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ÖZET
Bu çalışmada Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisi hakkında incelemeler
yapıldıktan sonra konular karşılaştırmalı bir analizle ele alınmıştır. Çalışma ile
amaçlanan; Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisinin Kur’an ve sünnet
kaynağından elde edilen yönetim ilkelerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile Sünni
siyasal gelenekle İslamcılık ideolojisi arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya
koymaktır. Çalışmanın temel problematiği olarak ise, Sünni siyasal geleneğin oluşum
süreci ve bu geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
gösterilebilir. Belirtilen amaç ve problematik doğrultusunda belirlenen araştırma soruları
ise; ’’Sünni siyasal gelenek nedir ve başlıca bileşenleri nelerdir? ’’Sünni siyasal gelenek
ve İslam siyasi düşüncesi arasındaki etkileşim ne şekildedir? ’’Genel olarak bir İslam
siyasi düşüncesinden bahsedilebilir mi?’’, ’’İslamcılığın genel esasları nelerdir?’’ ve
’’Sünni siyasal geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkisi hangi boyuttadır?’’
şeklindedir.
Ulaşılan sonuçlar olarak; i)Sünni siyasal geleneğin Kur’an ve sünnetten elde edilen
ilkelerin dönemin şartlarına göre uyarlanması sonucu geliştiği, ii)Sünni siyasal geleneğin
temelini İslam siyasi düşüncesinden aldığı, iii)Şii ve Sünni siyasal gelenek olarak kollara
ayrıldığından topyekûn bir İslam siyasi düşüncesinden bahsedilemeyeceği, iv)İslamcılık
ideolojisinin Kur’an ve sünnet temelli öze dönüşü işaret ederek batılı tarzda bir yönetim
şeklini bu temeller üzerine oturtmak istediği, v)İslamcılar her ne kadar geleneği
reddetseler de fikirlerinin gelenekle benzerlik ve farklılıklar içeren bir yapıda bulunduğu
gibi hususlardan söz edilebilir. Son olarak tüm bu sonuçlara; ulaşılan kaynakların
betimlenmesi ve karşılaştırmalı metodun kullanılması neticesinde ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: İslam Siyasi Düşüncesi, Sünni Siyasal Gelenek, İslamcılık
İdeolojisi
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GİRİŞ
Sünni siyasi geleneğin temel kaynaklarını büyük ölçüde Kuran ve sünnet oluşturmuş olsa
da Müslüman birey ve toplulukların, tarih içerisindeki siyasi tecrübeleri de geleneğin
gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra coğrafi etkileşimler sonucunda yaşanan
sosyal, siyasal ve ekonomik aktarımlarında etkisinin olduğundan söz edilebilmektedir.
Kuran’dan elde edilen yönetim ilkelerinin uygulanması ve yönetim işlevinin bu
sistematik üzerinden yürütülmesinin belirli bir yönetsel çerçeve meydana getirdiği ifade
edilebilmektedir.
Hz. Muhammed’in yapmış olduğu tebliğ her ne kadar din temelli olsa da içerisinde
yönetsel unsurları da barındırmaktadır. Hz. Muhammed’in Mekke döneminde
vurguladığı mesaj temel anlamda siyasal merkezli olmamasına karşılık Mekke oligarşisi
tarafından siyaset eksenli bir hareket olarak algılandığı görülmektedir (Yıldırım, 2011:
9). Yönetimin üzerine inşa edildiği; adalet, biat, itaat, liyakat, hilafet ve meşveret ilkeleri
aynı zamanda onun genel çerçevesini de belirlemektedir. Kuran ve sünnetten elde edilen
bu ilkelerin genel ve amaçsal olduğu söylenebildiği gibi amacın adil yönetim olduğu ve
adaletin olmadığı yönetimlerde yönetilenlere isyan görevi tevdi edilmektedir. İslam siyasi
düşüncesinin, Sünni ve Şii siyasal gelenek olarak ikiye ayrılması da bu kapsamda
değerlendirilebilir. Bu ayrılık iki ayrı siyasi düşünce meydana getirmiş olsa da genel
anlamda iki düşünceyi de şekillendirdiği görülmektedir. Bu durumdan hareketle İslam
siyasi düşüncesinin gelişiminin Sünni siyasi geleneğin gelişimine de katkı sağladığı ifade
edilebilmektedir.
İslam Devletlerinin yönetimlerinde; İslam siyasi düşüncesinin ve Sünni siyasal geleneğin
varlığından, Osmanlı İmparatorluğu yönetim anlayışının da bu çerçeve etrafında
şekillendiğinden söz edilebilmektedir. İslamiyet’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluşundan itibaren sosyal ve ekonomik hayatına etki ederek siyasi bir güce sahip
olduğu söylense de İslamcılığın bir ideolojiye dönüşmesi ancak 19. Yüzyılın sonlarına
doğru olmuştur (Çilliler, 2015: 56). Gayri-Müslim tebaanın büyük bir kısmının 18771878 Rus Savaşı sonrasında Osmanlı’dan bağımsızlık kazanması ile de içeride yeniden
birliği sağlama ve dışarıda egemenlik artırımı için önemli bir politika haline geldiği
görülmektedir.
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Milliyetçilik akımının, Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıkları etkilemesi ile kopuşların
yaşanması ve devletin eski kudretine sahip olmayışı sonucunda Osmanlı üst kimliğinin
birleştiriciliğini kaybettiğinden söz edilebilir. Gayri-Müslim tebaa üzerindeki etkisini
kaybeden Osmanlı, aynı durumu Müslüman tebaa üzerinde de yaşamamak için benliğinde
var olan ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen İslamcılık anlayışını ön plana çıkararak yeni
bir siyaset tarzı oluşturmak istemiştir. Bu yeni anlayış sonucunda iç siyasi birliği
sağlamanın yanı sıra Osmanlı içerisindeki azınlıkları kışkırtarak, büyük kopuşlara
sebebiyet veren devletlerin hakimiyeti altında bulunan Müslüman sömürgeleri harekete
geçirmek arzusunun da bulunduğu söylenebilir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimsel faaliyetlerini etkilediği söylenebilen Sünni
siyasal geleneğin, İslamcılık ideolojisini de besleyen bir kaynak olduğu ifade
edilebilmektedir. Bunun yanı sıra genel kapsam bakımından mezhepsel bir ayrım
gözetilmeksizin bütün İslam dünyasını Osmanlı çatısı altında toplama arzusundan da söz
edilebilir. Bu da İslamcılık düşüncesinin sınırlarının mezhep farklılığının da ötesine
geçtiğini işaret etmektedir. Dağılmaya devam eden bir imparatorluğun çözüm yolu olarak
öne sürdüğü bir ideoloji içerisinde daralmaya gitmesi de kendi lehine olmayacaktır.
Bunun akabinde çözüm arayışlarının, geri dönüşü mümkün olmadığı düşünülen gayriMüslim tebaa üzerinden Müslüman tebaaya çevrildiği de görülmektedir.
Kültür ve gelenekler yüzyıllar içerisinde oluşmakta ve gerek toplumun gerekse devletin
temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Şer’i ve Örfi kaynaklar temelinde şekillenen
Osmanlı yönetiminin de bu kültür ve gelenek sentezinden nasibini aldığı ifade
edilebilmektedir. Osmanlılık üst kimliğinin etkisini kaybetmesi sonucu çözüm olarak
İslamcılığın öne çıkması refleksif bir hamle olarak da yorumlanabilir. Buraya kadar
anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere çalışmanın temel problematiğinin Sünni Siyasal
Geleneğin Oluşumu ve bu geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkisini incelemek
olduğu söylenebilir. Bu analiz; Sünni Siyasal Geleneğin oluşum, gelişim ve gelenek
haline gelmesinin akabinde İslamcılık düşüncesinin ideolojiye dönüşümü ve bu
dönüşümle meydana gelen yapıda Sünni Siyasal Geleneğin etkisinin incelenmesi üzerine
yapılacaktır. Bu amaç ve problematik doğrultusunda çalışmanın başlıca soruları olarak
şunlar tespit edilmiştir:
1. Sünni Siyasal Gelenek nedir?
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2. Sünni Siyasal Geleneği meydana getiren başlıca bileşenler nelerdir?
3. İslam Siyasi Düşüncesi ve Sünni Siyasal Gelenek arasındaki bağlantı ne şekilde
kurulabilir?
4. Genel olarak bir İslam Siyasal Geleneğinden bahsedilebilir mi?
5. İslamcılık nedir ve İslamcılığı ideoloji haline getiren süreç ne şekilde ilerlemiştir?
6. İslamcılık İdeolojisinin başlıca esasları nelerdir?
7. Sünni Siyasal Geleneğin İslamcılık İdeolojisi üzerindeki etkisi ne şekildedir?
Çalışmanın birinci bölümünde; ’’Sünni Siyasal Gelenek ve Başlıca Esasları’’ başlığı
altında ilk 4 araştırma sorusunun cevapları aranacaktır. İkinci bölümde 5 ve 6. araştırma
sorularının cevapları ’’İslamcılık ve Başlıca Esasları’’ başlığı altında incelenecektir.
Çalışmanın son ve ana bölümü olan üçüncü bölümde ise 7. araştırma sorusunun cevabı
aranacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1.SÜNNİ SİYASAL GELENEK VE BAŞLICA ESASLARI
Sünni Siyasal Geleneğin genel çerçevesini oluşturan en etkili unsurun Kuran ve sünnetten
elde edilen ilkeler olduğu ifade edilebileceği gibi İslamiyet öncesi Arap toplumunun
sosyo-siyasal yapısı ve kültürünün etkisi olduğu da söylenebilir. Bunların yanı sıra
Kuran’dan elde edilen ilkelerin kapsamının genel ve amaçsal olmasının İslami
yönetimlere hareket kabiliyeti sağladığı ve yönetimsel çerçevenin esnetilebildiği şeklinde
de yorumlanabilmektedir. Buradan hareketle birinci bölümde; İslamiyet öncesi Arap
toplumu kültür birikiminin İslam siyasi düşüncesi ve Sünni siyasal gelenek üzerindeki
etkileri, Hz. Muhammed dönemi ile başlayan ve Raşid Halifeler1 dönemi ile de devam
ettiği söylenebilen İslam siyasi düşüncesinin oluşum ve gelişim süreçleri ile Kur’an ve
sünnet kaynaklarının temel çerçevesini oluşturduğu İslam siyasi düşüncesi ve Sünni
siyasal geleneğin, bu kaynaklardan elde edilen ilkeler doğrultusunda şekillendirdiği
yönetim anlayışı incelenecektir.

1.1 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasının Sosyo-Siyasal Yapısı
İslamiyet öncesi Arap Yarımadasının belirgin özelliklerinden bir tanesi siyasal birlikten
mahrum kabilelerin varlığıdır. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yer alan bir
coğrafyada yaşayan Araplar; bedevi olarak adlandırılan göçebe gruplar ve medeni olarak
adlandırılan yerleşik gruplar olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı (Yıldırım, 2011: 8).
Hadarileri, çoğunlukla şehirlerde yaşamasının yanı sıra bedevilerin ise kırsal kesimde
göçebe olarak yaşamını sürdüren sınıf olarak adlandırıldıkları bilinmektedir (Kurt, 2001:
103).
Araplar arasındaki sosyal yapı aşiret ve kabile düzeni şeklinde olup kabile
mensuplarından en yaşlı olan bu kabilenin reisi konumundadır ve kabile reisiyle kabile
mensupları arasındaki ilişkilerin de kabilenin birlik ve devamlılığını oluşturan temel
unsurlar olduğu görülmektedir (Yıldırım, 2011: 8). Güçlü bir kabilecilik anlayışı ve

Hz. Muhammed’in vefatı ile birlikte, Müslümanları yönetmek adına ’’Ümmetin başı’’ olarak görev
yapmış ilk dört halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) Raşid Halifeler olarak
adlandırılmaktadır.
1
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birliğine dayanan bu küçük siyasal birliklerin birleşerek büyük bir devlet meydana
getirememesinin birçok sebebi olduğu söylenebilir. Bu sebeplerden bazıları; bölgede
bulunan halkların farklı inançlara sahip olmaları ve asabiyeye dayanan sıkı bir kabilecilik
anlayışının varlığı şeklinde sıralanabilir.
Asabiyet kelimesi a.s.b. kökünden türemiştir ve aynı kökten gelen asabe, âsıb’ın çoğulu
olup saran, kuşatan anlamlarını taşımaktadır (Apak, 2017: 76). İslamiyet öncesi Arap
toplumunda aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğa
“asabe”, bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye
karşı saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda topluluk üyelerinin topyekûn harekete
geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna da “asabiyet” denilmektedir (Çağırıcı,
1991: 453). Bu ifadeler doğrultusunda İslamiyet öncesi Arap toplumu birbirleri ile
bütünleşik güçlü bir devlet meydana getirmek yerine sterilize bir halde ve dış etkilerden
uzak kabile içi kararlarını kendileri verebildikleri bir yapıyı tercih ettikleri görülmektedir.
Arap toplumunda görülen bu asabiyet anlayışı, birlik duygusunun yanı sıra aynı zamanda
birlikte yaşayış ve kolektif bir eylemliliği de içermektedir (Çiftçi, 2018: 520). Milliyet
kavramının yerel ve soya dayanan boyutta kalması ve Arap birliğine dayanan aşkın bir
milliyetçilik anlayışının gelişememesi asabiyet varlığının temel unsurlarından birisi
olarak sayılabilmektedir.
İslamiyet öncesi Araplarda topluluklar arası dayanışma, çatışma, birliktelik, ayrışma,
dostluk ve düşmanlıkların kan ve nesep yakınlığına dayanan kabile asabiyesi etrafında
geliştiği ifade söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 27).

Asabiyetle amaçlananın,

topluluğun bir araya gelerek kendini koruması, düşmana karşı birlik olması, ülkesini
genişletme arzusunda olması ve düşmanı şiddetle yenme isteği olduğu ifade edilebilir
(Çiftçi, 2018: 520). İslamiyet öncesi Arap toplumunda, bir kişiye yönelik sırf insan
olmasından kaynaklı sorumluluk duygusu ve kabilesi olmayan ya da herhangi bir
kabileden sığınma hakkı elde etmemiş birisinin can ve mal güvenliği olmadığı
düşünüldüğünde kişinin bir kabileye mensup olması hayati önem arz etmektedir (Çaylak,
2018: 28).
İslamiyet öncesi Arap toplumunun, mensuplarını bir kabileye mensup olmak cebrine tabi
tuttuğu ve bu katı kabilecilik ortamında, kabile mensubu olanlar üzerine düşen görevleri
yapmadıkları veyahut da kabile kurallarına aykırı eylemlerde bulundukları zaman
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cezalandırılarak kabile mensubiyeti sona erdirildiği ve bu durumun herkesçe öğrenilecek
bir şekilde panayırlarda ilan edildiği de görülmektedir (Kilinçli, 2012: 60). Arap olmadığı
için kabilesi bulunmayan ya da kabilesinden dışlanmış kişiler, belirli bir süre için bile;
kabilesiz kalamayarak, ’’civar’’ adı altında komşu kabilece himaye edilmiştir (Çaylak,
2018: 28). Bunun yanı sıra kabileler kendi aralarında yeminleşmekte ve iki veya daha
fazla kabile artık bir tek kabile gibi olmakta, birine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış
sayılmakta, sevinç ve yaslar birlikte paylaşılmaktır (Sönmez, 2014: 401). İslamiyet öncesi
Arap toplumu siyasal yapısının bu çerçeve etrafında şekillendiği ve inşa edildiği
söylenebilmektedir.
Arap Yarımadasının en önemli şehirlerinden biri olan Mekke’de, şehrin yönetimi için
Mekke’nin ileri gelenlerinden oluşan Darünnedve adında bir meclis kurulmuş ve
yönetimsel kararlar burada görüşülmüştür. Meclisin varlığı günümüzdeki anlamıyla
demokrasiyi temsil etmemekle birlikte, Darünnedve esas itibariyle bir asiller meclisiydi
ve her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikâh törenlerinin
yapıldığı bu meclise Kusayoğulları’ndan başka Mekke’deki Kureyş boylarının kırk
yaşından yukarı başkanları katılma hakkına sahiptir (Fığlalı, 1993: 556). Bunun dışında
kabilelerin kendi iç yapılarına ait ve her biri birbirinden farklı olabilmekle beraber, ilkel
demokrasinin varlığından bahsedilebilmektedir. Sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda
bakacak olursak; şifahi (sözlü) kültürün hâkim olduğu, tarım, ticaret ve basit el
sanatlarının geçim kaynağı görüldüğü, panayır, spor etkinlikleri gibi eğlence faaliyetleri
ile Mekke’nin önemli bir ticaret ve din merkezi haline geldiği söylenebilir.

1.2 Hz. Muhammed Dönemi ve Siyasi Toplumun Oluşumu
Bir din olarak İslam’ın ve Hz. Muhammed’in davetinin başladığı, şirk ve sömürü
düzeninin var olduğu Mekke’de ve Hicaz bölgesi de dahil olmak üzere tüm Arap
Yarımadasında, imparatorluk, krallık/meliklik gibi merkezi siyasi birlikten yoksun bir
yapının hâkim olduğundan bahsedilebilmektir (Çaylak, 2018: 35). Hz. Muhammed’in
vurguladığı mesajın temel özelliğinin siyasal merkezli olmamasına karşılık Mekke
oligarşisi tarafından siyaset eksenli bir hareket olarak algılanmış ve Kureyş ittifakı
içerisinde yer alan kabile liderlerinin birçoğu, Hz. Muhammed’i, Mekke’deki kurulu
düzene karşı peygamberlik iddiası altında başkaldıran ve kendi siyasal iktidarını kurmak
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isteyen siyasal bir proje olarak değerlendirmiştir (Yıldırım, 2011: 9). Bu değerlendirmeler
sonucunda mevcut yapının varlığını muhafaza etmek sebebiyle Müslümanların üzerine
baskıların yoğunlaşması hicreti gerekli kılmıştır.
Hz. Muhammed’in Mekke ile ilişkilerini koparmak istememesi, Müslümanların
inançlarını rahatça yaşayabilmesi ve Medine’nin yapısında otoriter bir boşluk
bulunmasının rahat bir hareket alanı sağlayacağından hicret için Medine’nin tercih
edildiği söylenebilmektedir (Demircan, 2017: 14-15). Hicretin sonrasında Hz.
Muhammed ve Müslümanların sosyal ve siyasal hayata doğrudan iştirak edecekleri bir
yapıya Medine’de kavuştukları ve bu aşamadan sonra Hz. Muhammed’in bir devlet
başkanı, Müslümanların da devletin aktif üyeleri statüsünü kazandıkları ifade edilebilir
(Geçit, 2016: 33). Hz. Muhammed’in Medine döneminde uygulamaya koyduğu Ensarlar
ile Muhacirler arasındaki kardeşleştirme uygulaması, Medine’deki tüm guruplar arasında
ilan ettiği sözleşme, Medine civarındaki henüz Müslüman olmamış kabileler arasında
barış sağlama gibi faaliyetleri ilahî mesajın tüm insanlara ulaştırılmasının yollarını
aralayan siyasî girişimler olarak kabul edilebilir (Yıldırım, 2016: 10). Kabe’nin
Mekkeliler için dini, ticari ve siyasi öneminin farkında olan Hz. Muhammed hicretten
sonra Bedir Savaşı’na kadar, namazını Kabe’yi arkasına alarak daha sonraları ise Allah’ın
emri ile tekrar Kabe’ye dönerek kılmıştır ve bu değişim bile ciddi anlamda siyasi bir
öneme sahiptir (Çaylak, 2018: 37).
Hz. Muhammed’in kamu düzeni alanına giren faaliyetlerde bulunduğunun açık göstergesi
olarak Medine Sözleşmesi gösterilebilmektedir (Yıldırım, 2016: 10). İçerik bakımından
47 maddeye sahip Medine Vesikasının maddelerinin; 23’ü kabile içi meseleleri, bir kısmı
ise evrensel sayılabilecek maddeleri içerirken, vesikanın taraflarını; Müslümanlar,
Yahudiler ve Medineli Araplar (putperestler) oluşturmaktadır (Özkan, 2016: 212-215).
Kabileler arası savaş ve genel düzensizliği ortadan kaldırarak tek toplum inşa etmek
isteyen Hz. Muhammed’in, şimdiye kadar kan bağı ve kabile asabiyesine dayanan
yönetimlere karşın yapılmamış bir şeyi meydana getirdiği söylenebilmektedir. Hz.
Muhammed’in bu vesikadaki konumuna bakacak olursak; bölge toplumlarına karşı
tarafsız bir tavır sergilemesi ve yaptığı tebliğ çerçevesinde önemli bir liderlik görevi
üstlenmiş olması sebebiyle vesikanın hamiliğini üstlenme görevi kendisine verilmiştir.
Onun siyasal önderliği, peygamberlik vasfından gelen bazı hususiyetler sebebiyle tüm
insanlar tarafından kabul görmüş ve bunda yüzyıllar boyu kan bağı eksenli bir hayat süren
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ve sürekli birbirleriyle rekabet halinde olan kabileleri inanç bağı altında bir araya
getirmesinin etkisi olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2016: 10).
Hz. Muhammed’e peygamberlik gelmeden öncede, liderlik vasfını kullanarak ihtilaflı
konularda Arap geleneğine uygun bir biçimde hakemlik yaptığı ve Müslümanların,
zaman zaman çeşitli konulardaki vahye dayanmayan kişisel görüşlerini eleştirerek ona
alternatif görüşler ortaya atabildikleri bilinmektedir (Kutlu, 2008: 12-13). Hz.
Muhammed’in de kendisine yapılan eleştiri ve öneriler sonucunda siyasi ve sosyal
davranışlarını

şekillendirerek

bir

uyumlaştırma

gayreti

içerisinde

olduğu

söylenebilmektedir (Bingöl, 2016: 67). Hz. Muhammed'in devlet başkanlığı misyonu,
ilahî/dinî kaynaklı olmayıp içinde yaşanılan sosyal ve siyasi gelişmeler sonucunda
meydana gelmiş ve kurduğu toplumsal yapı, yardımlaşmayı esas alan Arap geleneklerine
göre şekillenmiştir (Kutlu, 2008: 12-13).

1.3 Dört Halife Döneminin Siyasal ve 1Yönetsel Yapısı
İslam siyasi düşüncesinde; hakimiyetin mutlak kaynağının Allah olduğu ve milleti idare
etmekle görevlendirilen yöneticilerin bu mutlak iradeden bağımsız hareket edemeyeceği
emredilmektedir (Sağlam, 2017: 37).
Müslümanların kendi yöneticisini seçme yetkisini bütün Müslümanlara ait hukuki bir hak
olarak gören Hz. Muhammed, dini otoritenin siyasi otoriteye sirayet ederek bir ruhban
sınıfı oluşmasını istemediği için sahip olduğu hukuki ve siyasi yetkilerini hiç kimseye
devretmemiş, kendinden sonra siyasî erki temsil eden imam veya halifeyi gizli veya açık
olarak belirlememiştir (Kutlu, 2008: 11-12). Hz. Muhammed’in vefatından sonra halife
seçimlerinin çerçevesini, Kuran ve Sünnet ’ten elde edilen ilkeler ile toplumsal
geleneklerin meydan getirdiği söylenebilmektedir.

1.3.1 Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Muhammed’in vefatının ardından ortaya çıkan en büyük olumsuzluk kurulan bu
birliği sürdürebilecek ve mevcut durumu muhafaza edebilecek bir yöneticinin seçilmesi
sorunudur. Evs ve Hazrec kabilelerinden oluşan Ensar, Hz. Muhammed kabilesinden
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dışlandığında onu muhafaza ettikleri gerekçesini öne sürerek halifeliğin kendilerine
verilmesini istemişlerdir (Çaylak, 2018: 49). Hz. Ömer’in durumu öğrenmesi ile Hz.
Ebubekir ve Ebu Ubeyde b. Cerrah ile birlikte olayın yaşandığı Beni Saide gölgeliğine
gelmişler ve Hz. Ebubekir; Arapların yalnızca Kureyşliler’e biat edeceklerini ifade ederek
emirin kendilerinden, vezirlerin ise Ensar’dan olmasını istemiştir (Hurç, 2003: 397).
Hz. Ebubekir; Ensardan, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde arasında seçim yaparak birine biat
etmelerini istemiş ve bunun üzerine Evs kabilesinden biri Hz. Muhammed’in Hz.
Ebubekir’i namaz imamı yaptığını söyleyerek bu seçimle Hz. Muhammed’e itaatsizlik
yaptığını ileri sürmüştür (Çaylak, 2018: 49). Bu olayın hemen sonrasında, Hz. Ömer ve
Ebu Ubeyde’nin topluluğa karşı Hz. Ebubekir’e biat ettiklerini açıklamaları üzerine orada
bulunan kabileler de Hz. Muhammed’in imam tayin ettiği ve kendisine en yakın olan
kişinin Hz. Ebubekir olduğu düşüncesiyle kendisine biat etmişlerdir (Hurç, 2003: 399).
Hz. Ebubekir’in halife seçilmesinin ardından; yönetimine meşruiyet kazandırmak
hasebiyle yönettiği toplumu camiye davet ederek halkın genel kabullerine başvurduğu ve
alınan kararların uygulamaya konulmadan önce halkın görüşüne sunduğu görülmektedir
(Balcı, 1999: 189). Hz. Ebubekir halife olur olmaz, Müslümanlar; dinden dönme, Medine
otoritesine başkaldırı, bazı Arap kabilelerinin ortaya çıkan sahte peygamberlere uyması
gibi sorunlarla karşı karşıya kalmış ve bunlar Hz. Ebubekir’in kararlı tutumu ile
bastırılmıştır (Çaylak, 2018: 51). Hz. Ebubekir devlete zekat (vergi) vermeyi reddetmeyi,
devletin hukuki varlığını kabul etmemek ve devlete başkaldırmak olarak kabul etmiştir
(Balcı, 1999: 203). En önemli iki sorun olan zekat vermeyi reddedenler ve dinden
dönenleri aynı kefeye koyarak bu iki hareketinde riddet olduğunu ifade etmiştir (Çaylak,
2018: 51).
Hz. Ebubekir’in, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra yeni devlet başkanını seçerken bile
varlığını gösteren kabilecilik anlayışını en aza indirmek ve kendi varlığı ile yetebilen bir
devlet inşa etmek arzusunda olduğu söylenebilmektedir. Ümmetin korunması ve birliğin
sağlanması adına isyancılarla mücadele edilirken bizzat ordunun başına geçmiş ve bu
mücadelede herhangi bir kabileden yardım almayı düşünmeyerek devletin dış güçlerden
yardım almasını bir acziyet olarak görmüştür (Balcı, 1999: 195).
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Hz. Ebubekir’in irtidat2 hareketleriyle mücadeleye başlamadan önce ilk seferini dış
devletlere yaparak hem içerdeki otorite karşıtlarına hem de dış kaynaklı güç odaklarına
eş zamanlı bir mesaj vererek caydırıcı bir etki yaratmak istediği ifade edilebilir (Demirci,
2014: 10). Hz. Ebubekir’in orduyu sevkinin akabinde devletin güç kaybettiğini
düşünerek, devlete karşı isyan ve biat anlamında tereddüt eden Arap kabileler bu durum
karşısında Medine’ye temsilcilerini göndererek devlete bağlılıklarını bildirmişlerdir
(Balcı, 1999: 201). Riddet hadiselerini bastıran Hz. Ebubekir; Yemen, Yemame, Hire,
Irak ve Suriye topraklarının çoğunluğunu fethederek Arabistan Yarımadasında hakimiyet
kurmuştur ve bu durumun kabilevi çatışmalardan dolayı siyasi birlik kuramayan
Arapların gözünde büyük önem arz ettiği söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 52).
Hz. Ebubekir devlet gelirlerinin idaresi sebebiyle Beytül-Mal’ı kurarak idaresine Ebu
Ubeyde’yi getirmiştir (Balcı, 1999: 198). Hz. Ebubekir’in, Hz. Muhammed’in ilahi
davetini her türlü dünyevi unsurdan uzak tutmak amacı ile kendi kabilesi ve
akrabalarından olan kişilere valilik, vergi tahsildarlığı, komutanlık gibi askeri, idari ve
mali işler vermemeye özellikle özen göstermesi ve atamalarda soya dikkat etmesi,
kabileler arasında bir denge politikası yürüttüğü şeklinde yorumlanabilmektedir (Çaylak,
2018: 53). Hz. Ebubekir ülkeyi vilayetlere ayırmak suretiyle idare etmiş ve her vilayete
bir vali tayin ederek bu valilere adli, idari ve askeri birtakım sorumluluklar vermiştir
(Balcı, 1999: 196). İki buçuk yıla yakın süren halifeliği sürecinde, iç karışıklıkların baş
gösterdiği bir toplumu devralarak bu isyanları bastırmasının yanı sıra başarılı fetihlerle
de devlet otoritesini muhafaza etmesi, toplumu bir arada tutan temel etken olarak
görülebilir. Genel anlamda Hz. Muhammed’in yönetimsel geleneğini devam ettiren Hz.
Ebubekir’in devlet idaresinde sünnetin yanı sıra Kur’an ilkelerini de kendisine rehber
edinmiştir.
Hz. Ebubekir’in yönetime gelişinde istişarenin olduğu söylenebilmekte ve kendisinden
sonraki yönetimlere istişareyi tavsiye ettiği görülmektedir. Devlete vergi vermeyi
reddetmeyi ve dinden dönmeyi eş kabul ederek kararlılıkla mücadele etmesi ve bu
durumu devletin birliğine karşı bir ayaklanma olarak görmesi, itaat kavramını ön plana
çıkarmaktadır. Adil bir yönetime karşı yapılmış keyfi bir baş kaldırının itaat ilkesine
2
Riddet kelime anlamı olarak, dinden dönme olarak ifade edilebilmektedir. Hz. Muhammed’in vefatıyla
başlayan dinden dönme hareketleri, Raşid Halifeler dönemlerinin ortak sorunu olarak
gösterilebilmektedir.
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uymayarak cezalandırılması gerektiği görüşünün bu dönemde gelenekleştiği ve
kendisinden sonraki yönetimlere aktarıldığı söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra adalet
ilkesinin, Hz. Muhammed’in oluşturduğu yönetimden beri temel meşruiyet şartı olduğu
ve Hz. Ebubekir döneminde de gelenekleştiği ifade edilebilir.

1.3.2 Hz. Ömer Dönemi
Hz. Ebu Bekir’in vefatından önce İslam orduları doğuda İran’la, kuzeyde Suriye’de
Bizans’la savaş halindeydi ve hastalığı ağırlaşan Hz. Ebu Bekir, ülkenin halife seçimi için
Hz. Muhammed’in vefatında olduğu gibi bir karışıklığa tahammülü olmadığını düşünerek
ümmet ileri gelenlerle istişare etmiştir (Hurç, 2003: 403). Osman b. Affan, Abdurrahman
b. Avf, Talha b. Ubeydullah, Esid b. Hadir, Said b. Zeyd gibi ümmetin ileride gelenleri
ile görüşen Hz. Ebubekir, istişare sonucu Hz. Ömer’i kendi yerine tayin etmiştir (Çaylak,
2018: 54). Hz. Ebubekir’in tavsiyesi ile göreve gelen Hz. Ömer halkı toplu şekilde camiye
davet ederek biat almış ve otoritesini meşru bir temel üzerine inşa etmiştir (Hurç, 2003:
405-406). Hz. Ömer’e karşı olan küçük bir muhalefet görülse de irtidat hareketlerinin
güçlükle bastırıldığı, devletin yeniden kurulduğu ve Bizans- Sasani topraklarına yönelen
kapsamlı bir fetih hareketine başlandığı sırada; Arap siyasi ideali, ganimet tutkusu ve
ilay-ı kelimetullah3 duygusu içinde olan ümmetin ciddi bir muhalefetiyle karşılaşmadığı
görülmektedir (Çaylak, 2018: 54). Fakat yine de, Hz. Ömer’in sert mizacının yönetimine
de etki edeceğini düşünen bazı kabileler kendisinin yönetimine karşı mesafeli
yaklaşmışlardır.
Hz. Ebu Bekir'in Şam'ın fethi için gönderdiği kabileler, Şam'da Ebu Bekir'in hastalığını
duyunca, hilafetin Hz. Ömer'e geçeceği konusunda duydukları endişe ile durumu
yakından incelemesi amacıyla Medine'ye bir elçi göndermişler ve elçi Hz. Ömer’in halife
olduğunu görünce kendisine sert mizacından ve tutumundan kaynaklı çekincelerini dile
getirmişlerdir (Yıldırım, 2011: 12). Hz. Ömer dönemi hilafetinin ciddi bir muhalefet
hareketi ile karşılaşmamasına gerekçe olarak; tüm Arap kabilelerinin Kureyş’in
hakimiyetinde enerjilerini fetih hareketlerine vermesi, fetihlerin hızla yayılarak elde
edilen ganimetlerin bolluğu, Hz. Ömer’in sert tedbirlerle uyguladığı adalet anlayışı,
3

İlay-ı kelimetullah, Kur’an-ı Kerim’in yüceliğini, İslam’ın üstünlüğünü savunmak; Allah’ın buyruklarını
yüceltmek ve buna uygun şekilde yaşam sürdürmeyi ifade etmektedir.
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atadığı valilere ilişkin gelen şikayetleri dikkate alarak gerektiğinde cezalandırması ve
görevden alması, kabileler arası denge politikasını gözetmesi ve önemli görevlere
kabilesinden olanları atamaması da gösterilebilmektedir (Çaylak, 2018: 55).
Hz. Ömer döneminde kabileler arası genel denge gözetildiği ve devletin coğrafi alanının
başarılı seferler sonucunda genişlediği, devlet teşkilatı idarî ve siyasî yapılanmasının son
derece düzenli, disiplinli bir şekilde ilerlemesi sonucunda adeta, adlî, idarî ve siyasî
teşkilat açısından “zirve” noktasına gelindiği ifade edilebilir (Geçit, 2016: 33). Hz. Ömer
döneminde, Beytü’l-Mal’ın İslam Devleti’nin bir gereği olarak kurumsallaşması ihtiyacı
doğmuştur ve başkentte bulunan Beytü’l-Mal’ın yanı sıra eyaletlerde de merkeze bağlı
şubeler kurularak, eyaletlere tayin edilen valilerden ayrı olarak, devlet gelirlerini tahsil
etmek üzere görevliler tayin edilmiştir (Sabuncu, 2018: 140). Beytü’l-Mal gelirlerinden
biri olan ve gayrimüslim topraklarından alınan haraç vergisi; ilk defa Hz. Ömer
döneminde, fethedilmiş toprakların gazileri zarasında dağıtılmayarak muayyen bir vergi
mukabili ziraattan iyi anlayan eski sahiplerine bırakılmasıyla uygulamaya girmiştir
(Barış, 2018: 132).
Fetihlerin yoğun yaşanması ve fethedilen toprakların savaşanlar arasında dağıtılması
sonucu ganimet elde edenlerin oraya yerleşerek çiftçilik yapmasının fetihlerin ilerleyişini
durduracağını düşünen Hz. Ömer, arazileri savaşanlar arasında dağıtmak yerine tümünün
Beytü’l-Mal’a ait olduğunu ilan ederek oradan dağıtılması şeklinde bir uygulamaya
gitmiştir (Çaylak, 2018: 56). Fetihler sonucu elde edilen vergilerin Müslümanlara sistemli
bir şekilde dağıtılması konusu üzerine ashab ile istişare eden Hz. Ömer, Divan teşkilatının
kurulmasına ve burada tutulacak kayıtlara göre dağıtılmasına karar vermiştir (Sabuncu,
2018: 141). Hz. Ömer’in bu dağıtımı yaparken; kişilerin Hz. Muhammed’e olan yakınlığı,
İslamiyet’e yapılan hizmetler ve cihadlara katılma gibi kriterleri göz önünde
bulundurduğu görülmektedir (Fayda, 2007: 48). Kureyşliler’in savaşlara katılmadığı
halde ganimet sisteminde yapılan değişiklik sebebiyle yüksek maaşlar almalarına karşı
sesler yükseliyordu fakat Hz. Ömer’in aşırı zenginleşmeye müsaade etmemesi ve
valilerin servetlerinin önemli bir kısmını Beytü’l-Mal’a aktarması durumun büyük bir
muhalefet hareketine dönüşmesini önlemiştir (Çaylak, 2018: 57).
Hz. Ömer yönetimi; devlet yapısının oturduğu ve kurumsallaşmanın başladığı dönem
olarak değerlendirilebilmektedir. İlk kez maaş sistemine geçildiği ve emekli olma
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uygulamasına başlanıldığı bu dönemde devlet işlerinin görüşülmesi için yönetim Divanı
kurulduğuda bilinmektedir. Fetihler sonucu gelirlerin çoğalması ve bu gelirlerin
dağıtılmasında değişikliğe gidilmesi sebebiyle ekonomik anlamda kurumsallaşmaya
gidildiği görülmektedir. Divan teşkilatınında kurulması ile devlet yönetiminde istişarenin
önemine dikkat çekilmiştir. Kur’an ve sünnetten elde edilen ilkeler doğrultusunda ’’şura,
istişare ve müzakere’’nin Hz. Ömer döneminde kurumsallık kazanarak gelenekleştiği
söylenebilmektedir.

1.3.3 Hz. Osman Dönemi
Hz. Ömer’in Muğîre b. Şu’be’nin kölesi Ebu Lü’lüe tarafından yaralanmasının ardından
durumunun ağırlaşması üzerine oğlu Abdullah ve bir grup sahabe yanına gelerek Hz.
Ebubekir’in yaptığı gibi kendisinden sonra gelecek halifeyi tayin etmesini istemişlerdir
fakat Hz. Ömer bunun uygun olmayacağını söyleyerek reddetmiştir (Hurç, 2003: 406).
Onun yerine halifenin içerisinde; Osman b. Affan, Ali b.Ebu Talip, Abdurrahman b. Avf,
Sa’d b. Ebi Vakkas, Zübeyir b. Avvam, Talha b. Ubeydullah’ın olduğu Kureyş’in önde
gelenlerinden oluşan altı kişilik şuradan seçilmesini istemiş ve bu şuraya halife
seçilmemek kaydı ile oğlu Abdullah’ı eklemiştir (Çaylak, 2018: 57). Hz. Ömer yönetime
geldikleri zaman devlet kadrolarına kabilelerinden ve akrabalarından olanları
getirmemeleri üzerine Hz. Osman, Hz. Ali ve Abdurrahman b. Avf’a telkinde bulunarak
halifeyi bu şura içinden oylayarak seçmelerini, eşitlik olduğu takdirde oğlu Abdullah’ın
oyuna başvurmalarını söylemiştir (Hurç, 2003: 408). Altı kişilik şura Hz. Ömer’in
ölümüne müteakip üç gün üst üste toplanmasına rağmen halifeyi seçememiş ve Hz. Ali
ile Hz. Osman’ın peygambere olan yakınlıkları nedeniyle adaylıklarını ilan etmeleri
sonucunda Abdurrahman b. Avf ikisi arasında hakem tayin edilmiştir (Çaylak, 2018: 58).
Abdurrahman b. Avf kendisine hakemlik görevi tevdi edildikten sonra önce şura üyeleri
ile tek tek görüşerek kimi seçmek istediklerini sorduğunda Hz. Ali, Hz. Osmanı; Hz.
Osman ise Hz. Ali ise Hz. Osman’ı önermiş, diğer üyelerden Zübeyr, Hz. Ali’nin uygun
olacağını, Sa’d b. Ebu Vakkas ise Hz. Osman’ı desteklediğini bildirmiştir (Hurç, 2003:
410). Abdurrahman b. Avf, Hz. Ömer’in tavsiyesi üzerine hakem tayin edilmiş olsa da bu
durum İslamiyet öncesi Arap kabilelerinde de görülen bir gelenektir (Çaylak, 2018: 57).
Halifeliğin Hz. Osman ve Hz. Ali arasında geçmesinin; hem diğer üyelere göre ümmet
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içinde daha aktif konumda bulunmaları hem de peygamberlere yakınlıkları sebebiyle
olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Diğer şura üyelerinin Hz. Osman ve Hz. Ali lehine çekilmeleri ile Abdurrahman b. Avf;
Hz. Ali ve Hz. Osman’dan, Allah’ın kitabı ve peygamberin sünneti ile Hz. Ebubekir ve
Hz. Ömer’in icraatlerine uymaları konusunda söz almak istemiştir (Hurç, 2003: 411). Hz.
Ali Allah’ın kitabı ve peygamberin sünneti dışında bir yükümlülük kabul etmediğini, Hz.
Osman ise bunları olduğu gibi kabul ettiğini açıklaması üzerine Abdurrahman b. Avf
oyunu Osman’dan yana kullanmıştır (Çaylak, 2018: 58). Hz. Osman’ın halife seçilmesi
sonucunda Hz. Ali ve Mescid-i Nebevi’de bulunan diğer kimseler, kendisine biat
etmişlerdir (Yiğit, 2007: 439).
Genel anlamda Hz. Osman’ın halife olarak seçilmesinin, Hz. Ömer döneminin sert
uygulamaları nedeniyle istedikleri zenginleşmeyi elde edemeyen bazı Arap kabileleri
tarafından hoş karşılandığı görülmektedir. Çünkü Hz. Ali’nin yönetim tavrının sert ve
tavizsiz bir yapıda olduğunu bildiklerinden, ikinci bir Hz. Ömer dönemini arzu
etmemeleri sebebiyle yönetiminde daha rahat hareket edebileceklerini düşündükleri ve
yumuşak gördükleri Hz. Osman’ın halifeliğinin kendilerine daha cazip geldiği
söylenebilmektedir.
Hz. Osman halife olduktan sonra Hz. Ömer’in ganimet ve maaş sistemini değiştirmemiş
ve devam etmiştir (Çaylak, 2018: 59). Fakat yönetime gelir gelmez devlet görevlerine
kendi kabilesi olan Ümeyyeoğulları mensuplarını getirmesi Kureyş kabilesi de dahil
olmak üzere tüm kabilelerin tepkisine neden olmuştur (Lök, 2014: 144). Hz. Osman’ın
halifeliğinin ilk yıllarında fetihlerin tüm hızı ile devam etmesi sebebiyle
Ümeyyeoğullarına verilen; ganimet, maaş ve ihsanların etkisinin çok büyük boyutlara
ulaşmadığı söylenebildiği gibi ilerleyen yıllarda, yöneticilerin hukuk dışı uygulamaları
ve fetihlerin yavaşlaması sonucu gelirlerin azalmasının, toplumda bir hoşnutsuzluk
yarattığı görülmektedir (Çaylak, 2018: 60).
Hz. Osman’ın Beytu’l-Mal’a bakan ve güvenilir birisi olan Abdullah b. Erkam’ı kovması
ve Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in cihada çağırdığı bedevileri ekonomik
sebeplerden ötürü cihada çağırmaması, toplumda, Kur’an ve Sünnet ’in gerektirdiği
ölçülere uyulmadığı görüşünün hâkim olmasına sebebiyet vermiştir (Lök, 2014: 144). Hz.
Osman’ın yönetiminde sürdürdüğü bu uygulamaların liyakat ve ehliyet ilkelerine
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uymadığı görüşü; karşıt seslerin yükselmesine ve adım adım muhalefet kanadının
güçlenmesine yol açtığı söylenebilmektedir.
Hz. Osman halife olunca, Hz. Muhammed tarafından; kendisini taklit etmesi, evini
gözetlemesi ve Müslümanların sırrını ifşa etmesi sebebiyle sürülen, Hz. Ebubekir ve Hz.
Ömer tarafından da Medine’ye dönmek için yaptıkları müracaatları kabul edilmeyen
Hakem ve ailesinin, Medine’ye dönmesine izin vererek onlara çeşitli ihsanlarda
bulunmuş, o sırada yirmi yaşlarında olan Mervan’ı devlet kâtipliği gibi önemli bir göreve
getirmesi de ciddi eleştirilere konu olmuştur (Aycan, 2004: 226).
Fetihlerin yavaşlaması sonucu ganimetlerin durma noktasına gelmesi, devletin maaşları
verebilmek adına büyük harcamalar yapmak zorunda kalması, bazı valilerin topladığı
vergi gelirlerini Medine’ye göndermemesi ve dolayısıyla alım gücünde bir azalması
olması sebebiyle ekonomide bir bunalım halinin baş gösterdiği görülmektedir (Söylemez,
2003: 8).
Hz. Osman’ın yönetiminde adem-i merkeziyetçi bir yapının varlığı ve atadığı valilere
geniş yetkiler verdiği görüldüğü gibi bir süre sonra, valilerin merkezden bağımsız bir
idare organı gibi hareket etmelerinin, halifeye olan akrabalıklarından kaynaklandığı
şeklinde yorumlanabilir (Kılıç, 2002: 247). Kişisel yakınlıklarından ötürü birtakım
bürokratik

unsurları

ve

hiyerarşik

gerekleri

göz

ardı

etttikleri

söylenebilmektedir.Bunların yanı sıra; devletin develerinin otlaması, beslenip korunması,
savaş halinde ordunun hizmetine hazır halde beklemesi için birtakım arazilerin devlet
malı haline getirilmesinden çıkan hoşnutsuzluklar ve ayrıca bazı kesimlerce yumuşak
olarak görülen Hz. Osman’ın yönetim şeklinin bazı ilim adamları tarafından şiddetle karşı
çıkılması, kendisine yönelen bir başka karşıtlık olarak görülebilir (Hizmetli, 1991: 212).
Toplumda devletin bir Ümeyye devleti4 haline geldiği düşüncesinin hâkim olması
üzerine, valilerden ve mevcut yönetimden memnun olmayan Arap kabileleri, Hz.
Osman’a elçiler göndermesine rağmen yanıt alamamış ve şikayetler Aişe, Ali, Talha ve
Zübeyr gibi ümmetin önde gelenlerine kadar uzanmıştır (Çaylak, 2018: 61). Muhalefelet
seslerin bir zaman sonra hoşnutsuzluğa dönüşmesi ve onun akabinde bir isyan ortamının
oluşmasına sebebiyet verdiği söylenebilmektedir. İsyanların artması üzerine; Hz.
4

Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye b. Ebu Süfyan Ben-i Ümeyye kabilesine mensuptur. Kendisinden
sonra yönetim saltanat şeklini aldığından Emevi Devleti, Ümeyye Devleti olarak da adlandırılmıştır.
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Osman’ın halifelikten çekilmesini isteyen Mısır, Kufe, Basradan gelen ve Medine
halkından insanlarında içlerinde bulunduğu isyancı grup Hz. Osman’ın evini basarak onu
öldürmüşlerdir (Yiğit, 2007: 441).
Hz. Ömer döneminin bürokratik yapısını sürdürdüğü söylenebilen Hz. Osman’ın, halife
seçiminin istişare örneği olduğu ifade edilebilmektedir. Hz. Ömer’in kendisinden sonraki
halife seçiminde yol olarak istişareyi göstermesi, meşveret meclisinin üyelerini bildirmesi
ve bu mecliste verilen oylar sonucu halifenin seçilmesi, Kur’an ve sünnetten elde edilen
yönetim ilkelerinden biri olan ’’şura’’nın tipik bir örneği olarak görülebilir. Hz. Osman’ın
halife seçilmesi ve sonrasında genel kabule mazhar olmasının, meşveret ve biat ilkelerine
uygun olduğu söylenebilmektedir.
Bunun yanı sıra Hz. Osman’ın güvenlik sebebi ile liyakat ilkesini esneterek devlet
görevlerine yapılan atamalarda serbest davrandığı söylenebilmektedir. Halk adalet
ilkesinin ortadan kalktığı düşüncesiyle yönetime karşı bir isyan hareketi başlatmıştır ve
bu durum Hz. Osman yönetiminin son dönemlerinde itaat ilkesinde bozulmanın meydana
geldiğini işaret etmektedir.

1.3.4 Hz. Ali Dönemi
Hz. Osman’ın ölümünden sonra Basra, Kufe ve Mısır’ dan gelen isyancılar yönetime
sahip olmak maksadıyla; Ubeydullah, Zubeyr, Sa’d b. Ebu Vakkas ve Abdullah b. Ömer’e
gitseler de halifelik için adaylığa ikna edememişler, Medinelileri halifeyi bir an evvel
seçmeleri için tehtit etmişlerdir (Hurç, 2003: 413). Bunun üzerine Mısırlılar başta olmak
üzere büyük çoğunluk, biat etmek için üzerine baskı yapsa da kabul etmek istemeyen Hz.
Ali, sahabe büyüklerinin ve güçlü halife adaylarından olan Talha ile Zubeyr’in kerhen de
olsa kendisine biat etmesiyle kabul etmek zorunda kalmıştır (Çaylak, 2018: 62). Hz.
Ali’nin halife seçilmesi Hz. Osman döneminde önemli devlet görevlerine getirilen ve
zenginlikleri artan Ümeyyeoğullarında ciddi bir hoşnutsuzluk yaratmış ve Hz. Osman’ın
katillerinin cezalandırılmasını istemişlerdir (Hurç, 2003: 414). Hz. Ali ise ortalığın
yatışmasını, âsilerin Medine'den çekilmesini ve hilâfetin diğer vilayetlerde ve eyaletlerde
tanınmasını beklemek suretiyle duruma temkinli yaklaşmıştır (Hizmetli, 1991: 218).
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Hz. Osman’ın katillerinin bulunması meselesi toplumu bekleyen en büyük sorun haline
gelmiş; bireysel, iktisadi, siyasi, kabilevi amaçlarını gerçekleştirmek isteyenler bu olayı
öne sürerek Hz. Ali yönetiminin üzerine gitmişlerdir (Çaylak, 2018: 62). Hz. Ali’nin
karşılaştığı ilk sorun, Hz. Osman’ın katillerini bulmak, isyancıları cezalandırmak ve
ihtilalcileri dağıtmak olsa da toplumun infial hali, istediği gibi temkinli ve tedbirli
davranmaya, işi zaman içinde halletmeye fırsat vermediği gibi Muaviye ve bazı valilerin
azledilmesi, azledilen valilerin duruma itiraz etmesi, sorunların büyümesine ve iç savaşın
başlamasına sebep olmuştur (Geçit, 2016: 38). Hz. Ali’nin, katillerin bulunması
meselesinin birtakım amaçlar doğrultusunda şahsileştirildiğini düşünmesi ve Hz.
Osman’a isyan etme işinde yer almış kabilelerin desteğini kaybetmemek adına süreci ağır
işletmesi sonucunda katillerin teslim edilmeyeceğini düşünenler kendi amaçlarına
ulaşmak amacıyla muhalefet etmeye başlamışlardır (Çaylak, 2018: 62).
Hz. Ali’nin yönettiği topluma bakacak olursak; Hz. Osman’ın kan davasını güden ve
bunun yanı sıra bu durumu şahsi meselelerine siper eden bir grup, Hz. Osman’ın
yönetiminden memnun olmayan ve ona isyan edenlerin içinde bulunduğu Hz. Ali’yi
destekleyen bir grup, bunların yanı sıra ortaya çıkan çatışmalardan rahatsızlık duyan ve
fitne

olarak

değerlendiren

bir

grup

olmak

üzere

üç

parçalı

bir

yapıdan

bahsedilebilmektedir (Demircan, 2013: 176-177).
Hz. Ali; Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir’in yaptığı gibi ganimet ve maaşların
dağıtılmasında eşitliğe dönerek Hz. Ömer’in sistemini değiştirmiş, Hz. Osman’ın atadığı
valileri azlederek yerlerine Haşimi, Ensar, Yemenli ve Iraklı valiler atamıştır (Çaylak,
2018: 63). Mekke’de, muhalifleri etraflarında toplayan Âişe, Talha ve Zübeyir, Hz.
Osman’ın katillerinin cezalandırılması talebiyle ortaya çıkmış ve Ümeyyeoğulları, Hz.
Osman taraftarlarının da desteğiyle Basra’yı ele geçirerek Hz. Ali’nin atadığı valiyi
kovmuşlardır (Demircan , 2013: 180).

Muaviye ve akrabalarının Kur’an ve Arap

örflerine dayanan bir meşruiyetle Hz. Osman’ın katillerini isteme hakları olduğu
söylenebilir fakat bu durumun halifeyi reddetme ve yönetime muhalefet etme aracı olarak
kullanıldığı görülmektedir (Demircan, 2013: 187).
Bütün bu olayların etkisi dahilinde Hz. Ali, ona muhalefet eden Talha, Zübeyr, Aişe ve
Ümeyyeoğullarının akrabası olan Mervan grubu ile, Basra yakınlarında Cemel Vakası adı
verilen ve Müslümanların ilk iç savaşı olarak tanımlanan savaşı yapmışlardır (Çaylak,
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2018: 64). Savaş öncesinde Hz. Ali’nin barışı sağlamak adına; Aişe, Talha ve Zübeyr’e
gerek elçi aracılığıyla gerekse kendisinin görüşmeleri sonucu olumlu karşılık almasına
rağmen savaşın gerçekleşmiş olmasına, Hz. Osman’ın ölümüne sebep olanların bu barış
sonucunda ceza alacaklarını düşünmesi sebep olarak gösterilebilir (Fığlalı, 1993: 321).
Müslüman kanı akmaması adına iki tarafın görüşmeleri olumlu sonuçlansa da bu barıştan
zararlı çıkacak kesimin savaşı arzu ettiği ifade edilebilir. Savaş sonucunda Talha ve
Zübeyr’in ölmesi üzerine Hz. Ali, Hz. Aişe’yi Medine’ye göndermiş ve hilafetin
merkezini Kufe’ye taşımıştır (Çaylak, 2018: 64). Hz. Ali savaş sonucunda ortada kalan
silahlara el koymuş fakat ganimetlerin savaşanlar arasında paylaşılmasına karşı çıkmıştır
(Demircan, 2013: 181).
Hz. Ali’ye ve yönetimine en büyük muhalefet olarak görülen Şam valisi Muaviye, hem
yerine vali atanmasına rağmen valilikten çekilmeyerek hem de halifeliğini tanımayarak,
akide ve adalet eksenli Hz. Ali otoritesine karşılık kabile düzeyinde başkaldırdığı
söylenebilir (Çaylak, 2018: 65). Muaviye, Hz. Ali’nin gönderdiği elçileri yanıtsız
bırakarak Hz. Osman’ın kan davasını güttüğünü bildirmiş ve katiller kendisine teslim
edilene kadar biat etmeyeceğini açıklamıştır (Yiğit, 2009: 107). Bunun sonucunda Hz.
Ali Medine, Irak ve Yemen’li kabilelerinde desteğini alarak Muaviye’nin Şam ordusu ile
Suriye’nin Rakka şehrinin doğusunda yer alan Sıffın bölgesinde savaşmışlardır (Çaylak,
2018: 65). Savaşın Hz. Ali lehine sonuçlanmasının ardından Muaviye’ye biat etmesi için
elçi gönderilse de Hz. Osman’ın katillerine göz yumduğu gerekçesini öne sürerek biat
etmeyi reddetmiştir (Yiğit, 2009: 107).
Ateşkesler ilan edilerek Muaviye birkaç kez biata davet edilse de kendisi bunları
reddemiştir. Hz. Ali’nin savaşı kazanacağı kesinleşince; Ambr ibn As, Muaviye’ye
mızrakların ucuna ’’Hüküm ancak Allah’ındır’’ yazılı sayfaları takmayı teklif etmiş ve
bunu gören Hz. Ali’nin ordusundaki Iraklılar savaştan geri durarak hakem tayin
edilmesini istemişlerdir (Çaylak, 2018: 65). Hz. Ali bunun amacının Kur’an hükmüne
uymak değil, bir savaş taktiği olduğunu söylese de orduyu ikna edemeyerek savaşı
durdurmak zorunda kalmıştır (Yiğit, 2009: 108). Savaşın sonlandırılmasını isteyen Iraklı
grup hakem kararına karşı çıkarak hükmü Allah’ın vereceği bir konuda insanların
veremeyeceğini öne sürerek ilk Harici hareketi başlatarak Irak’ın Harura bölgesine
çekilmiş ve böylece Hz. Ali taraftarları ikiye bölünmüştür (Çaylak, 2018: 64).
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Tahkimnamenin imzalanmasıyla defin işlemlerini tamamlayan taraflardan, Hz. Ali
ordusuyla Kufe’ye gelmiş, Muaviye Suriye’ye dönüş emrini vermiştir (Yiğit, 2009: 108).
Muaviye Suriye bölgesinde halifeliğini ilan ederek biat almış ve zamanla etkisini IrakHicaz’a kadar genişleten Muaviye’ye karşılık Hz. Ali Sıffın Savaşı’ndan sonra güçlü bir
ordu meydana getiremediğinden nüfuz alanı Kufe’ye doğru daralmıştır (Çaylak, 2018:
65). Sonuç olarak Hakem Vakası’nın olayı çözmek yerine karmaşıklaştırdığı ve durumu
lehine çevirmek isteyen Muaviye’nin Suriye’de halifeliğini ilan ederek toplumu ikiye
böldüğü söylenebilir (Yiğit, 2009: 108).
Hariciler, küfre girdiklerini düşündükleri Ali, Muaviye ve Amr’ı öldürmek için planlar
yapsa da Muaviye ve Amr’ı öldürmeyi başaramayarak, Hz. Ali’yi öldürmüşlerdir
(Çaylak, 2018: 66). Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra Müslümanlar oğlu Hasan’a biat
etseler de Müslümanların ortak yararını ve birliğini göz önünde bulunduran Hasan hilafet
hakkından vazgeçerek Muaviye ile anlaşmıştır (Hizmetli, 1991: 224). Bunun ardından
Muaviye oğlu Yezid için biat alarak halife ilan etmiştir ve oğlu Yezid’in göreve gelmesi
ile hilafet makamının saltanata dönüştüğü ifade edilebilmektedir (Çaylak, 2018: 67). Hz.
Ali döneminde itaat problemlerinin görüldüğü, isyan görevinin suistimal edildiği ve
ölümünden sonraki dönemde de yönetim ilkeleri üzerinde ciddi değişimlerin meydana
geldiği söylenebilmektedir.

1.4 Siyaset Pratiğinin Hilafete-Hilafetin Saltanata Dönüşümü
Emevi siyaset anlayışının bir ürünü olan saltanat ideolojisinin iktidara gelmesinin, Hz.
Osman’ın kan davasını güderek başladığı siyasal mücadelesini iktidarla sonuçlandıran
Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından sağlandığı ifade edilebilmektedir (Yıldırım, 2011: 14).
Muaviye’nin ganimet, güç ve kabile üzerinden elde ettiği halifeliği ile birlikte genellikle
’’şura’’ya dayalı olan halifelik anlayışından soy ve güce dayalı hanedanlık devletine
geçildiği görülmektedir (Çaylak, 2018: 68). Muaviye yönetimi her ne kadar ’’şura’’ya
dayalı olmasa da iktidarın kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamak amacıyla birtakım
meşruiyet arayışlarında bulunulduğu söylenebilir. Hz. Muhammed’e olan yakınlıklarını
ileri sürmelerinin yanı sıra bunun yeterli olmayacağını düşünerek yönetimlerini teolojik
bir çerçeve içerisine de almak istemişlerdir.
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’’Şura’’ya dayanmayan yönetimine meşruluk sağlamak amacıyla teolojik bir çerçeve
yaratmak isteyen Muaviye’nin bunu; Allah’ın Emeviler’i hilafet için uygun gördüğünü
ve onun takdiri doğrultusunda kendilerine mülk olarak bahşedildiği temeline dayandırdığı
görülmektedir (Yıldırım, 2011: 14-15). Emevi halifelerinin yaptıkları uygulamalardan
hoşnut olunmasa da, ümmetin birliğini sağladığı, din ve devleti yıkılmaktan kurtardığı
görüşüyle siyasi mülk yönetimini kerhen de olsa onaylamak durumunda kalan
Müslümanlar için önemli olan unsurun ümmetin birliğini sağlamak olduğu ifade
edilebilmektedir (Çaylak, 2018: 68). Kuran ve Sünnet’ten elde edilen yönetim ilkeleri
doğrultusunda; güvenlik isteminin, adalet ve müşavere ilkelerinin önüne geçtiğinden söz
edilebilir.
Ömer b. Abdülaziz hariç diğer tüm Emevi halifelerinin çocuklarını veliaht olarak tayin
ettikleri ve bunun dini dayanaklarının yanı sıra kültürel etkileşim boyutunun olduğu da
bilinmektedir (Yıldırım, 2011: 16). Muaviye’nin uzun yıllar Bizans sınırı olan SuriyeŞam valiliği yapması sonucu Bizans’ın siyasetini içselleştirdiği ve Rum danışmanlarla da
çalışması ile birlikte Bizans’a ait olan kralların kutsal yönetme hakları anlayışının İslam
Siyasi düşüncesini etkilediği söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 69). Çünkü Kuran ve
Sünnet doğrultusunda yönetimin bir kabileye veyahut da şahsa ait olduğu anlamı
çıkarılamayacağı gibi halifenin ölümünden sonra siyasi ya da siyasi olmayan makamları
ellerinde tutma imtiyazı da verilmemiştir (Kutlu, 2008: 11).
Muaviye ve ardından gelen Emevi halifeleri, kendilerinden önceki halifelerden farklı
olarak ’’Halifetullah (Allahın halifesi)’’ ve ’’ Zillullah-i Filalem’’ (Allah’ın yeryüzündeki
gölgesi) gibi ünvanlarla halifeliklerine kutsallık katmışlar ve kendilerinden sonra gelen
Abbasi halifelerinin çoğunluğunun da bu sıfatları kullandıkları görülmektedir (Çaylak,
2018: 59). Genel anlamda idarenin; halkın yönetiminde Kuran ve Sünnet’in
uygulanmasını sağlayan, Hz. Muhammed’in vekili sıfatıyla iş gören ve devletin
menfaatleriyle dünyevi menfaatleri birbirinden ayıran ideal Râşit halifelerin yerini
meşruiyetini kuvvete dayandıran, devleti hilâfet-saltanat karışımı mutlak-teokratik-irsî
bir monarşi ile idare eden halifelerin aldığı şeklinde yorumlanabilir (Yiğit, 1995: 88).
Muaviye’nin ganimet üzerine inşa ettiği ve zamanla soy ve güce dayanan saltanata
dönüştürdüğü halifeliğin, Ümeyye ve Mervan oğullarının zulmüne karşı ayaklanan
Abbasiler ile de devamlılığını sağladığı söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 69).
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1.5 Sünni Siyasal Geleneğin Kur’an ve Sünnet Kaynaklı Yönetim İlkeleri
Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler döneminde, içerisinde bulunulan toplumsal yapının
ve kültürün yönetim anlayışını etkilediği görülse de İslami yönetimin temel kaynağının
Kur’an’dan elde edilen ilkeler olduğu ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra Arap
Yarımadasının ve daha sonra kurulacak olan İslam Devletleri’nin komşu olduğu ülkeler
ile aralarındaki kültürel etkileşiminde Sünni Siyasal Geleneğin oluşumunda katkı sahibi
olduğundan söz edilebilir. Kur’an’dan elde edilen ilkelerin dünyevi olmaması ve bütün
itibarıyla genel ve amaçsal bir yapının varlığı uygulama alanına bir esneklik
kazandırmaktadır. Bu anlamda Kur’an’ın siyasi alanı ilgilendiren hususlarda kesin
hükümler ortaya koymayarak, genel ilkeler çerçevesinde Müslümanların inisiyatifine
bırakmıştır (Hurç, 2003: 391).

1.5.1 Tevhid, Adalet ve Liyakat
Adalet kelimesi sözlük anlamı bakımından; doğru olmak, doğru davranmak doğru
hükümler vermek anlamına gelen ’’a-d-l’’ fiilinden türetilmiştir (Kara, 2013: 138).
İslam’da hüküm ve hikmet sahibi en üst otorite olan Allah’ın tekliğini ifade eden
’’tevhid’’; toplumsal ve siyasi alana uygulanış bakımından ’’adalet’’ kavramı ile tecelli
ederek, adil bir yönetim çerçevesinde Müslümanların birliğini ifade etmektedir (Çaylak,
2018: 74). Adalet ve adil yönetim ile ilgili bir ayet şu şekildedir: ’’Onlar, hep yalana
kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver
veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer
hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever’’ (Maide,
5/42). Kur’an hem özel hem de kamu işlerinin yürütülmesinde adaletin hâkim kılınmasını
vurgulayarak gerek peygamberlerin gerekse siyasi yöneticilerin, yönetimlerinin adalet
ekseninde bulunması gerektiğini emretmektedir (Çaylak, 2018: 74). Kur’an’da adalet
kavramı vurgulanarak adaletin İslam devletine ve yönetimine her anlamda sirayet etmesi
gerektiği ve yöneticilerin adil oldukları sürece toplum tarafından kabul edilebilirlik
derecelerinin yükseldiği söylenebilmektedir. İçerisinde siyasal ve toplumsal alanlarıda
kapsamak üzere liyakattan bahsedilen bir ayet şu şekildedir: ’’Allah, size, emanetleri
mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
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hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz
ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir’’ (Nisa, 4/58). İslam’da yönetimin ehline
verilmesi gerektiği ve zulme saparak adaletsiz hükmeden yöneticilerin meşruluğunu
kaybedeceği vurgulanmaktadır (Çaylak, 2018: 74).
Böylelikle İslam’da yönetim anlayışının liyakat, adalet ve tevhid çerçevesinde geliştiği
ifade edilebilmektedir. Müslümanların yönetsel işlerine ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin
getirilmesi ve toplumun adalet ekseninde idare edilerek birliğinin sağlanması gerektiği
anlayışının, Sünni Siyasal Geleneğin genel çerçevesini oluşturduğu söylenebilmektedir.

1.5.2 Şura, İstişare ve Müzakere
Şura’nın kelime olarak; danışma, fikir alışverişinde bulunma anlamları taşıdığı
söylenebilir ve meşveret, meşure, müşavere ve istişare ile de aynı anlamdadır (Türcan,
2010: 230). İslam siyasal düşüncesinde, bütün toplumu ilgilendiren konularda karar
alınmasının tek kişi tekeline bırakılmayarak, şura ile yapılmasının bizzat Kur’an’dan elde
edilen bir ilke olduğu ifade edilebilmektedir (Çaylak, 2018: 76). Hz. Muhammed’in
yönetim anlayışının da bu doğrultuda vahyin dışında, dünyevi olan kararları almada şura
ilkesine öncelik vermiştir (Hurç, 2003: 393).
Başka bir anlamıyla şura doğrudan bir katılım neticesinde çoğunluğun oyu ile karara
varılan bir sistem olarak görülebilir. Şura bir tavsiye kurulu niteliğinde görülmemelidir
ve karar alma sürecinde en etkin enstrüman olarak yöneticiler başta olmak üzere toplumu
oluşturan bütün fertleri etkilediği söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 76). Hz. Muhammed
ve Raşid Halifeler döneminde siyasi uygulamalar ve halife seçimlerinde genel manada
şura ilkesine uyulduğu söylenebilirken, Muaviye ve sonrasında gelen halifelerce güvenlik
kaygısı ve istikrar gibi sebepler öne sürülerek geri plana itildiği ya da elitist bir danışma
meclisi kurulduğu görülmektedir.

1.5.3 Bey’at, Biat
Türkçe’de biat şeklinde kullanılan ve Arapçası bey’at olan kelime ’’satmak, satın almak’’
anlamındaki ’’bey ’’ mastarını alarak yönetici belirlemek, belirlenen yöneticiye itaat
etmek’’ anlamını almıştır (Kallek, 1992: 120). Günümüzde biat kelimesi koşulsuz, şartsız
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bağlılık ve kabulü çağrıştırsa da biatın, genel anlamıyla yöneten ve yönetilenler arasında
karşılıklı olarak verilen söz (akit) olarak da ifade edilebilmektedir (Çaylak, 2018: 76).
Başka bir ifadeyle biat, yöneticinin yönettiği topluluğa; onları adil bir şekilde
yöneteceğine ve güvenliklerini sağlayacağına, yönetilenlerin ise yönetimin bu ilkeler
doğrultusunda ilerlediği takdirde yöneticiye bağlı kalacaklarına dair anlaşma olarakta
nitelendirilebir. Biat’ın Hz. Muhammed döneminde dini unsurlarla sınırlı kalmasına
karşılık Hz. Ebubekir’in halife seçiminde biatın görülmesi sonucunda anlam içeriğine
siyasi bir boyut eklediği de görülmektedir (Kallek, 1992: 120).

Hz. Muhammed

döneminde görülen; I. Akabe, II. Akabe ve Rıdvan biatı gibi akitler; yönetilenlerin İslam
davasını

savunacakları,

gerekirse

savaşacakları

ve

sahip

çıkacaklarına,

Hz.

Muhammed’in de onları Kur’an doğrultusunda güvenliklerini temin ederek adaletle
yöneteceğini içermektedir ve bu biatların Hz. Muhammed’in şahsına veyahut da
yönetimine değil onun aracılığı ile Allah’a olduğu söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 77).
Biat’ın geçerli olması için bazı şartlara uyulması gerekmektedir. Biat ettiren tarafta;
Müslüman, adil, ruh ve beden sağlığı yerinde, ehil ve ilim sahibi halife bulunması
gerekirken biat eden tarafta ise Müslüman, özgür ve ayırt etme gücüne sahip olan
kimseler bulunması gerektiği genel görüş olarak kabul edilmektedir (Kallek, 1992: 120).
Biat iki taraflı siyasi bir alışverişi temsil etmekte ve kişilerin rızasına başvurulmaksızın
cebre dayanan bir biatın Kur’an’da ve İslam siyasal düşüncesinde kabulü mümkün
görülmemektedir (Çaylak, 2018: 77). Fakat Raşid Halifeler sonrasındaki dönemlerde biat
anlayışının aşınarak zımni biat şeklini aldığı ve rızanın yerini cebre bıraktığı söylenebilir.

1.5.4 Emretme-İtaat Etme İlişkisi
Sözlüğe bakılacak olursa itaat kelimesi ’’baş eğmek, emredileni yerine getirmek’’
anlamlarına gelmektedir (Alper, 2001: 444). Siyaset nasıl tanımlanırsa tanımlansın bir
emretme-itaat etme ilişkisi çerçevesinde yürür ve itaat edenlerin belli şartlar
doğrultusunda emirlere uymaya devam ettikleri söylenebilir (Çaylak, 2018: 78). Allah’a
ve onun peygamberine itaatin yanı sıra; adil, Allah’a ve peygamberine uygun hareket
eden , ehil yöneticiye itaatin de dini bir görev olduğu ifade edilebilmektedir (Alper, 2001:
444). İtaatin kayıtsız şartsız olmamasının yanı sıra adalet ve güvenlik merkezli bir anlayış
görülmektedir. Yönetme yetkisine sahip olanların, yönetimi; Allah’ın ilkelerine,
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peygamberin sünnetine ve toplum ortak yararına uymuyorsa itaatın, İslam siyasal
düşüncesine göre meşruluğunu yitirdiği söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 78).
Yöneticilerin bu sınırı aşmaları sonucunda yönetilenlere isyan görevi doğmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gerek husus isyanın bir hak değil görev olarak tevdi edilmesidir.
Kur’an’da itaat edilmesi gerekenlerin özellikleri belirtildiği gibi itaat edilmemesi
gerekenler de; kafirler ve münafıklar, nefsani duygulara kapılarak aşırıya gidenler,
Allah’ın koyduğu sınırları aşanlar, yönettikleri toplumu Allah’tan uzanklaştırılanlar gibi
birçok madde çerçevesinde sıralanmışlardır (Alper, 2001: 445). Muaviye ve Emevi
Devleti ile başladığı söylenebilen iktidarı cebre dayandırma uygulamasının Abbasiler
döneminde de var olduğu ifade edilebilmektedir. Muaviye yönetimini güce dayandırarak,
rıza almamasının yanı sıra yönetiminin, Allah’ın takdiri sonucu meydana geldiğini ve
buna itaatsizliğin Allah’a yapılacak bir itaatsizlik olduğunu öne sürmüştür. Cebir
ideolojisi bu şekilde meşrulaştırılarak, siyasetin itikatlaştırılmak istendiği görülmektedir
(Çaylak, 2018: 78).

1.6 Hilafet-İmamet
Hz. Muhammed, peygamber olmanın kendisine verdiği otorite ile yönetme işini
sürdürmüş ondan sonra gelen Raşid Halifeler ise ’’müminlerin emiri’’ sıfatıyla
Müslümanlara başkanlık etmişlerdir (Çaylak, 2018: 79). Hilafet, mânâ olarak ’’birinin
yerine geçmek, birinin ardından gelmek, vekalet ya da temsil etmek’’ şeklinde
anlamlandırılmaktadır ve İslam siyasi düşüncesinde devlet başkanları için kullanıldığı
görülmektedir (Avcı, 1998: 539). Sünni siyasi düşüncede devlet başkanlığı için hilafet
kavramının kullanılmasının yanı sıra Şii siyasi gelenekte ise devlet başkanlığı için imamet
kavramının kullanıldığı söylenebilmektedir. Din ile ilgili olarak; ’’namaz imamlığı’’,
yönetim ile ilgili olarakta ’’devlet başkanlığı’’ anlamları ile kullanılan ’’imamet’’
kavramının, Şii düşünceye göre meşru otorite olarak görüldüğü ve hilafet kavramının ise
fiili otoriteyi temsilen kullanıldığı ifade edilebilmektedir (Aydın, 2000: 203).
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Kur’an’da Müslümanların ortak toplumsal ve siyasi işlerinin yürütülmesinde ulu’l-emr5
kavramının yanı sıra halifelik kavramınında yer aldığı görülmektedir (Çaylak, 2018: 79).
Halifeliğin yönetimsel bir olgu olarak Muaviye ve Emevi Devleti dönemiyle başlayan
ardından Abbasi Devleti ile de devam eden bir süreç yaşadığı söylenebilmektedir. Hz.
Muhammed’in ölümüyle Müslümanlar Hz. Ebubekir’e biat edip, ona ’’Allah’ın halifesi’’
demiş ve Hz. Ebubekir bunu

kabul etmeyerek ’’Resulullah’ın halifesi’’ ünvanını

kullanmıştır (Yıldırım, 2011: 6). Hz. Ömer’in yönetime gelmesiyle Müslümanlar ona;
Resulullah’ın halifesinin halifesi ünvanını verseler de ismin uzunluğu ve fonetiğinin
kullanışlı olmamasından dolayı, müminlerin emiri anlamına gelen ’’Emiru’l-Mü’minin’’
ünvanını kullanmayı tercih etmiştir (Hurç, 2003: 396).
Kur’an’da halifelik kavramı; Allah’ın temsil edilebilir olmamasından ötürü yeryüzüne
izafeten kullanılmıştır ve bu doğrultuda halifelerin Allah’ın temsilcisi değil ancak onun
peygamberinin temsilcisi oldukları söylenebilmektedir (Çaylak, 2018: 81). Hz. Ali’nin
ise Şii siyasal düşünceye sahip olanlar tarafından ’’imam’’ kavramı ile temsil edildiği
bilinmektedir. Yönetimlerini cebir ideolojisi etrafında şekillendiren ve iktidarlarına
meşruluk kazandırmak adına kutsal bir zırh giydirmek isteyen Emevi Devleti
hükümdarlarının, başta Muaviye b. Ebu Süfyan olmak üzere;’’Halifetullahi fi'l -Arz
(Allah’ın yeryüzündeki halifesi), İmamü'l-Müslimîn (Müslümanların İmamı), Emînullah
(kendisinden emin olunan), İmamu'l-İslam (İslam’ın İmamı), Cünnetu'd-Din (Din’in
kalkanı),

el-Halifetu'l-Mübarek

(Mübarek

Halife),

el-İmamu'l-Mustafa

(Hz.

Muhammed’in İmamı), Veliyyu'l-Hak (Allah’ın Velisi) , İmamu'l-Hüda (Allah’ın
İmamı), İmamu'l-Adl (Adaletli İmam), Halifetu'l-Hak (Allah’ın Halifesi)’’ gibi ünvanları
kullandıkları görülmektedir (Yıldırım, 2011: 15).
İslam siyasal düşüncesi teokratik rejimi kabul etmediği gibi halifenin ehil kişiler
tarafından hukuk ve biat yoluyla toplumun rızası doğrultusunda seçilmesini ister ve
yönetici şeriat koymak değil, şeriatı yürütmekle sorumludur (Çaylak, 2018: 82). Bu
doğrultuda halifenin ilahi bir kudret sahibi olmayıp, Kur’an ve sünnet doğrultusunda
Müslümanların siyasal ve toplumsal problemlerine çözüm bulmak ve onları adil bir
şekilde yönetmekle mükellef olduğu ifade edilebilmektedir. Siyasal anlamda egemenliğin
5
İslam siyasi düşüncesinde ulu’l-emr kavramının; yönetimini, Kur’an’ın emrettiği ilkeler ve peygamberin
sünneti doğrultusunda şekillendirmiş, liyakat sahibi emirin Müslümanlara başkanlık etmesi anlamında
kullanıldığı ifade edilebilmektedir.
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halkta olduğu, Kuran ve sünnete uygun olduğu takdirde halkın; yönetim şeklini tayin edip
kendi karar organlarını kurabildiği, ehil yöneticiyi kendi arasında ve kendi kararıyla
seçebildiği, karşılıklı rızaya dayanan şartlı bir anlaşma yapabildiği bir yönetim
anlayışından söz edilebilmektedir.
Buradan hareketle İslam yönetim anlayışı ve Sünni siyasi geleneğin, Kur’an ve sünnet
temelli inşasının yanında; yönetimin meydana geldiği toplumun kültür mirasının, sınırı
olduğu ülkeler ile etkileşiminin, toplumda yaşayan ilim insanları ve onların oluşturdukları
siyasetnamelerin de gelişime katkı sağladıkları görülmektedir. Orta Çağda yaşanan bu
gelişmeler sonucunda Kur’an ve sünnetten elde edilen yönetimsel ilkeler sonraki
dönemlerde de gelişimini sürdürerek Sünni siyasi geleneği meydana getirmiştir. Fakat bu
ilkelerin Hz. Muhammed ya da Raşid Halifeler dönemindeki halleri ile izole bir şekilde
muhafazası mümkün olmayıp birtakım değişim ve esnemelere uğramıştır. Bu değişimi
ilk olarak Muaviye döneminde başladığı söylenebilirken sonrasında Emevi ve Abbasi
Devleti dönemlerinde de bu durum sürmüştür.
Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler dönemleri devlet başkanlığında net bir şekilde kendini
göstermeyen halifelik kurumunun da Muaviye dönemi ile başlayıp sonraki dönemlere
aktarılarak bir gelenek halini aldığı söylenebilmektedir. Bunun yanı biat ilkesinin istikrar,
liyakat ve adalet ilkelerinin ise güvenlik kaygıları ile geri plana atıldığı görülmektedir.
Karşılıklı sözleşme anlamına gelen ve yönetimlerin meşruluk aracı olan biatin de Raşid
Halifeler sonrasındaki dönemlerde zımni biate dönüştüğü görülmektedir. Kur’an ve
sünnetten elde edilen yönetim ilkelerine göre yönetilenler karşılıklı sözleşmeye uyulduğu
takdirde yöneticilere itaatini sürdürme sözü vermekte, uyulmadığı takdirde isyan görevi
doğmaktadır. Fakat Muaviye dönemi ile birlikte şartlı olan itaat mutlak hale
dönüştürülmüş ve istikrara sekte vurarak fitne yarattığı düşüncesiyle isyan görevi ortadan
kaldırılmıştır.
İslam siyasi düşüncesi yönetim anlayışının temelini oluşturan bu ilkeler birtakım değişim
ve dönüşümlere uğrayarak gelenekleşmiştir. Bu yönetim geleneğinin de İslami
yönetimleri ve temel kaynağı İslam olan ideolojileri olumlu ya da olumsuz, paralel ya da
zıt şekillerde etkilediğinden bahsedilebilir. İslami yönetim başlığı altında şekillenen bir
idare anlayışının, İslam siyasi düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecinden bağımsız
olmasının güç olacağı ifade edilebilmektedir. Bu sebepten İslam yönetim anlayışı ve
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Sünni siyasi düşüncenin Kur’an ve sünnet temelli dinamiklerinin yanı sıra başkaca
etkenlerin de katkısı ile bir gelişim süreci geçirdiği ve bu doğrultuda ilerleyen anlayış ve
ideolojiler ile arasında bağlantı ve zıtlıkların olabileceği de söylenebilmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
2.İSLAMCILIK İDEOLOJİSİ VE BAŞLICA ESASLARI
İkinci bölümde; İslamcılığın bir ideoloji olarak ortaya çıkışı ve İslam birliğine dayanan
bir düşüncenin oluşum ve gelişim süreci incelenecektir. Bu sürecin ilerleyişinde; Batı’da
bulunan modern kavramların, İslam idaresinin özünde var olan yönetim ilkeleri ile
uyumlaştırma çalışmalarına, İslam birliğini temsil eden ittihad-ı İslam düşüncesi ile bu
birliği sağlamada temel enstrüman olarak kullanılmak istenen hilafet kurumun siyasi
anlamda öne çıkmasına ve İslamcıların fikri anlamda dönüşümü ile kendilerinden sonraki
fikir akımlarına yaptıkları etki üzerinde durulacaktır.

2.1 Bir İdeoloji Olarak İslamcılık
İslamcılık; ondokuz-yirminci yüzyıllarda, İslamı bir bütün halinde( inanç, ibadet, ahlak,
felsefe, hukuk, siyaset, eğitim) yeniden hakim kılmak ve İslamiyet şemsiyesi altında
birleşen dünya Müslümanlarını, modern bir anlayış çerçevesince; Batı sömürüsünden,
kötü yönetimlerden, hurafelerden kurtarma arzusunda olan, çağdaş ve akılcı yönleri ağır
basan bir ideoloji olarak adlandırılabilir (Taş ve Göksuçukur, 2019: 477-478). Batı’nın
ekonomik, siyasi, bilimsel ve askeri üstünlüğü sağlayarak, İslam üzerine yaptığı
tenkitlerin, Müslümanları bir savunma mekanizması oluşturmaya mecbur bıraktığı
söylenebilir (Aytepe, 2016: 172).
Osmanlı Devleti; Batılı devletler tarafından İslam’a ve Müslümanlara yöneltilen
eleştirileri hem savuşturmak hem de doğru olmadığını ispat etmek suretiyle girişimlerde
bulunmuştur. İslamcılar, İslam’a yönelen bütün eleştirilere karşılık; ’’İslam ilerlemeye
engel değildir’’ sloganıyla, yapılan bütün eleştirileri cevaplamaya gayret göstermişlerdir.
Eleştirilere yanıt verir kaynak olarak; Kur’an ve hadisleri alan İslamcılar, geri kalmışlığın
sebebinin İslam’dan kaynaklanmadığını, Müslümanların içerisinde bulunduğu rehavetin
buna sebep olduğunu ileri sürmüşlerdir. İslamcılara göre; Osmanlı Devleti, yeniden eski
kudretine sahip olmak, medenileşmek ve çağın gereklerince gelişmek istiyorsa, İslam
anlayışına sirayet etmiş ve özünde yer almayan unsurları yok ederek yeniden
İslamlaşmalıdır (Taş ve Göksuçukur, 2019: 478). İslamlaşma; devletin ve milletin bu
reform sonucunda bir tezatlıkla karşılaşmayarak kolayca uyum sağlaması açısından, öz
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olarak; batı taklidinden uzak, siyasi ve sosyal unsurlar başta olmak üzere bütün
temellerini İslami kaynaklardan alan bir yapıda olmalıdır (Tunaya, 1998: 25-26).
Bu kaynaklar; geleneğin değişime uğratmadığı, İslamiyet’in özünü temsil eden Kur’an ve
sünnetten elde edilen temel ilkeler olmalıdır. Çünkü İslamcılara göre Hz. Muhammed ve
Raşid Halifeler döneminden sonra İslam siyasi düşüncesi birtakım değişimlere
uğramıştır. İslamcıların kurutuluş çaresi olarak gördükleri öze dönüş çağrısının; Hz.
Muhammed ve Raşid Halifeler dönemini işaret ettiği söylenebilmektedir.Artık teknik ve
milliyet çağında bulunulduğundan dolayı, İslam ile ilerlemenin mümkün olmayacağı ve
medenileşmek isteyen Müslüman devletlerin idarelerinden İslam esaslarını çıkarmaları
gerektiği söylemlerine karşılık İslamcılar; bu ithamın yanlış olduğunu ve İslam’ın
ilerlemeye engel olmadığı görüşünü savunmaktadır (Tunaya, 1998: 27-28).
İslamcılar bu geri kalmanın sebeplerinin İslamiyet’ten değil; dine sonradan sirayet etmiş
olan hurafelerden ve Müslümanların bu uygulamaları benimseyerek dini yanlış
yaşamalarından kaynaklandığını öne sürmektedir (Kara, 2001: 40). Buradan hareketle
İslamcılık ideolojisinin amacının; mevcut İslam geleneğinden uzak, Batılı ideolojiler gibi
akla uygun bir sistem meydan getirerek, İslam’ın ilerlemeye engel olmadığı ve aksine
ilerlemeyi emrettiği düşüncesini hakim kılmak olduğu söylenebilir (Taş ve Göksuçukur,
2019: 479). Avrupa’nın ahlaki ve sosyal bunalımlarının İslamiyet’te bulunmadığını
savunan İslamcılar; devletin esasalarının ve şeklinin, Kur’an ve sünnet temelli İslam
siyasi düşüncesinden elde edebilebileceğini öne sürerek bir anlamda İslami rönesans
istemişlerdir (Tunaya, 1998: 32).
İslamcılar, Kur’an ve sünnetin dışındaki unsurların sorgulanması yoluyla içtihadın öne
çıkarılması gerektiğini öne sürerek, siyasi hakimiyet ve iktidar mücadelesi içerisinde,
geçmişin bir kenara bırakılıp, içerisinde bulunulan zamanın ve geleceğin üzerine
yoğunlaşılması gerektiğini savunmuşlardır (Özcan, 2001:63). Böylelikle karşılaşılan
meseleler ve Batı dünyası tarafından İslam’a yönelecek eleştirilere karşı, yeni çözüm
yolları üretilebilecek bir saha kazanılarak, mezhepsel faktörlerden dolayı ayrı olan
Müslümanları belirli noktalarda birleştirme olanağı sağlandığı söylenebilmektedir
(Sarıkaya, 1999: 109). Bu yeni sistemin inşasında farklı olaylara farklı yorumlar
getirilebilen, belirli kalıpların ötesinde esnek bir fikir alanı yaratmak fikrinin taşındığıda
söylenebilmektedir.
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İslamcılık’tan; iç politikada devletin güçlenmesi için etkin bir şekilde istifade edildiği
gibi kapsamının genişliği bakımında, dış politikada da dünya Müslümanlarının desteğini
sağlamak amacıyla kullanılmıştır (Türkmenoğlu, 2019: 423). Bu bakımdan, Batı
sömürgesi altında netameli süreçler yaşayan İslam dünyası adına, yeniden bir umut olma
özelliğini de bünyesinde barındırmaktadır (Sarıkaya, 1999: 99-100).
Buradan hareketle İslamcılığın, İslam tabiyetinde bulunan Müslümanları bir araya
getirerek Batı sömürgelerinden kurtarmak istediği, fakat bunu yaparken geleneksel İslam
düşüncesinin ötesinde, Batılı ideolojiler gibi meşruiyetini insan aklından alan yeni bir
sistem yaratmak amacında olduğu görülmektedir. Fakat bu İslam birliğinin, ilk etapta
bütün Müslümanları tek bir devlet altında toplama amacının olduğunu söylemek mümkün
olmayacaktır. İslamcılar; bu hareketin bir süreç olduğunu belirterek, belirli aşamalardan
geçtiği takdirde olgunluğa ulaşabileceğinin farkındadırlar. İslamcılık ideolojisinin,
mezhep ve milliyet gibi tabiyetleri ayrışma unsuru olarak kabul etmediği ve bir kurtuluşu
hareketi olarak, Batılı devletler karşısında bir güç oluşturma gayesinin bulunduğuda
söylenebilmektedir.

2.2 İslamcılıkta Modern Kavram ve Kurumlar
İslamcılık anlayışının, Batı’nın maddi ve manevi bütün sömürülerine karşı bir hareket
olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sömürülere bir son verebilmedeki en doğru yolun
da; İslam üzerindeki suçlamaları ortadan kaldırarak, çağdaş ve herkesçe kabul görecek
bir sistemin inşasıyla olacağı düşünülmüştür. Bu yeni sistemin inşasında çağdaş olan
fakat Batı’da ki sistemin kopyası olmayan bir yapı arzulanmaktadır. Bu sebeptendir ki;
Batı dünyasında medeni yapıyı temsil eden kavramların, İslami birikim içerisinden ikame
edilmiş sözcüklerle sentezlenmesine çalışılmıştır. İslamcıların arasında genel anlamda bir
görüş birliğinden söz edilemesede, amaç yönünden bazı noktalarda birleştikleride
görülmektedir.

2.2.1 Meşveret, Meşrutiyet ve Kanun-ı Esasi
İslamcılar; siyasi ve idari işlerin yönetilenlerle danışılarak yürütülmesi, yasakların
sınırlandırılması ve keyfi uygulamalara son verilmesi, kanunun üstünlüğünün
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sağlanması, kişi hak ve özgürlüklerinin temin edilmesi gibi yeni istekler ortaya
koymuşlardır (Özcan, 2001: 63). İslamcılar Kur’an ve sünnet temelli yönetim ilkelerinden
olan ’’şura’’ ve ’’meşveret’’ üzerinde çok durmuşlardır ve Meşruti idare ile meclis
fikirlerinin dayandığı temel düşüncede bu ilkeler üzerine inşa edilmiştir (Kara, 2014: 49).
II. Meşrutiyet’in ilanıyla oluşan hürriyet ortamında, İslamcılarının görüşlerininde
meşrutiyet yönetim anlayışını tavsiye eden ve halifenin yekilerinin sınırlandırılması
gerektiğini savunan bir çerçevede şekillendiğinden söz edilebilmektedir (Sarıkaya, 1999:
108). Meşrutiyete şer’i bir içerik kazandıran İslamcılar, Mebusan Meclisi’ninde şeriat
hükümlerine uygun olduğunu dile getirmişlerdir (Şen, 2007: 257). Her türlü baskı ve
yasaklamadan kurtularak, genel çerçevede özgürlüğü isteyen İslamcıların büyük bir kısmı
meşrutiyeti bir zafer olarak nitelendirmiştir (Tunaya, 1998: 16-17). Buradan hareketle
İslamcıların; II. Meşrutiyet, Meclis-i Mebusan ve Kanun-ı Esasi’yi destekledikleri de
görülmektedir (Özcan, 2001: 62). İslamcılar, halkın doğrudan ’’şura’’ , dolaylı yoldan ise
temsil ile idarede söz sahibi olmasının; hükümeti güçlendireceği, kanunların temelini ve
uygulanışını sağlamlaştıracağı ve dışarıdan gelecek müdahaleleri engelleyeceğini
düşünmektedir (Kara, 2014: 50).
İslamcıların, modern anlamda bir meclisin ve keyfiliğin önüne geçecek kanunların
oluşturulmasını istediklerinden bahsetmek mümkündür. İslamcılar şeriatın; anayasadan
da anayasaya uygun olması gereken bütün normlardanda üstün olduğunu savunmuş,
şeriatın bütün devlet idaresine sirayet etmesi gerektiğini ortaya koymuş ve kanunların
şeriata ters düşemeyeceğini belitrmişlerdir (Tunaya, 1998: 20-21). İslamcılar meşrutiyet,
demokrasi, parlamenter sistem gibi modern siyasal sistemin konularını İslam’ın
geleneksel birikiminden hareketle değil, temel kaynak olan Kur’an ve sünnet üzerinden
yeni bir yorum kazandırmayı amaçlamaktadır (Şen, 2007: 257).
Şeriata uygun olmayan kanunların Müslümanlar için bir önem arz etmediğini söyleyen
İslamcılar; kanunların, ilmiye başta olmak üzere Şeyhül İslam tarafından kontrol edilerek,
sosyal hayatta İslami yaşama aykırı unsurların kaldırılması gerektiğini ifade etmişlerdir
(Tunaya, 1998: 21). İslamcılar, Kanun-ı Esasi’yi , kanunlaştırma hareketlerini ve Meclisi Mebusan’ın kuruluşunu; özgürlük, eşitlik ve adalet gibi sıklıkla çiğnenen temel hakları
garanti altına alacağı düşüncesiyle desteklemiş ve bunları İslami temeller üzerine
yerleştirmek için gayret sarfetmişlerdir (Kara, 2014: 51). Bunların yanı sıra İslamcılar;
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çok eşliliğin, hem anayasaya hemde medeniyete aykırı olduğunu ifade etmiş ve güzel
sanatlar, alafranga saat uygulamaları gibi sosyal hayatı ilgilendiren konularda görüş
belirtmişlerdir(Tunaya, 1998: 23-27).
İslamcılar, İslam geleneğinin hurafeler ve bid’atlerle bozulduğunu öne sürdüklerinden,
yorumlarını geleneğin dışında tutmaktadırlar. Öze dönüş olarak tanımladıkları sistemi
genel anlamda Kur’an, sünnet ve içtihad temeline oturttukları söylenebilir. İslamcılar;
Kur’an’a saygı, adalet ve meşverete dayandığı takdirde her türlü yönetim şeklinin İslam’a
uygun olduğunu ifade etmektedir (Şen, 2007: 258). Bu meşruluk kriteri, Kur’an ve sünnet
temelinde oluşturulan her siyasi düşüncede en önemli şart olarak kendisini
göstermektedir. Kanun-i Esasi ve meşrutiyetin tesis edilmesinden sonra, İslamcılar
arasında yeniliğin İslama uygun olup olmaması konusunda leyhte ve aleyhte görüşler
ortaya atılmıştır.
II.Meşrutiyet’in İslam’ın kurallarına uyduğu görüşünde olanlar; bu sayede baskının sona
erdiğini, meşveret sisteminin hakim kılındığını, idarenin İslam’a uygun bir şekil aldığını
savunurken, aleyhte görüş beyan eden İslamcılar ise; beklenen ümitleri karşılamadığı,
gerçek İslamlaşma yolunda ilerlemediği ve siyasi inkılabı destekleyici nitelikte sosyal ve
dini bir inkılabın gelmediği yönünde eleştirilerini ortaya koymuşlardır (Tunaya, 1998:
71-72). Meşveret sisteminin hakim kılınması gerektiğini söyleyen Said Halim Paşa;
Meclis-i Mebusan’ın parçalara ayrılıp problemleri büyütmek yerine, İslam’a uygun
meşveret sistemini tesis ederek sorunları çözer hale gelmesini tavsiye etmiştir (Kara,
2014: 136-137).
Kanun-i Esasi’yi İslam’a uygun bulan İslamcılar; en büyük anayasanın Kur’an olduğunu,
ne meclisin, ne kanunların ne de kanunları hazırlayanların şeriat hükümlerine aykırı
hareket edemeyeceklerini belirtmiş, karşıt görüş bildiren İslamcılar ise başta Said Halim
Paşa olmak üzere; Kanun-ı Esasi’nin baskı rejimini sona erdirmediğini, padişah tesiri
altından

kurtulup

meclis

tesirine

girildiğini,

bu

durumun

milleti

feraha

kavuşturmayacağını, yetersiz ve acemice hazırlanarak ihtiyaçlara karşılık veremediğini
savunmuşlardır (Tunaya, 1998: 77-82).
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2.2.2 Halk Egemenliği, Hürriyet, Eşitlik
Said Halim Paşa Kur’an’a dayalı siyasal sistem içerisinde; milletin oyları ile seçilen
devlet başkanı, seçimle gelen bir meclis, yasama haklarına sahip bir hukuk komisyonu ve
içerisinde siyasi partilerinde bulunduğu bir sistemin gerekliliğinden söz etmiştir
(Sarıkaya, 1999: 109). Şeyhül İslam Musa Kazım Efendi ; Kanun-ı Esasi’yi savunmuştur
ve anayasanın baskı rejimini ortadan kaldırarak milleti hürriyete kavuşturduğunu, fakat
bu hürriyetin mutlak olmadığını, her anlamda özgürlüğün yaratılışa aykırı olduğunu,
insanların yaşamlarında mutlaka bazı kurallara uymaları gerektiğini ifade etmiştir (Kara,
2014: 109-110).
İslamcılığın önde gelen isimlerinden olan Mehmet Akif’te meşrutiyet yanlısı bir görüntü
sergilerken; hilafet ve saltanatı eleştirmiş, anayasa ve meclis fikirlerini savunmuştur (Taş
ve Göksuçukur, 2019: 480). Adalet kavramının geçiştirilmemesi gerektiğine dikkat
çeken Şeyhül İslam Musa Kazım Efendi ; adaletin İslam esaslarından bir tanesi olduğunu
ve istisnasız bir şekilde her Müslümanın her konuda adaleti tesis etmek için çabalaması
gerektiğini savunmuştur (Kara, 2014: 125-126). İslamcıların, içerisinde bulundukları
baskı ortamından kurtulmak ve bu durum hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sık sık
adalet ve özgürlük vurgusunda bulundukları görülmektedir.
Cemalleddin Efgani cumhuriyetçi bir yönetimin iktidarı sınırladığı ve aynı zaman da
idareyi halka karşı sorumlu hale getirdiğini savunurken; Muhammed Abduh’da İslam’ın
teokrasi olduğu görüşünü reddederek yönetici-kadı-müftü otoritelerinin sivil olduğunu
öne sürmüştür (Tamimi, 2015: 47-48). Yeni Osmanlılar’ın önde gelen isimlerinden Ali
Suavi’de saltanat ve mutlakiyete karşı çıkarken; İslam devletinin başlangıçta cumhuriyet
ile yönetildiğini savunur ve meşveret sisteminin yönetime hakim kılınmasını istemektedir
(Uçman, 1989: 447). İslamcılar; insanlar arasında eşitlik olması gerektiğini savunmuş;
böyle olmadığı takdirde insanların birbirlerinin haklarına riayet etmeyeceklerini, güçlü
olanların zayıf olanları mağdur edeceğini belirtmiş ve böyle bir ortamın hakim olduğu
toplumlarda medenileşmenin mümkün olmayacağını bildirmişlerdir (Kara, 2014: 126).
Batı’nın demokratik düşünce ortamından etkilenen İslamcılar, İslam’ın uyum ve sorun
çözme kapasitesini göz önünde bulundurarak Batı’nın modern kavramları ile İslami siyasi
kavramları birbirlerine denk saymış ve bir kurtuluş çaresi üretmeye girişmişken, Batı’nın
sömürgeci tutumu sonucunda bu reform düşüncesi dirilişe dönüşmüştür (Tamimi, 2015:
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49). İslamcılar egemenliğin kimde olduğu ve kanun koyma organının tayini konuları
üzerinde ortak bir karara varamasalarda, yönetimin her safhasında keyfiliğin önlenmesi,
meclisin gerekliliği ve yasaklamaların önüne geçilmesi gibi konularda fikir birliğine
vardıkları söylenebilmektedir. Bazı İslamcılar modern kanunlar yapılmasını tavsiye
ederken, bazıları ise idarenin şer’i hükümlerce yerine getirilmesi gerektiğini
savunmaktadır. Örneğin İskilipli Atıf; insanların toplu bir şekilde hayatını idame
ettirebilmesi için kanunların olması gerektiğini savunur fakat bu kanunların insanlar
tarafından ortaya koyulamayacağını, bunun ancak en büyük anayasa olan Kur’an’ın
önderliğinde mümkün olacağını söylemektedir (Kara , 2014: 313-314).
İslam siyasi düşüncesinde de halk egemenliğinin varlığından söz etmek mümkündür.
Kur’an ve sünnetten elde edilen ilkeler doğrultusunda yönetilenler, liyakat sahibi
Müslümanlar arasından kendi yöneticisini seçme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra
İslamcılarında Batılı kavramlara ikame olarak kullandıkları ifadelerden olan ’’şura’’,
genel anlamda meclis ile benzer işlev görmektedir. İslam siyasi düşüncesinde meşveret
ve şura sadece bir danışma kurulu olarak tanımlanmamış, dünyevi konulardaki hemen
her alanda etkinliği gerekli kılınmış ve en önemli meşruiyet kriterlerinden biri olarak öne
çıkmıştır.

2.2.3 Huruç Kaidesi ( İhtilal Hakkı) ve Biat
İslam siyasi düşüncesinde yöneticiye itaat koşulsuz bir biçimde değildir. İslam, adaleti
çiğneyen ve şer’i hudutları aşan yöneticilerin hurucuna cevaz vermiştir ve zulüm, baskı
ve anarşi halinin İslam yönetimi ile bağdaşmayacağı ortaya koyulmuştur (Tunaya, 1998:
46-47). İslam siyasi düşüncesinde isyan görevi Müslümanlara bir hak değil görevi olarak
tevdi edilmiştir. İslam ulemasının sosyal olayların geri planında kalarak toplumu
anarşiden uzaklaştırma çabaları isyan görevini körelttiği, bunun yerine şartsız bir itaat
ortamının hakim olduğu ifade edilebilir (Yücedoğru ve Bilgin, 2008: 734). Özellikle
Muaviye ve Emevi Devleti dönemlerinde, istikrar ve güvenlik sebebiyle itaatin zorunlu
hale getirilmesi sonucunda isyan görevi ortadan kaldırılmıştır.
Gelenekteki bu değişim kalıcı hale gelerek ilerleyen süreçlerde de yeni haliyle varlığını
sürdürmüştür. İslamcılar, yönetilen ve yöneten arasındaki ilişkinin asırlarca pasif bir
itaate dayandığını öne sürerek güçlü bir muhafelet oluşturmak istemişlerdir (Sarıkaya,
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1999: 106). Genel anlamda, İslam siyasi düşüncesinde biat; ehil olan Müslüman
yöneticinin, yönetilenlerce kabul görmesi olarak ifade edilebilir. Bu kabulün sağlanması
için; yöneticinin liyakat sahibi, adil ve Müslüman olması gerekmektedir. İslamcılar’ın;
biat kavramını, Kur’an ve sünnetteki haliyle, ilkesel olarak benimsedikleri
söylenebilmektedir. Biat kavramı içerisinde barındırdığı demokratik nitelikler itibarıyla
İslamcı anlayışın temsilcileri tarafından; belirli şartlar çerçevesince yönetilenlerin
yöneticiye gösterdikleri rıza olarak benimsenmiştir (Yıldız, 1999: 289). İslamcılar’ın
büyük çoğunluğu mutlak tek kişi iktidarının toplumun mahvına yola açtığı düşüncesini
savunmuş ve istibdata karşılık, meşrutiyet yanlısı tavır almışlardır (Ozan, 2016: 148-149).
Bu bilgilerden hareketle; İslamcıların mutlak ve kesin itaati kabul etmedikleri, meşveret
usulüne uygun bir meclis yapısını istedikleri, yöneticinin Kur’an ve sünnet temelli
ilkelere riayet etmediği takdirde yönetilenlerinde itaat gereksiniminin ortadan kalktığı
gibi görüşleri savundukları söylenebilmektedir.

2.3 Osmanlı Hilafetinin Siyasi Önem Kazanması
Meşrutiyet İslamcıları; hilafet üzerine, genel yorumların dışında spesifik teoriler
yaratamamışlardır fakat teokratik bir saltanatın varlığını sürdürmesini ve ittihad-ı
İslam’ın gerçekleştirilmesini arzuladıkları için Hilafeti bu iki ideali birleştirici ve
vazgeçilmez bir unsur olarak görmüşlerdir (Tunaya, 1998: 122). Ali Suavi; Hz.
Muhammed’in kimseyi halife tayin etmediğini ve dolayısıyla kimsenin ’’Halife-i
Resulullah’’ olamayacağını söylerken, Namık Kemal aksi bir görüşü savunarak;
meşveretle hilafet arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir ve Elmalılı Hamdi Efendi ise
Osmanlı halifesinin yalnız kendi sınırları içerisindeki Müslümanların değil, bütün dünya
Müslümanlarının ruhani lideri olduğu görüşünü savunarak bir anlamda hilafetin
merkezini Osmanlı Devleti üzerine topladığı söylenebilmektedir (Turan, 2008: 296-297).
Tanzimatın ilanıyla; Müslüman-Gayri Müslim bütün tebaayı eşitleme düşüncesi, hilafetin
yapısında birtakım değişikliklere sebebiyet vermiştir. Hilafet; padişaha Müslümanların
liderliğini kapsadığından dini başkanlıkla sınırlı kalmış, saltanat ise Müslüman- Gayri
Müslim bütün tebaayı içerisine aldığından siyasi başkanlıkta etkisini göstermiştir ve daha
önceki dönemlerde görülmeyen bu ikilik hilafetin güç kaybetmesine sebep olmuştur
(Özcan, 1998: 247). II. Abdülhamid’in; hilafet makamına sadakat aşılayıcı içerikteki
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müfredatları, ülkenin heryerindeki okullarda uygulanmış, halife ünvanı aracılığıyla ülke
içerisindeki birliği sağlamaya çalışırken öte yandan da hilafetin kapsamını, ülke sınırları
dışarısındaki Müslümanları da içerisine alacak şekilde genişletmeyi amaçlamıştır (Turan,
2008: 289-290). II. Abdülhamid döneminde; Osmanlı Devleti’nin dış siyasette maruz
kaldığı yalnızlık, ülke sınırları içerisinde birliği sağlama ve dış baskılardan kurtulma
düşüncesi ile ittihad-ı İslam aracılığıyla bir blok oluşturma arzusu gibi birtakım siyasi
istemlerin sonucunda, bütün bu unsurları ortak paydada toplayacak hilafet unsurunun öne
çıkarılması doğal bir hamle olarak görülmektedir (Özcan, 1998: 547). II. Abdülhamid’in;
bir anlamda, Batılı devletlerin din aracılığı ile Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Gayri
Müslim azınlıklara uyguladıkları politikanın farklı bir yorumunu, hilafet ekseninde, kendi
sınırları içerisinde bulunan ve sınırlarının ötesinde Batılı devletlerin sömürüsü altında
olan Müslümanlara uygulamak istediği söylenebilmektedir.
Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler döneminde hilafet müessesesinin olmadığı, bu
kavramın kulannımının Muaviye başladığı bilinmektedir ve Muaviye yönetimine
kadarda; adil, ehliyet sahibi Müslüman yöneticilerle yönetilen Müslümanlar arasında
karşılıklı sözleşme ilişkisine bağlı olan şartlı idare, sonraki dönemlerde mutlak hale
gelmiştir (Çaylak, 2018: 79). İslam siyasi düşüncesinin gelenekleşme aşamasında
yaşadığı bu değişim geleneğin yapısına sirayet etmiş ve kendisinden sonraki dönemlerede
bu şekilde aktarılmıştır. Osmanlı Devleti hilafetinde de bu anlayışın izlerine rastlamak
mümkündür. Bu anlayış doğrultusunda Cemal Paşa, Osmanlı hilafetinin geçerli olduğunu
ve ancak kuvvetle varlığını sürdürebileceğini öne sürmüş, II. Abdülhamid’in hilafetinin
kaynağını Kur’an’dan aldığını savunmuştur ve Ahmed Mithat Efendi ise halifeye Allah
tarafından insanlardan üstün bir makam verildiğini, bundan dolayı halifenin emirlerine
karşı gelenlerin büyük günah işlediklerini söylemiştir (Özcan, 1998: 547-548).
Bunun yanı sıra İslamcıların bir kısmı hilafeti gerekli bulurken bir kısmı ise parlamento
ve anayasa istekleri doğrultusunda hilafeti kaldırma taraftarıydı. İzmir mebusu Seyyid
Bey; hilafet müessesesinin karşısına milli hakimiyete dayandırdığı meclis sistemini
koymuştur ve hilafetin kaldırılmasının dinen bir sakınca getirmediği görüşünü ortaya
koymuştur (Kara , 2014: 51). II. Abdülhamid ise Osmanlı hilafetini her türlü eleştiriye
karşı muhafaza etmek ve tartışılmaz hale getirmek istiyordu fakat İngilizler başta olmak
üzere bazı Avrupalı devletler; Kureyş soyundan olmadığı için II. Abdülhamid’in meşru
halife olamayacağına dair broşürler bastırmış; İngiltere, Mısır ve Hindistan’daki bazı
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gazetelerede propaganda yapması için mali destek sağlamışlardır (Özcan, 1998: 548).
Said Halim Paşa; milli hakimetin olması gerektiğini fakat herşeyden üstün bir konuma
getirmenin sakıncalı olduğunu, şeriatın yerine milli hakimiyetin getirilemiyeceğini ve
Avrupada’ki milli hakimiyetin halkın sesi olmayıp, çoğunluğun zayıf iradesini bastıran
güçlü bir azınlığın sesi olduğu görüşünü savunmuştur (Kara, 2014: 50-51).
19. yüzyılın ikinci yarısı; içeride Jön Türkler’in dışarıda ise Osmanlı Devleti’nin dünya
Müslümanları üzerindeki politikaları sebebiyle İngilizler’in eleştirileri doğrultusunda,
Osmanlı hilafetinin meşruiyetinin tartışıldığı bir dönem olarak öne çıkmaktadır (Turan,
2008: 290). İngilizler, ellerinde bulunan Müslüman sömürgeleri kaybetmemek için,
Osmanlı hilafetinin; bütün dünya Müslümanları tarafından kabul edilmediğini,
Osmanlılar’ın Kureyş soyundan gelmediklerini ve Osmanlı hilafetinin biat yoluyla değil
cebirle elde edildiğini öne sürerek kendi idareleri altında yönlendirebilecekleri bir halife
seçmek arzusu ile halife olarak Mekke Emiri’ni desteklemekteydiler (Özcan, 1998: 548).
Birinci Dünya Savaşı’nda halifelik kurumu üzerinden yapılan cihad çağrısı hem Osmanlı
Devleti’nin hem de müttefiki olan Almanya’nın umudu olmuşken; Suriye, Filistin ve bir
ölçüde Mezopotamya’daki mevzilerini korumakla ortaya koyduğu başarı, Arap İsyanıyla
büyük bir darbe almıştır (Turan, 2008: 313). Bu dönemde hilafetin Araplara geçmesini
isteyen birtakım isyanlar kendisini göstersede geniş bir alana yayılamayıp, genel kabul
görmemiştir (Özcan, 1998: 548). Arap isyanını tertipleyen kişi olan Şerif Hüseyin her ne
kadar gerekçelerini kamuoyuna açıklamaya çalışsalarda gerek İstanbul hükümeti gerekse
gazeteler tarafından büyük ölçüde tepki görmüşlerdir (Turan, 2008: 314).

II.

Meşrutiyet’in ilanıyla hilafetin dış politikada etkinliği korunurken iç siyasette pasif
konuma getirilmek istenmesi, hilafet kurumunun Otuzbir Mart Vakası’ndan sonra
çıkarılan kanunla yetkileri sınırlandırılarak itibar kaybı yaşaması, Arap isyanları ve
İngilizlerin İslam birliğini engelleme çabaları sonucunda hilafet kurumun etkinliğinin
kırıldığı söylenebilmektedir (Özcan, 1998: 548-549).
Osmanlı Devleti’nin; Batılı devletlerin, din üzerinden yürüttüğü politikanın bir benzerini,
hilafet kurumu aracılığıyla, bir İslam birliği düşüncesi çerçevesince oluşturmak istediği
söylenebilmektedir. Osmanlı hilafetinin yapısı, Muaviye dönemi ile ortaya çıkan hilafet
yapısı ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Osmanlı yönetiminde; Sünni siyasal
geleneğin izlerine çokça rastlanıldığı gibi hilafet anlayışında da bu izlere rastlamak
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mümkündür. Padişaha itaatin ve hilafetin tartışılmaz hale getirilmek istenmesi, Muaviye
dönemindeki güvenlik ve istikrar kaygıları ile şartlı olan biatın mutlak veyahut da zımni
hale dönüştürülmesi ile benzerlik göstermektedir. Siyasi bir düşüncenin gelenekleşmesi
uzun bir süreç istemektedir ve bu süreç içerisinde oluşan yapı, sınırlarını kısa süreler
içerisinde değişemeyecek bir şekilde inşa etmiştir. Sünni siyasal gelenekte; kendi tabiyeti
içerisinde bulunan toplumlara, devletlere aktarılmış ve büyük ölçüde yönetimlerine etki
etmiştir.
İslamcıların bir kısmı hemen hemen her alanda mutlak itaate karşı çıkmış ve geleneğin
getirdiği bu koşulsuz itaati bildiklerinden geleneği reddetmiş, temel kaynak olan Kur’an
ve sünnetle öze dönüşe çağırmışlardır. Bu doğrultuda hilafetin kaldırılmasının dini bir
sakıncasının olmadığını, tek kişi yönetimlerinin devleti felakete sürükleyeceğini ve
meşveret sisteminin en etkin şekilde tekrar uygulanması gerektiğini savunmuşlardır.
Fakat bunların yanı sıra İslamcıların bir kısmı ise; hilafetin olması gerektiğini, bir meclis
olması durumunda meclisteki çoğunluğun azınlığa üstün geleceği ve bu durumun halkı
temsil olmadığını ve insanların hem kanun koyup hemde o kanunlara uyamayacağını
savunarak karşı çıkmışlardır. Tek ve mutlak anayasanın Kur’an olduğunu savunarak, yeni
bir anayasaya gerek olmadığını öne sürmüş ve hilafetin kaldırılmasının uygunsuz
olacağını söyleyerek reddetmişlerdir.
Sonuç olarak İslamcıların hemen her konuda fikir ayrılıklarının olduğu söylenebileceği
gibi hilafet konusunda da tam anlamıyla bir fikir birliğine vardıkları söylenememektedir.
Devleti içerisinde bulunduğu netameli durumdan kurtarmak adına çözümler ortaya
koymaya çalışan İslamcılar genel anlamda kurtuluşun İslamiyetle olacağı üzerinde ortak
bir görüş ortaya koyabilmişlerdir. Fakat hem içerde hemde dışarıda hilafet aracılığıyla bir
İslam birliği kurma düşünceleri ilerleyen süreçlerde etkisini kaybetmiştir. Dünya
Müslümanlarından bu konu üzerine yekpare bir motivasyon göremeyen Osmanlı Devleti
zorunlu bir şekilde bu düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Dünya Müslümanları
tarafından toplu bir uyanışa sebep olmayan bu düşünce Batılı devletler tarafından oldukça
ciddiye alınmış ve bertaraf edilmesi için yoğun çaba sarf edilmiştir. Gerek çöküş yaşayan
Osmanlı Devleti’nin bütün dünya Müslümanlarını bir araya toplayacak kudretinin
olmamasının, gerek içeriden ve dışarıdan gelen muhalif seslerin etkisinin artırmasının,
gerekse Batılı devletlerin Müslümanlar üzerine uyguladığı kışkırtma politikalarının bu
düşüncenin gerçekleşmesine engel olduğu söylenebilmektedir.
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2.4 İttihad-ı İslam Düşüncesi
Bütün dünya Müslümanlarının; dayanışması, birleşmesi, yardımlaşması ve kardeş olması
düşüncesi yalnız İslamcı düşünürlerin hakim olduğu yüzyıllarda değil, İslamiyet’in bir
din olarak ortaya çıkışından beri kendisini göstermektedir. Temel kaynaklar olan, Kur’an
ve sünnetten elde edilen yönetim ilkeleride bu yönde kendisini göstermektedir.
Müslümanların ilk lideri ve İslam siyasi düşüncesinin kurucusu olarak nitelendirilebilen
Hz. Muhammed’de: ’’Ayrılıkta azap, birlikte hayır vardır’’ hadisi ile Müslümanları birlik
ve beraberliğe davet etmiştir. Osmanlıcılık düşüncesi çerçevesinde; devletin tabiyetinde
bulunan bütün milletleri birleştirme çabaları; dışarıdan gelen kışkırtmalar ve milliyetçilik
akımınında etkisiyle gayri-müslim tebaa üzerindeki hakimiyeti ortadan kaldırınca,
ittihadın sınırları daraltılarak, ittihad-ı anasırdan ittihat-ı İslam’a çekilmiştir (Kara , 2014:
27-28). Cemaat kaidesinin siyasi karşılığı olarak ittihad-ı İslam’la karşılaşılmaktadır ve
İslamcılar’ın, Batılı devletlerin baskılarına karşılık bir İslam birliği kurulması yönünde
ortak görüşe vardıkları söylenebilmektedir (Tunaya, 1998: 12-13).
İttihad-ı İslam kavramı ilk kez Namık Kemal tarafından Hürriyet gazetesinde
kullanılmıştır ve sömürü, baskı ve geri kalmışlıkla mücadele eden İslam ülkelerinin ancak
Osmanlı Devlet’i önderliğinde kurtuluşa ereceği öngörülmekteydi (Özcan, 2001: 470).
İslamcılar İslam birliğinin kurulmadığı hergünün Müslümanları büyük sıkıntılara
sürüklediğine dikkat çekerek, bu birliğin er ya da geç mutlaka kurulacağını
belirtmektedirler (Tunaya, 1998: 12). II. Abdülhamid zamanında çok yönlü izlenilen bu
politika doğrultusunda; padişah yerine halife kavramı öne çıkarılmış, hilafet kavramının
itibarı üzerine yoğunlaşılmış, İslam dünyasının önemli alimlere İstanbul’a davet edilmiş,
din eğitimine ağırlık verilmiş ve dini kitaplar bastırılarak İslam ülkelerine ücretsiz olarak
dağıtılmıştır (Kara , 2014: 28). Bütün Müslümanlarca kabul görecek bir unsur olan
halifeliğin öne çıkartılması doğaldır. Milliyet ve kültürel ortak zemininde bulunmayan
İslam devletlerinin, hilafet şemsiyesi altında hizalanmasının düşünüldüğü ifade
edilebilmektedir. Buradan hareketle, Osmanlı Devleti’nin hem iç hem de dış siyasetinde
dini unsurları ön plana çıkararak İslami bir uyanışa zemin hazırladığı söylenebilmektedir.
İttihad-ı İslam düşüncesi Müslüman ülkeler kadar Avrupa’nın da dikkatini çekmiştir.
Basiret gazetesinin; Osmanlı Devleti’nin kendisinden yardım isteyen Açeli Müslümanları
Hollandalılar’dan korumak için savaş gemisi göndereceği haberini yapmasıyla Hollanda,
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Bab-ı Ali’yi resmen uyarmış ve İngiltere’ye ittihad-ı İslam’a karşı birlikte hareket etme
teklifi sunmuştur (Özcan, 2001: 470). Avrupalı devletlerin baskıları sonucunda, ittihad-ı
İslam düşüncesinin üzerine yoğunlaşılması güç bir hal almıştır. İslamcılar, öncelikle
Osmanlı Devleti içerisindeki Müslümanların birliğini arzu etmektedir ve tam anlamı ile
bütün Müslümanları, tek bir devlet altında toplamak istediklerini söylemek mümkün
olmayacaktır (Tunaya, 1998: 13). Osmanlı Devleti yönetiminin ve aydınlarının;
içerisinde bulunulan sıkıntılı durumdan kurtulmak adına, temel değerlerine dayalı bir
çözüm yolu bulmaya çalıştıkları söylenebilir. İslamcılar; Osmanı Devleti’nin mevcut
konumunun farkında olduklarından dolayı önceliği devletin iç birlikteliğine vermişlerdir.
Ayrıca Osmanlı Devleti, iç ve dış siyasetinde yaşadığı sıkıntılarl, mücadele ettiği bir
dönemde bütün dünya Müslümanlarını tek devlet altında birleştirecek bir motivasyonu
sağlaması son derece zor olacaktır. Bu nedenden dolayı ittihad-ı İslam düşüncesinin bir
dayanışma boyutunda düşünüldüğü söylenebilmektedir. İslamcıların; Batılı devletlerin,
Osmanlı Devleti içerisindeki gayri Müslim azınlığı milliyetçi duygularla harekete
geçirerek uyguladığı zayıflatma politikasının bir benzerini gerçekleştirmek istediği ifade
edilebilir. Fakat bu politika milliyet üzerine değil İslamiyet üzerine şekillenmiştir.
Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikada bütünlüğü sağlamak adına kullandığı ittihad-ı
İslam düşüncesi; Osmanlı Devleti’nin bazı savaşlarda Müslümanlardan gerekli desteği
görememesi, Arap ve Arnavutların devlete baş kaldırması gibi sebeplerden dolayı hareket
alanında daralma yaşamış, hatta ütopik bir düşünce olarak değerlendirilmesine yol
açmıştır (Sarıkaya, 1999: 108). İslamcılar, topyekün bir İslam birliği dizayn ederken;
Müslümanların

ideolojisiz

kaldıklarını,

bu

birliğin

kısa

bir

süre

içerisinde

gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, öncelikle eğitim, dini içtihad ve terbiye
alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini; Müslüman devletlerin önce kendi
milletleri içerisinde birlik ve gelişimlerini sağlamasını, daha sonra ise bütün
Müslümanların bir arada bulunduğu bir yapısal süreci ortaya koymuşlardır (Tunaya,
1998: 14).
Meşrutiyetten sonra, Suriye ve Mısır başta olmak üzere Arap İslam dünyasının;
milliyetçilik duyguları ile Avrupalı devletlerin kışkırtmalarına uyarak Osmanlı
Devleti’ne karşı duruş sergilemelerinin yanı sıra Trablusgarp ve Balkan cephelerinde
Müslüman olan toplulukların Osmanlı aleyhinde ittifak oluşturması sonucunda yaşanan
hadiselerden dolayı İttihat ve Terakki hükümeti Balkan savaşlarının bitmesinin ardından
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yönünü Türkçülük temeline dayanan bir anlayışa çevirmek mecburiyetinde kalmıştır
(Kara , 2014: 29-30).
Avrupalı

devletlerin

sömürgelerini

kaybetmeyi

ve

Müslümanların

birleşerek

güçlenmesini istememesi, Müslüman ülke ve toplulukların çeşitli savaşlarda Osmanlı
Devleti’nin karşısında bulunmaları, ittihad-ı İslam düşüncesini sekteye uğratmıştır.
Osmanlı Devleti bünyesinde barındırdığı Müslüman, Gayrimüslim bütün tebaayı
içerisine alan Osmanlıcılık düşüncesinden, Avrupalı devletlerin azınlıkları kışkırtması ile
vazgeçerek sadece Müslüman tebaayı içerisine alan İslamcılık düşüncesince politikasını
şekillendirmiş ve bir anlamda kapsamı daralmasına gitmiştir. Gerekli sadakat ve arzuyu,
Müslüman tebaa ve diğer dünya Müslümanlarından göremeyen Osmanlı Devleti’nin
tekrar bir kapsam daraltmasına giderek, çıkış yolunu Türkçülük’te gördüğü
söylenebilmektedir.

2.5 İslamcılar ve Türkçülük ( Milliyetçilik)
İslamiyet’in kavmiyetçiliğe şiddetle karşı çıktığı ve insanlar arasında ayrılığa sebep
olacak her türlü unsurun uygun görülmediği bilinmektedir. İslamiyet; Müslümanları her
türlü alt kimliğin benliğinden sıyırarak, İslam üst kimliğinde birleştirmeyi
amaçlamaktadır.

Buradan

çıkarılacak

sonuç;

İslam’ın,

Müslümanları

ayrılığa

sürükleyecek kavmi ve dünyevi her türlü unsurdan uzak tutmak istemesidir. Din
kardeşliğine dayanan bir anlayışla bütün Müslümanlar birbirleri ile kardeşlik statüsünde
birleşmektedir. Fakat buradan tabii olunan milliyetin tamamen yok sayılması anlamı
çıkarılmamalıdır. Hz. Muhammed’in; kişi kavmini sevmekle suçlanamaz hadisine dikkat
etmek gerekmektedir.
İslamcılar, Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması ve başka milletlerden
olan Müslümanları kaybetmemek adına Türkçülük fikrine mesafeli yaklaşmışlardır. II.
Meşrutiyet’ten sonra milliyetçi-Türkçü hareketlerin etkisi artmakla beraber İslamcılar;
İttihad ve Terakki hükümeti düşünceye kadar bunlara tepki göstermemiş, Yusuf Akçura,
Ahmed Ağaoğlu gibi Türkçü isimleri Sırat-ı Müstakim ekibine almış ve Rusya’daki
Müslümanlar başta olmak üzere Türk dünyası ile yakından alakadar olmuşlardır (Kara,
2014: 41). Ali Suavi, Osmanlı Devleti’nin şer’i esaslara dayanmadığını öne sürerek
hilafet müessesini yok saymıştır ve sonraki dönemlerde Türkçülük cereyanını başlatan
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isimlerden biri olarak görülmüştür (Özcan, 1989: 447). İslamcılar hemen her konuda
görüş ayrılığı yaşadıkları gibi bu konuda da farklı görüşlere sahip oldukları
söylenebilmektedir.
İslamcıların bir bölümü; milliyetin İslama aykırı olmadığı görüşü ile çağın milliyet asrı
olduğunu savunmuş ve her milletin kendi dil ve kültürü etrafında birleştiğini ifade etmiştir
(Tunaya, 1998: 101-102). II. Abdülhamid döneminde iç ve dış siyasette etkin bir şekilde
kullanılan ’’Türk, vatan’’ gibi kavramların yanı sıra Polonyalı Mahmud Celâleddin Paşa,
Ahmed Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Buharalı Şeyh Süleyman Efendi ve Ahmed Mithat
Efendi gibi yazarların Türklük üzerine yaptığı yayınlarda milliyet kavramını öne çıkaran
uygulamalar olarak kendini göstermiştir (Özcan, 2005: 85). Babanzade Ahmet Naim;
aşırılığın milletin parçalara bölünmesine sebebiyet vereceğini söylerken sınır olarak
milliyet duygularının İslam’ın önüne geçirilmemesi gerektiğini söylemiştir (Kara , 2014:
43).
Yaşadıkları tecrübelerden dolayı Müslümanların birleşmeleri mevzusundaki güçlüğü
gören Türkçü İslamcılar, bütün dünya Müslümanlarının, Türk milletiyle birleşmelerinin,
onların faydasına olacağını öne sürmüş ve milliyet kavramının kabulünün, hem Osmanlı
Devleti’ne, hem Müslümanlığa, hemde Türklüğe büyük fayda sağlayacağını
savunmuşlardır (Tunaya, 1998: 104-105). İslam dünyasında yükseliş gösteren
milliyetçilik hareketlerine meşruiyet kazandırmak amacıyla, mazi bakımından olumsuz
anlamlar çağrıştıran kavim kavramının yerine ısrarla millet mefhumunun tercih edildiği
görülmektedir (Özcan, 2005: 85). İslamcıların Türkçülüğe yakınlık gösterenleri; şeriatın
vicdana uygun gelenekleri ve milliyete dayanan kuralları benimsediğini, milliyet
kavramının şeriata uygun olduğunu söylerek, dinin milliyete zarar vermeyeceği, hatta
güçlendireceği yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır (Tunaya, 1998: 105).
İslamcıların Türkçülük ve milliyet kavramına sıcak bakan bir kesimi olmasının yanı sıra,
buna kati surette karşı çıkan bir tarafın olduğuda görülmektedir. Mehmet Akif milliyet ve
Türkçülük meselesi ile onun takipçilerine yönelik; ’’Hani milliyetin İslamiyet idi.
Kavmiyyette ne!’’ çıkışını yapmıştır (Özcan, 2005: 85). Bu sözden hareketle, İslamcıların
bir bölümünün; milliyet olmak üzere dünyevi bütün tabiyetleri bir kenara bırakarak din
kardeşliği

çerçevesinde

bir

İslam

milleti

meydana

getirmeyi

amaçladıkları

söylenebilmektedir. Bu düşüncenin fiil aşamasındaki temel unsur olarakta ittihad-ı İslam
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görülebilir. Mehmet Akif; İslamiyetin kavmiyetten daha üstün bağlarla Müslümanları bir
araya topladığını, Osmanlı Devleti’nin uzun bir ömrünün olmasının kaynağının
kavmiyetçilik yapmamasından dolayı olduğunu ve kavmiyet davası gütmenin İslam
birliğini ortadan kaldıracağını söyleyerek milliyet anlayışına karşı çıkmaktadır (Tunaya,
1998: 99-100). Babanzade Ahmet Naim; İslamcı Türkçülerin, ne yardan ne de serden
geçemediklerini ifade etmiş, Şeyhül İslam Musa Kazım Efendi ise ; kavmiyetçiliği
cahiliye dönemi tavrı olarak görmüş ve İslamcı Türkçüleri bir kenara ayırarak direkt
olarak Türkçülük gayesinde olanların açıklamalarını dinsizlik mefkuresi olarak
tanımlamıştır (Kara, 2014: 331-332).
Türkçülük düşüncesine karşı çıkan İslamcılar, genel olarak yönelttikleri eleştirileri ayet
ve hadislere dayandırmışlardır. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır: ’’Şüphesiz ki, Allah
katında en şerefliniz, takvaca en ileride olanınızdır’’ (Hucurat, 13). Hz. Muhammed’in de
hiçbir milletin birbirine üstün olmadığı ve insanlar arasındaki üstünlüğü yalnızca Allah’a
olan ibadetleri çerçevesince olabileceği, bunu da yalnızca Allah’ın bileceği gibi
söylemleri, kavmiyete karşı çıkan İslamcıların savunma kanadını oluşturmaktadır. Fakat
bu kaynaklar üzerinden yapılan eleştiriler yapılırken, Türkçülük fikrinin nasıl anlaşıldığına
da bakılmalıdır. Türkçülüğe karşı çıkan İslamcıların bu fikre bakış açılarının, ırkçılık
çevresinde geliştiği söylenebilmektedir. İslamcıların, bu yorumları üzerine yaptıkları
eleştirilerde, doğal olarak, Türkçülüğe olan algılarına paralel bir şekilde ilerleyecektir.
Babanzade Ahmet Naim; kavmiyetçiliğin İslamiyet tarafından reddedildiğini öne sürerek,
bu fikrin takipçilerini sapkın olarak tanımlamış ve İslam dünyası sıkıntılı süreçler yaşarken
Türk dünyası için çaba sarf edilemeyeceğini söylemiştir (Tunaya, 1998: 101).
İslamcıların; ’’İslam’da kavmiyyet davası yoktur’’ eleştirisine karşılık Türkçüler,
İslamiyet’in millet gerçeğini kabul ettiğini ve Türkçülüğün nihai bir dünya görüşü olmayıp
mevcut koşulların dayattığı siyasi bir yol olduğunu açıklamışlardır (Özcan, 2005: 84).
Ahmet Agayef, Babanzade Ahmet Naim’e cevap olarak; Türkçülüğün sapkınlıkla bir
ilgisinin olmadığını, Türkçülüğün yanı sıra dini değerlerinde muhafaza edildiğini ve
Babanzade Ahmet Naim’in tenkitlerinin şahsi düşünceleri olduğunu söylemiştir (Kara,
2014: 533-534). Türkçülüğe karşı çıkan İslamcılar; Türkçülerin ’’Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak’’ amacını yersiz bulmuş ve üç başlı bir düşüncenin başarıya
ulaşamayacağını söyleyerek, sevginin üçe bölünemeyeceğini, bunların ötesinde en büyük
aşkın,

İslam’a

duyulabileceğini

söylemişlerdir
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(Tunaya,

1998:

102).

İslamcı

düşünürlerden olan Said Nursi ise kendisinin Türk olmadığını fakat Türkçe eserler ortaya
koyduğunu ve Müslüman olduğunu, bunun yanı sıra İslamiyet’ten ayrılan Türkçülerin ise
Türk görünümüne bürünen yabancılar olabileceğini savunarak milliyet mefhumuna daha
çok kültürel bir yaklaşımla bakmaktadır (Kara, 2014: 1013-1020).
Türkçülüğe yakın olan İslamcıların yanı sıra Osmanlı milletini fırkalara böleceğini
düşünen İslamcıların varlığıda görülmektedir. Türkçülüğü eleştiren İslamcıların,
Türkçüleri; İslamcı Türkçüler ve yalnızca Türkçü görüşü savunanlar olarak ikiye ayırdığı
söylenebilmektedir. İslamcı düşünürlerden Babanzade Ahmet Naim ve Said Nursi’nin bu
ayrımı yaptıkları bilinmektedir. Bu ayrımı yapmalarındaki amacın; İslamcı Türkçülere
biraz daha ılımlı yaklaşarak, İslamiyet’i bir kenara bıraktıklarını düşündükleri Türkçüleri,
daha net bir şekilde eleştirebilmek olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra ittihad-ı İslam’ın
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünen İslamcılarda mevcut fikirlerini muhafaza
ederek fikirlerine Türkçü bir tavrıda ekledikleri görülmektedir.
İslamcılar, hemen hemen her konuda farklı görüşler beyan ederek topyekün bir fikir
birliği sağlayamasalarda, ortak bakış açısıyla yaklaştıkları meselelerin varlığından da söz
edilebilmektedir. İslamcılar, geleneğin tahrip ettiğini düşündükleri İslami yönetim
anlayışını yeniden tesis etmek adına birtakım çalışmalar içerisinde bulunmuşlardır. Her
ne kadar geleneği saf dışı tutarak öze dönüşü arzuladıklarını beyan etselerde, zaman
zaman düşünce ve eylemlerinde geleneğin izlerine rastlanılmaktadır. Fikirleri üzerinde
birtakım Batı etkileri görülsede genel itibarıyla İslam siyasi düşüncesi ve Sünni siyasal
gelenek çerçevesince hareket ettikleri söylenebilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.SÜNNİ SİYASAL GELENEK VE İSLAMCILIK İDEOLOJİSİNİN
BENZER VE FARKLI YÖNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu bölümde; dönüşüme uğrayan temel ilkelerin Sünni siyasal gelenekteki kullanımları ve
geleneği dışarıda tutarak Kur’an’ı temel alan bir idareyi hedefleyen İslamcılara ne şekilde
etki ettikleri incelenecektir. Bunun yanı sıra; Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık
ideolojisinin, milliyetçilik ve İslam birliği konularına bakış açıları değerlendirilecektir.
Bu inceleme yapılırken; ele alınan konular, Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık
ideolojisinin yönetimsel yaklaşımları ön planda tutularak, karşılaştırmalı bir şekilde
ilerleyecektir.

3.1 Kur’an ve Sünnetten Elde Edilen Yönetim İlkelerinin Sünni Siyasal Gelenek ve
İslamcılık İdeolojisi Üzerindeki Etkileri
İslam idarelerini şekillendiren temel ilkelere bakıldığında; adalet, liyakat, şura, biat, itaat
ve hilafet ile karşılaşılmaktadır. Bu ilkelerin; Raşid Halifeler döneminden sonraki
dönemler bütünlüğünü kaybederek Sünni ve Şii siyasal gelenekleri meydana getirdiği
söylenebilmektedir. Fakat bu geleneklerin oluşumunda ilkelerin birebir muhafazasının
sağlandığı söylememektedir. Kur’an ve sünnetten elde edilen temek ilkeler; dönemin ve
iktidarın gerekleri doğrultusunda birtakım değişmelere tabii tutulmuştur. Bazı ilkeler
dönüşüme uğrarken bazıları ise siyasi gerekler öne sürülerek arka plana atılmıştır. Bu
başlık altında temel ilkelerin Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisindeki kullanım
şekillerine bakılacaktır.

3.1.1 Şura, İstişare, Meşveret
Şura; İslam siyasetinde temel ilkelerdendir ve yönetimin meşruluğunu sağlayan en önemli
araçlardan bir tanesidir. Hakimiyeti sınırlandıran bir ilke olarak kendisini gösteren
meşveretin; Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler döneminde etkin biçimde kullanıldığı
görülmektedir (Tunaya, 1998: 47-48). Hz. Muhammed şurayı emrettiği gibi; dünyevi
işlerinden hemen hemen hepsinde şurayı etkin bir biçimde kullanmış, ilk Müslüman
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toplumun var olma mücadelesindeki konularda istişareye başvurmuş ve Hendek, Uhud,
Bedir savaşlarında ümmete danışarak kararlar almıştır (Türcan, 2010: 231).
Fakat Raşid Halifeler sonrası dönemde yönetimsel anlamda birtakım değişikliklerin
yaşandığı söylenebilmektedir. Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler dönemini yakından
takip eden ve o dönemlerde devlet yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Muaviye,
yaşanılan süreçleri analiz ederek kendi yönetim tarzını oluşturmuştur. Muaviye; o
dönemlerde yaşanılan sıkıntıları, iktidar mücadelelerini ve isyanları gördüğünden
aynılarının kendi iktidarında yaşanmaması adına İslam yönetiminde temel olan ilkeleri
çeşitli sebeplerle birtakım dönüşüme uğratmıştır. İktidara gelişinde şuranın varlığı
görülmemekle birlikte Muaviye; iktidarı boyunca halka karşı denge politikası gütmüş,
onlara çeşitli vaatler ve görevler vererek idare etmiş, zorunlu kaldığı durumlarda ise cebre
başvurmaktan kaçınmamıştır (Gömbeyaz, 2010: 305-306). Muaviye’nin yönetiminde
istişarenin hiç olmadığını söylemek mümkün olmamakla birlikte son ve kesin kararın
halifeye ait olduğu bir yapı görülmektedir. Bu yapı doğrultusunda şura ilkesinin mutlak
halden, isteğe bağlı bir duruma geldiği söylenebilir. Karşılıklı görüşler sonrası kesin
kararların alındığı şura ilkesinin giderek fikir beyan etme ve karar üzerinde mutlak bir
etkisi bulunmayan istişari bir hal aldığı ifade edilebilir.
Bu durum Sünni siyasal geleneğin oluşumuna da etki etmiştir ve siyasi düşüncenin
gelenekleşmesinde varlığından söz edilebilmektedir. İslamcılar geleneğin bozulmaya
uğradığını düşünmüşler ve geleneği büyük ölçüde eleştirmişlerdir. İslamcılar; istibdat
dönemi olarak nitelendirilen süreç aralığında baskılardan kurtulmak istemiş ve şura
sisteminin tekrar hakim kılınması gerektiğini savunmuşlardır. Batı’da bulunan
parlamento kavramına karşılık olarak, meşveret sistemi çerçevesince bir meclis isteklerini
dile getirmişlerdir. İslamcılar, geleneğin; meşveret ve şura ilkelerine gerekli önemi
vermediğini öne sürerek, bu ilkelerin yeniden hakim kılındığı bir sistemi önermişlerdir
(Sarıkaya, 1999: 106-107). Bunların yanı sıra mutlakiyet yönetimlerinin İslam idarelerine
aykırı olduğunu düşünen İslamcılar, meşverete dayandırdıkları meclis haricinde bir
anayasa da istemektedir.
İslamcıların anayasa istemi konusunda hemfikir oldukları söylenemez. Bazı İslamcılar
anayasa arzusunu dile getirirken bazıları ise en büyük anayasanın Kur’an olduğunu
savunarak başka bir anayasa yapmanın gereksiz olduğunu savunmuştur. Kanun-ı
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Esasi’nin yapılmasının ardından, anayasa isteyen bazı İslamcılar, anayasanın beklentileri
karşılamadığı

ve

acemice

yapıldığı

şeklindeki

eleştirilerini

açıklamışlardır.

İslamcılardan; Şeyhül İslam Kazım ve Mehmet Akif anayasa fikrini savunurken, İskilipli
Atıf anayasa olarak Kur’an’ın yeteceğini belirtmiş, Said Halim Paşa ise anayasanın
bekleneni karşılamadığı görüşünü ortaya koymuştur. Meşveret sisteminin etkin kılınması
gerektiği konusunda, İslamcıların büyük çoğunluğunun ortak görüş bildirdiğini söylemek
mümkün olsada geriye kalan birçok konuda fikir ayrılığına düştükleri görülmektedir.
Anayasa yapılması konusu ise bunlardan sadece bir tanesidir. Bazı İslamcılar;
cumhuriyetçi bir yönetim tarzını tavsiye ederken bazıları ise meşrutiyet yönetiminin
Osmanlı toplumuna olan uygunluğunu dile getirmiştir. İslamcılar fikri konularda birtakım
ayrılıklar yaşasalarda genel anlamda öze dönüşü temsil eden Kur’an ve sünnetin yönetime
hakim kılınması konusunda ortak noktada oldukları söylenebilmektedir.

3.1.2 Biat, Bey’at
İslam idari anlayışında önemli bir yer tutan biat ilkesi, bilindiği üzere iktidarın
meşruluğunu gösteren bir diğer unsurdur. Hükmetme, idare etme ve yönetme işlerinin
düzenli ve sistemli devam edebilmesi gibi istemler, biat ilkesinin önemini ortaya
koymaktadır. İslam yönetiminde yönetilenlerle yönetici arasındaki anlaşmayı ifade eden
biat kavramının, Raşid Halifeler döneminden sonra şekil değişikliğine uğradığı
söylenebilmektedir. Hz. Muhammed dönemindeki biat anlayışında; yönetilenler
yöneticiye değil, onun aracılığı ile Allah’a bağlılıklarını ilan etmiş oluyorlardı (Çaylak,
2018: 77). Muavi dönemiyle birlikte biatın kişileştirildiği söylenebilmektedir.
Yönetilenlerin; güvenlik ve adalet gibi temel niteliklerin sürdürüldüğü müddetçe
yöneticiye biat edeceğine dair verdiği söz, Muaviye döneminde, güvenlik ve istikrar gibi
nedenlerden dolayı geri plana bırakılmıştır. Biat ilkesi üzerinde, temel olarak iki şekilde
değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi yönetilenlerin, yönetici aracılığı
ile Allah’a vermiş oldukları sözün, yöneticiye indirgenerek kişiselleştirilmesidir.
Muaviye’nin, kendisini Allah’ın elçisi olarak nitelendirmesi ve çeşitli ünvanları isminin
önüne koymasının, meşruiyet sağlama amacına paralel olarak sergilediği eylemlerden
birisi olarak görülebilir. Biat ilkesinin içeriğindeki ikinci değişiklik ise şartlı biatın mutlak
ve zımni hale getirilmesidir. Hilafeti cebren ele geçirmiş olan Muaviye’nin biatına;
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bey’atü’l- amme de denilmektedir ve bu biat, iktidarın zor kullanmak suretiyle ele
geçirilmesinden

sonra

toplumun

yöneticiye

bağlılığını

göstermesi

durumunu

nitelendirmektedir (Kallek, 1992: 122). Zımni biat, yönetilenlerin açıkça beyanını ortaya
koymadıkları bir biat şekli olarak kendini göstermektedir. Bu biat anlayışı; yönetilenlerin
yöneticiye isyan etmedikleri sürece onun idaresini kabul ettikleri anlamına gelmekte ve
yönetime karşı sessiz kalmayı içermektedir.
Ülül-emr’e itaat şarttır ve halife Allah’ın gölgesidir anlayışları biat ilkesinde bir eksen
kaymasına yol açmış ve Sünni siyasal geleneğide bu yönde etkilemiştir (Tunaya, 1998:
51). Emevi ve Abbasi dönemlerinde en önemli meşruiyet araçlarından biri olan biat ilkesi,
bir biat şöleni halinde günlerce süren bir hal almışken, Fatımi Devleti’nde ise halifenin
seçimle gelmesi gibi bir durum söz konusu olmadığından, yalnızca yöneticiye bağlılığın
gösterildiği bir temsil olarak kendini göstermiştir(Kallek, 1992: 123).
İslamcıların görüşleri, biat ilkesinin yeniden, esas halinin tesis edilmesi konusunda İslam
siyasi düşüncesiyle birleşirken, Sünni siyasal gelenekle ters düştüğü söylenebilir. İsmail
Hakkı İzmirli; İslam’ın istiklal sahibi bir din oduğunu ve koşulsuz şartsız bir esareti
reddettiğini savunmuştur (Kara, 2014: 702). Mustafa Sabri Hoca; mutlakiyeti reddetmiş,
şeriata bağlı yönetimlere bakıldığında meşrutiyetin görüleceğini söylemiş ve bu yapının
hakim

olduğu

bir

yönetimde

hükümetin

kanunları

şeriatın

izni

olmadan

değiştiremeyeceğini savunmuştur (Tunaya, 1998: 63). Mustafa Sabri Hoca, şeriat
hükümlerine bağlılığın, yönetimde keyfiyetin önüne geçtiğini ve bir anlamda iktidarı
sınırladığını vurgulamaktadır. Şeyhül İslam Kazım; hükümetin idareyi ne şekil
yapacağını millete bildirerek onların şartlarına uyan bir yönetimi meşrutiyet, şartsız bir
şekilde iktidarın tekelindeki yönetimleri ise mutlakiyet olarak nitelendirmiş ve mutlakiyet
yönetimlerinin insanlara yakışır bir idare olmadığını dile getirmiştir (Kara, 2014: 928).
Buradan hareketle öze dönüşü arzulayan İslamcıların, biat ve mutlakiyet hakkındaki
görüşlerinin hemen hemen aynı düzeyde olduğu söylenebilmektedir. Fakat Sünni siyasal
geleneğin oluşum sürecinde istikrar ve güvenlik gibi nedenler öne sürülerek biat kavramı
dönüşüme uğratılmıştır. İslamcıların mutlak yönetimi reddetmeleri, biatı şarta
bağlamaları, iktidarın sınırlandırılması gerektiği düşüncesi ve keyfiyete karşı
çıkmalarının, İslam siyasi düşüncesine paralel bir düşünce tarzı olduğu ifade edilebilir.
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3.1.3 İtaat İlişkisi ve Huruç Kaidesi

İtaat ilkesi biat ile yakından ilişkili bir konumda bulunmaktadır. İtaat kavramı
yönetilenlerle, biat kavramı ise yönetenle bağdaştırılabilir. Çünkü yönetici iktidarını
meşrulaştırmak amacıyla yönetilenlerden biat alır, yönetilenler ise belirli şartlar muhafaza
edildiği müddetçe itaat edeceklerine dair söz verirler. Bu noktada biat ile itaatin birbirleri
ile olan ilişkileri ortaya çıkmaktadır. Biatın özüne aykırı bir şekilde, zımni ve cebir yolu
ile elde edilmesi, itaatinde yapısını bozmaktadır. Kur’an ve sünnetten elde edilen ilkelere
göre biat gibi itaatte şartlı bir şekildedir. Biatın şartları sürdürüldüğü takdirde itaatte
devam etmekte, biat şartlarına uyulmadığı takdirde itaat etmeninde zorunluluğu ortadan
kalkmaktadır. Buradaki önemli nokta; itaatin Kur’an ve sünnetten çıkarılan yönetim
ilkeleri doğrultusundaki karşılığının, Sünni siyasal gelenek ve İslamcılık ideolojisi
üzerindeki yansımalarıdır.
Ehli sünnet uleması, İslam devletlerinde yaşanabilecek iç karışıklıkları engellemek adına
isyan görevini terk ederek, mutlak itaat doktrininde karar kılmışlardır ve Meşrutiyet
İslamcılarının arasından da buna uyarak padişahın ilahi bir yanının bulunduğunu
savunanlar olmuştur (Tunaya, 1998: 49). İzmir mebusu Seyyid Bey; anarşi ve
iktidarsızlığın ortadan kaldırılması amacıyla Kuran ve sünnetin ortaya koyduğu gereklere
uygun yöneticilerin emirlerine uymanın, Kur’an tarafından dini bir vazife olarak
Müslümanlara sunulduğunu belirtmiştir fakat hilafet makamının oluşturulmasının dini bir
gereklilik olmadığını savunmuştur (Kara, 2014: 235-236). Buradan mutlak bir itaat
anlayışı çıkarmak yanlış olacaktır. Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu şartlara uygun
olma durumu,

itaatin devamlılığını sağlayan en önemli unsur olarak kendini

göstermektedir. Yöneticinin gerekli şartları yerine getirme durumu ortadan kalktığında
itaatte ortadan kalkar ve yönetilenlere huruç hakkı doğar. Huruç hakkı, isyan görevi
olarak ortaya çıkmaktadır. Zulüm uygulayan, gerekli şartları sağlamayan yöneticilere
karşı isyan etmeyerek itaat göstermek İslam’a atfedilmemelidir (Tunaya, 1998: 51).
İslam, adil ve ehil yöneticiye itaati dini bir ödev olarak sunduğu gibi, adaletin ortadan
kalktığı yönetimlere karşı isyan etmeyide aynı şekilde bir görev olarak Müslümanlara
tevdi etmiştir. Ehil yöneticiye isyan etmenin İslam siyasi düşüncesi açısından hoş
karşılanmayacağı gibi zulüm ve baskı yönetimlerine itaat aracılığıyla bağlılık
göstermekte uygun olmayan bir eylem olarak görülmektedir. Said Halim Paşa; insanların,
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yaratıcıdan başka hiçbir unsura mutlak şekilde tabii olamayacağını ve hiçbir keyfi idareye
bağlı kalmaya zorlanamayacağını savunmuştur (Kara, 2014: 147). Meşrutiyet İslamcıları
büyük ölçüde demokrasi kavramını öne çıkarmışlardır ve oy birliği olmasada, genel
anlamda; meşru iktidara bağlılığın farz, meşruluğun kaybedilerek zulmün hüküm sürdüğü
iktidarlara karşı ise de isyanın Müslümanlara görev kılındığını ortaya koymuşlardır
(Tunaya, 1998: 112). Şahbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi; İslam’da felsefenin
terkedilmesinin, baskı ve mutlakiyet getirerek yönetimlerin esenliğini bozduğunu
söylemektedir (Kara, 2014: 99-100).
İtaat ve huruç kaidesi hakkında bütün bu söylenenlerin sonucunda; İslamcılık ideolojisine
mensup olanların arasında bir fikir birliği olmamakla birlikte, geleneği büyük ölçüde saf
dışı bırakmak isteselerde, geleneğin izlerini taşıdıkları görülmektedir. Bazı İslamcılar öze
dönüş çağrıları doğrultusunda saf İslam siyasi düşüncesinin savunduğu ilkelerin
takipçiliğini yaparken, bazı İslamcılar ise içerisinde bulundukları yönetim geleneğinin
izlerini düşüncelerinde taşımaktadırlar. İtaat ilkesi konusunda, Sünni siyasal gelenek ve
İslamcılık ideolojisi arasında topyekün bir benzerlik olduğu söylenemeyeceği gibi tam
anlamıyla bir zıtlık olduğuda söylenememektedir. İslamcı grubun mensupları arasındaki
fikir zenginliği bu iki siyasi yaklaşımın arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya
koymaktadır.

3.1.4 Adalet ve Liyakat
Adalet ve liyakat unsuruda; yönetimin meşruluğunu ifade eden, oldukça önemli iki şart
olarak ortaya çıkmaktadır. Kur’an ve sünnetten elde edilen ilkelere göre; Müslümanların
idaresi ile sorumlu olacak yöneticinin taşıması gereken bazı nitelikler bulunmaktadır. Bu
şartlardan bir tanesi liyakatli olmaktır. Müslümanlar liyakat sahibi Müslümanlar
arasından kendi yöneticilerini tayin edebilmektedir. Yöneticilerin ehil olmadığı
yönetimlerde üst düzey devlet görevlilerinin yönetime müdahale ve etki etmesi toplumun
birlik ve esenliğini sekteye uğratabilmektedir. Bu sebeptendir ki; İslam, iktidara gelecek
yöneticilerin ehil kişiler arasından seçilmesini emretmiştir.
Adalet ilkesi, biat ve itaat ilkesi ile yakından ilgili olmasının yanı sıra huruç kaidesinin
ortaya çıkmasında da en önemli unsur olarak kendini göstermektedir. Şartlı olan biat ve
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itaat kavramlarındaki en önemli unsurun adalet olduğu söylenebilmektedir. Adalet
ilkesinin ardından ise güvenlik şartı koyulabilmektedir. Yönetilenler, yöneticiden adaletli
olması halinde itaat edeceklerini ortaya koyarak biat vermişlerdir. Adalet sisteminin
bozulması halinde verilen biat ve itaat etme sözü ortadan kalkarak isyan hakkı
doğmaktadır. Buradan hareketle biat, itaat ve huruç kaidesinin ortaya çıkmasındaki ve
aralarındaki bağlantının sağlanmasındaki temel unsur olarak adalet kavramı
görülebilmektedir.
İslam yönetimi için adalet öyle önemlidir ki; adalet, meşveret ve Kur’ana saygının tesis
edildiği her idare, yönetim şekline bakılmaksızın uygun kabul edilmiştir (Tunaya, 1998:
49-50). Kur’an’a göre adaletin ölçüsü hakkaniyettir ve hiçbir fark göz edilmeksizin,
herkese eşit yaklaşacak bir şekilde tesis edilmelidir (Çağrıcı, 1988: 341). Fakat zaman
zaman iktidarların çeşitli sebeplerle adalet ilkesini ihmal ettikleri görülmektedir. Muaviye
ve Emevi devletindeki bazı uygulamalar buna örnek olarak gösterilebilir. Örneğin
Muaviye; valilerine geniş yetkiler vermiş, valilerinin baskı ve şiddet içeren
politikalarından rahatsızlık duymamış ve kendi bölgelerindeki yönetim uygulamalarında
büyük ölçüde serbest bırakmıştır (Gömbeyaz, 2010: 311). Muaviye’nin uyguladığı bu
tutumun, valililerinin, isyanların bastırılmasında büyük ölçüde fayda sağlamasından
dolayı olduğu söylenebilmektedir. Buradanda anlaşılacağı üzere, güvenlik kaygıları
adalet ilkesinin etkinliğinin önüne geçmektedir.Sünni siyasal geleneğin oluşumunda da
güvenliğin adaletten daha ileri bir konumda tutulduğu ifade edilebilir. Bu sadece
yönetimle sınırlı kalmayarak yönetilenlere de sirayet etmiştir ve güvenliklerinin
sağlandığı müddetçe adalet mefhumununun göz ardı edilmesine yüksek tepkiler
göstermedikleri görülmektedir.
Elmalılı Hamdi Yazır; Hz. Muhammed’in; ’’Bir saatlik adil yönetim, yetmiş senelik
ibadetten hayırlıdır’’ sözünü temel alarak adaletin önemini vurgulamış, Emevi halifesi
Ömer b. Abdülaziz’in, adaleti yönetimine hakim kıldığından dolayı Raşid Halifelerden
sonra beşinci halife sayıldığını söylemiş ve hatta Türklerin Müslümanlaşmasında bile
Ömer b. Abdülaziz’in adaletinin büyük etkisinin olduğunu savunmuştur (Kara, 2014:
496-497). İslam dininde adalet mefhumunun Batı’dan çok önce var olduğunu söyleyen
İslamcılar; adalet ve meşveretin mutlak idarelerin önüne bir set çektiğini savunmaktadır
(Tunaya, 1998: 66). Elmalılı Hamdi Yazır insanlığın bekasının medeniyetle, medeniyetin

51

ise adaletle olacağını dile getirmiş ve adaletin topluma hakim kılınmasınında iyi
düzenlenmiş kanunların tatbikiyle olacağını söylemiştir (Kara, 2014: 517).
İslamcıların; adalet kavramını, büyük ölçüde öze dönüş çağrıları doğrultusunda
şekillendirdikleri söylenebilmektedir. Her koşulda adaletin tesis edilmesi gerektiği
konusunda hem fikir oldukları ifade edilebilir. Sünni siyasal gelenek bazı koşullar altında
iç isyanların önüne geçilmesi adına bazı temel ilkeleri esnetirken adalet mefhumuda
bundan nasibini almıştır. İslamcıların adaletin hakim kılınması konusundaki görüşlerinin
Sünni siyasal geleneğin ötesinde daha çok Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler dönemine
benzediği söylenebilir. İslamcıların, içerisinde bulundukları baskı rejiminde hüküm süren
siyasi ve sosyal hava da adalet kavramı üzerinde uzun ve detaylı durmalarına sebep olarak
görülebilir.

3.2 Hilafet Kurumu
Hilafet kavramı Hz.Muhammed ve Raşid Halifeler dönemlerinde keskin hatlarla ortaya
çıkmasada kendilerinden sonraki dönemlerde belirgin bir aldığı söylenebilmektedir.
Özellikle idarenin Muaviye’ye geçmesinin ardından Emevi devletinde yönetme işi için
belirgin bir şekilde halifeliğin kullanıldığı görülmektedir. Kur’an’da halifeliğin Allah’ı
temsilden öte yeryüzünü idare için kullanıldığı bilinmektedir. Fakat Muaviye yönetimi
ile

birlikte

halifeliğe

dünyevi

unsurların

üzerinde

bir

anlam

yüklendiği

söylenebilmektedir. Bu ayrıma en güzel örnek olarak Emevi halifelerinin kullandığı
ünvanlar verilebilir. Emevi hükümdarları yönetim ve idarelerini hem meşrulaştırmak hem
de mutlaklaştırmak adına kendilerine birtakım üstün nitelikler atfetmişlerdir. Bu durum
sadece Emevilerde değil Abbasilerde de görülmektedir.
Buradan hareketle; birtakım dönüşümlere maruz kalan hilafet anlayışındaki değişiminin
sadece birkaç hükümdar ve devletle sınırlı kalmayarak, gelenekleşme sürecini bu boyutta
tamamlamdığı yorumu yapılabilmektedir. Diğer bütün ilkelerde olduğu gibi, hilafet
anlayışınında dönemin gerektirdiği şartlar doğrultusunda kendisini yenileyerek
gelenekleşme sürecini tamamladığı ifade edilebilir.
İslam’da halifelik, ’’Hilafeti Kamile’’ ile temsil edilmektedir ve milletin hem dünyevi
hem dini işleri ile ilgilenen halife; görevinden feraget etme, vefat etme, azledilme
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.durumları dışında görevini sürdürmeye devam eder (Tunaya, 1998: 62). Hilafetin
devamlılığı konusundaki ilkelere bakıldığında biat ve itaat ilkeleri ile karşılaşılmaktadır.
Sünni siyasal gelenekte biat ilkesine bakıldığında zımni ve mutlak bir hale getirilmek
istendiği söylenebilmektedir. Nitekim, Abbasi ve Emevi devletlerinde de bu hali ile
ortaya çıkmaktadır. Biat ve itaatin mutlak hale gelmesi halifeliğe kuvvet
kazandırmaktadır. Fakat bunun yanı sıra mutlak halifelik anlayışı; adalet, kişi hakları,
toplum refahı gibi konularda sıkıntılar doğmasına sebebiyet verebilmektedir. Mutlak itaat
ile birlikte isyan hakkının da ortadan kaldırılması ile ilahi bir anlam yüklenen hilafet
dokunulmaz bir hal almaktadır. Böyle bir ortamda yönetilenlerin; yönetimden memnun
olmadığı veyahut da hak ihlaline maruz kaldıkları durumlarda başvuracakları bir
merciden söz etmek mümkün gözükmemektedir. İstikrar ve iç karışıklıkların önlenmesi
adına başvurulan bu yöntem, iktidar adına bir çözüm olarak görülsede öte yandan
yönetilenler için büyük sorunlar teşkil etmektedir. İlk etapta birliği sağlamak adına makul
gözüksede; yönetime karşı olan seslerin, sorunları çözülmek yerine üstü örtüldüğü
müddetçe bu hak arayışları birikerek isyanlara sebep olabilmektedir.
Maverdi; hilafeti dinin öngördüğü bir yönetin şekli olarak görmüş, hilafete ayet ve
hadisler yardımıyla dini bir boyut kazandırmak istemiş ve halifenin emirlerine uymanın
farz olduğunu dile getirmiştir (Özkan, 2017: 87). Buradan da anlaşılacağı üzere; alimlerin
ortaya koyduğu fikirler Sünni siyasal geleneği doğrudan ya dolaylı olarak etkilemektedir.
Sünni siyasal geleneğin ortaya çıkışından birkaç yüz yıl sonra yaşamış olan Maverdi’nin,
halen geleneğin oluşumundaki bu fikri taşıması, hem geleneğin aktarımındaki etkinliği
göstermekte hemde tesir kuvvetini ortaya koymaktadır. Geleneksel bir aktarım olarak,
Sünni siyasal geleneğin izlerinin Osmanlı halifeliğinde de görüldüğü söylenebilmektedir.
Osmanlı halifeliğinin yanı sıra, her ne kadar geleneği reddetmiş olsalarda çeşitli
sebeplerden dolayı hilafetin gelenekteki şekliyle sürmesi gerektiğini savunan İslamcıların
varlığından da bahsedilebilmektedir.
Mısır’ın fethi sonucunda, Yavuz Sultan Selim ve sonrasındaki padişahların halife
olmaları dünyevi makamlarının yanı sıra, kendilerine dini bir sıfatta eklemektedir.
Padişahların aynı zamanda İslam halifesi olmasıyla birlikte, yöneticinin hem kendi
ülkesinin sınırları içerisinde hemde diğer dünya Müslümanlarını içerisine alan yönetsel
bir alanının oluştuğu söylenebilir. Bu durumun özellikle II. Abdülhamid döneminde,
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etkin bir şekilde birlik unsuru olarak tasavvur edildiği ifade edilebilmektedir. II.
Abdülhamid gayri Müslim tebaadaki ayrılıkları görerek aynılarının Müslüman tebaa
üzerinde de yaşanmaması için hilafet makamını birleştirici unsur olarak kullanmak
istemiştir. Bu durumun hilafet makamına siyasi anlamda farklı bir önem atfettiği
görülmektedir. O dönemdeki hilafet tasavvurunun kapsamının; Osmanlı sınırları
dışındaki Müslümanların yaşadığı bölgelere uzanmak, o bölgelere güç vermek, oralardan
güç kazanmak, Batılı devletlerin uyguladığı sömürge politikalarını Osmanlı ve diğer
Müslümanlar adına en aza indirmek, imkan dahilindeyse dezavantajları ortadan
kaldırmak ve dünya Müslümanları arasındaki yardımlaşmayı tesis etmek olduğu
söylenebilmektedir (Kara, 2019: 26).
Osmanlı Devleti’nin iç siyasetinde etkinliği devam eden hilafet makamının, dış politikada
da Müslümanları bir araya getirme unsuru olması bakımından, bir dayanışma hareketinin
öncüsü olduğundan söz edilebilmektedir. İzmir mebusu Seyyid Bey; hilafete karşılık
meclis fikrini savunmasının yanı sıra halifeliğin kaldırılmasında bir mahsur olmadığı
ortaya koymuş, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hamdi ise; Osmanlı hilafet ve saltanatını
dünyadaki hiçbir gücün kayıtsız kalamayacağı bir kuvvet olarak tanımlamıştır (Kara,
2014: 51-90). İslamcıların; hilafeti genel anlamda, dönemin getirdiği ittihad-ı İslam
düşüncesine göre değerlendirdikleri söylenebilir. İslamcıların, halifelik makamı
üzerinden tasavvur edilen bir dış politikayı büyük ölçüde destekledikleri görülmektedir.
Fakat hilafete bakış açısından kaynaklanan farklılıkta, İslamcılar arasında kendini
göstermektedir. Bazı İslamcılar, hilafetin her anlamda etkinliğini desteklerken, bazı
İslamcılar ise hilafetin yalnızca dış politikada etkinliğinin artırılmasını, iç politikada ise
modern siyasi kavramların İslami temeller üzerinden yönetime hakim olmasını
istemektedir.
Bütün söylenilenlerden anlaşılacağı üzere; İslamcılar arasında bir fikir birliğinden
bahsedilemediği için hilafet konusundaki tavrın, ne şekilde olduğu hakkında kesin olarak
bir sonuca varılamamaktadır. Seyyid Bey’inde içerisinde bulunduğu bir grup İslamcı;
hilafetin kaldırabileceğini ve İslami anlamda bir zorunluluk olmadığını savunurken,
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hamdi’nin içerisinde bulunduğu diğer bir grup
İslamcıların ise; her ne kadar geleneği dışarda tutmak isteselerde, hilafet konusunda
gelenekle paralel beyanlar ortaya koydukları söylenebilmektedir. Bu durumda daha çok,
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Seyyid Bey’i içerisinde bulunduğu grubun hilafet görüşlerinin İslam siyasi geleneğiyle,
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hamdi’nin içerisinde bulunduğu grubun ise Sünni siyasal
gelenekle benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Muaviye döneminde saltanata dönüşen bir
hilafet anlayışının ve yönetim şeklinin, Hz. Muhammed ve Raşid Halifeler döneminde
yer almadığı görülmektedir. Bu karşılaştırmalar sonucunda İslamcılar arasındaki grupları
İslam siyasi düşüncesi ve Sünni siyasal gelenekle bağdaştırmak daha uygun olacaktır.

3.2.1 Halife Seçimi
Halifeliğin mevcudiyetindeki değişim yalnızca biat ve itaat ilkeleriyle olan ilişkisinin
değişmesiyle kalmamış, halifenin seçim usulünde de bir farklılık meydana gelmiştir.
Kur’an ve sünnetten elde edilen ilkeler doğrultusunda halifenin; adaletli, Müslüman,
ehliyet sahibi kişiler arasından seçilmesi uygun görülmüştür. Bu seçim yapılırken,
meşveret usulüne uyularak, Müslümanlar yöneticiyi yine Müslüman halkın seçmesi
tavsiye edilmiştir. İslam siyasi düşüncesinde; halifenin “ehlü’l-hal ve’l-akd” tarafından
seçilmesi, halkın biatinin alınması, halifenin dini kuralları çiğnediği durumlarda
azledilmesi ve ilahi bir gücünün bulunmaması genel anlamda halifeliğin sınırlarını da
belirlemektedir (Avcı, 1998: 539).
Halife seçimi bağlamında, Hz. Muhammed’in vefatından sonraki dönemlere bakılacak
olursa dönemin ilk halifesi olan Hz. Ebubekir’in seçiminde biat ve genel kabulün olduğu
söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra halife seçmek için Beni Saide gölgeliğinde toplanan
Arapların arasındaki istişareler sonucu Hz. Ebubekir halife seçildiğinden, bu seçimin
içerisinde bir meşveret örneğide görülmektedir. Hz. Ebubekir aday olarak; Hz. Ömer ve
Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı göstersede sahabeler, Hz. Ebubekir’in halife olmasını uygun
görerek kendisine biat etmişlerdir (Fayda, 1994: 103). Hz. Ebubekir, devlet savaş halinde
olduğundan bir iç karışıklık yaşanmaması adına halife olarak Hz. Ömer’i tavsiye etmiştir.
Fakat Hz. Ebubekir bu kararı kendi başına almamış, ümmetin ileri gelenleri ile yaptığı
istişareler sonucu Hz. Ömer’e bu görevi vermiştir. Hz. Ömer’den sonra halife olarak Hz.
Osman gelmektedir ve Hz. Osman’ın halife seçilmesinde meşveretin net bir şekilde
görüldüğü söylenebilmektedir. Hz. Osman’ın hilafet seçimi, içerisinde hakemin
bulunduğu bir kurulun oyları ve ümmetin görüşlerinin alınması sonucu olmuştur. Hz.
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Ali’nin halife seçiminin ümmetin istekleri doğrultusunda olduğu ifade edilebilmektedir.
Hz. Ali aday olmamasına rağmen ümmetin arzusu doğrultusunda görevi kabul etmek
durumunda kalmıştır. Bu durumda Hz. Ali’nin halifelik seçimininde; ümmetin isteği
doğrultusunda olduğundan ve gerekli şartları taşıdığından, İslam siyasi düşüncesine
uygun bir şekilde gerçekleştiği söylenebilmektedir.
Hz. Ali’nin vefatından sonra Kufeliler, Hz. Hasan’a biat etmişlerdir fakat Hz. Hasan’la
Muaviye arasında yapılan bir anlaşma sonucu halifelik Muaviye’nin eline geçmiştir
(Kapar, 1997: 67-68). Muaviye’nin halifeliğe gelişinde meşveret usulünün varlığına dair
bir durumun varlığından net olarak söz edilememektedir. Hz. Ali’nin yaşamı içerisinde
Muaviye ile savaş içerisinde olduğu ve vefatından öncede Muaviye ile savaşmak için ordu
hazırladığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra Muaviye, halifeliğinde genel kabulün ve
gönüllü biatın var olmadığı bildiğinden hilafetine ilahi anlamlar yükleyerek meşruiyet
sağlama yollarına girişmiştir. Hilafet konusundaki kırılma noktasının Muaviye’nin
yaşarken kendinden sonraki halifeyi tayin etmesi olduğu söylenebilir. Muaviye
kendinden sonraki halifeyi tayin ederek meşveret, adalet, liyakat, biat ve itaat gibi ilkeleri
bir kenara bırakarak, seçimli hilafet anlayışını saltanat şekline dönüştürmüştür.
Emevilerden sonra hilafet Abbasiler’in eline geçmiş ve Abbasiler’de hilafeti saltanat
şeklinde sürdürmüştür (Yıldız, 1988: 49-56). Abbasiler’in ardından hilafet saltanat
şekliyle Fatımi Devleti’nde de sürmüştür fakat Fatımiler’in hilafeti tam anlamıyla bütün
Müslümanlar tarafından kabul görmemiştir (Seyyid, 1995: 237-240). Halifeliğin
mevcudiyetindeki bu değişimin, Emevi Devleti hükümdarı Muaviye’nin oğlu Yezid’i
halife tayin etmesiyle başladığı ve sonraki İslam devletlerine de sirayet ettiği
söylenebilmektedir. Hilafet içerisindeki bu değişimin yalnızca Sünni siyasal geleneği
değil, Şii siyasal geleneğide etkilediği söylenebilmektedir.
Osmanlı Devleti’de bu içeriklere haiz bir yönetim şeklini benimsemiştir. Şehbenderzade
Filibeli Ahmet Hilmi hilafet ve saltanatın büyük bir güç olduğunu söylerken, İzmir
Mebusu Seyyid Bey ise zulüm ve yolsuzluk olan saltanatın meşru olamayacağını
savunmuş, hilafetle saltanatın birbirinden çok ayrı şeyler olduğunu söylemiştir (Kara,
2014: 90-242). İslamcıların bir kısmı halifeliğin bir güç olarak sürdürülmesi gerektiğini
düşünürken, bir kısmı ise kaldırılmasında bir mahsur olmadığını, dini bir zorunluluk ifade
etmediğini ortaya koymuştur. Meşrutiyet İslamcılarının ise teokratik bir saltanat
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formülünü çıkış yolu olarak benimsedikleri söylenebilmektedir (Tunaya, 1998: 99).
Buradan hereketle hilafet ve saltanat konusunda İslamcıların arasında görüş ayrılıkları
olduğu ifade edilebilmektedir. Emevi Devleti’nde yaşanan değişme yalnızca Sünni
siyasal geleneği değil, Şii siyasal geleneğide etkilemiş ve yüzyıllar boyu varlığını
sürdürmüştür. Bu aktarım Osmanlı Devleti’nde de kendini gösterse de, İslamcıların
topyekün bu görüş etrafında birleştiklerini söylemek mümkün olmamaktadır. Geleneği
reddederek öze dönüşü hedefleyen İslamcıların, içerisinde bulunan bir grup; saltanat ile
halifeliğin farklı şeyler olduğunu öne sürerek, saltanata karşı mesafeli durmuşlardır.

3.3 Milliyetçilik ve Milliyet Kavramı
Hz. Muhammed’in hem dini hem de dünyevi liderlik yaptığı toplumun aldığı hemen
hemen her kararın kabilecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilmektedir.
Hz. Ebubekir’in halifelik seçiminde kullandığı; ’’Arap toplumu yalnızca Kureyş’ten olan
bir halifeye biat eder’’ sözü örnek olarak gösterilebilmektedir. Hz. Ebubekir’in burada
yapmış olduğu vurgu kendi halifeliğini kabul ettirmek olarak algılanmamalıdır. Hz.
Ebubekir’in, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halife seçiminde kargaşa çıkmaması
ve toplumda çözülme yaşanmaması adına, dönemin gerektirdiği şartlar doğrultusunda bir
gerçeği ortaya koyduğu ifade edilebilmektedir. Kabilesiz olanların ya da kabileleri
tarafından dışlananların başka kabilelerce himaye altına alınması meselesi bile o
dönemdeki kabilecilik anlayışının kuvvetini sergiler niteliktedir. Hatta Hz. Ebubekir’in
dönemin baskın anlayışını ortaya koyan sözü daha sonra Sünni siyasal gelenek tarafından,
halife Kureyş’tendir anlayışına dönüşmüştür.
Kur’an Arap toplumuna inmesine karşılık muhatap olarak bütün insanlığı almaktadır.
Yalnız bir kavme bir topluma değil tamamı ile bütün insanlığa çağrı yapmaktadır. Kur’an
herkesin eşit derece mesul olduğu bir kitaptır ve İslam dininde insanlar kan bağına göre
değil imanına göre Allah tarafından değer görmektedir (Bingöl , 2017: 887). İnsanların
dünyada mensubu olduğu kabile ve sahip olduğu makamlar İslam dini için bir ayrıcalık
unsuru değildir. Fakat buradan Müslümanların kavmiyetini terketmesi gerektiği anlamı
çıkarılmamalıdır. İslam aile bağlarının kuvvetlendirilmesini ve kişilerin kavmini
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sevmesini desteklerken, kabilecilik anlayışı doğrultusunda dini ve dünyevi bir anlayış
yaşanmasını yasak etmiştir.
İslam, kavme dayalı bir birlikteliğin ötesinde die bağlı bir birlikteliği tavsiye etmektedir.
İslam’ın birlik anlayışının; dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin, bütün Müslümanları İslam
çatısı altında kardeş kılmak olduğu söylenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken
konu kavramlardaki farklılık olacaktır. İslam dininin millet kavramına karşılık ümmet
kavramını ortaya koyduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, bir kısım İslamcıları ittihat
anlayışında da bir İslam milleti tasavvuru kendini göstermektedir.
İslamcılar milliyet kavramını, dini ve siyasi boyutu olmak üzere iki şekilde
değerlendirmiştir ve İslamcıların bir kısmı; bütün Müslümanların kardeş olduğunu,
İslamiyetin şiddetle karşı çıktığı kavmiyet davasının Osmanlı Devleti’ni felakete
sürükleyeceğini savunmuşlardır (Tunaya, 1998: 98). Fakat bu düşüncenin bütün
İslamcılar tarafından kabul edildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. İslamcıların
içerisinde bulunduğu bir grup milliyetçilik anlayışını, cahiliye dönemindeki
kavmiyetçilikle bağdaştırmış ve İslam’a aykırı olduğunu savunmuştur. Babanzade Ahmet
Naim, Şeyhül İslam Musa Kazım Efendi ve Mehmet Akif milliyetçilik düşüncesine sıcak
bakmayan İslamcılar olarak sıralanabilmektedir. Ali Suavi ve Ahmet Agayef’in içinde
bulunduğu bir grup İslamcı ise milletini sevmenin ve milliyet davasının İslam
düşüncesine aykırı olmadığını ifade etmişlerdir. İslamcıların; milliyetçilik konusundaki
bu ayrımının, milliyetçiliğe bakış açılarından kaynaklandığı söylenebilir. Milliyetçilik saf
bir ırk ayrımı olarak tasavvur ediliyorsa bunun İslam’a uygun olduğunu söylemek
mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra, milletini sevmek ekseninde şekillenen ve
ayrımcılık gözetmeyen bir milliyetçiliğin İslam’a aykırı olduğunu savunmakta pek
mümkün gözükmemektedir. Bu kriterlere uygun bir milliyetçiliği yasak kabul etmenin
bir anlamda millet kavramına karşı çıkmak olduğu söylenebilir.
Şeyhül İslam Musa Kazım Efendi; milliyetçilik davasının şiddetle yasaklanmasının İslam
kardeşliğini muhaza edeceğini ve milliyetçiliğin reddedilmediği milletlerde kardeşliğin
sağlanamadığından; fitne, fesat ve ayrılıkların yaşanacağını söylemiştir (Kara, 2014:
127). Milliyetçiliğe sıcak bakan İslamcılar ise; dönemin milliyet çağı olduğunu, milliyet
mefhumunun kabulünün fayda getireceğini ve şeriata uygun olduğunu savunmuşlardır
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(Tunaya, 1998: 105). İslamcılar arasındaki bu ayrılık, İslamcılık ideolojisinin
milliyetçilik mefhumuna bakışını saptamada zorluk çıkarmaktadır.
Sonuç olarak; milliyetçilik mefhumunun çerçevesi onun İslam’a olan uygunluğunu
belirlemektedir. Ayrılıkçı bir milliyetçilik anlayışı İslam’a uymayacağı gibi, ayrılık
gütmeyen ve millet sevgisini içeren bir milliyetçilik anlayışının da uygun olmadığını
söylemenin mümkün olamayacağı ifade edilebilmektedir. İslam, saf kan ve akrabalık
bağına dayanan bir görüşü şiddetle reddetmiştir. Sünni siyasal geleneğin meydana geldiği
dönemlerde, güvenlik sebebiyle hükümdarların devlet yönetimine yakınlarını getirdiği
söylenebilmektedir. Bu durum adalet ve liyakat ilkesine aykırı olduğundan İslam’a uygun
olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere
İslamcılık ideolojisinin milliyetçiliğe bakışı İslamcılar arasındaki görüş farklılığından
dolayı kesin bir neticeye bağlanamamaktadır. Fakat iki grubunda, savundukları görüşleri
İslami temellere dayandırdığı söylenebilmektedir.
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SONUÇ
Çalışma neticesinde elde edilen başlıca sonuçları şu şekilde ifade etmek mümkündür:
Öncelikle Sünni siyasal geleneğin temelini İslam siyasi düşüncesinden aldığını söylemek
mümkündür. Bunun yanı sıra Kur’an ve sünnetten elde edilen idari ilkelerin dönüşüme
uğratılarak yönetimlerde uygulandığı da söylenebilmektedir. Buradan hareketle Sünni
siyasal geleneğin, bir bakıma, İslam siyasi düşüncesinin içtihadlarla şekillenmiş hali
olduğu ifade edilebilir. Fakat bu içtihadların içerik bakımından önemli değişiklikleride
bünyesinde barındırdığı göz ardı edilmemelidir. İslam yönetiminin çerçevesini ortaya
koyan temel yönetim ilkelerinde ciddi değişimler görülmektedir. Sünni siyasi anlayışın
gelenekleşme sürecinde yalnızca bu içtihadların değişiminden söz etmek eksik olacaktır.
Sünni siyasi düşüncenin gelenekleşmesinde, komşu ülkelerle kurulan bağlantılar
sonucunda meydana gelen coğrafi etkileşimlerin ve siyasetnamelerinde ciddi anlamda
etkisi olduğu söylenebilmektedir. Bunlarla birlikte hilafet teorisininde Sünni siyasal
geleneği besleyen bir kaynak olarak kendisini gösterdiğinden bahsedilebilmektedir.
Ulaşılan bir başka sonuçta İslam siyasi düşüncesi ile Sünni siyasal gelenek arasındaki
bağlantının genel itibarıyla temel yönetimsel ilkeler üzerine olduğu hususudur. Sünni
siyasal geleneğin temelini İslam siyasi düşüncesi oluştursada temel ilkelerin aktarımı
birebir olduğu söylenememektedir. Meşruiyetine güvenmeyen yönetimlerin, iktidar ve
güvenlik sebepleriyle İslam siyasi düşüncesinden aktarılmış olan temel yönetim ilkelerini
kendi şartlarına uygun bir şekilde yeniden yorumladıkları görülmektedir. Bu yorumların
yönetimin uygunluğunu işaret eden temel ilkelerin yapısında bozulmaya sebebiyet
verdiği söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra Sünni siyasi düşüncenin gelenekleşme
sürecinde coğrafi etkileşimler sonucu Bizans, Hint ve Sasani medeniyetlerinden
etkilendiği ifade edilebilmektedir. Hilafet teorisi ve siyasetname kültürünün de Sünni
siyasi düşüncenin gelenekleşmesindeki katkılarından söz edilebilmektedir. Hilafet teorisi
geleneği besleyen ve bir arada tutan bir unsur olarak kendini gösterirken, siyasetname
kültürü ise bir anlamda geleneğe meşruluk sağlayan, aşırılığa kaçıldığı zaman yol
gösteren siyasi bir enstrüman olarak ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak İslam siyasi düşüncesinden bahsedilmesi hususunda ulaşılan başlıca sonuç
ise; İslam siyasi düşüncesinin yönetimsel anlamdaki en önemli şartının Kur’an ve sünnet
temelli ilkeler olduğudur. Bu ilkelere uygun olarak idare edilen her Müslüman devletin
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söylenebilmektedir. Fakat Raşid Halifeler dönemi sonrası İslam siyasi düşüncesinin
içerisinden her ne kadar temeli İslam siyasetinden gelsede farklı siyasi düşünceler ortaya
çıkmıştır. Bu siyasi düşünceler süreç içerisinde gelişerek gelenek halini almışlardır. Bu
durum genel anlamda İslam siyasi düşüncesinden bahsedilmesini zorlaştırsada, temel
ilkelere riayet edilen her İslam devletinin, İslam siyasi düşüncesi içerisinde
değerlendirilebileceğide söylenebilmektedir.
İslamcılık konusunda ulaşılan sonuçlar ise; şekil itibarıyla öze dönüş arzusu taşıdığı ve
yıkılmaya yüz tutmuş bir devletin kurtuluşuna gayret göstermek dahilinde ideolojiye
dönüşüm süreci yaşadığı şeklindedir. İslamcılık ideolojisinin savunucusu olan
İslamcıların, genel anlamda bozulmaya uğradığını düşündükleri geleneği saf dışı
bırakmak istedikleri görülmektedir. Bununla birlikte öze dönüş ekseninde saf bir İslam
siyaseti oluşturmak gayretine giriştikleri de söylenebilmektedir. İslamcıların, Batının
modern siyaset anlayışını, İslam siyasi düşüncesinin temel yönetim ilkeleri ve kurumları
ile müşterek zemine indirgeyerek bir sentez yaratmaya çalıştıkları ifade edilebilmektedir.
Son olarak Sünni siyasal geleneğin İslamcılık ideolojisi üzerindeki etkilerine dair
sonuçlara bakıldığında; İslamcıların arasındaki görüş ayrılıklarının, İslamcılık
ideolojisinin bir bütün olarak değerlendirilmesini zorlaştırdığı söylenebilmektedir. Fakat
genel anlamda İslamcılık ideolojisinin, temellerini öze dönüşü de temsil etmesi
bakımından Kur’an ve sünnetten elde edilen yönetim ilkelerine dayandırdığı ifade
edilebilmektedir. Bununla birlikte, İslamcılar arasındaki ilkeler ve fikirler kapsamında
yaşanan bazı görüş ayrılıklarının Sünni siyasal gelenekle benzerlikler gösterdiği de
görülmektedir. Özellikle hilafet, biat ve itaat ilkeleri üzerinde yaşanan fikir ayrılıkları
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bazı İslamcıların görüşleri Sünni siyasal gelenekle
paralellik gösterirken bazı görüşlerinde ise zıtlık görülebilmektedir. Buradan anlaşılacağı
üzere topyekün bir etkiden söz edilemeyeceği gibi hiçbir etkisinin olmadığını söylemekte
mümkün olmayacaktır.
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