	
için”	ihtilaf	çıkaranları	“adalet-i	izafiye”	namına	ihanetle	suçlayarak	toptan	imha	
etmeye	götürmüştür.	

İslam	 dünyasında	 muhalefet	 siyasi	 iktidarı	 ele	 geçirme	 mücadelesinden	
çok,	 iktidarın	 zalimane	 icraatlarından	 vazgeçirerek	 adil	 olmaya	 davet	 etme	
şeklindedir.		

Hulefa-i	 Raşidin	 döneminden	 sonra	 İslam	 dünyasında	 “Devlet	 Başkanı”	
kendisine	 itaat	edilmesi	gereken	“Ulu’l-Emr”	makamında	olup	bir	vücudun	başı	
ve	kalbi	mesabesinde	kabul	edilmiştir.	Vücud	nasıl	kalbin	iyi	olması	ile	iyi,	kötü	
olması	ile	kötü	olursa,	devlet	de	“Halife”	ve	“Sultan”ın	iyi	ve	kötü	olmasına	göre	
şekillendiği	kabul	edilir.	Toplumda	ise	çeşitli	roller	vardır.	Her	rol	o	role	uygun	
nitelik	 ve	 nicelik	 şartları	 taşıyan	 ehil	 kişilerden	 oluşur.	 “Şûrâ”	 şura	 ehline,	
“İçtihat”	ilim	ehline	ve	“Hal	ve	Akd”	Ehl-i	Hal	ve	Akde	bağlıdır.		

Her	müslüman	elinden	geldiği	 kadar	 sorumluluk	dairesinde	 “Emr-i	maruf	
ve	nehy-i	ani’l-Münker”	görevini	yapmakla	mükelleftir.	Dini,	şeriatı	korumak	ve	
adaleti	sağlamaya	çalışmak	her	müslümanın	görevidir.		



Batı	 muhalefete	 “siyasi	 hürriyet”	 açısından	 bakar.	 İslamda	 ise	 hürriyet	
ferdîdir,	bireyseldir	ve	her	fert	“hürdür.”	Bu	hürriyet	hakkı	müdafa	etmek,	hakkı	
tavsiye	 etmek	 ve	 hakkını	 savunmak,	 iyi	 olanı	 istemek	 gibi	 hürriyetin	 bütün	
alanlarına	 şamildir.	 İnanç	 ve	 fikir	 hürriyeti”	 İslam’ın	 temel	 prensiplerindendir.	
Zira	 yüce	 Allah	 “Dinde	 zorlama	 yoktur”	 (Bakara	 Suresi,	 2:256.)	 buyurarak	
zorlamanın	 her	 nevini	 yasaklamıştır.	 Zorlama	 ancak	 “Hukuk”	 zemininde	 ve	
mahkeme	yoluyla	caiz	olur.	

	
2.	İman	ve	Muhalefet	İlişkisi	ve	Hisbe	Teşkilatı	
İslam	 dünyasında	 muhalefet	 inanç	 yönü	 ile	 ortaya	 çıkmıştır.	 Yönetim	

konusundaki	muhalefet	 düşünce	 ve	 hareketleri	 de	 inanç	 bağlamında	 olmuştur.	
İnançla	yakın	ilişkisi	olduğu	için	dine	aykırı	olan	her	şeye	din	ve	inanç	açısından	
karşı	 çıkılmıştır.	 Kur’an-ı	 Kerimin	 tarif	 ettiği,	 peygamberin	 sünnetinin	 de	
uygulamasını	 gösterdiği	 yönetim	 şekline	 aykırı	 yöneticilerin	 uygulamaları	
muhalefeti	 ortaya	 çıkmasına	 sebep	 olmuştur.	 Muhalefetin	 kaynağı	 “Şeriat”ın	
uygulaması”	 ve	 “Emr-i	 bi’l-maruf	 ve	 nehy-i	 ani’l-münker”	 prensipleridir.	 Bu	
prensiplere	dayanarak	yöneticilere	karşı	muhalefet	cepheleri	oluşmuştur.	

Yöneticiler	 muhalefet	 cephesi	 oluşmaması	 için	 özellikle	 sosyal	 hayatı	
tanzim	 etmek	 ve	 adaleti	 sağlamak	 için	 “Hisbe”	 teşkilatları	 kurmuşlar	 “Emr-i	
Maruf	ve	Nehy-i	Ani’l-Münker”	görevini	yapmaları	konusunda	yetki	vermişlerdir.	
İslâm	 dünyasının	 önemli	 bir	 müessesesi	 olan	 hisbe	 bir	 terim	 olarak	 ilk	 defa	
“terkedildiği	zaman	marûfu	emr;	 işleyen	görüldüğü	zaman	münkeri	yasaklama"	
(Mâverdî,	el-Ahkâmu's-Sultaniyye,	Beyrut	1978,	s.	240)	şeklinde	tarif	edilmiştir.	
Bu	 tariften	 başka	 benzer	 daha	 birçok	 tarif	 olmakla	 birlikte	 hepsinde	müşterek	
olan	 temel,	 "iyiliği	emr,	kötülüğü	nehy"	prensibidir.	Hisbe	 teşkilatının	amacı	da	
genel	ahlâkı,	kamu	düzenini	korumak	ve	denetlemektir.	

Hz.	 Ömer	 (ra)	 bu	 amaçla	 tam	 teşkilatlı	 bir	 hisbe	 teşkilatı	 kurmuştur.	 Bu	
görev	 bütün	 müslümanların	 görevi	 olmakla	 beraber	 (Ali	 İmran	 Suresi,	 3:110-
114;	Tevbe	Suresi,	9:71.)	Farz-ı	Kifaye	nevinden	olduğu	için	bir	grup	müslüman	
tarafından	 ifa	 edildiği	 zaman	 diğerlerinden	 sorumluluktan	 kurtarır.	 Ayrıca	 bu	
görev	ehil	eller	tarafından	yapıldığı	 için	amacına	hizmet	eder.	Bu	sebeple	İslam	
dünyasında	 bu	 vazifeyi	 yüklenen	 “İhtisab	 Müessessesi”	 ortaya	 çıkmıştır.	
Müessesenin	 başında	 bulunan	 muhtesib,	 cemiyet	 huzurunun	 sağlanmasında	
önemli	derecede	rol	oynayan	bir	görevlidir.	Muhtesibin	toplum	üzerinde	velâyet	
hakkı	bulunduğu	için	geniş	bir	tazir	yetkisine	de	sahiptir.	O,	okulları	teftiş	eder,	
öğrencileri	 gereksiz	 yere	 döven,	 öğretmenleri	 cezalandırır,	 düşmanın	 eline	
geçtiği	zaman	işine	yarayabilecek	her	türlü	harp	malzemesinin	satışını	yasaklar,	
çarşıların	 düzenini	 sağlamaya,	 ölçü	 ve	 tartı	 âletlerini	 kontrol	 etmeye,	 şeriatla	
alay	 edenleri	 takibe,	 komşu	 hakkına	 tecavüzü	 önlemeye,	 zımmîlerin	 haklarını	
korumaya	kadar	geniş	yetkiler	kullanırdı.	

Hak	 ve	 hukuk	 mefhumları,	 İslâm'ın	 temel	 unsurlarındandır.	 İslâm	
hukukuna	göre	haklar,	insan	hakkı	ve	Allah	hakkı	olmak	üzere	ikiye	ayrılır.	İnsan	
hakları	sadece	kişiyi	ilgilendirdiği	gibi,	uygulaması	da	yine	kendisini	ilgilendirir.	
Buna	 karşılık,	 hiç	 bir	 kimsenin	 hakkına	 dokunulmayarak	 yalnız	 Allah'a	 ait	 bir	
hakka	 tecavüz	 edilmiş	 olursa,	 suçlunun	 cezası,	 hakkullah	 hükmüne	 girer.	 Bu	
durumda	 her	 mü'min,	 suçluyu	 Allah	 rızası	 için	 ikaz	 etmekle	 yükümlüdür.	
(Müslim,	İmân,	78;	Tirmizî,	Fiten,11;	Nesâî,	İmân,	171.)	

Başlangıçta	 hisbe	 teşkilâtı,	 İslâm	 toplumunda	 iyilikleri	 emretmek	 ve	
kötülüklerden	 vazgeçirmek	 (Hac	 Suresi,	 22:41.)	 suretiyle	 ictimaî	 huzuru	



sağlayan	 dinî	 bir	 müessese	 olarak	 ortaya	 çıkmıştı.	 Osmanlılar	 döneminde	
kadı'nın	 yardımcısı	 olarak	 vazife	 gören	 muhtesibin	 ve	 teşkilatının	 yukarıda	
belirtilen	 bazı	 yetkilerine	 ilâveten	 "İhtisâb	 Kanunnâmeleri"nde	 daha	 geniş	
yetkiler	 verilmiştir.	 Bunlar	 da	 dini,	 ekonomik	 ve	 sosyal	 hayatla	 ilgili,	 adlî	 ve	
hukuki	alanları	da	ilgi	alanına	dahil	etmiştir.	

Bütün	 bunların	 amacı	 toplumda	 huzur	 ve	 asayişi	 sağlamak,	 adalete	
yardımcı	 olmak	 ve	 muhalefet	 cephesinin	 oluşmasına	 fırsat	 vermemekti.	 Zira	
İslam	 dünyasında	 “Ulu’l-emre	 itaat”	 yönetimde	 temel	 prensip	 kabul	 edilmiştir.	
Buna	 göre	 yöneticinin	 görevi	 adaleti	 ve	 emniyeti	 sağlamak,	 tebanın	 vazifesi	 de	
yöneticiye	 itaat	 ederek	 toplumda	 asayişi	 sağlamaktır.	 Bu	 sebeple	 muhalefet	
hareketi	 “fitne”	hareketi	 olarak	kabul	 edilmiş	 ve	 “hain”	 ilan	 edilmiştir.	 Pek	 çok	
ulema	 fitneye	alet	olmamak	 için	muhalefet	 cephesi	oluşturmak	yerine	 toplumu	
irşad	etme	metodunu	tercih	etmişlerdir.	

Muhtesib	 olmanın	 şartlarından	 biri	 olan	 "erkek	 olma"	 prensibinden	 söz	
edilmesine	 rağmen,	 Hz.	 Peygamber'in	 Medine	 çarşısı	 üzerine	 Hz.	 Ömer'in	
hısımlarından	 olan	 Şifa	 binti	 Abdullah	 adındaki	 kadını	 görevlendirmiştir.	 (İbn	
Abdi'l-Berr,	 el-İstiâb	 fî	 Ma'rifeti'l-Ashâb,	 Mısır	 1328,	 IV,	 341.)	 Bu	 hanım	 Hz.	
Ömer'in	halifeliğinde	de	aynı	vazifeyi	yerine	getirmiştir.		

Osmanlı	dönemi	şehir	hayatında	hisbe	teşkilâtı,	vazgeçilmez	bir	unsurdur.	
Bütün	 san'at	 ehline	 hükmedip	 tazir	 ve	 cezalandırma,	 alışverişlerinde	 hile	
edenleri	 tekdir	 ve	 tevbihe	 me'mur	 kılınmıştır.	 (Evliya	 Çelebi,	 Seyahatnâme,	
İstanbul	1314,	1:120.)	

Toplum	hayatında	özellikle	şehir	yaşayışını	sağlam	temellere	oturtmak	ve	
kurulu	 sosyal	 düzeni	 korumak	 gerekiyordu.	 Bu	maksatla	 esnaf	 ve	 diğer	 ticaret	
erbabının	kontrol	altında	tutulması	icab	ediyordu.	Hatta	kadısı	bulunan	her	kaza	
merkezinin	 bir	 muhtesibi	 de	 bulunmaktaydı.	 (Mecelle-i	 Umur-ı	 Belediye,	
İstanbul	1922,	1:	327.)		

	
3.	Batıda	Muhalefet	Fikrinin	Doğuşu	
Batıda	 muhalefet	 “hürriyet”	 fikri	 ile	 beraber	 doğmuştur.	 Bu	 da	 kişinin	

kendisine	 uygun	 olarak	 yaşayacağı	 yol	 ve	 biçimi	 tayin	 etmek	 ve	 bu	 konuda	
yöneticilerin	baskısından	kendisini	korumayı	amaç	edinmiştir.	İslam	dünyasında	
ise	hürriyet	ve	adaletin	kısmen	bulunması,	“Hisbe	Teşkilatı”	gibi	Hak	ve	Hukuku	
temine	 yönelik	 faaliyetlerin	 bulunması	 toplumun	 ezilmesine	 ve	 “Muhalefet”	
gruplarının	 oluşmasına	 fırsat	 ve	 imkan	 vermemiştir.	 Bu	 sebeple	 “Siyasi	
Hürriyetler”	toplumun	gündemine	girmemiştir.		

İslam	 dünyasında	 kamu	 otoritesini	 denetleyen	 “Din	 ve	 Şeriat”	 kuralları	
olmuştur.	 Zira	 kamu	 otoritesi	 de	 fertler	 de	 Yüce	 Allah’ın	 emir	 ve	 yasaklarının	
muhatabıdır.	 Bu	 sebeple	 “Şeriatın	 korunması”	 ferdin	 hak	 ve	 hürriyetlerinin	
teminatı	olduğu	için	kamu	otoritesine	itiraz	ve	muhalefet	edenler	“Şeriat	isteriz”	
şeklinde	muhalefetlerini	göstermişlerdir.		

Batıda	 ise	 Hıristiyanlıkta	 sosyal	 ve	 siyasi	 hayata	 bakan	 yönü	 dinin	 temel	
kurallarından	 oluşmamış,	 kralların	 ve	 yöneticilerin	 koydukları	 kurallar	 ve	
bunları	sınırlamak	amacı	ile	hukukçular	tarafından	yapılan	yasalardan	meydana	
gelmiştir.	 Zira	 İncil	 ahkama	 dair	 hükümler	 getirmediği	 gibi	 Hz.	 İsa	 (as)	 da	 bu	
konuda	 kurallar	 koymamıştır.	 Ancak	 İncil’de	 ve	 Hz.	 İsa’nın	 öğütlerinde	 sadece	
Kamu	düzenini	koruyacak	şekilde	ahlâki	öğütler	vardır.	Hz.	İsa’nın	(as)	“Sezarın	
hakkını	 Sezar’a,	 Allah’ın	 hakkını	 da	 Allah’a	 verin”	 sözü	 bu	 hususta	 temel	 ölçü	



kabul	edilmiştir.	İslamda	ise	bütün	kurallar	dinin	temel	kaynakları	olan	“Kitap	ve	
Sünnet”		olarak	dinden	kaynaklanmıştır.	

İslam	 dünyasında	 muhalefet	 “Emr-i	 maruf	 ve	 nehy-i	 ani’l-münker”	
çerçevesinde	 meşru	 kabul	 edilmiş	 ve	 bu	 sebeple	 devlet	 otoritesinin	 uhdesine	
verilerek	“Hisbe	Teşkilatı”	şeklinde	organize	edilmiş	yönetimin	yardımcısı	olarak	
kabul	 edilmiştir.	 Yönetime,	 yani	 devlete	 bağlılık	 esas	 kabul	 edildiği	 için	 siyasi	
muhalefet	 “Fitne”	 olarak	 kabul	 edilmiş,	 sindirilmesi	 ve	 yok	 edilmesi	 gereken	
düşman	 olarak	 görülmüştür.	 Bu	 bakımdan	 “Fikrî	 ve	 ilmî	 muhalefet”	 de	meşru	
görülmemiştir.	 Halbuki	 sadr-ı	 evvelîn	 olan	 “Asr-ı	 Saadette”	 ve	Hulefa-i	 Raşidin	
döneminde	 “ilmî	 ve	 fikrî	 muhalefet”	 asayişe	 ilişmediği	 sürece,	 yani,	 can	
yakmadığı,	 kan	 dökmediği,	 mala	 ve	 namusa	 tecavüz	 edilmediği	 sürece	 meşru	
kabul	edilmiştir.	Hz.	Ömer	(ra)	zamanında	Hıristiyan	ve	Yahudilerin	muhalefeti	
sözkonusu	 olduğu	 gibi	 Hz.	 Ali	 (ra)	 zamanında	 “Haricilerin”	 ilim	 ve	 fikir	 olarak	
muhalefetlerine	 izin	 verilmiştir.	Ancak	kan	döktükleri	 ve	 cana	 ve	mala	 tecavüz	
ettikleri	için	hukukî	olarak	kendilerine	mukabele	edilmiş,	bu	konuda	da	“Hukuk”	
çerçevesinde	kalınmıştır.	Hz.	Ali’nin	 (ra)	mücadelesi	 ve	amacı	 “Adalet-i	Mahza”	
yani	 “Hukukun	 üstünlüğü”nü	 tesis	 etmekti.	 Hz.	 Ali	 (ra)	 meselelere	 siyasi	
maslahat	 açısından	 değil,	 hukuk	 açısından	 yaklaşmış	 ve	 asla	 hukuktan	 taviz	
verilmemiş	ve	olaylara	bir	masuma	zarar	gelmemesi	açısından	yaklaşılmıştır.	

	
Demokrasinin	Gelişimi	ve	Muhalefetin	Niteliği	
Tarih	boyunca	muhalefeti	olmayan	hiçbir	sistem	ve	yönetim	yoktur.	Ancak	

muhalefeti	meşru	tanımayan	sistemler	vardır.	Demokrasi	muhalefeti	tanıyan	ve	
meşru	kabul	eden,	gerektiğinde	halkın	irade	ve	rızası	ile	iktidarın	el	değiştirerek	
muhalefetin	 iktidar,	 iktidarın	 da	 muhalefet	 cephesinde	 yer	 almasını	 veya	 her	
ikisini	de	asgarî	müştereklerde	birleşerek	bir	“Hükümet	Programı”	çerçevesinde	
ortak	koalisyonla	halkı	ve	devleti	yönetmeyi	sağlayan	sistemdir.	

Demokrasi,	 yönetimde	 halkın	 söz	 sahibi	 olması,	 yöneticisini	 seçebilme	
azledebilme	 hakkını	 kazanması	 demektir.	 Demokrasi	 dinin	 alternatifi	 değil,	
yönetime	alternatif	üreten	bir	siyasi	sistemdir.	Halkın	çoğunluğunun	gerek	ferdî	
gerekse	 dernek	 ve	 kurumsal	 veya	 sivil	 toplum	 kuruluşları	 olarak	 cemaatî	
yapılarla	 yönetime	 baskı	 oluşturma,	 söz	 sahibi	 olma	 ve	 siyasi	 partiler	 olarak	
yönetime	talip	olma	zeminini	sağlayan	bir	yönetim	biçimidir.	

Demokrasi	 siyasi	 bir	 değer	 olarak	 fikrî	 temellerini	 İslam’ın	 ilk	
dönemlerinden,	 Hulefa-i	 Raşidin’in	 uygulamalarından,	 tarihî	 tecrübelerden,	
filozofların	yönetime	ait	görüşlerinden	ve	siyasi	kültürden	almıştır.		

İslam	dünyasında	özellikle	Emeviler	 ve	Abbasiler	 döneminde	Hariciler	 ve	
Şia	 grupları	 asırlar	 boyu	 devlet	 gücü	 karşısında	 muhalefet	 gücünü	 temsil	
etmişlerdir;	 ancak	 meşru	 kabul	 edilmedikleri	 için	 yönetimde	 temsil	 hakkı	
verilmediği	gibi	otorite	tarafından	ezilmişlerdir.	Bu	da	Batılılar	tarafından	Doğu	
Despotizmi	 olarak	 anlaşılmıştır.	 Doğu	 İslam	 toplumlarının	 “savaşçı	 toplum”	 ve	
yönetimlerinin	de	“despotik”	sistem	olduğu	şeklinde	algılanmıştır.	Yöneticilerin	
kendilerini	 dini	 temsil	 eden	 “Halife”	 ve	 “Allah’ın	 yeryüzünde	 gölgesi”	 olarak	
görmeleri	 ve	 toplumdan	 mutlak	 itaat	 istemeleri,	 muhalefet	 hareketlerini	
Sünnetten	 sapma,	 bid’a	 hareketleri	 ve	 “fitne”	 olarak	 görmeleri	 İslam	 dininin	
“istibdadı”	benimsediği	şeklinde	anlaşılmış	ve	anlatılmıştır.		

Yukarıda	 sayılan	 sebeplerden	 dolayı	 İslam	 kültüründe	 herhangi	 bir	
demokratik	 içeriğin	 bulunmadığını	 iddia	 ederler.	 Buna	 ilave	 olarak	 İslam	
toplumlarının	gerçek	bir	muhalefet	ve	iktidara	laternatif	oluşturmanın	imkanının	



olmadığını	 belirtirler.	 Bu	 durumda	 toplumun	 başında	 despot	 ve	 zorba	 bir	
yönetici	yer	alır.	Yönetime	ne	durumda	olursa	olsun	 itaat	ve	bağlılık	büyük	bir	
fazilet	 ve	 sadakat	 olarak	 kabul	 edilerek	 teşvik	 ve	 tergib	 edilir,	 en	 küçük	 bir	
muhalefete	sadakatsizlik	ve	ihanet	olarak	bakılır.		

Bu	 durum	 aslında	 Bediüzzaman’ın	 belirttiği	 gibi	 “Daire-i	 itikad	 ile	 daire-i	
muamelatın	 birbirine	 karıştırılmasından”	 (Bediüzzaman,	 ESDE,	 Münazarat,	 s.	
249.)	kaynaklanmıştır.		

	
Meşru	ve	Hür	Muhalefet	İhtiyacı	
Yönettiği	 bütün	 insanların	 tam	 desteğini	 alan	 hiçbir	 hükümet	 yoktur.	

Dolayısıyla	hiçbir	devlet	bütün	kişilerin	bütün	ihtiyaçlarını	karşılaması	mümkün	
değildir.	Ayrıca	insanlar	siyasi	tercih	açısından	tam	bir	ittifak	halinde	değillerdir.	
Bu	 sebeple	 her	 siyasi	 sistemin	 toplumun	 isteklerine	 cevap	 verebileceği	 ve	
reddedebileceği	hususları	kararlaştıracak	olan	bir	mekanizmaya	 ihtiyacı	vardır.	
Siyasi	 otoritenin	 “Tam	 hakimiyet”	 sağlaması	 imkanı	 yoktur.	 Bu	 durumda	
yönetimin	 muhalefete	 konuşma,	 fikirlerini	 ifade	 etme,	 problemelere	 çözüm	
üretme	 ve	 yönetime	 yardım	 etme	 konusunda	 imkan	 tanıması	 gerekir.	 Bu	
muhaliflerin	 yönetime	 meşru	 katkısını	 sağlayacak	 ve	 toplumdaki	 tepkileri	
azaltarak	yönetimi	rahatlatacaktır.	

Muhalefete	 verilecek	 olan	 meşruiyet	 yönetime	 karşı	 ortaya	 çıkacak	 olan	
menfi	 ve	 yıkıcı	 hareketleri	 müspete,	 yani	 “Hizmet	 yarışına”	 çevirir.	 Böylece	
muhalefeti	yönetimin	meşru	bir	unsuru	haline	gelir.		

Demokrasi,	muhalefete	meşruiyet	tanıyan,	yönetim	sistemlerinin	ulaşmaya	
çalıştıkları	ideal	bir	değer	veya	değerler	sistemidir.	Zira	insanların	şahsiyetlerine	
ve	akıllarına	değer	veren,	kabiliyetleri	geliştiren,	 topluma	katkı	sağlayacak	olan	
yarışma	 ve	 rekabet	 hissini	 uyandıran	 hürriyet	 ve	 muhalefete	 meşruiyet	
kazandırmaktır.	Bunu	sağlayan	sistem	de	demokrasidir.	

İslam’da	 “Zımmîlere”	 verilen	 haklar,	 “Meşveret”le	 işlerin	 yürütülmesinin	
emredilmiş	olması,	meşverette	“Cumhurun”	yani	çoğunluğun	görüşünün	geçerli	
olması	 ve	 itibar	 edilmesi	 gibi	 temel	prensipler	 ve	değerler	 vardır.	 İcma,	Usul-u	
Fıkıh	 ulemasının	 kabul	 ettiği	 çoğunluk	 kelimesinin	 bir	 başka	 ifadesidir.	
Bediüzzaman	Said	Nursi	bu	sebeple	“İcma-i	ümmet,	şeriatta	bir	delil-i	yakînîdir.	
Rey-i	 cumhur,	 şeriatta	 bir	 esastır.	 Meyelân-ı	 âmme	 şeriatta	 muteber	 ve	
muhteremdir”	(ESDE,	Münazarat,	s.	223.)	demektedir.	

	
Batıda	Hürriyet	Mücadelesi	ve	Demokrasi	
Doğu’da	 özellikle	 Osmanlı’da	 “Vatan”	 kutsal	 sayılmıştır.	 Vatanı	 müdafaa	

büyük	 fazilet	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Vatanı	 koruyacak	 olan	 devlet	 ve	 asker	
olduğu	için	askerlik	mesleği	ve	komutana	itaat,	devlet	başkanına	bağlılık	büyük	
bir	 fazilet	 ve	 kahramanlık	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Batıda	 ise	 vatan	 müdafası	
yerine	Hürriyeti	müdafaa	daha	öne	çıkmıştır.	Bu	sebeple	batı	 toplumu	hürriyet	
mücadelesi	vermiştir.	

1789	Fransız	 İhtilali’nden	sonra	 “İnsan	Hakları	ve	Hürriyet”	ve	 “Hukukun	
Üstünlüğü”	prensibini	esas	alan	“Eşitlik”	yani,	kanun	karşısında	eşitlik	öne	çıktı.	
Ayrıca	bu	ihtilal	ile	yurttaş	olarak	yükümlü	olduğu	“Vatandaşlık	Hakları”	ile	insan	
fıtratından	 doğan	 “Temel	 Haklar”	 gündeme	 gelmiş	 oldu.	 Yani,	 siyasi	 otoritenin	
verdiği	 haklar	 ile	 otoritenin	 tanımasına	 gerek	 olmadan	 fıtrattan	 kaynaklanan	
yüce	yaratıcının	insana	tanıdığı	hakların	olduğu	gerçeği	ortaya	çıkmış	oldu.		



İslamiyet	fıtratın	gereği	olan	temel	hakları	doğrudan	tanıdığı	bir	gerçektir.	
Siyasi	 toplumda	 yönetici	 otoritenin	 tahakkümünü	 önlemek	 için	 ilâhî	 yüksek	
iradenin	herkese	tanıdığı	hakları	Kur’ân-ı	Kerim	ortaya	koymuştu.	Dolayısıyla	bu	
temel	 haklar	 hem	 yönetilen	 hem	 de	 yönetenlerin	 üzerindedir.	 Yönetilenler	 bu	
hukuka	 uydukları	 gibi	 yönetenler	 de	 uymak	 ve	 uymayanları	 uyarmak	 gibi	 bir	
yükümlülüğe	 haiz	 idi.	 Bu	 şekilde	 “hürriyet”	 ve	 “hukukun	 üstünlüğü”	 daha	
mükemmel	şekilde	sağlanıyordu.	

Batı	 demokrasinin	 kuralları	 ile	 İslam’ın	 yönetim	 esasları	 arasındaki	
benzerliklere	bakıldığı	zaman	batının	hürriyet	ve	demokrasi	adına	XIII.	Yüzyılda	
keşfettiği	ve	 istediği	“Seçim”	dahil	“Hürriyet”	ve	“Adalet”e	dair	değerlerin	İslam	
ülkelerinde	 yaşandığı	 ve	 özellikle	 Kur’ân’ın	 emri	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	
uygulamaları	esas	alınarak	“Asr-ı	Saadet”	denilen	“Hulefa-i	Raşidin”	döneminde	
en	 mükemmel	 şekilde	 uygulandığı	 görülecektir.	 Bu	 sebeple	 müslümanların	
“Demokratik	 yönetim”	 konusunda	 “Batı”yı	 değil,	 “Asr-ı	 Saadeti”	 örnek	 alması	
dinlerinin	de	gereğidir.	

Demokrasiye	 sadece	 “Siyasi	 Partiler”	 bağlamında	 bakanlar	 tarihte	
müslümanların	 parti	 kurmamalarına	 ve	 demokrasinin	 gereği	 olan	 partiler	
aracılığı	ile	yönetime	talip	olup	siyasi	mücadele	vermemelerine	bakarak	İslam	ile	
Demokrasiyi	 bağdaştırmayarak	 demokrasiye	 karşı	 çıkıyorlar.	 Özellikle	
“Partilerin	 kurulması	 islam’a	 aykırdır”	 diyenler	 partili	 demokratik	 sistemin	
İslam’a	 aykırı	 olduğunu	 iddia	 etmektedirler.	 Bu	 iddia	 sahipleri	 partili	 siyasi	
hayatın	 batıda	 son	 iki	 yüz	 yılda	 ortaya	 çıktığını	 görmeleri	 gerekir.	 Parti	
parlamenter	 sistem	 ile	 ilgilidir.	 Amacı	 ülke	 kalkınmasını	 sağlayacak	 projeler	
ortaya	 koyup,	 problemelere	 farklı	 çözümler	 üreterek	 halkın	 karşısına	 çıkıp	
yönetime	 talip	 olduğunu	 söyleyerek	 oy	 talebinde	 bulunmaktır.	 Böylece	 halkın	
önüne	 tercih	 seçeneği	 sunarak	 kötü	 yönetime	 mahkum	 olmadıklarını	
anlatmaktır.	

Partinin	 bir	 anlamı	 da	 “Muhalefet”tir.	Muhalefet	 anlamında	 parti	 Hulefa-i	
Raşidinin	yönetim	şeklinden	sapmaya	karşı	siyasi	amaçla	ortaya	çıkan	fırkalara	
parti	 anlamını	 vererek	 bakan	 batılılar	 vardır.	 Nitekim	 Alman	 teolog	 Julius	
Wellhausen,	Şia	ve	Haricilerle	 ilgili	kitabına	“Ahzâbü’l-muâraza	es-Siyâsiyye	ed-
Dîniyye	fî	Sadri’l-İslâm:	el-Havâric	ve’ş-Şîa”	yani,	“İslam’ın	İlk	Döneminde	Siyasi	
ve	Dini	Muhalefet	Partileri”	adını	vermiştir.	(TDV	İslam	Ansiklopesidi,	43:156.)	

Hizip	“Parti”	anlamında	kullanılan	bir	kelimedir;	çoğulu	“Ahzâb”dır.	Kur’ân-
ı	 Kerim	 de	 “Ahzâb	 Suresi”	 vardır.	 Ahzâb,	 aynı	 amaca	 hizmet	 eden	 gruplar”	
anlamına	gelmektedir.	 (Mu’cemu’l-Elfâz’il	Kur’âni’l-Kerim,	Kâhire-1986,	 s.	132.)	
Belli	bir	amaç	için	bir	araya	gelmek	iyilik	için	de	olabilir,	kötülük	için	de	olabilir.		

Maalesef	 İslam	 dünyasında	 çok	 partililiğe	 ümmetin	 birliğini	 parçalayan	
gruplar	 olarak	bakılmış	 ve	 çok	 tartışma	konusu	olmuştur.	Ama	ne	 var	 ki	 farklı	
düşünce	ve	 fikir	sahibi	vatandaşları	dışlamadan,	 fikir	ve	 ilim	hürriyeti	ve	siyasi	
hayata	katılma	hürriyeti	çerçevesinde	ülkeye	faydalı	şekilde	örgütleme	ve	hizmet	
ettirme	düşüncesi	batıda	gelişmiştir.	Bu	sebeple	“Demokrasi	muhalefete	hürriyet	
tanıyan,	iktidar	yarışına	sokan	ve	iktidar	imkanı	veren	bir	sistemdir.	İktidar	her	
rejimde	 vardır;	 ama	 iktidarı	 demokratik	 yapan	 hür	muhalefetin	 bulunmasıdır”	
denilmiştir.		

Tek	 partili	 sistemde	 muhalefet	 bulunmaz,	 ortaya	 çıkan	 muhalefet	
hareketleri	 de	 iktidara	 yönelik	 fitne	 ve	 ihanet	 hareketi	 olarak	 görülür.	 Bu	
durumda	 siyasete	 katılım	 ve	 fikir	 hürriyetleri	 çeşitli	 yasalarla	 kısıtlanarak	
hürriyetler	 ortadan	 kaldırılır.	 Böylece	 “istibdad”	 kendisini	 göstermeye	 başlar.	



Muhalefet	gücünü	artırdıkça	iktidar	da	baskılarını	artırır	ve	o	ülkede	despotizm	
hakim	olur.	Bu	durumda	demokrasiden	elbette	bahsedilemez.	Böyle	bir	yönetimi	
hürriyet	ve	adaleti	esas	alan	İslamiyet	kabul	etmez.	

Demokrasi	 muhalefet	 hürriyetini	 gerektirir.	 Hükümetin	 başarısız	 olduğu	
durumlarda	 halk	 kötü	 yönetime	 mahkum	 olmadığını	 görerek	 ümitsizliğe	
düşmesin.	 Yeni	 bir	 seçimle	 halkın	 iradesi	 muhalefeti	 iktidara	 getirir	 ve	 yine	
geçici	 bir	 süre	 yönetim	 yetkisini	 muhalefete	 devreder.	 Bu	 durumda	 iktidar	
muhalefet	 yer	 değiştirmiş	 ve	 alternatif	 olarak	 bulunmuş	 olur.	Muhalefet	 ayrıca	
halk	adına	hükümeti	denetlemek	ve	eleştirmekle	yükümlüdür.		

Hakimiyet	milletindir.	Dolayısıyla	hümümete	de	muhalefete	de	hükmeden	
ve	murakabe	eden	halk	iradesidir.	Sonuçta	halk	hakimdir,	hükümet	de	muhalefet	
de	 halka	 hizmet	 etmekle	 yükümlüdür.	 Böylece	 İslam’ın	 temel	 hükümlerinden	
birisi	 olan	 “Kavmin	 efendisi	 ona	 hizmet	 edendir”	 (Deylemî,	 Müsned,	 2:	 324;	
Keşfu'l-Hafa,	1:	463.)	prensibi	hayata	hakim	olmuş	olur.	Bu	durumda	memuriyet	
halka	hizmet	olur.	Zira	halkın	iradesi	ile	seçilmiş	olan	hükümet	de	muhalefet	de	
halkın	memuru,	halk	onların	âmiri	durumundadır.	

	
"HAKİMİYET	MİLLETİNDİR"	SÖZÜ	KİME	AİTTİR?	

	
“Hâkimiyet	 milletindir”	 sözü	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi’ye	 aittir.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	 “Meşrutiyet	hâkimiyet-i	millettir”	 (Divan-ı	Harb-i	Örfi,	
59;	 Münazarat,	 23,	 42,	 79)	 ifadesiyle	 demokrasiyi	 benimsediğini	 ve	
demokrasinin	 de	 milletin	 iradesinin	 hükümete	 ve	 devlete	 hâkim	 olması	
gerektiğini	 savunmuştur.	 Bu	 ifadeler	 1909	 yılına	 ait	 olduğu	 için	 “Hâkimiyet	
milletindir”	ifadesini	ilk	kullanan	Bediüzzaman	olduğu	anlaşılmaktadır.	

	
	
İslam’da	Muhalefetin	Niteliği	ve	Meşruiyeti	
Bütün	 insanları	 memnun	 etmek	 imkansızdır.	 Dolayısıyla	 muhalefeti	

olmayan	yönetim	yoktur.	Muhalefet	 tabii	 ve	 fıtrî	bir	durum	olduğuna	göre,	 asıl	
mesele	onu	resmen	tanımak	ve	hayırlı	hizmetlerde	istihdam	ederek	halka	yararlı	
hale	 getirmek	 gerekir.	 Ama	 ne	 var	 ki	 hükümetlerin	 muhalefeti	 zararlı	 unsur	
olarak	görüp	zorla	itaat	ettirmeye	çalışmanın	topluma	ve	hükümetlere	ne	kadar	
zarar	verdiğini	öğrenmesi	çok	uzun	tecrübelere	ve	zamana	mal	olmuştur.	

Muhalefeti	 dışmayan,	 siyasi	 örgütlenmesine	 imkan	 veren,	 meşruiyet	
kazandıran	ve	iktidar	olma	imkanı	sağlayan	tek	sistem	demokrasidir.		

Demokraside	 muhalefet	 ile	 iktidar	 arasındaki	 ilişki	 yasal	 bir	 çerçeveye	
oturtulur.	 Topluma	 ve	 asayişe	 zarar	 vermenin	 önü	 yasalarla	 tıkanır,	 ülkeye	 ve	
millete	 faydalı	 bir	 alanda	 faaliyet	 göstermesine	 fırsat	 verilir.	 Halk	 adına	
hükümeti	 denetlemesine	 ve	 halkı	 doğru	 şeklilde	 bilgilendirmesine	 ve	 iktidara	
gelmesine	 fırsat	 verilir.	 Bu	 durumda	 iktidar	 da	 kendisini	 her	 konuda	 sorumlu	
görür	ve	iktidar	gücünü	kötüye	kullanmanın	önü	alınmış	olur.	

Muhalefet,	 iktidar	 gücünü	 ve	 otoriteyi	 denetleyen	 bir	 denge	 unsurudur.	
Muhalefet	 meşruiyetini	 “Fikir	 ve	 düşünce	 hürriyeti”	 ile	 “Siyasal	 örgütlenme	
hürriyeti”nden	alır.	Bu	da	halkın	yönetime	katılımını	artırır.	Toplumda	hoşgörü,	
birbirine	 saygı	 ve	 problemlere	 fikir	 üreterek	 katkı	 sağlamayı	 ve	 çözümü	
kolaylaştırır.	 İslam	 dinindeki	 “Din	 ve	 vicdan	 hürriyeti”	 “İlim	 ve	 fikir	 hürriyeti”	
muhalefetin	meşruiyeti	 ile	 anlam	 kazanır	 ve	 uygulama	 alanı	 bulur.	 Bu	 sebeple	
Peygamberimizin	(asm)	Hıristiyanlara	verdiği	emanlar	ve	tanıdığı	haklar,	Hulefa-



i	 Raşidin’in	 ilim	 ve	 fikir	 hürriyeti	 konusundaki	 yaklaşımı	 İslam’da	muhalefetin	
nasıl	olması	gerektiğinin	ölçülerini	vermektedir.	Hz.	Ali’nin	kendisini	öldürmekle	
tehdit	 ettiği	 Haricilere	 “Sizler	 asayişi	 ihlal	 etmediğiniz,	 kan	 döküp	 can	
yakmadığınız,	mala	ve	namusa	tecavüz	etmediğiniz	sürece	fikirlerinizde	şahane	
serbest	 ve	 hürsünüz.	 Ancak	 cana,	 mala	 ve	 namusa	 tecavüz	 eder,	 asayişi	
bozarsanız	 devlet	 başkanı	 olarak	 hukuk	 namına	 sizi	 cezalandırırım”	 demesi	
bunun	en	güzel	örneğidir.	

Yine	 İslam	 bilginlerinin	 “Hak	 bir	 değildir;	 haklar	 vardır.	 Doğru	 bir	 tek	
değildir,	 doğrular	 vardır”	 diye	 “İtikadi	 ve	 Amelî	 Mezhepleri”	 kabul	 etmeleri,	
bunların	 içinde	Kitap	 ve	 Sünnete	 uyan	 “Ehl-i	 Sünneti”	 hak	mezhep	 kabul	 edip,	
diğerlerini	ilim	ve	fikir	noktasında	“Ehl-i	Bid’a”	olarak	değerlendirip	hayat	hakkı	
tanımaları	 bunun	 delili	 olduğu	 gibi,	 Ehl-i	 hak	 olan	 Ehl-i	 Sünnet	 ve’l-Cemaatin	
içinde	de	itikadi	olara	Maturudî	ve	Eş’âr’i	mezheplerini,	ameli	olarak	da	Hanefi,	
Şafii,	 Malikî	 ve	 Hanbelî	 mezheplerini	 ve	 görüşlerini	 haklı	 bulup	 hak	 mezhep	
olarak	 kabul	 etmesi	 de	 muhalefetin	 meşruiyetine	 ve	 haklılığına	 önemli	 bir	
delildir.	

	
Muhalefet	Muvazene-i	Adalet	Unsurudur	
Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretlerini	 “Rejim	 aleyhtarı	 olmakla”	 suçlayıp	

hakim	 huzuruna	 çıkarıldığı	 ve	 mahkum	 edilmek	 istendiği	 zaman	 mahkeme	
müdafaasında	şöyle	der:		

“Her	 hükûmette	 muhâlifler	 bulunur.	 Âsâyişe,	 emniyete	 dokunmamak	
şartıyla,	 hiç	 kimse	 vicdânıyla,	 kalbiyle	 kabul	 ettiği	 bir	 fikirden,	 bir	 metoddan	
dolayı	mes’ul	olmaz.	Bu	hukûkî	bir	müteârifedir.	

Dîninde	 çok	mutaassıb	 ve	 cebbâr	 bir	 hükûmet	 olan	 İngilizlerin	 yüz	 sene	
hâkimiyetleri	 altında	 bulunan	 yüz	 milyondan	 ziyâde	 Müslümanlar,	 İngilizlerin	
küfür	 rejimlerini	 kabul	 etmeyip	 Kur’ân	 ile	 reddettikleri	 halde,	 İngiliz	
mahkemeleri	şimdiye	kadar	onlara	o	cihetten	ilişmedi.		

Burada	ve	bütün	İslâm	hükûmetlerinde	eskiden	beri	Yahudîler,	Nasrânîler	
tâbî	 oldukları	 memleketin	 dînine,	 kudsî	 rejimine	 muhâlif,	 zıt	 ve	 mûteriz	
bulundukları	 halde,	 o	 hükûmetler	 hiçbir	 zaman	 kanunlarla	 onlara	 o	 cihetten	
ilişmediler.		

Hazret-i	Ömer,	hilâfeti	zamanında,	âdi	bir	Hıristiyan	ile	mahkemede	birlikte	
muhâkeme	 olundular.	 Halbuki,	 o	 Hıristiyan	 İslâm	 hükûmetinin	 mukaddes	
rejimlerine,	 dinlerine,	 kanunlara	muhâlif	 iken,	mahkemede	 onun	 o	 hali	 nazara	
alınmaması	açıkça	gösterir	ki;	adâlet	müessesesi	hiçbir	cereyâna	kapılmaz,	hiçbir	
tarafgirliğe	 kaymaz.	 Bu,	 din	 ve	 vicdan	 hürriyetinin	 bir	 ana	 umdesidir	 ki,	
komünist	olmayan	Şarkta,	Garbda,	bütün	dünya	adâlet	müesseselerinde	cârî	ve	
hâkimdir.		

Ben	 de,	 din	 ve	 vicdan	 hürriyetinin	 bu	 ana	 umdesine	 güvenerek,	 yüzlerce	
âyât-ı	 Kur’âniyeye	 istinâden,	 medeniyetin	 bozuk	 kısmına,	 hürriyet	 perdesi	
altında	yürüyen	mutlak	bir	 istibdâda,	 lâiklik	maskesi	altında	dîne	ve	dindarlara	
karşı	tatbik	edilen	en	ağır	bir	baskıya	muhâlefet	etmiş	isem,	kanunlar	haricine	mi	
çıkmış	 oldum?	 Yoksa,	 Anayasanın	 hakîki	 ve	 samîmi	 müdâfaasını	 mı	 yapmış	
bulundum?	Haksızlığa	 karşı,	 zulme	 karşı,	 kanunsuzluğa	 karşı	muhâlefet,	 hiçbir	
hükûmette	 suç	 sayılmaz;	 bilâkis,	 muhâlefet	 meşrû	 ve	 samîmi	 bir	 muvâzene-i	
adâlet	 unsurudur.”	 (Tarihçe-i	 Hayat,	 Isparta	 Hayatı,	 s.	 999.)	 buyurarak	
muhalefetin	adaleti	tesis	etmekte	yardımcı	bir	unsur	olduğunu	ifade	etmiştir.	

	



Demokraside	Muhalefet	İktidarı	Denetleme	Unsurudur	
Her	ülkede	toplum	yönetenler	ve	yönetilenler	olarak	ikiye	ayrılır.	Yine	her	

ülkede	 iktidarın	 olduğu	 gibi,	 muhalefetin	 de	 olması	 kaçınılmazdır.	 Muhalefete	
izin	 verilmeyen	 ülkelerde	 de	 muhalefet	 vardır	 ve	 bu	 ülkelerde	 muhalefet	 yer	
altında	illegal	olarak	faaliyet	gösterir.	Demokraside	ise	muhalefet	açık,	meşru	ve	
legaldir.	Bu	yüzden	demokraside	muhalefetin	varlığı,	 iktidarın	varlığından	daha	
önemlidir.	

Barışa	ve	huzura	dayalı	bir	demokratik	rejimde	muhalefetin	var	olmasının	
akli	 ve	 mantıki	 bir	 temeli	 de	 vardır.	 Bu	 sebeple	 olması	 gereken;	 muhalefetle	
birlikte	 yaşamayı	 öğrenmektir.	 Demokrasi	 iktidarla	 muhalefetin	 birbirini	 yok	
etme	 amacı	 gütmeden	 ve	 yok	 edilme	 endişesi	 duymadan	 yaşayabileceği	 siyasi	
sistemdir.	 Fikir	 ayrılıkları,	 olgunlukla	 karşılandığı	 taktirde	 her	 zaman	 yararlı	
olur.	İktidarın,	muhalefeti	yok	ederek	sadece	çizilen	yoldaki	engelleri	kaldırmak	
istemesi	ülkeyi	bir	çıkmaza	sürükler.	Aykırı	görüşleri	tamamen	ortadan	kaldırıp,	
tek	 tip	 toplum	 meydana	 getirerek	 her	 şeyin	 iyi	 gideceğine	 inanılır.	 Ancak	 bir	
sistemde	 muhalefetin	 olması	 kaçınılmazdır.	 Dolayısıyla	 her	 muhalif	 görüş	 yok	
edildiğinde	 farklı	muhalefet	merkezleri	 ortaya	 çıkar.	Her	 birine	 karşı	 saldırgan	
bir	tavır	oluşturulur	ve	yok	edilirse	bu	toplumun	kendi	kendini	yok	etmesine	yol	
açar.	

Muhalefetin	en	önemli	görevlerinden	birisi	de	siyasi	otoritenin	icraatlarını	
değerlendirerek	 halkı	 bilgilendirmek,	 halkın	 doğru	 bilgi	 almasını	 sağlamak,	
iktidar	 gücününü	 haksızlık	 ve	 zulümde	 kullanmasına	 engel	 olmaktır.	 Aksi	
taktirde	güç	daima	mütecavizdir	ve	zulme	meyyaldir.	Kendisini	dengeleyecek	ve	
durduracak	 bir	 denetim	 mekanizması	 olmazsa	 her	 icraatını	 halka	 güzel	
göstererek	 yaptığı	 haksızlık	 ve	 zulümleri	 meşrulaştırmaya	 çalışacaktır.	 Bu	
sebeple	muhalefet	iktidarı	denetleyen	bir	unsurdur.	Bediüzzaman’ın	tespiti	ile	de	
“Meşru,	 samimi	 muvazene-i	 adalet	 unsurudur.”	 Muhalefetin	 varlığı	 ile	 adalet	
sağlanır	 ve	muhalefetin	 denetimi	 ile	 haksızlık	 ve	 zulümler	 ve	 özellikle	 iktisadi	
alandaki	su-i	istimallerin	önü	alınabilir.		

	
İslam	Fıkhında	Muhalefet	
İslam	bilginleri	 dinin	 şeriat	 ile	 fıkıh	 arasındaki	 ayrımı	 şöyle	 yapmışlardır.	

Şeriat,	vahiyle	ortaya	çıkan,	kitap	ve	sünnetle	tespit	edilen	hususlardır.	Fıkıh	ise	
anlayış	 ve	 yorum	 olup	 kitap	 ve	 sünnetten	 belli	 usuller	 çerçevesinde	 ulemanın	
çıkardığı	muamelât	 ve	 hukuka	 dair	 içtihat	 ve	 fetvalarıdır.	 Birincisine	 “Usulü’ş-
Şeria”	 ikincisine	 ise	 “Mebadiü’ş-Şeria”	 denir.	 Birincisinde	 ihtilaf	 olmaz,	 ancak	
ihtilaflar	ikincisinde	yaşanır.	İçtihatlar	ve	fetvalar	dinin	asıl	kaynakları	olan	Kitap	
ve	Sünnetten	çıkarılan	hükümlerdir.	

Fukaha	Nasslardan	hüküm	çıkarırken	belli	usul	ve	kaideler	belirlemişlerdir.	
En	 önemli	 usullerden	 birisi	 “Dini	 hükümler	 fıtrî	 kanunlarla	 ve	 akl-ı	 selim	 ile	
çatışmaz.	Zira	din	fıtratı	(Hanefiyye)	tavsiye	eder	ve	aklın	vazifesi	dini	anlamak	
ve	salih	ilimlerle	dini	ahkamı	çıkarmaktır.”	Bu	sebeple	“Akıl	ile	nakil	tearuz	etse	
akıl	esas	alınır	ve	nakil	tevil	edilir.”	İkincisi,	“Belirli	bir	konuaya	ait	nasslar	diğer	
nasslar	 gözardı	 edilerek	 yorumlanamaz.”	 Üçüncüsü,	 “Ezmanın	 tagayyürü	 ile	
ahkam	tagayyür	eder.”	

İslam	fıkhında	Fıkhu’r-Re’y	(Görüş	Ekolü)	adıyla	bilinen	bir	ekol	vardır.	Bu	
ekol	de	tarihte	İmam-ı	Azam	Ebu	Hanife	ile	başlar	ve	Ahmed	b.	Hanbel	ile	sonra	
erer.	 (H.	 100-241	 /	 M.	 700-850)	 Bazılarına	 göre	 re’y	 ekolü	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 ile	
başlamıştır.	 (Muhammed	 Yusuf	 Musa,	 Tarihu’l-Fıkhu’l-İslâmî,	 Kahire-1958,	 s.	



104.)	İbrahim	en-	Nehaî	(v.	714)	ve	Said	b.	Müseyyeb	(v.	712)	bu	ekolün	önemli	
isimlerindendir.	Bu	ekole	mensup	olanlar	şer’î	nassları	“Hikmet-i	Teşrî”	ışığında	
yorumlayarak	içtihatlarına	delil	yaparlar.	

Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	ilim	ve	rey	sahiplerine	başvurulmasını	tavsiye	
eder	 “Eğer	 onu	Peygambere	 veya	 aralarından	 re'y	 sahibi	 olanlara	 arz	 etselerdi	
elbette	 ki,	 o	 re'y	 sahiplen	 içtihat	 ve	 istihraç	 ederlerdi."	 (Nisa	 Suresi,	 4:83.)	
buyurur.	 Ayrıca	 “Eğer	 bilmiyorsanız,	 zikir	 	 ve	 ilim	 ehline	 sorun.”	 (Nahl	 Suresi,	
16:43.)	buyurarak	ilim	sahiplerinden	görüş	almalarını	tavsiye	eder.	

Peygamberimiz	(asm)	akla	ve	içtihada	önem	vermiş	“içtihat	yapanın	isabet	
ederse	 iki	 sevap,	 hata	 ederse	 bir	 sevap	 kazanacağını”	 (Ebu	 Davud,	 Akdiye,	 2.)	
belirtmiş	 ve	ümmetini	 teşvik	 etmiştir.	Muaz	b.	 Cebel’i	 (ra)	 Yemen’e	 gönderdiği	
zaman	şöyle	buyurmuştu:	

–	Ne	ile	hükmedeceksin	ya	Muaz!	
–	Allah	Teâlâ’nın	kitabında	olanla.	
–	Eğer	onu	Allah	Teâlâ’nın	kitabında	bulamazsan?	
–	Resulüllah	sallallahu	aleyhi	ve	sellem’in	hükmettiğiyle	hükmederim.	
–	Onu	Resulüllah’ın	hükmettiğinde	de	bulamazsan?	
–	Re’yimle	ictihad	ederim.	
Bunun	 üzerine	 Resulüllah	 (asm)	 “Resulünün	 memurunu	 başarılı	 kılan	

Allah’a	 hamdolsun.”	 (Ebu	 Davud,	 K.	 Akdeye	 Bab	 11;	 Şemsüddin	 es-Serahsî,	 el-
Mebsut,	16:	76.)	

İçtihad	 yapıldığı	 ve	 akıl	 esas	 alındığı	 zaman	 elbette	 muhalefet	 olacaktır.	
Peygamberimizin	(asm)	hadisine	göre	muhalif	görüş	isabet	etmese	de	bir	sevap	
alacağını	belirterek	onaylamıştır.	

	
Kur’ân-ı	Kerimde	Muhalefet	
	
1.	Kur’an’da	“Hükm”	ve	“Hâkimiyet”		
Kur’ân-ı	 Kerimde	 “hukm”	 kelimesi	 “yargılama”	 ve	 “uyuşmazlığı	 çözme”	

anlamında	 kullanılır.	 Bazı	 türemiş	 kelimelerde	 ise	 “hikmet”	 ve	 “itkân”	 yani,	
sağlamlık	anlamındadır.		

“Hâkimiyet”	 manasının	 çıkarılması	 ise	 “yargılama	 ve	 uyuşmazlığı	 çözme”	
otoritesinin	bir	baskı	unsuru	olarak	görülmesinden	kaynaklanmıştır.	Bu	görüşü	
tarihte	 “Hariciler”	 ortaya	 atmışlardır.	 “Lâ	 hükme	 illâ	 Lillah”	 yani	 “Hakimiyet	
Allah’ındır”	 sloganı	 ile	 Hz.	 Ali’nin	 (ra)	 siyasetine	 karşı	 çıkmışlardır.	 (İbn-i	
Kuteybe,	El-İmame	ve’s-Siyase	(Târih-u	Hulefâ)	Kahire,	1969,	1:149.)		

Çağımızda	 bu	 görüşü	 dile	 getiren	 ise	 Ebu’l-A’lâ	 el-Mevdûdî’dir.	 O	 da	
“Hüküm	 ve	 yargılama	 hakkı	 Allah’tan	 başkasına	 ait	 değildir.	 Kur’an	 nazarında	
beşerî	 yönetimin	 doğru	 şekli,	 devletin	 Allah’ın	 ve	 peygamberinin	 hukukî	
egemenliğine	 inanması,	 onlar	 için	 hakimiyetten	 vazgeçmesi,	 gerçek	 hakimin	
nâibi	yerinde	olduğuna	inanması,	ister	yasama,	ister	yargılama,	isterse	yürütme	
olsun	 tüm	güçlerinin	bu	hâkimiyete	boyun	eğmesidir.”	 (Mevdûdî,	El-Hilâfe	ve’l-
Mülk,	Kuveyt-1978,	s.	14,	19.)	demektedir.	

Kur’ân-ı	Kerimde	ifade	edilen	hâkimiyet	Allah’ın	kainattaki	ve	tüm	varlıklar	
üzerindeki	 hüküm	 ve	 hakimiyetidir.	 “Hüküm	 Allah’a	 aittir;	 O	 başkasına	 değil,	
ancak	 kendisine	 inanıp	 ibadet	 edilmesini	 emretmiştir.	 Bu	 doğru	 dindir;	 ancak	
insanların	çoğu	bunu	bilmezler.”	(Yusuf	Suresi,	12:40)	“Hüküm	Allah’ındır,	Onun	
hükmünü	bozacak	yoktur.”	(Ra’d	Suresi,	13:41.)	“Göklerin	ve	yerin	hükümranlığı	
Onundur.	 Bütün	 işler	 Allah’a	 döndürülür.”	 (Hadid	 Suresi,	 57:5)	 ayetleri	 yüce	



Allah’ın	 kainattaki	 “Adetullah”	 ve	 “Sünnetullah”	 tabir	 edilen	 Fıtrî	 kanunların	
Allah’ın	 irade	 ve	 kudretinin	 eseri	 olduğunu	 ifade	 etmekte	 ve	 buna	 kimsenin	
müdahale	edemeyeceğini	belirtmektedir.	

“Hâkimiyet”	kelimesinden	Hâricilerin	ve	Şiilerin	 iddia	ettikleri	gibi	 “Siyasi	
Otorite”	 anlamı	 çıkarılırsa	 dini	 siyasi	 amaçlarla	 kullanılmasına	 ve	 din	 adına	
yeryüzünde	fitne	ve	fesadın,	anarşi	ve	kaosun	oluşmasına	sebep	olunur	ki	tarihte	
bunun	pek	çok	örneğine	rastlamak	mümkündür.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretlerinin	buyurduğu	gibi	“Daire-i	itikadı	daire-
i	 muamelata	 karıştırmaya	 mecburiyet	 yoktur.”	 (Said	 Nursi,	 ESDE,	 2009,	
Münazarat,	s.249.)	

Peygamberimiz	 (asm)	 insanların	 verecekleri	 hükümleri	 Allah	 adına,	
Allah’ın	 hükmü	 diye	 verme	 konusunda	 uyarmış	 ve	 sakındırmıştır.	 Nitekim	
Peygamberimiz	 (asm)	 bir	 gazaya	 veya	 seriyyeye	 kumandan	 tayin	 ettiği	 zaman	
ona	şunu	tavsiye	ederdi:	“Bir	kale	halkını	kuşattığın	zaman	onlar	da	kendilerini	
Allah’ın	hükmüne	indirmeni	istedikleri	zaman,	sakın	sen	onları	Allah’ın	hükmüne	
indirmeyesin.	 Ancak	 sen	 onları	 kendi	 hükmüne	 indirmelisin.	 Çünkü	 sen	 onlar	
hakkındaki	Allah’ın	hükmüne	isabet	ediyor	musunu,	etmiyor	musun	bilemezsin.”	
(Müslim,	Cihad,	2;	Ebu	Davud,	Cihad,	82.)	

Bu	 durumda	 hüküm	 veren	 isabet	 ederse	 Allah’ın	 rızasına	 uygun	 hüküm	
vermiş	olur,	hata	ederse	sorumluluğu	üstlenmiş,	kendi	yanlışını	Allah’a	ve	dine	
yüklememiş	olur.	Çünkü	verilecek	hüküm	itikada	ait	bir	hüküm	değil,	muamelâta	
ait	bir	hükümdür	ve	hükmü	verecek	olan	da	her	zaman	hata	yapma	ihtimali	olan	
insandır.	Bu	sebeple	herhangi	bir	kişi,	hangi	makamda	ve	mevkide	olursa	olsun	
dünyevi	olaylarla	ve	siyasi	meselelerle	ilgili	karar	alması	onun	kendi	hükmüdür,	
verdiği	hükmü	Allah’ın	hükmü	olduğunu	iddia	edemez	ve	verdiği	hükmüne	ilâhî	
bir	 nitelik	 vermeye	 çalışamaz.	 (Muhammed	 Ammâra,	 El-İslâm	 ve’s-Sultânu’d	
Diniyye,	(İslâm	ve	Dini	Otorite)	Kahire-1977,	s.	114-115.)	

	
2.	Allah’ın	İndirdikleri	İle	Hükmetmek	
Şüphesiz	Kur’ân-ı	Kerim	ayetlerinde	“Allah’ın	indirdikleri	ile	hükmetmeyi”	

emretmektedir.	 “Allah’ın	 indirdikleri	 ile	 hükmetmeyenler	 kafirlerdir”	 (Maide	
Suresi,	 5:44.)	 “Allah’ın	 indirdikleri	 ile	 hükmetmeyenler	 zalimlerdir.”	 (Maide	
Suresi,	 5:45.)	 “Allah’ın	 indirdikleri	 ile	 hükmetmeyenler	 fasıklardır.”	 (Maide	
Suresi,	5:	47.)	buyurmaktadır.	

Peygamberine	de	“Ey	Muhammed!	İnsanlar	arasında	Allah’ı	sana	gösterdiği	
gibi	hükmedesin	diye	Kitabı	sana	hak	olarak	 inzal	ettik.	O	halde	hakkı	gözet	ve	
hainlerden	 yana	 olma!”	 (Nisa	 Suresi,	 4:105.)	 emretmiştir.	 Müfessirler	 “Allah’ın	
sana	 gösterdiği	 gibi”	 cümlesini	 vahy	 ve	 vayhe	 uygun	 içtihat	 anlamındadır.	 Bu	
ayet	“Kıyas”	konusunda	İslam	bilginlerine	de	yol	göstermektedir.	

Allah’ın	 hükmü	 ile	 hükmetmeyeni	 de	 “kafir,	 zalim	 ve	 fasık”	 olarak	
nitelemiştir.	 Bu	 durumda	 ayetlerin	 nuzül	 sebeplerini	 ve	 hükmetme	 konusunda	
hüküm	 sahipleri	 ile	 hükme	 konu	 olanları	 çok	 iyi	 bilmek	 gerekmektedir.	
Müfessirler	 “Nüzul	 sebebini	 bilmek	 anlamını	 kavramaya	 yardım	 eder.	 Çünkü	
sebebi	bilmek,	onun	ortaya	çıkardığı	sonucu	da	bilme	 imkanı	verir”	(Suyûtî,	El-
İtkân	fî	Ulûmi’l-Kur’ân,	Kahire-1935,	s.	1:28.)	demişlerdir.	

Bütün	müfessirlerin	 ittifak	 ettiği	 husus	 bu	 ayetlerin	 “Ehl-i	 Kitap”	 hakkıda	
nazil	 olmuş	 olduğudur.	 Zira	 Yahudilerden	 bir	 grup	 kendi	 aralarındaki	 bir	
anlaşmazlıktan	 dolayı	 Peygamberimize	 (asm)	 gelmişler,	 Peygamberimiz	 (asm)	
de	 onlara	 kendi	 kitapları	 olan	 Tevrat’taki	 hükme	 göre	 hüküm	 vermeleri	



gerektiğini	 söylemiştir.	 (Kurtubî,	 Câmiu’l-Ahkâmu’l-Kur’ân,	 Kahire-1946,	 s.	
4:2187.)	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	bu	ayetin	ifade	ettiği	mânâyı	“men	lem	
yahküm”	 bi’l-manâ	 “men	 lem	 yusaddık”	 yani,	 ‘tasdik	 etmeyen’	 manasında”	
(ESDE,	Münazarat,	 s.288.)	 olduğunu	 belirtmiştir.	 Bu	 durumda	 inanmayarak	 ve	
kabul	 etmeyerek	 hükmetmeyen	 kafir,	 inandığı	 ve	 kabul	 ettiği	 halde	 insanlara	
zulmederse	 zalim,	 kendi	 nefsine	 zulmeder	 ve	 Allah’a	 isyan	 ederek	 günahlara	
girerse	fasık	hükmünü	kesbetmiş	olur.	Ayetler	arasındaki	tenakuz	da	bu	şekilde	
telif	edilmiş	ve	yerli	yerine	konulmuş	olur.	

Sosyal	ve	siyasi	hayata,	yani	muamelâta	ait	konularda	ve	anlaşmazlıklarda	
çözüm	 üretmek	 ve	 sonuçta	 adil	 bir	 hüküm	 ortaya	 koymak	 için	 Kur’an	 ve	
Sünnette	 bulunmayan	 hususlarda,	 “Ehliyet”	 (Nisa	 Suresi,	 4:58.)	 esas	 alınarak	
“İstişare”	 (Şura	 Suresi,	 42:	 38.)	 edilerek,	 Kur’an	 ve	 Sünnetin	 zahiri	 nassları	 ile	
çelişmeyen	 hükümler	 de	 sonuçta	 Allah’ın	 rızasına	 uygundur.	 Allah’ın	 iradesini	
ise	 biz	 elbette	 bilemeyiz.	 Bu	 sebeple	 Allah’ın	 iradesine	 uygun	 hüküm	 verdik	
diyemeyiz.	 Zira	 zulüm	 de	 küfür	 de	 sonuçta	 Allah’ın	 iradesi	 dahilindedir;	 ama	
Allah’ın	küfre	ve	zulme	rızası	yoktur.	

Hükmetmeyi	 siyasi	 otorite	 anlamında	 yorumlamak	 “Siyasi	 otorite	
Allah’ındır”	iddiasında	bulunmak	yöneticiye	kutsallık	verir,	Allah’ın	nâibi,	halifesi	
durumuna	 dönüştürür.	 Bu	 durum	 ise	 “Huefa-i	 Raşidin”in	 kabul	 etmediği	 ve	
reddettiği	bir	durumdur.		

Nitekim	 Hz.	 Ebubekir	 (ra)	 “Sana	 Allah’ın	 halifesi	 diyelim	 mi?”	 dedikleri	
zaman	 “Hayır!	 Ben	 Resulullah’ın	 halifesiyim”	 demiştir.	 (İbn-i	 Haldun,	
Mukaddime,	 Kahire,	 2:	 689.)	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 da	 “Emire’l-Mü’minîn”	 yani	
Mü’minlerin	 işlerini	 yapan	 olarak	 kendisini	 isimlendirmiştir.	 Zira	 emirlik	
“âmirlik”	 yani	 emredicilik	 değil,	 “Seyyidu’l-kavme	 hâdimühüm”	 (Fethu’l-Kebir,	
2:195.)	 hadis-i	 şerifi	 gereği	 “kavme	 hizmet	 eden”	 kişidir.	 Bu	 sebeple	 İslamda	
memuriyet	hizmetkarlık	olarak	yapılır.		

Bunun	için	Bediüzzaman	““Seyyidü’l-kavme	hadimühüm”	hadisinin	sırrı	ile	
“Memuriyet	emirlik	ise,	reislik	değil;	millete	bir	hizmetkârlıktır.	Demokratlık	ve	
hürriyet-i	 vicdan	 İslâmiyetin	 bu	 kanun-i	 esasisine	 dayanabilir.	 Çünkü	 kuvvet	
kanunda	 olmazsa	 şahsa	 geçer.	 İstibdat	 mutlak	 keyfî	 olur.”	 (Emirdağ	 Lâhikası,	
747.)	 demiştir.	 Zira	 emirlik	 ve	 âmirlik	 otoriteye	 boyun	 eğdirme	 gücü	 olarak	
uygulanırsa	bundan	İslam’ın	yasakladığı	“İstibdat”	doğar.	

Kur’ân-ı	Kerîm’in	“Adalet,	meşveret,	yöneticiye	itaat,	yöneticiyi	seçme”	gibi	
emirlerini	 ve	 Peygamberimizin	 (asm)	 bu	 husustaki	 sünnetlerini	 ihya	 etmek,	
istismar	 edilmekten	 kurtarmak	 ulul’emr	 denilen	 ulemanın	 ve	 yöneticilerin	
görevidir.	Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	“Benim	ve	Hulefa-i	Raşidi’nin	sünnetine	
uyun,	 yolundan	 gidin!”	 (Ebû	 Davûd,	 Sünnet,	 5;	 Tirmizî,	 İlim,	 16;	 İbni	 Mace,	
Mukaddime,	6;	Dârimî,	Mukaddime,	16;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	4:126,	127;	
İbni	 Hıbbân,	 Sahih,	 1:	 166-167.)	 hadisi	 gereği	 “Seçim,	meşveret,	 adaleti	 temin,	
hak	 ve	 hürriyetleri	 koruma	 ve	 insanlara	 hizmet	 etme”	 prensiplerinin	 hayata	
geçirilmesi	 Allah’ın	 emirlerine	 ve	 peygamberin	 sünnetine	 uygun	 bir	 yönetim	
şeklidir.	Günümüzde	bunun	uygulanışı	da	“Parlamenter	Sistem”	şeklindedir.	Bu	
sebeple	 Bediüzzaman	 Halife	 Sultan	 Abdülhamid’e	 hitaben	 “İstibdat,	 zulüm	 ve	
tahakkümdür.	Meşrûtiyet,	adalet	ve	Şeriattır.	Padişah,	Peygamberimizin	emrine	
itaat	etse	ve	yoluna	gitse	halîfedir;	biz	de	ona	itaat	edeceğiz.	Yoksa,	Peygambere	
tabî	olmayıp	zulüm	edenler,	padişah	da	olsalar	haydutturlar”	demiştir.	(Eski	Said	
Dönemi	Eserleri,	Divan-ı	Harb-i	Örfi,	s.	122.)		



Sultanın	 yeryüzünde	 Allah’ın	 gölgesi	 olarak	 nitelenmesi	 ise	 mazlumların	
sığınağı	olması	yönüyledir	ki	peygamberimiz	bunu	açıkça	ifade	etmiştir.	Nitekim	
hadis-i	 şerifinde	 “Sultan,	 yeryüzünde	 Allah’ın	 gölgesidir	 ki,	 kullarından	 her	
mazlum	 ona	 sığınır.	 Eğer	 adalet	 ederse	 ücretini	 alır.	 Halkın	 da	 bu	 duruma	
şükretmesi	gerekir.	Eğer	haksızlık,	zulüm	yaparsa,	onu	vebali	ona	aittir,	Halk	ise	
sabır	 etmekle	 yükümlüdür.”	 (Bezzar,	 Müsned,	 12:17;	 Beyhaki,	 Şuabu’l-İman,	
9:475.)	buyurmuşlardır.	Bu	hadisi	baskıcı	bir	otorite	kurmak	şeklinde	anlamak	
ve	yorumlamak	çok	yanlıştır.	

Allah’ın	 yeryüzünde	 hâkimiyet	 verdiği	 kişilerin	 Allah’ın	 hükmü	 ile	
hükmetmesi	halka	hizmet	etmesi,	mazlumların	sığınağı	olması,	adaleti,	hürriyeti	
ve	 meşvereti	 hakim	 kılması	 şeklindedir.	 Bunun	 örnekleri	 de	 başta	 “Hulefa-i	
Raşidin”	olmak	üzere	âdil	halifelerdir.		

Nitekim	Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	 “Şayet	biz	o	müminlere	yeryüzünde	
iktidar	 verirsek	 namazı	 kılar,	 zekâtı	 verirler,	 iyiliği	 emreder	 ve	 kötülükten	
nehyederler”	 (Hac	 Suresi,	 22:41.)	 ayet-i	 kerimesinde	 ifade	 edildiği	 gibi	 “emr-i	
maruf	ve	nehy-i	ani’l-münker”	görevini	hakkıyla	yapmakla	mükelleftirler.	

	
3.	Kur’ân-ı	Kerimde	Yönetim	Prensipleri	
Kur’ân-ı	Kerim	 insanlar	 için	bir	 yönetim	şekli	 belirlememiştir,	 ancak	 ilâhî	

prensipler	 ve	 kurallar	 koymuştur.	 Filozoflar	 ve	 Siyasal	 Bilimciler	 her	 ne	 kadar	
çeşitli	 yönetim	 şekilleri	 üzerinde	 fikir	 yürütmüşlerse	 de	 temelde	 iki	 çeşit	
yönetim	vardır.	Birincisi	insanı	hizmetin	odağına	koyan,	ferdî	hak	ve	hürriyetleri	
korumayı	amaçlayan	“Hürriyetçi”	yönetim;	 ikincisi,	gücü	korumayı	esas	alan	ve	
ferdi	güce	boyun	eğmeye	zorlayan	“İstibdat”	yönetimidir.	

İnsanın	 dünyevi	 ve	 uhrevi	 saadetini	 esas	 alan	 İslam	 Hürriyet	 ve	 Adaleti	
esas	alır.	Adaletin	tesisi	için	hürriyet	şarttır.	Zira	insan	hür	değilse	kendisini	ifade	
edemez.	 Kendisini	 ifade	 edemeyen	 hakkını	 arayamaz.	 Hakkını	 aramaktan	 aciz	
olan	da	adaleti	sağlayamaz.	

3.1.	Hürriyet:	İslamda	hürriyet	baskının	olmamasıdır.	Bu	sebeple	Kur’an-ı	
Kerim	“Dinde	zorlama	yoktur”	(Bakara	Suresi,	2:	256.)	buyurarak	hürriyetin	en	
geniş	sınırını	çizmiştir.	Ekmeği	kimin	çaldığını	söylemekten	korkan	kimse	adaleti	
nasıl	gerçekleştirecektir?	

Hürriyet	 kişinin	 ne	 nefsine	 ve	 ne	 başkasına	 zarar	 vermemesidir.	 Yine	
hürriyet	 Allah’a	 abd	 olmak	 ve	 kimsenin	 tahakküm	 ve	 istibdadına	 boyun	
eğmemektir	 ki	 “Yalnız	 Sana	 ibadet	 eder,	 ancak	 Senden	 yardım	 isteriz”	 (Fatiha	
Suresi,	 1:4.)	 ayeti	 bunu	 ifade	 eder.	 Bu	 sebeple	 “Hürriyet	 imanın	 hassasıdır	 ve	
Allah’ın	insana	en	büyük	ihsanıdır.”	(ESDE,	Münazarat,	238.)	Hürriyet,	iyi	ve	salih	
olanı	yapmak	içindir;	kötüyü	ve	zulmü	işleme	hürriyeti	olmaz.	Zaten	kanunlar	ve	
kurallar	kötüye	engel	olmak	ve	iyiye	engel	olanları	cezalandırmak	içindir.	

Rabıta-i	 iman	 ile	 Sultan-ı	 Kâinat’a	 hizmetkâr	 olan	 adam	 başkasını	 zillete	
düşürmeye	 tenezzül	 etmediği	 gibi,	 başkasnın	 tahakküm	 ve	 istibdadı	 altına	
girmeye	 izzet	 ve	 şehamet-i	 imaniyesi	 bırakmadığı	 gibi,	 başkasının	 hukuk	 ve	
hürriyetine	tecavüz	etmeyi	dahi,	şefkat-i	imaniyesi	bırakmaz.	Evet,	bir	padişahın	
doğru	 bir	 hizmetkârı,	 bir	 çobanın	 tahakkümüne	 tezellül	 etmez,	 bir	 biçareye	
tahakküme	 dahi	 tenezzül	 etmez.	 Demek	 iman	 ne	 derece	 mükemmel	 olursa,	 o	
derece	hürriyet	parlar.	İşte,	Asr-ı	Saadet...”	(ESDE,	Münazarat,	239.)	

3.2.	 Adalet:	 Adalet	 aile,	 ekonomik,	 hukukî,	 siyasi	 ve	 sosyal	 hayatın	
gerektirdiği	 ilişkilerde,	 hatta	 düşmanlarla	 olan	 münasebetleri	 de	 içine	 alacak	
şekilde	 geniştir.	 Adalet	 temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 korunması,	 tecavüzlerin	



önlenmesi,	malların	kazanımı	ve	bölüşülmesini	adil	şekilde	ve	kurumsal	bir	yapı	
içinde	(mahkemeler	yoluyla)	temin	edilmesidir.	Adalet	kişinin	temel	haklarından	
olan	“Hayat,	Mülkiyet,	Namus,	Akıl	ve	Dinin”	korunması	ile	tahakkuk	eder.	Şeriat	
bu	 beş	 temel	 hakkı	 korumayı	 amaçladığı	 için	 bunlara	 “Makasıdu’ş-Şeria”	
denilmiştir.	

Temel	 hakların	 korunmasında	 “İnsan”	 esas	 alınır,	 müslim,	 gayr-i	 müslim	
ayırımı	 yapılmaz.	 Peygamberimiz	 (asm)	 “İnsanlar	 fazilette	 merdiven	
basamakları	 gibi	 üst	 üste	 olmakla	 beraber	 hukuk	 karşısında	 tarak	 dişleri	 gibi	
eşittir”	 (Ömer	Nasuhi	 Bilmen,	 Hukuk-u	 İslâmiye	 ve	 İstilahat-ı	 Fıkhiye	 Kamusu,	
2:73-74;	Firdevs,	Müsned,	4:	301;	Aclûnî,	Keşfu’l-Hafâ,	2:	433.)	buyurmuşlardır.	

Hz.	Ebu	Bekir'in	 (ra)	hilafete	seçildikten	sonra	yaptığı	 ilk	konuşmada	dile	
getirdiği	 hususlar	 güç-hukuk	 ilişkisinin	 doğru,	 adil	 ve	 hakkaniyete	 uygun	
çerçevesini	çizmektedir:	“Güçsüz	olanınız	haklı	ise	hakkını	alıncaya	kadar	benim	
yanımda	güçlüdür.	Güçlü	olanınız	haksız	 ise	kendisinden	hak	 sahibinin	hakkını	
alıncaya	kadar	benim	katımda	güçsüzdür.”		

Hukukun	üstün	olduğu	yerde	adalet	vardır.	Gücün	sözünü	geçirdiği	yerde	
hukuk	 işlemez,	 adalet	de	 tesis	 edilmez.	Gücün	hukuka	göre	düzenlendiği	 yerde	
adalet	tek	ölçüdür.	Halife	Hz.	Ali’nin	(ra)	bir	Yahudi	ile	eşit	şartlarda	muhakeme	
olması	 ve	 haksız	 bulunması,	 Padişah	 olmasına	 rağmen	 Fatih	 Sultan	Mehmet'in	
sıradan	bir	teb'a	olan	Rum	mimar	ile	aynı	safta	muhakeme	olmayı	kabul	etmesi,	
ülkede	sadece	ve	sadece	hukuk	ve	adaletin	sözünün	geçtiğini	gösteren	ilginç	bir	
örnektir.	

3.3.	 Emanetin	Ehline	Verilmesi:	 Hürriyet	 ve	 adaletin	 temini	 için	 işlerin	
ehline	 verilmesi	 gerekir.	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “emanet”	 korunması	 ve	 yerine	
getirlimesi	 gereken	 “haklar”	 anlamında	 kullanıldığı	 gibi	 işlere	 ehil	 ve	 layık	
olanların	 getirilmesi	 anlamında	 da	 kullanılmaktadır.	 Nitekim	 “Allah	 size	
emanetleri	 ehli	 vermenizi	 emreder,	 insanlar	 arasında	 hükmettiğiniz	 zaman	
adaletle	hükmetmenizi	ister”	(Nisa	Suresi,	4:	58.)	ayetinde	adaleti	ehil	ve	ehliyet	
sahibi	 kimselerin	 iş	 başına	 getirilmesi	 ile	 sağlanabileceği	 ifade	 edilerek	
emredilmiştir.	

Nitekim	 Ebu	 Zer	 el-Gıfâri	 (ra)	 Peygamberimizden	 memuriyet	 talebinde	
bulunduğu	 zaman	 Peygamberimiz	 (asm)	 “O	 bir	 emanettir.	 Kıyamet	 gününde	
hakkıyla	alan	ve	yerine	getirenler	dışındakiler	için	pişmanlık	ve	rüsvaylıktır.	Ya	
Ebâ	 Zer	 sen	 zayıfsın	 bu	 yükü	 kaldıramazsın”	 (Müslim,	 İmare,	 16.)	 buyurduğu	
kesindir.	 Bir	 başka	 hadislerinde	 de	 “Emanet	 ehline	 verilmezse	 kıyameti	
bekleyin”	(Buhari,	İlim,	2.)	buyrulmuştur.	

“Emanetin	 ehil	 ellere	 verilmesini”	 (Nisa,	 4:58)	 İslam	 bilginleri	 “Devlet	
makamı	 emanettir;	 ehline	 verilmelidir”	 (Elmalılı,	 Tefsir,	 2:1372)	 şeklinde	
yorumlamışlardır.	Nitekim	Peygamberimizin	(asm)	“Devlet	makamı	ve	idare	ehil	
olmayana	 verilirse	maddi	 ve	manevi	 felâketleri	 bekleyiniz”	 (Prof.	 Kâmil	Miras,	
Tecrid-ı	Sarih	Tercümesi,	12:313)	hadisini	delil	olarak	zikretmişlerdir.	

Mecelle-i	 Ahkâm-ı	 Sultaniyede	 “Halifenin	 riayet	 üzerinde	 tasarrufu	
maslahata	masnuttur”	denilerek	keyfi	 hareket	 edemeyeceğini	 ifade	 etmektedir.	
Seçmenler	elbette	seçtikleri	idarecinin	icraatlarını	denetlemek	durumundadırlar.	
İslam	hukukçuları	 devlet	 başkanının	 ve	 halifenin	 seçmenler	 ve	 halk	 tarafından	
murakabesinin	 ayet,	 hadis	 ve	 icma	 ile	 sabit	 olduğunu	 konusunda	 ittifak	
içindedirler.	(Turnagil,	İslam	ve	Milletler	Hukuku,	39-43.)		

Halife	 ve	 idareci	 de	 Allah	 korkusu	 ve	 ahiret	 inancı	 ile	 hareket	 etmelidir.	
Aksi	 takdirde	 tesir	 altında	 kalması,	 duygusal	 davranması,	 fani	 dünyanın	 geçici	



saltanatına	 aldanarak	 zulme	 sapması	muhtemeldir.	Bu	nedenle	Peygamberimiz	
(asm)	 idarecilere	 yazdığı	 mektuplarında	 ve	 yaptığı	 nasihatlerinde	 daima	
“Allah’tan	 kork!	 Hikmetin	 başı	 Allah	 korkusudur”	 (Keşfu’l-Hafa,	 1:371,	 H.	 No:	
1350.)	buyurmuşlardır.	

	
3.4.	 Meşveret:	 Siyasetin	 amacı	 insanlığa	 hizmettir.	 İnsanları	 hak	 ve	

hidayete	ulşatırmak	ve	fesattan	kurtarmak	için	takip	edilmesi	gereken	en	güzel	
yol	 ve	 usule	 siyaset	 denir.	 (İbn-i	 Kayyım	 El	 Cezvi,	 Et	 Turuku'l	 Hükmiyye	 fi	
Siyseti'ş	Şer'iyye,	Kahire-Tarihsiz.	S.	16.)	Bu	manada	peygamberlerin,	halifelerin,	
ilim	adamlarının	ve	idarecilerin	siyasetleri	farklı	farklıdır.	

İbn-i	 Abidin,	 "Siyaset;	 halkı	 dünyada	 ve	 ahirette	 kurtulacakları	 yola	 irşad	
etmekle,	 onların	 salah	 ve	 menfaatleri	 için	 çalışmaktır"	 şeklinde	 tarif	 etmiştir.	
"Siyaset	ağır	bir	şeriat	olup,	iki	nevidir.	Siyaset-i	zalime;	halkın	haklarına	zıt	olan	
siyasettir	 ki,	 şeriat	 bunu	 haram	 kılmıştır.	 Siyaset-i	 adile;	 halkın	 haklarını	
zalimlerin	 elinden	 kurtaran,	 zulüm	 ve	 fenalıkları	 defeden,	 fitne	 ve	 fesad	 ehlini	
meneden	 siyasettir	 ki,	 bu	 şeriattan	 sayılır."	 (İbn-i	 Abidin-Reddü'l	Muhtar	Ale'd	
Dürri'l	Muhtar,	1983-İstanbul,	8:186.)		

İslami	 siyasetin	 temelinde;	 adaletin	 ihya	 edilmesi,	 emanetin	 ehline	
verilmesi,	 iyiliklerin	 hakim	 kılınması	 ve	 kötülüklerin	 önlenmesi	 gayreti	 vardır.	
İslami	 edebe	 ve	 ahlaka	 riayet	 etmeyen	 kimselerin,	 siyaset	 yoluyla	 hizmet	
edebilmeleri	kolay	değildir.	Siyasi	mücadele	verdiğini	iddia	eden	bazı	grupların,	
iyi	 veya	 kötü	 niyetle	 Müslümanları	 birbirinin	 kurdu	 haline	 getirdikleri	
görülmektedir.	 Halbuki	 Resul-i	 Ekrem	 (asm)	 "Müslüman,	 Müslümanların	
dilinden	 ve	 elinden	 selamette	 olduğu	 kimsedir"	 (İmam-ı	 Suyuti,	 Mütevatir	
Hadisler,	 Ankara-1992,	 s.	 31,	 H.	 No:	 5.)	 buyurduğu	 malumdur.	 Bu	 mütevatir	
hadis-i	şerifte;	Müslümanın	hem	tarifi,	hem	vasfı	vardır.		

Siyasette	usul	ve	esas	olan	istişaredir.	Tek	başına	yönetmek	değil,	beraber	
yönetmektir.	İmana	bakan	yönü,	bunun	Allah’ın	emri	olduğuna	inanmaktır.	Zira	
Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	Peygamberimize	hitaben	“İşlerde	onlarla	istişare	et,	
bir	kere	azmettin	mi	Artık	Allah’a	güven.	Allah	kendisine	güvenip	dayanarak	 iş	
yapanları	sever.”	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:	159.)	buyurur.	

Yönetim	 makamında	 olanların	 maiyetindekilere	 yumuşak	 davranmaları,	
mülayemetle	 hareket	 etmeleri,	 kaba	 ve	 katı	 yürekli	 olmamaları	 gerekir.	
İnsanların	 kusurlarını	 büyütmeden	 affetmesini	 bilmeli	 ve	 onlara	 faziletle	
muamele	etmeleri	de	ayetin	ilk	cümleleri	gereğidir.		

İstişare	Peygamberimize	(asm)	emir	sigası	ile	bildirilmiştir	ki	bu	kesin	emir	
demektir.	 Amel	 bakımından	 istişare	 eden	 kesinlikle	 doğruya	 isabet	 ederken,	
istişare	emrine	uymayan	da	işlerinde	başarısızlıkla	ceza	görür.		

Hulefa-i	Raşidin	daima	istişare	ile	hareket	etmiştir.	(İmam-ı	Kurtubi,	Camii	
Li	 Ahkami'l	 Kur'an,	 1967-Kahire,	 4:	 249.)	 Zira	 Kur’ân-ı	 Kerimdeki	 bu	 “emr”	
ifadesi	 siyasetle	 ilgilidir.	 “Azm”	 ifadesi	 de	 istişare	 kararına	 azim	 ve	 sebatla	
uyulmasını	 ifade	 eder.	 Nitekim	 Hz.	 Ali	 (ra)	 “Azm”	 ifadesinden	 ne	 anlamak	
gerektiğini	 Peygamberimize	 (asm)	 sormuş	 Peygamberimiz	 (asm)	 de	 “Azm'den	
maksad;	rey	sahipleriyle	 istişare	etmek	ve	onların	görüşlerine	uymaktır.”	(İbn-i	
Kesir,	Tefsiru’l	Kur’ân'il	Aziym,	1969-	Beyrut,	1:	420.)	şeklinde	cevap	almıştır.	

Kur’an-ı	 Kerim	 yöneticiyi	 “ulu’l-emr”	 ifadesi	 ile	 tanımlar.	 “Ulu’l-emri	
minküm”	(Nisa	Suresi,	4:	59)	ayeti	içinizden	olan	emir	sahipleri,	yani	iş	görenler	
demektir.	 Emr,	 iş	 anlamındadır,	 iş	 yapan	 ihtisas	 ve	 ehliyet	 sahibi	 olanlar	
anlamına	gelir.	Nitekim	bir	önceki	ayette	yüce	Allah	“Ey	iman	edenler!	Emaneti	



ehline	verin!”	 (Nisa	Suresi,	 4:	58.)	 “İçinizden	ehil	 olanları	 seçin”	 anlamını	 ifade	
etmektedir	ki	bu	da	“Meşveret”	ve	“Seçim”	usulünü	belirtmektedir.	

	
3.5.	 Ulu’l-Emre	 İtaat:	 Yüce	 Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Allah	 size	 emaneti	

ehline	 vermenizi	 ve	 insanlar	 arasında	 hükmederken	 adaletle	 hükmetmenizi	
emrediyor!”	(Nisa	Suresi,	4:58.)	ferman	eder.	Bu	ayette	emanetin	yönetim	olduğu	
anlaşılmaktadır.	Zira	adaleti	icra	etmek	yönetimin	işidir.	

Yüce	 Allah	 devam	 eden	 ayette:	 “Ey	 iman	 edenler.	 Allah’a	 itaat	 edin,	
Resulüne	itaat	edin	ve	sizden	olan	‘ulu’l-emirlere’	itaat	edin!”	(Nisa	Suresi,	4:59.)	
Bu	ayette	“Allah’a	itaat”	Kur’an-ı	Kerime	uymaktır.	“Resule	itaat”	Peygamberin	ve	
Hulefa-i	Raşidinin	sünnetine	uymak,	yani	yolundan	gitmektir.	“Sizden	olan	ulu’l-
emir”	yani	“emr	sahipleri”	ise	“sizden	olan	kaydı	ile”	anlaşılıyor	ki	atanmış	olan	
değil,	 “sizin	 seçtiğiniz”	 demektir.	 Zira	 atanmış	 olan	 için	 sizden	 olan	 denmesine	
gerek	yok.	

Sahabeler	 “Ulu’l-emr	 kimdir?”	 diye	 sorduklarında	 	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Emirler,	 ma’rufu	 emreden	 ve	 münkerden	 nehyedenlerdir”	 (Suyutî,	 Dürrül-
Mensûr,	 2:577;	Kurtubî,	Camiu’l-Ahkam,	5:260.)	buyurmuşlardır.	Onlar	da	dört	
gruptur.	 Peygamberler,	 peygamber	 varisi	 olan	 alimler,	 marufu	 emreden	
yöneticilir	ve	insanlara	Allah’ın	kitabını	öğretenler...”	

Bediüzzaman	 “İslâmiyetin	bir	kanun-u	esasîsi	olan,	hadis-i	şerifte	‘Seyyidü’l-
kavmi	 hadimühüm’	 (Milletin	 efendisi,	 onlara	 hizmet	 edendir)	 (Fethu’l-Kebir,	 2:	
195.)	 yani	 ‘Memuriyet,	 emirlik	 ise,	 reislik	 değil,	 millete	 bir	 hizmetkârlıktır.’	
Demokratlık,	 hürriyet-i	 vicdan,	 İslâmiyetin	 bu	 kanun-u	 esasîsine	 dayanabilir.	
Çünkü	kuvvet	kanunda	olmazsa	şahsa	geçer.	İstibdad,	mutlak	keyfî	olur.”	(Emirdağ	
Lâhikası,	2011,	s.	747.)	

Bediüzzaman	burada	üç	hususa	dikkatimizi	çeker	
Birincisi:	Memuriyet,	 emirlik	 ve	 reislik	 değildir;	millete	 hizmet	 etmektir.	

Buna	göre	“emr”	emretmek	anlamında	değil;	iş	yapma	anlamındadır.	Zira	“emr”	
iş	demektir;	çoğulu	“umûr”	yani	işlerdir.	“Ulu’l-emr”	ise	“veliyyu’-l	umûr”	yani	iş	
yapanlardır.	“Vali”	üst	seviye	halkın	işini	yapan	anlamına	gelir.	

İkincisi:	Demokratlığın	 dayandığı	 temel	 prensip	 budur.	 Demokrat	 halkın	
işlerini	yapmayı	ve	ona	hizmet	etmeyi	amaç	edinen	ve	yönetime	bunun	için	talip	
olan	 halkın	 seçtiği	 kişidir.	 Halkın	 işini	 yapmak	 halkın	 isteğine	 uygun	
davranmakla	 mümkündür.	 Halkın	 isteği	 ise	 “İstişare”	 ile	 yani,	 halka	 “Ne	
istiyorsunuz?”	 diye	 sormak	 ve	 alınan	 kararları	 takip	 etmek	 ve	 verilen	 işi	
yapmaktır.	Bunun	 için	Bediüzzaman	“Memuriyet	ve	imarete	giren	yalnız	hamiyet	
ve	 hizmet	 için	 girmelidir”	 (Eski	 Said	 Dönemi	 Eserleri,	 Münazarat,	 s.	 253.)	
buyurur.	

Üçüncüsü:	Kuvvet	kanunda	olmalı,	yani	kanun,	prensipler	hakim	olmalı	ve	
hükmetmeli.	 Kanun	 nedir?	 Kanun	 ya	 Allah’ın	 emri	 ve	 peygamberin	 sünnetidir,	
veya	“İstişare”	 ile	alınan	kararlardır.	Bu	kararlar	 ise	halkın	 içinden	halkın	yetki	
vermesi	ile	seçilmiş	heyetler	ve	temsilcilerdir.	Onların	kararlarına	ya	kanun	veya	
yönetmenlik	 denir.	 Memur,	 yani	 emir	 sahiplerinin	 görevi	 de	 bu	 kararların	
uygulanmasını	 takip	 etmek	 ve	 kendi	 görüşünü	 ve	 emrini	 değil,	 tarafsız	 ve	
imtiyazsız	bir	şekilde	kararların	yürütülemsini	sağlamaktır.	

Kurallar	 ve	 kararlar	 yerine	 emir	 sahibinin	 arzu	 ve	 isteği,	 amirane	 verdiği	
emirler	 üzere	 hareket	 edilirse	 “istibdat	 mutlak	 keyfi	 olur.”	 Baskı	 ve	 zulüm	
buradan	 kaynaklanır.	 Halbu	 ki	 “Seyyidü’l-kavmi	 hadimühüm”	 hadisinin	 sırrıyla,	



şeriat	 âleme	 gelmiş;	 tâ	 istibdadı	 ve	 zâlimâne	 tahakkümü	mahvetsin!”	 (Eski	 Said	
Dönemi	Eserleri,	Divan-ı	Harb-i	Örfi,	s.	121.)	

3.5.1.	İtaat	Ma’rufadır:	İslam’a	göre	itaat	marufadır.	Peygamberimiz	(asm)	
“Allah’a	isyan	olan	emirde	itaat	yoktur.”	(Buhari,	Ahkâm,	4;	Müslim,	İmare,	39.)	
buyurarak	 itaati	 sınırlamıştır.	 Dolayısıyla	 itaat	mutlak	 değildir,	mukayyettir	 ve	
bu	 kayıt	 da	 “maruf	 olmak”	 şeklindedir.	 Bu	 hadis-i	 şerif	 aslında	 “muhalefetin	
meşruiyetinin	de	kaynağını	teşkil	etmektedir.	Zira	iktidar	sahibi	Allah’ın	emir	ve	
yasaklarına	 aykırı	 emirler	 verir,	 haramı	 helal	 eder,	 meşru	 olann	 hususları	
yasaklarsa	durum	ne	olacktır?	Ona	yine	 itaat	edilecek	midir?	Yoksa	muhalif	mi	
olunacaktır?	Elbette	muhalif	olunacak,	 itaat	edilmeyecek;	ancak	asayişi	bozacak	
ve	 fesada	 sebep	 olacak,	 hukuku	 ihlal	 edecek	 şekilde	 isyan	 tarzında	 da	
olmayacaktır.	

3.5.2.	Ulu’l-Emr	yetkiyi	kimden	alır?	“Ulu’l-emr”	yönetme	yetkisine	sahip	
olan	ve	halkın	işleriyi	yapmayı	üzerine	alan	kişiye	verilen	unvandır.	Yöneticinin	
yönetime	 gelme,	 iktidar	 olma	 ve	 iktidarda	 kalma	 konusunda	 yetkiyi	 kimden	
alacağı	konusu	her	zaman	tartışma	konusu	olmuştur.	

Bu	 konuda	 iki	 şık	 ve	 iki	 seçenek	 vardır.	 Yönetim	 yetkisi	 ya	 zorla,	 kaba	
kuvvetle	 elde	 edilir,	 sonra	bu	yetki	 ve	makamın	korunması	 için	 “Atama	Usulü”	
benimsenir	 ve	 yönetime	 bundan	 sonra	 atama	 usulü	 ile	 gelinir.	 Bu	 da	 atama	
yetkisini	 sahip	 olan	 yönetici	 tarafından	 icra	 edilir.	 Bu	 yönetim	 şeklinde	
padişahlık	 ve	 hanedanlık	 sistemi	 denir.	 Veya	 halk	 iradesi	 ile	 kendi	 yöneticisini	
seçer	ve	yönetme,	hükmetme	ve	iş	yapma	yetkisini	belli	bir	süreliğine	verir.	

3.5.3.	 Peygamberimiz	 (asm)	 yönetim	 yetkisini	 kimden	 aldı?	
Peygamberimizi	 (asm)	 müşrikler	 öldürme	 kararı	 aldıkları	 zaman	 yüce	 Allah	
Medine’ye	 hicret	 emrini	 verdi.	 Peygamberimiz	 (asm)	 Medine’ye	 hicret	 ettiği	
zaman	 Medine’de	 200	 kadar	 müslüman	 vardı.	 Medine’nin	 nüfusu	 ise	 10	 bin	
civarıda	 idi.	 Bunların	 3.000’ini	 Yahudiler,	 geri	 kalanını	müşrik	 Araplar	 (Evs	 ve	
Hazrec	Kabilesi)	teşkil	ediyordu.		

Mekke	müşrikleri	 Medine’deki	 müttefikleri	 olan	 Yahudileri	 ve	 müşrikleri	
tehdit	 ettiler.	 “Bizim	 düşmanımızı	 himaye	 etmekten	 vazgeçmez	 ve	 bize	 iade	
etmezseniz	 sizinle	 olan	 bütün	 anlaşmaları	 bozar	 ve	 sizinle	 savaşırız”	 dediler.	
Medine	çevresindeki	köy	ve	kasabalara	baskınlar	düzenleyerek	yağmaladılar.	

Bunun	 üzerine	 Medine’nin	 ileri	 gelen	 müşrik	 ve	 Yahudi’leri	
Peygamberimizle	 (asm)	bir	araya	gelerek	Medine’yi	korumak	 için	54	Madde’lik	
bir	 “Sözleşme”	 yaptılar.	 Bu	 sözleşmeyi	 hayata	 geçirmek	 ve	 uygulamasını	 takip	
etmek	 için	 de	 en	 güvenilir	 biri	 olarak	 Peygamberimize	 yetki	 verdiler.	
Müslümanlar	 imanlarının	 gereği	 Allah’ın	 emri	 olarak	 Peygamberimize	 (asm)	
itaat	 ediyorlardı.	 Yahudiler	 ve	müşrikler	 neden	 itaat	 ettiler?	 Tabii	 ki	 sözleşme	
gereği...	

Bu	durumda	Peygamberimiz	(asm)	hakimiyet	yetkisini	kimden	almış	oldu?	
Tabii	ki	sözleşme	gereği	toplumdan,	yani	halktan	almış	oldu...	
Ve	Peygamberimiz	(asm)	Medine’de	kaldığı	sürece	bu	sözleşmeye	uydu	ve	

sözleşmeye	ihanet	ettikleri	için	Yahudileri	cezalandırdı	ve	diğer	Yahudi	kabileleri	
ve	müşrikler	hainlere	arka	çıkamadılar...	

Sonuç	olarak	ulu’l-emr,	yani	 idareci	yetkiyi	 ilahi	kaynaktan	ve	padişahtan	
değil	 sözleşme	 gereği	 halktan	 almaktadır.	 İslam’a	 göre	 yönetimde	 hakimiyetin	
kaynağı	 toplumdur,	 halktır.	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “sizden	 olan	 ulu’l-emre	 itaat	 edin”	
kaydı	 ile	 bunu	 desteklemektedir.	 (Nisa	 Suresi,	 4:59.)	 Peygamberimizin	 (asm)	
tatbikatı	bu	yöndedir.	



3.6.	Milletin	Hâkimiyeti:	İslam	bilginleri	ve	müfessirler	“Seçme	ve	seçilme	
hakkı	halka	aittir;	reisi	seçmek	ve	azletmek	de	millete	aittir”	“Milletin	hâkimiyeti,	
reisi	 naspetmek	 ve	 icabında	 azletmek	 hususlarına	 münhasırdır”	 (M.	 Vehbi,	
Hülasatu’l-Beyan,	1:444)	demişlerdir.	

Halifenin	 cemaatin	 ruhu	 olan	 “şahs-ı	 maneviye	 dayanmakla”	 (Mesnevi-i	
Nuriye,	 92.)	 vazife	 görebileceğini	 belirten	 Bediüzzaman	 halifenin	 islâmi	
mesuliyeti	 taşıyarak	 vazife	 yapabileceğini	 söylemiştir.	 Bu	 tutum	 “teveccüh-ü	
âmmenin”	 kazanılması	 bakımından	 da	 şart	 kılınmıştır.	 (Bediüzzaman,	 Şark	 ve	
Kürdistan	Gazetesi,	Sayı,1	sh.	2.)		

İslam	 bilginlerinden	 Hüccetu’l-İslam	 İmam-ı	 Gazali,	 meşru	 bir	 hilafet	 için	
yukarıda	sayılan	şartları	kabul	etmekle	beraber	zora	ve	cebre	dayalı	bir	hilafetin	
kabul	 ve	 himaye	 edilemeyeceğini	 kabul	 etmektedir.	 (R.	 G.	 Okandan,	 Umumî	
Âmme	 Hukuku,	 32.)	 hilafetin	 gerek	 varlığı	 gerekse	 devamlılığı	 için	 kamuoyu	
desteğinin	 şart	 olduğunu	 söyleyen	 İslam	 hukukçuları	 idarecinin	 ancak	 islam	
kültürüne	 göre	 hareket	 etmekle	 ve	 “Şeâir-i	 İslamı”	 ihya	 etmek	 ve	 korumakla	
kendisini	halka	kabul	ettirerek	huzur	ve	güveni	sağlayabileceğini	belirtmişlerdir.	
(Safa	Mürsel,	Devlet	Felsefesi,	269.)	

Bediüzzaman	 “Müslümanların	 bir	 konuda	 ittifak	 etmelerinin	 dinde	 de	
yakîni	bir	delil	olarak	kabul	edildiğine”	dikkatimizi	çeker.	“Temayül-ü	âmmenin”	
dinde	 muteber	 sayıldığını	 belirtir.	 (Münazarat,	 20.)	 “Milletimizin	 İslâmiyet	
olduğunu”	 ve	 “Ekseriyetin	 görüşünün	 İslamiyet’te	 bir	 esas	 olduğunu”	 da	
(Münazarat,	21)	belirtir.	

Dolayısıyla	 İslamda	 siyasi	 hakimiyet	 halka	 aittir,	 halk	 bu	 hakimiyetini	
gerekli	olan	organları	aracılığı	 ile	yürütür.	Bu	organlar	da	“Yasama,	Yürütme	ve	
Yargı”	şeklinde	birbirinden	bağımsız	ama	halka	karşı	sorumlu	kurumlardır.	

	
4.	Muhalefetin	Kur’ân-ı	Kerimde	Karşılığı	
Kur’ân-ı	 Kerimde	 muhalefet	 anlamına	 gelen	 “mu’ârada”	 kelimesi	

geçmemekle	beraber	 ihtilaf	ve	muhalefet	çerçevesinde	 fikrî	yönden	“mücâdele”	
ve	 çekişme	 anlamında	 “tenâzû”	 kelimeleri	 geçmektedir.	 Çekişme,	 mücadele	
herkesin	kabul	ettiği	tek	bir	doğru	görüşün	olmadığını,	farklı	doğru	görüşlerin	de	
olabileceğini	 ifade	 etmektedir.	 Bunun	 içindirki	 gerek	 itikadî,	 gerekse	 amelî	 tek	
bir	hak	mezhep	yoktur.	Farklı	ve	doğru	görüşlerin	varlığının	kabul	edilmesinden	
dolayıdır	 ki	 Kur’an	 ve	 Sünnet	 çerçevesinde	 “Ehl-i	 Hak	 ve	 Hakikat”	 olan	 “Ehl-i	
Sünnet	 ve’l-Cemaat	 Mezhebinde	 dahi	 Maturudî	 ve	 Eş’ârî	 itikadi	 bakımdan,	
Hanefi,	 Şafii,	 Hambelî	 ve	 Mâlikî	 Mezhepleri	 de	 amelî	 bakımdan	 hak	 mezhep	
olarak	kabul	edilmiştir.	

Farklı	 hak	 ve	 doğruların	 bulunması	 ve	 bu	 farklılığa	 uyulması	 “Allah’a	 ve	
Resulüne	itaat	edin”	(Nisa	Suresi,	4:59.)	ilahî	emrine	aykırı	olmadığı	gibi	itaatin	
gereği	olarak	kabul	edilmiştir.	Din	 işlerinde	dahi	böyle	 ihtilafların	olması	ve	bu	
ihtilafların	 hak	 ve	 hakikat	 ve	 doğru	 olarak	 kabul	 edilmesi	 gösteriyor	 ki	
“Meşveret”	 yani,	 fikir	 alışverişi	 ve	 bir	 meselenin	 çözüma	 kavuşturulmasında	
farklı	görüşlerin	bulunması	ve	bunların	haklı	olmaları	da	evleviyetle	kabul	edilen	
bir	 husustur.	 Zaten	 “Meşveret	 ve	 Şurâ”	 faklı	 görüşler	 içinde	 en	 isabetli	 ve	 en	
uygulanabilir	olanın	bulunması	içindir.	

Nitekim	 yüce	 Allah	 “İhtilaf	 ettiğiniz	 hususlarda	 Allah’a,	 yani	 Kur’ân-ı	
Kerime	 ve	 Rasülüne	 yani	 Sünnetin	 hakemliğine	 başvurarak	 çözüm	 üretmeye	
davet	eder.	 (Nisa	Suresi,	4:	59.)	 “Rabbine	yemin	olsun	ki	aralarında	çekiştikleri	



hususlarda	 ey	 Resulüm	 seni	 hakem	 tayin	 edip	 verdiğin	 hükmü	 kalplerinde	 bir	
sıkıntı	duymadan	kabul	etmedikçe	inanmış	olmazlar”	(Nisa	Suresi,	4:	69.)	

Bir	başka	ayette	“Şayet	o	karşılaştıkları	meseleyi	peygambere	ve	 içlerinde	
ilim	ve	emir	sahibi	olanlara	götürmüş	olsalardı	içlerinden	hüküm	çıkarmaya	ehil	
olanlar	 onun	 çözümünü	 araştırır	 ve	 onlara	 bildirirlerdi.”	 (Nisa	 Suresi,	 4:83.)	
buyurarak	Kur’an	ve	Sünnetten	hüküm	çıkarmaya	ehil	olan	alimlerin	meselelerin	
çözümünü	Kur’an	ve	Sünnetten	çıkarabileceklerini	haber	vermiştir.	

Yüce	 Allah	 insanların	 karşılaşacakları	 pek	 çok	 problemin	 çözümünün	
doğrudan	 Kur’an	 ve	 Hadiste	 bulunmadığını	 elbette	 bilerek	 bunu	 insanlara	
emretmiştir.	 Bu	 durumda	 anlaşılması	 gereken	 mânâ	 “İçlerinde	 Kur’ân	 ve	
Sünnetten	hüküm	çıkarmaya	ehil	olan	bir	kurul	ve	kurumun	teşekkül	ettirilmesi”	
ve	meselelerin	 çözümünün	bu	heyete	havale	 edilmesidir.	 Bu	kurulun	da	 işinde	
ehil	 olan	 ulemadan	 teşekkül	 ettirilmesi,	 onların	 da	 “İstişare”	 ve	 “İstinbat”	
metotları	 ile	 “usul”	 dairesinde	 tartışarak	 “içtihat”	 etmeleri	 ve	 en	 uygun	 çözüm	
yolunu	göstermeleri	istenmiştir.	

Kur’an	 ve	 Sünnetten	 sağlıklı	 ve	 doğru	 hükümlerin	 çıkarılması	 ve	 bunun	
ortaya	 çıkan	 şartlara	 uygun	 bir	 çözüm	 olması	 için	 de	 “Düşünce	 ve	 Fikir	
Hürriyeti”nin	 olması,	 “Baskı	 ve	 zorlamanın	 olmaması”	 (Bakara	 Suresi,	 2:256.)	
“İyilikle	ve	insafla	hareket	edilmesi	ve	en	güzel	şekilde	mücadele	edilmesi”	(Nahl	
Suresi,	 16:125.)	 gerekir.	 Bunun	 için	 Kur’ân-ı	 Kerim	 pek	 çok	 ayetinde	 Allah’ın	
insana	bahşettiği	en	değerli	nimet	olan	“Akıl”	nimetini	çok	iyi	şekilde	kullanmayı	
emretmiştir.	 (Nisa	 Suresi,	 4:	 82;	 En’am	 Suresi,	 6:	 80Yunus	 Suresi,	 10:3;	 Yasin	
Suresi,	36:68.)	

	
5.	Muhalefetin	Dini	Hükmü	
Muhalefetin	 vücup,	 tahrim,	 ve	 ibâha	 yönünden	 hümüne	 gelince	 iman	 ve	

itikat	bakımından	ayrılık	ve	muhalefet	caiz	değil,	bilakis	haramdır.	Zira	Allah	her	
günahı	affetse	de	tevhide	muhalif	olan	“Şirki	asla	affetmez.”	(Nisa	Suresi,	4:	48.)	
Dinin	 esası	 ve	 temeli	 ise	 tevhiddir.	 Bu	 konuda	 Allah’ın	 şu	 buyruğu	 esastır:	
“Allah’a	yönelin	ve	Ona	karşı	gelmekten	sakının,	namazınızı	kılın;	dinde	ayrılığa	
düşerek	şirke	düşenlerden	olmayın.”	(Rum	Suresi,	30:31.)	

Dinin	muamelat	 kısmına	 gelince	 bu	 hususta	 ihtilaf	 caizdir.	 Bu	 hususta	 da	
çeşitli	hükümler	vardır:	

1.	Kur’ân-ı	Kerimde	ve	mütevatir	sünnette	Allah’ın	emirlerine	red	ve	inkar	
ile	 muhalefet	 haramdır.	 Zira	 mü’minler	 hakkında	 farz	 olan	 Allah’ın	 ve	
peygamberin	 emirlerine	 tam	 bir	 teslimiyet	 göstermek	 gerekir.	 Kur’ân-ı	 Kerim	
“Allah’a	ve	Peygamberine	itaat	edin;	birbirinizle	çekişmeyin,	sonra	zayıflarsınız,	
kuvvetiniz	 kalmaz;	 sabredin,	 şüphe	 yok	 ki	 Allah,	 sabredenlerle	 beraberdir.”	
(Enfal	Suresi,	8:46.)	buyurur.	

2.	 Şayet	 muhalefet	 Allah’ın	 emirlerinin	 çiğnenmesine	 ve	 dini	 hükümlere	
karşı	çıkılmasına,	İslam	ahlakının	bozulmasına,	zulme	ve	fıska	ise	“vaciptir.”	Zira	
“Allah’a	 isyan	konusunda	kula	 itaat	yoktur.”	 (Buhari,	Ahkam,	4;	Müslim,	 İmaret	
46;	 Nesai,	 Bey’at	 25;	 Ebu	 Davud,	 Fiten	 1;	 İbnu	 Mace,	 Fiten	 9.)	 Ayrıca	 “Emr-i	
maruf	ve	nehy-i	ani’l-münker”	görevi	dinen	vaciptir.		

Kur'an	ve	sünnete	uygun	düşen	şeye	maruf;	Allah'ın	râzı	olmadığı	sünnete	
aykırı,	ahlaken	kötü	ve	aklen	çirkin	olan,	haram	ve	günahlara	da	münker	denilir	
(Râğıb	el-İsfahânı,	Müfredât,	s.	505.)	

Yüce	Allah	Kur’ân-ı	Kerimde	bu	görevi	ümmete	yüklemiş	ve	“'Sizden	hayra	
çağıran,	 marufu	 emreden,	 münkerden	 vazgeçirmeye	 çalışan	 bir	 ümmet	



bulunsun.	 İşte	 onlar	 kurtuluşa	 erenlerdir"	 (Al-i	 İmrân	 Suresi,	 3:104.)	 ayeti	 ve	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Sizden	 kim	 bir	 kötülük	 görürse	 onu	 eliyle	 değiştirsin;	
buna	 gücü	 yetmezse	 diliyle	 onun	 kötülüğünü	 söylesin;	 buna	 da	 gücü	 yetmezse	
kalbiyle	 ona	 buğzetsin.	 Bu	 ise	 imanın	 en	 zayıf	 derecesidir''	 (Müslim,	 İman,	 78;	
Tirmizî,	Fiten,	1;	Nesaî,	İman,	17;	İbn-i	Mâce,	Fiten,	20.)	ve	“Bana	hayat	bahşeden	
Allah'a	 andolsun	 ki,	 siz	 ya	 iyiliği	 emreder	 kötülükten	 alıkoyarsınız	 ya	 da	 Allah	
kendi	 katından	 sizin	 üzerinize	 bir	 azap	 gönderir.	 O	 zaman	 dua	 edersiniz	 fakat	
duanız	 kabul	 edilmez”	 (Ebû	Dâvûd,	Melâhim,	 16;	 Tirmizî,	 Fiten,	 9;	 İbn	Hanbel,	
Müsned,	5:388.)	hadisleri	ile	müslümanlara	bu	sorumluluğu	yüklemiştir.	

Ayrıca	 Kur’ân-ı	 Kerim	 İsrailoğullarının	 helak	 olmalarının	 sebebini	 “Onlar,	
birbirlerine	hiçbir	münkeri	yasaklamadılar.	Yemin	ederiz	ki	yapmakta	oldukları	
şey	çok	kötü	idi...”	(Mâide	Suresi,	5:78-79)	ayeti	ile	anlatır.	

3.	 Şayet	 muhalefet	 hakkında	 haram	 veya	 mekruhluğu	 bulunmaya	 dünya	
işleri	 ile	 ilgili	 ise	 bu	 durumda	muhalefet	 “mübah”	 olur.	 Bu	muhalefet	 danışma,	
dünya	 işlerine	 fikir	 alma	 ile	 ilgili	 olduğu	 için	 yapılması	 gerekli	 bir	 husustur.	
Bunda	ise	meşveret	ile	ilgili	usül	ve	kaideler	geçerli	olur.	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	 “Herkesin	bir	 fikri	var.	Ben	de	hürüm;	
selâmet-i	 vatan	 için	 bir	 fikrim	 var.	 İşte:	 Sulh-u	 umumî,	 aff-ı	 umumî	 ve	 ref-i	
imtiyaz	 lâzım.	 Tâ	 ki	 biri,	 bir	 imtiyaz	 ile	 başkasına	 haşerat	 nazarıyla	 bakmakla	
nifak	çıkmasın”	(Dîvân-ı	Harb-i	Örfî,	s.	39-40;	Eski	Said	Dönemi	Eserleri	s.	136.)	
buyurarak	 fikir	 alışverişi	 ve	 farklı	 fikirlerin	 ittihadı	 ile	 ortak	 aklın	 bulunması	
gereğini	ifade	eder.		

Ayrıca	 Kur’ân-ı	 Kerim	 “Müminlerin	 işleri	 aralarında	 şura	 iledir”	 (Şura	
Suresi,	 42:38.)	 buyurur.	 Peygamberimize	 de	 “Onlarla	meşveret	 et!”	 (Âl-i	 İmran	
Suresi,	 3:159.)	 ferman	 ederek	 emreder.	 Bu	 sebeple	 sahabeler	 “Resulullah	
herkesten	daha	çok	meşveret	ederdi”	(Tirmizi,	Cihad,	35.)	demişlerdir.	

Prensip	olarak	Kur’ân-ı	Kerim	farklı	fikirleri,	tartışmayı	ve	fikrî	mücadeleyi	
kabul	 eder.	 Bu	 sebepledir	 ki	 İslamda	 dört	 hak	 mezhep	 vardır.	 Dördünün	 de	
Kur’ân	 ve	 Sünnetten	 anladıkları	 farklı	 fikirleri	 vardır	 ve	 dördü	 de	 haktır,	
doğrudur,	 hangisine	 uyulursa	 Allah’ın	 rızası	 kazanılır.	 Bunun	 temel	 sebebi	 ise	
insanın	 fıtratında	 “muhalefetin”	 bulunmasıdır.	 Bu	 sebeple	 görüş	 ayrılıkları	
insanlar	arasında	kaçınılmaz	bir	durumdur.	Sebebi	de	iyiyi	ve	daha	iyiyi,	daha	az	
masrafla,	 daha	 kısa	 zamanda,	 daha	 verimli	 olanı	 bulmaktır.	 Bu	 rekabetten	
terakki	ve	tekamül	başlar;	bundan	ilim,	kültür	ve	medeniyet	ortaya	çıkar.	

	
6.	Peygamberimizin	(asm)	Sünnetinde	Muhalefet	
Sünnet,	Peygamberimizin	(asm)	sözleri,	takrirleri	ve	uygulamalarıdır.	Kavlî	

sünnete	“Hadis”	denir.	Takrirleri	gördüğü	halde	müdahale	etmeyerek	onayladığı	
hususlar,	uygulamları	ise	yaptığı	işleridir.	Sünnet	Kur’ân-ı	Kerimden	sonra	dinin	
ikinci	kaynağıdır.	Peygamberimiz	(asm)	bir	hususu	onaylamış	veya	bizatihi	yapıp	
uygulamış	ise	o	dini	bir	hüküm	teşkil	eder.	

Peygamberimizin	 (asm)	 siyasi	 ve	 içtimai	 uygulamaları	 da	 bu	 nevidendir.	
Akabe	 biatlerindeki	 şartlar,	 Medine’ye	 hicret	 ettiği	 zaman	 Medine’yi	 korumak	
için	müşrikler	ve	yahudilerle	beraber	“İstişare”	ederek	yaptığı	“Hak	ve	Görevleri”	
içeren	 “Anayasa”	 (İbn-i	 Saad,	 Tabakat,	 4:68;	M.	Hamidullah,	 Vesaiku’s-Siyasiye,	
41.)	bunların	başında	gelir.	

6.1.	Peygamberimizin	(asm)	Ulu’l-Emre	İtaati	Sınırlaması	
Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Allah’a	 itaat	 edin,	 Peygamberine	 itaat	 edin,	

sizden	 olan	 emir	 sahiplerine	 itaat	 edin!”	 (Nisa	 Suresi,	 4:59.)	 ferman	 ederek	



yöneticiye	 itaati	 emreder.	 Ancak	 bu	 itaat	 mutlak	 itaat	 anlamında	 olmadığını,	
yöneticinin	meşru	ve	maruf	emirlerine	 itaat	anlamında	olduğu,	gayr-i	meşru	ve	
Allah’a	 isyan	 ile	 sonuçlanacak	 emirlerine	 muhalefet	 etmek	 gerektiğini	
Peygamberimiz	(asm)	açıklayarak	ayetin	mutlak	hükmünü	sınırlamıştır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 hadislerinde	 “Müslüman	 Allah’a	 isyan	 olmadıkça,	
hoşuna	 giden	 veya	 gitmeyen	 hususlarda	 itaatle	 yükümlüdür.	 Allah’a	 isyan	
konusunda	 ise	 itaat	 yoktur.	 İtaat	 marufa,	 yani	 iyilik	 konusundadır”	 (Buhari,	
Ahkâm,	 4;	 Müslim,	 İmare,	 39;	 Ebu	 Davud,	 Cihad,	 95;	 İbn-i	 Mâce,	 Cihad,	 40.)	
buyurmuşlardır.	Bu	hadis-i	şerif	yöneticilerin	Allah’a	 isyanı	netice	verecek	olan	
icraatlarına	ve	emirlerine	muhalefet	edileceğini	açıkça	göstermektedir.	

Yöneticiye	mutlak	 itaati	savunanlar	Peygamberimizin	(asm)	“Kolay	ve	zor	
zamanda,	sevinçli	ve	kederli	zamanda	itaat	et.”	(Nesai,	Bey’a,	5.)	“Kim	bir	imama	
bey’at	eder,	elini	ve	kalbini	ona	verirse,	gücü	yettiğince	ona	itaat	etsin.	Başka	biri	
gelir	de	onunla	çekişirse	onun	boynunu	vurun”	(Müslim,	İmare,	46.)	hadislerinin	
mutlak	itaati	emrettiği	şeklinde	yorumlamaktadırlar.		

Çelişki	gibi	görünen	bu	iki	hadis-i	şerif	yöneticinin	zulmüne	ve	haksızlığına	
itaat	 ederek	 yardım	 edin	 anlamında	 yorumlanamaz.	 Zira	 “Zalime	 ve	 zulme	
yardımcı	 olunmaması”	 konusunda	 yüzlerce	 hadis	 vardır.	 Nitekim	 bir	 hadis-i	
şerifte	“İnsanlar	zalimi	görürler	de	ona	engel	olmazlarsa	Allah’ın	azabı	hepisine	
birden	isabet	eder.”	(Ebu	Davud,	Melâhim,	17;	Tirmizi,	Fiten,	8.)	buyrulmuştur.	

Burada	 yine	 “Haklı	 durumda	 olduğu	 sürece	 itaat	 edilmesi”	 anlaşılmalıdır.	
Ancak	“Kolay	ve	zor	zamanda,	sevinçli	ve	kederli	zamanda	itaat	et”	hadis-i	şerifi	
yöneticinin	 adil	 ve	 haklı	 olduğu	 konularda	 yalnız	 bırakılmaması	 ve	 destek	
olunması	 ve	 zulme	 ve	 günaha	 sevkettiği	 ve	 güçlü	 olduğu	 zaman	 da	 “asayiş	 ve	
huzuru”	 bozacak	 “fitne”ye	 sebep	 olacak	 şekilde	 isyan	 edilmemesi	 manasında	
anlaşılmalıdır.	 Aksi	 taktirde	 dinin	 yasakladığı	 pek	 çok	 zulüm	 ve	 haksızlıkların	
yaşanmasına,	 fitne	ve	 fesadın	yayılmasına	sebep	olunabilir.	Zira	 “Fitne	katilden	
beterdir”	 (Bakara	 Suresi,	 2:191,	 217.)	 ayeti	 ve	 	 Peygamberimizin	 (asm)	 “Fitne	
uykudadır,	 uyandırana	 Allah	 lanet	 etsin”	 (Suyutî,	 Fethu’l-Kebir,	 2:280.)	 hadis-i	
şerifi	ile	yasaklanan	bir	husustur.	

Diğer	 bir	 husus	 “Aşere-i	 Mübeşşere”	 olan	 sahabeler	 Hulefa-i	 Raşidin	
döneminde	özellikle	Hz.	Osman	(ra)	ve	Hz.	Ali	(ra)	zamanında	biat	ettikten	sonra	
muhalefet	 cephesine	 geçerek	 seçilmiş	 yöneticiler	 ile	 siyasi	 mücadeleye	
girmişlerdir.	O	zaman	bu	sahabelerden	hiçbirisi	“Mutlak	itaat”	konusunda	ısrarcı	
olmamışlar,	sahabelerin	pek	çoğu	her	iki	tarafta	da	bulunmuştur.	Sahabelerin	bu	
durumu	da	itaatin	“Mutlak	itaat”	anlamına	gelmediğini	isbat	etmeye	kafi	yaşanan	
bir	delildir.	

6.2.	Cemaate	Sarılmak	ve	Cemaatten	Ayrılmamak	Hususu	
Peygamberimizin	 (asm)	 pek	 çok	 hadisleri	 birlik	 ve	 beraberliğin	 gereği,	

müslümanların	 cemaatten	 ayrılmaması	 konusundaki	 uyarılarını	 ihtiva	 eder.	
“İtaatten	 elini	 çeken	 kıyamet	 günü	 Allah’a	 delilsiz	 olarak	 kavuşur.	 Zamanın	
imamına	bey’at	etmeden	ölen	cahiliye	ölümü	ile	ölmüş	olur”	(Müslim,	İmare,	58.)	
hadis-i	şerifi	 itaat	ve	bey’atin	önemini	 ifade	etmektedir.	Burada	da	yine	“Adalet	
ve	Hakkaniyet”	 temel	 şarttır.	 Aksi	 taktirde	 dinin	 amacına	 aykırı	 olup	 zulme	 ve	
haksızlığa	 destek	 manasını	 ifade	 eder	 ve	 bu	 gibi	 hadisleri	 haksızlar	 daha	 çok	
kullanarak	kendi	haksızlıklarına	alet	etmeye	çalışabilirler.	Nitekim	özellikle	Hz.	
Hasan	ve	Hz.	Hüseyin’in	(ra)	muhalefetine	karşı	çıkan	Emeviler	bu	nevi	hadisleri	
kendi	 siyasetlerini	 müdafaa	 ve	 haklılıklarını	 ispat	 için	 çokça	 kullanmışlardır.	
Nitekim	Hz.	Hüseyin’i	 (ra)	Kerbelâ’da	şehit	edenler	onun	yüzüne	karşı	 “Allah’a,	



Resulüne	 ve	 Ulu’l-emre	 itaat	 et!”	 (Nisa	 Suresi,	 4:59.)	 emrine	muhalefet	 ettiğin	
için	Allah’a	isyan	ediyorsun!”	demişlerdir.	

Özellikle	 kendisini	 “Cemaat”	 olarak	 gören	 ve	 Allah’ın	 emirlerini,	
Peygamberin	hadislerini	kendi	açılarından	yorumlayanlar	“Allah’ın	ipine	sarılın!	
Bölünüp	parçalanmayın!”	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:103.)	ayetini	kendilerine	itaat	ve	
iltihak	olarak	kabul	edip	yorumlayarak	 iktidar	 ise	 icraatlarını,	cemaat	 ise	kendi	
cemaatlerini	 “haklı	 ve	 adil”	 görerek	 kendilerine	 itaat	 etmeyenleri	 cemaatten	
ayrılan	ve	itaatten	sapanlar	olarak	anlayıp	anlatmaktadırlar.		

6.3.	Allah’ın	Hadlerini	Uygulama	Hususu	
Hudud	 ve	 Allah’ın	 hadleri,	 sınırları	 yasakladıkları	 hususlardır.	 Allah’ın	

koyduğu	 farzların	 çiğnenmesi	 ve	 yasakların	 işlenmesi	 karşısında	 mü’minlerin	
sessiz	kalması	düşünülemez.	Yüce	Allah	“İsrailoğullarından	inkâr	edenler,	 isyan	
etmeleri	 ve	 haddi	 aşmaları	 sebebiyle	 Davud	 ve	 Meryem	 oğlu	 İsa	 diliyle	 lanet	
edilmiştir.	Zira	onlar,	birbirlerini,	yaptıkları	 fenâlıktan	alıkomazlardı.	Gerçekten	
onların	yaptıkları	ne	çirkindi!”	(Maide	Suresi,	5:78-79.)	

Peygamberimiz	 (asm)	 “Allah’ın	 menettiği	 sınırlar	 üzerinde	 duran	 ile	 bu	
sınırları	aşan	kimseler	bir	gemide	yolculuk	yapanlara	benzer.	Onlar	gemide	kur’a	
çektiler	 bazıları	 geminin	 üstüne	 düştü,	 bazıları	 da	 altta	 kaldılar.	 Geminin	 alt	
kısmında	 kalanlar	 sudan	 almak	 istedikleri	 zaman	 yukarı	 çıkıyorlardı.	 Bunlar	
kendi	 kendilerine	 biz	 yukarıdakileri	 rahatsız	 etmeden	 burada	 bir	 delik	 açsak	
denizden	alsak	dediler.	Yukarıda	olanlar	onlara	engel	olmazlar	ise	hepsi	beraber	
helak	olurlardı.	Onların	ellerini	 tutup	engel	olurlarsa	mücrimleri	de	kendilerini	
de	 kurtarmış	 olurlar”	 (Buhari,	 Şirket,	 6.)	 buyurarak	 yanlışlara	 engel	 olunması	
gerektiğini	ders	vermiştir.	

Yüce	 Allah’ın	 “İçinizde	 iyiliği	 emreden,	 kötülükten	 alıkoyan	 bir	 topluluk	
bulunsun”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:104.)	 emrini	 yerine	 getiren	 bir	 topluluğun	
bulunması	kaçınılmazdır.	Bu	görevi	iktidarda	olanların	ve	yöneticilerin	yapması	
gerekir.	 Ancak	 yöneticiler	 bunu	 terk	 ettikleri,	 iyiliği	 yasaklayıp	 kötülüğü	
emrettikleri	durumda	ne	olacaktır?		

Bu	durumda	kötülükten	 alıkoyan,	 iyiliğe	 davet	 eden	 ve	Allah’ın	 hadlerine	
uyulmasını	isteyen	bir	muhalefetin	bulunmasının	önemi	ortaya	çıkmaktadır.	

	
	
Faziletli	 bir	 toplumda	 haksızlığa	 ve	 yanlışa	 dur	 diyen	 insanlar	 mutlaka	

bulunur;	ancak	 faziletten	yoksun	bir	 toplumda	bu	görevi	 “Muhalefet”	yapabilir.	
Bu	 sebeple	 Bediüzzaman	 “Muhalefet	 meşru	 bir	 muvazene-i	 adalet	 unsurudur”	
buyurur.	

	
	
6.4.	Peygamberimizin	(asm)	Hayatında	Muhalefet	
Peygamberin	(asm)	sünnetinin	 iki	yönü	vardır.	Birincisi,	Allah’ın	vahyinin	

tebliği,	 tatbiki	ve	beyanı	 ile	 ilgili	olan	sünnetidir.	 İkincisi,	mü’minler	cemaatinin	
başkanı	sıfatıyla	ve	yönetimler	 ilgili	 tedbirleri	ve	uygulamalarıdır.	Müslümanlar	
birincisini	 sorgulamadan	 uymak	 ve	 uygulamakla,	 muhalefetsiz	 itaat	 ile	
mükelleftirler.	 İkinci	 kısımda	 ise	 mü’minlerin	 de	 fikirlerine	 başvurulur	 ki	 bu	
husus	 Allah’ın	 “Meşveret	 ve	 Şura”	 emri	 ile	 sabit	 olur.	 Meşveret	 ise	
müslümanların	görüşlerinin	alınması	ve	maslahata	uygun	olanın	tercih	edilerek	
uygulanmasını	 gerektirir.	 Bu	 ise	 Peygamberimizin	 (asm)	 fikrine	 muhalif	



fikirlerin	ileri	sürülmesine	bağlıdır.	Muhalefetin	meşruiyeti	de	meşveret	emri	ve	
Peygamberimizin	(asm)	uygulamaları	ile	sabittir.	

Vahiy,	 sorgulanmadan	 teslimiyet	 ve	 itaati	 gerektirirken,	 meşveret	
sorgulamayı	 ve	 muhalif	 fikirlerin	 ortaya	 çıkmasını,	 fikir	 ve	 düşünce	 hürriyeti	
çerçevesinde	muhalefetin	olmasını	gerektirir.	Sonuçta	ise	ekseriyetin	kabul	ettiği	
ve	 karar	 altına	 aldığı	 hususlarda	 itaat	 ve	 uygulamayı	 gerektirir.	 Nitekim	
Peygamberimizin	(asm)	uygulamaları	da	böyledir.	

Peygamberimiz	 (asm)	 Bedir	 Savaşında	 konakladığı	 yer	 için	 Habbab	 b.	
Münzir	 (ra)	 “Ey	 Allah’ın	 Resulü!	 Burası	 Allah’ın	 size	 vahiyle	 konaklamasını	
istediği	yer	midir,	yoksa	kendi	fikriniz	midir?”	diye	sordu.	Peygamberimiz	(asm)	
“Bu	 benim	 düşüncem	 ve	 tedbirimdir”	 buyurunca	 “Ya	 Resulallah!	 Burası	 savaş	
için	askerlerin	konuşlanmasına	uygun	bir	yer	değildir.	 İnsanları	düşmana	yakın	
olacak	 ve	 su	 kuyularını	 arkasına	 alacak	 bir	 şekilde	 konuşlandırman	 daha	
uygundur”	dedi.	Bu	 farklı	ve	muhalif	 fikir	üzerine	Peygamebrimiz	(asm)	derhal	
askerlerini	Habbab	b.	Münzir’in	düşüncesine	göre	uygun	gördüğü	yere	sevk	etti.		

Yine	 Hendek	 Savaşında	 Gatafan	 kabilesi	 ile	 Medine	 Hurmalarının	 yarısı	
karşılığında	 anlaşma	 yapılmasına	 Sa’d	 b.	 Muaz	 (ra)	 muhalefet	 etmiş,	
Peygamberimiz	 (asm)	 ona	 uymuştur.	 Ayrıca	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 Hudeybiye	
Anlaşmasıa	 muhalefet	 etmiş;	 ama	 Peygamberimiz	 (asm)	 onu	 sözleri	 ile	 ikna	
etmiştir.	(İbn-i	Kesir,	El-Bidaye	ve’n-Nihaye,	3:296;	4:	105.)	

Dünyaya	ait	işlerde	Peygamberimizin	(asm)	sahabeleri	ile	istişare	etmesini	
Yüce	 Allah	 emretmiştir.	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:	 159;	 Şura	 Suresi,	 42:38.)	
Peygamberimi	 (asm)	 “Siz	 dünya	 işlerini	 daha	 iyi	 bilirsiniz;	 din	 işlerinizle	 ilgili	
olanlar	 ise	 bana	 aittir”	 (Müslim,	 Fedail,	 139,	 141;	 Ahmed	 b.	 Hanbel,	 Müsned,	
1:162;	 İbn	Mace,	 Ruhûn,	 15.)	 buyurmuşlardır.	 Bu	 sebeple	 sahabeler	 “Ashabına	
her	 konuda	 en	 fazla	 danışanın	 Peygamberimiz	 (asm)	 olduğu”	 konusunda	
hemfikirdirler.	(Huseyn	Fevzi	en-Neccar,	El-İslam	ve’s-Siyase,	s.	172-173.)	

Muhalefet	dine	ve	imana	aykırı	olursa	bu	haramdır.	Emr-i	maruf	ve	nehy-i	
ani’l-münkeri	 yapma	 konusunda	 yanlış	 yapana	 muhalefet	 etmek	 ise	 vaciptir.	
İstişari	 konularda	 hakkı	 ve	 istikameti,	 maslahat	 ve	 faydayı	 saplamak	 için	 ise	
mübah	ve	menduptur.	

	
7.	Meşveret,	Şûra	ve	Muhalefet	
Meşveret	ve	şura	hak	ve	maslahat	 için	başkalarının	 fikir	ve	düşüncelerine	

müracaat	 ile	 yeni	 görüş	 ve	 fikirleri	 çıkarmak	 anlamına	 gelmektedir.	 İslamî	
yönetimin	 temel	 esaslarındandır.	 Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “İş	 konusunda	
onlarla	istişare	et;	karar	verdiğin	zaman	Allah’a	güvenerek	o	kararı	uygulamada	
azimli	ol.	Allah	kendisine	güvenenleri	sever.”	(Âl-i	İmran	Suresi,	3:	159.)	buyurur.	

Bu	 sebeple	 Peygamberimizden	 (asm)	 sonra	 yöneticiler	 ve	 imamlar	 en	
kolay,	en	güzel	ve	en	faydalıyı	bulmak	için	Allah’ın	kesin	emri	ve	yasağı	olmayan	
mübah	 konularda	 ve	 yönetim	 işlerinde	 meselelerini	 şûra’ya	 getirmeden	 önce	
ilim	 ehlinden	 güvendikleri	 kimseler	 ile	 istişare	 ediyorlardı.	 (Buhari,	 İ’tisam,	
9:38.)	Böylece	şûranın	karar	almasından	önce	mübah	konularda	hazırlık	 işlemi	
yapılıyor	 ve	 önceden	 gerekli	 bilgi	 ve	 donanıma	 sahip	 olarak	 şuraya	 iştirak	
ediyorlardı.	

7.1.	Meşveretin	Amacı	İçtihad	Yapmak	Değil;	Maslahatı	Bulmaktır	
Ulemanın	 içtihadı	 şer’î	 hüküm	 oluşturmak	 amacı	 ile	 Kur’an	 ve	 Sünnetten	

yaptıları	 istinbatlar	 ve	 çıkardıkları	 hükümlerdir	 ki	 bunu	 yapabilmek	 derin	 bir	



ilim	ve	anlayış	sahibi	olmaya	bağlıdır.	Meşveret	ve	şura	 ise	 içtihad	konularında	
yapılmaz.		

Meşveret	ve	şûra	dünya	işlerine	veya	dini	hizmetlere	ait	hak	ve	maslahatı	
takip	 etmek,	 yanlışlardan	 ve	 zararlardan	 korunmak	 ve	 faydalı	 hizmetler	
yapmaya	yöneliktir.	Bu	 sebeple	meşveret	edilecek	kişiler	 ilim	sahibi	olmasa	da	
tecrübe	 ve	 fikir	 sahibi	 olmaları	 gerekir.	 İçtihadda	 ehliyet	 ilim	 iken,	meşverette	
uzmanlık	 ve	 tecrübedir.	 Yani	 “danışman”	 olabilecek	 vasıflara	 sahip	 olabilen	
kimselerdir.	Bu	sebeple	şura	ehli	çok	geniştir.	Sahasında	uzman	olduğu	taktirde	
müslüman	olması	da	gerekmez.	Bunlar	şuraya	ihtiyaç	duyulduğu	zaman	ümmeti	
veya	bir	kurumu	veyahut	bir	cemaati	temsil	ederler.	

İslam	 bilginlerine	 göre	 ilim,	 içtihad	 ve	 fikrî	 melekeler,	 sosyal	 ve	 siyasi	
hadiselerden	 farklı	 şeylerdir.	 Bir	 müçtehid	 ve	 alim	 ancak	 belli	 şartlarda	 ve	
durumlarda,	 siyasi	 ve	 sosyal	 konularda	meşveret	 içinde	bulunabilir	 ve	 sonuçta	
onun	da	bir	reyi	vardır.	Zira	meşverette	karar	ekseriyete	göre	verilir.	İçtihad	ehli	
olsa	 da	 ulemanın	meşverette	 bulunması	 içtihat	 için	 değil,	 bazı	 konularda	 fetva	
vermesi	 ve	 yapılan	 için	mübah	 olduğunu	 izah	 etmek,	 haram	 olan	 hususlardan	
korumak	 ile	 sınırlıdır.	 Siyasi	 ve	 içtimai	 konularda	 müçtehid	 seviyesinde	 ilim	
sahibi	olan	kimse	de	meşveret	azalarından	birisi	gibidir.		

Bu	 sebeple	 meşverette	 alınan	 karar	 içtihad	 gibidir,	 isabet	 etse	 iki	 sevap,	
hata	etse	bir	 sevaptır	denemez.	 İçtihad	 için	geçerli	olan	bu	kural	meşveret	 için	
istimal	 edilemez.	 Zira	 yapılan	 dini	 bir	 içtihad	 ve	 bir	 hüküm	 değil,	 hizmet	 ve	
toplum	yararına	bir	fayda	ve	maslahattır.	

Yöneticiler	önce	dar	dairede	muavinleri	ve	yardmcıları	ile	görüşürler	sonra	
meseleyi	 kurullara	 ve	meşveretlere	 getirirler.	 Peygamberimiz	 (asm)	meseleleri	
önce	Hz.	Ebubekir	(ra)	ve	Hz.	Ömer	(ra)	 ile	görüşür,	sonra	meşverete	getirerek	
sahabelerin	de	fikirlerini	alırdı.	“Ebubekir	ve	Ömer	bir	konuda	ittifak	etseler	ben	
onlara	muhalefet	 etmem”	 (Heysemi,	 Mecmeu’z-Zevaid,	 9,	 53.)	 buyurmuşlardır.	
Bu	 sebeple	 Hz.	 Ebubekir	 ve	 Hz.	 Ömer’r	 (ra)	 “Şeyheyn”	 yani,	 fikirleri	 alınması	
gereken	iki	önder	denilmiştir.	

	
7.2.	İslamda	Hükümet	“Şûra”	Esasına	Dayanır	
İslamda	hükümetin	şura	esasına	dayalı	olduğuna	tüm	islam	bilginleri	ittifak	

etmişlerdir.	(M.	Reşit	Rıza,	Tefsiru’l-Menâr,	Kahire-1367,	4:45;	Muhammed	Yusuf	
Musa,	 Nizamu’l-Hukm	 fi’l-İslam,	 Kahire-Tarihsiz,	 s.	 178.)	 Hükümetin	 görevi	
devlet	başkanının	 seçimi,	 yasama	ve	yürütmedir.	 (Mevdudî,	El-Hilâfe	ve’l-Mülk,	
Kuveyt-1978,	 s.	22-24.)	Bu	da	Yüce	Allah’ın	 “Mü’minlerin	 işleri	 aralarında	 şura	
iledir”	(Şura,	42:38.)	ayetinde	tavsiye	şekilde	meşveret	ve	şura	esasına	göredir.	

Bu	konuda	Hz.	Ömer	 (ra)	 “Hilafet	 ancak	 şura	 iledir”	buyurmuştur.	Hz.	Ali	
(ra)	 da	 “Halife	 seçimi	müslümanların	 işidir.	 Şura	 ile	 tespit	 edilir.	Müslümanlar	
kimi	seçer	biat	ederse	biz	de	ona	biat	ederiz”	dediği	meşhurdur.	 İhtilafların	hal	
çaresinin	 bulunduğu	 meclisler	 de	 yine	 şuralardır.	 Nitekim	 sahabeler	 ilk	 halife	
seçiminde	ortaya	çıkan	kargaşayı	ve	muhalif	görüşleri	istişare	ile	çözmüşlerdir.	

Şura	 müslümanlar	 arasındaki	 görüş	 ayrılıklarının,	 ihtilafların	 ve	
muhalefetin	 fikirlerinin	 alındığı	 meşveret	 zeminleridir.	 Bu	 zeminler	 doğru	 ve	
güzel	 şekilde	 tesis	edildiği	 zaman	muhalefet	de	güzel	bir	mecraya	 sevk	edilmiş	
olur.		

	
7.3.	Muhalefetin	İyiliği	Emretme	ve	Kötülüğe	Engel	Olma	Görevi	



Yöneticinin	 görevi	 iyiliği	 emretmek	 ve	 kötülüğe	 engel	 olmaktır.	 Bu	 görev	
dinin	ve	hilafetin	de	aslıdır.	(İbn-i	Arabî,	Ahkâmu’l-Kur’ân,	1:293.)	Nitekim	yüce	
Allah	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Biz	 iyileri	 yeryüzünde	 hükümran	 kılarsak	 onlar,	
namazlarını	kılarlar,	 iyiliği	emreden	kötülüğü	yasaklarlar.”	(Hac	Suresi,	22:	41.)	
ferman	 eder.	 Bu	 görev	 sadece	 yöneticilerin	 değil	 muhalefetin	 de	 temel	
dayanağıdır.	Zira	yönetim	zulme	ve	haksızlığa	yönelirse	onlara	iyiliği	emretme	ve	
kötülükten	 sakındırma	 görevini	 elbette	 onlara	 muhalefet	 edenler	 yapacak	 ve	
muhalefet	 kendiliğinden	 oluşacaktır.	 Bu	 durumda	 yönetimin	 muhalefeti	
itaatsizlikle	suçlaması	ve	fesat	çıkarmakla	sorumlu	tutması	daha	büyük	haksızlık	
ve	zulümdür.	

Yüce	Allah	 “Emr-i	Maruf	ve	Nehy-i	Ani’l-Münker”	görevini	 “İçinizde	 iyiliği	
emreden	 ve	 kötülükten	 alıkoyan	 bir	 topluluk	 bulunsun.	 İşte	 onlar	 kurtuluşa	
erenlerdir”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:104.)	 buyurarak	 ümmetten	 bir	 topluluğa	
vermiştir.		

Peygamberimiz	 (asm)	de	 “Sizden	biri	 kötülüğü	gördüğü	 zaman	onu	eliyle	
düzeltsin.	Buna	gücü	yetmezse	diliyle	düzeltsin.	Buna	da	gücü	yetmezse	kalbi	ile	
buğzetsin;	ama	bu	imanın	en	zayıf	derecesidir.”	(Müslim,	İman,	78.)	buyurur.	

Bu	 hadis-i	 şerifi	 açıklayan	 alimler	 kötülüğün	 elle	 düzeltilmesinin	
hükümetin	 meşru	 güçlerinin	 işi	 olduğunu	 ifade	 ederler.	 Hükümet	 meşru	
yollardan	 polisiye	 ve	 askerî	 tedbirlerle	 ve	 hukuk	 yoluyla	 düzeltmezse	 ne	
olacaktır?	 Bir	 kısım	 ulema	 bu	 hadise	 dayanarak	 kuvvet	 kullanmayı	 ve	 isyanı	
meşru	 göstermişlerdir.	 Ancak	 bu	 yol	 muhataralı	 ve	 daha	 ziyade	 zulme	 ve	
asayişin	 ihlaline	 sebebiyet	 verdiği	 için	 ehl-i	 sünnet	 uleması	 bu	 yolu	 meşru	
görmezler.	Bediüzzaman	da	“Şeriat	 istiyoruz!”	diye	isyan	etmenin	“Şeriate	daha	
çok	zarar	verdiğini”	ifade	eder.	

Öyle	 ise	 ne	 yapılacaktır?	 Hadis-i	 Şerifin	 gösterdiği	 ikinci	 yol	 olan	 “dil	 ile	
düzeltmeye”	 gidilecek	 ve	 millet	 irşad	 ve	 ıslah	 edilecektir.	 Bunu	 da	 ulema	
yapacaktır.	 Bu	 “Sabır	 ekolünü”	 oluşturmuş	 ve	 bunu	 takip	 edenler	 irşad	 yolunu	
benimsemişlerdir.	

Zalim	yöneticilerin	irşad	ve	ıslahına	imkan	vermediği,	“Söz	hürriyeti”	“Bilgi	
ve	 haber	 alma	 hürriyeti”	 ve	 “İlim	 ve	 Fikir	 Hürriyeti”	 yasaklanmış	 ise	 ne	
yapılacaktır?	 Yapılacak	 olan	 hadis-i	 şerifin	 gösterdiği	 üçüncü	 yol	 takip	
edilecektir.	 Yani,	 ortaya	 çıkan	 kötülüğü	 benimsememek	 ve	 kalben	 muhalefet	
etmek	ve	onunla	amel	etmemektir.	Buna	da	“Pasif	Muhalefet”	adı	verilir.		

Günümüzde	 medeniyetin,	 demokrasinin	 gelişimi	 ve	 demokrasinin	
muhalefeti	 meşru	 kabul	 ederek	 devlet	 güvencesine	 alması,	 seçim	 sistemi	 ve	
muhalefet	 partilerinin	 de	 seçime	 katılımı	 ile	 hükümeti	 değiştirmenin	 yolu	
açılmıştır.	 Bu	 sebeple	 Peygamberimizin	 (asm)	mucizevî	 bir	 şekilde	 gayb	 aşinâ	
gözü	 ile	 görerek	haber	 verdiği	 şekilde	 güç	 kullanmadan,	 ilim	ve	 fikir	 hürriyeti,	
haber	 alma	 hürriyetinin	 de	 devereye	 sokulması	 ile	 toplumu	 irşad	 ederek	
“Kötülüğü	el	ile	değiştirme	imkanı”	oluşmuştur.	

Bu	 sebeple	 “Seçimlere	 iştirak	 ederek	 el	 ile	 kötülüğü	 önleyebilme”	 yolu	
açılmıştır.	Müslümanların	hadis-i	 şerife	uyarak	Allah’ın	emri	olan	 “Emr-i	maruf	
ve	 nehy-i	 ani’l-münker”	 görevini	 yerine	 getirmesi	 peygamberimizin	 (asm)	 de	
tavsiyesine	uygundur	ve	meşrudur.	

Bediüzzaman’ın	 “Muhalefet	 meşru	 bir	 muvazene-i	 adalet	 unsurudur”	
içtihadının	ne	derece	isabetli	ve	haklı	olduğu	anlaşılmaktadır.	

	
İslam	Sosyal	Hayatı	ve	Medeniyeti	Getirmiş,	Anarşiye	Son	Vermiştir.	



Peygamberimiz	 (asm)	 sahabelerden	 biat	 alırken	 “iyilikte	 isyan	 etmemek”	
üzere	 biat	 alırdı.	 İtaat	 Allah’ın	 emri	 olan	 iyilikle	 beraberdir.	 Peygamberimiz	
(asm)	insanları	“Allah’a	itaate”	davet	ediyordu.	Yöneticilerin	görevi	de	insanları	
Allah’a	itaate	davet	etmektir.	İnsaların	da	görevi	Allah’a	ve	Resulüne	itaate	davet	
edildiği	zaman	itaat	etmektir.	Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	“Müslüman	Allah’a	
isyan	 olmadıkça	 hoşlandığı	 ve	 hoşlanmadığı	 hususlarda	 itaat	 ile	 mükelleftir.	
Allah’a	isyan	emredildiği	zaman	ona	itaat	yoktur.	İtaat	maruf	olanadır.	Yaratıcıya	
isyan	konusunda	kula	itaat	yoktur.”	(Buhari,	Ahkâm,	4;	Müslim,	İmare,	8,	38;	Ebu	
Davud,	 Cihad,	 95;	 İbn-i	 Mâce,	 Cihad,	 40.)	 buyurur.	 Ancak	 bu	 isyan	 etmek	 ve	
toplumun	huzur	 ve	 asayişini	 bozman	 anlamında	değildir.	Ancak	 emre	uyulmaz	
ve	pasif	direniş	yapılır.	Sonucu	hapis	ve	işkence	de	olsa	buna	sabırla	katlanılır.	

Peygamberimiz	(asm)	bu	hadisleri	ile	“Ulu’l-emre	itaat”	(Nisa	Suresi,	4:59.)	
ayetinin	sınırlarını	belirlemiştir.		

Peygamberimiz	 (asm)	 başıboşluk	 ve	 anarşi	 anlamındaki	 itaatsizliğin	
yanlışlığını,	bir	toplumda	yaşayan	insanların	mutlaka	itaat	ve	uyum	içinde	olması	
gerektiğini	şu	hadisleri	ile	belirtir.		

“İtaatten	 elini	 çeken	 kıyamet	 günü	Allah’ın	 huzuruna	 delilsiz	 gelir.	 Bey’at	
etmeksizin	ölen	cahiliye	ölümü	ile	ölür.”	(Müslim,	İmare,	58.)	Bu	hadis-i	şerif	bize	
İslam	 dininin	 şehirliliği,	 medeniyeti	 ve	 içtimâî	 hayatı	 gerektirdiğini,	 içtimaî	
hayatın	düzeni	 ve	verimliğinin	de	 temeli	 itaate	dayandığını	 anlatmaktadır.	 Zira	
insan	medenidir,	 ihtiyaçları	 çoktur.	Bu	 ihtiyaçlarını	 ancak	başkalarının	 yardımı	
ve	 muaveneti	 ile	 temin	 edebilir.	 Bir	 ekmeği	 yese	 kaç	 ele	 muhtaç,	 bir	 elbiseyi	
giymek	 için	 ne	 kadar	 insanların	 yardımına	 ihtiyaç	 duyduğu	 ve	 onlara	 minnet	
etmeye	 ve	 yardımlarını	 almaya	muhtaç	 olduğu	 açıktır.	 Bu	 sebeple	 onlara	 karşı	
minnet	duymak	ve	 teşekkür	etmek	durumundadır.	Bu	da	yardımlaşma	ve	 itaat	
etmekle	 mümkün	 olur.	 Başıboş	 davranan,	 yardımlaşma	 ve	 itaati	 ihlal	 eden,	
anarşi	çıkarannın	sosyal	hayata	ve	insanlara	ne	kadar	zarar	verdiği	açıktır.		

Yine	 Peygamberimiz	 (asm)	 sosyal	 hayatın	 mükemmel	 işlemesi	 ve	
medeniyetin	gelişmesi	için	itaatin	önemini	ifade	için	“Cemaatten	ayrılmış	olarak	
ölen	 cahiliye	 ölümü	 ile	 ölmüş	 olur”	 (Ahmed	 b.	 Hanbel,	 Müsned,	 2:70,	 83.)	
buyurmuşlardır.	yani,	cahiliyede	insanlar	başıboş,	kanun	ve	nizama	tabi	olmadan	
vahşiyane	 yaşıyor,	 güçlü	 olan	 zayıfı	 ezerek	 ve	 zulmederek	 bununla	
övünüyorlardı.	İslamdan	sonra	da	itaat	etmeden	anarşi	çıkanın	durumu	cahiliye	
durumu	gibidir.		

	
Toplumun	Refahı	İyiliği	Emretme,	Kötlüğe	Karşı	Çıkmakladır	
Peygamberimiz	(asm)	“Bir	toplumda	yaşayan	insanlar	bir	gemide	yolculuk	

yapanlar	 gibidir.	 Onlar	 gemi	 üzerinde	 kurâ	 çektiler.	 Bazılarına	 geminin	 üzeri,	
bazılarına	 geminin	 alt	 kısmı	 düştü.	 Geminin	 alt	 kısmında	 bulunanlar	 su	 almak	
istedikleri	zaman	yukarıdakileri	rahatsız	ediyorlardı.	Sonra	kendi	aralarında	‘Su	
almak	için	gemide	bir	delik	açsak	yukarıdakileri	rahatsız	etmeden	kolayca	işimizi	
hallederiz’	 dediler.	 Yukarıdakiler	 onların	 bu	 yapacaklarına	 engel	 olmayıp	 izin	
verseler	 hepsi	 birden	 helak	 olurlar.	 Onlara	 engel	 olup	 ellerini	 tutsalar	 ehm	
kendileri	kurtulur,	hem	de	herkesi	kurtarırlar.”	(Buhari,	Şirket,	6.)	

Bu	 sebeple	 “İyiliği	 emredin,	 kötülüğe	 engel	 olun.	 Zalimin	 elini	 tutun	 ve	
zulmüne	 engel	 olun,	 onu	 hak	 ve	 hakikate	 çevirin,	 yoksa	 Allah	 sizi	 birbirinize	
düşman	eder.	‘İsyan	edip	haddi	aşan	yahudiler’	(Maide	Suresi,	5:78.)	gibi	size	de	
lanet	 eder.	 İnsanlar	 zalimi	 görür	 de	 zulmüne	 engel	 olmazlarsa	 Allah’ın	 azabı	
hepsine	birden	gelir.”	(Ebu	Davud,	Mezâlim,	17;	Tirmizi,	Fiten,	8.)	
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