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Mahiyetleri icabõ birey ve toplumu yönlendiren ve yöneten en eski ku-
rumlardan olan din ve siyaset arasõndaki ili ki, tarihin çe itli dönemlerinde 
çe itli toplumlarda de i ik biçimlerde kendini göstermi tir. Burada, din ve 
siyaset konusu ya da din-devlet ili kisi konusu bütün ayrõntõlarõyla de il, 
klasik slâm siyaset anlayõ õnõn mahiyetini kavramaya ve günümüzde aktüel 
olandan hareketle bir bakõ  olu turmaya imkân verecek ekilde genel hatla-
rõyla ele alõnacaktõr. Hõristiyan Batõ’nõn din-siyaset ili kisi alanõndaki tecrü-
besine de bir mukayese yapabilecek ölçüde yer verilecektir. Önce hõristiyan 
Batõ’da din ve siyaset ili kileri, ardõndan müslüman Do u’da din ve siyaset 
ili kilerinin tarihsel süreçteki macerasõ ana hatlarõyla ortaya konulacak ve 
son olarak her iki dünyada din ve siyaset ili kilerinin geldi i noktaya i aret 
edilecektir. 

Din ve siyaset konusunda önce tarihsel tecrübelere yer verilmesi, klasik 
siyaset teorilerinin pratikle ve sosyopolitik artlarla sõkõ bir ili ki içinde ol-
masõ, hatta ço u kere ona göre ekillenmesi gerçe iyle alâkalõ bir durumdur. 

Son bir-iki yüzyõldõr ülkemizde Batõ’nõn din-devlet ili kisi tecrübesi ör-
nek alõnmaya çalõ õldõ õ için o tecrübenin bilinmesinde yarar vardõr. Din-
devlet ili kileri konusunda Batõ-hõristiyan tecrübesinin ve bu tecrübe etra-
fõnda ekillenen siyaset teorilerinin bilinmesi Do u-müslüman siyaset teori-
lerinin benzer ve farklõ yönlerin, daha iyi kavranabilmesi için de gereklidir. 
Günümüzde Batõ siyaset gelene inin demokrasi, insan haklarõ, laiklik gibi 
temel kavram ve teorilerini konu alan zengin bir literatür olu tu u gibi, 
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Batõlõla ma sürecini ya ayan ülkelerde de bu yönde farklõ temayüller ve fikrî 
olu umlar gözlenmektedir. Ancak burada, ayrõntõya girilmeksizin Batõ siya-
set gelene inin tarihî süreci ve temel kavramlarõ, ileride yapõlacak atõf ve 
mukayeselere zemin te kil edecek ölçüde ana hatlarõyla ele alõnacaktõr. 

I. HIR ST YAN BATI’DA D N ve S YASET 

A) Tarihsel Tecrübe 

Avrupa’da devlet ile din, daha do rusu devlet ile kilise arasõnda yüzyõl-
lar boyu süren gerilimli bir ili ki söz konusu olmu tur. Îsâ’nõn, “Sezar’õnkile-
ri Sezar’a; Tanrõ’nõnkileri de Tanrõ’ya verin” me hur sözü ve hükümranlõ õn 
bu dünyada olmadõ õ eklindeki ifadesi, Hõristiyanlõ õn, ba langõçta insanla-
rõn sadece mânevî yönlerine seslenmek ve o yönden etki etmek, onlarõ do -
ru yola sevketmek iddiasõnda oldu u ve onun siyasî ve hukukî bir talebinin 
bulunmadõ õ anlamõnda yorumlanmõ tõr. 

Ba langõçta Hõristiyanlõk ile Roma arasõnda bir iktidar sorunu çõkmamõ -
tõr. Hz. Îsâ’nõn havârilerinden St. Pavlus hõristiyanlara, “Herkes, üzerinde 
egemen olan hükümete tâbi olsun; hükümete kar õ gelen Allah’õn düzenle-
mesine kar õ gelmi  olur. Hükümdarlar iyi i  yapanlarõ de il, kötü i  yapan-
larõ korkutucudur. Hükümetten korkmamak istersen, iyi olanõ yap! Fakat 
kötü olanõ yaparsan kork; çünkü kõlõcõ bo  yere ta õmõyor” eklinde ö ütler 
vererek uzla macõ ve siyasal iktidarõn alanõyla ilgili talep içermeyen bir tavõr 
sergilemi ti. Yine Pavlus’a göre, hõristiyan için kötü yönetici i lenen günah-
larõn cezasõydõ ve itaat edilmesi gerekliydi. Fakat hõristiyan için devlet (im-
parator) mânevî alanda otorite de ildi. 

Hiçbir dünyevî-siyasal talepte bulunmayan Hõristiyanlõ õn ilk yayõlõ  yõl-
larõnda, genel olarak ba langõçtan IV. yüzyõla kadar, hõristiyanlar büyük 
sõkõntõ çekmi  ve eziyet görmü lerdir. Hõristiyanlara yönelik baskõ ve i ken-
celer, özellikle din konularõnda oldukça tutucu olan Diocletianus’un 303 
tarihli znik fermanõyla büyük bir ivme kazanmõ tõr. Hõristiyanlarõn toplan-
tõlarõnõ yasaklayan, kilise ve kutsal kitaplarõn ortadan kaldõrõlmasõnõ öngören 
ve hõristiyanlarõn vatanda lõk haklarõnõ ellerinden alan hükümler içeren bu 
ferman “büyük kõyõm” döneminin ba langõcõ kabul edilmi tir. Bu kõyõm dö-
neminden sonra hõristiyanlar, 313 yõlõnda mparator Constantinus ve 
Licinius’un birlikte kararla tõrõp ilân ettikleri “Milano Fermanõ” (kilise barõ õ) 
ile birlikte büyük bir rahatlõ a kavu tular. Constantinus 325’te znik’te ilk 
konsilin toplanmasõna da ön ayak olup desteklemi  ve 330 yõlõnda stanbul’u 
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Do u Roma’nõn ba ehri yapmõ tõr. Bu tarihlerden itibaren Hõristiyanlõk 
Roma mparatorlu u’nda hõzla yayõlmaya ba lamõ  ve -özellikle Do u’da- 
“devlet dini” olma sürecine girmi tir (Sezaro-papizm). Batõ’daki hõristiyan-
larõn durumu ise, siyasî ve askerî karõ õklõklar sebebiyle Do u’daki kadar iyi 
olmamõ tõr. 

IV ve V. yüzyõllardaki yabancõ istilâlarõ sebebiyle Roma’nõn gücü gitgide 
zayõflõyordu. Hatta bizzat Roma, istilâcõ topluluklarõn liderlerine askerî ku-
mandan unvanõ ve toplulu a da federe niteli i vererek bir anlamda onlarõn 
varlõklarõnõ me rûla tõrõyor ve imparatorluk sõnõrlarõ içinde yerle melerini 
kabul ediyordu. Bu yakla õm, istilâcõ topluluklarla Roma dünyasõnõn önce 
bir arada ya amalarõnõn ve sonra kayna malarõnõn ba langõcõnõ te kil etmi -
tir. stilâcõ topluluklarõn hõristiyanla masõ da bu birlikte ya ama ve kay-
na ma sürecinin sonucunda gerçekle mi tir. 

Dinleri sebebiyle çe itli eziyetlere mâruz kalan hõristiyanlar V. asrõn or-
talarõndan itibaren Roma’yõ daha da fazla sarsan ve zayõflatan Norman ve 
Macar istilâlarõ kar õsõnda tepki vermemi ler ve dünyanõn günahkâr devleti 
olarak gördükleri Batõ Roma 476 yõlõnda çökünce hõristiyanlar dinlerini daha 
rahat ya ayõp yayabilecekleri bir ortama kavu mayõ ummu lardõr. 

Batõ Roma’nõn yõkõlmasõndan sonra, Ortaça  boyunca sürecek olan feo-
dalitenin çekirde ini olu turan birtakõm küçük krallõklar/siyasî birlikler te-
ekkül etmeye ba ladõ. Bu krallõklarõn me ruiyet sorunu, kilisenin mânevî 

otoritesinin tanõnmasõ yoluyla çözümlendi. Bundan böyle krallar siyasî 
alanda hükümran olmakla birlikte, kilisenin mânevî otoritesini de tanõmak 
zorunda olacaklardõ. Böylece siyasal otoritenin yanõ sõra kilise de ruhanî-
mânevî bir otorite haline gelerek iki ayrõ otoritenin varlõ õ kabul edilmi , 
hatta ikincinin birinciye üstünlü ü belirginle mi  oluyordu. 

Bu siyasal birliklerin çe itli nedenlerle zayõflamasõyla Batõ Avrupa’da or-
taya çõkan ve yakla õk olarak IX. yüzyõldan XIII. yüzyõla kadar süren Orta-
ça ’õn tipik toplumsal ve siyasal düzeni olan feodal düzen içinde kuvvetli 
derebeyler kar õsõnda acze dü en krallarõn papalardan yardõm istemesi kilise 
otoritesinin güçlenmesine yol açtõ. Otoritesinin güçlenmi  olmasõ kiliseyi 
kendine yeni bir resmî doktrin kurmaya yöneltti. Bu doktrinin temelini, 
ruhun bedene üstünlü ü gibi, “ruhanî iktidarõn dünyevî iktidara üstünlü ü” 
dü üncesi olu turmaktaydõ. 

Ruhanî iktidarõ temsil eden kilise, Îsâ ile bedenlenmi  kutsal bir kurum 
idi. Bu kutsal ve dokunulmaz kurumun ba õ olan papa da do al olarak 
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masumdu ve açõkladõ õ eyler, bütün inananlarõnõ ba layõcõydõ ve insanî her 
güç papalõ õn emirlerine uymak zorundaydõ. Bu doktrin, kabaca söylenecek 
olursa, Îsâ’nõn tanrõla tõrõlmasõndan sonra, kilisenin Îsâ’la tõrõlmasõ, dolayõ-
sõyla Tanrõlõk güç ve yetkilerine sahip kõlõnmasõ esasõna dayanmaktadõr. 
Böylece Tanrõ’nõn Îsâ’ya yükledi i misyon, kiliseye, dolayõsõyla din adamla-
rõna yani ruhban sõnõfõna yüklenmi tir. Bu misyon Katolik teokrasinin ayõ-
rõcõ vasfõnõ te kil etmektedir ve bu misyon sayesinde dünyevî iktidarõ de-
netleme hakkõ seçkin din adamlarõ sõnõfõna ait olmaktadõr. 

Bu doktrin temellendirilirken St. Paul’un, “iktidarõn kayna õnõn ilâhî ol-
du u” eklindeki ifadesiyle St. Augustinus’un “Civitas Dei” (Tanrõ Devleti, 
ilâhî devlet) anlayõ õndan istifade edilmi tir. Vizigotlar’õn Roma’yõ ele geçirip 
ya malamalarõ (410) üzerine, imparatorlu un u radõ õ felâketleri, Hõristi-
yanlõ õn yükselmesine kõzan tanrõlarõn intikamõna ba layan paganlarõn 
suçlamalarõna cevaben parça parça yayõnladõ õ Tanrõ Devleti adlõ eserinde St. 
Augustinus, ilk günahõn ürünü olan ve bu yüzden eytanî bir kurum sayõl-
masõ gereken geçici “dünya devleti”nin kar õsõna “ilâhî devlet”i koydu. Son-
raki yüzyõllarda tanrõsal devletin kapsamõ geni letilerek bu devlet kilise ile 
özde le tirilecektir. mparatorun otoritesi yanõnda, kilisenin/kilisenin ba õ 
olan papanõn da bir otoritesi bulundu u dü üncesi ortaya çõkmõ  ve Papa I. 
Gelase’in, V. asõrda dinî i lerde piskoposun, dünyevî i lerde imparatorun 
üstünlü ünü ilân etmesiyle, iki otoritenin varlõ õ bir anlamda tescil edilmi  
ve bunlarõn etki ve yetki alanlarõ birbirlerinden ayrõlmõ  oluyordu. 

Thomas Aquinas’õn Summa Theologica adlõ eserinde kilisenin gelenek-
sel tezi etraflõca ele alõnmõ tõr. St. Thomas Tanrõ kanunlarõnõn üniversel ve 
ebedî prensipler olarak siyasal iktidar sahiplerinin uygulayacaklarõ temel 
de i mez prensipler oldu unu ileri sürüyor ve siyasal iktidarõn görevinin 
adaleti ve ortak yararõ gerçekle tirmek oldu unu söylüyordu. 

XIII. asrõn sonlarõndan itibaren kilise otoritesi tartõ õlmaya ve sarsõlmaya 
ba ladõ. Kilisenin sadece mânevî/ruhanî otorite ile yetinmeyerek dünyevî 
iktidara/otoriteye de sahip olma iddialarõ zamanla papalarla imparatorlarõn 
arasõnõ açmõ tõr. Papa ile imparatorlar arasõndaki bu mücadelenin ilk safha-
sõnda kilise üstünlük sa lamõ , hatta IV. Henri papanõn ayaklarõna kapanõp 
af dilemek zorunda kalmõ tõr. 

Ancak kilise ile siyasal iktidar arasõndaki gizli çatõ ma ve otorite yarõ õ 
burada noktalanmadõ, aksine daha da derinle ti. Fransa’da ve ngiltere’de 
saldõrgan bir ulusal kralcõlõk e ilimiyle, keyfî bir Katolik teokrasisini kar õ 
kar õya getiren bu çatõ ma, kilisenin otoritesinin niceli ini sorgulamayõ da 
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hõzlandõrmõ  oldu. Bu süreçte, devletin kilisenin etki ve otorite alanõndan 
çõkmasõ gerekti ini, kilisenin devlete ba lanmasõnõ ve yarõ laik bir sistemi 
(cesaro-papismus) savunan aydõnlar seslerini yükselttiler, bu tezi i leyen 
çe itli eserler kaleme alõndõ. Papa XIII. Leon da dünyevî ve ruhanî kuvvetle-
rin ayrõlõ õnõ ve bunlarõn birbirlerine kar õ ba õmsõz olduklarõnõ kabul etti. 

Hõristiyan Batõ siyaset teorisi ve gelene i ile müslüman Do u siyaset te-
orisi arasõnda derin farklõlõklar bulunmakla birlikte bazõ noktalarda iki gele-
nek arasõnda bazõ benzerliklerin bulundu u da söylenebilir. Meselâ Petrus’a 
ait oldu u söylenen (Matta, 16/19) çözme ve ba lama hakkõ, müslüman 
siyaset teorisindeki ehlü’l-hal ve’l-akd anlayõ õnõ; yine hõristiyanlarõn kilise-
nin ve onun ba õ olan papanõn konumuna ili kin anlayõ larõ, fonksiyon 
açõsõndan iî doktrindeki mâsum imam anlayõ õnõ ve Sünnî doktrindeki icmâ 
teorisini ça rõ tõrmaktadõr. Kilise, Îsâ ile bedenlenmi  kutsal bir kurumdur. 
Bu kutsal ve dokunulmaz kurumun ba õ olan papa da do al olarak mâsum-
dur ve açõkladõ õ ey, bütün müminleri ba layõcõdõr. Bu anlayõ ta Tanrõ’nõn 
Îsâ’ya yükledi i misyon, din adamlarõna yüklenmi  olmaktadõr. 

B) Din ile li kileri Bakõmõndan Devlet Biçimleri 

Devlet ekli ile hükümet ekli anayasa hukuku açõsõndan genellikle bir-
birinden ayrõ tutulur. Devlet ekli daha ziyade iktidarõn yo unlu uyla, toplu 
veya da õnõk olmasõyla belirlenir. Hükümet ekli ise iktidarõ kullananlarõn 
nasõl belirlendi ine ve bunu nasõl kullandõklarõna bakarak tesbit edilir. Bu-
nunla birlikte devlet ekli ile hükümet ekli arasõnda yakõn bir ili ki oldu u 
ve devlet eklinin hükümet eklini de etkiledi i açõktõr. Çünkü birinde ikti-
dar, ikincisinde bu iktidarõn kullanõlõ õ ve kullananlar söz konusudur. Hü-
kümet ekillerinde belirleyici olan husus, daha ziyade siyasal iktidarõn kay-
na õ ve me ruiyeti yani hâkimiyet sorunudur. Fakat yine de devlet ekilleri 
aynõ olan ülkelerde hükümet ekillerinin farklõlõk göstermesi vâkõasõ, bu ikisi 
arasõnda bir ayõrõm yapõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Burada “Devlet Biçim-
leri” ba lõ õ altõnda teokrasi, Bizantinizm ve laiklik üzerinde, müteakiben 
yönetim biçimleri ba lõ õ altõnda da ana hükümet biçimleri olan oligar i ve 
demokrasi üzerinde durulacaktõr. 

Din kurumu dil, etik ve estetik yapõlar gibi toplumun öteki maddî ve 
mânevî de erleriyle birlikte kültürel sistemin olu turucularõ içinde yer alõr. 
Batõ ve Do u’nun tarihsel tecrübelerinde din ile siyasal otorite kaçõnõlmaz 
biçimde ili ki ve etkile im içinde olmu lardõr. Bunlardan birinin a õrlõk ve 
etki oranõna göre devlet biçimleri farklõ isimler almõ lardõr. Din ile ili kileri 
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bakõmõndan devlet biçimi Batõ’da genelde üç ekilde ortaya çõkmõ tõr: 1. 
Dine ba lõ yönetim. 2. Yönetime ba lõ din. 3. Din ve yönetimin birbirinden 
ayrõlõ õ. Yönetimin dine tâbi oldu u devlet biçimi “teokrasi”, dinin yönetime 
tâbi oldu u biçim aralarõnda küçük anlam farklõlõklarõ bulunmakla birlikte 
“Bizantinizm”, “Sezaropapizm” veya “Gallikanizm”, din ve devletin birbi-
rinden ayrõ oldu u biçim ise “laiklik” olarak adlandõrõlõr. 

a) Teokrasi 

Yunanca theos (tanrõ) ve kratein (hâkimiyet), iktidar kelimelerinden 
olu an teokrasi, siyasal iktidarõn Tanrõ’dan kaynaklandõ õ ve bu iktidarõn 
Tanrõ’nõn yeryüzündeki temsilcisi veya bir grup tarafõndan kullanõldõ õ ina-
nõ õna dayanan toplumsal düzen olarak tanõmlanmaktadõr. Teokratik siyasal 
örgütlenmede, toplumsal sistemi belirleyen otorite dindir. Siyasal iktidar, 
Tanrõ adõna din adamlarõ tarafõndan kullanõlmakta veya da õtõlmakta; top-
lumsal ili kileri düzenleyen hukuk normlarõna din kaynaklõk etmektedir. 

lkça  devletlerinde din ve devlet i lerinin iç içeli i, hatta devletin he-
men bütünüyle dinî bir örgütlenme oldu u dü ünülürse bu devletlerin “te-
okratik” olarak nitelendirilmesi mümkündür. lkça  devletlerinde dinî lider-
likle siyasî liderlik bir ki inin ahsõnda birle mi tir. Siyasal iktidarõn ba õnda 
bulunan ef, aynõ zamanda bir din adamõ, hatta kimi toplumlarda görüldü ü 
gibi kral bir tanrõdõr. Genel hatlarõyla söylemek gerekirse bu tür teokratik 
toplumlarda siyasal iktidarõ elinde tutan ef, tanrõsal niteliklere sahip bir 
lider olarak görülmektedir. Bu tür toplumlarda siyasal iktidarõn, uygulama 
ve düzenlemelerini dinî motiflerle bezeyerek sundu u ve bu yolla otorite 
sa ladõ õ göz önüne alõnõnca dine me rûla tõrõcõ bir fonksiyon yüklendi i 
söylenebilir. 

Siyasal iktidarõn kayna õ ve me ruiyeti konusunu inceleyen anayasa 
hukuku yazarlarõ, belli ba lõ me rûla tõrma yollarõndan birinin iktidara ilâhî 
bir temel sa lamayõ hedefleyen “teokratik yakla õm” oldu unu belirtmi ler 
ve teokratik me rûla tõrma anlayõ õnõn tip ve çe itlerinden bahsetmi lerdir. 

Hõristiyan Batõ toplumlarõnõn tarihinde teokrasinin de i ik türlerine ve 
uygulama biçimlerine rastlanõlõr.  

b) Bizantinizm  

Din ve devlet ili kilerinde ortaya çõkan ikinci temel tip, siyasal otoritenin 
dinî otoritenin önüne geçmesi ve onu himayesine almasõdõr. Buna Bizantinizm, 
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Gallikanizm veya Sezaropapizm (Sezarpapacõlõk) denilir. Bu tip örgütlenmede 
din adamlarõ devlet otoritesine ba lanmõ lardõr ve hükümdar tarafõndan 
denetlenmektedirler. Bu suretle kilisenin mânevî gücü denetim altõna alõn-
mõ  olmaktadõr. Siyasî otorite dünyevî güçleri elinde bulundurmakta ve fa-
kat sistem içinde dinin önemli i levleri halen sürmektedir. Bu tür örgütlen-
me biçimi dinin yönetime ba lõ oldu u sistem olarak ifade edilir. 
Sezaropapizm terimi, özellikle Constantinus’un hõristiyan imparatorlu u ve 
kutsal imparatorlu u için kullanõlõr. 

Bu tip iktidar ili kisinde, siyasal iktidarõn dinin üstünde olmasõ yönetim 
ile din arasõnda sõkõ bir ili kinin varlõ õna ve dinin kamu yönetiminde önem-
li i levler görmesine engel de ildir. Yönetim belli bir dini, devletin dini ola-
rak kabul etmekte ve bu dinden yana tavõr almaktadõr. Toplum nezdinde 
itibara sahip bulunan din adamlarõ bu sayede bir yönden siyasal iktidarda 
bir nüfuza sahip olmakta, bir yönden de siyasal iktidarõn karar ve tasarruf-
larõnõn toplum nezdinde me ruiyetini sa lama görevi görmektedirler. 

Bu tür örgütlenmeyi “yarõ teokrasi” veya “õlõmlõ teokrasi” olarak nitelen-
direnler de bulunmakta, tarihte çe itli toplumlarõn siyasî-idarî sistemlerinde, 
meselâ eski Hindistan’da, ran’da Sâsânî sülâlesi zamanõnda, eski Roma’da 
bu tür bir sistemin cârî oldu u ileri sürülmektedir. 

A õrlõklõ olarak din âlimlerinden olu an bürokrasinin -genel anlamda di-
nî bürokrasi-, adalet ve e itim gibi kamusal fonksiyonlarõ icra etti i Osmanlõ 
Devleti’ni de yarõ teokratik bir devlet olarak niteleyenler mevcuttur. Son 
dönem Osmanlõ yönetimi ise kimi yazarlarca “dindar me rutî bir rejim” ola-
rak nitelenmektedir. 

c) Laiklik 

Yunanca’da, “kendilerini Tanrõ’ya adamõ  rahipler (ruhban sõnõfõ) dõ õnda 
kalan geni  halk yõ õnlarõ”nõ ifade için kullanõlan “laikos” tabiri Latince’ye 
“laicus” eklinde geçmi tir. Türkçemizde kullanõlan “laik” kelimesi, Latince 
“laicus” kelimesinin Fransõzca’ya intikal etmi  biçimi olan “laïque” kelime-
sinden alõnmõ tõr. “Kendilerini Tanrõ’ya adamõ  rahipler”i ifade için ise Yu-
nanca’da “kleros” tabiri kullanõlmõ tõr. 

Eski Yunan toplumunda sõradan halk kesimini ifade eden laik kavramõ, 
hõristiyan Batõ dünyasõnõn toplum yapõsõnda kilise örgütünde görevli olma-
yan halk kesimi için kullanõlmõ tõr. Ortaça  Avrupasõ’nda Katolik toplumlar 
laiklerden ve ruhban sõnõfõndan olu uyordu. 
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Katolik kilisesinin siyasal otorite ve kamusal alan üzerindeki egemenli-
inin kõrõlmasõ yönündeki çabalar XIV. yüzyõllara kadar gitmekle birlikte din 

ve devlet i lerinin, yani din ile siyasal otoritenin birbirinden ayrõlmasõ ve 
kar õlõklõ olarak özerk duruma gelmesini ifade eden laiklik asõl yükseli ini 
Fransõz Devrimi ile gerçekle tirmi tir. Laiklik Fransõz htilâli’nden sonra 
devlet yapõlanmasõnda kendini göstermi  ve ça da  toplumlarõn siyasal ve 
yönetsel örgütlenmelerinde bir amaç mevkiine çõkmõ tõr. 

En genel anlamõ ile “din ve devlet i lerinin birbirinden ayrõlmasõ” olarak 
ifade edilen laiklik, çe itli açõlardan farklõ ekillerde tanõmlanmaktadõr. La-
iklik konusunda ilginç tartõ malarõn yapõldõ õ günümüzde de laiklik birbirin-
den oldukça farklõ anlamlarda kullanõlmakta ve buna ba lõ olarak farklõ 
tanõmlar ve anlayõ lar ortaya çõkmaktadõr. Kimi yazarlar, büyük ölçüde po-
zitivist bir yakla õmla meseleyi din-akõl ve din-bilim kar õtlõ õ çerçevesinde 
görerek, inanç yerine aklõn egemenli inin konulmasõnõ “felsefî bakõmdan 
laiklik”; kanunlar yapõlõrken dinî kurallarõn dõ õnda kalõnõp akla, bilime ve 
toplumun ve ça õn ihtiyaç ve gerçeklerine dayanõlmasõ anlamõnda devlet ile 
dinin birbirine karõ mamasõnõ ise “hukukî bakõmdan laiklik” olarak ad-
landõrmakta ve tanõtmaktadõr. Tabiatõyla din kurallarõnõn, akõl ve bilim ile 
çatõ ma içinde olaca õ var sayõmõna dayanan ve dini dõ lamayõ hedefleyen 
bu gibi anlayõ larõn aklõn ve hak dinin gerekleriyle ba da tõrõlmasõ ve mâkul 
kabul edilmesi mümkün de ildir. 

Özellikle slâm dininin akõl ve bilimle çatõ ma içinde gösterilmesi ise te-
melde slâm dinini algõlama yanlõ lõ õndan veya kasõtlõ bir tavõrdan kay-
naklanan, hem teorik hem de pratik açõdan yanlõ  bir yakla õmdõr. slâm 
dini hakkõnda pe in fikirden öte derli toplu bir bilgisi bulunmayan ki i ve 
gruplar hariç tutulacak olursa, din ile akõl ve bilim arasõnda çatõ ma tezi 
üzerine kurulan laiklik anlayõ larõ artõk tarihe karõ mõ tõr. Bugün dünyada 
tartõ õlan husus siyasî iktidarõn dinî iktidardan ayrõlmasõ biçiminde ifade 
edilen siyasal laikli in anlam ve sõnõrlarõnõn ne oldu udur. 

Hukukçular nezdinde kabul gören genel anlayõ a göre laik devlet, bü-
tün vatanda larõn dinî akîdelerine hürmet eden, fakat hiçbir dini di er din-
lere tercih etmeyen, her dine kar õ aynõ muameleyi yapan, din ve itikad 
sahasõnõ fertlerin özel i i telakki etti i için din i lerine müdahale etmeyen, 
hiçbir dini menetmedi i gibi hiçbir dine herhangi bir yardõm ve destek sa -
lamayan, dinlere kar õ tarafsõz kalan devlettir. Laikli in devlete ait bir kav-
ram olmasõ, devletin laik olabilece i fakat fertlerin laik olamayaca õ fikri de 
bu temele dayanõr. 
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Ali Fuat Ba gil’e göre ise laik devlet, dinî akîde ve esaslara dayanmayan 
devlettir. Bu sistemde devlet ve din ili kilerinde bir denge ve paralellik var-
dõr; din ve devlet özerk olup, biri di erine ba lanamaz. Fakat laik sistem-
lerde din ve siyasetin (yönetim) özerk olmasõnõn, dinin toplum hayatõnda 
hiçbir etkisinin bulunmadõ õ biçiminde anla õlmasõ do ru de ildir. Aksine 
din, çe itli ekillerde insanlarõn davranõ larõnõ etkilemeye devam ederken din 
anlayõ larõ da siyasal sistemin yapõsõndan etkilenmektedir. Yapõlan ara tõr-
malar dindarlõkla sosyopolitik davranõ lar arasõnda do rusal bir ili kinin 
bulundu unu göstermektedir. 

Din ve siyaset ili kisinin anayasalarda düzenleni  biçimi Batõlõ ülkeler 
arasõnda farklõlõk göstermektedir. Batõ’da bazõ ülkelerin anayasalarõnda bir 
din “devlet dini” haline getirilirken bazõlarõnda devlet dinler kar õsõnda 
tarafsõz kalmõ tõr. Millî din veya devlet dini olgusu esas itibariyle laik sis-
temin ruhuna aykõrõdõr. Bu sebeple meselâ Fransa, Almanya, Belçika ve 
Hollanda millî dine sahip olmayan ülkelerdir. Fakat sveç, Danimarka, 
Norveç, ngiltere, Portekiz ve talya gibi ülkelerde ise millî dinler bulun-
maktadõr. Ancak bir dini millî din olarak benimseyip ilân etmeleri, anõlan 
ülkelerin teokratik oldu u veya teokrasi ile yönetildi i anlamõna gelme-
mektedir. 

Teokrasi, Bizantinizm ve laiklik eklinde ifade edilip özetlenen bu üç 
ili ki biçimi dõ õnda kimi yazarlar tarafõndan konkordato tabiriyle ifade 
edilen dördüncü bir din-devlet ili ki biçimi daha bulunmaktadõr. Ba langõçta 
aynõ dinsel makama gelmek isteyen birçok aday arasõnda veya bir manastõ-
rõn ba kanõyla manastõrdaki din adamlarõ arasõnda varõlan uzla malar için 
kullanõlan konkordato tabiri, XI. yüzyõldan itibaren kilise ve devletin kar õ-
lõklõ ili kilerini düzenleyen antla malar için kullanõlmõ tõr. Napolyon Bona-
part’õn ülkede dinsel barõ õ sa lamak için Paris ve Roma arasõnda ba lattõ õ 
görü meler 15 Temmuz 1801 tarihinde Concordat adõ verilen bir anla -
mayla sonuçlanmõ  ve bu 1801 Konkordatosu Katolikli in “Fransõzlar’õn 
büyük ço unlu unun” dini oldu unu kabul etmi  ve piskoposlarõ atama 
hakkõnõ devlet ba kanõna vermi tir. XIX ve XX. yüzyõllarda birçok Avrupalõ 
devlet papalõkla, az ya da çok Fransõz Konkordatosu’nu taklit eden antla -
malar imzalamõ lardõr. Papalõk, piskoposlarõn atanmasõnõ kendi elinde tutu-
yor, gençli in hõristiyan e itimi ve Katolik pratik ile ilgili her konuda ciddi 
güvenceler istiyor, devletin laikli ini, e er gerekiyorsa fiilî bir durum olarak 
kabul etti i gibi, ibadet giderlerinin salt Katolikler tarafõndan kar õlanmasõnõ 
da kabul ediyordu. 
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C) Yönetim Biçimleri 

Yönetim (hükümet) biçimleri öteden beri en genel ekliyle, oligar i ve 
demokrasi olmak üzere iki ana gruba ayrõlmaktadõr. Oligar i azõnlõ õn hü-
kümeti, demokrasi ise halkõn veya halk ço unlu unun hükümeti demektir. 
Bu iki ana yönetim biçimi dõ õnda, bu aslî ekillerin saflõ õna olan yakõnlõk 
ve uzaklõklarõna göre daha farklõ yönetim biçimleri bulunabilir. Fakat bütün 
yönetim biçimleri esas itibariyle ya demokrasi, ya oligar i kapsamõnda yer 
alõr. Meselâ kimi yazarlarca ayrõ bir yönetim biçimi olarak de erlendirilen 
monar i, esas itibariyle oligar i kapsamõnda yer alõr. Oligar inin saf ekli 
hükümdarlõktõr (monar i). Hükümdarlõk her yerde her zaman aynõ olmaz. 
Hükümdarlõk ülkenin sosyopolitik art ve geleneklerine, yönetenlerin ve 
yakõn çevresinin bireysel yetkinliklerine ve be erî ili kiler düzeyine göre 
mutlak ve müstebit olabilece i gibi, me rutî ve demokratik de olabilir. Hü-
kümdar kendisini önceden konulmu  ve belirlenmi  kanun ve kurallara 
ba lõ görmüyorsa, buna keyfîli in derecesine göre mutlak, müstebit yönetim 
denilir. Hükümdarõn kanun ve kurallara ba lõ kaldõ õ yönetim tarzõ ise me -
rutî yönetim olarak adlandõrõlõr ki, bugün Batõ’daki me rutiyetler (anayasal 
monar iler), oligar ilerin tekâmül ederek demokrasiye dönü mü  eklidir. 

Oligar inin dejenere ekli ise çe it çe it olur ve türlü adlar alõr. Dejenere 
olmu  oligar inin nihaî durumu “diktatörlük”tür. Diktatörlük eklindeki 
oligar ilerin efi olan diktatör tõpkõ mutlak ve müstebit bir hükümdar gibi 
daima bir sõnõfõn temsilcisidir. Bu sõnõf, Ali Fuat Ba gil’in ifadesiyle, memle-
ketlere ve tarihî vâkõalara göre, kimi zaman servet ve sermaye kuvvetine 
dayanan bir zenginler sõnõfõdõr, kimi zaman politikacõ ve bürokratlardan 
olu an eli silâhlõ bir taassup ve menfaat zümresidir. Mutlak ve müstebit 
hükümdar ile diktatör arasõnda ilkinin tanõnmõ  bir hânedana mensup ol-
masõ dõ õnda bir fark bulunmaz (Demokrasi ve Hürriyet, s. 8). 

Demokrasi, her eyden önce bir tür hükümet ve idare sistemidir. lk ve 
saf mânasõyla “halk için ve halk tarafõndan hükümet” demek olan demok-
rasi, en basit ifadesiyle bir ülke halkõnõn ekseriyetle, ekseriyetin de ehliyet-
liler ve seçkinlerle temsil edilmesi esasõna dayanõr. Oligar iler daima bir 
azõnlõ õn, yani bir sõnõf veya zümrenin görü  ve menfaatlerine dayanan bir 
sistem iken, demokrasi geni  halk kitlesi içinden çõkan yaygõn bir ekseriye-
tin fikir ve kanaatleri üzerinden yürümeyi ve bu yolla halk menfaatlerini 
gerçekle tirmeyi hedef alõr. 

Tõpkõ oligar iler gibi demokrasiler de saf ve dejenere ekiller alabilir. De-
mokrasinin saf ve ciddi ekli, kuvvet ve yetkinin, siyasî hürriyet ve e itlik 
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esaslarõ dairesinde olu mu  bir ekseriyetin elinde bulundu u yönetim biçi-
midir. Demokrasinin bozulmu  ve koku mu  ekli ise “demagoji”dir. Siyaset 
biliminde demagoji deyimi, Ali Fuat Ba gil’in ifadesine göre, aldatõlmõ  veya 
ifsat edilmi  bir ço unlu u basamak yaparak yükselmi  ve sõrf hayvanî 
hõrslarõnõ tatmin için hükümet makinesini ele geçirmi  ayak takõmõnõn yö-
netim biçimini ifade için kullanõlmaktadõr. Oligar iler, zalim bir diktatörlük 
çõkmazõna saplanma riskine açõk oldu u gibi, demokrasiler de daima safsata 
ve arlatanlõk çamuruna batmak tehlikesi ile kar õ kar õyadõr. Demokrasiyi 
bu tehlikeden korumanõn tek yolu, siyasî e itlik ve hürriyet içinde halkõn 
ekseriyetini yönetimde söz sahibi kõlmaktõr. 

Demokrasinin mantõ õ sõnõf vâkõasõnõ inkâr etmez, fakat sõnõf imtiyazõnõ 
kesinlikle reddeder. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarõ olan siyasal par-
tiler, her meslek ve sanattan herkese açõk ve herkesin serbestçe dü ünüp 
münaka a ve tenkit edip kabul edebilece i bir fikir ve kanaat birli idir. Bu 
birlik kuvvetini nasyonal sosyalizm, fa izm ve bol evizm gibi, resmî bir 
otoriteden ve taraftarlarõnõ cennete, muhaliflerini de cehenneme yollama 
gibi dinî içerikli bir söylemden, vaad ve tehditten de il sõrf, savundu u fikir-
lerden ve programõndan alõr. 

Burada söylenenler bütün hükümdarlõklarõn kötü rejimler oldu u ek-
linde anla õlmamalõdõr. Birçok alanda oldu u gibi yönetim biçimleri açõsõn-
dan da iyilik ve kötülük izâfîdir, nisbîdir. Bundan dolayõ hiçbir hükümet her 
bakõmdan ve mutlak olarak iyi veya kötü de ildir. Yönetim biçimlerinin 
ba arõsõ büyük ölçüde yönetenlerin yetkinli iyle, insan unsurunun geli mi -
li iyle alâkalõ bir husustur. Bu sebeple aynõ hükümet ekli bir toplumda hak 
ve adaleti sa lamanõn en iyi yolu olurken bir ba ka toplumda sonuçsuz ve 
ba arõsõz olabilmektedir. En iyi hükümet, belirli bir devirde, belirli bir ülke 
halkõnõn durum ve ihtiyacõna en uygun olan hükümettir. Kanunlar için de 
aynõ izâfîlik geçerlidir. Evrensel hukuk norm ve ilkeleri de bulunmakla be-
raber bütün zaman ve toplumlar için geçerli en iyi kanun yerine, belli bir 
zamanda belli birtakõm psikososyal ve siyasal artlarda ya ayan insanlarõn 
ihtiyaçlarõna en uygun kanundan söz edilmesi daha do rudur. 

 

II. MÜSLÜMAN DO U’DA D N ve S YASET 

Din ile siyaset ili kisi ve slâm toplumlarõnõn siyasal tecrübelerinin an-
lamõ konusunda oldukça farklõ yorumlar yapõlagelmektedir. Bu konuya ili -
kin sa lõklõ de erlendirmeler yapabilmek ve sa lõklõ sonuçlara ula abilmek 
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için meselenin hem Kur’an’õn genel ilkeleri, hem de tarihsel tecrübe çerçeve-
sinde ele alõnmasõ gerekir. Bunun için de önce Kur’an’õn toplumlarõn siyasal 
örgütlenmesi ve devletin yönetim biçimiyle ilgili hükümlerine de inmek, 
ardõndan da Hz. Peygamber döneminden itibaren müslüman toplumlarõn 
ya adõ õ tarihsel tecrübeye ve siyaset gelene ine temas etmek istiyoruz. 
Daha sonra da, uygulama örneklerinden hareketle bu gelenek etrafõnda 
olu an ve bir bakõma mevcudu iyile tirmeyi ve bu yolla daha iyiye ula ma-
yõ amaçlayan siyaset teorilerini ve bu teorinin ana kavramlarõ etrafõnda 
olu an doktriner yakla õmlarõ ele alaca õz. 

A) Kur’an ve Sünnet 

slâm dininin temel kitabõ Kur’ân-õ Kerîm’de birbirinden açõkça ayrõlma-
mõ  bir ekilde yer alan hüküm ve davranõ  kurallarõ slâm bilginleri tarafõn-
dan çe itli ayõrõmlara tâbi tutulmu tur. En genel ayõrõm, âyetlerin muhteva-
sõna ili kin olarak yapõlan “taabbüdî içerikli”, “aklî içerikli” âyetler eklin-
deki ayõrõmdõr. nsanõn Tanrõ’ya kar õ görevlerini belirleyen hükümler ile, 
insanõn hemcinsleriyle olan ili kilerini düzenleyen hükümler arasõnda fark 
gözetilmesi de büyük ölçüde aynõ ayõrõmõn bir ba ka ifade eklidir. Her iki 
grup âyet de ilâhî kökenli olsa bile, Tanrõ’ya kar õ olan vazifeleri belirleyen 
emirler ile insanõn hemcinsleriyle ilgili olanlarõ arasõnda ayõrõm yapõlmasõ, 
dini anlama, dinin hükümlerini de i en durum ve artlara ta õma ve her 
ortamda dindar kalabilme açõsõndan gerekli bir i lem oldu undan hem tarih-
sel süreçte hem de günümüzde geçerlili ini ve gereklili ini sürekli koru-
mu tur. 

Kur’an’da akõllõ ve yükümlü insan ve topluluklar muhatap alõnõr, onun 
anlayaca õ ekilde ayrõntõlõ veya genel olarak birtakõm davranõ  kurallarõn-
dan söz edilir. Bu hükümler konulurken de ço u zaman hükümlerin dayan-
dõ õ gerekçeye, ta õdõ õ fayda ve hikmete i aret edilir ve her vesileyle bütün 
bu hükümlerin insanõn genel ve kalõcõ yararõ için oldu u belirtilir. Bu sebeple 
Kur’an’da, bireyin yaratanõna kar õ kulluk görevinden kendine ve di er 
yaratõlmõ lara kar õ sorumluluklarõna, hak ve ödevlerine kadar hayatõn bü-
tün alanlarõnõ ku atõcõ bir rehberlik bulunur. Ancak bu rehberlik, bazan ay-
rõntõlõ ekilde bir davranõ õn emredilmesi, bir yasa õn konmasõ eklinde 
bazan da aklõn ve insanlõk tecrübesinin ortak ilke ve de erlerini hatõrlatma 
ve tekit biçiminde olur. Kur’an’õn ayrõntõlõ hükümleri de bir genel ilkeye 
hizmet etti i için akõl tarafõndan yadõrganmaz, kolay anla õlõr ve mâkul bu-
lunur. Meselâ Kur’an’da ayrõ ayrõ belirtilen yiyecek ve içeceklere ili kin 
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yasaklamalar, evlenme yasaklarõ, miras hükümleri, aile içi hak ve yüküm-
lülükler ve bazõ ibadetlere ili kin ayrõntõlar böyledir. nsan aklõ belki bunlara 
kendili inden ula amaz, fakat bunlarõ gözetilen maksadõn ve yöneltilen 
hedefin bir parçasõ ve tabii bir aracõ olarak görür ve mâkul bulur. Kur’an’da 
yer alan adaletli davranma, haksõzlõk etmeme, ölçü ve tartõyõ gözetme, ya-
lan söylememe, do ruluk ve merhametten ayrõlmama, danõ arak i  yapma, 
hak bildi i yolda kararlõ bir ekilde yürüme gibi ilkeler ise aklõn ve insanlõ-
õn ortak tecrübesiyle örtü en ilkelerdir. Hz. Peygamber’in açõklamalarõ da 

bazan aklõn do rudan ula amayaca õ fakat prensip itibariyle do ru ve ge-
rekli görece i ibadet esaslarõna ili kin uygulama örnekleri eklinde, bazan 
da Kur’an’daki aklî ve evrensel ilkelerin o dönem ve toplumda uyarlanmasõ 
mahiyetinde bir rehberliktir. Kur’an’õn ve Resûlullah’õn bu rehberli i, aklõnõ 
kullanan, insanlõ õn ortak tecrübesini bilen ve yaratõlõ tan getirdi i mezi-
yetlerini koruyan insan için tabii ve gerekli bir açõklama ve örneklendirme 
mahiyetindedir. 

Kur’an’da konular genelde birey muhatap alõnarak, insan merkezli ola-
rak i lenmi , bununla da sa lõklõ bir toplumsal yapõya kavu manõn yolunun 
bireylerin yeti kinli inden geçti i vurgulanmak istenmi tir. Bu sebeple 
Kur’an’da siyaset ve devlet, toplumlarõn yönetim ekli, üretim araçlarõ ve 
gelir payla õm biçimleri konusunda özel ve ayrõntõlõ bir hüküm yer almaz; 
sadece genel dinî ve ahlâkî ilkeler hatõrlatmakla yetinilir. Bu, slâm’õn ev-
rensel bir din olu unun, az geli mi inden ve kabile hayatõ ya ayanõndan en 
örgütlü olanõna kadar bütün toplumlarõ ku atan bir davete sahip olmasõnõn 
da tabii bir gere i ve sonucudur. Bu sebeple Kur’an’da danõ ma, haksõzlõk 
yapmama, emaneti ehline verme, adaleti gerçekle tirme, ahlâkõ ve kamu 
düzenini koruma, Allah’a ve Resulü’ne mutlak, di er âmirlere –günah ve 
zulüm içermeyen emirlerde- itaat gibi esasen daha genel içerikli olmakla 
birlikte siyasal dü ünce için de hareket noktasõ yapõlabilecek birtakõm ilkesel 
hükümler bulunmaktadõr ve Kur’an’õn siyasetle ilgisi bu seviyededir. Ancak, 
Kur’an’da siyasete ili kin do rudan ve dolaylõ atõflarõn bulunmasõndan ha-
reketle siyasetin dinin temel unsurlarõndan oldu u veya dinin do rudan ilgi 
alanõna girdi i eklinde de erlendirilmesi do ru olmaz. Gerek yaratõcõ ile 
gerekse kendisi dõ õndaki di er bireylerle olan ili kileri ba lamõnda bireyin 
geli mesine vurgu yaptõ õ için, siyasal düzenlemelerde bulunmak Kur’an’õn 
temel amaçlarõ içinde yer almamõ  ve bu düzenlemeleri, genel ilke ve amaç-
lar do rultusunda yapmak müslüman bireylerin yetenek, meleke ve biri-
kimlerine bõrakõlmõ tõr. Bu itibarla Kur’an’da yer alan hükümlerin siyasetle, 
toplumlarõn devlet ve yönetim biçimleriyle ilgisi, ilgiyi kuran ahsõn bakõ  



264 LM HAL 

açõsõna göre de i kenlik gösterebilecek, ileri kademelerde olmasa bile ba -
langõçta farklõ talep ve projelere hõz kazandõrabilecek bir izâfîlik ta õmakta-
dõr. Böyle olunca da, dinin genel ilkeler ve hedefler yönüyle siyasetle ilgisi 
ve ona yön veren üslûbu naslarda açõkça görülmekle birlikte bu ilgi ayrõn-
tõya inildikçe ve ileri merhalelerde bir hayli zayõflamaktadõr. 

nsanõn bütün davranõ larõ, elbette ki dinî-ahlâkî kõymet hükümlerine 
göre de erlendirilir. Bu bakõmdan her ne kadar, toplumsal ili kileri düzenle-
mede ve toplumu düzene koymada asõl rolü be erî yönetim oynasa da, bu 
yönetim adaleti öngören gerçek de erler düzenine göre tâli bir konumdadõr 
ve onun yansõmasõdõr. Mekke döneminde inen âyetlerin büyük ölçüde inanç 
ve ahlâk ile ilgili olmasõna dayanarak Kur’an’õn temel vurgusunun, bütün 
insan davranõ larõnõn, ilâhî gözetim altõnda bulundu unu ima etmek oldu u 
söylenebilir. Medine döneminde yapõlacak hukukî düzenlemelerin alt yapõsõ 
da burada atõlmõ tõr. Bu süreç, dinin bütün be erî davranõ lara dinî ve ahlâkî 
bir zemin olu turmasõ ve bu zeminde onlarõ anlamlõ kõlmasõ, bireyin yeti -
kinli ini ve sorumluluk bilincini toplumsal yapõnõn sa lamlõ õnda âdeta ön 
art saymasõ eklinde de yorumlanabilir. Bundan da hareketle, Kur’an’da 

siyaset teorisi veya devlet modeli aramanõn veya Kur’an’õ böyle bir söylem 
için ana malzeme yapmanõn yersiz oldu u, fakat Kur’an’õn insanõn siyasî 
zihniyetini olu turan bir mesaj ve yönlendirmeye de sahip bulundu u gö-
rülür. Di er bir anlatõmla Kur’an’õn olu turdu u zihniyetin bilinçli bo luk 
sayõlan devlet ve siyaset alanõnda siyasî zihniyeti olu turdu u, slâm top-
lumlarõnõn bu alanlardaki tarihsel tecrübesinde de bu zihniyetin açõk izleri-
nin görüldü ü söylenebilir. 

B) Tarihsel Tecrübe 

a) Hz. Peygamber’in Siyasî Liderli i 

Allah’õn Hz. Peygamber için öngördü ü aslî görev, kendisinden aldõ õ 
vahyi insanlara ula tõrmasõdõr. Vahyin açõklanmasõ ve uygulanmasõ da bu 
görevin devamõ mahiyetinde oldu undan, bu konularda Resûlullah’õn oto-
ritesinin tanõnmasõ da istenmi tir. Allah, birçok âyette resulüne (elçisine) 
inanmayõ, ona itaat ve ittibâ etmeyi emretmi ; isyan etmeyi ise yasaklamõ -
tõr. Bu âyetlerden bazõlarõ öyledir: 

“Allah’a ve resulüne iman edin” (en-Nisâ 4/171). 

“Allah, kendisine ve resulüne itaat edenleri, ebediyen kalmak üzere alt-

larõndan õrmaklar akan cennetlere sokar. Bu ne büyük bir kazançtõr. Allah’a 
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ve resulüne isyan edenleri ve koydu u sõnõrlarõ geçenleri de ebediyen kala-

caklarõ ve acõklõ bir azap görecekleri bir ate e sokar” (en-Nisâ 4/13, 14). 

“E er O’na itaat ederseniz, hidayet bulursunuz. Resulün görevi yalnõzca 

açõk tebli dir” (en-Nûr 24/54). 

“Kim Allah’a ve resulüne isyan ederse, apaçõk bir sapõklõ a dü mü  

olur” (el-Ahzâb 33/36). 

“Allah’a itaat edin, resule itaat edin ve sakõnõn” (el-Mâide 5/92). 

“Sizin rabbiniz rahmândõr. Bana ittibâ edin ve emrime itaat edin” (Tâhâ 
20/90). 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; resule ve aranõzdan çõkan emîr sa-

hiplerine itaat edin. Bir eyde anla mazlõ a dü erseniz, e er Allah’a ve âhiret 

gününe inanan kimseler iseniz, onu Allah’a ve resule götürün” (en-Nisâ 
4/59). 

“ ayet onu resule ve içlerinden çõkmõ  emîr sahiplerine götürselerdi” (en-
Nisâ 4/83). 

“Müminler, Allah’a ve peygamberine inanan kimselerdir ve toplumu ilgi-

lendiren bir i te peygamber ile bulunduklarõ zaman ondan izin almadõkça 

çekip gitmezler” (en-Nûr 24/62). 

Hz. Peygamber aslî görevi olan tebli  ve bunun do al uzantõsõ olan 
tebyin yani Allah’tan aldõ õ mesajõ insanlara ula tõrma ve bu mesaja ili kin 
gerekli açõklama ve uygulamalarõ yapma dõ õnda, konjonktürel olarak Me-
dine’de, içerisinde müslümanlar yanõnda yahudi ve putperestlerin de bulun-
du u bir toplulu un lideri olmu tur. Kur’ân-õ Kerîm’de Resûl-i Ekrem’e itaat 
etmeyi emreden âyetler, esas itibariyle Resûlullah’õn asõl göreviyle ilgili ol-
makla birlikte, bu itaat emri onun siyasal otoritesine tâbi olmayõ da içerecek 
bir genellik ta õr. 

Medine dönemi dikkate alõndõ õnda, Hz. Peygamber’in, hem yasama hem 
de yönetme yetkisini kendisinde topladõ õ ve aynõ anda hem hukukî hem de 
siyasal otorite oldu u görülür. Fakat Hz. Muhammed’in Medine toplumuna 
lider olu unun dinin bir gere i olmaktan çok konjonktüre ba lõ siyasal bir 
liderlik oldu u kanaati a õrlõklõdõr. Gerek Resûlullah’õn gerekse onun ölü-
münden sonra müslüman toplumlarõn siyasetle ilgilenmesini do al bir ge-
li me olarak de erlendirmek daha uygundur. Hz. Peygamber’in Mekke’de 
iken herhangi bir siyasî talepte bulundu u bilinmemektedir. Bu durum onun 
temel misyonuyla ilgili oldu u gibi, içinde bulundu u sosyopolitik durumla 
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da ilgilidir. Medine döneminde ise, dinin gereklerinin rahatça yerine getirile-
bilmesi için toplumsal bir bütünle me ve örgütlenme kaçõnõlmaz olmu , 
Resûl-i Ekrem de vahye ve ictihadõna dayanarak bu yönde gerekli önlemleri 
almõ tõr. slâm bilginlerinin Resûlullah’õn sünnetini de erlendirirken onun 
peygamber olarak yaptõ õ davranõ larla devlet ba kanõ ve siyasî-askerî lider 
vasfõyla yaptõklarõ arasõnda bir ayõrõm gözetmesi ve ikinci grup sünneti yo-
rumlamada kendilerini daha rahat hissetmeleri de bu sebepledir. 

b) Medine Sözle mesi 

Hz. Peygamber tebli  ve tebyin i lerini daha rahat yapabilece i bir yer 
arayõ õnõ sürdürmü , sonuçta Medine’ye hicret etmi tir. Bu noktada Resûlul-
lah’õn Medine toplumundaki siyasal liderli ine ve Medine sözle mesine kõ-
saca de inmek yerinde olur. 

Medine sözle mesi, bir anlamda Kur’an’da çerçevesi çizilen ilkelerin be-
erî planda hayata geçirilmesi ve uygulanmasõ olarak de erlendirilebilir. 

Elbette ki bu sözle me temeli üzerine pek çok ey bina edilebilir. Ancak 
metot olarak, herhangi bir amaçla onu temel almadan önce sözle me met-
ninin olu um süreç ve artlarõnõ, uygulanmasõnõ ve sonuçlarõnõ göz önüne 
almakta ve bunlarõ Kur’an ölçe inde de erlendirmekte yarar vardõr. Bu du-
rum hiçbir surette Medine sözle mesinin önemini azaltmaz, aksine daha 
do ru anla õlmasõnõ ve ait oldu u zemine oturtulmasõnõ sa lar. 

Burada Medine sözle mesine gelinceye kadarki durumu genel hatlarõyla 
gözden geçirmekte yarar vardõr. Bilindi i gibi mi‘rac olayõndan sonra Hz. 
Peygamber civar kabileleri slâm’a davet etmeye ba ladõ, fakat Arap kabile-
lerinden bu ça rõya icabet eden kimse bulamadõ. Resûlullah’õn Medine ile 
ilgisinin, Mekke’ye gelen Süveyd b. Sâmit’i slâm’a davet etmesiyle ba la-
dõ õ ve bunun Medine halkõ için olumlu bir ba langõç oldu u bilinmektedir. 
Süveyd bu ça rõya olumlu veya olumsuz bir cevap vermemi  ve Medine’ye 
döndükten kõsa süre sonra bir sava ta ölmü tür. Bu sõralarda ensar ittifak 
(hilf) aramak üzere Mekke’ye geldi inde Hz. Peygamber onlarõ slâm’a da-
vet etti. çlerinden yeni yetme bir genç olan yâs b. Muâz’õn Resûl-i Ek-
rem’in davetine ili kin olarak yaptõ õ “Ey kavmim! Vallahi bu, bizim geldi-
imiz amaçtan daha hayõrlõdõr” eklindeki yorum öfkeyle susturulmu  ve 

gelenler bir ittifak gerçekle tiremeden Medine’ye geri dönmü lerdi. 

Sonra Hz. Peygamber bölge halkõnõn hac maksadõyla Mekke’ye geldi i 
dönemde hepsi Hazreç’ten olan altõ ki iyle Akabe’de kar õla mõ  ve bunlarõ 
slâm’a davet etmi tir. Bunlar Medine’de yahudilerin kom ularõ olup, onlarõn 
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“Allah bir peygamber gönderecek ve neredeyse zamanõ da geldi” dediklerini 
duymu lardõ. çlerinden birinin “Vallahi, yahudilerin sizi kendisiyle tehdit 
etti i peygamber budur. Aman onlar bizden önce davranmasõnlar” demesi 
üzerine iman ettiler ve müslüman oldular. Sonra Hz. Peygamber’e, “Biz 
kavmimizi bõrakõp geldik, onlarõn arasõnda sava  var. imdi biz onlara gide-
lim ve senin bizi ça õrdõ õn eye biz de onlarõ ça õralõm. Kimbilir belki de 
Allah senin sayende onlarõ birle tirir. E er sana ittibâ ederlerse, senden 
daha üstün kimse olmaz” diyerek oradan ayrõldõlar. Bu altõ ki i Medine’ye 
dönüp slâm’a davet etmeye ba ladõlar. Bu durum öyle yayõldõ ki Hz. Pey-
gamber’in anlatõlmadõ õ hiçbir ensar evi kalmadõ. 

Ertesi sene ensardan on iki ki i geldi. Bunlardan be i, Câbir b. Abdullah 
haricinde daha önceki altõ ki iden olu uyordu. Bunlar Akabe’de 
Resûlullah’a biat ettiler, ama henüz sava la emrolunmu  de illerdi. Bunlarõn 
dönü  vakti geldi inde Hz. Peygamber, orada müslüman olanlara Kur’an’õ 
ve er‘î hükümleri ö retmeleri ve müslüman olmayanlarõ da slâm’a davet 
etmeleri için bn Ümmü Mektûm’u ve Mus‘ab b. Umeyr’i bunlarla birlikte 
Medine’ye gönderdi. Mus‘ab’õn elinden pek çok insan müslüman oldu. Bir 
müddet sonra birkaç istisna dõ õnda içinde erkek ve kadõn müslüman bu-
lunmayan hiçbir ensar evi kalmadõ. 

Medineli yahudi kabileleri olan Benî Kurayza, Benî Nadîr ve Benî 
Kaynuka arasõnda kabilecilik ruhu çok canlõ idi ve bu durum onlarõn bir din 
çatõsõ altõnda barõ  içinde ya amalarõnõ engelliyordu. Yemen’in büyük kabi-
lesi Ezd’e dayanan ve Medine’ye yahudilerden sonra gelip yahudilere kom-
u olan Evs ve Hazreç kabileleri Araplar lehine i leyen bazõ sebepler saye-

sinde Yesrib’de hâkimiyeti ele geçirmi lerdi, ancak onlar arasõnda da kabile 
çatõ malarõ vardõ. Bu çatõ malarõn temelinde kabilecilik ruhu yanõnda, hâki-
miyeti kaptõran yahudilerin kõ kõrtmalarõ da mevcuttu. Evs ve Hazreç ara-
sõndaki son sava  hicretten birkaç yõl önce cereyan eden ve Evs’in gali-
biyetiyle sonuçlanan Buâs Harbi’dir. Evs bu galibiyete yahudilerin de yar-
dõmõnõ alarak ula mõ , fakat daha sonra yahudi hâkimiyetinden endi e ede-
rek Hazreç ile barõ  yapmõ  ve bu iki kabile Abdullah b. Übeyy’in ba kanlõ-
õnda birle meye karar vermi lerdir. Evs ve Hazreç arasõndaki bu geçimsiz-

lik taraflarõn barõ  içinde ya ama arzusunu kamçõlamõ tõr. Hz. Âi e bu sava  
ve sürtü melerin Medine ehlinin slâm’a kucak açmasõndaki etkisini “Buâs 

Harbi Allah’õn, Hz. Peygamber’e bir arma anõdõr” sözüyle anlatõr. Öyle gö-
rünüyor ki bu anla ma zemini hem Resûlullah ve muhacirlerin hem de 
ensarõn aradõ õ bir ey idi. En azõndan Resûl-i Ekrem tebli ini rahat bir 
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ortamda yapabilecek, muhacirler dinlerini rahatça ya ayabilecekler ve ensar 
aralarõndaki anla mazlõklarõ taraflarõn kabul etti i bir hakem ba kanlõ õnda 
çözmü  olacaklardõ. 

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden bir müddet sonra, muhtemelen 
ilk altõ ay içinde Resûlullah’õn hakemli inde ve önderli inde bütün gruplar 
arasõnda bir antla ma metni imzalandõ. Hicretin hemen öncesine tekabül 
eden dönemde Evs ve Hazreç kabilelerinin Medine’nin hâkimi olduklarõ ve 
yahudilerin onlarla anla malõ oldu u dikkate alõnõrsa ba langõçta yahudile-
rin Medine sözle mesine taraf olma durumu pek mümkün görünmemekte-
dir. Nitekim bu olaya dolaylõ olarak de inen ilk dönemin büyük muhaddis-
lerinden Abdürrezzâk’õn “Hz. Peygamber Kurey  ile ensar arasõnda tanzim 
etti i belgede demi tir ki…” ifadesine göre bu belge, muhacirlerle ensar ara-
sõnda tanzim edilmi tir (Abdürrezzâk es-San‘ânî, el-Musannef, IX, 274, r. 
17184). bn Hi âm’õn bu olaya ili kin ifadesi yahudilerin bu belgeye ilk 
akdedildi i sõrada dahil oldu u intibaõnõ verse de, bu dahil olmanõn do ru-
dan de il dolaylõ olarak oldu u anla õlmaktadõr. bn Hi âm’õn ifadesine göre 
Hz. Peygamber muhacirler ile ensar arasõnda bir belge tanzim etmi  ve bu 
belgede yahudilerin dinlerine ve mallarõna ili ilmeyece ini garanti etmi  ve 
onlarõn hak ve sorumluluklarõnõ göstermi tir ( bn Hi âm, Sîre, II, 110). 

Öyle anla õlõyor ki bn Hi âm muhtemelen iki metni birlikte zikretmenin 
sonucu olarak muâhede (antla ma) ile muvâdaayõ (saldõrmazlõk sözle mesi) 
birle tirmi se de, ifadesinden yahudilerin ikincil olarak söz konusu edildi i 
anla õlmaktadõr. in do rusu, bazõ titiz siyer yazarlarõnõn yaptõ õ gibi, mu-
hacirlerle ensar arasõndaki antla mayõ “muâhede” kavramõyla ve muhte-
melen Bedir’den hemen sonra yahudilerle yapõlan anla mayõ ise “muvâdaa” 
kavramõyla ifadelendirmektir. Öyle görünüyor ki, daha sonra yahudilerin 
vesikaya dahil edildi i muvâdaa metninin ilk muâhede metni ile birle tirilme-
sinin etkisi birinci maddeye de yansõmõ tõr. Muhammed Hamîdullah’õn madde-
lemesine göre 16. maddeye kadar yahudilerden hiç bahsedilmemi , 16. 
maddede yahudilerin de bu vesikaya girebilmelerine kapõ aralanmõ  (md. 
16: “Bize tâbi olan yahudilere de, zulmedilmeksizin ve kendilerine kar õ yardõm-
la õlmaksõzõn, yardõm edilecek, iyi davranõlacaktõr”) ve 24. maddeden itibaren 
yahudilere ait hükümler sõralanmõ tõr. Buna göre vesikanõn ilk maddesinin 
“Bu belge Kurey liler ile Yesrib ehli arasõndadõr” eklinde olmalõdõr. Bu cüm-
lenin devamõ (Arapça metinde ‘ve men tebiahüm’ ile ba layan kõsõm) muhte-
melen muvâdaanõn ilk muâhede metnine katõlmasõndan sonra bütünlü ü 
sa lamak dü üncesiyle ilâve edilmi tir. Bu kõsõm ilk ba ta söylenmi  bile 



S YASAL HAYAT 269 

olsa yukarõda söylenen hususla çeli mez. Çünkü maddenin tercümesi öyle 
yapõlabilir: “Bu belge, nebî Muhammed tarafõndan, Kurey li müminler ve 
müslimler ile Yesribliler ve onlara tâbi olup katõlan ve onlarla birlikte cihad 
edenler arasõnda olmak üzere düzenlenmi tir”. Bu yakla õm do ru ise bun-
dan sonraki maddede müslümanlarla yahudilerin bir ümmet olu turdu u 
eklindeki izlenim de ortadan kalkar ve madde rahatlõkla “Bunlar (muhacir 

ve ensar) di er insanlardan ayrõ bir ümmettir” eklinde anla õlabilir. Bu 
madde ile kabile ruhu yerine millet ve ümmet bilincinin geçirilmi  oldu u 
vurgulanmaktadõr. 

Yahudilerin sözle meye taraf olup olmadõklarõ de erlendirilirken gözden 
uzak tutulmamasõ gereken bir husus da ilerleyen yõllarda yahudilere kar õ 
takõnõlan tavõr ve onlarõn Hz. Peygamber zamanõndan sonraki durumlarõdõr. 
Bu iki husus üzerinde dikkatle dü ünüldü ünde, ba langõçta yahudilerin 
vesikaya taraf olduklarõ var sayõlsa bile, bu takdirde vesikanõn bir geçici ara 
dönem siyasî sözle mesi oldu u sonucuna ula õlabilir. Bu anla mayla Resû-
lullah ba kanlõ õnda Medine toplumu arasõnda belli ölçülerde bir bütünle me 
sa lanmõ , daha da önemlisi ortak dü manlarõ sayõlabilecek Mekkeliler’e 
kar õ bir ittifak olu mu tur. Bu husus vesikanõn ilgili maddelerinde dile geti-
rilmektedir. 

Burada vesikanõn bütün maddeleri üzerinde ayrõntõlõ olarak durma im-
kânõ yoktur. u kadarõ söylenebilir ki, imza koyan taraflarõn etnik ve dinî 
kimlikleri bir yana bu vesika din ve vicdan hürriyeti açõsõndan son derece 
önemli bir siyasî ve hukukî belgedir. Vesikada yahudilerin canlarõ ve mallarõ 
yanõnda dinlerini ya ama hürriyetlerini teminat altõna alan madde, esasen 
Kur’an’õn do rudan öngördü ü bir hükmün uygulamaya geçirilmesinden 
ibarettir. Kur’an’õn genel ilkeleri, topluma, toplumsal organizasyona zarar 
vermedi i sürece farklõ dinden insanlarõn kendi dinlerini ya ayõ  hürriyetle-
rinin teminat altõnda oldu unu öngörür. Bu konuya de inen bazõ âyetler 
unlardõr: “E er rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi; böyle 

iken sen hepsi mümin olsunlar diye insanlarõ zorlayõp duracak mõsõn?” (Yû-
nus 10/99), “Dinde zorlama yoktur” (el-Bakara 2/256). Dolayõsõyla Medine 
sözle mesinin önemi Kur’an’da vazedilen ilkeleri uygulamaya aktarmasõ 
noktasõnda ortaya çõkmaktadõr. Kur’an’õn ilk açõklayõcõsõ olan Hz. Peygam-
ber bu suretle Kur’an’daki ilkeleri mevcut artlarõ dikkate alarak uygula-
maya koymu  olmaktadõr. 

Resûlullah’õn Medine’ye hicretini takip eden günlerde kaleme alõnan ve 
onun siyasî ve idarî otoritesi altõnda konfederasyon eklinde olu turulan 
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Medine ehir devletindeki müslim, mü rik ve yahudi topluluklarõn birbiriyle 
ve yabancõlarla olan münasebetlerini, bu topluluklarõn temel hak ve görev-
lerini belli esaslara ba layan Medine sözle mesi, farklõ din mensuplarõnõn bir 
arada ya amasõna imkân vermesi ve anayasa hukuku alanõndaki ilk yazõlõ 
sözle me örneklerinden biri olmasõ yönüyle her zaman için önem ta õyan 
tarihî bir vesikadõr. Bununla birlikte Medine sözle mesini tarihî ve tabii kim-
li inden soyutlayõp modern toplumlarda çok hukuklulu un geleneksel kök-
leri ve dinî gerekçesi olarak takdim etmek de do ru olmaz. Çünkü kamu 
düzenini olu turan kurallar herkese aynõ ekilde istisnasõz uygulanõr. Kamu 
düzeninden sayõlmayan tamamlayõcõ kurallarõn ise taraflarõn irade serbe-
stisine bõrakõlmasõ ve aslî ibâha ilkesine göre i lem görmesi esastõr. Ancak 
milletle me ve hukuk birli inin olu um sürecinde uygulanabilirlik ansõna 
ve toplumsal yarara sahip bulunmayan çok hukukluluk tezinin günümüzde 
demokratik bir talep olarak gündeme gelmesi, hukuk birli inin ve tek hu-
kuklu sistemin yasa despotizmine ve ço unluk diktatöryasõna kaçmasõnõ 
önlemede ve demokratik hukuk devletinin gerçekle mesinde olumlu bir 
katkõ sa layabilir.  

c) Peygamber Sonrasõ Dönem 

Hz. Peygamber’in siyasî ve te riî otoritesi, gerek sa lõ õnda gerekse 
ölümünden sonra tartõ õlmamõ , fakat bu iki fonksiyonun sonrakiler açõsõn-
dan de eri ve bunlarõn ne ekilde ve kimler tarafõndan devam ettirilebilece i 
hususu çe itli teorik ve pratik görü  farklõlõklarõna yol açmõ tõr. 

Hz. Peygamber ölünce, daha Resûlullah’õn cenazesi kaldõrõlmadan in-
sanlar Benî Sakýfe gölgeli inde toplanarak ümmetin i lerini yürütmek üzere 
Resûl-i Ekrem’in yerine kimin geçece ini tartõ maya ba lamõ tõr. Hz. Pey-
gamber’in hâtõrasõna saygõsõzlõk olarak de erlendirilmesi mümkün olan bu 
tutum, Araplar’õn kabilecilik damarlarõnõ bilenler için a õrtõcõ de ildir. Hatta 
kabilecilik ruhunun hortlamasõ endi esi göz önüne alõnõnca, Resûlullah’õn 
yerine geçecek yöneticiyi belirleme i inin cenazenin kaldõrõlmasõndan daha 
öncelikli oldu u bile söylenebilir. 

Medineli ensar yöneticinin kendilerinden olmasõnõ isterken, Mekkeli 
muhacirler kendilerinden (Kurey ) olmasõnõ istiyordu. Bu arada kendisi tara-
fõndan belirgin bir ekilde öne sürülmemekle birlikte, Hz. Peygamber’e olan 
akrabalõ õ nedeniyle Hz. Ali’nin bir beklenti içinde oldu u da kaydedilmeli-
dir. Esasen bu üç tutumun, daha sonra hilâfet meselesinde su yüzüne çõka-
cak olan e ilimlerin de nüvesini te kil etti i söylenebilir. 
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Benî Sakýfe’de yapõlan uzun tartõ malardan sonra Hz. Ebû Bekir’in yö-
netici olmasõna karar verilerek ona biat edildi ve kendisine “halîfetü 
Resûlillah” (Allah elçisinin halifesi) sõfatõ atfedildi. Halife kelimesinin ümmet 
tarafõndan önerildi ine ve siyasal iktidarõ elinde tutan ki iyi ifade etmek için 
ilk defa kullanõlmõ  oldu una dikkat edilmelidir. 

Hz. Ebû Bekir ölmeden önce Hz. Ömer’i kendi yerine geçirmi  (istihlâf) 
ve ümmet itiraz etmeden Hz. Ömer’e biat etmi tir. Hz. Ebû Bekir’in bu uy-
gulamasõnõn “atama” mõ yoksa “aday gösterme” mi oldu u konusunda 
farklõ görü ler bulunmaktadõr. 

Hz. Ömer ölmeden önce kendinden sonraki halifenin seçimini altõ ki ilik 
bir heyete bõrakmõ tõr. Bu heyet yaptõklarõ kamuoyu ara tõrmasõ ve çe itli 
de erlendirmeler sonunda içlerinden Osman b. Affân’õn halife olmasõna 
karar vermi tir. 

Hz. Ali’nin halifeli e geçi i ise önceki üçü gibi ümmetin tamamõnõn veya 
ço unlu unun ittifakõ ile olmamõ tõr. Hz. Ali, Talha ile Zübeyr’in biatlarõnõ 
almõ sa da Sa‘d b. Ebû Vakkas ve daha birçok önde gelen sahâbî ona biat 
etmemi tir. Civar ehirlerdeki halk arasõnda da farklõ temayüller vardõ. Hz. 
Osman ku atma altõnda iken bayram namazõnõ kõldõrmasõ, Hz. Osman’õn 
cenazesiyle ilgilenmemesi, âsilerin vali de i ikli i gibi bazõ taleplerini yerine 
getirmesi gibi tutumlarõ sebebiyle hakkõnda bazõ endi eler uyanmõ , hatta 
Talha ve Zübeyr de yanõndan ayrõlarak Hz. Âi e ile beraber Basra’ya git-
mi lerdir. Rõzâ yoluyla ittifak, barõ  ve asayi  sa lanamayõnca Hz. Ali kõlõca 
ba vurdu ve bilinen Cemel ve Sõffîn vak‘alarõ meydana geldi. 

lk dört halifenin yönetimin ba õna geçi  ekline ili kin olarak yaygõn 
kanaate göre Hz. Ebû Bekir genel ûra yoluyla yani ehl-i hal ve’l-akdin 
büyük ço unlu unun oyuyla seçilmi , Hz. Ömer atama (velâyet-i ahd) yo-
luyla ba a gelmi , Hz. Osman ise özel ûra yani evvelki halifenin belirledi i 
birkaç ki inin seçmesiyle halife olmu , sonra hepsine biat edilmi tir. 

Muâviye’nin yönetimi ele geçirmesi ise ilk dört halifenin yönetime geli  
tarzõndan farklõdõr. Ço unlukla belirtildi ine göre, Muâviye tagallüp ve 
hakk-õ seyf (kõlõç hakkõ) yoluyla yönetimi ele geçirmi tir. Tagallüp ve kõlõç 
hakkõ, kimin halife olaca õnõn netle memesi durumunda, halife adaylarõn-
dan birinin kõlõç zoruyla ba a geçip, insanlarõn gönüllü-gönülsüz biatlarõnõ 
almasõ anlamõndadõr. 

Muâviye’den sonra yönetim, veraset yoluyla intikal etmeye ba lamõ tõr. lk 
uygulamalarda hilâfetin veraset yoluyla devamõ konusu gündeme gelmemi tir. 
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Gerçi Hz. Ömer’in, halifeyi belirlemek üzere olu turdu u özel ûra heyetine 
o lu Abdullah’õ halife seçmemeleri ikazõnda bulunmasõ devlet ba kanlõ õnõn 
verasetle devamõna olumsuz bir bakõ  olarak, öte yandan Hz. Ali’nin, Hz. 
Peygamber’in vefatõ sõralarõndaki beklentisi ve kendisi ölüm dö e inde ol-
du u sõrada o lu Hasan’a biat etmelerini isteyip istemedi i sorusuna ceva-
ben “Bu husus, benim emredece im veya yasaklayaca õm bir husus de il-
dir” diyerek onlarõn tercihine bõrakmasõ yönetimin veraset yoluyla devamõ-
na sõcak bakõ  olarak de erlendirilebilir. Hz. Ali’nin Hz. Ebû Bekir’e söyledi-
i “Akrabalõ õmõz sebebiyle bu i te bizim de bir hakkõmõz bulundu unu san-

mõ tõk” serzeni inde bulunmasõ da Hz. Ali’nin böyle bir e ilim ta õdõ õnõ 
desteklemektedir. Fakat bunlar ahsî kanaatlerden ibarettir. 

Muâviye ile birlikte hilâfet (devlet ba kanlõ õ), ilk dört halifede görüldü-
ünden farklõ olarak veraset yoluyla el de i tirir olmu tur. O, Mugýre b. 
u‘be’nin te vikiyle sa lõ õnda o lu Yezîd’i veliaht tayin etmi tir. Kimi riva-

yetlere göre Muâviye saltanat merkezi olan am’da bu maksadõ teminat 
altõna aldõktan sonra, zâhiren haccetmek, gerçekte ise o lu Yezîd için Mekke 
ve Medine halkõndan biat almak için oralara gitmi  ve hac merasimini ifa 
ettikten sonra bu halkõ Yezîd’e biat etmeye ça õrmõ tõr. Ba ta bnü’z-Zübeyr 
olmak üzere birçok ki inin itiraz ve tenkidiyle kar õla tõ õ da zikredilmekte-
dir. Bütün kaynaklar hilâfetin saltanata dönü mesinin Muâviye ile ba ladõ-
õnõ kaydeder. Gerçekten de Muâviye’nin bu tutumu, Araplar arasõnda slâm 

öncesi döneme dönü  niteli inde bir saltanat uygulamasõnõn da ba langõcõnõ 
te kil etmi tir. 

Yezîd’in ölümünden sonra, am ve di er bölgelerde Muâviye b. Yezîd’e 
ve bunun birkaç ay sonra ölmesi üzerine Mervân’a biat edilmi ken, Yezîd’in 
ölüm haberini alõr almaz bnü’z-Zübeyr’in Mekke’de hilâfet iddia etmesi ve 
Mekke halkõnõn biatõnõ almasõ, kimi yazarlar tarafõndan hilâfet ve saltanatõn 
ayrõ masõ olarak, kimileri tarafõndan da Mervân’õn hilâfetinin sahih olmadõ-
õ eklinde de erlendirilmi tir. 

Muâviye’den sonra gelen halifeler hep bu yolu uyguladõlar. Sadece 
Ömer b. Abdülazîz’in böyle davranmak yerine Hz. Ebû Bekir’in torunu Ka-
sõm b. Muhammed’i veliaht tayin etmek istedi i, fakat çe itli baskõlar sebe-
biyle bunu ba aramadõ õ bilinmektedir. 

Yönetimin Emevîler’den Abbâsîler’e geçi i, kimi Batõlõ yazarlar tarafõn-
dan Arap krallõ õndan dinî krallõ a geçi  olarak de erlendirilmi tir. Abbâsî-
ler’de de verasete dayalõ saltanat gelene i devam etmi tir. Me’mûn’un, Hz. 
Ali soyundan gelen Ca‘fer es-Sâdõk’õn o lu Mûsâ el-Kâzõm’õn o lu Ali Rõzâ’yõ 
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veliaht yapma dü üncesi de fiile dönü ememi tir. Osmanlõlar’da da aynõ 
gelenek sürmü  ve babadan o ula geçen saltanatla birlikte Yavuz Sultan 
Selim’den sonra hilâfet de babadan o ula geçmi tir. 

lk dört halife döneminde henüz dinî otorite-dünyevî otorite ayõrõmõ yok-
tur. Halifeler din ve siyaset konusunda aynõ anda otoritedirler. Fakat 
Muâviye ile birlikte siyasal otoritenin din i lerinden ayrõ tutulmasõ gibi bir 
temayülün ba ladõ õ görülür. Muâviye daha ilk hutbesinde “Din i lerinizi 
bildi iniz gibi düzenleyin, ama siyaseti bize bõrakõn” anlamõnda sözler söy-
lemesi (bk. Kadî en-Nu‘mân, htilâfü Usûli’l-mezâhib, s. 32-35) belli belirsiz 
ekilde bu iki alan arasõndaki ayõrõma i aret etmektedir. Muâviye’nin bu 

tutumunu izah sadedinde birçok sebep öne sürülebilir. Fakat urasõ bir ger-
çek ki, siyaset ve din ayõrõmõ konusunda artõk bir yola girilmi tir ve bu yo-
lun devamõnda hilâfetin gitgide saltanattan ayrõlarak sembolik bir makam 
haline dönü tü ü oldukça açõk bir ekilde görülecektir. 

Büveyh’in müslüman olup iîli i benimseyen Ahmed, Ali ve Hasan 
isimlerindeki üç o lunun çe itli müslüman devletlerin ordularõnda yer al-
maya ba layõp kendi bölgelerinde beylikler kurmalarõ ve ran ve Irak’taki 
siyasal olaylara karõ maya ba lamalarõ hilâfet makamõnõn siyasal gücünün 
azalmasõnõn ba langõcõ olacaktõr. Büveyh’in o lu Ahmed’in 334 (945) yõ-
lõnda karõ õklõklõ õn hüküm sürdü ü Ba dat’a girmesinden itibaren siyasal 
otoritenin halifeden bunlara geçmeye ba ladõ õ görülmektedir. Abbâsî Hali-
fesi Müstekfî-Billâh Ahmed’i emîrü’l-ümerâ tayin ederek ona “Muizzüddev-
le”, di er karde  Ali’ye “ mâdüddevle” ve üçüncü karde  Hasan’a “Rüknüd-
devle” lakaplarõnõ vermi tir. Ahmed’in bu olaydan bir müddet sonra Halife 
Müstekfî-Billâh’õn gözlerine mil çektirerek yerine Mutî‘-Lillâh’õ geçirmesiyle 
Ba dat Abbâsî halifeli inin otoritesi sarsõldõ ve yeni bir dönem ba lamõ  
oldu. Büveyhîler’in Ba dat’daki 110 yõllõk hâkimiyeti Tu rul Bey’in 447’de 
(1055) Abbâsî halifesinin daveti üzerine Ba dat’a girip âsileri cezalandõr-
masõ ve Büveyhî lider el-melikü’r-rahîm lakaplõ Hüsrev Fîruz’u hapse atma-
sõyla son buldu. 

Abbâsîler döneminde Büveyhîler ve daha sonra Selçuklular’õn siyasal 
gücü ellerine almalarõyla, hükmen tek elde olan hilâfet ve hükümet (siyasal 
iktidar), fiilen ayrõlmõ  oldu. Hilâfet ve siyasal otoritenin fiilî ayõrõmõ Osmanlõ 
Hükümdarõ Yavuz Sultan Selim’e kadar sürecektir. Deylemîler ve Selçuklu-
lar’õn ma lûplarõ olan Ba dat Abbâsîleri ile Türkmen ve Çerkez melikleri 
döneminde Mõsõr Abbâsîleri saltanatsõz hilâfet etmi lerdir. lhanlõlar ve Ti-
mur soyundan Tatar melikleri ise hilâfetsiz saltanat etmi lerdir. 
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Hülâgû’nun Ba dat’õ ele geçirmesi ve Halife Müsta‘sõm-Billâh’õn öldü-
rülmesiyle Abbâsî hilâfeti tarihe karõ tõ (656/1258). Bu olaydan 659 (1261) 
yõlõna kadar hilâfet makamõ üç sene boyunca münhal kaldõ. Ba dat’taki 
katliamdan kurtulup 659 (1261) yõlõnda Mõsõr’a iltica eden otuz altõncõ ha-
life ez-Zâhir’in o lu ve otuz yedinci halife el-Müstansõr’õn karde i ve son 
halife Müsta‘sõm’õn amcasõ olan Ahmed Ebü’l-Kasõm el-Abbâsî orada hü-
kümet etmekte olan Türk kölemen sultanlarõndan Bundukdârî diye me hur 
el-Melikü’z-Zâhir Rükneddin Baybars tarafõndan büyük bir merasimle Müs-
tansõr-Billâh lakabõyla 9 Receb 659’da (9 Haziran 1261) hilâfet makamõna 
oturtulmu  ve 13 Receb 659’da (13 Haziran 1261) adõna sikke basõlmõ tõr. 
Sultan Baybars bazõ siyasî sebeplerden dolayõ Halife el-Müstansõr’õ bir mik-
tar askerle Irak’a sevkettiyse de daha yolda Mo ollar’õn hücumuna mâruz 
kalarak 660 (1262) senesi içinde hezimete u ramõ  ve kaybolup gitmi tir. 
Yerine yine Abbâsî soyundan oldu unu iddia eden Ebü’l-Abbas Ahmed 
namõnda biri Hâkim Biemrillâh lakabõyla aynõ sene halifelik makamõna otur-
tuldu. Bütün Mõsõr Abbâsî halifeleri bunun soyundan gelirler. Mõsõr’da Çer-
kez melikler zamanõnda Halife Müstain-Billâh 815 (1412) senesinde vuku 
bulan ihtilâlden sonra ümerâ tarafõndan Mõsõr sultanlõ õna getirilmi  ve bu 
suretle hilâfet bir defa daha dünyevî saltanatla birle ir gibi olmu sa da aynõ 
yõl sultanlõktan ve 817 (1414) senesinde halifelikten hal‘ edilmi tir. 

Fakat hilâfetin bu defaki durumu önceki dönemlerden oldukça farklõydõ. 
Halifeler hükümet i lerine hiç müdahale etmiyorlardõ. Ara sõra isimleri sulta-
nõn ismiyle birlikte hutbede okunuyor ve sikkelerde zikrediliyordu. Saltanat 
Mõsõr Kölemenleri’nin elinde bulundu u cihetle halifenin vazifesi tekke 
eyhli ine dönü mü  ve hükümet makamõna geçen sultanlara “Saltanat göre-

vini sana verdik” (velleynâke’s-saltana) diyerek kõlõç ku atõp men ur ver-
mekten ibaret kalmõ tõr. Suriyeli büyük Hanbelî hukukçulardan bn Kayyim 
el-Cevziyye’nin Kur’an ve Sünnet naslarõna itibar edilmedi ini anlatmak 
üzere yaptõ õ “Günümüzde naslar, tõpkõ adlarõna hutbe okunan ve sikke basõ-
lan fakat hiçbir etki, yetki ve nüfuzlarõ olmayan halifeler konumuna indir-
genmi tir” (bk. ctimâ‘u’l-cüyû i’l- slâmiyye, s. 42) eklindeki benzetmesi, 
aynõ zamanda halifelerin o dönemdeki konumlarõna da õ õk tutmaktadõr. 

923 (1517) yõlõnda halifelik Abbâsîler’den Osmanlõlar’a intikal etmi  ve 
böylelikle hilâfet ve saltanat bir defa daha birle mi tir. 

Yavuz Sultan Selim’in hilâfete hak sahibi oldu una dair öne sürülen bir-
çok gerekçeden birisi “kõlõç hakkõ”dõr. Kõlõç hakkõ, kendisine rakip durama-
yacak ölçüde taraftar ve askere sahip olmak ve di erlerine galebe çalacak 
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durumda olmak demektir. Bu güç sayesinde hilâfet makamõna gelmek daha 
önce de ifade edildi i gibi, âlimler tarafõndan çe itli gerekçelerle ve artlarla 
câiz görülmü tür. O dönemde Yavuz bu güç ve nüfuza sahiptir. 

Di er bir gerekçe ise önde gelen Ezher ulemâsõ ile Türk ulemâsõndan 
olu an bir meclisin Yavuz Sultan Selim’in halifeli ini onamasõdõr ki nakle-
dildi ine göre bu âlimler hilâfet kõlõcõnõ kendi elleriyle Yavuz’a ku atmõ lar-
dõr. Halifeye kõlõç ku atma töreni bir gelenek olarak Osmanlõ’nõn sonuna 
kadar devam etmi tir. Ayrõca bazõ yakõn akrabalarõ, birtakõm âlimler, kadõlar 
ve idareciler ile birlikte stanbul’a getirilen son Mõsõr Abbâsî halifesi el-Müte-
vekkil’in Yavuz’u hilâfete aday gösterdi i ve o yönde vasiyette bulundu u 
da zikredilmektedir. Osmanlõ Devleti’nin resmî salnâmelerinde Osmanlõ hi-
lâfetinin me rûlu unu ispat sadedinde ilâhî iradenin tecellisi, ecdattan te-
varüs etme, devlet adamlarõnõn, ulemâ ve halkõn tasvip ve biatõ gibi gerek-
çeler de zikredilir. Ancak halifenin Kurey ’ten gelmesi artõndan söz edil-
mez. Bütün bu gerekçelerin netice itibariyle, hilâfetin el de i tirmesini haklõ 
göstermeye yönelik oldu u açõktõr. Fakat hilâfete ve Osmanlõ padi ahlarõnõn 
halifeli ine ili kin bu tür tartõ malarõn ortaya çõkõ õnõn, Osmanlõ’da siyasal 
otoritenin çe itli nedenlerle zayõfladõ õ, toplumsal de i imin sancõlarõnõn 
çekildi i dönemlere, yakla õk olarak XVIII. yüzyõl ba larõna rastladõ õ bilin-
mektedir. Bu nokta, Batõ’nõn siyasal tarihinde dünyevî-siyasal otoritenin 
zayõflamasõyla kilisenin bir dinî otorite olarak ortaya çõkõ õ arasõndaki ba-
õmlõlõk ili kisini ça rõ tõrmaktadõr. 

XIX. yüzyõlda slâm dünyasõnõn, tevarüs edilen siyasal idelerle, içinde 
ya adõklarõ siyasal gerçeklik arasõnda uygun bir ili ki kurmakta ve bunlarõ 
uzla tõrmakta ne ölçüde ba arõlõ oldu u tartõ ma götüren bir husus olmakla 
birlikte bu yüzyõldan itibaren müslüman toplumlarõn anayasal hükümete 
geçi  çabalarõ görülmektedir. Bir müslüman ülkede anayasa ilânõ ilk defa 
1861’de Tunus’ta gerçekle ti. Osmanlõ’da l876’dan itibaren me rutî sisteme 
geçildi ve buna uygun anayasalar benimsendi. Uzun bir aradan sonra di er 
slâm ülkelerinde anayasalar olu turuldu. II. Dünya Sava õ’ndan sonra ku-
rulan yeni devletlerin hemen hepsi Avrupalõ modellerinde oldu u gibi 
temsilî kurumlar getiren ve hükümdarõn egemenli ini sõnõrlayan anayasalar 
benimsemi lerdir. 

Son yüzyõl içinde slâm ülkelerinde me rutî yönetimlerin kurulmasõ ve 
yasama meclislerinin olu masõyla birlikte müslüman dü ünürlerin de parla-
menter sistemin me ruiyetine çe itli dinî ve kültürel dayanaklar aramaya 
ba ladõ õ ve bu yönde bir kamuoyu olu umunun hedeflendi i görülür. Müs-
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lüman me rutiyetçiler ilk andan itibaren bu yeni çözüm önerileri için slâm 
hukuku ve gelene inde temeller aramaya koyuldular. Kitap ve Sünnet’le 
çizilen hukukun ana ilkeleriyle sõnõrlõ otorite ve sõnõrlõ itaati savunan klasik 
doktrin yanõnda, adaletle hükmetmenin temel hedef olup ûranõn da adaleti 
sa layõcõ bir unsur oldu u hususu me rutiyetçili i desteklemek için hep 
kullanõlmõ tõr. Padi ah bile Meclis-i Meb‘ûsan’da yaptõ õ 14 Aralõk 1909 
tarihli nutkunda “Me rutiyet ve me veret, er‘-i erîfin ve akõl, mantõk ve 
naklin emretti i bir tarîk-i necât ve selâmettir” demi tir. M. Re îd Rõzâ ise, 
bu yolda, “ehl-i hal ve’l-akd” kavramõnõn veya icmâ teorisinin i lerlik kaza-
naca õnõ savunmu , bu de i ime en geç ayak uydurmasõ beklenen iî anla-
yõ ta bile parlamento sisteminin “mâsum be erî güç” olup esasen mâsum 
imamõn temsil etti i ilâhî gücün yerini kõsmen tutaca õ ileri sürülmeye ba -
lanmõ tõr (bk. Vecih Kevserânî, Osmanlõ ve Safevîler’de Din-Devlet li kisi, 
[çev. M. Canyürek], s. 220). 

1. Hilâfetin Kaldõrõlmasõ 

Osmanlõlar’a geçen ve saltanatla birlikte kullanõlan hilâfet, Millî Müca-
dele sonrasõnda Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasõm 1922’de saltanatõ la ve-
dip hilâfeti de dinî muhtevalõ bir kurum olarak bõrakmasõyla bir defa daha 
saltanattan ayrõlmõ  oldu. Meclisin 19 Kasõm 1922 tarihli oturumunda son 
Osmanlõ padi ahõ ve halifesi Vahdeddin’in veliahdõ Abdülmecid Efendi halife 
seçildi. 

Ziya Gökalp’in hilâfetin ilgasõndan önceki merhalede hilâfete ili kin de-
erlendirmesi öyledir: “ stinatgâhõ Türkiye Büyük Millet Meclisi olan hilâfet 

makamõ, müslümanlar arasõnda bir makam-õ muallâdõr… Yeryüzünde bir 
hilâfet makamõ bulunmazsa slâm âlemi kendisini imâmesiz kalmõ  bir 
tesbih gibi da õlmõ , peri an görür… Halifeyi kendi içinden do uracak mille-
tin mutlaka kuvvetli bir orduya ve tam bir istiklâle mâlik olan mücahid bir 
slâm milleti olmasõ lâzõmdõr. Birçok asõrlardan beri bu artlarõ haiz olan 
millet Türk milleti oldu u gibi u anda da yine Türk milletidir. Buna binaen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bizzat halife hazretlerini seçerek kendisini bu 
muazzez ve muhterem makama istinatgâh yapmõ tõr” (Do ru Yol, s. 11). 

Çok geçmeden hilâfet makamõnõn devamõna lüzum olmadõ õna yine Bü-
yük Millet Meclisi’nce kanaat getirilerek 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 
kanunla hilâfet ilga edildi. Kanunun 1. maddesi udur: “Halife hal‘ edilmi -
tir. Hilâfet, hükümet ve cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen münde-
miç oldu undan makam-õ hilâfet mülgadõr”. 
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zmir mebusu Seyyid Bey, 3 Mart 1340 (1924) tarihinde mecliste hilâ-
fetin kaldõrõlmasõ tartõ õlõrken bu konuda daha önce çalõ ma yaptõ õnõ ve bir 
de kitap yazdõ õnõ belirterek hilâfetin kaldõrõlmasõ lehinde bir konu ma yap-
mõ  ve bu konu mada hilâfetin dinî bir kurum olmadõ õnõ, bir yönetim i i 
oldu unu savunmu tur. Hilâfetin kaldõrõlmasõ kar õsõndaki muhalefeti büyük 
ölçüde kõran bu tarihî konu masõnda Seyyid Bey özetle unlarõ söylemi tir: 

“Hilâfet hükümet demektir. Do rudan do ruya millet i idir, zamanõn ge-
rektirdiklerine tâbidir. Onun içindir ki Hz. Peygamber efendimiz vefat ettik-
leri zaman ashâb-õ kirâm hazretlerine hilâfet meselesini açõklamamõ lardõ. 
Asõl dinî kanun olan Kur’ân-õ Kerîm’e müracaat edilirse görülür ki slâm 
hilâfeti hakkõnda hiçbir âyet-i kerîme yoktur. Kur’ân-õ Kerîm hükümet ve 
memleketin idaresi konusunda bize iki düstur gösteriyor: Birisi bugün me-
deniyet âleminde yürürlükte olan me veret ( ûra) kaidesidir ki bunu Kur’an 
1300 sene önce ortaya koymu tur. O da “Onlarõn i leri kendi aralarõndaki 

ûra iledir” (e - ûra 42/38) düsturudur. Gerçi bu âyet-i celîle Medine halkõ 
hakkõnda nâzil olmu tur. Medineliler kendi ortak i lerini, memleketlerine ait 
olan i leri kendi aralarõnda me veretle görü ür ve hallederlermi . Hz. Kur’an 
onlarõn bu halini güzel buluyor ve methediyor. Demek ki memleket idaresi 
hususunda me veret usulü Allah’õn takdirine mazhar olan güzel bir usuldür. 
Kur’an’da zikredilen ikinci düstur da ülü’l-emre (devlet ba kanõ) itaattir. 
Kur’ân-õ Kerîm’de, “Allah’a, Peygamber’e ve içinizden emîr sahibi olanlara 

itaat ediniz” (en-Nisâ 4/59) buyurulmaktadõr. Her ne kadar emanetleri yani 
memuriyetleri, hükümetle ilgili vazifeleri ehline vermek, hak ve adalete 
riayet etmek gibi hususlarda âyetler varsa da bunlar do rudan do ruya 
idare tarzõ ile ilgili de ildir, bu konu ile ikinci dereceden ilgilidirler. 

Önceden de söyledi im gibi hilâfet meselesi dinî olmaktan çok dünya ile 
ilgili ve siyasî bir meseledir. Do rudan do ruya milletin kendi i idir. Onun 
için, tõrnak kesmek gibi basit ayrõntõlara bile de inen dinî naslarda bu me-
sele hakkõnda tafsilât yoktur. Halife nasõl tayin edilir, hilâfetin artlarõ neler-
dir, her hâlükârda ve her zamanda halife tayin etmek millet üzerine vâcip 
midir? gibi meseleler hakkõnda ne Kur’ân-õ Kerîm’de ne de hadislerde bir 
açõklõk yoktur. Bunun sebebi udur: Hilâfet meselesi öyle zannedildi i gibi 
esas dinî meselelerden de ildir, siyasî bir meseledir. Zamana, örf ve âdete 
göre de i ir, zamanõn gerektirdi i eylere tâbidir. Onun için Hz. Peygamber 
efendimiz, hilâfet meseleleri hakkõnda susmayõ tercih etmi tir. Bununla be-
raber hilâfet hakkõnda hiç de hadîs-i erif yok de ildir, vardõr. Fakat bu ko-
nudaki hadisleri; “ mamlar Kurey ’ten olur”, “Aynõ zamanda iki halifeye biat 
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edildi i zaman, di erini, yani ikincisini, -kim olursa olsun- öldürün” gibi iki 
üç hadisten ibarettir. Bunlar ise halifenin nasb ve tayin eklini, hilâfetin 
artlarõ ile ilgili meseleleri çözmeye yeterli de ildir. 

Her ne kadar iîler Hz. Ali hakkõnda, bazõ Sünnîler Ebû Bekir hakkõnda 
er‘î nas bulundu unu iddia ediyorlarsa da bu iddialar do ru de ildir. Zaten 

böyle bir nas olsaydõ ashâb-õ kirâm kimin halife tayin edilece i konusunda 
kendi aralarõnda ihtilâf etmezdi. Öte yandan Hz. Peygamber’in vefatõndan 
sonra sõrasõyla halife olan Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin seçilme bi-
çimleri birbirinden farklõdõr. Hz. Peygamber’den sonraki ilk dört halife “Hu-
lefâ-yi Râ idîn” diye nitelendirilmi tir ki bunlarõn hilâfet müddetlerinin top-
lamõ otuz seneden ibarettir. Hz. Peygamber’in bu konuda bir hadisleri vardõr 
ki, burada bilinmesi lâzõmdõr ve dikkat çekicidir: “Benden sonra hilâfet otuz 

senedir; ondan sonra õsõrõcõ saltanata dönü ür”. 

Görülüyor ki sahâbîler de hilâfet meselesini açõk bir ekilde izah etme-
mi lerdir. Demek oluyor ki ne Kur’ân-õ Kerîm’de ne hadislerde ne de sahâbî-
lerin sözlerinde hilâfet meselesi hakkõnda bizim aradõ õmõz, ö renmek iste-
di imiz meseleleri bize anlatacak açõk ve kesin ekilde izah edecek bir ey 
yoktur. 

Mezheplerin hilâfet meselesi konusundaki telakkilerine gelince, burada 
üç mezhep bir tarafa, bir mezhepte bir tarafa ayrõlõr. Mâlikî, âfiî, Hanbelî 
mezhepleri ittifak halinde hilâfetin artlarõnda a õr davranõrlar. Halife olacak 
ki inin müctehid derecesinde âlim olmasõnõ, tam bir adaletle muttasõf bu-
lunmasõnõ ve herhalde Kurey  kabilesinden olmasõnõ art ko arlar. Hatta 
mam âfiî, halife adaleti tam mânasõyla tatbik etme yolundan saptõ õ za-

man kendili inden vazifeden dü er (azledilmi  olur), ayrõca dü ürülmesi ve 
azledilmesini beklemez demektedir. âfiî mezhebinin genel görü ü de böyle-
dir. Yalnõz Hanefîler hilâfetin artlarõ hakkõnda biraz müsamahakâr davra-
nõrlar. Meselâ onlara göre halifenin müctehid olmasõ art de ildir, âlim ol-
masõ kâfidir. Yine onlar halife adaleti tam mânasõyla tatbikten saptõ õ zaman 
kendili inden vazifeden dü mü  olmaz, azledilmesi gerekir diyorlar. Bu-
nunla beraber bu dört mezhebin dördü de hilâfetin aslî artlarõnda, meselâ 
halifenin âlim ve adaletli bir ki i olmasõnda ittifak ediyorlar. Âlim ve adaletli 
olmayan bir ki iye halife demiyorlar, melik ve sultan diyorlar. 

Akaid kitaplarõ incelendi inde görülür ki Ehl-i sünnet âlimleri hilâfeti iki 
kõsma ayõrõrlar. Birine gerçek hilâfet (hilâfet-i hakîkiyye), di erine görünürde 
hilâfet (hilâfet-i sûriyye) diyorlar. Hilâfet-i sûriyyeye, hükmî hilâfet de (hilâ-
fet-i hükmiyye) denir. imdi bu iki tür hilâfeti ayrõ ayrõ açõklamaya çalõ alõm. 
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Hilâfet-i hakîkiyye (gerçek hilâfet), hilâfet için gerekli artlarõ ta õyan ve 
milletin seçimi ve biatõyla gerçekle en hilâfettir. te hakikî ve dinî mânada 
hilâfet buna denir. Biraz önce söyledi im “Benden sonra hilâfet otuz senedir, 

ondan sonra õsõrõcõ saltanata dönü ür” meâlindeki hadiste zikredilen hilâfet-
ten maksat da bu hilâfet-i hakîkiyyedir. Hanefî âlimlerinin büyüklerinden 
olan Sadrü erîa, bu hakiki hilâfete hilâfet-i nübüvvet demektedir. Büyük 
Hanbelî müctehidlerinden bn Teymiyye de aynõ ekilde bu hakiki hilâfete, 
hilâfet-i nübüvvet demektedir. Nitekim bahsetti imiz hadis ba ka bir riva-
yette “Hilâfet-i nübüvvet otuz senedir...” eklinde rivayet edilmi tir. 

Gerçek hilâfetin artlarõna gelecek olursak, bunlar on tanedir: Müslüman 
olmak, hür olmak, aklõ ba õnda ve bulû  ça õna ermi  olmak, erkek olmak, 
bedenen ve zihnen sõhhatli olmak, memleketin i lerini, milletin maslahatla-
rõnõ yürütme ve korumada tedbir ve güzel bir siyaset sahibi olmak ve aynõ 
zamanda halk üzerinde nüfuz ve idare gücüne sahip olmak, tam mânasõyla 
adaletli olmak, Kurey  kabilesinden olmak. te hilâfetin artlarõ bunlardõr. 
Bunlardan biri eksik olursa hilâfet geçerli olmaz. Bu artlardan ba ka bir de 
ilim artõ vardõr. Yani halifenin âlim olmasõ arttõr. Fakat bu ilim artõnda 
slâm âlimleri iki kõsma ayrõlõrlar. Ehl-i sünnet âlimlerinin ekseriyetine göre 
halife olacak ki inin sõradan bir âlim olmasõ yeterli de ildir. Dinî konularda 
esas ve teferruat meselelerinde ictihad edebilecek derecede âlim olmasõ art-
tõr. Fakat Hanefîler bu konuda müsamahakâr davranmõ lar ve müctehid 
olmayõ art görmemi lerdir. 

Halife tayin etmekten gaye zalimin zulmünü ortadan kaldõrmaktõr, yok-
sa insanlar üzerine zulmü musallat etmek de ildir. Bunun içindir ki bütün 
slâm âlimlerine göre zalim ve yolsuzluk yapan bir ki iyi halife seçmek câiz 

de ildir. Ayrõca zulmetmeye ba layan bir halife de bütün âlimlerin ittifakõyla, 
vazifeden alõnmaya müstehak olur. Hatta ba ta mam âfiî olmak üzere ilk 
dönem âfiî âlimlerine göre halife millet tarafõndan azledilmemi  olsa bile 
kendili inden azledilmi  ve vazifeden ayrõlmõ  kabul edilir. Hanefîler ise müs-
lümanlarõn birbirine dü mesi ve birbirlerini öldürmesi, ihtilâl gibi durumlar 
söz konusu de ilse halifenin vazifeden alõnmasõ gerekir demi lerdir. Bazõ âlim-
ler, Hanefî fakihlerine göre adalet hilâfetin sõhhat artlarõndan de ildir. Öy-
leyse fâsõk ve günahkâr bir ki inin hilâfeti mekruh olmakla beraber sahihtir 
demi lerse de bu do ru de ildir, yanlõ tõr. Hanefî fakihleri de adaleti hilâfetin 
sõhhat artlarõndan sayarlar. Onlara göre adalet, meliklik ve saltanatõn sõh-
hat artõ de ildir. Yani imdi a a õda zikredece im hilâfetin ikinci çe idinin 
artõ de ildir. Çünkü hilâfetin ikinci çe idi hükümdarlõktan ve saltanattan 
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ibarettir. Bu ise seçim ve biat üzerine kurulmu  bir hilâfet de ildir; kuvvet, 
kahõr, galebe üzerine kurulmu tur. Bu noktada hilâfetle saltanatõ birbirine 
karõ tõrmamak gerekir. Hakiki hilâfet ba ka, eklen (görünürde) hilâfet, yani 
saltanat ve padi ahlõk yine ba kadõr. 

kinci çe it hilâfete gelince; buna sûreten ve eklen hilâfet demi tik. Bu 
çe it hilâfet, sûreten ve zâhiren hilâfet eklinde ise de gerçekte hilâfet de-
ildir. Belki meliklik ve saltanattan, galebe ve sultadan ibarettir, padi ah-

lõktõr. Bu ya hilâfet artlarõnõ kendinde bulundurmamak veyahut kahõr ve 
istilâ, zorlama ve galebe yoluyla elde edilir. Bütün Ehl-i sünnet âlimlerinin 
ittifak halinde açõkladõklarõ bir hakikattir ki Emevî ve Abbâsî halifelerinin 
halifelikleri bu ikinci çe ittendir. Çünkü bunlarõn hilâfetleri milletin arzu ve 
seçimiyle meydana gelmemi , kahõr ve istilâ, zorlama ve galebe yoluyla 
elde edilmi tir. Gerek Emevî halifeleri ve gerekse Abbâsî halifeleri hakikatte 
halife de ildirler, sultan ve padi ahtõrlar. Onlara halife denmesi insanlar 
arasõnda böyle bir örfün olmasõndandõr. Nitekim Zemah erî gibi birçoklarõ, 
Abbâsî ve Emevî halifeleri hakkõnda gasõp ve mütegallibedirler, kendi ken-
dilerine halife ismini takmõ lardõr gibi ifadeler kullanmõ lardõr. Hatta bnü’l-
Hümâm’õn belirtti ine göre, Hanefî mezhebinin ileri gelenlerinden bir kõsmõ 
Muâviye’ye bile halife demeyip, melik ve sultan demi lerdir. Osmanlõ padi-
ahlarõ da hiçbir zaman Arap dünyasõnda halife olarak tanõnmamõ lar, hat-

ta Osmanlõ âlimleri bile padi ahlarõna halife dememi lerdir. O halde bu güç-
lükleri ve vuzuhsuzluklarõ kaldõrmak için ne yapmalõdõr. Bu hususta söyle-
necek söz udur: Halifeli in artlarõnõ ta õyan bir ki i bulunmadõ õ müddet-
çe halifenin tayin edilmesi ve seçilmesi önermesi de ortadan kalkar, vâcip 
olmaz. Burada gayet kuvvetli bir itiraz ortaya çõkar ve denilebilir ki, müslü-
manlar üzerine bir imam (halife) tayin etmek ve seçmek vâciptir. Bu konu-
da icmâ vardõr. Buna ne cevap vereceksiniz? Bunun cevabõnõ Allâme 
Adudüddin vermi tir: mâmetin artlarõnõ kendinde toplayan bir ki i bu-
lunmadõ õ müddetçe müslümanlar üzerine bir imam tayin etmek vâcip ol-
maz. 

Fakat bundan “Hükümet kurmaya lüzum yoktur” mânasõ çõkmaz. Hali-
felik artlarõnõ ta õyan bir imam tayin etmek imkânsõz oldu u zaman yine 
hükümet kurmak vâcip olur. Fakat artõk ona hilâfet, hükümet ba kanõna da 
halife mânasõna imam denmez ve bundan dolayõ slâm milleti günahkâr 
olmaz. Nitekim büyük Hanefî âlimlerden Sadrü erîa halifelik artlarõnõ say-
dõktan sonra, artlarõnõ ta õyan halifeli in -hadîs-i erifte açõklandõ õ gibi- 
otuz senede tamamlandõ õnõ, ondan sonra dünyevî ba kanlõk ve galebe 
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ba kanlõ õndan ibaret olan meliklik ve saltanatõn kuruldu unu açõklõyor. 
Sonra da “ u zikredilen hilâfet artlarõndan zaruretlerin ortadan kaldõrdõ õ 
artlar dü mü tür. Bunun gibi zamanõmõzda, Kurey ’ten olma artõ da dü -

mü tür” diyor. Bu sözü söyledikten sonra “Hepsi de Allah’õn rahmetinden 

ko ulmu  olarak nerede ele geçirilirlerse yakalanõrlar ve mutlaka öldürülür-

ler” (el-Ahzâb 33/61) âyetini iktibas ediyor. Bu suretle hilâfet artlarõnõ ta õ-
mayan melik ve sultanlara iddetle hücum ediyor. 

te bu izahlarõmõzdan gerçek hilâfetle eklî hilâfetin neden ibaret oldu u 
tamamõyla anla õlmõ tõr, sanõrõm. Gerçek hilâfet asõl hilâfettir ki, râ id hali-
felere mahsus idi, geldi geçti. eklî hilâfet ise râ id halifelerden sonra gelen 
halifelerin hilâfetidir ki kahreden sultanlõktan ba ka bir ey de ildir ve dinen 
gayet kötülenmi tir. 

Gerçek hilâfet râ id halifelerinki gibi olur. Halife diye de böyle zatlara 
denir. Günümüzde böyle halife bulmak mümkün müdür? Mümkün olma-
yõnca halife aramanõn mânasõ kalõr mõ? Sözlerimin ba õnda da söylemi tim: 
erefli eriat nazarõnda hilâfetten maksat hükümettir, bir adaletli hükümet 

kurmaktõr. Kur’ân-õ Kerîm de hükümet i inde idare tarzõ olmak üzere bize 
me vereti ( ûra) tavsiye ediyor, “Onlarõn i leri kendi aralarõndaki ûraya 

dayanõr” diyor. Bizim de bugün mümkün oldu u kadar kurmaya çalõ tõ õ-
mõz idare usulü ve tarzõ me verettir. Hükümeti me veret esasõ üzerine kur-
mak istiyoruz. Bu idare usulü, ilâhî güzelli e ve be enmeye mazhar oldu u 
halde daha ne istiyoruz, ba õmõzda heyûlâ gibi bir halife bulundurmanõn ne 
mânasõ vardõr? 

slâm’da öyle Hõristiyanlõk’ta oldu u gibi ruhaniyet, yani ruhanî hükü-
met yoktur. Aynõ ekilde slâm’da ne dinî te kilât, ne de idarî te kilât yok-
tur. slâm eriatõ dinî te kilât kurmadõ õ gibi, idarî te kilâtõ da slâm ümme-
tine bõrakmõ tõr. slâmiyet mukaddes olarak yalnõz bir eyi tanõr ki o da hak-
tõr. Mukaddes olan yalnõz haklardõr. 

Hilâfet bir çe it vekâlettir. Milletle halife arasõnda akdedilmi  olan vekâ-
letten ba ka bir ey de ildir. Millet müvekkil, halife onun vekilidir. Halife 
seçmek ve ona biat etmek demek vekâlet akdini icap etmek demektir. Hilâ-
fet er‘î mahiyeti itibariyle hükümet demektir. Bilirsiniz ki Hz. Peygamber 
bir taraftan er‘î hükümleri ortaya koyar, di er taraftan da bizzat o hüküm-
leri icra ederdi. Etrafa valiler, kadõlar, kumandanlar tayin ederdi ve harp-
lerde bizzat ba kumandanlõk vazifesini yerine getirirdi. Hatta pek iyi bilirsi-
niz ki Uhud Harbi’nde yana õndan yaralanmõ tõ. Bu durumlar ise hüküme-
tin icrasõ demektir. Fakat gerek Asr-õ saâdet’te ve gerek sonralarõ hükümet 
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tabiri õstõlah olarak kullanõlmamõ tõr. Hükümet kelimesi lugatta hâkim ol-
mak, emretmek ve yasaklamak, tahakküm etmek demektir. eriat açõsõndan 
pek makbul bir ey de ildir. Onun için o vakitler hükümet tabiri kullanõl-
mamõ , onun yerine hilâfet tabiri kullanõlmõ tõr. 

Büyük Hanefî âlimlerinden bnü’l-Hümâm imâmeti, yani hilâfeti, müs-
lümanlar üzerinde kamu tasarrufuna (tasarruf-õ âmme) hak kazanmaktõr 
diye tarif etmi tir. te hilâfetin fõkõh açõsõndan tarifi budur. Akaid ilmi kitap-
larõnda hilâfet, daha do rusu imâmet ba ka ekilde tarif edilir. Bu tariflerden 
biri din ve dünya i lerinde Hz. Peygamber’den halef olarak müslümanlar 
üzerinde reisliktir eklindedir. bn Hümâm büyük fakih oldu undan imâmeti 
fõkõh ve hukuk açõsõndan tarif etmek istememi , onun için imâmet, müslü-
manlar üzerine kamu tasarrufuna hak kazanmaktõr demi tir. mâmetin en 
güzel ve en do ru tarifi budur. Kamu tasarrufuna hak kazanmaktõr diyor. 
Kamu tasarrufu demek, bütün müslümanlara amil olmak üzere onlarõn 
umumi ve ortak i lerinde tasarrufta bulunmak demektir. Buna fõkõh dilinde 
yani slâm hukuku õstõlahõnda kamu velâyeti (velâyet-i âmme) denir. 

bn Hümâm’õn yukarõdaki tarifinden anla õlmõ tõr ki, halife olmak demek 
kamu tasarrufuna hak kazanmak demektir. Bu ise do rudan do ruya mille-
tin kendi i idir, milletin kendi hakkõdõr. Millet bu hakkõ ba kasõna verme-
dikçe hiçbir kimse o hakka mâlik olamaz. te bu esasa dayanarak slâm 
fakihleri yani slâm hukukçularõ, hilâfet, milletle halife arasõnda akdedilmi  
bir vekâlettir derler ve bu konuda tamamen vekâlet kaidesinin hükümlerini 
tatbik ederler. 

Hilâfet vekâlet türünden oldu undan, halife seçim ve biat sõrasõnda mü-
vekkil olan millet tarafõndan ileri sürülen kayõt ve arta uymaya mecburdur. 
Millet kendi kamu velâyetini yani kamu i lerinde kamu tasarrufu salâhiye-
tini halifeye mutlak surette bah etmi  ise halifenin bu çe it mutlak halifeli i, 
mutlak hükümet demek olur; râ id halifelerin hilâfeti gibi. Yok e er millet 
biat sõrasõnda halifenin hilâfetini yani kamu velâyetini bazõ kayõt ve artlara 
tâbi tutmu sa o zaman bu tür hilâfet de me rû hükümet demek olur, Os-
manlõ me rutiyetinde oldu u gibi. Bunun her ikisi de câiz oldu u gibi mille-
tin kendi kamu i lerinde tasarruf hakkõ bah etmemesi de esas itibariyle câiz 
olmak lâzõm gelir. Millet, kendi i imi kendim görece im, artõk ben rü de 
ula tõm, kendi ortak i lerimde kendim tasarruf etmek için gereken ehliyet ve 
belgeye de sahibim, dolayõsõyla kamu tasarrufu hakkõnõ artõk kimseye ver-
meyece im diyecek olursa ona ne denilebilir? te imdi biz de böyle yap-
mak istiyoruz. Buna fõkõh ve hukuk itibariyle hiçbir engel yoktur. Yeter ki 
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millet gerçekten rü de ula mõ  olsun. Ve bu konuda olmasõ gereken siyasî 
ve içtimaî terbiyeye sahip bulunsun. Kur’ân-õ Kerîm’de “Müslümanlarõn i i 

kendi aralarõnda me veretle görülür” dendi i için buna er‘î müsaade bulun-
du unu bildiriyor. Zamanõmõzda birçok devlet de kendilerini bu ekilde idare 
ediyor. Maksat memleket ve milleti adaletli bir ekilde güzelce idare etmek-
tir. Yoksa hükümetin ekli de ildir. 

Kamu velâyetinin mânasõ budur. Memleketin her tarafõnõ, bütün fertleri 
ve cümle kamu i lerini içine alõr. O halde halifenin, imamõn, hükümetin 
veya sultanõn emirleri, tasarruflarõ nasõl geçerli oluyor? te seçim ve biat 
onun için arttõr. Halifeyi seçmek, imam denilen ki iyi seçmek, hatta me-
buslarõ seçmek onun için arttõr. slâm hukukçularõ, “Halife milletin vekili-
dir” derler. Çünkü millet kamu velâyetini ona devretmi tir. Seçim yoluyla 
devretmi tir. Millet onu seçmeseydi, o kamu velâyetine sahip olamazdõ. 
Onun için millet o kamu velâyetinin sahibidir ve aslõdõr. 

Millet dilerse halifeyi mutlak ekilde seçer, onun hiçbir tasarrufunu kayõt 
altõna almaz (hükûmet-i mutlaka), dilerse halifenin tasarruflarõnõ bazõ kayõt 
ve artlara tâbi tutar (hükûmet-i mukayyede). te me rutî hükümet denilen 
hükümet bu tür bir hükümettir. Millet hiçbir ki iye vekâlet vermez. Yani bir 
halife, bir imam seçmezse hilâfet yok demektir. O vakit de Cumhuriyet olur. 
Buna ne mani vardõr? Millet, “Kendi i imi ben yapaca õm, neden bana ba -
kasõ zorla yaptõrsõn” derse niçin câiz olmasõn. Millet diyor ki hayõr kendi 
i imi ben kendim görece im, ne zaman âciz olursam o zaman halife veya 
imam adõyla ba kasõnõ vekil tayin ederim. Fakat imdi ben âciz de ilim, 
rü dümü elime geçirdim, vekile ihtiyacõm yoktur. Milletler için en faydalõ 
hükümet ekli demek olan Cumhuriyet ve me veret usulü ile kendi i imi 
kendim görece im. O halde buna kim ne der? Kimse bir ey diyemez. Çün-
kü hak milletindir” (bu konu manõn sadele tirilmi  tam metni için bk. smail 
Kara, Türkiye’de slâmcõlõk Dü üncesi, I, 179-220). 

Seyyid Bey’in bu konu masõndan sonra hilâfet pek ciddi itirazlarla kar-
õla madan kaldõrõlõr. Seyyid Bey’in bu konudaki temel görü leri bir yõl son-

ra benzer bir ekilde Ali Abdürrâzõk tarafõndan el- slâm ve usûlü’l-hükm 
adõyla Mõsõr’da yayõmlanmõ tõr. Bu kitap yayõmlandõktan kõsa bir süre sonra 
Batõ dillerine ve Ömer Rõza Do rul tarafõndan Türkçe’ye çevrilmi tir (1927). 
Burada ilginç bir nokta, Ali Abdürrâzõk’õn ileri sürdü ü görü ler büyük bir 
yankõ uyandõrdõ õ, dönemindeki Ezher ulemâsõ ba ta olmak üzere slâm 
âlimlerinin ço unlu u tarafõndan tenkit edildi i, bu amaçla kitaplar telif 
edildi i halde, Seyyid Bey’in bazõ hususlarda daha radikal olan görü leri o 
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derece bir yankõ uyandõrmamõ  ve tepkiyle kar õla mamõ tõr (Ali Abdür-

râzõk’õn eseri ve görü leriyle ilgili bir de erlendirme için bk. Mehmet Görmez, 
“ slâm Dünyasõnda Laiklik Tartõ masõnõ Ba latan Bir Kitap ve Bu Kitabõn Seren-
camõ”, slâmî Ara tõrmalar, VIII/3-4 [1995], s. 223-231; Hayreddin Karaman, 
Mukayeseli slâm Hukuku, I, 82-87). 

Türkiye’de hilâfetin kaldõrõlõp yerine millet meclisinin ikame edilmesine 
ili kin olarak Pakistanlõ dü ünür Muhammed kbal u de erlendirmeyi yap-
mõ tõr: “Ehl-i sünnet’e göre bir halife tayin etmek gerekir. Fakat halifenin bir 
ahõs olmasõ zorunlu mudur? Türk milletinin ictihadõna göre imâmet, bir 

heyet, yani millet tarafõndan seçilmi  bir meclis tarafõndan deruhte olunabi-
lir. Gerek Mõsõr, gerek Hindistan âlimleri henüz bu mesele üzerindeki görü -
lerini açõklamamõ  bulunuyorlar. Benim kanaatime göre Türk milletinin gö-
rü ü isabetlidir ve bu nokta üzerinde herhangi bir münaka aya gerek yok-
tur. Cumhuriyet rejimi slâm’õn ruhuna tamamen uygun olduktan ba ka 
slâm âleminde hürriyete kavu an yeni kuvvetlere göre Cumhuriyet rejimi 
üstelik bir zarurettir. Türk nokta-i nazarõnõ iyice anlamak için bn Haldûn’un 
ne dedi ine bir bakalõm. bn Haldûn Mukaddime’de hilâfet konusunda üç 
farklõ bakõ  açõsõ bulundu unu belirtir: 1. Hilâfet ilâhî bir müessesedir ve 
onun için zorunludur. 2. Hilâfet ihtiyaca ba lõdõr. 3. Hilâfet lüzumsuzdur. 
Hâricîler bu üçüncü noktayõ savunmu lardõr. Bu üç bakõ  açõsõndan üçü de 
slâmî’dir ve Türkler bunlardan i lerine geleni kabul etmekte serbesttirler. 
Siyasî dü üncelerinde mâzinin tecrübelerinden yararlanan Türkler slâm 
devletinin birli i zamanõnda hilâfetin faydalõ oldu unu anlamakla beraber 
artõk onun i e yaramaz hale geldi ini görmü lerdir. Çünkü bugün slâm 
devletleri ço almõ  ve hepsi de ba õmsõzlõklarõna kavu mu lardõr. Onun için 
hilâfet modern slâm âlemini te kilâtlandõrmak bakõmõndan canlõ bir âmil 
olmaktan çõkmõ  ve müstakil slâm devletleri arasõnda bir birlik kurulmasõna 
engel olmu tur. Onun için kuru bir unvan u runa bir sürü ayrõlõklara sebep 
olmak mânasõz ve lüzumsuzdur” (Selâmet, 27 ubat 1948, sayõ 41). 

Ali Abdürrâzõk, Seyyid Bey, Muhammed kbal gibi dü ünür ve aydõnlarõn 
hilâfet konusundaki bu de erlendirmelerini dönemlerindeki artlardan özel-
likle de uluslararasõ siyasî süreçten ba õmsõz olarak ele almak do ru olmaz. 
Öte yandan bu görü leri slâm ülkelerinin son yüzyõldaki ba õmsõzlõk müca-
delelerine ve yeni ulus-devletlerin olu umuna destek verdi i için tasvip 
edenlerin yanõ sõra, XX. yüzyõldaki yeni uluslararasõ olu umda slâm dün-
yasõnõ zaafa u rattõ õ, gelenekten kopardõ õ ve millet-devlet ba õnõ zayõflat-
tõ õ gerekçesiyle ele tirenler de olmu tur. Konu bir yönüyle tarihsel tecrübe 
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niteli inde olmakla birlikte anõlan farklõ yorumlar ve bakõ  açõlarõ günü-
müzde de de i ik biçimlerde varlõ õnõ devam ettirmekte oldu undan güncel 
bir de er de ta õmaktadõr. 

2. Tarihsel Tecrübeye li kin De erlendirme 

Hz. Peygamber’in ölmeden önce ümmetin i lerini yürütecek ki iyi tayin 
edip etmedi i konusu ümmet arasõndaki en temel tartõ malardan birisini 
te kil etmektedir. Sonradan ortaya çõkacak siyaset teorileri de büyük ölçüde 
bu tartõ mada takõnõlan tutuma göre ekillenecektir. 

Yöneticinin kim olaca õ konusunda ümmet arasõnda tartõ manõn olmasõ, 
âlimlerin büyük ço unlu u tarafõndan Hz. Peygamber’in kendi yerine geçe-
cek ki iyi belirlemedi i eklinde yorumlanmõ tõr. Çünkü Resûlullah kendi-
sinden sonra yönetici olacak ki iyi belirlemi  olsaydõ ümmet arasõnda tar-
tõ ma çõkmazdõ. Sünnî teori, Resûl-i Ekrem’in Ebû Bekir’i ima ve i aret etti-
ini kabul etmekle birlikte bu yönde do rudan bir belirleme ve tayin olma-

dõ õnõ savunmaktadõr. Sünnî gruba dahil edilen bn Hazm ise Hz. Ebû Be-
kir’in ismen tayin edildi ini savunurken, îa Hz. Ali’nin tayin edildi ini ve 
sahâbenin onun hakkõnõ gasbetti ini ileri sürmü tür. 

Bu hususta Hz. Peygamber’in bir tavsiyesi yöneticinin Kurey ’ten ol-
masõ yönündedir. “ mamlar Kurey ’tendir” eklinde nakledilen sözün, Hz. 
Peygamber’e mi yoksa Hz. Ebû Bekir’e mi ait oldu u, yahut Benî Sakýfe 
toplantõsõnda bu sözün gündeme getirilip getirilmedi i yönündeki tartõ malar 
bir tarafa, klasik siyaset teorisinde bir esas olarak kabul edilen bu hadis 
çe itli ekillerde anla õlmõ  ve yorumlanmõ tõr. Bu yorumlar içinde 
sosyopolitik gerçekli e uygun dü en ve tarihsel tecrübeyi açõklayabilen yo-
rumlarõn ba õnda, Hz. Peygamber’in bu tavsiyesinin Kurey ’in soy olarak 
üstünlü ü ve bu i in onlara tahsis edilmesi anlamõna gelmedi i, tam tersine, 
böyle bir tercihin o dönemde müslümanlarõn birli ini devam ettirmeyi sa -
layacak uygun bir yol olu udur. Çünkü Arap kabileleri Kurey ’e kar õ a õrõ 
bir saygõ hissi beslemekteydiler. bn Haldûn bunu “asabiyet” olarak adlan-
dõrmaktadõr. 

Hz. Peygamber’in ölümünden kõsa bir süre sonra yöneticinin kimli i ve 
nasõl seçilece i konusunda iki temel paradigmatik otorite kalõbõ ekillenmi -
tir. Bunlardan birincisi hilâfet teorisidir. Bu anlayõ a göre hilâfet (imâmet), 
dinin bekçili i ve dünyanõn siyaset edilmesi hususunda peygamberlik mis-
yonunun yerini tutmak üzere vazedilmi tir ve bu bakõmdan ümmet içinde 
bu i i yerine getirecek durumda olan kimseye bu görevin verilmesi zorunludur. 
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Ehl-i sünnet tarafõndan olu turulan ve geli tirilen bu teoride hilâfet, pey-
gamberlik misyonuyla temellendirildi i ve bir anlamda onun devamõ kabul 
edildi i için, konu bir yönüyle dinî bir içerik kazanmõ tõr. Bu yakla õm Resû-
lullah’õn siyasal otoritesi hakkõnda do rudan bir de erlendirme içermiyor 
olsa da, dolaylõ olarak onun siyasal otoritesini de dinî bir temelde gördü ü 
izlenimini vermektedir. Hz. Peygamber’in siyasal otoritesini bu yolla gele-
ne e dönü türen Sünnî teoride hilâfetin Kurey ’e ait oldu u eklindeki an-
layõ , sonraki dönemlerde sosyopolitik artlar sebebiyle ikinci plana alõnmõ  
ve ayrõntõ kabul edilmi  olsa da, ba langõçta teorinin oldukça önemli bir 
parçasõnõ te kil etmi tir. Sünnî teori ileriki dönemlerde, “insanlarõn yararõ” 
anlayõ õ çerçevesinde oldukça pratik ve pragmatik bir karakter kazanacaktõr. 

kincisi ise îa’nõn olu turdu u “imâmet teorisi”dir. Bu teoriye göre Hz. 
Peygamber’in hem siyasal hem de te rîî otoritesi “mâsum imam” anlayõ õyla 
devam ettirilmekte ve imama Allah’õn yeryüzündeki temsilcisi gözüyle ba-
kõlmaktadõr. Allah’õn yeryüzündeki temsilcisi olan imam her ilmin kayna õ 
oldu u gibi dinî hükümlerin de en yetkili açõklayõcõsõdõr. Bu anlayõ õyla îa 
Resûlullah’õn siyasal otoritesini dünyevî-insanî düzlemden ilâhî düzleme 
çekmekte ve ona süreklilik kazandõrmaktadõr. 

Bu iki temel e ilimin yanõnda belli belirsiz var olan üçüncü bir e ilim ise 
Hâricîler’in temsil etti i, siyasal otoriteyi lüzumsuz sayan veya siyasal oto-
riteyi bir kabile veya muayyen bir ki i ve onun soyuna ait görmeyip ümme-
tin geneline yayan anlayõ tõr. 

Bu anlayõ lar, toplumun yöneticisinin esas itibariyle bir vekil oldu u 
noktasõnda birle mekle birlikte, vekâletin kim adõna yapõldõ õnda ayrõlõrlar. 
Ayrõntõlara girmeyi gerektiren bir konu olmakla birlikte genel bir ifadeyle 
söylenecek olursa söz konusu vekâlet, sonuç itibariyle bütün ümmete ve-
kâlet yani millet adõna i  görme demektir. Sünnî literatürde zaman zaman 
gündeme getirilmi  olan peygambere vekâlet anlayõ õ da pratik olarak üm-
mete ümmetin direktifleri do rultusunda vekâlet eklinde anla õlmalõdõr. 

Kendi teorik kurgularõ içinde tutarlõ sayõlabilen bu anlayõ lardan her biri 
müslüman gruplarca önerilen ve savunulan anlayõ lar ise de bunlardan 
herhangi birini “kutsal”, “ilâhî”, “dinî” olarak nitelemek do ru de ildir. 
Abartõsõz bir üslûpta ifade etmek gerekirse bu ve benzeri açõklamalarõ, müs-
lüman toplumlarõn entelektüel tartõ malarõ ve bu düzeyde be erî-zihnî ürün-
leri olarak görmek gerekir. Bunun için de bu tür anlayõ larõn “ slâm’õn siya-
set teorisi” olarak tanõtõlmasõ yanõltõcõ olmaktadõr. Bu anlayõ lar do rul-
tusunda gerçekle en yönetim biçim ve anlayõ larõ da, müslüman toplumlarõn 
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mümkün birer siyasal tecrübesi olarak tarihe geçmi tir. Bu ve benzeri tarih-
sel tecrübelerin sadece kendi artlarõ içinde ve uygulandõklarõ tarih diliminde 
slâm’õn evrensel hükümleri ve genel ahlâk ilkeleriyle çeli ip çeli medi i 
sorgulanmasõ daha anlamlõ olabilir. Böyle olunca, slâm toplumlarõnõn siya-
sal ve hukukî tecrübelerinin slâm’õn kendisi olarak algõlanmasõ gerekmez. 
Bu tecrübeler, olsa olsa slâm’õn müntesipleri tarafõndan o dönemlerde algõ-
lanõ  ve uygulanõ  biçimini ifade eder. 

nsanlõk, tarihsel ve siyasal tecrübelerine ra men, bütün zamanlar için 
geçerli olacak devlet biçimleri ve yönetim ekilleri geli tirememi tir. Her 
devlet biçimi ve her yönetim tipi, ortaya çõktõ õ ça õn artlarõndan etkilenir 
ve hatta bir anlamda ondan do ar. Bu tarihe ba õmlõlõk, bir siyaset felsefe-
sini de her ça da aktüel olandan yola çõkmaya zorlar. Her tarihsel ça õn 
gerçekle tirmek üzere kendine koydu u “ideler” vardõr. Ortaça  için bu ide, 
insanlõ õ bir dinsel ethos altõnda evrensel bir devlet idealinde birle tirmekti. 
Yeniça  ideleri “özgürlük” ve “e itlik” olmu tur. Batõ’nõn son birkaç yüzyõl-
lõk siyasal tarihi ancak bu idelerle ili kili olarak anla õlabilir. 

Fõkõh kitaplarõnda IV. (X.) asra kadar devlet ba kanlõ õ, bunlarõn seçimi 
vs. gibi konularõn yer almamasõ, bir bakõma Muâviye ile ba layan eriat 
siyaset ayrõ masõnõn ve hukukun siyasetten ba õmsõz i ledi inin bir göster-
gesi kabul edilebilir. Daha gerilere götürme imkânõ bulunmakla birlikte hi-
lâfetin büyük ölçüde sembolik bir hüviyete bürünmesi IV. (X.) asõrdan iti-
baren resmen ve fiilen gerçekle mi tir. Bu tarihten itibaren hilâfet, ileriki 
bazõ dönemlerde saltanatla birlikte tek elde toplansa bile, ortadan kalkõnca-
ya kadar bu ekilde devam etmi tir. lginç bir nokta, sanõlanõn aksine halife-
lerin, “zõllullâhi fi’l-arz, hâkim biemrillâh” gibi unvanlar almaya ba lamala-
rõnõn, onlarõn dünyevî otoritelerinin arttõ õ de il, tam aksine azaldõ õ dönem-
lere tesadüf etmesidir. 

Hilâfetin sembolik bir makama dönü mesinde, müslüman toplumlarõn 
içinde bulunduklarõ sosyopolitik artlarõn zorlamasõnõn mõ yoksa özellikle 
Sünnî hukukçularõn pragmatik tutumlarõnõn mõ daha etkili oldu u tartõ -
maya açõk olmakla birlikte bunlarõn birbirlerini ikmal edici fonksiyon icra 
ettikleri açõktõr. Bu bakõmdan müslüman hukukçularõn siyaset teorilerinin 
pratik ve pragmatik oldu u yönündeki de erlendirmeler büyük ölçüde haki-
kati yansõtmaktadõr. 

Halifeli in sembolik hale dönü mesinin anlamõ üzerinde de durulmalõdõr. 
Hz. Peygamber’in yönetimi de dahil olmak üzere, slâm toplumlarõnda hiçbir 
zaman siyasal otorite, tanrõsal bir deste i arkasõna alarak icraat yapmamõ  
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ve kendisini ilâhî iradenin tecessüm yeri olarak iddia etmemi tir. O halde 
belli bir dönemden itibaren hilâfetin sembolik bir mahiyet kazanmasõnõ, 
Tanrõ adõna siyasal yönetimin geri çekilmesi olarak de erlendirmek müm-
kün de ildir. Söz konusu olan ey, sosyal ve siyasal gerçekliklerin, daha 
önce olu turulmu  olan hilâfet teorisinin kalõplarõna uymamasõ ve bu duru-
mun bir ekilde telafi edilmesidir. 

C) Klasik slâm Siyaset Teorisi 

Klasik slâm siyaset teorisi, esas itibariyle felsefî, hukukî, kelâmî ve ah-
lâkî bakõ  açõlarõna göre yapõlan de erlendirmeler göz önüne alõnarak ol-
dukça tam bir ekilde ortaya konulabilir. Bu hususlara ayrõntõlõ olmasa bile 
genel akõ  içinde yer yer i aret edilmi tir. Burada tarihsel tecrübede ortaya 
çõkan biçimlerin, Batõ tecrübesine göre ortaya çõkan yönetim biçimi tasnifle-
rinden hangisine girdi i ve günümüz açõsõndan bu probleme nasõl yakla õla-
ca õ hususu üzerinde durulacaktõr. 

Hükümet biçimlerinin belirlenmesinde özellikle hâkimiyetin kayna õ ve 
yasama yetkisine ili in anlayõ lar ve kabuller baskõn rol oynadõ õ için önce-
likle hâkimiyet ve yasama yetkisi konularõna yer verilecek, daha sonra da 
devlet, anayasa ve hilâfet kavramlarõ üzerinde durulacaktõr. 

a) Hâkimiyet 

Kur’an’daki birçok ifadeye göre hâkimiyetin gerçek sahibi Allah’tõr. s-
lâm kaynaklarõnda da sõklõkla “hâkimiyetin Allah’a ait oldu u” tekrarlanõr. 
Klasik literatürde itikadî ve küllî bir prensibi hatta evrensel bir vâkõayõ be-
lirtmek için kullanõlan bu ifade ça õmõzda siyasal bir içerik kazanmõ  ve 
hâkimiyetin millete ait olu unun âdeta alternatif söylemi haline getirilmi tir. 
Halbuki kâinatta genel ve kalõcõ hâkimiyetin Allah’a ait olmasõ ile bir ülkede 
siyasal iktidarõn kayna õnõn halkõn iradesi olmasõ birbiriyle çeli mez. Allah 
insanõ yeryüzünde halife olarak yaratõp onu yeryüzünün imarõna, düzenli 
ve güvenli bir toplumsal hayat içinde kimsenin hukukunu ihlâl etmeden 
ya amaya memur etmi , insana yetki ve sorumluluk vermi tir. nsanõn bu 
konumu dünyevî iktidarõn, siyasal örgütlenme ve karar verme sorumlulu-
unun da insana ait olmasõnõ gerektirmi , ilk dönemlerden itibaren de bu 

böyle cereyan etmi tir. Aksi halde insanõn halife sayõlmasõ ve dünyevî so-
rumlulu u anlamõnõ yitirmi  olurdu. Öte yandan din insana bu sorumluluk 
ve yetkiyi tanõrken onu ba õ bo  bõrakmamõ , davranõ  ve tercihlerine bazõ 
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kayõtlar getirerek, bazõ hedefler belirleyerek insana rehberlik etmi , yardõmcõ 
olmak istemi tir. 

Geleneksel slâm siyaset teorisindeki hâkimiyet telakkisini, hatta biraz 
sonra temas edilecek olan “ âri‘-i hakîkînin Allah oldu u” kalõp cümlesini 
böyle bir zemine oturtmak gerekir. Dünyevî düzlemde, yönetme anlamõnda 
hâkimiyet, din adamlarõna veya bir din kurumuna de il yeryüzünün halifesi 
olan insana aittir. Fakat dünyevî hâkimiyetin kullanõlõ õ konusunda birta-
kõm ölçü ve kayõtlar bulunmaktadõr. slâm toplumlarõnda öteden beri genel 
kanõ dünyevî hâkimiyetin/iktidarõn ümmete ait oldu u, ümmetin bunu çe it-
li biçimlerde kullanabilece i eklindedir. Dolayõsõyla teorik olarak kimsenin 
Allah adõna toplumu yönetmesi söz konusu de ildir. Yönetim halktan alõnan 
yetkiyle ve halk adõna olacaktõr. Di er bir anlatõmla hâkimiyetin Allah’a ait 
oldu u ilkesi, be erî iradenin küllî iradeye ve slâm’õn temel esaslarõna tâbi 
olaca õnõ anlatmakta olup, iktidarõn milletçe belirlenmesi bu ilke ile çeli -
mez. Halife de, “yeryüzünde Allah’õn adõna i  gören kimse” anlamõnda de-
il, “Hz. Peygamber’in halifesi, onun yerine geçen ve ümmet adõna i  gören 

kimse” anlamõndadõr. Bu yüzdendir ki devlet ba kanõna “halîfetullah” (Al-
lah’õn halifesi), “zõllullah fi’l-arz” (Allah’õn yeryüzündeki gölgesi) gibi lakap ve 
unvanlarõn verilmesi uygulamada zaman zaman görülse de slâmî litera-
türde öteden beri do ru bulunmamõ tõr. 

b) Devlet 

Devlet kelimesi klasik slâm literatüründe hâkimiyetin dönü ümlü ola-
rak el de i tirmesi anlamõnda kullanõlmaya ba lamõ , ileri dönem literatü-
ründe bu kelime hâkimiyete dayalõ süreklilik arzeden siyasal yapõ anlamõnõ 
kazanmõ  ve nihayet ça da  kullanõmdaki içeri ine kavu mu tur. Buna 
göre devlet, belli sõnõrlar (ülke) içindeki insan toplulu una (millet) ait te ki-
lâtlanmõ  siyasî egemenli in adõdõr. 

Yukarõda da açõklandõ õ gibi Hz. Peygamber, Medine’ye hicretten sonra 
Medine toplumunu kendi siyasî otoritesi altõnda toplamõ tõr. Gerek bu dö-
nem ve gerekse siyasî yapõla manõn daha da geli ti i Hulefâ-yi Râ idîn 
dönemi, sonraki fakihler tarafõndan slâm toplumlarõnõn devlet, yönetim ve 
siyasal egemenlikle ilgili telakkilerinin temelini olu turan ideal bir model ve 
örnek olarak dikkate alõnmõ tõr. 

Emevîler ve Abbâsîler dönemiyle birlikte devletin müessesele ti i devrin 
artlarõ, kültür ve gelenekleri istikametinde belli bir yapõ kazandõ õ görülür. 
lk hicrî asõrlarda, özellikle Emevî ve Abbâsî iktidarlarõ döneminde sergilenen 
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yönetim tarzõ, siyasal iktidara kar õ gösterilen direnç ve isyanlar slâm siya-
set dü üncesi tarihi içinde önemli bir yer tutar. slâm hukuku alanõnda ka-
leme alõnan eserlerde ve özellikle “el-ahkâmü’s-sultâniyye” türünde yazõlan 
eserlerde bir yandan siyasal iktidarla ilgili fiilî durum ve uygulamalarda 
görülen sapmalar slâm’õn ilke ve amaçlarõ õ õ õnda de erlendirilmeye ve ilke 
ve amaçlara uygun bir siyaset ve devlet teorisi geli tirilmeye çalõ õlõrken, öte 
yandan içerisinde bulunulan sosyopolitik artlar dikkate alõnmak suretiyle 
ve saltanatõn baskõsõ sebebiyle fiilî durum bir anlamda me rûla tõrõlmõ tõr. 
Bu bakõmdan klasik kaynaklarda bu konudaki yakla õmlar o dönemlerin 
kültür ve tecrübelerinden fazla ba õmsõz de ildir. Özellikle slâm’õn ilk asõrla-
rõnda ya anan üzücü olaylarõn îa’yõ ve hatta bazõ Sünnî yazarlarõ farklõ ve 
ütopik bir imâmet anlayõ õna götürdü ü gözlenmektedir. 

Devlet ve devlet ba kanlõ õ, hem fertlere dinlerinin gereklerini yerine ge-
tirme imkânõ sa layacak bir özgürlük ortamõnõn hem de kamu düzeninin 
sa lanmasõ açõsõndan zaruri görüldü ünden eski ve yeni literatürde üzerinde 
ayrõntõ ile durulan bir konu olmu tur. slâm’õn emir ve yasaklarõnõn da fert 
ve toplum planõnda huzur ve düzeni sa lamayõ hedefledi i dü ünülürse 
devletin varlõ õnõn vazgeçilmezli inin, di er toplumlar gibi müslüman top-
lumlar için de kamu düzenini sa lama, birlik ve dirlik içinde ya ama gibi 
hayatî ve sosyal bir temele sahip bulundu u ve bu esasa dayandõ õ söyle-
nebilir. Hz. Peygamber’in siyasî otoriteye ba  kaldõrõp toplumsal düzeni ihlâl 
edenleri, Câhiliye tarzõ bir hayat sürmekle vasõflandõrmasõ da bir yönüyle 
buna i aret sayõlmalõdõr. Bununla birlikte hukuk doktrininde, siyasî iktidarõ 
elinde tutan kimselerin mutlak de il sõnõrlõ bir hak ve yetkiye sahip oldu u, 
Allah adõna de il millet adõna bu yetkiyi kullanaca õ, ilâhî emirlere aykõrõ 
davrandõ õnda, adalet ve do ruluktan ayrõldõ õnda birtakõm haklõ uyarõ ve 
direni le kar õla aca õ fikri a õrlõklõ olarak i lenmi  ve devletin bir unsuru 
olan siyasal te kilât ve yönetimin kendi tabii seyri içinde geli mesi yönlen-
dirilmek istenmi tir. 

Tarihsel süreçte müslüman toplumlarda devletin dinle oldukça yakõn 
ba  ve ili kisi bulunmakla birlikte tarihî seyir ve uygulama yönünden slâm 
devletleri teokratik bir karakter arzetmez. Aksine, müslüman toplumlarda 
devletin slâm’õn açõk ilke ve yasaklarõnõ koruma, onlarõn ihlâline imkân 
vermeme yönünde kendini kayõtlamasõ ise, ço unlu unun müslüman ol-
masõ ve halkõn iradesine tâbi olma zorunlulu unun hissedilmesi ile açõkla-
nabilecek bir olgu görünümündedir. slâm’õn bireylerin özel hayatlarõyla ve 
bireyler arasõ ili kilerle alâkalõ birçok ayrõntõlõ hüküm getirmesi, devlet yöne-
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timi ve fert-devlet ili kisi konusunda ise sadece genel ilke ve kurallar koy-
makla yetinmesi, öteden beri müslüman toplumlarda yönetime geni  bir 
hareket alanõ bõrakmõ , buna ba lõ olarak da toplumlarõn gelenek, kültür ve 
artlarõna göre farklõ yönetim tarzlarõ ortaya çõkmõ tõr. Bunun için de sabit 

ve genel-geçer bir slâm devleti ve slâmî yönetim modelinden ziyade, farklõ 
devirlere ve yerlere göre, müslüman bilginlerin ve yöneticilerin devlet ve 
yönetim anlayõ õ üzerinde durulmasõ, slâm’õn ilke ve esaslarõna aykõrõ ol-
madõ õ sürece zaman içerisinde farklõ modeller ortaya çõkabilece i fikri daha 
isabetli görünmektedir. Zaten tarihî geli im sürecinde, özellikle de Abbâsî-
ler’den itibaren devletin temel organlarõ ve i leyi i içinde yer alan birçok 
kurum ve uygulamanõn ran, Bizans gibi kom u ülkelerden alõnmõ  olmasõ, 
slâm’õn temel ilke ve kurallarõna aykõrõ dü medi i sürece insanlõ õn ortak 
siyasî tecrübesinden yararlanmaya açõk ve bu konuda son derece müsama-
halõ olu undan kaynaklanõr. 

Ba langõçtan itibaren slâm siyaset tecrübesinde görülen veya en azõn-
dan teorik olarak kabul edilen bir ba ka husus da devletin bizzat de er be-
lirleyici olmayõp, ulemânõn ahsõnda temsil edilen sivil toplumun üretti i 
de erlerin (mâruf) ya anõr hale getirilmesinde aracõ konumda oldu udur. Bu 
bakõmdan klasik slâm siyaset teorisinde devletin temel iki görevinden birisi 
toplum düzenini korumak, öteki dini muhafaza etmek olarak ifade edilmi -
tir. Devletin temel üç fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargõ da esasen 
bu amaçlara mâtuf yetki ve sorumluluklardõr. Burada bu fonksiyonlardan 
yasama ve yürütme ile ilgili olarak slâm siyaset teorisinde olu an anlayõ -
lara yer verilecektir. 

1. Yasama 

Geleneksel slâmî telakkiye göre, er‘î hükmün kayna õ Allah Teâlâ’dõr. 
ctihad, “Kur’an ve Sünnet’in metinlerini anlayabilme ve onlardan hüküm 
çõkarabilme amacõyla bazõ metotlarõn kullanõlmasõ” demek oldu undan 
hükmün bir di er kayna õ de il, er‘î hükmü ortaya çõkarõcõ ve ke fedici bir 
ameliyedir. er‘î hükme ula mada Kur’an ve Sünnet’in metinlerini ve bu 
metinler etrafõnda olu an yorum faaliyetini ölçü alan bu yakla õm dinî nite-
likteki hükümleri belirlemede vazgeçilmez bir önem ta õr. Bu yakla õm, do -
rudan dinî nitelikte olmayan alanlarda da bir ölçüde geçerli ve yararlõ olabi-
lir. Çünkü ço u dinî ve ahlâkî çerçevede de olsa, fert ve toplum hayatõyla 
ilgili bazõ ilke ve amaçlarõn âri‘ tarafõndan belirlenmi  olmasõ, siyasal ikti-
darõn ve yasama organõnõn mutlak bir otoriteye sahip olmadõ õnõ, bazõ temel 
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ilkelere ve de i mezlere uymak zorunda oldu unu hatõrlatmasõ yönüyle 
önemlidir ve bu âdeta hukuk devletinin normatif bir güvencesi mesa-
besindedir. Ancak âri‘ tarafõndan hatõrlatõlan ve korunmasõ istenen bu ilke 
ve de erlerin, aklõn prensipleriyle ve insanlõ õn ortak tecrübesiyle uyum 
içinde oldu u, bunlarõ algõlama, yorumlama ve uygulamanõn ise be erî bir 
faaliyet oldu u göz önünde bulundurulursa, slâmî yasamanõn teokratik bir 
karakterde olmadõ õ görülür. Belki slâmî ö retinin, bazõlarõnõn yarõ teokratik 
yasama modeli olarak da nitelendirebilece i, “nev‘-i ahsõna münhasõr” bir 
yasama modeli önerdi ini söylemek daha do ru olur.  

Yukarõdaki kavramsal çerçevede ifade etmek gerekirse slâm’õn anla õlõ  
ve uygulanõ  biçimlerinde yasama, iç içe iki anlamõ içerecek bir çerçeveye 
sahip gibi görünmektedir. Bunlardan birincisi, hukukun genel ilkelerini 
koyma ve bir çerçeve getirme anlamõdõr. “Hukuk yapma” olarak adlandõrõ-
labilecek bu anlam klasik literatürde ço unlukla “e - er‘” terimi ile ifade 
edilmi  ve bu yetki Allah’a ve elçisi Muhammed’e ait oldu u ifade edilmi -
tir. Bu kaynaklarda sõklõkla âri‘-i hakîkînin Allah oldu unun vurgulanmasõ 
bu anlama gelir. 

Yasamanõn ikinci anlamõ ise mevcut ilkeler çerçevesinde, yeni kar õla õ-
lan olaylarõn hükmünün, müctehidler tarafõndan, belli ilke ve kendi olu tur-
duklarõ metotlardan hareketle bulunmasõ i idir. Hüküm koymaktan ziyade 
mevcut oldu u var sayõlan hükmün bulunmasõ, ke fedilmesi içeri indeki bu 
faaliyet, klasik terminolojide ictihad olarak adlandõrõlõr. ctihadî görü lerden 
birisinin devlet otoritesince benimsenip genel geçer uygulama imkânõna 
kavu turulmasõ ise genel anlamda bir kanunla tõrma sayõlõr. slâm hukuku-
nun normlarõnõ yeni bir ekil içinde uygulamaya sunma tarzõndaki kanun-
la tõrma faaliyeti gerçek anlamda bir yasama (legislation) de il sadece bir 
tedvin (codification) sayõlaca õndan, âriin Allah ve Resulü olmasõ kuralõna 
aykõrõ dü mez. 

Bununla birlikte klasik kaynaklarda yer alan “ âriin Allah veya Allah ve 
Resulü oldu u” ifadesinin günümüzde yukarõdaki anlam çerçevesinin dõ õna 
çõkarõlarak, slâm’da kanun koyucunun Allah ve Resulü oldu u, yasamanõn 
da onlara ait bulundu u özel bir vurguyla belirtilir. Ancak böyle bir vurgu, 
modern devletin temel fonksiyonlarõndan biri olan yasamanõn Allah ve Re-
sulü tarafõndan yapõlõp tamamlandõ õ, Kur’an ve Sünnet’in örnek bir yasa-
ma modeli oldu u, yasama konusunda be erî iradeye bir inisiyatif verilme-
di i gibi yanlõ  anlamalara yol açmakta, hatta teokratik bir anlayõ a zemin 
hazõrlamakta oldu undan isabetli de ildir. Çünkü, hâkimiyet telakkisinde de 
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oldu u gibi, âriin Allah olmasõ gerçe iyle yasama faaliyetinde be erî irade-
nin etkinli i ve sorumlulu u düzlemleri farklõ oldu undan birbiriyle çeli en 
de il birbirini tamamlayan iki ayrõ husustur. 

Bu arada, klasik doktrinde devlet ba kanlarõnõn serbest düzenlemeler 
yapabilecekleri bir cevaz alanõ fikrinin bulundu una ve bunun yasama ile 
ba lantõsõna i aret etmek gerekir. Nitekim bir kõsõm usulcü, cevazõ er‘î hü-
küm kapsamõnda görmeyerek dinin emir ve yasaklarõnõn dõ õnda kalan ge-
ni  bir alanõ cevaz alanõ olarak tanõmlamakta, bu alanda yapõlacak düzen-
lemelerin dinî hükmün de i tirilmesi olmayaca õnõ ifade etmektedir. Son 
dönem Osmanlõ aydõnlarõnõn kanun ve eriat ayõrõmõna ilâve olarak cevazõn 
er‘îli i ve ülü’l-emrin cevaz alanõndaki tasarruf yetkisi tartõ masõnõ açma-

larõ da yasama yetkisine bir açõklõk getirmeyi hedeflemi  olmalõdõr. 

Siyasal otorite (devlet ba kanõ) kural olarak hukukî hayata ili kin konu-
larda ulemânõn ictihadî görü lerine müdahale edemez. Bu bakõmdan hukuk 
mektepleri oldukça hür ve serbest bir ekilde olu mu  ve varlõklarõnõ devam 
ettirmi lerdir. Bu hukuk mezheplerini bir anlamda sivil toplum örgütleri 
olarak kabul etmek mümkün olursa, slâm toplumlarõnda devletten ayrõ bir 
sivil toplum örgütlenmesi bulundu unu ve kanunlar çerçevesinde birey hak 
ve özgürlüklerinin önemsendi i bir ya ama biçiminin süregeldi ini söyle-
mek mümkündür. 

Devlet ba kanõ ibadete ili kin ictihadlardan birini tercih edip herkes için 
geçerli ve ba layõcõ hale getirme hakkõna sahip görülmezken, hukukî haya-
ta ili kin konularda insanlarõn maslahatõna uygunluk, kolaylõk gibi gerekçe-
lerle mevcut ictihadî görü lerden birini tercih edip o do rultuda amel edilme-
sini isteme yetkisine sahip oldu u kabul edilmi tir. Böyle bir tercihten sonra 
artõk resmî i lemlerde ve yargõda öteki ictihadî görü lerle amel edilemez. 
Bunun için de kanunla tõrma alanõna giren konularda halkõn mezhebinin 
kanun, ibadet ve ahvâl-i ahsiyye alanõnda ise müftünün fetvasõ ve ilmihal 
olaca õ söylenir. Bu anlayõ , körü körüne kanuna ve fetvaya boyun e me 
fikrini telkin etmekten ziyade, her iki alanda da düzen ve istikrarõ sa laya-
bilmek, kamu düzenini ve hukuk güvenli ini koruyabilmek için bu tür 
objekif kriterlere ihtiyaç bulundu unu vurgulamayõ hedef alõr.  

Devlet ba kanõnõn, müslüman toplumlarõn tarihî süreçte olu turduklarõ 
hukuk mezheplerinden birini resmî mezhep haline getirip getiremeyece i 
konusu öteden beri tartõ ma konusu olmu tur. Teorik olarak bir mezhebin 
resmen devlet mezhebi kabul edilip, görü lerine genel bir uygulama ve ge-
çerlik imkânõ tanõnmasõnõn câiz olmadõ õ savunulsa bile pratik olarak sosyal 
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hayatõn gerekleri di erlerinin varlõklarõnõn devamõna mani olmaksõzõn, bun-
lardan birine genel geçerlik tanõnmasõnõ gerektirmi tir. Nitekim Osmanlõ 
toplumunda Hanefî mezhebinin yerle ik görü lerinin âdeta resmî mezhep 
olarak tercih edilmi  ve uygulamada esas alõnmõ  olmasõ ülke çapõnda hu-
kuk güvenli ini ve istikrarõnõ koruyucu, kanun önünde e itlik ve adaleti 
sa layõcõ bir fonksiyon icra emi , Tanzimat döneminde de aynõ anlayõ õn 
devamõ olarak yine Hanefî fõkhõna göre Mecelle-i Ahkâm-õ Adliyye adõyla 
bir kanunla tõrmaya gidilmi tir. Aile hukuku sahasõnda daha sonra çõkarõlan 
1917 tarihli Hukuk-õ Âile Kararnâmesi ise dönemin art ve ihtiyaçlarõnõn 
gere i olarak bütün hukuk ekollerinin görü lerinden tercihte bulunularak 
karma bir metotla hazõrlanmõ tõr. Her iki kanunla tõrma da di er slâm ül-
kelerindeki çe itli kanunla tõrma faaliyetlerine kaynaklõk ve öncülük etmi -
tir.  

2. Yürütme 

slâm’õn siyasal ö retisinde yürütme esasen insanõn yetki ve sorumluluk 
alanõna giren be erî bir faaliyet olmakla birlikte, herkes gibi yürütme organõ 
ki i ve kurumlarõn da dinin genel ilke ve amaçlarõna ba õmlõlõ õ, din tarafõn-
dan getirilen bazõ kayõt ve sõnõrlamalara tâbi olmasõnõn gereklili i söz ko-
nusu oldu undan dinî literatürde ayrõ bir önemle ele alõnmõ tõr. Genel slâmî 
anlayõ a göre devletin yasama gibi yürütme fonksiyonu da mutlak bir yetki 
de il, belli sõnõrlamalara tâbi sõnõrlõ ve kayõtlõ bir yetkidir. Klasik literatürde 
yöneticiye itaat fikrinin vurgulandõ õ her yerde bu itaatin sõnõrlarõnõn çizil-
meye çalõ õlmasõ ve yöneticinin sõnõrlõ iktidarõ üzerinde durulmasõ bu anla-
yõ tan kaynaklanõr.  

leri dönem fakih ve usulcüleri, Hz. Muhammed’in peygamberlik ve 
müftülük yanõnda üstlenmi  oldu u siyasal liderlik (devlet ba kanlõ õ) göre-
vini, içerik ve de er açõsõndan ayrõ de erlendirmi lerdir. Hz. Peygamber’in 
devlet ba kanlõ õ fonksiyonunun, fetva, kazâ (yargõ) ve risâlet kapsamõna 
dahil olmadõ õ gibi bunlarõn gere i ve do al sonucu olmayan ilâve bir nitelik 
oldu u görü ü klasik fõkõh ve siyaset teorisinde a õrlõk ve yaygõnlõk kazan-
mõ tõr. Zaten, görevleri sadece tebli den ibaret olan nice resullerin bulun-
du u da dikkate alõnõnca bir kimseye risâlet görevinin verilmesinin, ona 
siyasal liderlik (imâmet, devlet ba kanlõ õ) görevinin verilmesini gerektirme-
di i ve ikisi arasõnda ayrõlamaz birliktelik bulunmadõ õ anla õlõr. 

Siyasal anlamda iktidarõ elinde tutan ki iye “itaat” edilmesi emredilmi -
tir. Fakat bu itaat, yöneticinin buyruklarõnõn Allah’õn emrine aykõrõ olmamasõ 
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artõna ba lanmõ tõr. Ayrõca yöneticinin, “adalet” ve “insanlarõn yararõ” dü-
üncesi do rultusunda yönetmesi gerekti i de genel ve esaslõ bir sõnõrlama-

dõr. Ancak müslüman toplumlarda halifenin/yöneticinin otoritesine getirilen 
bu kayõt ve sõnõrlamalarõn gerçekle mesini yeterince sa layacak mekaniz-
malar olu turulamamõ  veya i letilememi tir. Devlet ba kanõnõn hukuka ay-
kõrõ tasarruflarda bulunmasõnõ engelleyecek veya böyle bir tasarrufta bulun-
du u takdirde onu cezalandõracak kurumsal yapõlarõn var olup olmadõ õ 
veya varsa i leyip i lemedi i konusu henüz yeterince açõklõ a kavu mu  
de ildir. Müslüman toplumlarõn siyaset gelene inde bu görevi, ûra ve me -
veret sürecinde yöneticinin çevresindeki ve hilâfet merkezindeki âlimler ve 
entelektüel kamuoyu bir ölçüde sa lamaya çalõ mõ tõr. Ancak bu usulün 
ba arõsõ kõsmen aydõn sõnõfõn dirayetiyle, daha çok da yöneticinin ki ili iyle, 
onun buna hazõr ve mütehammil olu uyla do rudan ba lantõlõ oldu undan 
farklõ durumlarda farklõ sonuçlar verebilecek bir de i kenli e sahiptir. 

slâm hukukçularõnõn önemli bir grubu, çe itli sosyopolitik sebeplerle, 
fitne ve karga aya yol açacak hareketlerden uzak durmayõ tavsiye etmi ler, 
halifenin icraatõnõ be enmeyen ve kendince slâmî bulmayan gruplarõn ba  
kaldõrmasõnõ ve silâhlõ mücadelesini fitne ve anar i olarak nitelendirirken, ilk 
planda kamu düzeninin korunmasõnõn, sõkõntõlarõn me ruiyet ve birlik içinde 
kalõnarak a õlmasõnõn önemine dikkat çekmek istemi lerdir. üphesiz bu 
yönde yo unla an tavsiyelerde, hicrî I. yüzyõldan itibaren slâm toplumlarõ-
nõn ya adõ õ siyasî çeki melerden, iç sava  ve isyanlardan artakalan acõ 
tecrübenin önemli payõ vardõr. Ancak devlet ba kanõnõn da müslümanlarõn 
bu itaat yükümlülü ünü kötüye kullanmamasõ ve bunu sa layacak siyasal 
yapõlanma üzerinde de ayrõca durulabilir. Nitekim slâm bilginleri Allah’õn 
hükümlerine aykõrõlõk oldu unda ki inin emre itaat yükümlülü ünün bu-
lunmadõ õnõ bildiren hadisi (Müslim, “ mâre”, 39; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 87) bu 
alana da uygulayarak slâmî kural ve ölçülerin dõ õna çõkan halifeye kar õ 
müslümanlarõn direnme hakkõnõn bulundu unu, böyle durumlarda devlet 
ba kanõnõn me ruiyetini kaybedece ini de belirtirler. Bütün bunlar, slâm 
toplumlarõnda yöneticilerin mutlak, ruhanî ve sõnõrsõz yetkilerle donatõlma-
dõ õnõ, hukukun üstünlü ünün, belli ilke ve esaslara ba lõlõ õn hâkim oldu-
unu göstermektedir. 

Hz. Peygamber’e itaat emri etrafõnda olu an itaat paradigmasõ, tarihsel 
süreçte büyük ölçüde ahõs (halife, imam, sultan, padi ah) boyutunda kurgu-
lanmõ tõr. ahsa itaat paradigmasõnõn, kanunlara itaate ve hukukun üstünlü-
üne riayete kaydõrõlmasõ, daha do rusu bu anlayõ õn, özellikle Osmanlõ’nõn 
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son dönemlerinde padi ahõn yetkilerinin bir anayasa ile sõnõrlandõrõlmasõ gibi 
yollarla kurumla tõrõlma çabalarõ, bir ta yir de il, özü itibariyle geleneksel 
çizgiden kopmayan bir de i me olarak anla õlmalõdõr. 

Tarihsel süreçte müslüman toplumlarda ortaya çõkan siyaset anlayõ  ve 
tecrübeleri, devletin yasama ve yürütme yetkileriyle ilgili teori ve uygula-
madaki serbesti ve sõnõrlamalar, ça õmõz yazarlarõnõ biraz da haklõ olarak 
slâm din-devlet ili kilerini tanõmlamada farklõ kanaatlere sevketmi tir. Me-
selâ ça da  Batõlõ yazarlardan Louis Massignon “ slâm laik ve e itlikçi bir 
teokrasidir” derken, kimi Avrupalõ yazarlar hilâfeti Katolik dünyasõndaki 
papalõk makamõ ile aynõ ey olarak telakki etmi lerdir. slâm toplumlarõnda, 
dine ilgisiz veya dini dõ layan yahut da dine tâbi olan bir anlayõ  de il din 
ile siyaset arasõnda dengeli bir uyumun ve birlikteli in sa lanmaya çalõ õl-
dõ õ bir anlayõ  hâkim oldu undan yola çõkan kimi yazarlar da Osmanlõ 
yönetimini “dindar me rutî bir rejim” olarak nitelendirmektedir. Bütün bu 
nitelemeler bazõ de i ikliklerle bütün tarihsel tecrübeyi büyük ölçüde do ru 
yansõtmakla birlikte, slâmî ö retinin din-devlet ili kisini teokratik olmayan, 
yasama, yürütme ve yargõ konusunda be erî anlayõ  ve çabaya büyük bir 
inisiyatif bõrakan, fakat bazõ temel sõnõrlama ve ölçüler de getirerek hukuk 
devletinin olu masõna normatif bir güvence sa layan nev‘-i ahsõna mün-
hasõr bir çizgiye oturttu u söylenebilir. Yarõ teokratik ve me rutî yönetim 
nitelendirmeleri de esasen bu özel durumu vurgulamayõ amaçlamaktadõr. 

3. Yargõ 

slâm toplumlarõnõn siyaset gelene inde devletin fonksiyonlarõnõn ya-
sama, yürütme ve yargõ eklinde bir ayõrõma tâbi tutulmadõ õ, yürütme, 
yargõ ve sõnõrlõ yasamanõn esasen halifenin yetki ve sorumluluk alanõna 
dahil bulundu u bilinmekle birlikte gerek fiiliyatta gerekse bu alanda kale-
me alõnan eserlerde çizilen teorik çerçevede yargõnõn ayrõ bir fonksiyon ola-
rak algõlandõ õ ve gelene in de öyle olu tu u görülür. lk dönemlerden itiba-
ren yargõ, atama yönüyle olmasa da i leyi  ve adaleti sa layõ  yönüyle si-
yasî iradeden ba õmsõz faaliyette bulunmu , tarihî tatbikat itibariyle genelde 
ba õmsõz bir i leyi e sahip olmu tur. Yargõlamada adaletin sa lanmasõ iyi 
kanundan çok iyi hâkim unsuruna dayandõ õ için, tek hâkimli ve tek dere-
celi yargõ sistemi mahzur de il avantaj te kil etmi , bununla birlikte gerekti-
inde önemli davalarõn ve yargõ kararlarõnõn temyizine ve üst bir merci ta-

rafõndan denetlenmesine imkân tanõnmõ tõr. Öte yandan, yargõ alanõnda 
resmî mezhep uygulamasõ âdeta kanun önünde e itli in ve yargõ adaletinin 
de güvencesini te kil etmi tir. 
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Sonuç olarak, devletin fonksiyonlarõ arasõnda yer alan yasama yetkisi 
ve görevi, slâm toplumlarõnda nisbeten sõnõrlõ kalmõ tõr. Kur’an’õn ve bir 
ölçüde Sünnet’in açõk hükümleri, kanun koyucunun da uymasõ ve korumasõ 
gerekli temel esaslar konumunda tutuldu undan slâm toplumunda yasama 
faaliyeti ancak Kur’an ve Sünnet’in ilke, hüküm ve amaçlarõyla uyum içer-
sinde yürütülebilir. Yürütme de yine slâm’õn genel ilke ve amaçlarõyla ba-
õmlõdõr. Bu itibarla slâm toplumlarõnda me ruiyet, bir yönüyle Kur’an ve 

Sünnet’e uygunlu a, bir yönüyle de siyasî iradeye dayanõr. Bu anlayõ , 
müslüman toplumlarõn totaliter, keyfî, yanõlmaz, yargõlanmaz bir yönetimin 
sultasõ altõnda olmasõnõ önleyici bir rol üstlenir.  

c) Hilâfet 

Hilâfet sözlükte “bir kimseden sonra onun yerine geçme, temsil etme” 
anlamõna gelir. Halife de, “bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kim-
se” demektir. Klasik slâmî literatürde ise hilâfet, Hz. Peygamber’den sonra-
ki devlet ba kanlõ õ makamõnõ, halife de devlet ba kanõnõ ifade eden bir 
terim olarak kullanõlõr. “ mâmet” veya “imâmet-i uzmâ” tabirleri de hilâfetle 
e  anlamlõdõr. Hilâfete imâmet-i kübrâ denmesi, namazdaki imâmet 
(imâmet-i su ra) ile karõ mamasõ içindir. Devlet ba kanõnõn klasik fõkõh ve 
siyaset teorisindeki adõ halife olmakla birlikte de i ik gerekçelerle halife 
yerine “imâm, sultan, emîr” denildi i de olur. 

Kur’an’da insanõn Allah’õn yeryüzündeki halifesi olarak yaratõldõ õ sõkça 
tekrar edilir (el-Bakara 2/30; el-En‘âm 6/165; Yûnus 10/14). lgili âyetlerin 
üslûbundan, insanõn yeryüzünde hak ve adaleti gerçekle tirmek, yararlõ ve 
iyi i ler yapmak üzere a õr bir sorumluluk yüklenerek yeryüzüne gönderil-
di i, bir bakõma ilâhî adalet ve hakikati gerçekle tirebilece i yönünde Al-
lah’õn güvenine mazhar oldu u anla õlmaktadõr. nsanõn yeryüzünde en 
erefli varlõk olu u da buradan gelmektedir. 

Müslüman toplumlarda devlet ba kanõna halife ve devlet ba kanlõ õna 
hilâfet denmesi, insanõn dünya i lerini düzene sokmak ve adaleti gerçekle -
tirmek üzere Allah’õn halifesi olmasõ ve O’nun yeryüzündeki hâkimiyetini 
temsil etmesi gibi sebeplerle açõklansa da, bu isimlendirme esas itibariyle 
halifenin, risâlet görevi hariç Hz. Peygamber’in yerine geçerek onun dün-
yevî-siyasal otoritesini temsil etmesi anlamõnda kullanõlmõ  ve sistemle ti-
rilmi tir. 

Resûlullah sa lõ õnda iken hem peygamber olarak Allah’tan aldõ õ vahyi 
insanlara tebli  etmi , bunlarõ açõklamõ , hem de müslümanlarõn dünyevî 



298 LM HAL 

i lerini düzene koymu , hukukî ihtilâflarõnõ çözümlemi , ahlâken onlarõ e it-
mi , siyasî birli in tamamlanmasõnõ müteakip de devlet ba kanlõ õ, ordu 
kumandanlõ õ görevlerini üstlenmi tir. slâm bilginleri, Hz. Peygamber’in 
vefatõyla peygamberlik görevinin sona erdi i, buna kar õlõk di er görevleri 
bir ki inin üstlenip bunlarõ tek ba õna veya bazõ görevleri ikinci derecede 
yetkili ahõs ve mercilere devrederek yürütmesi ve böylece müslümanlarõn 
dirlik ve düzen içinde ya amasõnõ temin etmesi gerekti i üzerinde görü  
birli i içindedirler. Ancak slâm bilginlerinin ço unlu u, devlet ba kanõnõn 
slâm’õn dünyevî ve toplumsal ilke ve hükümlerini uygulama görevini göz 
önünde bulundurarak bu i e dinî bir karakter atfederken; bir kõsmõ da, in-
sanlarõn siyasî birlik ve düzen içinde ya amasõnõ ve bu amaçla devlet kur-
masõnõ aklî ve tabii bir gereksinim olarak görmekle yetinir, bu gereklili e 
dinî bir nitelik atfetmezler. Yalnõzca slâmî ö retide din, akõl ve tabiat esa-
sõnda bir zõtlõ õn bulunmadõ õ dü ünülürse görü  ayrõlõ õnõn lafzî oldu u 
söylenebilir. 

Kur’an’da ve hadislerde devlet ba kanlõ õ, devlet ba kanõnda bulunmasõ 
gereken artlar, bu ki inin görev ve sorumluluklarõ gibi konular yer almaz. 
Sadece hak ve adalete ba lõ olma, ûra ve me veretle i  görme, zulmü ön-
leme gibi genel ilkelerden söz edilir. Hz. Peygamber’in tatbikatõnda devlet 
ve kamu yönetimiyle de ilgili birçok güzel örnekler vardõr. 

Devlet ba kanõnda aranan artlar ve onun hangi usulle seçilip atanaca õ 
konusunda doktrinde mevcut farklõ görü lerde elbette ki o dönemin kültür 
ve artlarõnõn önemli payõ vardõr. Sünnî hukukçular halifenin, Hz. Ebû Be-
kir’in seçiminde oldu u gibi ehlü’l-hal ve’l-akd adõ verilen seçici heyet 
tarafõndan belirlenmesi veya Hz. Ebû Bekir’in yaptõ õ gibi, i  ba õndaki ha-
lifenin kendinden sonraki halifeyi aday göstermesi (ahd) veya Hz. Ömer’in 
yaptõ õ gibi, i  ba õndaki halifenin, kendinden sonraki halifenin seçim i ini 
birkaç ki iden olu an özel ûra heyetine havale etmesi gerekti i üzerinde 
durmu lardõr. Bu i lemden sonra halkõn atanan veya özel ûra tarafõndan 
belirlenen halifeye yapaca õ ihtiyarî biat ise bir grup hukukçuya göre ba lõ-
lõk yemini mahiyetindedir. Bazõ hukukçular da, birinci i lemi aday belirleme 
olarak nitelendirip, halkõn yapaca õ biatõn ise do rudan do ruya halifenin 
seçimi anlamõnõ ta õdõ õnõ ileri sürer. Dört halifeden sonra hilâfet tatbikatla 
veraset ve saltanata dönü mü se de, halifeler yine de sõnõrlõ sayõda tuttuk-
larõ ehlü’l-hal ve’l-akdin olurunu ve halkõn cebir yoluyla da olsa biatõnõ al-
mayõ ihmal etmemi ler ve böylece eklî de olsa doktrinde hâkim olan bu 
anlayõ a uymaya çalõ mõ lardõr. 
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îa’dan Zeydîler halifenin seçimle i  ba õna gelece i fakat Ehl-i beyt’ten 
olmasõ gerekti i görü ündedirler. îa’nõn mâmiyye kolu ise halifenin Ehl-i 
beyt içerisinden olaca õ fakat ilâhî tayinle belirlenece i görü ündedir. 

Hz. Peygamber’in vefatõndan sonra ilk dört halifenin i  ba õna geli  
usulleri ve yönetim tarzlarõ, bunu izleyen Emevî ve Abbâsî iktidarlarõ müs-
lüman bilginler için önemli bir kültür birikimi ve gözlem konusu olmu , 
hilâfetle ilgili görü , kaygõ ve temenniler de bu ba lamda dile getirilmi tir. 
Gerek çe itli eserlerde de i ik vesilelerle dile getirilen görü ler, gerekse V. 
(XI.) yüzyõldan itibaren yazõlan “el-ahkâmü’s-sultâniyye” adlõ eserlerde yer 
alan ifadeler, müslüman bilginlerin kendi artlarõ, gelenek ve imkânlarõ için-
de en iyi yönetim biçimini arama, mevcut sistemi iyile tirme çabalarõ olarak 
de erlendirilebilir. Bunun için de krallõk, eflik, mutlakiyet ve saltanat dõ õn-
da yönetim biçiminin bilinmedi i bir devirde halifenin “ehlü’l-hal ve’l-akd” 
denilen bir kurul veya kesim tarafõndan seçilmesi, halkõn biatõnõn alõnmasõ, 
dinî kurallarõ açõkça çi neyen halifenin görevden azli, halifenin ümmete ait 
egemenli i temsil etti i, halifenin tanrõsal bir gücünün olmadõ õ ve ki isel 
olarak Allah’a kar õ sorumlu olmasõ dõ õnda görevi sebebiyle müslümanlara 
kar õ da sorumluluk ta õdõ õ gibi hususlarõn ele alõnõp tartõ õlmasõ amme 
hukuku tarihi ve doktrini açõsõndan ileri bir adõmdõr. Kaldõ ki slâm dini müs-
lümanlarõn nasõl bir siyasal organizasyon içinde kimler tarafõndan yönetile-
ce i konusundan ziyade, ehil olanõn i  ba õna gelmesi, onun da hak ve 
adaleti hâkim kõlmasõ, ferdî ve uhrevî sorumluluk ta õmasõ, Allah’õn hu-
zurunda hesap verece inin bilinci içinde olmasõ, kötülük, haksõzlõk ve zul-
mü önlemesi, katõ ve baskõcõ olmayõp insanlarla isti are ederek i  görmesi 
gibi temel noktalar üzerinde durmu , ki ilerin böyle bir dinî ve ahlâkî kõ-
vamda ve yeti kinlikte olmasõna öncelik vermi tir. Esasen üst bir kurum 
olan devletin yönetim biçimi ve siyasal yapõlanma konularõ, toplumlarõn 
gelenek, kültür ve sosyal de erleriyle yakõndan ili kili oldu undan, evrensel 
bir iddiasõ ve mesajõ olan slâm dininin bu konularda ayrõntõya girmemesi 
onun temel niteliklerinin tabii gere idir. Dolayõsõyla, slâm amme hukukçu-
larõnõn hilâfet ve halife ile ilgili olarak ileri sürdükleri görü  ve önerileri bu 
ba lamda de erlendirmek gerekir. 

Klasik dönem slâm amme hukuk doktrininde, halifede bulunmasõ ge-
rekti i dü ünülen artlar, özellikle halifenin o toplumda en bilgili, erdemli, 
itibarlõ ve liyakatli kimse olmasõ gere i ve bunu sa layacak tedbirler üze-
rinde ayrõntõ ile durulur. De i ik vesilelerle, halifenin ûra veya ehlü’l-hal 
ve’l-akd denilen kurulun seçimiyle ya da bir nevi genel seçim demek olan 
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halkõn biatõyla i  ba õna gelmesinin önemi vurgulanõr. Mevcut halifenin, 
kendi yerine geçecek halifeyi belirlemesinin aday gösterme mi yoksa atama 
mõ oldu u hususu ise tartõ malõdõr. slâm hukukçularõ genelde, her durumda 
halktan veya halkõ temsilen halkõn bilgili, seçkin ve toplumda a õrlõ õ olan 
temsilcilerinden olu an ve ehlü’l-hal ve’l-akd olarak isimlendirilen heyetten 
biat alõnmasõ gere i üzerinde durarak, halifenin yetkisini veraset ve saltanat 
usulünden de il, ümmetten aldõ õ fikrini vurgulamaya çalõ õrlar. 

Zorla i  ba õna gelen ve halkõn kendine itaat etmesini sa layan kimse-
nin de, Allah’õn hükümlerini açõkça çi nemedi i sürece me rû halife oldu u, 
mevcut halifeye günahkâr da olsa isyanõn câiz olmadõ õ yönünde kitaplarda 
yer alan ifadeler fiilî durumu kabullenme veya kuvvet kar õsõnda suskun 
kalmayõ te vik olarak de il de, ümmeti tekrar fitne ve karga aya sürükle-
mekten çekinme, ümmetin birlik ve dirli ini koruma fikrine a õrlõk verme 
olarak de erlendirilebilir. slâm bilginlerinin ço u bu tutumu benimserler-
ken, âdil-zalim, iyi-kötü, dindar-fâsõk gibi nitelemelerin özellikle siyasal 
çeki menin arttõ õ dönemlerde oldukça izâfî ve bulanõk bir karakter ta õya-
ca õ noktasõnõ da göz önünde bulundurmu  olduklarõ dü ünülebilir. Bununla 
birlikte, bu konuda klasik literatürde yer alan bilgilerin o günün hilâfet ve 
saltanat sisteminin olumsuz yönlerinin tesiri altõnda kalmadõ õ da söylene-
mez. Çünkü tarih boyunca slâm toplumlarõnda hiçbir zaman eksik olmayan 
saltanat kavgalarõnõn ve siyasal görü  farklõlõklarõnõn haliyle slâm bilginle-
rini de etkilemi , onlarõ mevcut siyasal iktidarõn yanõnda veya kar õsõnda 
tavõr almaya zorlamõ  olabilece ini göz ardõ etmemek gerekir. Nitekim hali-
fede aranan artlar, biatõn ekli, seçici kurulun sayõsõ ve özellikleri, halifenin 
me ruiyetini belirleme yollarõ gibi konularda yer alan bazõ de erlendirmeler 
incelendi inde bunlarõn, ilk dört halifenin me ruiyetini vurgulama, Hz. 
Ali’nin veya Emevî halifelerinin hilâfetini gayri me rû gösterme gibi gay-
retlerin ürünü oldu u izlenimi edinilebilmektedir. 

Öte yandan, slâm hukukçularõ görü lerini kendi dönemlerinde mevcut 
siyasal ve sosyal yapõyõ ve bir de dört halife dönemini model alarak ve ikisi 
arasõnda kar õla tõrmalara giderek açõkladõklarõ için, kaynaklarda bugün için 
fazlaca pratik de eri bulunmayan bazõ yargõ ve temayüllerle kar õla mak da 
mümkündür. Dolayõsõyla halifenin hak ve yetkileri, görevleri, görev süresi 
ve azli, ûra meclisiyle ili kileri, devletin temel organlarõ ve yapõsõ gibi ko-
nularda ileri sürülen görü  ve önerilerin bu ba lamda de erlendirilmesi ka-
çõnõlmazdõr. Bu konularõ slâm hukukçularõnõn ayrõntõlõ ekilde ele almõ  
olmasõ ve mevcut doktriner görü  farklõlõklarõ müslüman toplumlarda en iyi 
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yönetim biçimini bulma, hak ve adaletin gerçekle mesini sa lama gayretle-
rinin bir ürünüdür. Halifeye de “Allah’õn halifesi” veya “Allah’õn yeryüzün-
deki gölgesi” denmesini do ru bulmayõp onu “Peygamberin halifesi, imam, 
müminlerin emîri” gibi adlarla anmalarõ, slâm amme hukukunda yönetme 
yetkisi anlamõnda egemenli in kayna õnõn ümmet oldu unu, halifenin de 
tanrõsal bir güce sahip bulunmadõ õnõ gösterir. Bu itibarla slâm dü ünce-
sinde devlet ba kanõnõn mutlak bir yetkisinin bulunmadõ õ, yetkisinin s-
lâm’õn genel ilkeleriyle ve ilâhî iradeyle sõnõrlõ oldu u rahatlõkla söylenebi-
lir. 

Ümmete ait olan egemenli in kim veya hangi kurum tarafõndan nasõl 
kullanõlaca õ, adõnõn ne olaca õ, anayasal kurumlarõn olu um ve görev da-
õlõmõ gibi daha çok ekille ve üst yapõ ile ilgili konular ise, slâm’õn genel 

ilkelerine aykõrõ dü medi i sürece her toplumun kendi kültürel birikim, art 
ve imkânlarõ õ õ õnda belirleyip karar verece i hususlar olarak görülebilir. Bu 
bakõmdan, tarihsel tecrübede Hulefâ-yi Râ idîn’den sonra gerçekle mi  sal-
tanat gibi yönetim biçimlerini ve devlet ekillerini –hakiki anlamõyla hilâfet 
kavram ve uygulamasõna aykõrõ da olsalar– slâm’a uygun ya da aykõrõ diye 
nitelemek do ru olmaz. De erlendirme mevcut biçimlerin öngörülen idealleri 
ne ölçüde gerçekle tirebildikleri noktasõnda olmalõdõr. 

D) De erlendirme 

slâm, bir din olarak devlet ve yönetim biçimlerine ili kin bir belirleme 
getirmek yerine genel ilke ve amaçlar koymakla yetinmi , insanlara da hem 
bu ilke ve amaçlarõ hem de zamanõn artlarõnõ dikkate alarak kendi yönetim 
biçimlerini belirleme ve düzenleme hak ve yetkisini bõrakmõ tõr. slâm’õn bu 
yakla õmõ siyaset ve yönetim konusunda teori ve model belirlemenin de il 
ona da yön ve içerik kazandõracak olan zihniyet de i iminin ve dünya gö-
rü ünün önemli oldu unu vurgulamayõ amaçlar. On dört asõrlõk tarihî sü-
reçte slâm toplumlarõ, peygamber ve Hulefâ-yi Râ idîn dönemleri hariç 
tutulacak olursa, saltanat ve hilâfet adõyla, çe itli renkleriyle bir monar i 
(hükümdarlõk, krallõk) ile yönetilmi lerdir. Devlet ve yönetim biçimleri araç 
de il, insanlarõn mutluluklarõnõ sa lama yolunda amaç olduklarõ dü ünü-
lünce, hükümdarlõk yönetiminin slâm’a uygunluk ya da aykõrõlõ õndan 
bahsetmek yerine, öngörülen veya herkesçe kabul edilen evrensel insanî 
de erleri gerçekle tirmede, kendi artlarõ içinde ne ölçüde ba arõlõ oldu un-
dan bahsedilmesi daha do ru olur. Bugün gelinen noktada dünyada insan 
haklarõnõn gerçekle mesini objektif olarak sa lamaya en yakõn yönetim biçi-
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minin demokrasi oldu u kanõsõ hâkimdir. Öyle olunca –tarihî ve felsefî te-
meli bir yana bir yönetim biçimi olarak- demokrasinin slâm’da oldu unu 
ya da olmadõ õnõ ispatlamakla vakit geçirmek yerine dinin kazandõrmaya 
çalõ tõ õ zihniyet de i imi ve dünya görü ünü yakalamak, dinin hedef ola-
rak gösterdi i evrensel idealleri gerçekle tirmeye daha iyi hizmet edebilmesi 
için toplumumuzda ne gibi de i imlerin ya anmasõ veya hangi katkõlarõn ve 
tâdillerin yapõlmasõ gerekti i hususunda kafa yormak gerekir. Çünkü araç-
lardan ziyade ilkeler ve amaçlar önemlidir. Zaten düzlemleri, i lev ve mahi-
yetleri farklõ oldu undan slâm’la klasik ve ça da  yönetim biçimleri ara-
sõnda bir kar õla tõrma yapmak, onlarõn me ruiyet veya adem-i me ruiyetle-
rini slâm’dan temellendirmek do ru olmadõ õ gibi anlamsõzdõr da. 

Gerek Kur’an ve gerekse Hz. Peygamber’in sünnetinde müslümanlarõn 
nasõl bir devlet te kilâtõ kuraca õ, devlet ba kanõnõ nasõl ve hangi artlarla 
seçece i ve toplumun hangi siyasal ekil ve yöntemlerle yönetilece i konu-
sunda ayrõntõ verilmemi , hatta bu konulara neredeyse hiç temas edilme-
mi tir. Buna kar õlõk gerek insan ili kilerinde gerekse devlet-fert ili kisinde 
hâkim olacak temel esas ve amaçlar üzerinde õsrarla durulmu , siyasî yapõ-
nõn daima ihtiyaç duyaca õ sa lam bir zemin kurulmaya ve fertlere sahip 
olduklarõ yönetim biçimlerini sa lõklõ ve adaletli ekilde i letecek bir anlayõ  
ve ufuk kazandõrõlmaya çalõ õlmõ tõr. Böyle olunca demokrasinin slâm’a 
aykõrõ oldu unu da, slâm’õn gere i oldu unu da ispatlamaya çalõ mak fazla 
anlamlõ bulunmaz. 

slâm’õn iki aslî kayna õ olan Kur’an ve Sünnet’te herkes tarafõndan ko-
runmasõ gerekli temel hedefler, ilke ve esaslar gösterilmi , bunlarõ gözetmek 
artõyla müslümanlarõn sosyal sözle melerini diledikleri tarzda yapabi-

lecekleri, dönemlerine ve artlarõna en uygun yönetim eklini seçip gösteri-
len muhtevayõ ve amaçlarõ bununla yakalayabilecekleri anlatõlmak isten-
mi tir. nsanlõ a tebli  edildi i günden beri, farklõ siyasal yapõ, kültür, ge-
li mi lik ve gelene e sahip her toplumda benimsenme ve canlõlõ õnõ koruma 
iddiasõndaki slâm dininin, toplumun yönetim ekli ve anayasal yapõsõ ile 
ilgili olarak ayrõntõ vermemesi, böyle bir anlam ta õr. Bu itibarla, gerek slâm 
hukukunun klasik kaynaklarõnda ve gerekse ça õmõzda kaleme alõnan eser-
lerde slâm anayasa hukuku ve yönetim ekli ile ilgili ileri sürülen görü leri, 
slâm’õn alternatifsiz biçimde belirlenmi  hükümleri olarak de il, müslüman 
yazarlarõn - slâm’õn genel ilkeleri õ õ õnda ve kendilerini çevreleyen artlar 
içinde- daha âdil, düzenli ve dürüst bir yönetime ula ma, daha huzurlu, 
faziletli, mutlu ve müreffeh bir toplumu kurma yönündeki dü üncelerinin ve 
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samimi gayretlerinin ürünleri olarak de erlendirmek daha isabetli görün-
mektedir. 

“Demokrasilerde egemenlik halkõndõr, slâm’da ise Allah’õndõr” sözü esa-
sen farklõ iki düzleme ait de er hükmünün iyice dü ünülmeden bir araya 
getirilmesiyle olu turulmu  avamî bir söylem olup günümüzde de ba ka 
amaçlar u runda kullanõlan bir slogan ve bir demagojiye dönü mü tür. Bu 
yakla õm, aynõyla, Hâricîler’in hakem meselesindeki tutumundan ötürü Hz. 
Ali’ye kar õ çõkarken sarfettikleri “Hüküm Allah’õndõr” sözü gibidir. Hz. Ali 
bu sözü duyunca, bunun bir yanõltmaca oldu unu anlatmak üzere “Bu söz 
do rudur; fakat siz onu me rû olmayan maksatlar için kullanõyorsunuz” 
demi tir. 

Bugün artõk herkes biliyor veya kabul etmese de fiilen ahit oluyor ki, 
âlem üzerinde iradesiyle ve kudretiyle mutlak hâkim olan varlõk Allah’tõr. 
Bütün varlõklar bu küllî hâkimiyetin altõndadõr. Burada söz konusu olan 
hâkimiyet metafizik ve ontolojik anlamda hâkimiyettir. “Hâkimiyet milletin-
dir” sözündeki hâkimiyet ise, az önce sözü edilen hâkimiyetten farklõdõr. 
“Hâkimiyet millete aittir” derken kastedilen husus, siyasal iktidarõn, her-
hangi bir sõnõfõn, zümrenin veya cemaatin do al veya Tanrõsal hakkõ olma-
dõ õ, tam tersine, bu hakkõn millete ait oldu u ve yöneticinin onun tarafõn-
dan belirlenece idir. Zaten iî anlayõ  hariç tutulacak olursa, klasik slâm 
siyaset teorisinin ana çizgisi de bu yönde olmu tur. 

III. NSAN HAKLARI 

Hakka, “hukukun korudu u menfaat”; insan haklarõna da, “insana in-
san oldu u için, diline, dinine, õrkõna, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statü-
süne ve rengine bakõlmaksõzõn tanõnan haklar” eklinde bir tanõm getirilebi-
lir. Ayrõca “insan haklarõ, insanõn sahip oldu u özgürlüklerin belirgin ve 
kullanõlabilir hale gelmesi” eklinde tanõmlanabilir. Ancak hak ve özgürlük 
kavramlarõnõn insan zihninde yaptõ õ çe itli ça rõ õmlar ve bu iki kavram 
etrafõnda tarihsel süreçte teori ve pratikte olu an zengin birikim sebebiyle bu 
tarz tanõmlarõn belli ölçülerde belirsizlik ve izâfîlik ta õdõ õ da açõktõr. Çünkü 
insanlar farklõ dinlere, kültür ve geleneklere, toplumsal yapõ ve siyasî rejim-
lere sahiptir veya ba lõdõr. nsan haklarõ doktrini bu farklõlõklara bakõlmaksõ-
zõn herkesin sahip oldu unu var saydõ õ bazõ haklardan yola çõktõ õ, insanla 
ona egemen güçler, fertle devlet arasõndaki ili kiler bakõmõndan evrensel 
standartlar getirmeye çalõ tõ õ için belli bir ortak anlayõ õ ve tanõtõmõ da kaçõ-
nõlmaz kõlar. Hukukçularõn, filozoflarõn ve di er sosyal bilimcilerin insan 



304 LM HAL 

haklarõna getirdi i çe itli tanõmlar da onlarõn dünya görü lerinin ve bakõ  
açõlarõnõn özeti mahiyetindedir. J. Mourgeon insan haklarõnõ “Ki inin tek tek 
ki ilerle ve iktidarla ili kileri içinde kendi malõ olarak elinde bulundurdu u, 
kurallarla yönetilen ayrõcalõklar” olarak tanõmlõyor. Bu anlamda bakõldõ õnda 
Avrupa tarihinin bir insan haklarõ mücadelesinden ibaret oldu u söylenebi-
lir. Bu sebepledir ki 1215 tarihli Magna Carta’dan itibaren ilân edilen bütün 
bildirgeler Batõ için insan haklarõ açõsõndan oldukça önemli geli melerdir. 
ngiltere’de halk, daha do rusu seçkinler bu belgeyle siyasal iradeyi temsil 

eden kraldan birtakõm haklar koparabilmi ti. XVI. yüzyõlda Las Casas, XVII. 
yüzyõlda Grotius ve daha sonra Kant ve rahip St. Pierre gibi birkaç idealistin 
dü lerine ra men Batõ toplumu insan haklarõ konusunda ancak son iki yüz-
yõlda ilerleme kaydedebilmi tir. 1789 yõlõnda Fransa’da yayõmlanan nsan 
Haklarõ Bildirisi, Batõ’da insan haklarõnõn kazanõlmasõnda en önemli adõm-
lardan biridir. Fransõz Devrimi özgürlük, e itlik ve karde lik ilkelerini dün-
yaya ilân etmi tir. 1948 yõlõnda Birle mi  Milletler tarafõndan ilân edilen 
nsan Haklarõ Evrensel Beyannâmesi insan haklarõ konusunda dünyada 

atõlan en ileri ve en kapsamlõ adõmdõr.  

nsan Haklarõ Evrensel Beyannâmesi’nin ilk iki maddesi, bütün insanla-
rõn hür do duklarõnõ, hak ve de er bakõmõndan e it olduklarõnõ; beyannâ-
mede sözü edilen haklardan õrk, renk, cinsiyet, dil, din ayõrõmõ yapõlmaksõ-
zõn yararlanacaklarõnõ ilân etmi tir. 

nsan haklarõ ifadesi, teorik olarak, insanõn sahip oldu u, insana içsel, 
do al olan ve en azõndan ki inin iki temel ögesi ile (beden ve ruh) ilgili hak-
larõ kapsadõ õ gibi, insanla ilgili olan haklarõ yani ki inin olu turucu 
ögelerinin dõ õnda olmakla birlikte, onun varlõ õnõn vazgeçilmez sayõlabilen 
yönleriyle ilgili olan haklarõ da kapsar. 

slâm dünyasõnda ise insan haklarõ, hemen dinin tebli  edilmesiyle bir-
likte ba lamõ tõr. Denilebilir ki Kur’ân-õ Kerîm, temel insan haklarõnõ bir defa 
daha tesbit ve tescil etmek, insana hak etti i de eri yeniden kazandõrmak 
amacõyla gönderilmi tir. 

slâm toplumlarõnõn ba lõ bulundu u Kur’ân-õ Kerîm ayrõntõlõ ve teknik 
olmasa bile insan haklarõ kapsamõna giren noktalara de inmi  ve bunlarõn 
korunmasõnõ de i ik boyutlarda müeyyidelendirmi tir. slâmî telakkiye göre, 
bütün haklar yaratõcõ Tanrõ’nõn iradesine dayanõr, O’nun insana ba õ õdõr. 
nsanõn yeryüzüne halife ve en saygõ de er (mükerrem) varlõk olarak yara-

tõldõ õ, ona önemli sorumluluklar (emanet) yüklendi i fikri, insanõn do u -
tan birtakõm haklara sahip oldu u fikrinin simetrik ifadesidir. Bu telakki, hak-
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larõn be erî ve egemen güçler tarafõndan tanõnõp lutfedildi i ve yine onlar 
tarafõndan serbestçe kõsõtlanabilece i anlayõ õnõ reddetmesi ve insana insan 
olmasõ sebebiyle bir de er vermesi açõsõndan insan haklarõ tarihinde önemli 
bir adõm olmu tur. 

Tabiatõyla insan haklarõnõn tanõnmasõnõn, yazõlõ metinlerle tesbit edilme-
sinin tek ba õna bir ey ifade etmedi ini geçmi te ve hâlihazõrda ya anan 
örneklerde görebiliriz. Önemli olan bunun toplumun bütün bireyleri, özel-
likle de egemen güçleri tarafõndan özümsenmi , âdeta bir ya am biçimi ha-
line getirilmi  olmasõdõr. Di er birçok insanî ve hukukî de er gibi insan hak-
larõ da ancak sa lam bir inanç ve ahlâk zemininde, hukukun üstünlü ünün 
ve adaletin bulundu u toplumlarda gerçekle ip geli ebilir. Hukuk devletinin 
bulunmadõ õ, kanunlarõn âdil olmadõ õ ve adaletin bir hayat tarzõ olarak 
ya ama geçmedi i toplumlarda insan haklarõ kâ õt üzerinde kalõr. Kur’an’da 
ve Hz. Peygamber’in sünnetinde adalete ve hukukun üstünlü üne devamlõ 
vurgu yapõlõp keyfîli in, ki inin kendi hakkõnõ bizzat kendi kuvvetiyle elde 
etmesi demek olan ihkak-õ hakkõn, naslarõn çizdi i sõnõrlarõn çi nenmesinin 
yasaklanmasõ, me ruiyetin ve hukuk düzeninin korunmasõnõn emredilmesi 
bu sa lam zemini kurmaya mâtuf tedbirlerdir. 

Hz. Peygamber’in hicret esnasõnda Medine’deki de i ik inanç mensup-
larõyla ve etnik gruplarla yaptõ õ Medine sözle mesi, hayatõ boyunca etra-
fõndaki insanlara davranõ larõ, çe itli din mensuplarõyla ve kölelerle ili kileri 
ve bu konudaki tavsiyeleri insan haklarõ açõsõndan büyük öneme sahip bel-
ge ve uygulama örnekleridir. 

Resûlullah’õn uygulamalarõnõn teorik çerçevesi mahiyetinde olan Vedâ 
hutbesi de, insan haklarõ açõsõndan önemli bir belgedir. Vedâ hutbesi ki i, 
aile, toplum (müminler toplumu) ve bütün insanlõ õ iç içe geçmi  daireler 
biçiminde içermektedir. Ba langõç cümlelerinden sonra hutbe, “Ey Allah’õn 

kullarõ, sizlere Allah’tan korkup çekinmenizi tavsiye eder, hepinizi O’na itaat 

etmeye te vik ederim” sözleriyle devam eder. Ba langõç cümleleriyle birlikte 
dü ünüldü ünde ki inin kendine kar õ olan haklarõnõn ba õnda tek Allah’õ 
tanõmak ve O’na itaat etmek geldi i söylenebilir; ki i ancak bu suretle ken-
dine kar õ görevini yerine getirmi  ve gerçek de erini bulmu  olur. 

Bundan sonraki halka aile haklarõ denilebilecek halkadõr. “Ey insanlar! 

E lerinizin sizin üzerinizde sizin de onlar üzerinde hakkõ vardõr; size kadõnlar 

hakkõnda yaptõ õm tavsiyeyi tutun; siz onlarõ Allah’õn emaneti olarak aldõ-

nõz; kadõnlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara iyi davranõn”. 
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Vedâ hutbesinde can, mal ve namus dokunulmazlõ õ da ayrõca vurgu-
landõktan sonra müminlerin karde  olduklarõndan bahsedilmi  ve daha son-
ra hutbe cihan ümul bir boyuta çekilmi tir: “Ey insanlar, rabbiniz birdir, 

babanõz da birdir; hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktan.” 

slâm bilginleri ve teorisyenler, dinin amacõnõn “zarurât-õ hamse” deni-
len be  temel ilkeyi yerle tirmek ve korumak oldu unu ifade etmi lerdir. 
Bunlar; a) canõn korunmasõ, b) aklõn korunmasõ, c) namus ve haysiyetin 
korunmasõ, d) dinin korunmasõ, e) malõn korunmasõdõr. Korunmasõ gereken 
bu be  ilke bir yönüyle Allah’õn peygamber göndermedeki maksatlarõnõ 
(makasõdü’ - âri‘) te kil ederken, bir yönden de insanlarõn yararlarõnõ ger-
çekle tirme amacõna mâtuftur, daha do rusu insanlarõn temel yararlarõ bun-
lardan ibarettir. 

Müslüman Do u’da insan haklarõnõn ne ölçüde korundu u ve gerçek-
le ti inin de i ik ölçüt ve göstergeleri bulunabilir. Ceza hukuku alanõnda 
suç ve cezada kanunîlik ilkesinin konmasõ, kesinle mi  bir suç olmadõkça 
kimsenin suçlu i lemi görmemesi, sanõk haklarõnõn korunmasõ, i kence ya-
sa õ, cezalandõrmada denklik gibi ilkeler, hayvanlarõn haklarõnõ korumaya 
mâtuf tedbirler ve uygulamalar, sosyal amaçlõ vakõflar, zekât, nafaka ve 
yardõmla ma anlayõ õ, sosyal dayanõ mayõ ve bütünlü ü amaçlayan ahlâkî 
de erler, toplumun güçsüz kesimleri olan gayri müslimler, i çiler, çocuklar, 
köle ve kadõnlarla ilgili düzenlemeler ve onlarõn haklarõnõ korumaya mâtuf 
tedbirler ayrõ ayrõ ölçüt ve hareket noktasõ olarak kullanõlabilir. Bunlarõn 
hepsinde her dönemde arzulanan seviyede olumlu bir uygulama çizgisinin 
bulundu unu iddia etmek do ru de il ise de tarihî süreç itibariyle genel gö-
rünüm olumlu bir seviyede ve çizgide seyretmi tir. 

Batõ o dönemlerde böyle bir dinî ve ahlâkî ö reti temeline sahip bulun-
madõ õ, güçlünün egemen oldu u ve di erlerinin hakkõnõ belirledi i bir top-
lumsal yapõya sahip bulundu u, köleler ve kadõnlar akõl almaz bir a a õ-
lanmaya muhatap oldu u için, insan haklarõ mücadelesinin ilk izlerine de 
Batõ toplumlarõnda rastlanõr. Bu durum insan haklarõ kavramõnõn niçin Batõ 
kökenli sayõldõ õnõ da açõklar. Aslõnda insan haklarõnõn Batõ’daki kötü geç-
mi i ve bugün için ise toplumda bireysel hak ve özgürlükler adõna birçok 
a õrõlõk ve aykõrõlõklarõn önlenemez bir hal almõ  olmasõ bir etki-tepki veya 
toplumsal med cezir hali görünümündedir. Aynõ med cezir kiliseye ve 
hõristiyan din adamlarõ sõnõfõna kar õ haklõ olarak ba latõlan laiklik mücade-
lesinin giderek bireysel hayattan da dini dõ lama ve sekülerle me sürecine 
girmesi, hukukun dinî ve ahlâkî zeminini yitirmesi sonucunda da görülmü tü. 
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Müslüman Do u’da insan haklarõnõn hiç ihlâl edilmedi ini söylemek 
abartõlõ bir ifade olur. Ancak Kur’an ve Sünnet terbiyesini almõ  müslüman 
toplumlarda insanlarõn temel hak ve hürriyetlerinin korunmasõ yönünde 
önemli bir mesafe alõndõ õ, bugün için bile gõpta ile söz edilen bir ho görü 
ortamõnõn bulundu u, ihlâl ve haksõzlõklarõn da oldukça mevziî kaldõ õ söy-
lenebilir. slâm toplumlarõnda insan haklarõna ili kin bildirgelere rastlanma-
masõ, slâm toplumlarõnda insan haklarõnõn ihlâl ve ihmal edildi i anlamõna 
de il, belki, bugünkü mânada olmasa bile genel anlamda insan haklarõnõn 
gözetildi i anlamõna gelir. 

Burada, insan haklarõ açõsõndan her zaman için tartõ ma konusu olan üç 
konu üzerinde, din ve vicdan hürriyeti, kadõn haklarõ ve kölelik üzerinde 
durmak istiyoruz. 

A) Din ve Vicdan Hürriyeti 

En yaygõn tanõmõna göre din ve vicdan hürriyeti, ki ilerin istedikleri dini 
serbestçe seçmeleri, seçtikleri dinin kurallarõnõ hiçbir müdahale ve kõsõntõya 
mâruz kalmadan uygulamalarõ, bu konuda e itim alma, e itme, ba kalarõna 
anlatma ve telkin etme, bunu sa layacak ölçüde sivil örgütlenme haklarõnõ 
ifade eder. 

Dinin sadece zihinde kalan bir inanõ  ve kanaatten ibaret olmadõ õ, aynõ 
zamanda ki inin dünyevî hayatõna yön verecek ahlâkî, hukukî ve sosyal 
kurallarõ da ihtiva etti i açõktõr. Bu sebeple dini sadece ki i ile Tanrõ arasõnda 
kalan bir vicdan meselesi olarak görmek ve böyle tanõtmak yanlõ  olur. Di-
nin davranõ larõmõzla ilgili emir ve yasaklarõnõn ba layõcõlõ õ, dünyevî ve 
uhrevî sonuçlarõ vardõr. Öte yandan aynõ inancõ payla an kimselerin sosyal 
birlik olu turmasõ, dinlerinin kurallarõnõ sosyal zemine ta õrmasõ ve bu yön-
de organizasyonlar kurmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. 

Din ve vicdan hürriyeti, ferdin benimsedi i dinin yapõsõna, içerik ve ni-
teli ine göre de i ti i gibi din ile devletin münasebetine göre de farklõlõk 
arzedebilir. Meselâ devletin dinî kurallara göre yönetildi i teokrasilerde dev-
letin resmî dinini benimseyenlerin din ve vicdan hürriyeti açõsõndan bir prob-
leminin olmamasõ gerekir. Burada muhtemel problem, devletin resmî dini 
dõ õnda bir din ve inanõ õ benimseyeler açõsõndan söz konusu olabilir. Bunun 
da boyutu devlet dininin yapõsõndaki ho görü ölçüsüne göre de i ecektir. 
Devletin dine egemen oldu u sistemlerde din ve vicdan hürriyetinin sõnõrõnõ 
devletin felsefesi ve temel kurallarõ tayin eder. Burada esas olan devletin 
resmî politikasõ ve belirlemesi oldu undan, gerçek anlamõyla bir din ve vicdan 
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hürriyetinden söz edilemez. Devletle dinin birbirinden tamamen ayrõldõ õ 
liberal ve laik sistemlerde ise, fert ve cemaatler dinî inançlarõnõn gere ini 
yerine getirmekte kural olarak serbesttir. Bununla birlikte devlet ile din ara-
sõnda bir alan ayõrõmõ söz konusu oldu undan, devletin genel felsefesi, te-
mel ilkeleri ve kamu düzeni ile sõnõrlõ bir din ve vicdan hürriyeti vardõr. 

Din-devlet ikileminin ve buna ba õmlõ olarak devletin egemenlik alanõ ile 
din ve vicdan hürriyeti arasõndaki mücadelenin uzun bir tarihî geçmi i vardõr. 
Yahudilik’te Tanrõ’nõn kavmi kabul edilen Yahudi olanlarla olmayanlar ara-
sõnda kesin bir ayõrõm gözetilmi , bu zihniyet farklõlõ õ ve millî din anlayõ õ 
ço u zaman yahudi olmayanlara kar õ katõ bir tutum sergilenmesine yol aç-
mõ tõr. Bununla birlikte yahudilerin yahudi olmayanlara kar õ tutumunda, 
onlarõn yahudilere kar õ takõndõ õ tavrõn da önemli etkisi olmu tur. 

Din ve vicdan hürriyeti problemi Batõ kültür tarihinde ilk defa Hõristi-
yanlõk’la ortaya çõkmõ tõr. Hõristiyanlõk, dogmatik tekelcili i sebebiyle dinde 
bir ho görüsüzlük do urmu tur. Hõristiyanlõk, ortaya çõkõ õndan itibaren üç 
asõr boyunca Roma’dan bekledi i ho görüyü, kendisi devlet dini olduktan 
sonra ne kendi içinde ortaya çõkan gruplara ve farklõ inanõ lara ne de ba ka 
dinlere göstermi tir. Di er din mensuplarõna kar õ gösterilen katõ tutum bir 
tarafa kendi içindeki farklõ inanç sahipleri, günahkârlar ve dinden dönenler, 
kilisenin otoritesine kar õ gelenler de mânevî bir ceza olan afarozun yanõ 
sõra kilisenin devletle i  birli ine ba lõ olarak çe itli kovu turma ve baskõlara 
mâruz kalmõ lardõr. Kilise devletten aldõ õ gücü kaybetti i oranda bu katõ 
tutumunu zorunlu olarak yumu atmõ  ve azaltmõ tõr. Di er bir ifadeyle, 
kilisenin devletle olan sõkõ i  birli i ve baskõcõ tutumu, önce reform hareket-
lerinin, devamõnda da din ile devletin ayrõ masõ ve alan ayõrõmõna gitmesi 
projesinin gündeme gelmesine ve gerçekle mesine imkân hazõrlamõ tõr. Bu 
süreç Batõ’da, pozitif bilimlerin geli iminin de deste iyle, ferdî hayattan ve 
de erler dünyasõndan dinin dõ lanmasõ gibi olumsuz ve uca kaçan geli me-
lerin de hazõrlayõcõsõ olmu tur. 

slâm dini, kendini ilâhî dinlerin ve tevhid gelene inin son halkasõ, de i-
ikli e u ramamõ  ve u ramayacak yegâne hak din olarak tanõtmakla ve 
slâm dõ õndaki din ve inanõ larõ bâtõl olarak nitelendirmekle birlikte, di er 
din ve inanõ larõn varlõ õnõ da vâkõa olarak kabul eder. Onlarõn yeryüzünden 
silinip kazõnmasõ ve sadece slâm’õn tek din olarak kalmasõ gibi bir iddiayõ da 
ta õmaz. Kur’an’da, “E er rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanlarõn hepsi 

hakkõ benimseyip iman ederdi. Yoksa sen inanmalarõ için insanlara zor mu 

kullanacaksõn?” (Yûnus 10/99) buyurulmu , hak ve hakikatin gösterildi ini, 
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bundan böyle dileyenin iman etmeyi, dileyenin de sonuçlarõna ve sorumlu-
lu una katlanmasõ kaydõyla küfrü tercih edebilece i (bk. el-Kehf 18/29) 
uyarõsõ yapõlmõ tõr. Dinin özünü hür bir seçimle yapõlan iman te kil eder. 
Kur’an’da yer alan, “Dinde zorlama yoktur; artõk hak ile bâtõl tamamen bir-

birinden ayrõlmõ  ve hak bütün açõklõ õyla meydana çõkmõ tõr” (el-Bakara 
2/256) meâlindeki âyet de bunu vurgular. 

Gerek Kur’an’õn anõlan ve benzeri ifadeleri, hõristiyan ve yahudileri 
“Ehl-i kitap” adlandõrmasõyla ayrõ bir grup olarak telakki edip onlara ayrõ bir 
statü tanõmasõ, gerekse Resûl-i Ekrem’in ba ta Ehl-i Kitap olmak üzere di er 
din mensuplarõna kar õ gösterdi i müsamaha ve bu konudaki õsrarlõ telkin 
ve tavsiyeleri, hem müslümanlarõn kendi dinleri hakkõnda özgüvene sahip 
olmasõnõn hem de tarih boyunca di er din mensuplarõna kar õ hak ve ada-
letle, merhamet ve ho görü ile davranmasõnõn temel âmilini te kil etmi tir. 

lk dönemlerde slâm’õn tebli  ve yayõlõ õna engel olan mü riklere ve de-
i ik din mensuplarõna kar õ kararlõ ve tavizsiz bir politikanõn izlenmesi, 

dinden dönenlere kar õ sert yaptõrõmlarõn uygulanmasõ, bir yönüyle dinlerin 
kurulu  dönemlerinde alõnmasõ gerekli önlemler, bir yönüyle de yarõmadada 
siyasal birli in kurulabilmesi için zorunlu idarî ve siyasî tedbirler olarak 
görülmelidir. lk halife Ebû Bekir’in dinden dönenler ve devlete vergi öde-
meyerek ba  kaldõranlara kar õ sava masõ, Arap yarõmadasõndaki mü rik 
Araplar’õn müslüman olmaya veya yarõmada dõ õnda zorla iskâna tâbi tu-
tulmasõ insanlara din ve vicdan hürriyeti tanõnmadõ õ eklinde de il de, o 
dönemde irtidad hareketinin siyasal isyana ve kamu düzeni ihlâline dönü -
mü  olmasõyla ve yeni kurulan siyasal birli in korunmasõ zaruretiyle açõk-
lanmalõdõr. slâm’õn “cihad” ilke ve emri de din ve vicdan hürriyetini tanõ-
mayan ve kõsõtlayan bir prensip veya slâmiyet’i zor kullanarak benimsetme 
ameliyesi de il, Tanrõ’nõn birli ini ifade eden kelime-i tevhîdi yayma, dinin 
varlõ õnõn kabul edilmesini ve yayõlmasõnõ engelleyen artlarõn ortadan kal-
dõrõlmasõ çabasõdõr. Di er bir anlatõmla, bütün insanlõ a ilâhî mesajõ ula -
tõrma, onlarõn da hak ve hakikatle tanõ masõna imkân hazõrlama gayretidir. 
slâmî ö retide de küfür tek ba õna sava  sebebi sayõlmamõ , aksine sava õn 
me ruiyeti için slâm’a ve müslümanlara kar õ hasmane ili kiler ve fiilî teca-
vüz ölçü alõnmõ tõr. 

slâm’õn müslüman olmayanlara tanõdõ õ din ve vicdan hürriyetinin içe-
rik ve sõnõrlarõnõ tanõmada, tarih boyunca gayri müslimlerin müslüman top-
lumlarda sahip olduklarõ serbestiyi, hak ve özgürlükleri izlemek kâfidir. Hz. 
Peygamber ve Hulefâ-yi Râ idîn döneminden itibaren gayri müslim tebaa ile 
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yapõlan vatanda lõk ve ba lõlõk (zimmet) anla malarõnda onlara din ve vic-
dan hürriyetinin tanõndõ õ, dinlerinin gereklerini serbestçe yerine getirebile-
cekleri açõk bir ekilde ifade edilmi tir. Gayri müslimlere kendi inançlarõnõ 
koruma, mâbedlerini yapma ve dinlerine göre ibadet etme, dinlerine göre 
davranma, çocuklarõna din e itimi verme, dinî cemaat olu turma, hukukî ve 
kazâî muhtariyet gibi bir dizi hak ve hürriyet tanõnmõ , sadece kamu düze-
nini ilgilendiren alanlarda herkes gibi onlarõn da devletin ortak ilke ve ku-
rallarõna tâbi olmasõ istenmi tir. Osmanlõ toplumunda gayri müslimlerin 
statüsü ve sahip olduklarõ haklar bu müsamaha ve anlayõ õn güzel bir örne-
idir. Böyle oldu u için de tarih boyunca çe itli slâm ülkelerinde gayri 

müslim azõnlõklar varlõklarõnõ, din ve kültürlerini daima koruyabilmi lerdir. 

Bir zamanlar büyük bir slâm medeniyetinin do du u ve kalabalõk bir 
müslüman nüfusun bulundu u spanya’da, Endülüs Emevî Devleti’nin yõkõ-
lõ õnõn ardõndan müslüman katliamõnõn yapõlmasõ ve geriye hiçbir müslü-
manõn bõrakõlmamasõ, asõrlarca müslümanlarõn hâkimiyeti altõnda bulunmu  
olan Balkanlar’da, Lübnan’da, Mõsõr’da, Kuzey Afrika’da ve di er birçok 
ülkede hâlâ kayda de er sayõda gayri müslim nüfusun bulunmasõ ve onlarõn 
hiçbir baskõ, tehcir ve din de i tirme politikasõna mâruz kalmamõ  ve din ve 
kültürlerini bugüne kadar korumu  olmasõ iki farklõ din ve medeniyetin din 
ve vicdan özgürlü ü anlayõ larõ ve uygulamalarõ arasõnda mukayeseye im-
kân verdi i gibi, slâm’õn bu konudaki genel çizgisini de ortaya koyucu ni-
teliktedir. 

Günümüz hukuk sistemlerinde de din ve vicdan hürriyetinin tanõnmasõ 
ve korunmasõ, temel insan hak ve hürriyetlerinden biri kabul edilir. Laiklik 
ilkesi âdeta bu hürriyetin teminatõ olarak gösterilir ve bu ilke sayesinde din 
ve devlet arasõnda belli bir uyumun sa landõ õ var sayõlõr. Bununla birlikte 
dinin dünya hayatõna ili kin düzenleme öngörmesi ölçüsünde kurulu hukuk 
düzeni ile çatõ masõ, yani dinî ve laik normlar arasõ çatõ ma kaçõnõlmaz gö-
züktü ünden bu hürriyetin sõnõrõnõn ne olaca õ, çatõ ma alanõnõn hangi ta-
rafa bõrakõlaca õ daima tartõ õlagelen bir husus olmu tur. nsanlarõn dinî ve 
vicdanî bir kanaate sahip olmasõ hukukun tanõmasõndan de il insanõn var 
olu undan, dü ünme ve inanma yetene inden do du u için din ve vicdan 
hürriyetinden kastedilen eyin, bir dinî ve vicdanî kanaate sahip olma de il 
bu inancõnõ açõ a vurma, onun gereklerine göre ibadet etme, davranma ve 
ba kalarõna telkinde bulunma gibi dõ a akseden davranõ lar olmasõ gerekir. 
Bu alanda hakkõn özü denince, bir dinî inanç ve kanaatin dõ a aksettiril-
mesi, ona göre davranõlmasõ hakkõnõn temel ö eleri anla õlõr. Bu itibarla din 
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ve vicdan hürriyetini sadece inanma ve buna göre ibadet etme hakkõ olarak 
anlamak, üstelik ibadet hürriyetini de kamu düzeni, genel ahlâk ve kanun-
lara aykõrõ olmama artõyla sõnõrlamak bu hak ve hürriyetin özüne dokunma 
demektir. Çünkü kamu düzeni ve genel ahlâkla hukuk düzeni arasõnda ya-
kõn ili ki mevcut olup ibadet hürriyetini bu ikisiyle sõnõrlama, sonuçta hukuk 
düzeninin ibadeti ve dini belirlemesi ve tanõmlamasõ anlamõna gelir. Bu da 
hem hak ve hürriyetin tanõnmasõ, hem de din ve devletin ayrõ masõ ilkele-
rine aykõrõdõr. 

Esasen laiklik, bir inanç esasõ ve dogma olarak anla õlmadõ õ ve uygu-
lanmadõ õ, aksine bir yöntem ve toplumsal uzla ma modeli olarak algõlandõ õ 
sürece, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir. Bu sebeple de laiklikle din 
ve vicdan hürriyeti arasõnda çatõ manõn de il destek ve dayanõ manõn ol-
masõ gerekir. Bununla birlikte uygulamada bu ikisi arasõnda zaman zaman 
çatõ ma ve gerilimin ya andõ õ da inkâr edilemez. Din ve vidan hürriyeti ile 
hukuk düzeni arasõndaki çatõ ma, laikli e belli bir kavramsal çerçeve çize-
memi  ve onu âdeta farklõ politikalarõn sõ õnak ve gerekçesi olabilecek bir 
belirsizli e mahkûm etmi  ülkelerde daha açõk biçimde görülür. Bu çatõ ma-
nõn bir sebebi, içi bo  bir laiklik kavramõnõn keyfî uygulamalara ve din hür-
riyeti kar õtõ tavõrlara kolaylõkla gerekçe yapõlabilmesi tehlikesidir. Bir di er 
sebep ise, slâm dininin kendi öz yapõsõ, müslümanlarõn slâm dinini algõ-
lama tarzõ ve slâm’dan bekledikleriyle laik devletin slâm dinine biçti i ko-
num arasõnda ciddi farklõlõklarõn bulunabilmesidir. Çünkü slâm dininin 
inanç, ibadet ve ahlâkõn yanõ sõra sosyal hayata ili kin birtakõm öneri ve 
hükümleri de bulunmakta olup, bunlarõn yerine getirilmesi müslümanlarca 
dinî hayatõn bir parçasõ olarak telakki edilir. slâm dininin sosyal hayatla ve 
be erî ili kilerle ilgili hükümleri esasõnda kamu yararõnõn gözetilmesi, kamu 
düzeninin kurulmasõ ve toplumsal õslahat projelerinin dinî ve ahlâkî bir ze-
mine dayandõrõlarak daha güçlendirilmesi ve sa lamla tõrõlmasõ gibi amaçlar 
ta õr. Bu yönüyle bakõldõ õnda slâm dininin toplumsal önerileri sosyal barõ-
õn ve bireyler arasõnda kar õlõklõ güven ortamõnõn kurulmasõnda çok önemli 

ve olumlu bir katkõyõ sa layabilecek niteliktedir. Zaten özgürlükçü ve de-
mokratik toplumlarda halkõn genel kabulleri, örf ve temayülleri ile uygula-
maya akseden kamusal talep ve projeler arasõnda belli bir uyum görülür. Öte 
yandan dine ba lõ kimselerce ibadet ve dinî ödev olarak telakki edilen davra-
nõ  ve görevlerin ifa edilmesinin kamu yetkisini elinde bulunduran ahõs ve 
merciler tarafõndan çe itli gerekçelerle engellenmesi ve kõsõtlanmasõ, bireysel 
planda olsun din hürriyetinin korunmadõ õ iddialarõna haklõlõk kazandõrmakta, 
aradaki güvensizli i ve so uklu u daha da tõrmandõrmakta, neticede devletin 
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gücü ve saygõnlõ õ zaafa u ramaktadõr. Çünkü devletin boyun e dirmesi 
güce ve maddî unsurlara, dinin etkisi ise bireyin öz tercihine ve vicdanõna 
dayanõr. Fertlerin bu iki ba lõlõk arasõnda seçime zorlanmasõ, görünü te dü-
zeni sa layõcõ gibi görünse de esasõnda maddî otoriteye kar õ göstermelik bir 
boyun e i i sa layabilece inden içinde ikiyüzlülük ve çözümsüzlük ta õr. 

Öte yandan din ve vicdan hürriyetini kõsõtlamaya yönelik müdahaleler 
reaksiyoner akõmlarõ, özgürlük kar õtõ baskõcõ anlayõ larõ, dinin yüce de er-
lerinin çe itli kesimlerce istismar edilmesini de güçlendirmektedir. Böyle bir 
karga a ve güvensizlik ortamõnda, farklõ sâiklerden do an birçok davranõ  
ve talebin de din ve ibadet hürriyeti adõna gündeme getirilmesi tehlikesi 
vardõr. Bu sebeple hukuk düzeninin dinin gere inin ne oldu unu belirle-
meye kalkõ mayõp sa lõklõ bir din e itim ve ö retiminin yapõlmasõna imkân 
hazõrlayõcõ, özgürlükler arasõ dengeyi sa layõcõ bir rol üstlenmesi, kamu 
yöneticilerinin insan hak ve özgürlüklerine saygõlõ olup din ve ibadet hürri-
yetini belirleyici de il koruyucu bir tavõr sergilemesi, insanlarõn kar õlõklõ 
güven ve ho görü ortamõnda ya amaya alõ tõrõlmasõ modern devletlerin ana 
hedef ve politikalarõ arasõnda yer almalõdõr. 

 

B) Kadõn Haklarõ 

Hayvan topluluklarõnõn hepsinde fizikî güç, özellik ve farklõlõklar büyük 
önem ta õr. nsan toplumlarõnda dikkati çeken ilk önem sõrasõnõn cinsel ol-
du u, sonra fizikî ve iktisadî önem sõralarõnõn söz konusu oldu u, son za-
manlarda ve ça da  telakkilerde ise önem sõrasõnõn i  bölümüne dönü meye 
ba ladõ õ öne sürülmektedir. Tarih boyunca kadõna tanõnan statünün, genel 
hatlarõyla bu iddiayõ destekledi i de söylenebilir. 

Yakõn zamanlara kadar, bazõ istisnalar dõ õnda erkeklerle kadõnlar me-
denî ve siyasî haklarda e it de ildi. Son yüzyõla kadar Batõ toplumu kadõn 
haklarõ konusunda kötü bir sõnav vermi tir. Günümüzde bu toplumdaki 
aykõrõlõk ve a õrõlõklar da âdeta bu kötü döneme tepkiyi içeren kar õ ucu te -
kil etmektedir. Kimi bilim adamlarõna göre, kadõnõn köle seviyesinde bulu-
nu u, köklenmi  nüfus artlarõnõn sonucuydu. Çocuk ölüm oranõ çok yük-
sek olunca insanlarõn yeryüzünden silinme tehlikesi belirmi  ve kadõnlardan 
sadece çocuk vermeleri beklenmi ti. talya’da Mussolini kadõnlara yüksek 
ö renimi yasaklarken, Hitler 1914 yõllarõnõn II. Guillaume’unu hatõrlayarak 
kadõnlarõn “üç k”dan ba ka eylerle u ra mamasõnõ istemi tir (kinder=çocuk, 
kuche= mutfak, kirche=kilise). 
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Tarih boyunca kadõnlarõn siyasî haklardan uzak tutulmalarõnõn istisna-
larõ görülmektedir. Kimi yazarlar, kadõnlarõn saltanat sürdü ü dönemleri sa  
duyunun a õr bastõ õ dönemler olarak adlandõrõr. XV. yüzyõlda müslüman-
larõ ülkeden atan ve Kristof Kolomb’un Amerika seferini himayesine alan 
spanya Kraliçesi Katolik sabella, 1558’de ngiltere tahtõna çõkan, Protes-
tanlõ õ sa lamla tõran Elisabeth, Büyük Katerina (1729-1796), 1740-1780 
yõllarõ arasõnda hüküm süren Avusturyalõ Maria Teresa ve 1837-1901’de 
hüküm süren Victoria devlet gemisini yürütmü  kadõnlardõr. 

Günümüzde kadõnlara oy hakkõ tanõnmasõndan sonra hemen hemen bü-
tün ülkelerde kadõn bakan ve milletvekili sayõsõ dü me göstermi tir. Etraflõca 
incelenmeye de er bu konuya ili kin olarak Fransõz sosyolog Gaston 
Bouthoul, temel siyasî meselelerin sava  ve zorbalõk terimleriyle sarõlõp sar-
malanarak sunuldu u zamanõmõzda, ruhsal yapõlarõ ve özel mantõk düzen-
leriyle kadõnlarõn bu terimleri anlamasõnõn ve benimsemesinin güçlü ünden 
bahseder ve önümüzdeki günlerde de sava õn er ki ilerin en büyük meselesi 
olmaya devam edece ini ileri sürer. Ona göre, siyasî davranõ lar bakõmõn-
dan kadõnlarõ erkeklerle e  tutmak yanlõ tõr ve meseleyi ayõklamaya yetme-
mektedir. Kadõnlarõn devletin gidi ine bütün kadõnlõklarõyla katõlmasõ isteni-
yorsa, oylarõnõn ve dü üncelerinin erkeklerin davranõ larõnõn yan sonuçlarõ, 
yan ürünleri olarak kabulüne son verilmelidir. Kadõnlar insan nüfusunun 
yarõsõdõr ve sayõlarõna uygun ekilde temsil edilmeleri halinde meclislerdeki 
milletvekili ve hükümet üyeliklerinin yarõsõ kadõnlardan olu ur. 

slâm dininin kadõna tanõdõ õ haklarõn de er ve önemini daha iyi kavra-
yabilmek için slâm’dan önceki çe itli toplum ve medeniyetlerde kadõnõn 
durumu hakkõnda kõsaca bilgi vermekte yarar vardõr. 

Eski Hint telakkisine göre kadõn, yaratõlõ  olarak zayõf karakterli, kötü 
ahlâklõ ve murdar bir varlõktõ. Budizm’in kurucusu Buda ba langõçta kadõn-
larõ kendi dinine kabul etmemi ti. Hint hukuku kadõna evlenme, miras ve 
di er uygulamalarda hiçbir hak tanõmõyordu. srail hukukunda baba kõzõnõ 
satabilirdi; ailede erkek evlât varsa kõzlar mirastan pay alamazlardõ. ran’da 
Sâsânîler döneminde kõz karde le evlenilebilirdi. Eski Yunan’da koca dilerse 
karõsõnõ ba kasõna devredebilir, kendisi öldükten sonra e inin ba kasõna 
devredilmesi için anla ma yapabilirdi. Çinliler’de kadõn insan sayõlmadõ õ 
için ona ad bile verilmezdi. 

nsanlarõn çe itli müdahaleleriyle aslî hüviyetini yitiren Yahudilik ve Hõ-
ristiyanlõk, Hz. Havvâ’nõn Hz. Âdem’i aldatarak yasak meyveyi yemesine 
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sebep oldu unu kabul etti inden, kadõnõ ilk günahõn asõl suçlusu, bütün 
insanlõ õ günah kirine bo an kötü bir varlõk sayar ve ona eytan gözüyle 
bakar. Bu yüzden ngiltere’de kadõna ncil’e el sürebilme izni ancak XVI. 
yüzyõlda verilebilmi tir. 

Eski Türkler’de kadõnõn durumu, di er toplumlara nisbetle iyi sayõlabi-
lirdi. Ancak onlarda da slâm ahlâkõ ve günümüz de er yargõlarõyla ba -
da mayan uygulamalar vardõ. Meselâ maddî durumu elveri li olan erkek 
istedi i kadar kadõnla evlenebilirdi. Babasõ ölen evlât, annesi dõ õnda, baba-
sõndan kalan bütün kadõnlarla evlenmek zorundaydõ. E er baba, sa lõ õnda 
malõnõ payla tõrmamõ sa kõzlar mirastan mahrum bõrakõlõrdõ. Bununla bir-
likte eski Türk gelene inde siyasal haklar bakõmõndan kadõnlarõn durumu, 
dönemine göre, hatta sonraki birçok döneme göre oldukça iyi ve ileri bir 
durumdaydõ. Nitekim Nizâmülmülk’ün, Orta Asya’da âdet oldu u üzere 
kadõnlarõn siyaset üzerine müessir olmalarõnõ önlemek arzusu ile, kadõn 
hâkimiyetine e ilim göstermemesi için padi ahõ ikaz etti i bildirilir. 

slâm’dan önceki Araplar’da bazõ soylu aile kõzlarõ birtakõm imtiyazlara 
sahip olsalar da genelde kadõnõn durumu çok kötüydü. Her eyden önce 
dinmek bilmeyen kabile sava larõ kadõnlar için büyük bir tehlike olu turu-
yordu. Çünkü Câhiliye Arabõnda kadõn, sava  sonunda herhangi bir mal 
gibi, kendisinden çe itli yollarla yararlanõlan bir ganimet kabul edilirdi. Bu 
durumda, kõz çocuklarõnõn ileride kendilerine utanç ve ar getirecek bir duru-
ma dü mesinden kaygõ duyan mü rik Araplar, yeni bir kõz çocu unun do-
umunu utanç verici bir olay sayarlardõ; hatta bunu önlemek için bazõ kabi-

lelerde kõz çocuklarõnõ diri diri topra a gömme âdeti bulunmaktaydõ. Bunu 
geçim zorlu u yüzünden yapanlar da vardõ. Kur’ân-õ Kerîm’de bu uygula-
malara de inilerek, onlarõ buna yönelten zihniyet yerilmektedir. Câhiliye 
döneminde zina ve fuhu  e ilimleri, son derece çirkin ve ahlâk dõ õ uygula-
malarõn, sözde nikâh usullerinin ortaya çõkmasõna yol açmõ tõ. Kur’ân-õ 
Kerîm’in bir âyetinde de i aret edildi i üzere, Câhiliye döneminde genç kõz-
larõ pazarlayarak bundan kazanç sa layanlar bile vardõ (en-Nûr 24/33). 

slâm dini, zina ve fuhu u önleyici tedbirler almasõ yanõnda, bütün müs-
lümanlarõn karde  oldu unu, her müslümanõn malõnõn, kanõnõn ve namusu-
nun “Mekke kadar, Kâbe kadar” mukaddes ve dokunulmaz oldu unu ilân 
etmek suretiyle kabileler arasõ sava õ ortadan kaldõrdõ. Bu geli me en çok 
kadõnlara yarar sa ladõ. Çünkü yeni düzen, onlarõ esir dü üp câriye olmaktan, 
erkekler için geli igüzel bir tatmin aracõ ve ganimet malõ haline gelmekten 
kurtardõ. Artõk kadõn iffetsizli e zorlanamayacak, hatta iffetine gölge dü ürücü 
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sözler söylenemeyecekti (en-Nûr 24/4-6). Kõz çocuklarõn hor görülmesi ke-
sinlikle yasaklanmõ  (el-En‘âm 6/151; el- srâ 17/31); kõz evlât ile erkek evlât 
arasõnda hiçbir de er farkõnõn bulunmadõ õ ifade edilmi tir (en-Nahl 16/56-
59). Kadõnõn fizyolojik bakõmdan erke e göre zayõf oldu u gerçe i kabul 
edilmekle birlikte (en-Nisâ 4/34), bu onun için horlanma sebebi sayõlmayõp, 
aksine, bu vesileyle erke e, kadõnõ himaye etme, sevgi ve efkat gösterme, 
ihtiyaçlarõnõ kar õlama gibi görevler yüklenmi  (en-Nisâ 4/24-25); bütün 
bunlarõn ötesinde, kadõna anne olmasõ itibariyle hiçbir medeniyette benzeri 
görülmeyen bir yücelik ve de er verilmi  (el- srâ 17/23-25); “Cennet anne-
lerin ayaklarõ altõnda” gösterilmi tir (Münâvî, Feyzü’l-kadîr, III, 361). 

Kur’ân-õ Kerîm’in tasvir etti i yaratõlõ  sahnesine göre, önce erkek yara-
tõlmõ , daha sonra ve bizzat ondan (veya aynõ asõldan) e i (kadõn) yaratõlmõ  
ve bütün insanlar bu çiftten türemi lerdir (el-Bakara 2/187). Bu tasvir, öz ve 
esas itibariyle, kadõn erkek ayõrõmõ yapmaktan ziyade bu ayõrõmõn olmadõ õnõ, 
aslolanõn “insan” oldu unu anlatmaktadõr. Tasvirde ikinci olarak vurgulanan 
husus ise, erkek ve kadõnõn, birbirlerinin hasmõ ve rakibi de il, bir bütünün 
parçalarõ olduklarõ ve birbirini tamamlayõp bütünledikleridir. Biri di erine e  
olmanõn ve insanlarõn türeme mekanizmasõnõ olu turmanõn tabii gere i olan 
bu farklõlõk, kesinlikle ontolojik ve de er itibariyle bir farklõlõk de ildir. 

Kur’ân-õ Kerîm’de erke in kadõndan üstün yaratõldõ õ izlenimini veren 
âyetler, toplumsal bakõ  ve telakkileri yansõtmaktadõr. Meselâ “Sayesinde 

Allah’õn bir kõsmõnõzõ di er kõsmõnõza üstün tuttu u eye imrenmeyin, onun 

için iç geçirmeyin, hayõflanmayõn. Erkekler kendi kazandõklarõnda pay sa-

hibi oldu u gibi, kadõnlar da kendi kazandõklarõnda pay sahibidir. Bu yön-

de Allah’õn lutuf ve ikramõndan isteyin” (en-Nisâ 4/32), “Yine herkes (erkek 

ve kadõn) ana baba ve yakõnlarõn bõraktõklarõnda aynõ ekilde pay sahibidir-

ler...” (en-Nisâ 4/33). “Erkekler, hem Allah’õn kendilerine sa ladõ õ bu üs-

tünlük (yani erkek yaratõlmõ  olmalarõ) hem de bu u urda harcamada bu-

lunmalarõ sebebiyle, kadõnlarõn i lerini çekip çevirirler. Sâlih kadõnlar uyum-

lu davranõrlar ve gizlilikleri Allah’õn istedi i gibi korurlar. Gerginlik çõkarma-

larõndan endi e etti inizde onlara nasihat edin, yataklarda sõrtõnõzõ dönün ve 

onlarõ dövün. E er uyum sa larlarsa, onlarõn aleyhine davranmak için ba-

hane aramayõn” (en-Nisâ 4/34). 

Bu âyetlerde anlatõlmak istenen husus insanlar arasõnda erkek olmanõn 
avantajlõ oldu una dair yaygõn telakkinin Allah nezdinde bir öneminin 
olmadõ õdõr. Evet erkeklik ve kadõnlõk Allah’õn takdiri gere i olan bir eydir. 
Yaratõlõ  ve türeyi  bunun üzerine kuruldu u için, bir kõsõm insanlarõn er-
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kek, bir kõsmõnõn kadõn olmasõ kaçõnõlmazdõr. Yaratõlõ  gere i do al farklõlõk-
larõn da etkisiyle mevcut toplumsal telakkilerin bir cinse üstünlük atfetmesi 
sebebiyle niye o cinsten olmadõ õnõza hayõflanmayõn. Bu Allah’õn takdiridir. 
Fakat Allah kar õsõndaki konum, Allah ile olan ili kiler bakõmõndan erkek 
kadõn farkõ olmadõ õ gibi insanî kazanõmlar açõsõndan da aralarõnda bir fark 
yoktur, kemale yürümede fõrsat e itli i vardõr ve herkesin kazandõ õ kendi-
sinedir. Kadõn erkek farklõlõ õ ve cinsler hakkõndaki toplumsal telakkiler 
Allah açõsõndan bir de ere sahip de ildir. 

Kur’an’õn önerdi i hayat anlayõ õnda temel ö e ve muhatap olarak in-
san alõnmõ tõr. Bu bakõmdan Kur’an’da, kadõn-erkek ayõrõmõ yapõlmadan 
çe itli hak ve sorumluluklardan, insan ili kileriyle ilgili birçok ilke ve kural-
dan söz edilir. Bu yüzden slâm’da kadõn da erkek de, çocuk da yeti kin ve 
ya lõ kimse de hiçbir cins, renk, ya  ve statü farkõ gözetilmeksizin benzer bir 
ilgi ve öneme sahiptir. Dinî telakkiler, hak ve ödevler kural olarak o dine 
inanan herkesi e it ekilde ilgilendirir, sadece erkeklere veya kadõnlara özgü 
sayõlmaz. Bununla birlikte dinî metinlerin sosyal ve hukukî kural ve düzen-
lemelerinde genelde toplumlarda egemen grup esas alõnarak söz edildi i 
için, sonuçta bu ifadelerin di er gruplarõ ne ölçüde kapsadõ õ ve onlarõn ne 
gibi haklarõnõn bulundu u tartõ õlmaya ba lanõr. “ slâm’da kadõn haklarõ”, 
“kadõnõn bireysel ve sosyal konumu” gibi tek yanlõ bir anlatõmõn ortaya 
çõkmasõ ve bu konuda kaygõ ve tartõ malarõn gündeme gelmesi de bu sebep-
ledir. Bununla birlikte çocuk, kadõn, köle, i çi, fakir ve kimsesizler gibi çe itli 
grup ve cinslerin haklarõnõn güvence altõna alõnmasõ, egemen ve kar õ grup-
larõn da sorumluluklarõnõ belirlemek anlamõna geldi i için, sonuçta, toplum-
da her grubun hak ve sorumlulu u belirlenmi , aralarõnda denge kurulmu  
olmaktadõr. Bu yüzdendir ki ilâhî dinlerin en önemli mesajlarõndan birisi de, 
toplumda çe itli haksõzlõk ve ma duriyetlere mâruz kalabilecek durumdaki 
grup ve kimselerin haklarõnõn korunmasõ olmu tur. 

Kadõn, yaratõlõ  itibariyle erke e göre ikinci derecede bir de ere sahip 
de ildir. lke olarak insanlarõn en de erlisi, “takvâda en üstün olanõdõr” (el-
Hucurât 49/13). Kur’ân-õ Kerîm’de, farklõ fizyolojik ve psikolojik yapõya 
sahip olan kadõn ve erkekten biri di erinden daha üstün veya ikisi birbirine 
e it tutulmak yerine birbirinin tamamlayõcõsõ kabul edilmi tir (el-Bakara 
2/187). slâm inancõna göre Hz. Âdem bütün insanlõ õn atasõ oldu u gibi, 
Hz. Havvâ da annesidir (el-Hucurât 49/13). Ehl-i kitabõn, Âdem’i “aslî günah” 
i lemeye e inin kõ kõrttõ õ eklindeki inançlarõ Kur’ân-õ Kerîm’deki bilgilerle 
ba da maz. Nitekim Tevrat’ta “yasak meyve”yi, yõlanõn kadõna, kadõnõn da 
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Âdem’e yedirdi i belirtilirken (Eski Ahid, “Tekvîn”, 3), Kur’an’da “ eytan 

ikisini de ayartõp yanõlttõ” (el-Bakara 2/36) buyurularak her ikisini de eyta-
nõn aldattõ õ belirtilmektedir. Ba ka bir âyette, Havvâ’dan hiç söz edilmeyip, 
eytanõn do rudan do ruya Âdem’e seslendi i ve “Ey Âdem! Sana ebedîlik 

a acõnõ, eskimeyen saltanatõ göstereyim mi?” (Tâhâ 20/120) dedi i ifade 
edilir. 

Hukuk, toplumda var olan sosyal ve insan ili kilerinin açõklõk, güven ve 
düzen içinde yürütülmesini, bireylerin hak ve sorumluluklarõnõn belirlenip 
dengelenmesini hedefler. Bunu gerçekle tirirken, toplumda var olan telakki 
ve de erlerin hukuka yansõmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu itibarla tarihî süreç içeri-
sinde müslüman toplumlarda olu an hukuk kültür ve gelene inde, kadõnõn 
hukukî konumuna, birey, anne, e , vatanda  gibi çe itli sõfatlarla sahip ol-
du u hak ve sorumluluklara veya tâbi oldu u kõsõtlamalara ili kin olarak 
yer alan yorum ve görü lerin, âyet ve hadislerde sözü edilen ilke ve tavsi-
yelerin yanõ sõra o toplumlarõn bu konudaki gelenek, kültür ve telakki tarz-
larõyla da yakõn ba õnõn bulunmasõ tabiidir. Bu yüzden de, kadõnõn temel 
hak ve özgürlükleri, ehliyeti, ahitli i, örtünmesi, sesi, yabancõ (kendisi ile 
arasõnda nikâh ba õ veya devamlõ evlenme engeli bulunmayan) erkeklerle bir 
arada bulunmasõ, yolculu u, sosyal hayata katõlõmõ, kamu görevi üstlenme-
si gibi çe itli konular asõrlar boyu olu an zengin fõkõh literatüründe geni  yer 
i gal etmi , hukuk ekollerine, çevre ve dönemlere göre kõsmen farklõlõklar 
arzeden birçok görü  ve yorum ortaya çõkmõ tõr. 

slâm’da insanlõk ve Allah’a kulluk bakõmõndan kadõnla erkek arasõnda 
bir fark bulunmadõ õ gibi temel hak ve sorumluluklar açõsõndan da kadõnõn 
konumu erkekten farklõ de ildir. Kadõnlar hakkõnda ibadet temizli i ve iba-
detlere ili kin bazõ özel düzenlemelerin bulunmasõ, bir cinsin kul olarak üs-
tün tutulmasõ veya ikinci derecede kabul edilmesi anlamõnda olmayõp, bun-
lar cinsin biyolojik yapõ ve fõtrî özelliklerine binaen konmu  hükümlerdir. 

slâm hukukunda, bir insan olarak erke e tanõnan temel insan haklarõ 
kadõna da tanõnmõ tõr. Buna göre hayat hakkõ, mülkiyet ve tasarruf hakkõ, 
kanun önünde e itlik ve adaletle muamele görme hakkõ, mesken dokunul-
mazlõ õ, eref ve onurun korunmasõ, inanç ve dü ünce hürriyeti, evlenme 
ve aile kurma hakkõ, özel hayatõnõn gizlili i ve dokunulmazlõ õ, geçim temi-
natõ gibi temel haklar bakõmõndan kadõnla erkek arasõnda fark yoktur. 

Kadõnõn maddî ve mânevî ki ili i, malõ, canõ ve õrzõ erke inki gibi de er-
lidir; her türlü hakaret, saldõrõ ve iftiradan korunmasõ gereklidir. Aksine dav-
rananlar hakkõnda slâm hukukunda a õr cezaî hükümler konulmu tur. 
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Kadõn ba õmsõz bir hukukî ahsiyettir; hak ehliyeti ve fiil ehliyeti açõsõn-
dan kadõn olmak, ehliyeti daraltan bir sebep de ildir. Haklarõnõn kocasõ ya 
da ba kasõ tarafõndan ihlâl edilmesi halinde hâkime ba vurarak haksõzlõ õn 
giderilmesini sa lamak hususunda erkekten farklõ bir durumda de ildir. 

Ki inin sonradan kazandõ õ vasõflar sebebiyle sahip olaca õ haklar ve ta-
õyaca õ sorumluluklar arasõnda di er hukuk düzenlerinde oldu u gibi slâm 

hukukunda da ki ilerin durum ve özellikleri ölçü alõnarak mâkul bir denge 
kurulmu tur. Bu yüzden kadõn, askerlik, cihad, yakõnlarõnõn geçimini sa -
lama, yakõnlarõnõn i ledi i cinayetlerden do an kan bedeli borcuna katõlma 
gibi malî ve bedenî borçlarla yükümlü sayõlmamõ  veya malî yükümlülükleri 
asgarî seviyede tutulmu , bununla dengeli olarak kadõna mirastan erke e 
göre yarõ pay verilmi tir. Kadõnõn di er malî ve ticarî alanlarda erkeklerle 
e it konumda oldu u, kadõn olmasõ sebebiyle herhangi bir kõsõtlamaya mâ-
ruz kalmadõ õ dikkate alõnõrsa, slâm miras hukukundaki bu özel düzenle-
menin böyle bir nimet-külfet dengesine dayandõ õ söylenebilir. 

Kadõn ticaret ve borçlar hukuku alanõnda erkeklerin sahip oldu u bütün 
hak ve yetkilere sahiptir. Her ne kadar hukuk doktrininde kadõnõn aile hu-
kuku alanõna ili kin hak ve yetkilerini sõnõrlayan birtakõm görü  ve yorum-
lar mevcut ise de bunlar do rudan âyet ve hadislerin açõk ifadesinden kay-
naklanan hükümler olmaktan çok toplumun ortak telakki ve hayat tarzõnõn 
hukuk kültürüne yansõmasõ olarak de erlendirilebilir. Öte yandan literatür-
deki bu görü ler, ailenin kurulu  ve i leyi ini belli bir otorite ve düzene ba -
lama, aile içi ihtilâflarõ birinci kademede çözme gibi pratik bir amaca da yö-
neliktir. Bununla birlikte slâm toplumlarõnda hukukun dinî ve ahlâkî bir 
zeminde geli mesi sebebiyle, di er alanlarda oldu u gibi aile hayatõnda da 
tarihî seyir içinde kadõn aleyhine sayõlabilecek ciddi bir sõkõntõ görülmemi , 
aile hayatõ, kendi sosyal ve kõsmen de dinî yapõ ve karakteri içinde uyumlu 
bir ekilde sürdürülmü tür. 

Kadõnõn ahitli iyle ilgili olarak Kur’an’da yer alan “ ki erkek ahit bu-

lunmadõ õnda razõ oldu unuz ahitlerden bir erkek ve -biri yanõldõ õnda 

di eri ona hatõrlatsõn diye- iki de kadõn ahit bulunsun” (el-Bakara 2/282) 
meâlindeki âyetten kadõnõn de er ve insanlõk yönünden erkekten a a õ ol-
du u gibi bir sonuç çõkarmak do ru de ildir. Gerekçe unutma, a õrma ve 
yanõlmayla ilgili olup, getirilen hüküm hakkõn ve adaletin yerini bulmasõ 
amacõna yöneliktir. Benzeri bir hüküm hadislerde bedevî erkeklerin ahitli i 
hakkõnda da söz konusu edilmi tir. (Ebû Davud, “Akdiye”, 17; bn Mâce, “Ahkâm”, 

30) çinde bulundu u artlar ve e itim seviyesi itibariyle gerçe in ortaya 
çõkmasõna, hak ve adaletin gerçekle mesine katkõda bulunma imkânõ sõnõrlõ 
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olan ki i ve gruplar için böyle bir düzenlemeye gidilmi  olmasõ tabiidir. Öte 
yandan bu hükmün sadece malî haklar ve borçlar konusunda yapõlacak 
ifahî ahitlikle ilgili oldu u, ihtiyaç duyuldu unda kadõnõn da tek ba õna 
ahit olabilece i, yazõlõ beyan ve belge ile ispat açõsõndan kadõn-erkek ayõ-

rõmõnõn gözetilmeyece i yönünde doktrinde mevcut olan görü ler de burada 
asõl amacõn kadõnõn ahitlik ehliyetini kõsõtlamak de il, adaleti en iyi ekilde 
sa lamak oldu u fikrini teyit eder. 

slâm’da kadõnõn konumuyla ilgili olarak ça õmõzda belki de en çok tartõ-
õlan konu, kadõnõn örtünmesi meselesidir. Kur’an’da kadõnlarõn ev dõ õna 

çõkarken üzerlerine örtü (cilbâb) almalarõ (el-Ahzâb 33/59), erkek ve kadõn-
larõn gözlerini haramdan sakõndõrmalarõ, iffetlerini korumalarõ, kadõnlarõn 
ziynet yerlerini göstermemeleri, ba örtülerini yakalarõnõn üzerine kavu tur-
malarõ ve ba lamalarõ (en-Nûr 24/30-31) istenmi tir. Gerek bu ve benzeri 
âyetlerin ifade tarz ve üslûbu, gerekse Hz. Peygamber dönemindeki uygu-
lamalar, kadõnlarõn örtünmesinin, tavsiye kabilinden veya örf-âdete ve sos-
yokültürel artlara ba lõ ahlâkî çerçevede bir hüküm olmaktan öte dinî ve 
ba layõcõ bir emir oldu unu göstermektedir. Ça õmõza kadar bütün slâm 
bilginlerinin anlayõ õ ve asõrlar boyu slâm ümmetinin tatbikatõ da bu yönde 
olmu tur. slâm’õn örtünme, iffetini koruma, gözlerini haramdan sakõndõrma 
gibi emirleri sadece kadõnlara yönelik olmayõp, hem kadõnlara hem de er-
keklere aynõ üslûp ve kesinlikte ayrõ ayrõ yöneltilir, topluma da bu konuda 
gerekli tedbirleri alma görevi verilmi tir. Ancak örtünme konusunda kadõn-
lara daha a õr bir sorumluluk yüklendi i ortadadõr. Fakat bunu slâm’õn 
kadõna daha az de er verdi i, kadõnõ sosyal hayatta geri plana itti i eklinde 
yorumlamak do ru olmaz. Aksine bu kabil hükümleri slâm’õn kadõnõ ko-
ruma, yüceltme ve ona toplumda saygõn bir yer kazandõrma çabasõnõn bir 
parçasõ olarak de erlendirmek gerekir. Zaten utanma ve örtünme, canlõlar 
içinde sadece insana has bir özelliktir. slâm’õn aslî kaynaklarõnda erkek ve 
kadõnõn örtünmesi ilke olarak konmu , slâm bilginlerinin de ortak görü leri 
kadõnlarõn el, yüz ve ayaklarõ hariç örtünmeleri, erkeklerin de diz kapa õ ile 
göbekleri arasõnõ örtmeleri gerekti i üzerinde a õrlõk kazanmõ tõr. Ancak 
örtünmenin renk, üslûp ve eklinin toplumlarõn gelenek, zevk ve imkânla-
rõyla ba lantõlõ olaca õ, bu sebeple de bölge ve devirlere göre farklõlõk göste-
rebilece i açõktõr. Bu itibarla, asõl amacõn kadõn ve erke in iffetli ve me rû 
bir hayat ya amalarõ, a õrõlõklardan, tâciz ve tahriklerden korunmalarõ olup, 
örtünme de bu amacõ gerçekle tirmede önemli bir araç sayõlmõ tõr. 

slâm, erke in ve kadõnõn kar õ cinse olan ihtiyaç ve temayülünü tabii 
bir vâkõa olarak kar õlamakla birlikte (Âl-i mrân 3/14; er-Rûm 30/21), bunun 
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me rû bir zeminde, düzen ve ölçü içinde gerçekle mesini gaye edinmi , hem 
bireylerin hem de toplumun ortak yararlarõnõ koruyan bir dizi tedbir ve dü-
zenleme getirmi tir. Bunun için de Kur’an ve hadislerde kadõn, cinsel tatmin 
ve zevk aracõ olarak de il anne, e , evlât gibi belli bir insanî de er olarak 
takdim edilir. slâm, kadõnõn güzelli inin ve vücudunun zevk ve e lenceye, 
ticarete, cinsel tahrik ve pazarlamaya konu edilmesine de iddetle kar õ çõk-
mõ tõr. Kadõnlarõn örtünmesiyle ilgili dinî emirlerin yanõ sõra, bir kadõna ko-
casõ dõ õndaki erkeklerin ehvetle bakmasõnõn haram kõlõnõ õ da (en-Nûr 24/ 
30-31) bu anlamõ ta õr. Hatta kadõnõn sesinin fitneye yol açaca õ, bunun 
için de yabancõ erkekler tarafõndan duyulmasõnõn do ru olmadõ õ eklinde 
klasik literatürde yer alan görü ler de bu amaca yöneliktir. Burada söz ko-
nusu edilen kõsõtlama ile erkek ve kadõnlarõn bir arada ya amasõ, birbirlerini 
görmeleri ve seslerini duymalarõ de il, kadõn-erkek ili kilerinde fitne, tahrik 
ve ölçüsüzlük önlenmek istenmektedir. Yoksa Hz. Peygamber’in ve sahâbî-
lerin genç ve ya lõ hanõmlarla konu tu una dair pek çok örnek vardõr. (Bk. 

Buhârî, “Nikah”, 6; Müslim, “Birr”, 53) Kadõnlarõn ticaret, e itim, seyahat, sosyal 
ve be erî ili kiler gibi normal ve sõradan ihtiyaçlar için erkeklerle sesli ko-
nu malarõnõn veya örtünmesi gerekli yerlerini örtmeleri artõyla birbirlerini 
görmelerinin câiz oldu u açõktõr. Ancak kadõn ve erke in sosyal hayattaki 
yakõnlõk ve ili kisi gayri me rû beraberlikler, kötü arzu ve planlar için bir 
ba langõç te kil edecek bir boyut kazandõ õ zaman bu davranõ  kendi özü 
itibariyle de il, yol açaca õ kötülükler sebebiyle yasaklanmõ  olmaktadõr. u 
var ki, “fitne” kavramõnõn devir ve muhitlere göre farklõ tanõm ve kapsamõ-
nõn olabilece i dü ünülürse, kadõnõn sesi, kadõnõn erkeklerle konu masõ ve 
sosyal hayata katõlõmõ konusunda da zaman ve zemine göre farklõ ölçü ve 
yakla õmlarõn benimsenebilece i söylenebilir. 

Gerek hadislerde (bk. Buhârî, “Nikâh”, 111; Müslim, “Hac”, 413-424) ge-
rekse fõkõh literatüründe yer alan, kadõnõn ancak yanõnda kocasõ veya mah-
remi olan bir erke in bulunmasõ halinde yolculuk edebilece i eklindeki 
ifadeler de, yine kadõnõ korumaya yönelik bir tedbir olarak görülmelidir. 
Burada yolculuktan maksat, namazlarõ kõsaltmayõ veya ramazan orucunu 
ertelemeyi câiz kõlacak ölçüdeki ve o dönemin artlarõnda yaya olarak veya 
deve yürüyü üyle üç gün sürecek bir yolculuktur. Kadõnõn tek ba õna ya da 
mahremi olmayan bir erkekle yolculuk etmesinin, özellikle yolculu un hay-
van sõrtõnda veya yaya olarak, çöl, dere-tepe a arak yapõldõ õ bölge ve de-
virlerde hem kadõn hem de erkek açõsõndan birtakõm sakõncalar ta õdõ õ, en 
azõndan üçüncü ahõslarõn kötü zan ve dedikodularõna yol açabilece i, bu-
nun da kadõnõn iffet duygusunu rencide edebilecek uygunsuz bir durum 
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oldu u açõktõr. Bu sebeple fõkõh kitaplarõnda kadõnõn uzak yerlere ancak 
kocasõ ile veya kendisiyle evlenmesi câiz olmayan o lu, karde i, kayõnpe-
deri gibi mahremi bir erkekle seyahat etmesinin gere i üzerinde durulmu -
tur. Hanefî ve Hanbelî mezheplerinde kendisine bu ekilde refakat edecek 
bir mahremi bulunmayan kadõna haccõn vâcip olmadõ õ hükmü benimsenir-
ken de bu noktadan hareket edilmi tir. Mâlikî ve âfiî mezheplerinde ise, 
kadõnõn kendisi gibi birkaç kadõnla birlikte bir grup olu turarak hacca gide-
bilece i görü ü a õrlõk kazanmõ tõr. u halde, kadõnõn yakõnõ olmadan tek 
ba õna veya yabancõ erkeklerle birlikte seyahat edemeyece i eklindeki 
görü leri bu zeminde de erlendirmek, kadõnõn ki ilik, onur ve iffeti için ben-
zeri tehlike veya sakõncalarõ bulundu u ehir içi veya ehir dõ õ yolculuklarõ 
aynõ grupta ele alarak öncelikle mevcut ve muhtemel sakõncalarõ gidermek, 
bu mümkün olmazsa geçici ve özel bir tedbir olarak refakatçi erkek çözü-
münü benimsemek gerekir. Nitekim Hz. Peygamber de bir kadõnõn Ye-
men’den am’a kadar tek ba õna güven içinde seyahat edebilmesini müslü-
man toplumlar için ideal bir hedef olarak gösterir. (Buhârî, “Menakõb”, 25) 
Bu itibarla kadõnõn yolculu u konusunda seyahat özgürlü ünü kõsõtlamak 
de il kadõnlarõn ve her bireyin güven ve huzur içinde yolculuk edebilmesini 
sa lamaktõr. Bunun için de yolcularõn emniyet ve güven içinde bulundu u, 
açõklõk ve belirli bir düzen içinde yapõlan otobüs, tren, uçak yolculuklarõ 
veya özel araçlarda yolculuk konusunda günümüzde daha ho görülü dü-
ünmek mümkün görünmektedir. 

slâm’da kadõnõn konumu ve haklarõ konusundaki tartõ malarõn önemli 
bir kõsmõ da, kadõnõn sosyal hayata katõlõmõ, çalõ masõ ve kamu görevi üst-
lenmesi noktalarõnda odakla õr. Özetle ifade etmek gerekirse, kadõnõn ev 
içinde ve dõ õnda çalõ masõ, ailenin ihtiyaçlarõnõ sa lamada kocasõna yar-
dõmcõ olmasõ kural olarak câizdir ve kadõnõn böyle bir hakkõ vardõr. Bu ko-
nuda bir sõnõrlama ve yönlendirme varsa, o da kadõn ve erke in birbirini 
tamamlayan farklõ özellikleri ve kabiliyetlerine ba lõ önceliklerle ilgilidir. 
Kadõnõn öncelikli olarak i i ve görevi, ev idaresi, çocuk bakõm ve e itimidir. 
Erke in öncelikli i i ise ailenin geçim yükünü omuzlamaktõr. artlar de i ti-
inde, ihtiyaç bulundu unda kadõn ve erke in birbirine yardõmcõ olmasõ 

hatta rollerin de i mesi mümkündür. Önemli olan hayatõn huzur ve düzen 
içinde geçmesi, ihtiyaçlarõn kar õlanmasõnda bireylerin imkân ve kabiliyet-
lerine uygun sorumluluklarõ dengeli ekilde üstlenmeleridir. Hz. Peygam-
ber’in, evin iç i lerini kõzõ Hz. Fâtõma’ya, dõ  i lerini ise damadõ Hz. Ali’ye 
yüklemi  olmasõ, müslümanlar için bir aile modeli olu turma amacõna yöne-
lik ba layõcõ bir kural de il, ihtiyaç, örf ve âdete dayalõ tavsiye niteli inde 



322 LM HAL 

bir çözüm görünümündedir. Kadõnõn çalõ masõnõn ve kamu görevi üstlenme-
sinin sõnõrlandõrõlmasõna ili kin olarak slâmî eserlerde yer alan görü  ve 
hükümler, naslarõn açõk ifadelerinden de il hukukçularõn içinde bulundu u 
sosyokültürel ve ekonomik artlardan kaynaklanmaktadõr. Hz. Peygamber 
devrinden itibaren kadõnlar çe itli özel ve kamu i lerinde çalõ mõ lar, önemli 
görevler üstlenmi lerdir. Kadõnõn ö retmenlik, memurluk, doktorluk ve hem-
irelik gibi görevleri üstlenmesinin câiz oldu unda ciddi bir ihtilâf mevcut 

de ilken, hâkimlik ve üst düzey yöneticilik yapmasõnõn cevazõ konusunda 
hayli farklõ görü lerin bulunmasõ da bu yönde bir gelenek veya telakkinin 
bulunmayõ õyla yakõndan ilgilidir. slâm hukukçularõnõn ço unlu u kadõn-
dan hâkim olmayaca õ görü ünde ise de bu görü ün açõk bir naklî delili 
yoktur. Hanefîler ve bn Hazm, kadõnlarõn ahitlik yapabildi i dava türle-
rinde hâkimlik de yapabilece i görü ündedir. Taberî ve Hasan-õ Basrî gibi 
slâm bilginleri ise kadõndan hâkim olmasõna hiçbir dinî engelin bulunmadõ-
õnõ ileri sürerler. Öyle anla õlõyor ki klasik dönem slâm hukukçularõ, kendi 

devirlerindeki bilgi, kültür ve tecrübe birikimlerinden hareketle, kadõnlarõn 
adaleti gerçekle tirme, yargõlama ve hükmü uygulama konusunda erkekler 
ölçüsünde dirayetli olamayaca õ, bunun için de hâkim olmalarõnõn do ru 
olmadõ õ görü üne sahip olmu lar, haliyle bu görü ler hukuk doktrininde de 
a õrlõk kazanmõ tõr. Kadõnlarõn kaymakam, vali, devlet ba kanõ gibi üst dü-
zey kamu yöneticisi olamayaca õ yönünde klasik fõkõh literatüründe yer 
alan görü lere de benzeri bir açõklama getirilebilir. Hâkimlik ve yöneticilik, 
toplumda önemli bir kamu görevi oldu undan slâm’õn cins, ya  veya renk-
lere göre bir ayõrõm yapmayaca õ, aksine hâkimlerin ve yöneticilerin bu 
görevi hakkõyla yürütebilecek niteliklere sahip olmasõ üzerinde duraca õ 
açõktõr. Hz. Peygamber devrinde kadõnlar, henüz haklarõndaki olumsuz yar-
gõlar tamamen silinmemi  oldu u halde ictihad etmi , hüküm ve fetva ver-
mi , bir nevi hâkimlik ve yöneticilik yapmõ , sava lara katõlmõ , yönetimin 
kararlarõnõ etkileyecek ölçüde siyasî faaliyetlerde bulunmu lardõr. Ancak 
kadõnlarõn da sahip olduklarõ hak ve yetkilerin uygulamaya geçirilmesi ve 
kadõnlarõn sosyal hayatta aktif rol üstlenmeleri tamamen sosyoekonomik ve 
kültürel art ve ihtiyaçlarla ilgilidir. slâm bu konuda temel hak ve ilkeleri 
belirtmekle yetinmi , geri kalan kõsmõ müslüman toplumlarõn kendi geli im 
seyrine terketmi tir. Bu itibarla kadõnlarõn kamu görevi üstlenmesi ve sosyal 
hayata i tirakleri konusunda daha sonraki dönemin kaynaklarõnda yer alan 
yönlendirme ve kõsõtlamalar, genelde slâm bilginlerinin kendi bilgi, tecrübe 
ve kültür birikimlerinden, toplumda yaygõn telakkilerden, bu yönde ciddi bir 
ihtiyacõn bulunmayõ õndan, biraz da devrin olumsuz artlarõndan kadõnlarõ 
uzak tutma gayretlerinden kaynaklanmaktadõr. 
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Gerek slâm dininin aslî kaynaklarõnda yer alan hükümler gerekse asõr-
lar boyu çe itli bölge ve toplumlarda süregelen uygulama sonucu olu an 
slâm hukuk kültürü, kadõnõn haklarõ ile sorumluluklarõ, aile ve toplum için-
deki rolü, konumu ve kendisinden beklenen ödevler arasõnda uyum ve den-
geyi gözetmeye özel bir önem vermi tir. Öte yandan hak ve sorumluluklarõn 
da õlõmõ, cinslerin imkân ve kabiliyetleriyle de yakõndan ilgilidir. Meselâ 
ataerkil bir aile hayatõnõn egemen olup kadõnõn sosyal hayatta erke e ba-
õmlõ olarak rol üstlendi i dönemlerde kadõnlarõn irtidad, yol kesme, anar i 

ve isyan gibi suçlarõ aslî fâil olarak i lemeyece i dü ünülmü , onlara daha 
hafif cezalar öngörülmü , sava larda da kadõn ve çocuklar ayrõ bir statüde 
mütalaa edilmi tir. Kadõnõn efkati ve e itme yetene i sebebiyle çocu un 
bakõm ve yeti tirilmesinde anneye ve di er kadõn akrabaya erkeklere göre 
öncelik verilmi tir. 

Kadõnõn ba lõcalarõna yukarõda i aret edilen haklarõ yanõnda sorumlu-
luklarõ da vardõr. Kadõnlarõn haklarõ ile sorumluluklarõ birlikte ele alõndõ-
õnda, slâm’õn adalet, hakkaniyet ve denge ilkesinin bu alanda da geçerli 

oldu u görülür. Kadõnlarõn dinî ö retideki konumlarõ da ancak böyle bir 
hak-sorumluluk, yetki-görev da õlõmõ içinde belirginle ir. Aile yapõsõnõn 
korunmasõ, ailede düzenin, huzur ve mutlulu un sa lanmasõ gibi maksat-
larla kendisine yönetim ve aile reisli i hakkõ tanõnmõ  olan kocaya saygõlõ 
olmak kadõnõn ba ta gelen görevlerindendir ve bu husus âyetlerde ve ha-
dislerde önemle vurgulanmõ tõr. Bütün toplumlarda peder ahî bir aile düze-
ninin hâkim oldu u bir dönemde kadõnõn görevlerine a õrlõkla yer vermenin 
gereksiz oldu u dü ünülebilir. Ancak, özellikle ça da  Batõ toplumlarõnda 
ciddi bir aile problemi halini alan sözde “kadõn özgürlü ü” adõ altõndaki ge-
li meler dikkate alõnõrsa, slâm’õn kadõnõn görev ve sorumluluklarõyla ilgili 
olarak koydu u hükümlerin ne kadar önemli oldu u daha iyi kavranõr. 

Aydõnlanma döneminden bu yana toplumsal hayatta kadõn özgürlü ünü 
konu alan pek çok akõm ortaya çõkmõ tõr. Bu akõmlardan en kalõcõ olanõ üphe-
siz, kadõnõn e itimini, sosyal ve siyasi haklarõnõ savunan ve günümüzde de 
etkin bir ekilde varlõ õnõ hissettiren feminizm hareketidir. Kadõnõ sözde, erke in 
eksik ve a a õ ötekisi olarak tanõmlayan bir dü ünce gelene ine meydan okuyan 
feminizm, Fransõz devrimini takip eden bir süreçte, kadõnlara kar õ adaletsiz 
davranõldõ õna ili kin inancõn arttõ õ dü üncesi ile organize olarak, özgürlük ve 
ba õmsõzlõklarõn geni letilip kadõnlara da tanõnmasõ, bu çerçevede kadõnlara oy 
kullanma gibi bir anlamda erkeklerin tekelinde olan siyasi haklarõn verilmesi, 
kadõnlarõn da e itim ve çalõ ma imkânlarõna sahip olmasõ için yürütülen kam-
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panyalarla her zaman gündemdeki yerini korumu  ve genel olarak kadõn hakla-
rõnõn geni letilmesinin tüm toplumsal ilerlemenin genel prensibi oldu unu öne 
sürmü tür. Feminist hareket içinde kadõn ve erke in e itli ini savunan gruplar 
oldu u gibi, kadõnõn biyolojik ve duygusal olarak erke e üstün ve erke in “ta-
mamlanmamõ  kadõn” oldu unu savunan radikal gruplar da yer almaktadõr.  

Feminizmin, kadõn haklarõnõ ve kadõn erkek e itli ini savunmasõ gibi olumlu 
neticelerinin yanõ sõra, genel olarak, kayõtsõz artsõz özgürlük dü üncesiyle, aile 
ve sosyal hayat için vazgeçilmez olan birçok kural ve de eri hiçe sayan veya 
a õndõran görü leri bakõmõndan bazõ olumsuzluklarõ içerdi i de dile getirilmekte-
dir. Feminizmin bu tür a õrõ yorumu, esasen sosyal hayatõn hiçbir alanõnda, 
kadõn olsun erkek olsun, hiçbir insan için geçerli olmayan “Kendi hayatõmõ ca-
nõmõn istedi i ekilde ya amak hakkõmdõr!” anlayõ õnõ, adeta bütün de erlerin 
üstüne çõkarmakta, sonuçta da, dinimizde kutsallõk kazanmõ  olan aile yuvasõnõn 
i reti bir hal almasõna, kadõn ve erke in, aile sorumluluklarõnõ çekilmez bir yük 
ve bir tür esirlik gibi algõlamalarõna yol açmaktadõr. Batõda ve batõlõla ma gayreti 
içinde olan ülkelerde bu hareketin belki de en önemli olumsuz sonucu, aile ba -
larõnõn zayõflamasõna, ailenin e lerin kar õlõklõ ba lõlõk ve fedakarlõ õyla yürütülen 
kutsal bir kurum olmaktan çõkõp her iki taraf için de bencilli in ve çõkar ili kisi-
nin egemen oldu u bir birlikteli e dönü mesine zemin hazõrlõyor olmasõdõr. 

Aslõnda toplumda gerçekle mesi beklenen ortak hedef, gerek kadõna gerekse 
erke e yönelik her türlü ayrõmcõlõ õ ortadan kaldõran, insanõ “insan” olarak gö-
ren, her art ve ortamda onu e it ve saygõn kabul eden bir anlayõ õn yaygõnla -
masõ olmalõdõr. 

On dört yüzyõlõ a kõn slâm tarihi boyunca müslüman toplumlarda, Ba-
tõ’da ortaya çõktõ õ ekliyle bir kadõn sorunu, buna ba lõ olarak da kadõnõn 
ezilmi li i ve kurtarõlmasõ, kadõn haklarõ gibi sosyal hareketler olmamõ tõr. 
Bu olumlu durumu, uygulanan slâm hukukunda kadõnõn ve erke in hak ve 
sorumluluklarõnõn dengeli ve ayrõntõlõ bir biçimde belirlenmi  olmasõndan 
çok, slâm toplumlarõnda hukukî kural ve yaptõrõmlarõn da temelde dinî ve 
ahlâkî bir zemine dayanmõ  olmasõyla, slâm’õn bireye kazandõrdõ õ dünya 
görü ünün, hak ve sorumluluk anlayõ õnõn onun bütün insan ili kilerini 
etkilemekte olu uyla açõklamak daha isabetli olur. 

Ça õmõzda slâm’da kadõn ve kadõn haklarõ konusunda müslüman ve 
gayri müslim yazarlar tarafõndan bir hayli eser kaleme alõnmõ  olup bu mev-
zuda zengin bir literatür ortaya çõkmõ  bulunmaktadõr. Bu geli melerin teme-
linde günümüz müslüman toplumlarõnda kadõn haklarõ ve anlayõ õ konusunda 
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ciddi bir krizin ya anmakta olu undan çok, Batõlõ yazarlarõn kendi toplumsal 
gerçek ve de erlerini, aile hayatõyla ve kadõnla ilgili telakkilerini ölçü alarak 
slâm dünyasõna yönelttikleri tenkitler, Batõlõla ma taraftarlarõnõn aynõ çizgi-
deki önerileri, müslüman yazarlarõn da bunlara cevap verme ve konuyla 
ilgili özele tiri yapma gayretleri yatmaktadõr. Bu konuda samimi olarak or-
taya konacak fikrî mesailerin ve özele tirilerin çok yararlõ olaca õnõ inkâr 
etmeksizin belirtmek gerekir ki, bütün grup ve kesimler gibi kadõnlarõn da 
sevgi, saygõ ve mutluluktan daha çok pay alabilmeleri, müslüman toplum-
larõn, slâm’õn getirdi i hayat anlayõ õnõ, insana verdi i de eri, yükledi i 
a õr sorumlulu u ve insan ili kilerinde hâkim kõlmaya çalõ tõ õ ölçüleri daha 
iyi kavramalarõna ba lõdõr. 

Olu masõnda âdet ve geleneklerin de etkisinin bulundu u ki isel görü -
lerin din telakki edilmesi çok büyük sõkõntõlar do urmaktadõr. Her konuda 
zayõf veya kuvvetli olsun, herhangi bir hadisin, zaman ve çevre faktörünü 
dikkate almadan bir hükme esas ve dayanak yapõlmasõ son derece sakõnca-
lõdõr. Kendince slâm’õ müdafaa etmeye çalõ an veya onun adõna konu an 
kimselerin, eski dönemlerin kendi artlarõnõn iz ve etkilerini ta õyan fõkhî 
görü leri, tek slâmî çözüm olarak takdim etmeleri, hem sorunlarõn çözü-
müne bir katkõ sa lamamakta hem de ya anan olumsuzluklarõn slâm’a mal 
edilmesi gibi olumsuz bir sonuca yol açmaktadõr. Genel ilkeler ve bunlarõn 
belli gelenekleri ve alõ kanlõklarõ olan toplumlarda hayata geçirilme biçimi 
var. Dikkat edilecek hususlardan biri bu ikisini özde le tirmemek, ikincisi 
ise, bir dönemdeki hayata geçirilme biçiminin, o dönemdeki genel artlara 
göre insan haklarõ açõsõndan durumunun ne oldu unu tesbit etmektir. 

C) Kölelik 

Kölelik bilindi i kadarõyla eski Mõsõr, Bâbil, Mezopotamya, eski Yuna-
nistan ve Roma medeniyetlerinden itibaren binlerce yõllõk geçmi i olan eski 
inanç, felsefe ve uygarlõklarda kökle mi  bir kurumdur. slâm’õn gelir gel-
mez yüzlerce yõllõk geçmi i olan ve hemen bütün toplum ve geleneklerde 
kökle mi  olan köleli i kaldõrmasõ neredeyse imkânsõzdõ. Köleli in hemen 
kaldõrõlmasõnõ pratikte imkânsõz ya da faydasõz kõlan ba lõca sebepler un-
lardõ: a) Kölelik, sava  esirlerinin toplu öldürülmelerini önlemesi bakõmõndan 
yararlõydõ. b) Esirlerden köle olarak yararlanma beklentisi sava larda gerek-
siz kan dökülmesini önlüyordu. c) Sava  sonunda kar õ taraf müslüman 
esirleri kölele tirdi inden, slâmiyet’in köleli i tek yanlõ olarak kaldõrmasõ 
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dü ünülemezdi. d) Bu kurumun hemen kaldõrõlmasõ köleler için de çok ciddi 
ekonomik ve sosyal buhranlar do urmasõ muhtemeldi. 

Bütün bunlara ra men slâm dini kölelerin durumlarõnõ iyile tirme yö-
nünde çok önemli yenilikler getirdi. Öncelikle slâm’õn getirdi i e itlik ilkesi-
ne göre, hür-köle ayõrõmõ yapõlmaksõzõn bütün insanlar bir erkek ile bir ka-
dõndan yaratõlmõ tõr (el-Hucurât 49/13). “ nsanlarõn hepsi Âdem’den gelme 

olup Âdem’i de Allah topraktan yaratmõ tõr” (Tirmizî, “Menâkõb”, 73; Ebû 
Dâvûd, “Edeb”, 111). Kadõn olsun erkek olsun mümin bir köle, yine kadõn 
olsun erkek olsun Allah’a ortak ko an hür bir kimseden daha de erlidir (el-
Bakara 2/231). Hür-köle farkõ gözetilmeksizin “Müslümanlar karde tir” (el-
Hucurât 49/10). Hadislerde bu karde lik ilkesine daha da açõklõk getirilmi tir: 
“Köleleriniz sizin karde lerinizdir. Onlara yedi inizden yedirin, giydi inizden 

giydirin. A õr bir i  yüklemeyin; yüklerseniz onlara siz de yardõm edin” 
(Buhârî, “Îmân”, 22; Müslim, “Eymân”, 40); “Kölelerinize, kölem, câriyem de-

meyin; o lum, kõzõm deyin” (Buhârî, “Itk”, 17; Müslim, “Elfâz”, 3). Hanefîler’e 
göre bir köleyi bilerek haksõz yere öldüren kimse ölümle cezalandõrõlõr. Mâli-
kîler’e göre de efendisi tarafõndan dövülerek sakatlanan köle hâkim kararõy-
la özgür bõrakõlõr. Nitekim bir hadiste, “Kim kölesini döverse onun cezasõ 

kölesini âzat etmekle yerine getirilir” (Müsned, II, 25, 61) buyurulmu tur. 

Hz. Peygamber sava  durumu dõ õnda, hür bir insanõ yakalayarak köle-
le tirmeyi yasaklamõ tõr. slâm dini, sava  veya do um yoluyla süren köle-
li in hafifletilmesini ve zamanla ortadan kaldõrõlmasõnõ sa lamaya yönelik 
olarak da tedbirler almõ tõr. Nitekim Kur’ân-õ Kerîm’de (bk. el-Bakara 2/177; 
el-Beled 90/13) ve hadislerde (meselâ bk. Buhârî, “Itk”, 1; “Keffârât”, 6; Müs-

lim, “Itk”, 5, 6; Ebû Dâvûd, “Itk”, 14; bn Mâce, “Itk”, 4; Tirmizî, “Nüzûr”, 20; 
Dârimî, “Nikâh”, 46) gönüllü olarak köle âzat etme en de erli ibadetlerden 
sayõlmõ tõr. Bazõ suçlarõn ve hatalõ davranõ larõn günahlarõndan temizlenmek 
için köle âzat edilmesi art ko ulmu tur. Kur’ân-õ Kerîm’e göre bir köle öz-
gürlü ünü kazanmak amacõyla kendi bedelini ödeyerek anla ma yapmak 
(mükâtebe) isterse, efendisi bu teklifi kabul etmeli ve ödeyece i bedeli kazan-
masõ için ona süre tanõmalõdõr (bk. en-Nûr 24/33). Bir kõsõm slâm hukukçula-
rõna, özellikle Zâhirîler’e göre, bu âyetteki emir ifadesi vücûb anlamõnda 
olup, müslüman bir kölenin mükâtebe sözle mesi yapmak istemesi halinde 
efendisi bunu kabul etmek zorundadõr. Öte yandan, köleye verilen özgürlük 
vaadinden dönülemez. Efendisinden çocuk do uran câriye (ümmü’l-veled) 
onun ölümünden sonra kendili inden özgür olur. Efendi kölesini hayatta iken 
âzat edebilece i gibi ölümünden sonraya ba lõ olarak da âzat edebilir. 
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Kur’ân-õ Kerîm’de, kölelerin özgürlü ünü sa lamak üzere devletin büt-
çeden bir pay ayõrmasõ öngörülmü tür (et-Tevbe 9/60). Sava  esirlerine 
-kamu yararõnõ göz önünde bulundurarak- özgürlük verme hususunda dev-
let ba kanõna takdir yetkisi tanõnmõ tõr. 

Kölenin toplum içindeki sosyal ve geleneksel statüsü haliyle, slâm hu-
kuk doktrinine de yansõmõ , bu kölenin hukukî statüsünün ayrõntõlõ, ço u 
defa da hür insanlara göre farklõ bir ekilde ele alõnmasõ sonucunu do ur-
mu tur. Genelde hukuk hayatõyla, hukukî hak, yetki ve sorumluluklarla 
ilgili olarak kendini gösteren bu farklõlõ õn sebebi, hukukun toplumsal art 
ve vâkõalarla olan yakõn ilgisidir. Dinî ve ahlâkî mükellefiyetler açõsõndan 
köle, kural olarak hür kimse gibidir. Buna kar õlõk köle borçlar, e ya, ticaret, 
aile, ceza hukuku gibi alanlarda hür insanlara göre farklõ hükümlere tâbi 
olmakla birlikte, haklarõnõn kõsõtlandõ õ oranda mükellefiyetleri de azaltõlarak 
hak ve borçlarõ arasõnda mâkul bir denge kurulmu tur. Meselâ, köleye mülk 
edinme hakkõ tanõnmamasõna uygun olarak, malî sorumluluk da yüklenme-
mi , buna kar õlõk, efendisi ile hürriyet sözle mesi yapan mükâteb köle veya 
efendisi tarafõndan yetkili kõlõnan (me’zûn) köle ise belli derecede ehliyete 
sahip oldu u için aynõ oranda malî ve hukukî sorumlulu a tâbi tutulmu tur. 
Kölenin bazõ cezaî sorumluluklarõnõn da hür kimseye göre daha az olu u bu 
anlayõ õn sonucudur. Aile hukuku alanõnda, ahsa sõkõ sõkõya ba lõ haklarda 
köle ile hür ayõrõmõ gözetilmezken, malî yönü de bulunan konularda köle ve 
câriye için hak ve yükümlülüklerde bazõ kõsõtlamalar ve farklõlõklar söz ko-
nusu olmu tur. 

Köleli in devam etti i dönemlerde müslümanlar, Kur’an ve Sünnet’teki 
ö retiye uygun olarak, ço unlukla köle ve câriyelerine birer aile üyesi olarak 
bakmõ lar, ayrõca köle satõn alõp âzat ederek Allah rõzâsõnõ kazanmayõ ahlâkî 
bir uur olarak sürekli canlõ tutmu lardõr. slâm tarihinin hiçbir döneminde 
kölelik önemli bir kazanç ve üretim aracõ olarak görülmemi tir. Buna kar õ-
lõk Batõ’da köle ticareti yapmak ve köleleri bir üretim aracõ olarak kullanmak 
temel bir zihniyet ve uygulama olarak sürmü tür. Özellikle Amerika’nõn 
ke finden sonra köle ticareti ve bu ticaretin kayna õ olarak görülen Afrika 
kõtasõndaki köle avcõlõ õ, asõrlar boyunca en vah i ve deh et verici yöntem-
lerle sürdürülmü ; gerek avlama gerekse gemilerle ta õma sõrasõnda milyon-
larca zenci telef olmu , sa  olarak pazarlara sürülenler ise ölenlerden daha 
anslõ olmayõp akla gelmedik acõlar ya amõ lardõr. Batõ’da köleli in fiilen 

ortadan kalkmasõ, bazõ insanî yakla õmlar yanõnda, daha çok sanayiin ge-
li mesi ve insan gücünün artõk hem pahalõ hem de verimsiz hale gelmesiyle 



328 LM HAL 

mümkün olmu tur. slâm köleli i tamamen kaldõrmayõ hedefledi i, bunun 
için gerekli tedbirleri aldõ õ ve kapõyõ açõk bõraktõ õ için dünya köleli i kal-
dõrmaya karar verdi inde müslümanlar buna kolaylõkla katõlabilmi lerdir; 
dinleri bu konuda onlar için bir engel de il, te vik unsuru olmu tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


