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Abdurrahman İbn-i Haldun 733 hicrî Ramazan ayı başında 
19 Mart’ta Tunus’da doğdu. Kur’ân-ı Kerimi ezberledi. 
Kıraat-i Seb’a üzere okumayı öğrendi. Arap dili ve 
Edebiyatını çok iyi öğrendi. Fıkıh, Hadis, Kelam ilimlerinin 
her birini ayrı bir üstaddan ahzetti. Fas Hükümdarı Sultan 
Ebu İnan İbn-i Haldun’u yanına aldı ve kendisine Tuğrâ 
memuriyeti ve Saltanata dâiresi sekreterliğini verdi. 
Hasetçilerin kıskançlığı sonunda H.759’da hapse atıldı. 
Sultan ölünce hapisten çıkarıldı ve görevine iade edildi. 

İbn-i Haldun görevinden istifa ederek Endülüs’e gitti 
ve burada törenle karşılandı. Elçi olarak Kastale kralı ile 
barış imzalamak üzere gönderildi. İşbiliye’de Kral Alfos 
faziletini takdir ederek ona pek çok mal-mülk teklif etti ise 
de kabul etmedi. Becaye sultanı yanına davet ettiği için 

sultan idareyi teslim etti. Berber uğruları ile mücadele etti ve etti ve onları bazen 
yumuşaklıkla, bazen sertlikle hükümete boyun eğdirdi. 

H.780 / M. 1388’de “Mukaddime” isimli eserini yazdı. Tunus Sultanı Ebu Abbas’a 
sundu. 784 (M.1381) de Hacca gitmek üzere yola çıktı. Mısır’a geldi. Çerkez Sultan Berkog 
tahtta idi. Berkog’un tahta cülûsundan on gün sonra Kahire’ye geldi. Talebelerin ricası ile 
Camiü’l-Ezher’de ders okutmaya başladı. Az bir zamanda büyük bilgin olarak tanındı ve 
Profesör unvanını aldı. 768 (M.1384) de Malikî mezhebi kadılığına tayin oldu. İki yıl bu 
görevde kaldı ve adaleti hâkim kıldı. Ama kimseye iltimas geçmediği için şikâyet edildi.  

Ulemadan mürekkep bir mecliste yargılandı. Hasımlarının tüm iddialarını kat’î delillerle 
çürüttü, ama hatırı kırıldığı için bu görevinden istifa etti. Ders okutmaya döndü. Aynı sene 
Hacca gitti. İhtiyaçları Sultan Berkog tarafından karşılandı.  

Hacdan tekrar Mısır’a döndü. Sultan Salih türbesinde Fıkıh ve Hadis dersleri okutması 
yanında Maliki Mezhebi kadılığına devam etti. Kadılığı esnasında H. 808 (M.1406) tarihinde 
74 yaşında Kahire’de vefat etti. Kabri meşhurdur. 

“İnsan alışkanlıklarının çocuğudur” diyen Sosyoloji ilminin babası ve üstadı sayılır. 
Tarihçilere tarihi inceleme yollarını öğreten bu hususta da Üstad unvanını kazanan odur. Bu 
sebeple Batılı ilim adamları kendisine “Filozof Tarihçi” unvanını vermişlerdir.  

 
Eserleri: 
1. Kitabu’l-İber ve Divânu’l-Mübtedeî ve’l-Haber fî Eyyâmi’l-Arabi ve’l-Acem 
2. Mukaddime-i İlm-i İçtimâî ve’s-Siyasiyye. 
 



“MUKADDİME” ÖZETİ 
M. ALİ KAYA 

Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdü lillahi Rabbi’l-Alemîn ve’s-Salatü ve’s-Selâmü alâ Resulina Muhammed’in ve 

alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn… Âmin! 
 
İ’lem, 
İlm-i Tarih, milletler ve kavimlerin birbirlerine nakl ve rivayet edegeldikleri 

ilimlerdendir. Herkes tarihlerini öğrenme konusunda birbirleriyle yarışırlar. Anlamak 
hususunda bilginler ve cahiller birbirine denktir. Tarihin zahiri olaylar ise de içindeki manayı 
anlamak için düşünmek, incelemek, varlığın ve kâinatın sebep ve illetlerini dikkate almak, 
hadiselerin vukuu ve sebepleri ile tertiplerini inceleyip bilmek gerekir. 

Bunun için tarih şereftir ve hikmetin içine dalmıştır. Büyük tarihçiler haberleri 
topladılar, sonra gelen tufeylîler bu bilgi ve haberleri batıl nesnelerle, yalanlarla karıştırdılar. 
Ehl-i tahkik bu bilgileri inceler, doğru olmayanları anlar ve reddederler. Ferdin toplumda ve 
yeryüzünün imarından ibaret olan “Ümran”ın teşekkülünde çeşitli sebep ve saikler mevcuttur. 
Haberler bu tabiat kanunlarına ve çevre şartlarına, örf, âdet ve dinlere uygun ise kabul yoksa 
reddedilmelidir. 

Tarihî hadiseler ve siyasi olaylar genellikle fikir ihtilafları ve mezhep ayrılıkları 
yüzünden olduğundan meseleye basiret gözü ile bakan ve dikkatle düşünen kimseler bu fikir 
ve düşünceleri de adalet ve insafla incelemelidirler. Tarihçilerin birçoğu bu noktalarda 
yanılmaktadırlar. Ölçü ve mukayeselerden gaflet etmişlerdir. Olayları olduğu gibi ve zahiri 
sebebi ile nakletmişlerdir.  

Tarihle meşgul olanlar sosyal kaidelere ve tabiatın kanunlarına, ülke ve asrın hallerine, 
hadiselerin cereyanında, din, akide, mezhep, ahlak ve adetlerin hallerini ve haberlerini de 
iyice bilmelidirler. Zamanla yapılan değişiklikleri de nazara almalıdırlar.  

Hakikat ancak bu şekilde ortaya çıkarılabilir. 
 
** 
İbn-i Haldun bu bölümde Tarihçilerin haberlerini aklî ve ilmî delillerle tahlil edip 

tenkitçi bir nazarla eserlerini ve haberlerini inceler. Mübalağalı ifadeleri akıl ve mantık 
süzgecinden geçirir. Meselâ, Tih çölünde Musa’nın (as) ordusunun 600.000 olduğunu yazan 
Mesûdî’nin tarihini tenkit eder. Bu kadar askerin bulunamayacağını anlatır.  

Yine Halife Harun Reşid’in Bermekî’leri felakete uğratmasının sebebini kız kardeşi 
Abbase’nin Cafer b. Yahyâ el-Bermekî ile içkili iken cinsî münasebette bulunması ve Harun 
Reşid’in içki sofraları kurdurması gibi rivayetleri Abbase’nin dini bütün ve Harun Reşid’in 
adil birisi olduklarını nazara alarak, şerefli bir aileye mensubiyetini göz önüne getirerek (ki 
Abdullah b. Abbas’ın (ra) torunudur) şeref ve izzetlerinin müsaade etmeyeceğini de belirterek 
reddeder ve asıl sebebin devleti idarede kendisine zorluk çıkaran ve devlet hazinelerinin ve 
idarenin kendi tasarrufundan çıkması sebebiyle olduğunu beyan eder.  

“İyi ve kötü bir karaktere sahip bir kimse, bu halini insanlar bilmez sanır ise de onun bu 
hali belirsiz kalmaz” demişlerdir.  

İbn-i Haldun Tarihe yalan karışmasının sebeplerini şöyle izah eder: 
1. Fikir ve mezhep taraftarlığı, 
2. Haberi nakil ve rivayet edenlere inanmak, 
3. Bir diğer sebebi de maksatları ve amaçları unutma, 
4. Haberi duyar duymaz doğru olduğu vehmine kapılmak, 
5. Olayları ve halleri karşılaştırma keyfiyetini bilmemektir. 
 
 



BİRİNCİ KİTAP 
 

“Devlet askerle korunur; asker para ile beslenir; mal haraçla elde edilir, haraç 
memleketin mamurluğu ile temin olunur; memleketin mamurluğu adalet iledir. Adalet de 
valilerin hallerini ılsah ile, vali ve memurların hallerini ıslah ise vezirlerle olur. 

Hükümdarın tebasının hal ve durumlarını bizzat kendisinin yoklaması hepsinin başında 
gelir. Ta ki hükümdar tebasına edep vermeye muktedir olsun ve tebaa hükümdara itaat 
etmemezlik göstermesin.” (Nuşirevan-ı Âdil) 

 
Mamur bir ülke çiçekli bir bahçeye benzer. Bu bahçenin duvarı devlettir. Bu duvar 

ilkeyi yabancı istilasından korur. Devlet padişahtan ibarettir. Onların fikir, tedbir ve kudreti 
ile sünnetler ihya olur. Bu sünnetler devlet ve hükümet onunla kaim olan iktidar ve siyasettir. 

Devlet ve saltanat bir nizam olup asker ona kuvvet verir. Sonrası ise Nuşirevan’ın 
dediği gibidir. Bu hususlarda Aristo’nun, Nuşirevan’ın ve Müberrâ’nın kitapları mevcuttur. 
İbn-i Mukaffâ da “Kelile ve Dimne” isimli eserde yönetimden bahsetmiştir. Kadı Ebubekir 
Tartuşî de “Sirâcu’l-Mülûk” isimli eserinde siyasetten bahseder.  

İnsanın diğer canlılardan fakı şöyle özetlenir: 
1. Fikir, düşünce ve onun mahsulü olan sanayî 
2. Hüküm ve idarede yaşadıkça, kahır ve galebe sahibi olan bir başkasına muhtaç 

olmasıdır. İnsan kendisini koruyacak, yardım edecek ve yanlışları yasaklayacak olan birisi 
olmadan yaşayamaz. 

3. İnsanın cemiyet halinde yaşamaya muhtaç olması ve yeryüzünü imar ederek içtimai 
hayat içinde yaşamasıdır. İnsan fıtraten medenidir ve toplum içinde yaşayarak ihtiyaçlarını 
giderebilen bir varlıktır. 

İlim bir meziyet ve kemâldir. Veyahut ihtiyaç ve zaruret sevkiyle öğrenilir. Zaruri olan 
bir şey kemal olan nesneden önce gelir. Bu sebeple rızık talebi ilimden önce gelmektedir. 

 
Hayat-ı İçtimaiye Bir Zarurettir 
Hayat-ı içtimaiye insanlar için bir zarurettir. “İnsan tab’an medenidir” denilmiştir. Bu 

sebeple şehirde yaşaması zarurettir, bunun için şehre “Medine” denilmiştir.  
Allah insanları yeryüzünü imar ve tamir etsin ve düzenlesin diye “Halife” olarak 

yaratmış ve onlar üzerinde idareci yapmıştır. İhtiyaçlarını dünyanın her tarafına dağıtmış ve 
rızkını talep etmesi için hayat-ı içtimaiyeyi zaruri kılmıştır. Sonra hukuk-u insanı korumak 
için hükümete ve hâkime ihtiyaç duyulmuştur. 

 
Halkın Yaşayış Şekilleri 
Halkın bir kısmı münbit arazilerde bir kısmı kıraç yerlerde kıtlık ve ihtiyaç içinde 

yaşarlar. Çok besin almak ölçüsüz olduğu için bedende bozuk ehlat, kötü artıklar, pis kokan 
bozuk ehlat, yani safra, sevda, kan ve balgam husule getirir. Bunun kötü sonucu olarak 
renkler ve şekiller bozulur, suretler çirkinleşir. Bu rutubetin kötü buharı beyne sirayet eder, 
zihinler ve fikirleri körleşir. 

Nefsi açlığa alıştıranlar ve az yiyenlerin vücutları zarif, akıl ve zihinleri ilim ve marifeti 
çok güzel kavrar ve anlayışı iyi olur. Şekilleri mükemmel ve ahlakları da güzel olur. Açlık 
şekil ve suretleri güzelleştirdiği gibi, ibadet ve züht de yardım eder. Dünya lezzetlerinden 
uzaklaşanlar diyanet hususunda da bolluk içinde yaşayanlara nispeten daha yüksek 
seviyededirler.  

Nefis bir nesneye alışırsa o iş nefis için bir tabiat olur. Zira nefis her renge giren 
bukalemun gibidir. Doktorlar “Açlık helak edicidir” derler; maksatları terk-i âdetten neşet 
eden birdenbire yemekten mahrumiyeti kast ederler. Yoksa yavaş yavaş riyazete alışan 
helaketi mucip olmaz.  



Yenen gıdaların insan ruhu ve vücudu üzerinde etkileri vardır. Çöllerde deve eti yiyerek 
yaşayanların bedenleri iri olup deveye benzedikleri gibi, bağırsakları ve mideleri de büyük 
olur. Yedikleri maddeler zehirli de olsa tesir etmez. Şehirde ince ve nefis yemek yiyenler 
bunları yerlerse hasta olur ve zehirlenirlerdi. Az yiyen kimselerin hareket, suret ve 
ahlaklarının itidal dairesinde kalmasını sağlar. 

 
Rüya, Kehanet ve İdrak 
Kehanet ve düş insan nefsinin tabiatının eseridir. Nefs-i insani beşeriyetten sıyrılarak 

ruhaniyata yükselemeye müsaittir. Bu seyr-i sülük esnasında pek çok âlemlerle irtibat kurup 
pek çok menzillere uğrar. En mükemmeli nübüvvet, en ednâsı da rüyadır. 

Bunların hepsi lütf-u ilâhî iledir. İlimle kazanılmaz. Lakin ilimle kazanılan meziyetler 
vardır. Ama bunlar insanı ne kehânete ve ne de nübüvvete yükseltmezler. Ruhun rüyâda âlem-
i mânâdaki suretlere irtibatı zayıf ve karışık ve hayaldeki misali açık olursa yoruma ihtiyaç 
duyulmaz derecede açık ve net olur. Görüldüğü gibi vukua gelir. Bu yaratılışından gelir. Nefis 
tende oldukça istidat onda bulunur. Özel ve umumi olarak ikiye ayrılır. Özeli velilerde 
bulunur, umumisi ise tüm halkta. 

Rüyây-ı sadıka müjdeleyici olup nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Yani 23 yıl süren 
nübüvvetin 6 ayı rüyây-ı sadıka şeklindedir. Peygamberimizin (asm) melekûtî olan yüksek 
ruhânî istidadına mahsus rüyâlardır. İdrakte zâhirî ve bâtınî olmak üzere iki nevidir. İsrak-ı 
zâhirî beş duyumuzdur. Batınî ise ruhun merkezi ve insanı sevk ve idare ettiği beyin 
kuvvetleri iledir.  

Bedenin dinlenmesi için uyku gereklidir. Lakin ruh ve onun merkezi olan beyin ile 
yayıldığı merkez olan kalp asla yorulmaz ve durmazlar. Ruh ise yorulmaktan münezzehtir. 
Yüce Allah ruha ebediyet ve ebedî âlemlere irtibat imkânı bahşetti. Böylece ruh âlem-i mânâ, 
âlem-i gayb, âlem-i misal ve levh-i mehfûz ile irtibat kurma imkanına kavuştu. Bu imkânın 
istimali ise bedenin uyku vasıtasıyla irtibatını kestiği zaman olur. Gecenin soğuğu da buna 
yardım eder. Soğuğun tesiriyle hararet-i tabiiye bünyenin içine çekilir, engeller azalır. 

Hadis-i Sahihte “Rüya üç nevidir. Biri Allah’tan, diğeri Melek-i İlhamdan, üçüncüsü de 
şeytandandır.” Karışık rüya şeytandan, tabire muhtaç olan melekten, açık ve net olan rüyalar 
ise Allah’tandır.” Uykuda görünen ve gelecekle ilgili bilgi veren rüyay-ı sadıka bize her şeyin 
önceden yazıldığını ve kaderin varlığını ispat eder. 

Uykuda gaybe muttali olmak mümkün ise, uyku dışında da mümkün olması aklın 
gereğidir. Böyle olunca kahinlerin bir kısım haberleri öğrenip bize haber vermesi ve aynen 
çıkması da akla aykırı değildir, mümkünattandır. Allah hikmet sahibidir.  

Baz rüyalar birinin kast ve istemesiyle de olabilir. Ama ruh her zaman buna muktedir 
değildir. Perhiz ve riyazetle beraber zikir ile meşgul olan, haramdan azami derece kaçan 
kimselerin rüyaları sadıktır. Ve şu beş ismi okuyarak bir şeyi görmeyi kast etmesi halinde 
istenilen hasıl olur. “Ğağıs – Ba’dân – Yesvâd – Vağdâs – Tûfnâğâdis” Bu isimler istidadın 
kuvvetlenmesi içindir. İstidat kuvvetli ise, bir nesneye muktedir olmak değildir. Gerçeği Allah 
bilir… 



 
İKİNCİ KİTAP 

 
Göçebelik ve Yerleşik Hayat 
Göçebelik ve yerleşik hayat devreleri insanlar için tabii bir haldir. Göçebelik şehirlilik 

hayatından öncedir. Göçebeler şehir hayatına nispetle hayır ve iyiliği kabule daha yakın bir 
haldedirler.  

 
** 
Peygamberimizin (asm) ashabına hicret farz kılınmıştı. Lakin Mekke’nin fethinden 

sonra hicrete gerek kalmadı. “Mekke’nin fethinden sonra hicret yoktur” buyruldu. Şehirlilik 
hayatı başladı ve Peygamberimiz (asm) “Medine kötüleri dışarı atar” buyruldu. 

Sahabeler tüm dünyaya dağıldılar, böylece hicrete gerek kalmadı. Peygamberin ve 
Müslümanların korunmasına ihtiyaç kalmadı. Böylece Peygamberimizin (asm) vefatından 
sonra hicret sakıt oldu. 

 
** 
Göçebeler şehirlilerden daha mert ve daha şecaatlidir. Çünkü vahşi yerlerde kendilerini 

korumalarını öğrenirler. Valilerin hüküm ve emirleri altında bulunarak zulüm ve zahmetlere 
katlanmaları, şehirlilerin kuvvet ve şecaatlerini giderir. Onları korkaklığa alıştırarak 
kendilerini koruma kuvvetinden mahrum eder. Şehir hayatı insanı rahatlığa ve tembelliğe 
alıştırır. Rahatlık ve zenginlik rehavete sebep olur.  

 
Dinin Fonksiyonu 
En kuvvetli terbiye vasıtası dindir. Hz. Ömer (ra) der ki: “Şeriatın terbiye etmediği ve 

edep vermediği kimseyi Allah terbiye etmemiş ve ona edep vermemiştir.”  
Kadı Şüreyh (ra) demiştir ki: “Hiç kimse edep vermek maksadıyla çocuklara üç kereden 

fazlar kamış ile vurmamalıdır. Zira bu korkuyu netice verir, fıtrî değil sun’î öğrenmeyi netice 
verir, şecaat ve bahadırlığı giderir.”  

Her eksiklikten münezzeh olan yüce Allah insanların tabiatlarını hem iyilik hem de 
kötülük üzere yaratmıştır. “Fe elhemehâ fücûrahâ ve takvâhâ” bunun delilidir. İnsanların 
tabiatında şehvet ve kötülüğe meyil arzusu daha kuvvetlidir. İnsan dini kendisine örnek alarak 
kalbini ıslah ve nefsini terbiye edip iyilik yoluna girmezse, kalbi hayırdan ziyade şerre ve 
kötülüğe meyleder. İnsanların çoğu böyledir. Allah’ın hayır ve hidayet lütfettiği kimseler 
bundan müstesnadır. 

Birbirine zulmetmek, tecavüzde bulunmak insanlar için bir hulk ve bir karakterdir. 
Bunun için hükümet adamları ve hâkimlerin idaresi altında yaşayarak tecavüzden ve 
zulümden men edip ihkak-ı hak etmek zaruri olmuştur. 

 
Asabiyetin Önemi 
Kavimlerin şevket ve kuvvet kazanmaları ancak nesep bağı ile birbirlerine bağlanmaları 

veyahut buna benzer müşterek bir bağ sayesinde olabilir. Bunun için “İlm-i Ensabı” öğrenmek 
çok iyidir. Akrabalık bağları bu şekilde güçlendirilir. 

Kudret ve şevket sahibi olan bir kavim ve kabilelere ancak kendi kavminden olanlar 
başkanlık edebilir. Bunun için Peygamberimiz (asm) “İmamlar Kureyştendir” buyurarak 
Kureyşe ancak Kureyşî olan birisi başkanlık edebileceğini bildirdi. 

Asil bir aileden, şeref ve asalet sahibi olmanın gerçek anlamıyla kudret ve şevket sahibi 
olan sülalelere mahsustur. Başkalarının asalet ve şeref vasfı ile tavsifi ve teşbihi mecazidir.  



İnsanlar asaletleri yönüyle madenlere benzerler. Peygamberimiz (asm) “İnsanlar ahlak 
bakımından madenler gibidirler. Cahiliyede hayırlınız İslam’dan sonra da hayırlı ve 
şereflilerinizdir” buyurdular. 

Asalet nesip ve neseple kaimdir. Nesebi şerefli olan o derecede heybetli olur. Bir 
nesilden gelenlerde şeref ve asalet dört tabaka sonra sona erer. Bunun istisnaları vardır. 
Peygamberimizin (asm) sülalesi gibi…  

Güzel ahlak ve meziyetlerin devlet ve hakimiyete, kötü ahlak ve kılıklar ise devletin 
yıkımına sebeptir. Yenilmiş kavimlerin giyim ve kuşam, mezhep, diyanet ve diğer hususlarda 
galip olanları örnek alırlar. “Halk hükümdarın dini üzeredir” sözü bu şekilde anlaşılır. Yine de 
hüküm ve hakimiyet Allah’ın elindedir. 

 
Devletin Teşekkülü ve Devamı 
Devlet sistemi tamam kurulduktan sonra devlet asabiyet kuvvetinden müstağni kalabilir.  
Devletin din ve imana çağırması gücüne güç kattığı gibi devletin temelini de 

sağlamlaştırır. Din onların maslahat ve menfaatlerini basiretle düşünmeye sevk eder. Birlik ve 
beraberliği, uhuvvet ve muhabbeti din temin eder. 

Dine davet asabiyetten başka bir kuvvetle tamam olmaz. Zira bir düşünce etrafında 
halkı toplamak için kuvvetli bir kavmin arka olması gerekir. Peygamberimiz (asm) “Allah 
kavimleri doğru yola iletmek için davetçi olarak gönderdiği peygamberleri ancak kendisini 
koruyacak ve davetini yayacak olan kudretli kavmi bulunanlar arasından seçerek 
göndermiştir” buyurmuşlardır.  

Her devlet gücü nispetinde ülke ve yurtlara sahip olur, fazlasına sahip olamaz. Devletin 
sınırlarının genişliği ve ömrünün uzunluğu, o devleti koruyanlarının sayılarının azlığı ve 
çokluğu ile mütenasiptir. Şeref ve ululuğu bir şahısta toplamak devletin tabiatındandır. Bolluk 
ve refaha dalmak, sukünet ve rahatlığa kavuşmak devletin tabii bir halidir ve devletin de 
amacıdır. 

Devlet bir şahs-ı manevidir. Bir şahıs gibi doğar, büyük, ihtiyarlar ve ölür. Devleti 
kuranlar amaçlarına ulaşınca çalışmayı ve gayreti keserler, o zaman devlet duraklama 
dönemine girer. Tembellikle ihtiyarlar ve diğer güçlü devletler karşısında geri kalır ve ölürler. 
Devletin ömr-ü tabiisi bir insanın ömrü gibidir. Bir insan azami 120 sene yaşar. Devlet de 
böyledir. “Devletin ömrü yüz senedir” sözü meşhurdur. 

Hükümdarlık insanların tabii bir derecesidir ve toplumun dirlik ve düzeni için 
gereklidir. Devletin bütün eserleri asıllarındaki bütün kuvvetleriyle mütenasiptir. Devletin 
büyüklüğü ve güçlülüğü nispetinde anıtları da eserleri de sanatları da, sanatkarları da büyük 
ve değerli olurlar.  

Devlet başkanının görevi ihkak-ı hak ve adaleti temin etmektir. Hükümdarın tebaiyetine 
karşı şiddetli muamelede bulunmaları çoğunlukla devletin nizam ve düzenini bozar. 

 
Halifelik ve İmamet Meselesi 
Devlet başkanlığının mana ve önemi zalimin zulmüne mâni olup, mazlumun hakkını 

almak ve mazlumu korumaktır. Emniyet, asayiş ve sulh-u umumiyi temin etmektir.  
Etbâ Allah tarafından indirilmiş ve Şârî’den ibaret olan peygamberler tarafından halka 

tebliğ edilmiş ve şeriat olarak gönderilmiş kanunlar ile idâre edilirse buna dinî siyaset denir. 
Çünkü hilkatten maksat yalnız dünya hayatının dirlik ve düzeni değildir. Hayat-ı dünyeviye 
boş ve aldatıcıdır, sonu fena ve ölümlüdür. Yüce Allah “İnsan zanneder mi ki Biz onu boşuna 
yarattık!” buyurur. “Tesbih ederiz o Zât-ı Zülcelâli ki bunların hiçbirisini boşuna 
yaratmamıştır” buyurur.  

İnsanları yaratmaktan maksat onlara ahiret saadetini temin edecek olan din ile amel 
etmek ve ettirmektir. Şeriat-ı İlâhide iki dünya saadetini temin edecek esaslar va’z edilmiştir. 



Peygamberimiz (asm) “Dünyadaki iyi ve kötü, hayır ve şer tüm amelleriniz sizlere reddedilir” 
buyurmuşlardır. 

Şâriin maksadı her iki cihanın saadeti iken siyasetin maksadı yalnız dünyadır. Bunun 
için insanları şeriata uygun iş görmeye sevk etmek vaciptir. Siyasetçi aklî delil ve ahkama 
göre dünyevî maslahatları temin ve zararları def etmeye sevk eden kimsedir. Halifelik ise 
şeriatla iş görüp umumiyetle ahirete ait fayda ve maslahatı gözetmekle mükelleftir.  

Şaria göre dünya iş ve amellerinin hepsi de âhirete racidir. Halife de dünya siyasetini 
dine uygun olarak idare edip şeriat sahibi olan Peygambere naiblik eden kimsedir.  

 
Hilafetin Şartları ve Yönetim Gücünün Önemi 
Halifeliğin dini korumak ve dünya işlerini dini bir siyasetle idare etmek hususunda 

sahib-i şeriata naiplik etmektir. Buna “Hilafet” ve “İmamet” denir. İmam denmesi halkın 
namazda imama uyduğu gibi ona uymanın gereğidir. Hilafet “İmamet-i Kübradır.” İnsan 
yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Bunun için Hz. Ebubekir (ra) “Ben halifetullah değil, hilâfet-i 
Resulullah’ım demiştir. Hilafet aklen vacip ve halifeye itaat dinen vaciptir.  

İnsanların vazifesi “Ta’zimu li-emrillah ve’ş-şefakatü alâ halkillah” “Allah’ın emrine 
uymak ve mahlukata şefkatle muamele etmektir.” Yüce Allah buyurdu: “Ey iman edenler! 
Allah’a itaat edin, Resulüne itaat edin ve içinizden seçilen ulu’l-emre itaat edin!” buyurdular.  

Dini ve dünyevî işlerin tanzimi için imamet vaciptir. Zira dini ahkamı tatbik etmek 
vaciptir. Ahkam-ı şer’iye ise ancak asabiyet, şevket ve kuvvetle amelen tatbikata konabilir. 
Asabiyetin tabiatı ise devlet kurmayı gerekli kılar. İmametin şartı dörttür: İlim, adalet, ehliyet, 
akıl, fikir, iş ve amele tesir edecek derecede kusurlu olmamaktır.  

Halifenin Kureyşi olmasına gelince “İlk halifenin seçilmesi esasında ihtilaf çıkınca Hz. 
Ebubekir (ra) Peygamberimizin (asm) “Emirler Kureyştendir” hadisini rivayet ederek Ensar’a 
Kureyş’e tabi olmalarını tavsiye etmiştir.  

Asabiyet olarak şerefli ve güçlü olan Kureyş’in birlik ve beraberliği temin edeceği ifade 
edilmiştir. Sonradan Kureyş nimet ve lezzetlere dalmak suretiyle devleti koruma ve idare 
etme kudretini kaybettiği ve acemlerin İslam’a duhulü ile azınlık durumuna düştüğü ve devlet 
onları yeryüzünün her tarafına dağıtmış olduğu vecihle de devleti idareden aciz hale geldikleri 
için Arap olmayanlar onlara galip geldiler. Devlet idaresi de Arap olmayanların eline geçti.1 

Nitekim hadiste “Habeşli bir köle size emir olsa ona itaat edin, sözlerini dinleyip yerine 
getirin” hadisine bakarak halifenin Kureyşî olmasını reddedenler varsa da bunun manası 
“Mü’minin marufa itaat etmesi vaciptir. Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz” hadisi 
gereği maruf olan emirlere ve bu emri veren amirlere Kur’an ve sünnete ve marufa itaati 
emrettikleri sürece itaat edilmek gerektiğini ifade etmektedir. Yoksa hilafetin şartı olan 
Kureyşî olmayı reddetmek değildir.  

Hz. Ömer (ra) “Huzeyfe’nin azatlısı Sâlim sağ olsaydı onu halife naspederdim, 
liyakatinden şüphe etmezdim” sözü de bu nevidendir. Hem velâyet yoluyla “Kureyş’in 
azatlısı olmak yönünden Kureyş’e mensup olmuştur. Hz. Ömer (ra) hilafetin kusurlardan 
salim birisine devretmenin önemini böyle ifade etmiştir.  

Hilafette Kureyşi olma şartını reddeden Kadı Ebubekir Bakıllânî’dir. O Kureyş’in 
asabiyetini şevket ve kudretinin zayıflayıp devleti idarede acze düştüğünü görüp bu şartı 
reddetmiş ise de ekseri ulema bu durumda bile Kureyş’in hilafeti konusunda sebat etmişlerdir. 
Bakıllanî ise hilafet için asabiyetin çok önemli olduğunu ilim ve diyanetin yeterli olmadığı 
ümmetin icmaına ve ittifakını sağlama konusunda yetersiz olduğu hususunda ısrar edip 
cumhurun fikrini reddetmiştir.  

 
1 Peygamberimizin (asm) “Kur’ân-ı Kerimi Arap lahni üzere okuyun” hadisinde ifade edildiği gibi “İmamlar 
Kureyş’tendir” hadisi de “Fıtratı” tavsiye eder. Fıtratın gereği ne ise o yapılmalı. Bu ise manay-ı Hadis daha 
muvafıktır. Yani güçlü olan hâkim ve âmir olur. (M. Ali KAYA) 



Sahib-i şeriatın maksadı Kureyşi hilafette yüceltmek ve kutsamak değildir. Birliği ve 
dirliği temindir. Bu da asabiyetin gücü ile olur. Kureyş’in şevketi ve kudreti o zamanda 
mevcuttu. Bu durum Emevî ve Abbasî dönemlerinde de devam edegelmiştir. Şevket ve 
kuvvetle fütühatlar devam etmiştir. Birlik ve dirlik ihtilafların giderilmesi Kureyş’in, 
dolayısıyla Mudar’ın gücü ile temin edilmiştir. Abbasilerden sonra hilâfet altüst olup Arap 
asabiyeti çığırından çıkınca fütuhat durmuştur. Bunu iyice inceleyip araştıranlar bilirler.  

Hilafet ancak kendisini destekleyen güçle hükmünü icra edebilir. Bir göreve ancak o 
görevi yapabilme kudretine sahip olan çağrılır. Muhatap güçlü olandır. Tebâ ise güçlünün 
gücü ile ve isteği doğrultusunda iş yapmaya memurdur. Şer’î emirler de bunun için erkeklere 
hitap şeklinde gelmiştir.  

Nitekim İmam İbn-i Hatip Fahreddin-i Râzî kadınlar hakkında der ki: “Ahkâm kıyas 
yoluyla kadınlara tamim edilmiştir. Zira onlar kendi kendilerine sahip olmayıp erkeklere 
tabidirler ve erkeklerin idaresine bırakılmıştır. Kızlar babalarının, kadınlar kocalarının 
idareleri altındadırlar. Ancak özel hükümler ibare ve kelimelerin delaleti ile bizzat kadınlara 
nazırdır.” 

Kavim ve nesillerin idaresi de böyledir. Hüküm ve idare ancak kuvvet, kudret ve 
ehliyeti ile galip olanlarındır. Güç var; ama ehliyet yoksa hüküm geçicidir. Ehliyet de varsa o 
taktirde idarecilik devamlıdır.  

Sonradan hilafet ve idare asabiyet ve ehliyet yönünden güçlü olan Türklerin eline 
geçmiştir. Şeriatın emri fıtratın gereği doğrultusundadır. Şer’î emir ve yasaklar ve ahkâm-ı 
şer’iye nadiren vakıa mutabık olmaz. Doğrusunu yüce Allah bilir.2  

 
Şia’ya Göre Hilafetin Şartları 
Şia etbâ ve arkadaş ve taraftar anlamındadır. Istılahda ise Hz. Ali’ye (ra) taraf olanlara 

denilmiştir. Hilafetin tayin ve silsile yoluyla olduğuna ve bu işin ümmete bırakılmadığına, 
istişare ve seçim yoluyla olmadığına inanırlar. Akıl, istişare ve maslahat icabı ümmetin seçimi 
ile olan hilafeti kabul etmezler. Bu hususta ittifak etmişlerdir.  

Fikirlerinin özeri şudur: 

 
2 Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Peygamberimizin (asm) hadis-i şeriflerini anlama noktasında bazı usuller 
belirlemiştir. Bunlardan birisi de şöyledir: “Bazı âyât ve ehâdis vardır ki, mutlakadır; külliye telâkki edilmiş. 
Hem öyleler vardır ki, münteşire-i muvakkatedir; daime zannedilmiş. Hem mukayyed var; âmm hesap edilmiş.” 
(ESDE, Sünühat, 311.) Buna göre “Hilafet Kureyştedir” hadis-i şerifi “Benden sonra hilafet otuz senedir” hadis-i 
şerifine göre “Hulefa-i Raşidin” döneminin tam olarak kast edildiği anlaşılır. Sonra Emevi ve Abbasi’ler de 
Kureyşi oldukları için kısmen saltanat şeklinde de olsa Kureyşî olarak devam etmiştir. Sonra İbn-i Haldun’un da 
belirttiği gibi Türklere geçmiştir. Zira Peygamberimiz (asm) “Amcamın oğullarından hilafeti Deccal alacak” 
hadisine göre Cengiz ve Hülagu orduları Abbasi devletini yıkarak hilafeti ortadan kaldırmışlardır.  
 
Hilafetin iki yönü vardır. Birincisi saltanat ile devleti yönetmek, ikincisi de dini ikame etmek. Hulefa-i Raşidin 
döneminde bu ikisini birden yürüttüler. Ancak Hz. Hasan (ra) saltanat ile hilafeti birbirinden ayırdı. Saltanatı Hz. 
Muaviye’ye bıraktı, kendisi Hakaık-ı İslamiye olan Kur’an ve Sünnete, İman ve İslam’a hizmeti esas aldı. 
Böylece hilafet manen yine Kureyş elinde kaldı. Daha sonra Eimme-i Ehl-i Beyt bu manadaki hilafeti devam 
ettirdiler. Nesillerinden mücedditler, müçtehitler ve tarikatın şahları ve aktapları gelerek ta kıyamete yakın 
gelecek olan Mehdi-i Âl-i Beyte kadar manevi hilafet bu şekilde devam ederek Ahkam-ı Dini ve Sünnet-i 
Peygamberiyi ihya ederek dini muhafaza ve ikame ettiler. Bu sebeple Peygamberimizin (asm) “Kıyamete kadar 
hilafet Kureyştedir” “Kureyşten on iki imam gelip dini tahkim etmedikçe kıyamet kopmaz” hadis-i şerifleri 
hükmünü icra etti. On üçüncü olarak da Mehdi-i Âli Beyt gelerek bu hilafeti tamamlayacağı hadis-i şeriflerde 
ifade edilmiştir. Bu sebeple Mehdi’nin dünya hakimiyeti manevi olarak akıllar ve kalpler üzerinde olup maddi 
saltanatın pek çok fevkındadır. Maddi saltanatla ve devlet gücü ile hâkim olmaya çalışan Deccal ve Süfyan’ın 
karşısında bu manevi hilafet ile, ilimle, iman ve Kur’an hakikatlerinin akıllara ve kalplere hâkim olmasıyla 
yıkılıp hilafet manasında bir yönetim ile dünyada Mehdi’nin hâkim olduğu bir parlak saadet dönemi olacaktır. 
Dünya devletleri ve yöneticileri programlarını Mehdi’nin gösterdiği istikamette şekillenecek ve insanlığa İman 
ve Kur’an hakikatleri hâkim olacaktır. (M. Ali KAYA) 



“Hilafet dinin temelidir. Peygamberin halife tayin etmesi nübüvvetin gereğidir. İmamı 
bizzat tayin eden İmam-ı Masum olmalıdır. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) Hz. Ali’yi vasi 
tayin etmiştir. Vasi tayin etmek demek halife naspetmek demektir.” 

Bu hususta Ehl-i Sünnet ulemasınca bilinmeyen, şeriatı nakledenlerin de habersiz 
olduğu birtakım rivayetleri delil diye ileri sürerler. Bu iddialarının çoğu gerçekte uydurma 
olup senetleri zayıftır. Delâleti açık olan ise “Men küntü mevlâhu fe-Aliyyun mevlâhu” “Ben 
kimin velisi, dostu isem, Ali de onun velisidir, dostudur” hadisidir. Onlar buradaki “Mevlâ” 
kelimesini “Veli” tabirini “Halife” manasında tevil ederek “Peygamberimiz Ali’yi halife tayin 
etmiştir; ama Ebubekir, Ömer ve Osman bu hakkı ona vermemiştir. Ali de onlardan korkmuş 
ve “Takıyye” yaparak bu haksız hükme boyun eğmiştir” derler. Burada şecaat kahramanı olan 
Hz. Ali’yi (ra) korkaklıkla itham etmek vardır. Bu da onların Ali sevgisinin hakiki olmadığını 
ifade eder.  

Onlar ayrıca “Allah’a ve Resulüne itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de itaat edin” 
ayetindeki “ulu’l-emr” nassını Hz. Ali’ye itaat edin şeklinde tevil ederler. Ayrıca 
Peygamberimizin (asm) Mekke döneminde Kureyş’e “Kim bana dini yaymak ve korumak 
hususunda yardım edip canını feda eder?” demesine Kureyş’in sessiz kalıp daha çocuk yaşta 
Hz. Ali’nin (ra) “Ya Resulallah! Ben sana yardım ederim” demesini delil olarak ileri sürerler. 
Bunlar delaleti açık nasslardır. Onlar bu şekilde tevil ederken gizli delalet eden pek çok 
rivayetleri de tevil yoluyla kabul eder ve delil olarak ileri sürerler. 

Şia’nın Zeydiler hariç diğerleri ilk üç halifeye iftira ederler. Yalnız Zeydî’ler ta’n ve 
iftira etmemekle beraber Hz. Ali’yi diğer halifelerden üstün tutarlar. 

 
Hilafetten Saltanata Geçiş 
Devlet milli toplulukların tabiatı gereğidir. İhtiyarî olarak kurulmaz. Varlık ve onun 

düzen ve tertibi için zaruret olarak ortaya çıkar ve medeniyetin ve müessesleşmenin gereğidir, 
hakimiyetini kanunlar ve müesseseler vasıtasıyla hükmünü icra eder. Bir ruh ve bir edeal 
etrafında toplanarak devam eder ve birlik ve dirliği temin ederler. Asabiyetle güç ve kuvvet ve 
kudrete sahip olur. Ancak sahib-i şeriat asabiyeti kabul etmekle beraber asabiyet-i cahiliyye 
denilen ırkçılığı reddeder. Zira ırkçılık birlik ve dirliği bozar. Gaye ise “İnne ekremekum 
indallahi etkâküm” “Allah katında en hayırlınız Ondan en çok korkanınızdır” ferman-ı ilâhî 
mucibince “Takva” esastır. 

Halife Hz. Ömer (ra) Şam’a gelince Hz. Muaviye (ra) onu hükümdar gibi karşıladı. Hz. 
Ömer (ra) “Ey Muaviye! Kisrâları mı örnek alıyorsun?” diyince “Yâ Emire’l-Mü’minîn! Biz 
düşman karşısında ve sınırdayız. Biz onlara karşı bu şekilde övünmek ve izzet-i islâmiyeyi de 
korumak zorundayız” diyince şer’î delillere dayanan bu söz üzerine Hz. Ömer (ra) sustu. Dini 
maksada ve maslahata uygun delilini reddetmedi. Dolayısıyla Hz. Muaviye’nin tavrını 
reddetmedi.  

Araplar sade bir çöl hayatından medenî milletlerin bol ve refah içindeki hayatına zor 
geçiş yaptılar. Onlar gibi yaşamaya başlayınca da güçlerini kaybettiler. Saltanat ile de bir nevi 
dünya düzenine uydular. Bu sebeple Hilafeti bıraktılar.  

Devletçilik tabiatı şeref ve ululuğun bir şahısta toplanmasını icap ettirdi. Hz. Muaviye 
saltanatı seçti. Muaviye’ye muhalif olanlar dahi bu tabiatın icabı yanına yer alıp ölümü 
seçtiler.  

Devleti kurduktan sonra koruma ve etbaının istirahati gibi maslahatlar bunun devamını 
gerekli kılar. İdarecilik arzusunda olamayanlar dahi Halife Ömer b. Abdulaziz (ra) gibi 
istediği halde bunu bırakamaz. Nitekim o “Hilafetten çekilip gücüm ve kudretim yetseydi 
Kasım’ı halife yapardım” derdi. Bunu istese de yapamazdı. Çünkü ihtilafların önünü 
alamazdı. Bunun için Hz. Muaviye (ra) kendisini oğlu Yezid’i veliahd yapmak 
mecburiyetinde hissetti. Bu hususta devletin ve milletin asabiyeti icabı emir ve saltanatı 
şahsında toplayan Hz. Davud (as) ve Süleyman’a (as) uydu. Yezid’in fıska ve fücura 



dalacağını bilemezdi. Mervan b. Hakem ve diğerleri de kudretleri dahilinde adaletle halkı 
idareye çalıştılar. Ama halkın tabiatı bozuk olunca düzgün iş yapmak o nispette zor olur. Zira 
halkta “zühd ve takva” olmazsa yöneticiler “hak ve adaleti” gerçekleştiremezler. Memurların 
zulmü dahi padişahlara yüklenip mesul durumuna sokar. Tabiînden sonra ise bir takım iyi ve 
kötü idareciler gelmiştir.  

Devletin idaresi hilafetin ilk yıllarında hilâfet tarzında olup o çağda herkes kendisinin 
yasakçısı idi. Bu güç dindi. O zaman dinlerini dünyadan üstün tutarlardı. Kendileri helak olsa 
bile dine zarar gelmesin derlerdi. Bu sebeple Halife Hz. Osman (ra) ölümü göze aldı. 
Müslümanlar arasında ayrılık husule gelmesin diye kendisinin korunmasını istemedi ve ehl-i 
imana kılıç çekmedi.  

Hz. Ali (ra) dünya siyaseti için siyasetin gereği olan hile ve hud’aya aslâ taviz vermedi. 
Mugire b. Şu’be’nin “Hilafet gücü eline geçene kadar valilerin kararnamelerini imzalamamayı 
ve atama yapmamaya sonra istediği gibi davranmasını tavsiye etti.” Bu devlet idaresinde bir 
politika içindi. Hz. Ali (ra) “Dinde müdahane yoktur” diye şeriattaki dürüstlüğe uymadığı 
gerekçesi ile reddetti. Onlar dünya işlerini bozar, dini onarırlardı. Bu ise şâirin ifadesi ile: 

“Dini parçalayarak dünyamızı yamıyoruz. 
Hem dini hem dünyayı böylece kaybediyoruz.” 
Hz. Hasan’ın (ra) altı aylık hilafetinden ve saltanatı Hz. Muaviye’ye devretmesinden 

sonra hilafet saltanata ınkılap ederek hilafetin asıl gayesi olan dini muhafaza “Hilafet-i 
Maneviye” şeklinde yine Kureyşî olan müceddit ve müçtehit imamların elinde kaldı. Onlar 
dünya saltanatından ve siyasetten kat-ı alaka ederek halkın istikameti ve adalet-i hakikiyeyi 
temin için halkı irşad vazifesini üzerlerine aldılar ve din bu şekilde korunarak geldi. Saltaant 
ise kendisini asabiyetle ve kılıç zoru ile korumuş ve halkı bu şekilde korumayı esas almıştır.3 

  
Biatın Anlamı 
Biat itaat etmeye söz vermek anlamındadır. Bir emire biat eden kimse kendi ve tüm 

Müslümanların idare ve hâkimiyetini ona teslim edip, idare işine ait hiçbir hususta onunla 
çekişip muhalefet etmeyeceğine dair, hoş gördüğü ve hoş görmediği işi zorlayarak dahi olsa 
yerine getireceğine söz vermiştir.  

Biat el üzerine el koyarak yapılır. Bu alışverişte “Bâe” yani “sattı” fiilinden neş’et 
etmiştir. Biat böylece el sıkışmak ve yetki vermek anlamında olur. Şeriatte Akabe Gecesi ve 
Şecere biatında olduğu gibi el üzere el koyarak yapılmıştır. Kur’ân-ı Kerim bu biat meselesini 
“Sana bi'at edenler, aslında Allah'a bi'at etmişlerdir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Kim 
bağlılığını bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği söze bağlı 
kalırsa, Allah, ona büyük bir ödül verecektir.” (Fetih, 48:10) ayeti ile Peygamberimize 
sahabelerin biatını haber verir.  

Halifeler kendilerine sadakat andı içirirlerdi. Meselâ “Biatını bozduğun taktirde üç 
talakla hanımın boş olsun!” gibi. Bu biata “Eyman Biatı” denirdi. İmam Malik (ra) bunun 
geçerli olmadığına fetva vermiş, ikrahı delil göstermiştir. Bunun için mihnete uğramış ve 
kendisine büyük zulümler yapılmıştır.  

Sonra biat, el-etek öpme gibi Kisra’lara yakışan tarzda biat alınır olmuştur. Buna da biat 
denmesi mecazidir. 

 
3 Ancak yine İbn-i Haldun’un da işaret ettiği gibi devlet asabiyetle kurulsa da zamanla medeniyetin ve devlet 
kurumlarının sistemli hale gelerek kanun hakimiyetini tesis ettiği ve insanların da güçlerini kanundan aldığı 
medeni bir devlet haline gelirse asabiyet yerine kanun kuvveti hâkim olur. Asabiyette güç bir şahısta toplanır. Bu 
da istibdada sebep olur. İstibdadın olduğu yerde hürriyet ve adalet tam sağlanamaz. Hem asabiyet kendi ırkını 
tercih eder, adalet edemez. Kanun hakimiyeti ise devleti asabiyetten kurtarır ve medenî devlet haline getirir. Bu 
devletin ömrü de ilelebet payidar olur. Asrımızda Bediüzzaman Said Nursi hazretleri devletin “Hürriyet, Adalet, 
meşveret ve kanun hakimiyeti” üzerinde kurulması halinde ilelebet payidar olacağını izah etmiş, bu sebeple 
Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasinin bu temel prensipler üzerinde hareket etmesi gerektiğini izah etmiştir. 
(M. Ali KAYA) 



Veliaht Tayini 
Veliaht tayini Hz. Ebubekir’in (ra) tatbikatıdır. Ümmet bunun cevazına ittifak 

etmişlerdir. Hz. Ömer (ra) böyle seçilmiştir. Hz. Ömer (ra) ise Aşere-i Mübeşşere’den sağ 
olan altı sahabeye halife adayını tespit etmeyi vasiyet etmiştir. Onlar da kamuoyu yoklaması 
ve istişarelerle adaylarını tespit ettiler ve işi yine seçime, yani biate bıraktılar. Sonuçta Hz. 
Osman (ra) böyle seçildi. 

Hz. Muaviye (ra) ise o gün devlete hâkim olan Emevî Sülalesinin kendisinden olmayan 
birisini kabul etmeyeceklerini düşünerek Yezid’i veliahd göstermiştir. Burada maslahat olarak 
halkın itaatini ve Emevî Sülalesinin ittifakını nazara almıştır. Kureyş’ten olan Emevîlerin bir 
başkasına itaati o gün imkânsız gibiydi. Hz. Muaviye devletin dirliğini ve birliğini böyle 
düşünmüştür.  

Birisi Hz. Ali’ye (ra) sordu: “Sizden önceki üç halifenin hilafetinde ittifak varken, sizde 
niçin ihtilaf oldu?” Hz. Ali (ra) cevaben “Onlar benim gibi hak ve adalete razı, nefsin mekr ve 
hilelerinden uzak kimselerin çağında hükümet oldular. Ben ise sizin gibi dünya ve nefis 
arzuları peşinde olan garazkarların ve hak ve adaleti nefsi arzuları için isteyenler zamanında 
yönetime geldik” diye imanın ve dinin devlet otoritesindeki önemini belirtmiş oldu. 

Hükümdar zalim de olsa ulema “maslahat-ı umumî” ve toplum düzeninin muhafazası ve 
fitnenin çıkmaması için itaat yolunu ihtiyar ile idarecilere nasihatle zulümden men’e çalıştılar.  

Hz. Ömer (ra) veliaht tayini hususunda kendisinden fikir sorulunca şöyle dedi: “Vasiyet 
etsem selefime muhalefet etmiş olmayacağım; Hz. Ebubekir (ra) böyle yaptı. Vasiyet 
etmesem yine selefime muhalefet etmiş olmayacağım; çünkü Resulullah (asm) veliaht tayin 
etmemiştir.” 

İmamet halkın oy ve iradesine bırakılan, umumum menfaat ve maslahatı için gerekli 
olan bir görevdir. Dinin temeli ve esası değildir. (Şia bu hususta yanılmıştır.) Şia’nın bu 
meseleyi dinin temeli gibi göstermesinden dolayı Ehl-i Sünnet kelamcıları meseleyi izah için 
Kelam kitaplarına almışlardır. Dinin esası olsaydı Peygamberimiz (asm) Hz. Ebubekir’i (ra) 
imam tayin edip bu konuda ısrar ettiği gibi, halife konusunda da ısrarcı olurdu. 

Sahabeler de “Resulullah (asm) Ebubekir’i (ra) dinimize memur etti ve razı oldu; biz de 
dünya işlerimizde ondan memnun olmayıp niçin razı olmayalım” dediler. Bu da 
Peygamberimizin (asm) Ebubekir’i hilafet için tayin etmediğinin delilidir. 

Bu konudaki ihtilaflara gelince: 
Sahabeler arasındaki ihtilaf içtihat yüzünden ve dini işlerden dolayı idi. Kendi nefisleri 

için değildi. Bu ihtilaf sahih naslardaki içtihat ve anlayış farklılığından doğmuştur. İhtilaflı 
meselelerde ittifak olmadığı için birbirlerini yanlışlıkla ittiham edemezler. Zira hangisinin 
daha isabetli olduğu belli değildir. Bu durum ise ittifakla günah sayılmaz. 

Hz. Ali (ra) ile Muaviye (ra) arasındaki ihtilaf ise Hz. Osman (ra) şehit edildiği zaman 
sahabeler çeşitli beldelere dağılmış idiler. Medine’de bulunanlar Hz. Ali’ye (ra) biat ettiler. 
Bir kısmı da sair yerlerdeki sahabelerin toplanıp gelmelerini ve onlarla beraber biat etmelerini 
beklediler. Böylece ittifak sağlanmadı. Sa’d, Said, Abdullah b. Ömer, Usame b. Zeyd, Muğire 
b. Şu’be, Abdullah b. Selam, Ebu Said el-Hudrî, Kaab b. Mâlik, Hassan b. Sabit (radıyallahü 
anhüm) gibi meşhur sahabelerin Medine’ye gelmeleri beklendi. Bunlar ise Hz. Ali’nin (ra) 
Hz. Osman’ın (ra) katillerini bulup cezalandırmasını beklediler ve Hz. Ali’nin (ra) Hz. 
Osman’ı (ra) koruyamadığı zannına kapıldılar.  

Hz. Muaviye (ra) ise hilafeti dava edip Hz. Ali’yi (ra) açıktan suçluyordu. Hz. Aişe (ra) 
Mekke’de idi. Zübeyir (ra) ve Talhâ (ra) da Hz. Ali’ye biat ettikleri halde muhalefet edince 
Hz. Muaviye (ra) güçlendi ve sahabelerin biat hususundaki ihtilafı kuvvet kazandı. 

Hz. Ali (ra) ise Medine’deki sahabelerin biatının delil olup diğerlerinin buna itirazsız 
itaat edeceği düşüncesinde idi. Böylece güç kazandıktan sonra umumî fitnenin neticesi olan 



hadiselerin yine umum içtimâi efkarın düzelmesi ile düzeleceği ve o zaman âdilâne bir şekilde 
suçluların cezalandırılacağına kânî idi.4 

Sonradan Muaviye (ra) Amr b. Âs (ra) Hz. Aişe (ra) Abdullah b. Zübeyir (ra) ve 
Talha’nın (ra) yanıldıkları müçtehitlerin ittifakı ile ulema tarafından anlaşıldı, fakat bu içtihat 
meselesi olarak kabul edildi ve bu harplerde ölenlerin her iki tarafta da samimi olanlarının 
şehit olduğuna hükmedildi. 

Bu konu yine Hz. Ali’ye (ra) soruldu: “Cemel ve Sıffınde ölenlerin hepsinin kalpleri 
temiz olup hak için savaştığına inanarak ölenlerin cennetlik olduğunu ifade etti.”  

 
Halifenin Memurları  

 
1. Valiler 
2. Kadılar 
3. Şahitlik (Noterlik) Müdayene ayeti ile sabittir. 
4. Muhtesiplik (Emniyet ve Zabıta) 
5. Askeri komutanlık. 
 
Bil ki kılıç ve kalem, yani asker ve memur emirin devlet idare edebilmesi için 

vasıtalardır. Devlet bu ikisi ile kaimdir. 
 
Sikke: Hakimiyet simgesidir. Hicri 74 yılında kadar Araplar Bizans dinarı ile Acem 

(İran) dirhemi kullandılar. 74 yılında Emevi Halifesi Abdulmelik Haccac’a dinar ve dirhem 
darbetmesini emreder. Hicretin 76 yılında bu paraların sürüme çıkarılmasını ve bunlara 
alışverişi emretti. Üzerine de “Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir” yazısı kazıldı. 

 
Mühür: Saltanat alametidir. Peygamberimiz (asm) devlet başkanlarına mektup yazınca 

“Mührü olmayan mektup ve fermanlara önem verilmediği söylendi.” Peygamberimiz (asm) de 
bir mühür yaptırdı ve üzerine “Muhammed Resulullah” yazdırdı. Yüzüğe bastırıp parmağına 
taktı.  

Hutbelerde dua okunması ve camilerde halifeler için özel maksureler yapmak da 
Müslüman halifelere mahsus adetlerdendir. İlk maksure yaptıran Muaviye b. Ebî Süfyandır. 
Hariciler saldırıp yaralayınca koruma tedbiri olarak yaptırmıştır. Minberde halifeye dua etmek 
de İslam adeti oldu. İlk minber yaptıran da Amr b. Âs’dır. (ra) Kendi yaptırdığı camiye 
yaptırmıştır. İlk halifeye dua eden de Abdullah b. Abbas (ra) olup Basra valisi iken halife Hz. 
Ali (ra) için “Allah’ım hak ve doğruluk hususunda Ali’ye yardım et!” diye dua etmiştir.  

İlk kuruluş ve sadelik döneminde devletler yeniliklere karşı çıkarlar, ama sonra refah 
artıp zenginleştikçe, genişlik ve bolluğun tadını tadınca yeniliklere meyyal olur ve medeniyet 
namına diğer ülkelerde ne varsa alırlar. Hatta başkaları ile yarışırlar.  

 
Vergiler 
Devletin ilk kuruluşunda tebaa üzerine yüklenen vergiler azdır; fakat çok mal ve para 

toplanır. Devlet yıkım çağına gelince tebaya ağır ve çok vergiler yüklense de az mal ve para 
elde edilir. Sebebi, devlet dine ve şeriata göre tebayı idare ederse haraç, cizye ve zekât alır. 
Bunlar hafif vergilerdir.  

 
4 İlk üç halife zamanında toplumda sahabeler çoğunlukta idi ve toplum adalete yardımcı oluyordu. Hz. Ali (ra) 
zamanında ise, toplumda fitne çoğaldı, halk adalete yardımcı olmak yerine lakayt kaldı ve bir kısmı da fitneye 
kapılarak zalimlere yardımcı oldular. Bir kısmı ise mütehayyir kalarak fitneye bulaşmamak için her iki taraftan 
da uzak durdular. Zira kafaları karıştı, hak ve hukuk ortada kayboldu. Ulema kısmı dahi bu konuda ihtilafa 
düştüler ve halkı da şaşkına çevirdiler. Bu sebeple Hz. Ali’nin (ra) işi zorlaştı. Muaviye taraftarları da her 
olumsuz hadiseyi Hz. Ali’ye muhalefet için kullandılar.  



Vergi az olunca tebaa çalışır, gayret eder ve ülke bayındır olur. İstihsal artar, mal ve 
para kazanma yolu çoğalır. Bir ülkede bayındırlık artar ve vergiler azalırsa o devletin 
hakimiyeti devamlı ve istikrarlı olur. Zamanla devletin menfaatini düşünen ve onu ileri 
götüren akıl, zekâ ve sistem yerini alır. İhtiyaçlar çoğalır, bunun sonucu yeni ve ağır vergiler 
gelir. Çalışmanın tebaaya faydası az olur. Ümitler boşa çıkar ve tebaa az çalışır. Ülkenin 
bayındırlığı bundan zarar görür. İstihsal azalır vergi çoğalırsa devlet de bundan zarar görür.  

Yurdu imar etmenin temeli tebaaya az vergi yüklemektir. İstihsal artarsa vergi de çok 
toplanır. Bir ülkeyi bayındır hale getiren halkın ümitle çalışması ve üretimdir. Devlet 
yıkılmaya yüz tuttuğu devirde pazarda satılan her şeyden vergi alır duruma gelir. Buna 
rağmen vergiler azalır; ama israf arttıkça artar. Askerlerin ücretleri ve aylıkları da buna göre 
artar.  

 
Devletin Ticaretle İştigali  
Yöneticilerin ve devletin ticaretle meşgul olması tebaası için zarardır. Devletin ticaret 

yapması tâcirleri zor duruma düşürür. Devletin arazi ekmesi ve hayvan yetiştirmesi de 
böyledir. Bu durum çiftçileri zor duruma düşürür. Çitçi ekip biçmekten ve hayvan 
yetiştirmekten vazgeçer ve vergi toplamak da zorlaşır. Devletin kazanç için yaptığı masraf 
vergiden elde edeceği kazançtan daha az olur. Bazen de zarar eder; ama memurlarına vereceği 
maaş devam eder.  

Devlet ticaretle uğraşmadan, alışveriş tebaası tarafından yapıldığı zaman bunlardan 
toplayacağı vergiler daha az gelir temin eder. Tebaa çalışırsa ülke bayındır olur. Çalışmazsa 
bayındırlık bozulur, vergileri artırsa da daha az toplar. Fiyatlar yükselir. Tebaa severek 
çalışırsa vergileriyle devlet de güçlü olur. Halkın zenginleşmesi, servetlerin artması devletin 
gelirini çoğaltır. 

Devletin memurlarına verdiği ücreti azaltması de devletin gelirini eksiltir. Çünkü 
piyasaya para sokup ticareti hareketlendiren memurlar, işçiler ve askerlerdir. Bunlar diğer 
sınıflardan daha ziyade alışveriş ederler ve servet biriktirme emelinde değillerdir. Şayet 
bunların maaşları kısılırsa piyasada durgunluk başlar. Ticaret mallarının karı azalır. Devlet 
bundan zarar görür.  

Para ve servet tebaa ile devlet arasında ortak olup tebaadan devlete, devletten tebaaya 
dolaşır durur. Devlet parayı saklarsa tebaanın eline para geçmez. Rızkı veren Allah’tır. Fazl 
ve keremiyle muvaffakıyet bağışlar. Yukarıda belirttiğimiz şeyler Allah’ın kulları için 
va’zettiği konulardır.  

 
Zulmün Devlete Verdiği Zarar 
Zulüm bayındır yerleri yıkar, yurdun bayındırlığını da giderir. Zulümle malı elinden 

alınan kimsenin mal ve servet kazanma hususundaki emel ve ümitleri kırılır. Çalışmaktan 
elini çeker ve tembelliğe meyleder.  

Devletin görevi hürriyetleri sağlayarak hak edene hak ettiğini vermek, haksız olanı 
tespit ederek cezalandırmak ve halkı çalıştırmaktır. Bu ise hürriyet, güvenlik ve adaletle 
mümkündür. Bu sebeple toplumda huzur ve asayişi sağlamak çok önemlidir ve bunu ancak 
devlet yapar. Devlet halkı korumalı ve kazancını artırmalıdır ki onları kendisine bağlasın ve 
daha fazla vergi alabilsin. Zulüm ahaliyi korkutur ve kaçırır. Bilhassa tüccarları, 
müteşebbisleri ve ilim ehlini devletten soğutur.  

Fars kıralı Behram b. Behram veziri Mubezan ile beraber bir harabeden geçerken bir 
baykuşun ötüşünü duyar ve Mubezan’a sorar: Bu baykuş ne diyor?” Mubezan da bilinen 
hikâyeyi nakleder ve zulmün beldeleri harap ettiğini ifade eder. Şöyle der: 

“Ey Hükümdâr! Devlet ancak şeriatın ahkâmını ve kanunların hakimiyeti, Allah 
korkusu ile Allah’a ibadet ve itaatle, Allah’ın emirlerine uygun ülkeyi idare etmekle devam 
eder. Şeriat ise ancak devletle carî olur. Devlet de idarecinin dirâyeti ve gücü ve kudreti ile 



güçlü hale gelir. Devlet de yöneticinin dirayeti ve gücü ve kudreti ile güzel idare edilir. 
Memur ve asker ancak para ile yaşar ve devlete bağlanır. Mal ve servet de yurdun bayındırlığı 
ile elde edilir Bayındırlık ise ancak hürriyet ve adaletle sağlanır. Hürriyet Allah’ın insanlara 
en büyük ihsanıdır. Adalet ise Allah’ın insanlar içine koyduğu ölçüdür. Hükümdarın vazifesi 
ise insanların hak ve hürriyetlerini korumak ve adaleti temin etmektir.” 

Mal ve serveti kazanmak eşyada ve varlıklarda tasarruf ederek menfaatini helal yoldan 
aramak Allah’ın emridir. Allah insana aklı ve kabiliyetleri bunun için vermiştir. İnsanların 
ellerindeki gasp etmeyi ve haksız yere almayı yasaklamıştır. Bunun için haramilerin el ve 
ayakları çaprazlama kesmeyi emretmiştir. Hırsıza ise sadece elini kesmekle ceza verir. Hak 
etmeden, emek vermeden malı almayı haram kılmıştır. Peygamberimiz (asm) “İşçinin hakkını 
alnı terlemeden veriniz” ferman etmiştir. Borcu ödemek farzdır ve zekâtı vermekten daha 
önemlidir. Zira zekât ancak (taksitli olmayan peşin) borçlar çıkarıldıktan sonra kalan maldan 
verilir. Yine zekât ve sadaka ile borçluyu borcundan kurtarmak emredilmiştir.  

En büyük zulüm halkı haksız olarak bir işe zorlamak (angarya) ve zorla çalıştırmak, hak 
ve hürriyetini elinden almaktır. İş ve çalışma en büyük sermayedir. Servetler böyle kazanılır. 
Tüm kazançlar teşebbüs, çalışma ve üretmenin ürünüdür. İnsan kabiliyeti olmayan ve görevi 
olmayan işe zorlanırsa kar ve kazanç kaybolur. O işte hayır ve bereket olmaz. Halk da zorla 
zarara sokulmuş olur.  

Bundan daha büyük zulüm ise, halkın elindeki mal ve eşyanın zorla ucuza alınması, 
devlete ait mal ve ticaret eşyasının halka zorla pahalı satılmasıdır. Bu durumda sermayeden 
zarar eden tüccarlar dükkanlarını ve iş yerlerini kapatmak durumunda kalırlar. Bu da ülkenin 
ticaret hacmini azaltır ve ülkenin fakirleşmesine, işsizliğin artmasına yol açar. 

Beşerî ümranın devamı için bir idarî, ekonomik sistem ve siyasetin takip edilmesi 
zaruridir. Buna “Siyaset-i Medeniye” adı verilir. İbn-i Sina buna “Medine-i Fazıla” demiştir. 
Filozoflara cemiyet hakkında ancak zan ve tahmine göre söz söylerler. Hikmet ve akla 
dayanan siyaset ise genel maslahatlar ve devletin sağlam bir şekilde yönetiminden 
kaynaklanan siyasettir. Bu da zamanla değişir ve gelişerek devam eder. Şeriat ahkamı işte 
böyledir. Şeriat ahkamı dinamiktir, medeniyetin ve ilmin tekamülü, aklın da yol göstermesi ile 
yeni iktisadî ve idari tedbirlere baş vurulmasını ister. Şeriat ancak akılla güçlenir ve 
dinamizmini muhafaza ederek daima genç kalır.  

Şeriat özellikle ilimde, hukukta ve yönetimde aklı ön plana alır. Peygamberimiz (asm) 
Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken “Kur’an ve Sünnetten sonra akla değer vermesini 
tavsiye etmiştir.” Aynı tavsiyeleri “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret 
ettirmeyin” tavsiyesini de ilave ederek bütün vali ve kadılara göndermiştir. Aklî siyaset de 
meşveretlerle, sahalarında ihtisas sahibi akılların bir araya gelmesi ve ortak aklın ortaya 
çıkması ile daha da mükemmel hale gelir. Böyle bir akıl devleti yönetirse onun mülküne zeval 
gelmez ve ülke bayındır olmaya devam eder. 

Aklî siyaset devlet adamlarının halkın menfaat ve maslahatına göre yapılan kanunlarla 
halkı idare etmektir. İslam hükümdarları bu kanunları şeriate uydurarak halkı idareye imkân 
dairesinde çalışmışlardır. Dinin ahkamını ve adabını ön plana tutar ve ikinci derecede 
filozofların ve ilim adamlarının tespit ettiği ahlâkî ve hukukî prensiplere göre halkı idare 
ederler.  

Bu hususta yazılmış pek çok kitap ve risale vardır. En önemlisi Hz. Ali’nin (ra) Mısır 
Valisi Ebu’l-Eşter’e yazdığı ‘Risale”sidir. İmam Ebu Yusuf’un “Kitabu’l-Harac” Tahir b. 
Hüseyin’in oğlu Abdullah’a yazdığı meşhur mektup ta güzeldir.5 

 
Hz. Ali’in (ra) Ebu’l-Eşter’e Yazdığı Risale 
Bismillahirrahmanirrahîm 

 
5 İbn-i Haldun, Mukaddime, 52. Fasıl. Mektuplar burada mevcuttur. 



Ey Emir! Sana Allah’tan korkmanı ve Allah’ın azabından sakınmanı tavsiye ederim. 
Ayrıca ahireti düşünmeni ve tebaanı korumanı isterim. Hesap gününde sana faydalı olacak 
amellerde bulun. Allah halkı sana emanet etmiş ve kullarına karşı şefkatli ve merhametli 
bulunma görevini sana yüklemiştir. Sana adaleti hâkim kılmak için “Hukukullah” ve “Hukuk-
u İbadı” muhafaza ederek tebanı rahat ettirmek vaciptir. Bu vazifeler ve halkın rahatı ve 
huzuru sana yüklenmiş ve emanet edilmiştir. Bunun için aklını ve fikrini işlet, hiçbir şey seni 
bu vazifeyi doğru yapmaktan ayırmasın. Senin sorumluluğun bu şekildedir. 

Nefsine yükleyeceğin ilk iş ise beş vakit namazı cemaatle kılmak, sünnetleri yerine 
getirmek, abdesti sünnete uygun olarak almaktır. İşlerine besmele ile başlamak ve Kur’ân-ı 
Kerimi usulüne uygun okumaktır. Maiyetindekileri de bu şekilde hareket etmeye ve amele 
teşvik etmelisin. İhlasla namaz kılanlar kendilerini kötülükten çekerler. Peygamberimizin 
(asm) ve sonrasında gelip geçen hayırlı kişilerin iş ve eserlerini örnek edin.  

Bir iş ile karşılığında yüce Allah’a kalbinle teveccüh et; kalbine hayırlısını ilham 
eylemesiyle kendisine yardım etmesini dile. Kitabındaki emirleri ve yasakları daima göz 
önünde bulundur. Fıkıh ilmini öğren, en büyük ziynet ve meziyet din ilminde uzman olmaktır. 
İlim öğrenmek ve ilme teşvik etmek ve Allah’a yakınlaşmak için gerekli şeyleri bilmektir. 
İlim insanı günahtan ve helâke götüren şeylerden alıkoyar. 

Dünya ve ahirette ilimle en yüce mertebelere ulaşılır. İlim sende hayırlı vasıflar 
görülmesini, ahalinin senin emir ve hükümlerini yüksek görmesini ve saltanatının heybetinin 
artmasını sağlar. Senin adaletine karşı güvenin artmasına sebep olur. 

Bütün işlerinde itidalden ayrılma! İtidal gibi faydalı, emniyet ve fazileti kendisinde 
toplayan hiçbir şey yoktur. İtidal istikametin ve doğru yolu bulmanın alametidir ve insanı 
daima doğruya götürür. Doğru yoldan ayrılmamak ise insanı saadete götürür. İtidal ve 
istikamet dinin dayanağıdır. İyilikte bulun ve buna çalış. Allah’a hüsn-ü zanda bulun. Bu sana 
tebaanın itaatini sağlar. Tüm işlerinde Allah’ın yardımını talep et. Bu şekilde Allah’ın nimeti 
devamlı olur. 

İyice araştırmadan vâli ve memurların hakkında kötü düşüncelerde bulunmak günahtır. 
Maiyetindekiler hakkında da hüsn-ü zanda bulun. Bu onların sana sadakatini ve canla başla 
çalışmalarını sağlar. Su-i zan şeytanı işine karıştırır. Hüsn-ü zan sana kuvvet ve kalbine 
rahatlık verir. Tedbirle beraber hüsn-ü zan tebaanın seni sevmesini ve devlet işlerinin düzenini 
temin eder. Bu onları teftiş etmeden seni alıkoymasın.  

Yüce Allah dünyayı hayırlı işlerle ahirete hazırlık ve ululuk kazanma yurdu olarak 
yaratmıştır. Allah dinin ahkamı ile iş göreni yüceltir, aziz ve kuvvetli eyler. Suçluların 
cezalarını da geciktirmeden ver. Cezayı tatbik etmemezlik eyleme. Bu durum tebaanın iyi 
düşüncesini bozar. 

Devletini belli ve meşhur olan sünnetlere uygun olarak azimle idare et. Bid’alar icad 
etmekten sakın. Böylece diyanetin tamam olur. Söz verir, anlaşma yaparsan bunu kesinlikle 
yerine getir. Sana iyi davranana sen de iyi davran; kusurları görmemezlikten gel, yalan ve 
iftiradan dilini koru, koğucuya yüz verme ve onları yanından uzaklaştır. Yalan, günah ve 
iftiranın başı, koğuculuk da sonucudur. Koğucu fesatçı olduğu gibi, işini de fesada sokar.  

Salihleri ve doğruları sev; hak ve doğru işlerde eşrafa yardım et. Zayıflara arka çık ve 
kardeşlik hukukunu gözet. Böylece Allah’ın rızasını kazanmaya çalış. Ecir ve mükafatı 
Allah’tan bekle ve ahireti düşünerek hareket et. Böylece nefse uymaktan ve zulümden 
sakınırsın. Bunları tebaana da anlat; adaleti ve siyasetle idare et ve hak ile hükmet. 

Hilim ve vakardan ayrılma! Hiddetlenmekten, hafiflikten, gurur ve kibirden sakın. “Her 
şeyi yaparım!” demekten de sakın. Bu fikir ve tedbiri çabuk bozar ve iman zaafını gösterir. 
Hakiki devlet ve hükümranlık yüce Allah’a mahsustur. O mülkü dilediğine verir ve 
dilediğinden alır. Devletin nimetlerine karşı teşekkür etmeyi bilmeyen nankörler ve cahiller, 
Allah’ın nimetlerini küfranla karşıladıkları için Allah bu nimeti herkesten önce ondan alır. 



Nefsin hırs ve oburluğunu bırak! Hazineye topladığın servet ve malları hayırlı yerlerde 
harca. Zayıf ve muhtaçlara yardım et. Servet hazinede saklamakla artmaz. Tebaanın 
durumunu düzeltmek ve kötülükleri def etmekle artar. Memur ve işçileri memnun eder halkın 
sevgisini kazanırsan nimet ve servetin devamlı olur. Ülke de bayındır olur. Mal ve servet 
fanidir; ama onunla elde edilen Allah’ın ve halkın rızası sana ebedi fayda sağlar. 

Günahı ve suçu küçük görme, kıskanca yardım etme, faciri esirgeme, nanköre bağışta 
bulunma, düşmana iki yüzlülük gösterme! Koğucunun sözünü tasdik etme, düşmanlarından da 
emin olma! Fasık ile dost olma! Azgına uyma, ikiyüzlüyü övme, kimseyi aşağılama, hiç 
kimseyi de hor görme! Fakirin ricasını reddetme. Batılı hoş görme! Kendini de övme! 
Kimseye dargınlık gösterme! Vakardan ayrılma! Kibirli gibi salınarak yürüme. Sefihi temize 
çıkarma. Uhrevî mükafatı da dünyada isteme. Uzmanlara ve din bilginlerine sık sık danış. 
Kendini hilme ve tevazuya alıştır. Tecrübe, akıl ve fikir sahiplerini yanında tut, müsrifleri ve 
cimrileri de meşveretine sokma! Tebayı pintilikle idareden daha çabuk devletin durumunu 
bozan bir şey yoktur. Yüce Allah “Nefsini pintilikten koruyan saadete ermiştir” (Tegabün, 
64:16.)  

Hak ve adaletle cömertlik kapısını açık bulundur. Cömertliği karakter edin. Memurların, 
askerlerin maaşlarını bolca ver. Dost ve yardımcılarından samimi olarak sana bağlı olanlarla 
istişarelerde ve yakın münasebetlerde bulun. 

Sultan için en büyük saadet adaletli davranmak, tebaaya karşı cömert olmak, insafla iş 
görmek, inayet ve himaye ile iş görmektir. Salah ve kurtuluş bundadır. 

 
Mehdi İnancının Topluma Etkileri 
Tüm asırlarda yayılan fikir ve hareketlere göre kıyamet yaklaştığı zaman Deccal 

çıkacak ve evlad-ı Resulden Mehdi buna karşı mücadele edecek ve Hz. İsa (as) gökten inecek 
ce Deccalı öldürecek, Mehdi’ye tabi olacak ve bu güçle Hz. Mehdi (ra) tüm dünyaya hâkim 
olacaktır. Zulümle dolmuş olan dünyayı adaletle dolduracaktır.  

Bu konudaki rivayetler mütevatirdir. Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mâce, Bezzaz, Hâkim, 
Taberani, Ebu Ya’lâ ve sahabeden Hz. Ali, İbn-i Abbas, İbn-i Ömer, Talha, İbn-i Mesud, Ebu 
Hureyre, Enes b. Malik, Ebu Saidi’l-Hudrî, Ümm-ü Habibe, Ümm-ü Seleme, Sevbân, Kurre 
b. Iyas, Ali Hilâlî, Abdullah b. Haris, (Radiyallahu anhüm ecmain) ve daha başka sahabeler 
tarafından icmâ ile nakledilmiştir. 

Hadislerin zayıflığına ta’n edenler Buhari ve Müslim rivayetlerini bile tenkide maruz 
etmişlerdir. Onların tenkitlerine itibar edilmez ve bu konudaki sahabenin icmasını ve tevatürü 
bozmaz. Bu husustaki rivayetleri ve işin hakikatini bilmeden “Ben Mehdiyim!” diye çıkan 
adama ancak “Ahmak tabiatlı” tecrübesiz, kendilerini doğru yola sevk edecek akılları 
olmayan ve bilgileri de bulunmayan cahil kimseler icabet ederler ve sahtekâr mehdilik 
iddiasında bulunanlara tabi olurlar. Gerçek Mehdi ise “Mehdilik iddiası ile çıkmaz.” O 
hadislerde belirtilen hususlarda halkı irşat edip hidayete sevk eden ve Deccal’ın tahribatını 
tamir eden hizmetleri ifa eder. Ona ancak akıllı ve bilgili olup imanı kuvvetli olanlar tabi olur 
ve deccal ile mücadelesinde Mehdi’ye yardımcı olurlar.  

Ama ne var ki çeşitli yerlerde pek çok Mehdi iddiasında olanlar çıkmış ve çoğu 
toplumda fitne ve fesat çıkarmış onların fitnesini söndürmek isteyen yöneticiler tarafından 
öldürülmüşlerdir. İşin doğrusunu ilimde rüsuh peyda eden ehl-i tahkik mücedditler bilir ve 
insanlara bildirirler. (Bu zamanda ilimde rüsuh peyda eden müceddit şüphesiz Bediüzzaman 
Said Nursi’dir. Mehdi ve Deccal ile Hz. İsa’nın nüzulü konusunda gerekli açıklamaları ve 
izahları yapmıştır. M. Ali KAYA)  

 
 
 
 



İlm-i Cefr Hakkında Bilgiler 
Kişi tabiatı icabı geleceği bilmek ister. Geçmişi de geleceğe ışık tutsun diye merakla 

öğrenmek ister. Bir kısmı da bunu geçim vasıtası yapmıştır. Buna “İlm-i Tarih ve Nücum” 
adını vermişlerdir.  

Akılları zayıf olanlar kâhinlere baş vurarak onların haberlerine inanırlar. Akılları kavi 
olanlar ise tarihi hakikatleri gelecekteki hadiselere ayine olsun diye tecrübe edinmek için 
öğrenerek geleceğin tedbirlerini almayı murad ederler. 

Geleceğe ait haberlerin çoğunu sahabeden Kaab b. Ahbar (ra) ve Vehb b. Münebbih (ra) 
rivayet etmişlerdir. Bunlar Yahudi ulemasından olup İslamiyeti seçen sahabelerdendir. Hz. 
Ali (ra) ve Cafer-i Sadık (ra) da gelecek hadiselerden bahsetmiş, ayet ve hadislerden bu 
haberleri çıkarmışlardır. Peygamberimiz (asm) “İçinizde ilham yoluyla söz söyleyenler 
vardır” (Buharî, Fezailü’s-sahâbe, 6, Enbiya, 54; Müslim, Fezailü’s-sahabe, 23; Müsned, 6: 
55; Sözler, 547.) buyurarak ümmet içinde ikrama, ilhama ve keramete mazhar olanları 
müjdelemiştir. 

Abdullah b. Abbas (ra) “Dünyanın ömrü yedi gündür” buyurmuşlardır. Yani, “Ahiretin 
bir haftası kadardır” demiştir. Kur’ân-ı Kerim “Allah katında bir gün sizin bin yılınız gibidir.” 
(Hac, 22:47) ayetini bu konuda delil olarak ileri sürmüşlerdir. Peygamberimiz (asm) “Sizin 
vaktiniz ikindi ile akşama kadar olan vakittir” buyurmuş bu ise 500 yıl gibi bir zaman olduğu 
ifade edilerek buna bir gün ilave edip 1500 yıl demişlerdir.  

Huruf-u Mukattaa’nın toplamı mükerrerler sayılmayarak 14 tanedir. Bu on dört harfi 
“Elif Lam Mim Ya Sin Tı Ayın Nun Sad Ha Kaf Kef Ra He” harfleridir. İlm-i Cümmele göre 
rakamsal değeri 703 eder. Yahudi alimlerinden Ebu Yasir ve Hayy Peygamberimize gelip 
“Senin ümmetinin ömrü az olacak” deyip “Elif Lâm Mim 71 eder” dediklerinde 
Peygamberimiz (asm) diğer mukattaa harflerini okuyunca onlar çekip gittiler. İlimde rüsuh 
peyda edenler “Gaybı ancak Allah bilir. Biz Allah katındaki ilme inanırız; bizim anladığımız 
budur” diye bazı hakikatleri beyan etmişlerdir. Bu sebeple onların beyan ettikleri haberler 
zann-ı galip olur, yakînî ve kesin bilgi ifade etmez. 

Huzeyfe b. Yeman (ra) Resulullah’ın sır kâtibi idi ve kıyamete kadar gelecek her şeyi 
Peygamberimizin (asm) haber verdiğini ifade etmiştir. Bunların bir kısmı hadis kitaplarına 
geçmiştir. Müslim ve Ebu Davud bunlardan bir kısmını rivayet etmişlerdir. 

İlm-i Cefre ait ilk eser Harun b. Said İclî’ye nispet edilir. Harun Şiilerden Zeydiye’nin 
imamıdır. Onda Cafer-i Sâdık’tan rivayet edilen bir kitap vardı. Bu bilgiler Cafer-i Sadık (ra) 
tarafından bir öküz derisine yazılmış idi. Bundan rivayet edildiği için deriye nispetle “Cifr” 
denilmiştir. Fakat bu eser elimize geçmediği için hangisi ona ait, hangisi değil bilinmezdir. 
Ele geçmiş olsaydı iyi bir delil olurdu. Fakat onun söyledikleri şeylerin çoğu zuhur etmiştir. 
Bunların ravileri Şii kaynaktan geldiği için Ehl-i Sünnet uleması bunlara itibar etmemiştir.  

Müneccimler ise felekteki yıldızları ve burçları dört ana unsura göre bölerler. Her birine 
“Ateş Üçgeni” “Hava Üçgeni” “Su Üçgeni” adını verirler. Seyyarelerden ikisinin bir burçta 
toplanmasına “Kıran” adını vermişlerdir. Zühal ve Müşteri’nin bir araya gelmesini devlet ve 
saadet addederler. Onlar da 20 yılda bir kere bir araya gelir. Bir üçgende 12 defa bir araya 
gelene kadar devam eder. 240 yıl içinde 12 kıran vukua gelir ve diğer burca intikal eder. 240 x 
3 = 720 yıl, dördüncüde 240 x 4 = 960 yıl geçince “Büyük kıran devresi” oluşur. Böylece 240 
yıl “küçük kıran” 720 “orta kıran” ve 960 “büyük kıran” olur. 

Belh’li “Ebu Mi’şer’in “Kıranat” isimli bir eseri vardır. Onda “Kısmet ve talih Hut 
Burcu’nun 27. derecesinde bulunan Zühal ile Müşteri Akrep Burcu’nda bir araya gelince 
Zühre’nin talihhanesi olan Arap kavminin talihi yâr olur” denilmektedir. 

Filozof Yakub b. İshak, Kindî, “Cümmel” hesabıyla İslamların 693 yıl devam edeceğini 
söyler. Kindî, Cafer-i Sadık’ın “Cefir” eserinden istihraç ile Abbasilerde cereyan eden olayları 
çıkarmıştır.  

 



 
EBCED HESABI VE TARİH DÜŞÜRMEK 

Prof. Ali Nihat TARLAN 
 

Divan Edebiyatı nev’ilerinden birisi de tarihtir. Harflerin adedî kıymeti hesap edilerek 
tarih düşürme Arap ve İran Edebiyatlarında, bilhassa büyük şairlerde pek azdır. Hemen yok 
gibidir. Evvelce bir kelime ile tarih düşürülürdü. Bazı büyük hadiseler için düşürülen bu tarih 
hafızalarda kalırdı. 

Sonradan manzum tarihler başladı. Divan edebiyatında XV. ve XVI. asırdan itibaren 
gelişen bu edebî nev’ ile ikinci üçüncü derecedeki şairler meşgul olurdu. Tarih nev’inin 
meşhur üstadı “Müverrih” ünvanı alan Sürûrî’dir. Nefes alır gibi tarih düşüren Sürûrî’nin her 
beyti tarih olan kasideleri vardır. Ondan evvel de Yahyâ Bey’in Süleymaniye Camii için 
düşürdüğü tarih meşhurdur. 

Bir beyitten muhtelif hesaplarla on tarih çıkarılabilir. Buna tevârih-i aşere-i 
Süleymaniyye denir. Eski Elifbâmızın harflerinden her birisinin adedi kıymeti vardır: Elif, be, 
cim, dal, he, vav, ze (keskin ze) ha, (noktasız ha) tı, ye harfleri sırasıyla birden ona kadardır. 
Ye, ondur. Kaf (Kaf-ı Arabî ve Kâf-ı Farisî) yirmidir. Lam otuz, mim kırk, nun elli, sin altmış, 
ayın yetmiş, fe seksen, sad doksan, kaf yüzdür. Bundan sonraki harfler; rı ikiyüz, şın üçyüz, te 
dörtyüz, se (peltek se) beşyüz, hı altıyüz, zel (peltek zel) yediyüz, dat sekizyüz, zı dokuzyüz, 
gayın bindir. 

Fars dilindeki Pe Be gibi ikidir. Je, ze (keskin ze) gibi yedidir. Fars kefi yirmidir. Çe, 
cim gibi üçtür. Bu harflerin mevzuu olan adedî kıymetleri çok eskidir. Ve görüldüğü gibi 
Fenike Elifbası sırasıyladır. 

 
İlm-i Huruf 
İslâmiyette “İlm-i Huruf” diye bir ilim vardır. Bu ilim rivayete nazaran İbn-i Arabî 

tarafından tedvin olunmuştur. Sonradan XIV. asırda zuhur eden Hurûfîlik Mezhebinde de 
harflerin sayıları üzerinde türlü hükümler yürütülmüş ve bazı Mezhebî akideler bu yol ile izah 
edilmiştir. Harflerin bu adedî kıymetinden edebiyatta “Muamma” nev’inde çok istifade edilir. 

Tarih nev’inin iki türlü kısımları vardır. Fakat bunların birçoğu artık kullanılmaz. Bu 
uzun bir bahistir. Bugün aşağı yukarı terk edilmiş bulunan bu edebî nev’in revaçta olan 
kısmına ait kısa bilgi vermekle iktifa edeceğiz. 

Tarih birkaç asırdan beri manzum olarak yazılır. Ve bir mısraya sığdırılır. Eskiden 
büyük fütuhat, padişahların cülusu, şehzadelerin doğumu, cami, saray ve kasır inşası, devlet 
adamlarının resmî ve hususî hayatları, zenginlerin, sevilen insnaların doğumu ve ölümü gibi 
hadiseler manzum tarih mevzuu olurdu. Sonraları pek ehemmiyetsiz hadiseler için “Ebced 
Hesabı” ile tarih düşürülür oldu.  

Eski Elifbamızdaki harflerin bir kısmı noktalı bir kısmı noktasızdır. Yalnız noktasızlarla 
düşürülen tarihler olduğu gibi yalnız noktalılar hesap edilerek düşürülen tarihler de vardır. 

Bazen tarih bir beyitte olur. Her mısra ayrı ayrı aynı tarih olduğu gibi, birinci mısranın 
noktaları ile ikinci mısranın noktasızları veya aksi, birinci mısranın onları ile ikinci mısranın 
yüzleri veya aksi aynı tarih olurdu. 

 
Sayı-Harf Mübasebeti 
Yukarıda bahsettiğimiz Süleymaniye tarihi bir beyitte aynı on tarih toplamıştır. Bir de 

muammalı tarih vardır. O da tarih mısraının üstündeki mısra veya o mısraın içindeki mana 
bozulmadan gelmek, zammetmek gibi veya bu manayı ifade eden bir edat ile bir kelime veya 
harfin aded-i kıymeti, tarih mıraına ilave edilebilir. Veya çıkarmak, kopmak, düşmek ve bu 
manada bir edat ile yine bir kelimenin aded-i kıymeti tarih mısraından çıkarılır. Eğer mısra 
tam tarihi gösteriyorsa ona “Tarih-i Tam” denilir. 



İnsan idraki yaratılışın halledilmez muamması karşısında dâima âcizdir... Herhangi bir 
şeyi inkâr ikrardan güçtür! Harf beşer tarihinde en ehemmiyetli bir müessesedir. Bunun 
menşei, şekli, tarihi hakkında çok şeyler yazılmış birçok cephelerden tetkik edilmiştir. Her 
mevcudun bir de sırrî (mistik) diyebileceğimiz bir tarafı vardır. Acaba bunun altında neler 
gizlidir? Sayı ile harf arasında nasıl bir münasebet vardır. Bir ilim ve felsefe mevzuu olup 
asırlarca birçok ruhî ve fikrî meseleleri çözmüş olan bu harf ve sayı münasebetleri belki bir 
gün daha başka bir görüşler ele alınır. İlm-i huruf ve Hurufîlik’te bu münasebet o derece 
şaşırtıcı tecelliler gösterir ki insanı gayr-ı ihtiyârî daha çok derinlere sürükler... 

Kelimeler harflerden meydana gelir. Herhangi bir hâdise hakkında bir tarih 
düşüreceksiniz... Hâdiseye uygun bir düşünceyi, bir temenniyi veya hâdisenin kendisini 
yazacaksınız. Bu yazılan cümle hem dil ve gramer kaidelerine hem de nazım tekniğine 
uyacak. Sonra da harflerinin adedi kıymeti istenilen rakamı gösterecek. Takdir edersiniz ki bu 
oldukça güç bir şeydir. 

Tarihle meşgul olanların karşılaştıkları türlü garip halleri vardır. Nasıl ve niçin ve nem 
zaman bu yola sürüklendiğimi bugün hatırlamıyorum. Bir gün ben de kendimi bu edebî nev’in 
içinde buldum. Birçok tarihler düşürdüm. 

 
 
Şehir Hayatının Gerekleri 
Devletin kuruluşu şehir ve kasabalardan öncedir. Yapı, şehir ve kasaba ancak devletin 

ikinci devresindedir. Umumun menfaati için bina edilen şeyler ancak devletin gücü ve 
zorlaması ile olur. Umumun yardımı ile yapılabilir. Bunlar ahalinin zaruri ihtiyaçlarından 
olmadığı için kendi arzularıyla yapmazlar ve hayır için teşvik dahi onlar için onlara kâfi 
değildir. Ecir ve sevaba rağbet yeterli olmaz. Bu işlere onları sevk eden kuvvet hükümettir 
veya dünyevî ücrettir.  

Şehir ve kasabaların ömrü de devlet ile mütenasiptir. Devlet şehirlerde yaşamayı icab 
ettirir. Çünkü diğer şehir ve kasabalara hâkim olmak ve devletin bayındırlığı da bunu icap 
ettirir. Bir diğer sebebi de halkın korunmasıdır. Büyük şehirler ve kaleler de ancak büyük 
devletler tarafından yapılabilir. Bu da devletin şevket ve kudretini temsil eder.  

Şehirler kurulurken suyu, yakacağı ve korunması ve geçim vasıtaları düşünülmelidir. 
Şehirler de bayındır olduktan sonra yıkılmaya yüz tutar.  

Şehir pazarlarında her nevi ihtiyaç maddeleri bulunur. Şehir bayındır olup nüfus 
çoğalırsa zaruri ihtiyaç maddeleri ucuzlar. Katık nev’inden olan meyvelerin ise fiyatları artar. 
Çünkü zaruri maddeleri herkes istihsal eder, çok olur ve ucuz olur. Katık ve zevk maddeleri 
ise zenginler talip olurlar, bu sebeple az ve pahalı olur. Sanayi malları pahalı ve işçilerin 
ücretleri gelişmişlik nispetinde dolgun olur.  

Nüfusu az olan küçük şehirler ve kasabalarda ise iş ve kazanç az olur; yiyecek 
maddeleri de o nispette az olur. Bazen şehir ahalisi bazı maddeleri malî bazı sebeplerden 
dolayı depo ederler, bu malları bulmak zorlaşır, bu durumda fiyatlar artar. Katık maddeleri ise 
talibi olmadığı için ucuz olur.  

Şehirlerde yiyecek maddelerinden vergi de alındığı için yiyecek maddeleri daha pahalı 
olur. Zira tüccar vergiyi fiyatlara yükleyerek fiyatların artmasına sebep olur. Köylerde vergi 
alınmadığı için gıda maddeleri daha ucuz olur.  

Elhasıl, yerleşik ve medeni hayat dünyayı cemiyetler halinde imar etme ve tabii 
yaşayışın sonucudur; zevk ve sefaya dalış da devletin zevalin bildiren alametlerdendir. 

 
Kesp ve Kazancın Mahiyeti ve Emeğin Değeri 
İnsan barınmaya, giyinmeye ve gıdaya muhtaçtır. Yüce Allah dünyayı insanın emrine 

musahhar kıldı. Temel ihtiyaç maddelerini elde etmek için insanı çalışmaya mecbur kıldı. 
Kur’ân-ı Kerim “Allah’ın sizin için yarattıklarından geçiminizi temin edin” buyurdu.  



Zaruri nesneleri temin ettikten sonra fazla kazanç elde edilirse buna “Servet” denir. 
Rızık Peygamberimizin (asm) buyurduğu gibi “yiyerek tükettiğin, giyerek eskittiğin ve sadaka 
olarak verdiğindir.” Bunun dışındaki maddeler ise “kazanç” olarak anılır. Ehl-i Sünnetin 
itikadı budur.  

Kesb, ancak emekle elde edilir. Bu da Allah’ın takdir ettiği “nasip” miktarında olur. 
“Helal rızık talebi müminlere farzdır.” Kur’ân-ı Kerim “Rızkınızı Allah’tan talep edin” 
buyrulur.  

Ülkede bayındırlık azalınca iş ve çalışma da azalır. Allah da o ülkeden kazancı kaldırır. 
Bir yerin bayındırlığı giderse o yerden kısmet de rızık da gider. Sular bile kendi haline 
bırakılırsa tabiatı icabı yerin altına gider. Hayvanların memesinden süt sağmazsanız süt 
çekilir. Kuyudan su çektikçe suyu artar. Harap olan şehirlerin de kaynakları kurur. Bütün 
bunlar Allah’ın takdiri iledir.  

 
Kazanç Çeşitleri 
Bil ki geçinme (maaş) yaşamak için gerekli eşyayı elde etmek için çalışmaktan ibarettir. 

Maaş, “ayş” kökünden türemiştir. Birisi devletin aldığı çeşitli vergilerin memurlara maaş 
olarak verilir. Diğeri halkın kazancıdır ki; ziraat, ticaret ve sanattır. 

Başkalarına hizmet ederek para kazanmak tabii bir geçinme vasıtası değildir. 
Memuriyet gayr-i fıtrî geçim vasıtası olmuştur. Devlet olmanın, sanat, ticaret ve ziraat 
işlerinin tanzimi, tertibi ve ıslahı için gerekli görülmüştür. Zenginlerin işlerini yapan ücretliler 
de bunun gibidir. Define avcılığı da tabii bir geçinme vasıtası değildir.  

İşi güzel neticeye ulaştırmanın yolu ehli olana yaptırmaktır. Devleti ve müesseseleri 
korumak için de asker ve polise ihtiyaç olmuştur. Tüm bunlar masrafları artırır. Kazanç da 
buna göre çok olmalıdır.  

Şeref ve derecenin yüksekliği mal ve servet kazanmayı kolaylaştırır. Serveti ve kazancı 
çok defa alçaklık ve dalkavukluk gösterenler elde ederler. Bu tabiat baht ve saadet 
sebeplerindedir.  

Yapılan işlerin şerefi ve sarf edilen güç ve emeğin değeri halkın o maddeye ihtiyacı 
nispetindedir. Kazancın azlığı ve çokluğu da buna göredir. İnsan başkalarının yardımından 
hiçbir zaman müstağni kalamaz. Muavenet ise sebeb-i bereket ve sebeb-i servettir. Rütbe ve 
derece sahibi olmayanların kazancı ise hüner ve çalışması nispetindedir. Ellerine servet 
geçmez. Ancak geçimlerini temin ederler.  

Kibirli ve gururlu, kendilerini yüksek görenler şeref ve rütbeden mahrum oldukları için 
kazançları ancak iş ve emelleri kadardır. Fakr-u zaruret içinde yaşarlar. Kibir ve gurur 
kendilerini yüksek görmek ahlak-ı seyyiedendir. Bunlar kendilerini meziyetli ve faziletli 
gördüklerinden dolayı halkın kendilerine muhtaç olduğu vehmine kapılırlar. Kendi 
meziyetleri olan ilim ve sanata halkın muhtaç olduğunu zanneder, vehme ve hayale kapılırlar, 
şeref ve derece sahibi olanlara baş eğmezler ve onlara yaltaklanmazlar, başkalarını küçük 
görürler, kendilerine itibar etmeyenlere kin güderler. Başkalarının kendilerinin kıymet ve 
değerini bilmediği vehmi ile onlardan uzak dururlar. 

Kendini ulu görmek ve başkalarını kendine boyun eğdirmek insanların tabiatındandır. 
Bir kimsenin derece ve rütbesi yüksek olur, başkalarını kahır ve kuvvetle kendisine boyun 
eğdirirse halk onu kendisinden yüksek sayar. Bunun dışındakilere halk darılır ve kibirli 
insanlar halkın sevgisinden de şeref ve rütbe sahiplerinin ihsan ve iltifatlarından da mahrum 
olurlar. Bunun için, “Kâmil ve bilgin insanlar dünyada baht ve saâdetten mahrum olup, bilgi 
ve meziyetleri onlara dünyevî nimetler hesabına verilmiştir” derler.  

Kadı, müftü, müderris, imam, hatip, müezzin gibi dini görevlerin başında bulunanlar 
servet sahibi olamazlar. Çünkü iş ve emeğin kıymeti halkın ihtiyacı nispetindedir. Çünkü iş ve 
emeğin kıymeti halkın ihtiyacı nispetindedir. Halk ise bunların işlerine değer vermezler. 
İhtiyaç hissetmezler. Onların işlerine ihtiyaç umumî olmayıp genel ve mecburî değildir. 



Her şeyi Allah takdir eder.   
 
Ticaret 
Mal ve eşyayı ucuz alıp, yüksek fiyata satmaya ticâret denir. Bu aradaki kazanca “kâr” 

deriz. Kar her zaman sermayeden azdır. Ama sürüm çok oldukça kar da sermayeyi geçer. 
Alışverişte insafsızlık, aldatma, hıyanet ve borcu zamanında tahsil edememe kazancı yıkar ve 
ticarete zarar verir. Bunun için tacirin cür’etli, basiretli, çekişmeyi bilen ve atılgan olması 
gerekir. Böylece servet şeref ve rütbe de elde eder, kazanç da temin eder.  Bunun için 
tâcirlerin ahlakı başkalarının ahlak ve karakterinden daha dûn ve mürüvvetten uzak olur.  

 
Sanat 
Hüner ve sanat ancak muallim vasıtasıyla öğrenilir. Sanat meleke sahibi olmak 

demektir. Sanatkâr ameledir ve beden gücüne muhtaçtır. Zekâvet de varsa bu icâda, yeni 
şeyleri icat etmeye sebeptir.  

Sanatın sonucu olan “sanayi” yerleşik hayatın ve medeniyetin tekâmülü ve gelişmesi 
nispetinde tekâmül eder. Hayatın zaruri ihtiyaçları ilim ve sanayiden öncedir. İlim ve sanayi 
zaruri ihtiyaçları teminden sonra ihtiyaç duyulan bir şeydir. Sanayi şehrin bayındırlığı, süse ve 
ziynete ihtiyaç nispetinde tekâmül eder. Medeniyet hüner ve sanayinin ilerlemesini icab 
ettirir.  

Hüner ve sanayinin tekâmülü de yerleşik hayatın ilerlemesi ve uzun sürmesi nispetinde 
olur. Taliplerin ve araştıranların çokluğu ile çoğalır ve güzelleşir. Bir hüner ve sanatta uzman 
olan kimsenin diğer meslek ve sanatlarda usta olması az ve nadirattandır.  

Başlıca meslekler: Muallimlik, çiftçilik, mimarlık, dülgerlik, dokumacılık ve terzilik, 
tabâbet, kitâbet ve musiki gibi mesleklerdir. Sanat ve mesleklerde maharet ve ihtisas, bilhassa 
yazı ve matematik akılları ve fikirleri geliştirir.  

 

 
 

 
İlim – Eğitim ve Öğretim 
İnsan madde ve maddi ihtiyaçlarını karşılama yönünden hayvanlara benzerler. İnsana ait 

özellikler ancak düşünce, akıl ve kalbini çalıştırması yönüyle diğer canlılardan ayrılır. İnsan 
düşünen ve konuşan, hayali olan varlıktır. İnsan bu yönlerini de eğitim ve ilim yoluyla 
geliştirir. İnsanın ihtiyaçları sonsuz olduğu, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıkça ortaya çıkan 
ihtiyaçlarını elde etmeye çalıştıkça, ihtiyaç da artar ilim ve kültür de artar. İnsan tüm 
ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamadığı için başkalarının yardımına muhtaçtır. Bu sebeple 
toplum içinde yaşamak zorundadır. İnsan bütün bunları Allah’ın emrine ve peygamberlerin 
sünnetine ve öğretisine göre yapmakla diğer canlılardan ayrılır ve üstünlük elde eder.  

Eğitim ve öğretim tüm mesleklerden daha faydalı ve daha önemi bir meslek ve sanattır. 
Herhangi bir ilimde ihtisas sahibi olmak ve daldaki tüm meseleleri teferruatıyla bilmekle 



mümkün olur. Gerçekler ayrıntılarda ve inceliklerde gizlidir. Ayrıntıyı kaçıran kimse mahir 
sayılmaz.   

İlim ve fende ilerlemek ülkenin bayındırlığı, ekonomik durumu ve yerleşik sosyal 
hayatın derecesiyle mütenasiptir. Hayırsever kimselerin kurduğu vakıflar vasıtasıyla da ilim 
ve ilmî gelişmeler inkişâf eder. İlimler de naklî ve aklî ilimler olmak üzere ikiye ayrılır.  

Naklî ilimler: Kur’an kıraat ve tefsir ilmi, Hadis, Fıkıh ve Feraiz, Usul-i Fıkh ve İlm-i 
Cedel, İlm-i Kelam ve Felsefe, İlm-i Ahlak ve Tasavvuf ve Rüya Tabiri ilmi gibi ilimlerdir. 
Peygamberimiz (asm) “Rüya da nübüvvetin kırk altı cüzünden birisidir” buyurmuştur. 

Aklî ilimler: Mantık ve Matematik, Tıp, Ziraat, Ticaret ve Sanat ve Tabiat ilimleridir ki 
bunlar düşünmeye, deneye ve araştırmaya dayanır. Astronomi ilmi de böyledir. 

 
Sihir ve Tılsım Bilgileri 
Herhangi bir vasıta olmadan, semâvî güçler veya nefs ve ruhların unsurlar alemine tesir 

etme kudret ve istidadını bildiren bilgilere sihir ve tılsım bilgileri denilmiştir. Allah’ın 
yardımına müracaat etmeden başka varlıklara teveccüh edildiği için Şeriat nazarında merdut 
ve zararlıdır. 

Hz. Musâ’dan (as) önce Nebât ve Keldânî kavimleri zamanında böyle eserlere rast 
gelinirdi. Zira Tevrat’tan önce şeriatlar gelmemiş, kutsal kitaplar vaaz-u nasihat ve Allah’ı 
bilmeye çağıran ehl-i cennet ve cehennemin vasıflarını anlatan kitaplardan ibaretti. Babilliler 
ve Kıptîler sihir ve tılsımla uğraşmışlardır.  

İslam bilginleri Hint ve Yunan ve Mısır kitaplarını Arapça’ya tercüme ettiler. Kufe’de 
Cabir b. Hayyan gibi büyük sihirbazları yetiştirdiler. Cabir bu sihrin bir nevi olan “Simya” 
bilgisinde üstad idi. Simya ise maddenin şeklini değiştirerek başka şekle sokma ilmidir. Sonra 
Endülüslü Mesleme b. Ahmed Mecaratî sihir ve tılsıma ait eserleri kısalttı ve düzeltti ve 
“Gayetü’l-Hakîm” isimli eserde topladı. 

Her insanın başkalarından farklı ayrı bir karakteri ve özelliği vardır. Peygamberler ilâhî 
kitaba mazhar olma özelliğine sahiptirler. Kahinler de Cinlerle ve ruhanilerle görüşebilme 
özelliği vardır. Bunlar da Şeytanî kuvvetleri tesiri ve yardımını celp edecektir.  

Sihirbazlar da üç dereceye ayrılırlar: Birinci sınıf araçların yardımı ve himmetiyle 
varlıklara tesir ederler. İkincisi eşyaların özellikleri ile insanlara tesir ederler. Üçüncü kısmı 
ise insanların hayal kuvvetlerine tesir ederler. Bunlar kişilerin hayallerini gözleri önünde 
görebilecek şekle getirirler. Buna da “hokkabazlık” denir.  

Sihirbazlar kendilerinde bilkuvve bulunan güçlerini riyazet ve ruha yönelmekle, 
Allah’tan başka varlıklara tesir vermekle olduğu için sihir küfür sayılır. Sihrin maddesi 
küfürdür. Sihrin tesiri gerçekte mevcut olduğu için akıl sahipleri bunu şüphe götürmez bir 
gerçek olarak görürler. Kur’ân-ı Kerim “Yahudiler Süleyman’ın (as) hükümdarlığı zamanında 
şeytanlar Süleyman’a (as) iftira ederek kafir oldular. Harut ve Marut’tan sihir bilgileri 
öğrenerek bunları kötüye kullandılar” (Bakara, 2:102.) buyurur. Felak Suresinde de 
“Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah’a sığınılması” (Felak, 113:4.) istenir.  

Sahirlerin sihir sözleri ile pek acayip şeyleri yaptıklarını gözleriyle gördük. 
Hindistan’da Türkistan’da bunlarla şaşılacak tılsımlar yapıldığını duyduk ve gördük. Bu 
sihirler yapılırken burçların durumu, zamanlama ve sözlerin seçilmesi, resimlerin yapılması 
ve unsurların kullanılması iledir. Mesleme b. Ahmed Mecâritî sihir ve tılsıma ait eserinde pek 
çok şeyler yazdı. Bunlar da yapanlarca kabul gördü. İmam Fahreddin-i Hatip Râzî “El-Sîre’l-
Mektum” isimli eser yazdığı bilinir.  

Filozoflar sihir ve tılsımı birbirlerinden ayırmışlardır. Bu ilimlerde Psikolojik 
durumlardan istifadeyi de inkâr etmemek gerekir. Nefsin ve ruhun kabiliyetlerinden istifade 
bu kabildendir.  

Mucize, Keramet ile İstidrac bunlardan tamamen ayrı şeylerdir. Bu bahisten hariçtir. 
 



Nazar 
Göz değmesi de nefsî ve ruhî olan tesirler gibidir. İstidat sahibi kimse bir şeye nazar 

edince ruhumuzun o maddeye içinden gelen kıskançlık ve iştiyak gibi şeylerin tesir etmesidir. 
Göz değmesi yaratılıştan ve tabiattan gelen bir özelliktir. Bakanın istek ve dileğine de bağlı 
değildir.  

 
İlm-i Esrar-ı Huruf 
Buna İlm-i Simya da denilmiştir. İslam’ın ilk çağlarında yoktu. Aşırı giden 

mutasavvıflar duyguların perdesini açarak ruhen yüce âlemlere çıkması ile başlamıştır. Bu 
ilme dair “İmam Bûnî” ve “İbn-i Arabî” eserler telif etmişlerdir. Bu bilginlere göre “Esma-i 
Hüsnâ” ve “Kelime-i Tayyibe”lerin eşya ve ruhlar üzerinde tesirleri vardır.  

Bunlar harfleri de unsurlar gibi dörde bölmüşlerdir. Hava, Ateş, Su, Toprak gibi dört 
kısma ayırırlar. Her bir unsur için yedi harf belirlemişlerdir.  

Ateş: Elif, Dal, Tı, Ayın, Fe, Ze, Se 
Hava: Be, Vav, Ye, Nun, Ze, Te, Ze 
Su: Cim, Dad, Kef, Sin, Kaf, Se, Gayn 
Toprak: Sin, Ra, Lam, Dal, Re, He, Zel 
Ateşe harflerini “Emraz-ı Baride” için; su harflerini de sıcaklığa direnmek için 

kullanırlar.  
Ayrıca her harfe bir sayı takdir etmişler ve bu sayıların da tabiatlara tesiri üzerinde 

durmuşlardır. Ebced harfleri gerek sayıların tenasübü ve gerekse harflerin tenasübünden 
neş’et eder. Nitekim Be = 2, Kef = 20 ve Re = 200 olduğundan aralarında tenasüp vardır.  

Şeyh Bûnî der ki: “Harflerin sırları akla dayanan kıyaslarla bilinemez. Bu bilgi keşf ve 
müşahede gibi ilâhî ihsanla ve ilhamla bilinir.” Ancak insanın günahlardan sakınarak nefsini 
terbiye edip ruhunu terakki ettirerek, ibadet ve riyazatla ilhama liyakat kesbetmesi gerekir.  

Harf ve rakamların eşyaya tesiri inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bûnî ayrıca “Enmât” 
isimli eserinde “Esma-i Hüsnâ” ve yıkdızların talihinden zamanları da gözeterek vefkler 
yaparak bunların “Kemâl-i Esmâ” berzahı olan “Hazret-i Amâî”den beri gelmiş bir keyfiyet 
olarak görür. 

Yıldızları, cevherleri, arazları, zât ve manalara göre ayırdıkları gibi harfleri dahi buna 
göre ayırırlar. Kur’an sure ve ayetlerini dahi buna göre bölerler. Mesleme Mecâretî “Gaye” 
isimli eserinde bu şekilde hareket etmiştir. Bûnî’nin “Enmât” isimli eseri de sahirlerin 
kullandıkları usulleri harflere tatbik ettiği gerçektir.  

Bizim bilmediklerimiz bildiklerimizden çoktur. Kur’ân “Size ilimden çok az şey 
verilmiştir” (İsra, 17:85.) buyurur. Din ve şeriatte öğrenilmesi haram olan ilimlerin varlığı da 
inkâr edilemez. Sihir bu nevidendir. Bu konuda bildiklerimiz bize yeterlidir. Gaye, dünyevî ve 
uhrevi saadet ve felakete götüren şeylerin terk edilmesidir. Hâlık-ı kâinatı tanıyıp rızasına 
talip olmaktır. Bunun için bilinenler yeterlidir.  

Harflerin nispet ve tenasübünden kelimelerin birbirine bağlanmasından sonra sorulan 
sorulara cevap verme işine “Zayirçe” denir. Gerçekte bunlar bilmeceye benzer oynak 
meselelerden ibarettir.  

Zayirçe, H. 6. Yüzyılda Mağrip’te Sufîlerin şeyhi Septe’li Ebu Abbas’a nispet edilir. 
Septe’de doğmuş ve Merrâkeş’de yaşamıştır. Kabri Merrâkeş’te ziyaret yeridir. Havastan 
bazıları zayirçe vasıtasıyla bazı şeyleri keşfetmeye çalışmaktadırlar. Septe’li Ebu Abbas’a 
nispet edilen daire etrafında yazılan “Zayirçe-i Alem” kasidesi meşhurdur.  

 
Kimya İlmi 
Bu bilgi zerrat (atomlar) ile altın ve gümüş husule getirmeye elverişli maddelerden 

bahseden ilimdir. Bu fende eserler yazan Cabir b. Hayyân’dır. Bu zât İlm-i Cebrin üstadıdır. 
Bu babda yazdığı yetmiş risalesi vardır. Endülüslü filozoflardan Mesleme Mecâretî de 



kimyaya dair “Rütbete’l-Hakîm” eserini yazdı. Bunu sihir hakkında yazdığı “Gayete’l-
Hakîm” eserine eşit kılmıştır. Kimya ve Simyâ’dan ibaret olan bu iki fen ve zenaat hikmetin 
sonu ve amellerin meyvesidir. Bu iki bilgiden yoksun olanlar bilgi ve hikmetin meyvesinden 
yoksundurlar” der.  

Ehl-i fenden “İbn-i Mugîre”nin de bu babda şiirleri vardır; ama bunlar hepsi bilmece 
kabilinden olup bir şey anlayabilmek için bu ilimlere ait terimleri iyi bilmek gerekir.  

 
Felsefe 
Felsefe boş ve yanlış bir şey olup bilgi ile meşgul olup akıllarını yanlış kullandıkları 

için dalâlete sukût ettikleri bir gerçektir. Bu nevi bilgiler şehirlerde yayılmıştır. Dini 
reddettikleri ve dine muarız hareket ettikleri için dine büyük zararları vardır. Onların bilgileri 
zan ve tahmine dayalı olduğu için ortaya attıkları meselelerin çoğu yanlıştır. 

Felsefe ile meşgul olanlara “Filozof” denir. Bu Yunanca bir kelime olup “Hikmeti 
Seven” anlamına gelmektedir. Maksat ve gayeye ulaşmak için akıl yolunu kullanmayı ve 
Mantık adını verdikleri ilmin kurallarına uymayı amaç edinirler. “İnsan aklı ve düşüncesi ile 
fazilet ve rezileti tefrik eder. Zira tabiatı icabı iyiye ve güzele meyyaldir. Cennet ve cehennem 
insanın sevinç ve hüznündedir” derler.  

Bu ilmi ilk tedvin eden Muallim-i Evvel Aristotales’tir. Bu zât Rumeli Makedonyalıdır. 
Palton’un öğrencilerindendir. İskender-i Rûmî’nin de hocasıdır. Abbasi halifeleri 
Aristotales’in bu eserlerini Arapça’ya çevirttiler. Bir kısım İslam bilginleri de Filozofların 
mezheplerini kabul ederek mübaheselerde bulundular. İslamî ve kelâmî meseleleri onların 
fikirlerine göre yorumlamaya çalıştılar, güya felsefecilerin düşüncelerini Müslümanca 
yorumladılar. Bunların en tanınmışları H. IV Yüzyılda Seyfü’d-Devle zamanında yaşamış 
olan Ebu Nasr el-Farabi ve H. V Yüzyılda yaşamış olan Ebû Ali b. Sinâ’dır.  

Bu İslam Felsefecileri varlıkları Akl-ı Evvele isnat ederek Vâcübu’l-Vücuda ulaşmadan 
Vacibu’l-Vücut olan Yüce Allah’ın cüziyata ait meselelerden uzak olduğu ve karışmadığı 
zehabına kapılmışlardır. Güya bununla Allah’ın hasis şeylerle mübaşereti olmadığını iddia 
ederek nekaisten tenzih ettiklerini zannettiler. Böylece Allah’ın iradesini nefyettiler. Ayrıca 
haşr-i cismaninin olmayacağı iddiasında bulundular.  

Bu nevi bilgilerin dine ve dünyaya faydası yoktur. Bu sebeple bunlarla meşgul olmak 
doğru değildir. Zira bunların Ruhaniyat konusunda bilgileri eksiktir. O sahaya “Mâ ba’di’t-
Tabia” yani Fizikötesi derler ve karışmazlar. Bir kısmı da inkara giderler. Filozofların 
ekabirinden olan Platon’un (Eflatun) İlahiyatta üstad ise de onun bilgileriyle bir sonuca 
ulaşılmaz.  

 
İlm-i Nücûm (Astroloji) 
Bu ilimlerle uğraşmak doğru olmayıp elde edilen bilgiler zayıf, bozuk ve tahminî 

bilgilerdir. Peygamberler yıldızların tesirini reddederler. Hadislerde “Güneş ile ay kimsenin 
ölümü ve doğumu için tutulmaz” “Yağmurun yağmasını yıldızlara isnat eden kulum yıldızlara 
iman etmiş, kudretimi inkat etmiş olur” buyrulmuştur. Bu hadisler sahihtir.  

Varlıkların sebebini Allah’tan başkasına isnat etmek şirk ve küfürdür.  
 
Talim ve Tallüme Dair 
Bilgileri fazlaca kısaltarak yazmanın öğrenmeye zararlı olduğu malumdur. Bu anlamayı 

güçleştirir. Derinliği önler. Teferruat kabilinden bilgileri içermediği için yanılmalara sebep 
olur. Uzun eserlerde tekrarlar olur. Bu tekrarlar öğrenmeyi pekiştirir. 

Derece derece, az az öğrenme usulü öğrenciler için faydalıdır. Öğrencilerin anlayışları 
ve kabiliyetleri nazar-ı itibare alınmalıdır. Öğrenci kabiliyetine göre eğitilirse meleke sahibi 
olur.  



Bir konu en az üç defa tekrar edilmelidir ki öğrenilsin. Tekrar edilmeyen bilgi unutulur. 
Bir bilgiyi tam öğrenmeden diğerine geçmek ve arayı uzatmak da unutmaya sebeptir. 
Öğrendikçe öğrenme şevki artar. Hazmedilen bilgi unutulmaz. Bilgiler birbirine sağlam 
şekilde bağlanırsa akıl ve zihinde yerleşir ve zekayı artırır.  

İki bilgiyi birbirine karıştırmak da öğrenmeyi menfi yönde etkiler. Düşünceyi ve aklı 
çalıştırarak muhakemeyi kullanarak öğrenmek zihni ve aklı inkişaf ettirir. Çok fazla teferruata 
dalmanın da doğru bir usul olmadığını bilmek gerekir.  

Eğitim sevgi ile başlar ve devam eder. Bu sebeple öğrencilere sert davranmak zararlıdır. 
Yine öğrencilere dersler kolaylaştırılmamalıdır. Zor olanı başarma duygusu onların çalışma 
zevkini tatmasına ve gayrete gelmesine sebep olur.  

İnsanların arasında din bilginlerinin politika ve onun metotlarını takip etmekten en uzak 
olan kimseler olduğu bir gerçektir. Bu sebeple din adamlarından ve ilim adamlarından iyi 
siyasetçi olmaz; ancak iyi bir bürokrat ve memur olur. Onlar madde aleminden uzak, duygu 
ve maneviyat ile meşgul oldukları için her şeyi maddeden sıyırarak bildikleri bütün ve genel 
kalıplara sokarlar. Ayır ayrı maddelere, şahıs, zümre ve sınıflara göre hükmetmeye ve 
maslahata göre davranmaya alışmış değillerdir. Hükümleri geneldir. Zihnî ve fikrîdir. 
Politikayı da buna uydurmaya çalışırlar. Halbuki aklî bilgiler ve sosyal hayatın gerçekleri 
onların incelemelerinin ve hükümlerinin tersinedir.  

Temel doğrularla meşgul olan ilim ve din adamları sosyal hayatta dengeyi sağlayacak 
olan ve tavizkar bir metot olan maslahatı bilemezler. Politik işler ve haller bir formüle uygun 
ve belli değildir. Hayat-ı içtimaiyenin ve bayındırlığa ait işlerin hiçbirini diğeri ile ölçmek 
imkansızdır. 

 
** 
İslam dünyasında bilginlerin çoğu Arapların dışındaki milletlerdendir. Nahiv bilginleri 

bile Zamahşerî gibi Arap olmayan kimseler öğretmişlerdir. 
 
  
 

 
 


