
II. Abdülhamid Döneminde

Osmanlı 
Hilâfetine  
AykIrI BAkIşlAr



II. Abdülhamid Döneminde

Osmanlı 
Hilâfetine  
AykIrI BAkIşlAr

Ahmet misBAh DemircAn

istAnBul, 2017

İŞARET YAYINLARI: 197  
Araştırma - İnceleme

Eserin Adı ve Yazarı  
II. Abdülhamid Döneminde 

OSMANLI HİLÂFETİNE AYKIRI BAKIŞLAR 
Ahmet Misbah Demircan

1. Baskı: İstanbul, 2017

© İşaret Yayınları

Yayın Yönetmeni  
Dr. İsmet Uçma

Mizanpaj  
DBY Ajans

Kapak Tasarımı  
Yunus Karaarslan

Baskı-Cilt  
Şenyıldız Yay. Matbaacılık Ltd. Şti. 

Gümüşsuyu Cad. Işık Sanayi Sitesi No: 19/102 
Topkapı / İstanbul Tel: 0212 483 47 91-92 

(Sertifika No: 11964)

ISBN 978-975-350-335-8

Sertifika no: 15826

Mizanpaj programı: InDesign  
Karakter: Utopia Std  

Font/Satır arası  
Metin: 10,5/14,2 pt.  
Dipnotlar: 9/12 pt.

İŞARET YAYINLARI  
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ünal Han No: 21/1  

34110 Cağaloğlu / İstanbul  
Tel: +90 212 519 17 28 - 528 30 63 Faks: +90 212 528 30 59  
isaret@isaretyayinlari.com.tr • www.isaretyayinlari.com.tr



__• 4 •__ __• 5 •__

Yeni Sistem Arayışı ve  
Hilafet Tartışmaları

Hafıza gerek insan için gerekse şirketler, kurumlar, şehirler, 
toplumlar ve devletler için çok önemli bir donanımdır. Daha da 
açık bir ifadeyle, kimin ya da neyin bir kimliği, kişiliği varsa, o 
kimlik ve kişiliğe hafızasıyla sahiptir. Bilişim teknolojisinde bile 
bilgisayar, tablet ve telefon gibi akıllı cihazlar hafıza kapasitele-
riyle değer kazanmaktadır.

Medeniyetimizin hafızasını teşkil eden geleneksel kurum-
larımızdan “Hilafet”, Müslüman toplumların aklı mesabesindeki 
tepe yönetimini, coğrafyamızın ruhunu, Müslümanların inanç 
esaslı birliğini temsil eden çok önemli bir kurumdur. 

Bir kavram olarak hilafet, İslam medeniyetinin başat kav-
ramlarından biri olduğu gibi, şahsi hafızamızda da önemli bir 
yer tutmaktadır. Yüksek lisans tezi olarak Sultan II. Abdulhamit 
Han dönemindeki hilafet tartışmalarını araştırmayı seçmiş ol-
mamın bunda önemli bir payı bulunmaktadır. 

“II. Abdulhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Ba-
kışlar” isimli tezimizi 1998 yılı sonlarında tamamlayarak hoca-
mıza teslim etmemizin üzerinden 18 yılı aşkın bir süre geçmiş 
bulunuyor. İlginçtir ki, 200 yıldır, hilafet tartışmalarını da içeren 
sistem tartışmaları bugün hâlâ devam etmektedir. Tezimizle bu 
tartışmalardaki usul ve esasa ışık tutma çabamız bize o günkü 
analizlerimizin bugün de güncelliğini koruduğu kanaatini ver-
mekte, söz konusu çalışmamızın bir kitap halinde okuyucuya 
sunulmasının yararlı olacağını düşündürmektedir. 

Bir yerel yönetici ve tefekkürü ihmal edilemez bir sorum-
luluk olarak gören bir vatandaş olarak bu sistem tartışmalarının 
son derece yararlı olduğuna inanmaktayım. Bu inançla yeni ve 
iyi bir yönetim sisteminin kurulması için üzerime düşen katkıyı 
vermeye çalışıyorum. Geçmişteki hilafet tartışmalarının iyi an-
laşılması, bugünkü sistem tartışmalarımıza da katkı sağlayacağı 
için son derece önemlidir. Adı her ne olursa olsun, herhangi bir 
sistem gelişmenin önünü tıkıyor, hatta devlet aygıtının düzgün 
çalışmasını sağlayamıyorsa, o sistemin gözden geçirilmeye, ge-
rekirse yenisiyle değiştirilmeye ihtiyacı var demektir. İyi işleyen 
bir sistem arayışı, hayat devam ettikçe kaçınılmaz bir ihtiyaç ola-
rak daima kendini hissettirmeye devam edecektir. Bu cihetle, biz 
de sorunların gerçekçi bir şekilde tespit edilip tartışılmasına, za-
manın gerekleri göz önünde bulundurularak uygulanabilir çö-
züm önerileri sunulmasına devam edeceğiz. 

Maalesef geçmişte hilafet tartışmaları bu evrensel prensibe 
uygun olarak yapılamamıştır. Yapılamadığı için de Sanayi Dev-
riminin düşünce ve siyaset dünyasında oluşturduğu dalgalan-
malar karşısında bocalayıp tarım toplumlarının mahkûm olduğu 
azgelişmişlik sınırlarını aşamamışızdır. Cumhuriyetle birlikte gö-
reli olarak mevzii bir gelişmişliğe ulaşmış olsak bile, demokrasi-
miz bütün kurumlarıyla layığı gibi gelişememiş, kökleşememiştir. 

Osmanlı’nın son 50 yılında her gün siyasi meşruiyetin kay-
nağı tartışmaları devam etmiştir. Dünya bilişim ve iletişim çağını 
yaşarken, bizim hâlâ Batı medeniyeti tarafından oluşturulan de-
ğerlerimize aykırı düşünce akımlarına kapılmamız bu yüzdendir. 
Hukukta, ekonomide, mimaride, edebiyat-kültür ve sanatta, so-
kaklarımızda, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda insan kaynağı ye-
tiştirmekte çağın gerisinde kalmış sorunlar yaşamamız bu yüz-
dendir. Öyle ki, Müslüman ülkelerin yaşadığı bütün sosyal, siyasi 
ve ekonomik problemlerin başlıca kaynağının bu ana sebepten 
kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geleceğimizi belirleme potansiyeli bulunan böyle bir tar-
tışma döneminde, yüksek lisans tezimizin bir kitap olarak oku-
yucuya sunulması teklifini, yaşadığımız tartışmalara müspet 
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katkı sağlama potansiyeli nedeniyle kabul ettim. Zira dönemleri 
farklı olsa da tartışma usulü ve sorunlar arasında göz ardı edil-
mesi mümkün olmayan benzerlikler bulunmaktadır. 

Gerçek şu ki, kaynağını bu topraklardan alan yerli ve milli 
bir siyasi sistemimiz, bu sistemin bizim tarafımızdan yapılan bir 
anayasası, bu anayasaya dayanarak çıkarılmış kanun ve kararna-
melerimiz olmadan ilerlememiz ve dünyanın lider ülkeleri ara-
sında yer almamız mümkün gözükmemektedir. 

Hilafet tartışmaları, özü itibariyle bugün yaptığımız tartış-
malarla hemen hemen aynı içeriğe sahiptir. Konu, o gün de bu-
gün de coğrafya ve inanç birliğiyle, birliğin sağlayacağı güç ve 
kudretle ilgilidir. Tartışmalarda amaçlanan, birliktir, ilerleme-
dir, kalkınmadır, zamanı yakalamaktır. Ne yazık ki, bu tartışma-
lar olumlu bir yapılanmayla taçlandırılamamış, çabalar gözeti-
len hedefle hiç bağdaşmayan bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Dileğimiz, bu süreçten gerekli dersi çıkararak bugün vardı-
ğımız sonuçları medeniyetimizin büyük tefekkür havuzuna ekle-
mek, fikirlerimizi bu havuzun mayasıyla yoğurarak milletimizin 
ve Müslüman toplumların birliğine, dirliğine, gelişip yükselme-
sine katkı sağlayacak bir tefekkür ve bakış açısı inşa etmektir. 

Ahmet Misbah Demircan 
İstanbul, 2017
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Takdim

Batı Medeniyetinin Reform ve Rönesans hareketleriyle yük-
selişe geçtiği dönem, İslam Medeniyetinin de birçok kurumuyla 
önce durağanlığa, ardından da inişe geçtiği dönemin başlangı-
cıdır. Allah’ın “İşte biz (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında 
(böyle) döndürür dururuz (Âliimran/140).” şeklindeki değiş-
mez yasası, toplumların yaşadığı zafer ve yenilgi, üstünlük ve 
zillet, güçlülük ve zayıflık gibi sosyolojik durumların o toplum-
ların bizzat kendi yönelimlerinin bir sonucu olarak ortaya çık-
tığı şeklinde anlaşılmalıdır. Nitekim  “Bir toplum hâlihazırdaki 
tutumunu değiştirmedikçe Allah da o toplumun gidişatını de-
ğiştirmez (Ra’d/11)” hükmü, Allah’ın toplumların gidişatı hak-
kında uyguladığı değişmez yasaya işaret etmektedir.

O halde Müslüman aydınlara, bilim ve düşünce adamla-
rımıza düşen en önemli görev, Allah’ın evrene koyduğu fizik-
sel ve biyolojik yasaları anlamaya çalıştığımız gibi, toplumların 
hayat akışını denetleyen sosyolojik yasaları da doğru ve vuku-
fiyetle kavramak; tarihe, kültüre, medeniyet sorunlarına bu ya-
salar doğrultusunda bakmak; zafer ve mağlubiyet dönemlerini 
başlatan sosyolojik amilleri doğru analiz etmek; dolayısıyla İs-
lam dünyasının bugünkü hazin durumuna gerçekçi, uygulana-
bilir ve sürdürülebilir çözümler önermektir.

Bu ağır ve ihmal edilemez görev, tefekkür sahibi hiçbir 
Müslüman’ın kaçınamayacağı, kaçınmaması gereken bir so-
rumluluktur. Çünkü medeniyetlerin yükseliş ve düşüş süreç-
lerini yönetme sorumluluğu, öncelikle toplumların bilinçlen-
dirilmesinden sorumlu aydın, eğitimci ve ediplerin sırtındadır. 
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Önsöz

Hilâfet müessesesi, müslümanların gündemine, Hz. Peygam-

ber’in vefatı ile girmiş ve o günden sonra, yine müslümanların 

ortak düşünceleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bu konuda ke-

sin olan bir husus varsa o da şudur ki, Kur’an ve Sünnet, hilâfet 

müessesesini açıkça ele almamış, müslümanların kıyas ve içti-

hatlarına bırakmıştır.

Hz. Peygamber’in vefatı ile gündeme gelen ve ilk halife ola-

rak Hz. Ebû Bekr’in seçilmesiyle devam eden süreç, İslâm tari-

hinde, Sünnî dünyanın üzerinde ittifak ettiği, genel anlamda 

ideal denilebilecek bir dönemi başlatmıştır.

Hulefâ-i Râşidîn dönemi olarak bilinen bu devreden sonra, 

İslâm tarihinde meydana gelen yönetim değişiklikleri, hilâfet ku-

rumunu, önce sultanlığa, ardından da, verasetle intikal eden bir 

saltanata dönüştürmüştür.

Emevî ve Abbâsî dönemlerinden sonraki Mısır Abbâsî hilâ-

feti, nesebiyet açısından ortaya çıkış biçimi ve siyasî güçten yok-

sun halifenin, kendisini yönlendiren gücün tasdik makamı ha-

line gelişi ile, hilâfet kurumunun, siyasî ve askerî güce sahip bir 

makam olması taleplerinin yeniden ortaya çıkışının en önemli 

nedeni olmuştur.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ile başlayan yeni süreç, 

hilâfet makamının, bir rivayete göre son Abbâsî halifesi tarafın-

dan kendine devredilmesine neden olmuş ve başta Mekke şerifi 

olmak üzere, diğer müslüman toplumların da zaman içerisinde 

Siyasetçiler bu zemin üzerinde oluşan aydınlanmayla toplum-
ları yönetip yönlendirirler. Bu zeminden yoksun toplumlarda si-
yaset sınıfı sadece “idare-yi maslahat” eyler, ne gelişmelerin isti-
kametini belirleyebilir ne de kalıcı çözümler üretebilir. Toplum, 
Aydın ve Siyaset… Bunlardan her biri ancak tefekkürle yoğrul-
muş, bilgi ve sanatla donanmış, tarihin güzel günlerinden bes-
lenmiş olması durumunda güçlü ve muktedir bir triyo oluştura-
bilir, toplumu ancak o zaman ileriye doğru fırlatabilir.

Bu çalışmanın müellifi Ahmet Misbah Demircan, bir siyaset 
ve düşünce adamı olarak üzerine düşen sorumluluğu cesaretle 
yüklenmiş ve kendi medeniyetimiz ile Batı medeniyeti arasındaki 
belirgin ayıraçlardan biri olan Hilafet konusunu, tarihimizin en 
netameli günlerinde cereyan eden tartışmalar ekseninde tekrar 
araştırıp yorumlayarak kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunmuştur.

Hilafet konusu, İslam’ın siyaset alanına ilişkin ana teorile-
rinden biri olması hasebiyle daha pek çok araştırmanın konusu 
olmaya devam edecektir. Ancak Demircan, bizzat pratik siyase-
tin içinden gelen bir düşünür olarak konuya geniş bir kapı ara-
lamış, bazı noktalarda alışılagelmiş yorumlara aykırı bir gözle 
bakabilmeyi başararak tefekkür sahiplerine yeni bir perspek-
tif sunmuştur.

İşaret Yayınları olarak, bu değerli çalışması vesilesiyle Ah-
met Misbah Demircan’ı tebrik eder, yeni çalışmalarında başa-
rılar dileriz. 

Dr. İsmet UÇMA 
İstanbul, 2017
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Osmanlı sultanlarını halife olarak benimsemeleri sonucunu do-
ğurmuştur.

Bu tarihten sonra, Osmanlı sultanlarının halifelik üzerine 
vurgu yapmaları, Batılıların başlattığı sömürge ve istilâ politika-
larının İslâm ülkelerinde bir zulüm ve baskı aracı haline gelme-
sinden sonraya rastlamaktadır.

Bu süreçte hızlanarak devam eden ve özellikle II. Abdülha-
mid döneminde, Osmanlı devletinin dış siyasetinde önemli bir 
yere oturan İttihad-ı İslâm politikası, bir taraftan hilâfeti güçlendir-
meye doğru giderken, diğer taraftan da hilâfet kurumunun daha 
ciddi bir şekilde sorgulanmasına ve özellikle halifenin Kureyş’ten 
olması gerektiği fikrinin, altı çizilerek tartışılmasına yol açmıştır.

Tezimizin konusu olan İmâmet ve Hilâfet Risâlesi ile Hilâfet-i 
Muazzama-i İslâmiyye işte bu dönemde kaleme alınmış iki 
önemli vesikadır.

İmâmet ve Hilâfet Risâlesi; genel olarak, Osmanlı sultanları-
nın, hilâfet kurumunu –yukarıda vermeye çalıştığımız tarihî seyri 
içerisinde– zorla ve gayr-i İslâmî olarak ele geçirdiğini, Kureyşîlik 
şartı gereği sultanların gerçek halife olamayacaklarını ve ayrıca 
halifeliğin babadan oğula geçemeyeceğini savunmaktadır.

Hilâfet-i Muazzama-i İslâmiyye risâlesi ise, genel olarak 
İmâmet ve Hilâfet Risâlesi'ndeki iddiaların şer‘î olan kısmına 
yine şer‘î açıklamalar ve cevaplar getirmektedir. Bu yapılırken 
de, delil olarak hadis-i şerifler gösterilmekte ve bunlar iddiaları 
cevaplayacak şekilde yorumlanmaktadır. Kullanılan hadis-i şe-
riflerin Kütüb-i Sitte'den seçildikleri söylense de, çoğunluğu ha-
dis ilmi tekniği açısından zayıftır.

Çalışmamızın ana konusu II. Abdülhamid Döneminde 
Hilâfet Meselesini Tartışan İki Risâle'yi Latin harflerine aktarmak 
ve muhtevalarını vermek olsa da, Giriş kısmında, hilâfet me-
selesini İslâm tarihinin bütünlüğü içerisinde ele almaya çalış-
tık. Gelişen olayları, tarihî seyri bağlamında inceledikten sonra, 
özellikle II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı toplumundaki 
aydınlarla siyaset adamlarının düşünce ve eylemlerini araştır-
mayı hedefledik. Böylelikle, her iki risâlenin yazıldığı dönemdeki 

siyasî ve fikrî atmosferi yakalamış ve efkâr-ı umumiyeyi yansıt-
mış olacaktık. Bu arada, yazılmalarına neden olabilecek iç veya 
dış politik gelişmelerden Tanzimat ve Batılılaşma hareketlerine 
kadar, her türlü sosyo-politik hadiseden ipuçları çıkarmanın da, 
risâlelerin daha iyi anlaşılmasındaki en önemli parametreler ol-
duğunu belirtmeliyiz.

Bu amaçladır ki, çalışmamızı giriş, üç ana bölüm ve sonuç 
şeklinde düzenledik.

Giriş bölümünde, hilâfet hakkındaki genel değerlendir-
melerden yola çıkarak, hilâfetin ne anlama geldiğini ve müslü-
manlar tarafından nasıl algılandığını vurgulamaya çalıştık. Hz. 
Peygamber’in vefatı sürecinde yaşanılanlara değinerek ilk dört 
halife dönemini kısaca ele aldık. Daha sonra, halifeliğin; Emevî, 
Abbâsî, Fâtımî ve Endülüs Emevî Halifelikleri ile Mısır Abbâsî 
Hilâfeti ve nihayet Osmanlı devletinin klasik dönemindeki safha-
larını özetlemeye çalıştık. Bunu yapmamızın sebebi de, risâlelerde 
bu dönemlere atıflarda bulunulmuş ve halifenin seçimi, vazife-
leri, halifede bulunması gereken şartlar ve veliahtlık gibi konu-
ların ele alınmış olmasıdır.

Emevîler'de hilâfetin babadan oğula geçmesini yorumla-
yan İbn Haldûn'un, “Bir cemiyeti, milleti ve ümmeti sevk ve ida-
rede asl olan asabiyettir. Tarihî seyri içerisinde dönemini tamam-
layan Kureyşîlik özelliği kendiliğinden ortadan kalkmıştı” sözü, 
risâlelerdeki bazı iddialara çok önceden verilmiş bir cevap ni-
teliğindedir.

I. Bölüm'de, XIX. yüzyılda başlayan yeni hilâfet tartışma-
ları ele alınmaktadır. Bu meyanda, Osmanlı devletinin askerî 
modernleşme süreci ve bu sürecin ortaya çıkardığı Batılılaşma 
ve hürriyetçilik kavramları etrafındaki yeni rejim arayışları, yeni 
hilâfet anlayışını ve bu konudaki tartışmaları doğuran temel ne-
denler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Osmanlı devletinin Batı karşısında aldığı askerî yenilgile-
rin, Osmanlı siyasî düşüncesindeki değişimin temel sebebi ol-
duğu tarihî bir hakikattir. Osmanlı devletinin, eski gücüne tek-
rar dönebilmek için başlattığı askerî yapılanma ve modernleşme 
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