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Öz: Bu makale, Erzincan Mevlevîhânesi Postnişini Şeyh Ebu’l-Kemâl İbrahim Hakkı el-Kemahî (el-

Mevlevî) tarafından Osmanlı Padişahı Sultan Mehmed Reşad V’a nasihat etmek ve onu siyasî, sosyal 

ve dinî konularda aydınlatmak için kaleme alınmış Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd isimli 

risale/siyasetnâme’yi incelemektedir. Risale, 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başlarına 

kadar Osmanlı toplumunda aksayan, yanlış giden bazı sosyal ve dinî konulara dikkat çekmekte ve 

Sultan’a tavsiyelerde bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Siyaset, Sultan Reşad, İbrahim Hakkı, İslamcılık 

Abstract: This article examines the work of Erzincan Mevlevî Sufi Lodge Master Şeyh Ebu’l-Kemâl 

İbrahim Hakkı el-Kemahî (el-Mevlevî), Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd, which was written to guide the 

Ottoman Sultan Mehmet Resad V (r.1909-1918) in political, social, and religious issues. The article 

presents the major political, social, and religious issues of the period from the perspective of a Sufi 

master.  
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GİRİŞ 

Bu makalede, Osmanlı devri siyasetnâme/nasihatnâme’lerinin son örneklerinden olan 

Erzincan Mevlevîhânesi Postnişini Şeyh Ebu’l-Kemâl İbrahim Hakkı el-Kemahî (el-

Mevlevî)’nin, Sultan Reşad (V. Mehmed)’a yazdığı Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd adlı 

risale/siyasetnâme’sini değerlendireceğiz. Risale üzerinde daha önce bir tanıtım ve 

sadeleştirme çalışması yapılmıştır. Değerli bir araştırmacı müellifin hayatını, eserlerini, 

risalenin transkibini ve sadeleştirilmiş bir metnini yayımladı.1 Biz, devrin sultanına öğütler 

veren bu risale/siyasetnâme’de müellifin değindiği siyasî, sosyal ve dinî konuları, yazıldığı 

dönemi dikkate alarak tarihsel açıdan ve Osmanlı siyasetnâme geleneği açısından 

değerlendirmeye çalışacağız. 

Bilindiği gibi siyasetnâmeler, sultanlara veya devlet adamlarına iyi yönetimin yollarını 

gösteren siyasî, ahlakî, dinî ve sosyal içerikli eserlerdir. Dönemin yöneticilerine idarî 

aksaklıkları göstererek pratik çözüm önerileri sunarlar. Kadim bir uygulama olan bu gelenek, 

yazılı bir anayasanın bulunmadığı dönemlerde idarecilere yol göstermede önemli bir yöntem 

idi. İslamî literatürde, VIII. yüzyıldan itibaren başlayan siyasetnâme yazma geleneği, 

Osmanlılar devrinde de devam etti. Osmanlı öncesi devre ait eserlerin tercümeleriyle2 başlayan 

                                                           
1 Faruk Tuncer, Osmanlı Sarayında Vatansever Bir Hoca’nın Haykırışları!..Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi –Hayatı 

ve Eserleri, İstanbul Basın Yayın Matbaacılık, 1999.  
2Örneğin en son II. Abdülhamit döneminde Mehmed Nâhifî Efendi, Nehcü’s- sülûk fî siyâseti’l-mülûk adlı 12. 

yüzyılda yazılmış ve Selahaddin Eyyubî’ye sunulmuş Ebü'n-Necib Abdülkadir b. Abdullah b. Muhammed 

Sühreverdi’ye ait bir siyasetnâmeyi tercüme ederek, Sultan’a takdim etmiştir. Bkz.Ebü'n-Necib Abdülkadir b. 



 

  

Bir Mevlevî Dedesi’nden Sultana Öğütler: “Şemsü’l-İrşâd Li Sultân Reşâd” Adlı Siyasetnâme 

 
Journal of History Studies 

JHS 

12 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 
 

bu tür, XVI. yüzyıldan sonra kısmen şekil değiştirerek devam etti ve adına daha ziyade 

“ıslahatnâme” veya “layiha” diyebileceğimiz metinler ortaya çıktı. 

Osmanlı siyasetnameleri, Osmanlı siyaset düşüncesini anlamamızda, bize bazı ipuçları 

vermenin yanı sıra toplumun sosyal, dinî, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında da önemli 

bilgiler sunmaktadır. Örneğin, devlet idaresinde ortaya çıkan aksaklıklar, adaletin ihlâli, 

toplumun benimsediği geleneklerden sapmalar, devlet kurumlarındaki bozulmalar, rüşvet, 

adam kayırma, askeriyenin bozulması, mali istikrarsızlık, yöneticilerin sorumluluk ve 

yetkilerini aşması gibi durumlarda başta halifeler olmak üzere diğer devlet görevlilerini 

uyarırlar. Osmanlı siyasetnameleri, nizam-ı âlem, erkân-ı erbaa, kanûn-ı kadîm, dâire-i 

adliyye, dîn ü devlet gibi temel kavramlar ile; devlet kurumları olarak, saltanat, sadaret, ilmiye, 

ordu, reâyâ, hazine ve divân-ı hümâyun; ilkesel kavramlar olarak da; adalet, istişare, liyakat, 

emanet ve ehliyet gibi kavramlar üzerinden konuyu ele alırlar. Klasik Osmanlı siyaset 

düşüncesinin merkezinde nizâm-ı âlem fikri yer alır. Osmanlı toplumuna mensup herkesimin 

adaletle yönetilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması, devletin temel fonksiyonu olarak 

belirlenmiştir. Bunun gerçekleşmesi için de kanûn-ı kadîme dayanmak gerekir. Sosyal düzenin 

ve barışın tesisi için ise, ahlakî ve dinî değerlerin ihya edilmesi önerilir.3 

Bu eserler, bir anlamda yazıldıkları devrin entelektüel zihin dünyasını yansıtırlar. Osmanlı 

siyaset düşüncesine ve resmî ideolojiye uygun kaleme alındıklarından, kullandıkları kavramlar, 

kurumları yorumlayışları, savundukları ilkeler ve eleştiriler resmî yazışmalardaki söyleme 

uyum gösterir. Ancak, bazı meselelere yaklaşımları ve çözüm önerileri, devre göre farklılık arz 

edebilir.4 Bazı siyasetnâme yazarları kendi siyasi, sosyal ve dini kaygılarını toplumsal 

kaygıların yerine koymuşlardır. İşte, Erzincan Mevlevîhânesi Postnişini İbrahim Hakkı el-

Mevlevî’nin, Sultan Reşad’a (V. Mehmed) hitaben yazdığı Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd adlı 

risalesi, devletin içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve dinî durumu yansıtırken, yazarın şahsî 

endişelerini de dile getirmesi bakımından dikkate alınması gereken bir eserdir. İbrahim Hakkı 

Efendi siyasetnâme/risale’sinde geleneksel yönetim biçimini yani hilafeti savunurken, Sultan 

Reşad devri idaresini kıyasıya eleştiriyor. Osmanlı toplumundaki dinî ve ahlakî değerlerin 

yozlaşmasından endişe ediyor. Çözüm olarak, klasik Osmanlı siyasetnamelerinde zikredildiği 

gibi kanûn-ı kadîme bağlılık, dinî ve ahlakî değerlerin ihya edilmesi, adaletin kurumsallaşması, 

devlet kurumları arasında uyum, liyakat, emanet, ehliyet ve istişare gibi kavramlar üzerinde 

duruyor. 

A. Risâlenin Yazarı Ebu’l-Kemâl İbrahim Hakkı el-Mevlevî Kimdir? 

İbrahim Hakkı Efendi’nin kimliği ve hayatı üzerine bir kitap ve birçok makale 

yayımlanmıştır. Bu nedenle hayatı üzerinde durmayacağız. Ancak risaleyi değerlendirirken 

bazı noktaların açığa kavuşması için gerektiğinde hayatından bahsedilecektir. Kendisi aslen 

Erzincan/Kemah’lıdır ve küçük yaştan itibaren İslamî ilimler tahsil etmiş bir din âlimi, aynı 

zamanda bir mevlevî şeyhidir. Dini gayelerle sık sık seyahat eden bir vâiz (sarayvâizi), siyasî 

ve sosyal meselelere çözüm arayan bir aydın, bir mütefekkir ve bir (İslamcı) yazardır.5 

                                                                                                                                                                        
Abdullah b. Muhammed Sühreverdî, Nehcü's-süluk fi siyâseti'l-müluk/Meliklerin ve Ülkelerin İdaresinde Tutulacak 

Yol ve Yöntem, Tercüme Nahifi Mehmed Efendi, Sadeleştiren Hüseyin Algül, Tercüman Gazetesi, (Tercüman 1001 

Temel Eser ; 80) İstanbul 1974.  
3 Coşkun Yılmaz, “Siyasetnâme-Osmanlı Dönemi” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, s. 

307-308, İstanbul 2009, s.306-308.  

 4 Yılmaz, agm., 308. 
5Ebu’l-Kemal İbrahim Hakkı, Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, “Dersaâdet Mürettibin-i Osmâniyye Matbaası, 

1329/1911, s. 1-26; Tahir Erdoğan Şahin, Erzincan Tarihi, Erzincan 1987, c. II., s. 274-276;  Hasan Hüseyin 

Ceylan, Cumhuriyet Dönemi Din ve Devlet İlişkileri,, Rehber Yayınları,  Ankara 1991, s. 31-34; Ali Birinci, 

“Kemahlı Şeyh İbrahim Hakkı’nın Serencamı”  TY, S. 110, 1996, s. 4-7; Ömer Menekşe, Kemah Âlimleri, 
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Onun, İslamcı fikirleri benimsemesi, öncelikle aldığı dinî eğitim, Konya’da mevlevî 

büyüklerinden aldığı tasavvufi terbiye ve ‘mesnevîhanlık’ gibi kazanımların yanısıra Mısır’da 

bulunduğu süre içinde İslamcılık hareketinin önde gelen temsilcilerinden Cemaledddin Afgânî 

(1839-1897) ve öğrencisi Muhammed Abduh’un (1845-1905)fikirlerinin tesiri ile olsa 

gerektir.6 Onun, Mısır’da M. Abduh’la görüştüğü kesin değildir. Ancak İbrahim Hakkı Efendi, 

II. Abdülhamid döneminde 1891’de sultanın daveti üzerine İstanbul’a gelmiş ve 

“sarayvaizliği” yapmıştır. Tam bu sırada Cemaleddin Afganî de İstanbul’a gelmiş (1892) ve II. 

Abdülhamid tarafından himaye edilmişti. Bu vesile ile de onunla tanışma fırsatı bulmuş ve 

fikirlerinden etkilenmiş olabilir. İbrahim Hakkı Efendi, İstanbul’a geldikten sonra vazifesi 

icabı sarayı yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Bu dönemde Beşiktaş’taki Sinan Paşa 

Camii’nde sık sık vaazlar vermiş, Mesnevî-I Şerif okumuş ve halkın içinde olmuştur.7 

İbrahim Hakkı Efendi, II. Abdülhamid dönemi İstanbul’da yaşanan sosyal ve siyasi 

olaylar karşısında sessiz kalmaz, cami kürsüsünde verdiği vaazlardan birinde saray çevresini 

rahatsız edecek sözler söyler. Onun sözleri ciddi rahatsızlıklara sebep olur ve cezaya 

çaptırılarak Erzincan/Kemah’a sürgün edilir.8 Kemah’ta zorunlu ikâmeti sırasında kendi 

yaptırdığı  onüç odalı bir medresede dinî ilimler eğitimi verir. Bir ara meşturiyetaleyhtarı 

olduğu iddiasıyla Erzincan Mutasarrıflığı’nca gözetim altında tutulur. O’nun bu uzun sürgün 

dönemi sırasında payitaht İstanbul’da II. Meşrutiyet’in ilanı, Kanûn-ı Esâsî’nin kabulü ve II. 

Abdülhamid’in tahttan indirilmesi gibi çok önemli siyasi ve sosyal olaylar yaşanıyordu. 

İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan/Kemah’ta kendi tesis ettiği mevlevîhânede derslerine 

devam ederken bir ara, mevlevîhânenin vakıflarla ilgili sorunlarını halletmek için tekrar 

İstanbul’a gelir. Beşiktaş’daki Barboros Hayreddin Paşa türbesinde ikamet eder ve vaaz ve 

irşad faaliyetlerine yeniden başlar. Onun bir mevlevî şeyhi olması, Mesnevî’ye hakimiyeti ve 

ihlaslı vaazları, kendisi de mevlevî olan Sultan Reşad’ın dikkatini çeker ve ikinci defa saraya 

davet edilir. Sultanın iltifatına mazhar olan İbrahim Hakkı Efendi, II. Meşrûtiyetin ilanından 

sonra ülke sınırları içindeki kötü gidişatın ve Sultan Reşad’ın idarede gösterdiği acziyetin 

farkındaydı. Bunu sultana duyurmak için önce saraydan ayrıldı ve Beşiktaş’daki Barboros 

Hayreddin Paşa türbesinde bir köşeye çekilerek Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd adlı 

risâle/siyasetnâme’sini yazdı. 

İbrahim Hakkı Efendi’nin, İslamcılık cerayının önemli isimleri arasında adı pek 

zikredilmemiştir.9 O’nu gündeme getiren hadise, hatalı da olsa, İstiklal Mahkemeleri 

tarafından “mezarından çıkarılıp idam hükmü icra edilen din adamı” 10 olarak bilinmesidir. 

Ancak İbrahim Hakkı Efendi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan İslamcı yazarlar arasında 

bilinmesi gereken önemli simalardan biridir. O’nu doğru tanımak için eserlerine bakmak 

gerekir ki, onun Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd adlı risâle/siyasetnâme’sinden başka, Sultan 

Reşad tarafından ilan edilen Cihâd-ı Mukaddes sırasında 1915 yılında yazdığı Tuhfetü’r-Reşâd 

fî Fezâili’l-Cihâd adlı küçük bir risalesi, Divân-ı Ebu’l-Kemâl adlı bir şiir divânı, Miftâhu’l-

Meârif adlı tasavvufla ilgili Arapça bir risalesi, Orucun hikmetlerinden bahseden Pend-i 

Pesendîde-i Der Fezâil-i Rûze adlı Farsça bir risalesi, İslamcıların çıkardığı din, felsefe, hukuk 

                                                                                                                                                                        
Geçmişten Günümüze, İstanbul 1996, s. 55-56; Tuncer (1999), age., s. 1-40; Nihat Azamat, “Kemahlı İbrâhim 

Hakkı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,  C. 25 , Ankara 2002, s. 220-222.   
6 Tuncer, age, s. 17. 
7Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 5. 
8Age, s. 5-6. 
9 Bkz. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Metinler-Kişiler, Dergah Yayınları, c. 1-3, İstanbul  1997. 
10 Ceylan, age, s. 34. 
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ve sosyal meselelerden bahseden Sırât-ı Müstakîm dergisinde Ruhu’l-İslam adında bir 

makalesi yayımlamıştır.11 

B. Şemsü’l-irşâd li Sultân Reşâd’da Ele Alınan Başlıca Konular:      

Bu risale, Sultan Reşat’a hitaben yazılmış olup, 20. yüzyılda Osmanlı toplumunu 

tehdit eden dinî, siyasî ve sosyal konuları dile getirip çözüm yolları sunmaktadır. Klasik 

siyasetnamelerde olduğu gibi, bu risalede de müellif melik, emir ve hâkimlere itaat etmeyi 

bize emreden Allah u Teâlâ’ya hamd ve sena; "Sultana dua etmek affedilme sebebidir" 

diyen, Allah’ın Resulü’ne salat ve selam olsun!  diye başlıyor. Daha sonra risaleyi 

yazma nedenini açıklıyor. 

Müellif, sözlerine sürekli “Şevketli Padişahım!” hitabıyla başlıyor. Çünkü kendisi 

“İslamcı” düşünceye mensup ve halifelik taraftarı biridir. Ancak bu durum onun 

sultanı/halifeyi eleştirmesine mani değil. O dönemde özellikle oryantalistlerin ve Batıcı 

aydınların düşüncesi olan, Osmanlı toplumunun Batıdaki gelişmelere yönelmesinin 

önünde en büyük engelin geleneksel değerler ve din olduğu konusunu gündeme 

getirerek12, bunun böyle olmadığını, İslam milletinin terakki ve yükselmesinin 

Kur’an’ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla  mümkün olacağını ifade ediyor. O 

günlerde sıkça tartışılan bir konu olan “din terakkiye manidir” fikrini savunanları 

eleştirerek, İslam dininin asla ilerlemeye ve yükselmeye mani olmadığını, beşeri 

kanunlara uyanların şeytanın askerleri ve Allah ve Resulünün düşmanları olduğunu 

ifade etmektedir. Bütün diğer İslamcı düşünürler gibi o da, dinî hükümlere (kanun -ı 

kadîm) sarılmanın, halkın kurtuluşu için gerekli olduğunu, dinî hükümler öyle bir iman 

kalesi ve sığınaktır ki, onun yüksek burçlarına sığınan ve il tica edenlerin, hem dünyada 

hem de ahirette her türlü kötülükten ve tuzaktan korunmuş olacaklarını, ifade ediyor. 

Milletin bocalamasının ve sarsıntı geçirmesinin sebebi, ilahi hükümlerin terk 

edilmesidir, diyerek konuyu, Sultan Reşad’ın yüksek bilgilerine arz ettiğini söylüyor.13 

Müellif, o devirde Dr. Dozy, Leone Kaytani, Spencer, S. Zecwemer gibi bazı 

Avrupalı oryantalistlerin ileri sürüp yaygınlaştırmaya çalıştığı “ İslam Dini terakkiye 

manidir” iddia ve ithamlarına cevap veriyor. İbrahim Hakkı Efendi’den önce ve sonra 

bazı İslam âlimleri bu ithamlara cevap sadedinde makaleler yazmışlardır. Örneğin 

Şeyhulislam Musa Kazım Efendi 27 Şubat 1319’da İslam Mecmuası’nda yazdığı “İslam 

ve Terakki” adlı bir yazıda bu ithamlara cevap verir:  

İslam dini terakkiye mani imiş!...Ne büyük bir iftira, ne azim bir bühtan! Zira İslam 

dini terakkiye mani değil, aksine terakkiyi emreden, yükselmeye sevkeden, sebep 

olandır. Çünkü bu din bir milletin terakki etmesi ve medenileşmesi için gereken usül ve 

esasların bütününü ihtiva eder…14  

Keza, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da Temmuz-Ağustos 1339 tarihli 

Sebilürreşad Dergisi’nde (c. 21, s.544-554)yazdığı “Müslümanlık Mâni-i Terakkî Değil, 

Zâmin-i Terakkîdir” adlı makalesinde, oryantalistlerin ve bazı Batıcı aydınların bu 

konudaki yanlış kanaatlerine cevap vermektedir.15 Bu konunun menfi tesiri 20. yüzyılın 

ortalarına kadar devam ediyor. Ahmed Hamdi Akseki, Şubat 1948’de Selamet 

                                                           
11 Tuncer, age.,s. 35-40-45; Sırat-ı Müstakîm, C. 5, sayı, 126, Mekâtîb sütunu;  “tabiiyyet” ve “teb’a” kavramları 

üzerine düşüncelerini yansıtan Ruhu’l-İslam  adında bir makalesi vardır.   
12Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 6. 
13Age, s. 7. 
14 Kara,Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1, s. 137-143.  
15 Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 2, s. 526-546. 
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Dergisi’nde(sayı 38-39-40) yayımladığı makale de, Müslüman âlimlerin bu devirde 

müsteşriklerin İslam konusundaki maksatlı yorumlarına yazdıkları reddiyelerden biridir. 

M. Hamdi Yazır bu makalede 

…Müslümanlığın ilme, medeniyete, terkkiye düşman olduğunu, Müslümanların 

hayatın içinde başka milletlerle yarışabilmekten aciz olduklarını ikide birde ileri 

sürenler, Müslümanlığın hakikatini bilseler veyahut İslam tarihini garazdan uzak 

olarak inceleselerdi, verdikleri bu hükmün ne kadar yüz kızartıcı olduğunu 

anlayacaklardı…  

diyerek, Avrupalı bazı şarkiyatçıların bu kanaatlerini taassup halinde söylenmiş 

sözler olduğunu, ancak buna rağmen, yine bazı Avrupalı araştırmacıların daha objektif 

gözle baktıklarını örnekleriyle yazmaktadır.16 Müellifimiz de, o günün önemli tartışma 

konusu olan “din terakkiye mani midir?” sorusuna yer vererek, diğer İslamcı 

mütefekkirler gibi fikirlerini açıklıyor. 

Müellifin, ele aldığı ikinci önemli konu halifeye yani “ülü’l-emr’e” itaat 

meselesidir. “Allah’a, resulüne ve sizden olan ülü’l-emr’e (halifeye) itaat ediniz” ayeti 

mucibince, bu aziz milletin halifeye uymaları bir görevdir, der. 17 Hilafet konusu 

özellikle II. Abdülhamid döneminde, “İslam Birliği/Panislamizm” politikasının temelini 

oluşturduğundan üzerinde en çok tartışılan konu olmuştur. Bu yüzden II. Abdülhamid’e 

karşı olanlar, yani içerde bazı muhalif İttihat ve Terakkiciler, dışarıda i se özellikle 

İngiltere’de siyasetçiler, bilim adamları ve milletvekilleri hilafet konusunda birçok 

makaleler ve risaleler yazdılar.18 Eski bir tartışma konusu olan, Hilafetin Osmanlı’nın 

hakkı olmadığı, Kureyş’e ait olduğu, tartışmasını gündeme taşıdılar. Bu konuda Arap 

ayrılıkçı ve milliyetçilerini destekleyerek hilafetin Osmanlı’nın değil Arapların hakkı 

olduğu fikrini yaydılar. Halbuki, Osmanlı Devleti’nin İslam dünyası ile olan gerçek 

alakası halifelik kurumu sayesindedir. Bundan dolayı, o günün Avrupa devletleri ile 

Osmanlı Devleti arasındaki tartışmalar bu mesele etrafında cereyan etmekteydi. O 

devirde, hilafet konusu üzerinde özellikle ilmiye sınıfından, tarikat mensubu yazar ve 

mütercimler, mülkiye ve adliye mensubu kişiler, bürokrat, siyasetçi ve ayd ınlar 

tarafından pek çok risale ve makale kaleme alınmış veya tercümeler yapılmıştır. İslam 

dünyasında başta Osmanlı aydınları olmak üzere Hind kıtasından, Mısır’dan, Suriye’den 

ve Avrupa’dan birçok düşünür Türkçe, Arapça, Urduca ve İngilizce makaleler yazdılar. 

Cemaleddin Afganî, Reşid Rıza, Muhammed Abduh, Abdülaziz Çaviş, Muhammed 

Safa, Namık Kemal, Babanzade Mustafa Zihni, Said Halim Paşa, İzmirli İsmail Hakkı, 

M. Akif Ersoy, Celal Nuri, Ebu’l-Kelam Azad, Seyyid Süleyman Nedvî, Seyyid 

Mahmud, W. Muir, J. W. Redhouse. Wilfrid, Scawen Blunt, Toynbee, Mac Coll, V. V. 

Barthold, Prof. White, Carlo Alfanso Nallino. Dr. Geoerges Samne gibi onlarca yerli ve 

yabancı halifelik konusunda makaleler yazdılar. Bu makalelerin bazıları II. 

Abdülhamid’in sultan-halife’liğine muhalif olmakla birlikte ekserisi hilafetin mana ve 

önemini ihtiva eden yazılardı. Bu nedenle gündemdeki siyasi iktidar meşrutî bir idare 

olsa da müellif, halife/sultan’a itaatin gerekliliğini uzunca ele almış, ayet ve hadislerle 

konuyu anlatmıştır. Yukarıda geçen ayete göre, kendisine tâbi olunan halifenin İslam’a 

uygun olan emirlerine ve yüksek idarelerine itaat etmek ve zât -ı devletlerine hayır 

duada bulunmak icap eder. Ancak bugün bazı kimseler ülü’l -emr’e (halifeye) itaat 

                                                           
16Age, s. 342-352. 
17Şemsü’l-irşâdli Sultân Reşâd, s. 8. 
18İsmail Kara, Hilafet Risâleleri II. Abdülhamit Devri, Klasik Yayınları, İstanbul 2002,  C. 1. s. 37-61, C. 2, 419-

437. 
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konusundaki siyasî ve dinî meseleyi anlamsızmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Halifeye 

itaat meselesini bizim gibi anlayan ve bu konuda canları ve malları ile bu konunun 

arkasında olanlar vardır, bunu biliniz, diyor.19 

Müellifin, sultana üçüncü öğüdü, “emanetleri ehline vermek”’20 konusu ki, bütün 

siyasetnâmelerde ele alınmaktadır. Emanet, ehliyet, liyakat ve meşveret gibi değerler, 

ideal İslamî devlet idaresinde bulunması gereken temel dinamiklerdir ve halifenin veya 

sultanın buna önem vermesi gerekir. Sultanın etrafını liyakatsiz kişilerin sardığına 

inanan müellif “…Malum olsun ki, Rabbimiz emanetleri ehline vermekle emreder.” 

dedikten sonra, 

Bu ayete göre; dinî ve ahlakî duyguları sağlam ve olgunlaşma yaşına 

ulaşmış, işinin ehli kimseleri, millete ait işlerde ve hükümet idaresinde 

görevlendirmek ve böylece onları zulüm ve haksızlıklardan korumak 

gerekmektedir. Eğer buna muktedir olunamıyorsa Allah’tan yardım 

istenmelidir. Büyük günah işleyen kimselerin, millete ait işlerde istihdam 

edilmesinde hayır ve bereket olmadığı gibi, küfür içinde bulunanların 

istihdamları da aynı şekilde caiz değildir21  

tavsiyesinde bulunur. Bu tavsiyeden sonra, hemen bütün siyasetnâmelerde geçen 

“Allah bir padişaha hayır murad ederse ona güvenilir bir (vezir) yardımcı verir”  

anlamındaki Hadis-i şerifi zikreder. “Alçak ve sefih kimseler yüksek makamlara 

çıktıklarında yüce olanlar alçalırlar” yine “Rezil kimseler vezir olunca faziletliler 

helak olur” hikmetli sözleri ile padişahın bundan kaçınmasını öğütler.22 

Müellifin bu konu üzerinde durmasının nedeni, mevcut  siyasi durumdur. II. 

Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan siyasi atmosfer ve bu durum karşısında Sultan’ın 

tutumudur. Selanik'te baş gösteren ihtilal üzerine II. Abdülhamid,  yayımladığı bir tebliğle 

1876 Anayasası'nı yeniden yürürlüğe soktu. Hürriyetin İlanı ve sonrasında oluşan özgürlük 

ortamında yapılan genel seçimlerden sonra Meclis-i Mebusan toplandı. Meclisi oluşturan 

mebusların yaklaşık beşte biri gayr-i Müslim temsilcilerden oluşuyordu. Mecliste çoğunluğu 

oluşturan İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlısı mebuslar, Kâmil Paşa hükümetini istifaya 

zorlayarak, Hüseyin Hilmi Paşa başbakanlığında Osmanlı tarihinin ilk parlamenter tabanlı 

hükümetini kurdular.23 

 Daha sonra Kanûn-ı Esâsî Tadil Komisyonu'nun hazırladığı anayasa değişiklikleri kabul 

edildi. Yapılan değişikliklerle padişahın tahta geçişinde ‘vatan ve millete sadakat yemini 

etmesi zorunluluğu’ getirilmiş, sadrazamın yetkileri artırılmış, yeni anayasaya göre, yürütme 

organının başı sadrazam olmuştu. Padişah’ın sadrazamı tayin yetkisi olduğu halde icradan 

sorumlu değildi. Bu sebeple padişahın siyasi rolü zayıflamış ve saray, siyasi hayatın odağı 

olmaktan çıkmıştı. Siyasî hayatın odağı İttahat ve Terakkî’nin genel merkezi ile sadrazam ve 

kabinesine devredilmişti.İttihat Terakki Cemiyeti, Abdülhamid’in istibdad yönetimine karşı 

hürriyetçiliğin sembolü olarak ortaya çıkmış, fakat 1909’dan sonra kendisi, otokrat bir 

karaktere dönmüştür.24 

                                                           
19Şemsü’l-irşâdli SultânReşâd, s. 9-10. 
20Age, s. 10. 
21Age, 10-11. 
22 Age, s. 12. 

 23Cevdet Küçük, “Mehmed V” , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 28, Ankara 2003, s. 418. 

 24 Ayfer Özçelik, Kimliğini Arayan Meşrutiyet, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2006, s. 13 vd. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2mil_Pa%C5%9Fa
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Hilmi_Pa%C5%9Fa
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 Hızlı gelişen bu siyasi olaylar sırasında, tahta çıkan Mehmed Reşad (27 Nisan 1909), 

meşrutiyet padişahlığını hiçbir şeye karışmamak şeklinde anladığından devlet işlerine hemen 

hiç karışmıyordu.25 Anayasanın padişaha tanıdığı yetkileri dahi kullanmak istemeyen padişah, 

bu konuda kendisini eleştirenlere “Meşrutiyet idaresinde ben her işe karışacaksam, biraderin 

suçu ne idi?” diyerek II. Abdülhamid’in hallini örnek verirdi. İttihatçılara boyun eğmesini 

eleştirenlere, saltanatın bekası için böyle davranmak zorunda kaldığını, aksi halde 

İttihatçılar’ın Cumhuriyeti ilan edeceklerini, söylüyordu.26 Sultan, altmış beş yaşında idi ve bu 

buhranları önleyecek veya yön verecek siyasi bilgi ve tecrübeden de yoksun idi. Siyasi eğitim 

ve tecrübeden yoksun olduğu için dinamik ve anarşik bir siyasi hayatın hakemi rolünü 

oynayamıyordu. Meşveret ve meşrutiyetin, şeriatın ve aklın emrettiği salim bir yol olduğunu 

belirten padişah, memleketin iç işlerinde endişe edilecek bir durum olmadığını, bazı yerlerde 

görülen küçük olayların da meşrutiyetin nimetleri görüldükçe ortadan kalkacağını 

söylüyordu.27 Müellifimiz İbrahim Hakkı Efendi, yaşanan bu siyasi olayların farkında bir 

münevver; aynı zamanda kendisi de bir İttihat ve Terakki karşıtı olarak, devlet idaresinin 

liyakatsiz ellerde olduğundan şikayet ediyor. Padişahın, bu kötü gidişatı önleyecek feraset ve 

siyasi bilgiden yoksun olduğunu düşündüğünden, Sultan Reşad’ı bu hususlarda ikaz ediyor.  

İbrahim Hakkı Efendi genel siyasetnâmelerde olduğu gibi fikirlerini önce ayet ve 

hadislerle daha sonra da kelam-ı kibar dediğimiz meşhur âlim, mutasavvıf veya devlet 

adamlarının sözleri ile destekliyor. Mesela, Mevlânâ Celaleddin -i Rûmî’den sıkça 

alıntılar yaparken, birçok siyasetnâmede adı zikredilen İranlı meşhur Mobez-i mobezan 

Bozorg-mihir’den sözler naklediyor. Örneğin, Mevlânâ Hazretlerinden konu ile ilgili 

olarak: “Ahmak ve aptallar topluluğu milletin başına geçtiğinde, akıllı ve faziletli 

kimseler korkudan başlarını sokacak yer ararlar. Çünkü hükümet idaresi bu miskinlerin 

ellerinde olur” vecizesini aktarıyor.28 

İbrahim Hakkı Efendi, Sultan Reşad’ıgençlerkonusunda da uyarıyor ve “Milletimiz 

arasında son dönemlerde (özellikle hürriyetin ilanından sonra)29görülen, kötülüğe 

düşmüş, açıktan günah işleyen bir kısım gençlerin, bu aziz milletin işlerinin düzene 

girmesi için istihdam edilmeleri saltanatın sonu ve ayrıca kıyamet alametlerindendir.” 

diyerek gençler arasında ahlaksızlıkların arttığı endişesini dile getiriyor. Hürriyet ve 

Meşrutiyet kelimeleri halk nazarında, o zamana kadar mevcut olmayan, fakat hasreti 

çekilen şeylerin derhal gerçekleşmesi olarak anlaşılmıştı. Halka göre hürriyet refah 

demekti, huzur ve emniyet demekti. Hürriyetin ilanından sonra yaşanan siyasi 

istikrarsızlıklar nedeniyle halk beklediğini bulamamış ve büyük sarsıntı geçirmişti. 

Büyük umutlarla kurulan meclis, sorunları çözmek yerine zorlaştırıyordu. Halk, kurulan 

her yeni hükümetten beklenti içinde olup her şeyi Bâbıâlî’den bekliyordu. Bu durum 

karşısında hükümet aleyhinde nümayişler yapılmaya başlamış ve olaylar anarşik bir 

ortama doğru kayıyordu. Bu kargaşaya son vermek için İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

İstanbul’daki merkezinden tamimler yayınlanmaya başlamıştı.30 Bununla birlikte, 

Tanzimat’ın ilanı ve sonrasında yaşanan toplumsal değişimden en fazla etkilenen genç 

                                                           
25 Küçük, agm., s. 421. 
26İ. Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1972, s.  440; Mufassal 

Osmanlı Tarihi,  C. VI, Güven Matbaası, İstanbul 1972, s. 3570; Küçük, agm., s. 422. 
27 Küçük, agm., s. 419-421-422. 
28Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd,15-16. 
29 II. Meşrutiyet ile 1878 de askıya alınan Kanun-u Esasi’nin yeniden yürürlüğe konması  ve Meclis-i 

Mebusan’ın toplanacağını açıklayan bildirinin yayınlanması, Meşrutiyet rejiminin başladığını 

gösteriyordu. O dönemde buna “Hürriyetin İlanı” adı verilmişti. Tarık Zafer Tunaya,                                                                  

Hürriyetin İlanı, İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar , Baha Matbaası, İstanbul 1959, s. 5. 
30 Tunaya, age., s. 53-65. 
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nesil olmuştur. Hürriyet ve özgürlüğün artması ile oluşan batı hayranlığı ve 

Avrupaîleşme, özellikle toplumun yüksek gelirli sınıfında batılı yaşam tarzını gelenek 

ve moda haline getiriyordu. Bu nedenle İbrahim Hakkı Efendi, gençliği, Avrupa 

mukallitliğinden kurtarmak devletin ve padişahın görevi olduğunu ifade ediyor.  

Müellif, sultanın görevlerinden birinin de, idaresi altında bulunan tebaanın  giyim, 

kuşamı ve sözleriyle ilgili, bazı geleneklerin devam ettirilmesini sağlamak, olduğunu 

söylüyor. Yani Müslümanları müşriklerden ve kafirlerden ayıran (Örneğin, sarık gibi) 

bazı özel kıyafetlerin korunmasını, toplum hayatında gayr-i Müslimlere benzemenin 

dinî açıdan tehlikelerini hatırlatıyor ve Sultan  Reşad’dan, daha önce başlatılan Avrupaî 

kılık, kıyafet tarzının yaygınlaştırılmasına mani olunmasını istiyor. 31 Tüm İslam tarihi 

boyunca müslümanların tebaası olan ehl-i zimme yani gayr-i Müslim ahalinin 

kıyafetleri bazı özellikleri ile Müslümanlardan farklı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde de kadın ve erkekler, toplumsal statülerine (saraylı ya da halktan) ve 

dinlerine (müslim/gayr-i müslim) göre giyinmekte idiler. Osmanlı Devleti’nin III. Selim 

döneminden itibaren, Batı’yı örnek alarak başlattığı ıslahat hareketleri askerî ve idarî 

alanlarda olmasının yanı sıra, II. Mahmud devrinden itibaren Batılı yaşam ve giyim 

tarzları gazetelerde yer almaya başladı. Bu tarihten sonra erkekler uzun ceket, yelek, 

pantolon ve peruk kullanmaya başladılar. Bu giyim tarzı Vak’ay-ı Hayriyye olayından 

sonra askeri alanda da benimsendi ve üniformalar setre, pantolon, siyah ayakkabı -

çizme, başlıklar ise, fes olarak kabul edildi. I. Meşrutiyet (1876) dönemlerinde kadınlar 

yaşmak ve feraceyi muhafaza ediyorlardı. Ancak yaşmaklar iyice şeffaf hale gelmiş, 

ferace Fransız modasından etkilenmiş bir elbisenin üstüne giyilmeğe başlanmıştı. 

Fransız yazar Claude Farrere (Klodfarer) kendi ülkesindeki kadınların peçelerinin, 

Sultan Abdülhamid devrindeki kadınların peçelerinden daha şeffaf olmadığını yazar.32 

II. Mahmud, geleneksel Osmanlı kıyafetlerini (sarık, kavuk, entari vb.) kullanan son 

padişahtır. Kıyafet nizamnamesinden sonra bayram alayında bizzat kendisi elmas 

sorguçlu kırmızı fes takmıştır. Kavuk, entari şalvar, kürk üstlük gibi giyimleri ortadan 

kaldıran ve fesi, ceketi, pantolonu kabul eden ve giyen II. Mahmud’dur.33 Müellif, 

Müslümanların giyim kuşamlarının gayr-i Müslimlere benzememesi gerektiğini, 

özellikle sarık ve özel giysilerin kaldırılmamasını , bunun sultanın görevi olduğunu ifade 

ediyor. Bu dönemde özellikle Müslüman kadının tesettürü üzerine, bazı mihrakların 

yaptığı neşriyatlar Müslüman kadının tesettürden sıyrılmasını, modern giysiler 

giymesini telkin eden yazılar yayınlıyorlardı.34 Keza İskilipli Mehmed Atıf Efendi’nin 

1339 yılında İstanbul Matbaa-i Âmire’de yayınladığı “Tesettür-ü Şer’î” adlı eser o 

dönemdeki Müslüman kadının örtüsünden sıyrılıp çıkmasına dair görüşlere karşı cevap 

olsun diye yazılmıştı.35 Daha sonra müellif, “İçinde yaşadığımız asırda, Müslümanların 

çoğunda kendilerinin Müslüman olduklarını gösteren bu alamet kaldırıldığından; 

muvahhid, müşrik ve münafık aynı kıyafet içerisinde olduklarından hangi sınıfa mensup 

oldukları bilinememektedir. Bu durumdan Allah’a sığınırız”, diyor ve “Ey mümin 

                                                           
31Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 18-19. 
32 Dilaver Cebeci, Tanzimat ve Türk Ailesi, Ötüken Yayınevi. İstanbul 1993, s 128 vd. 
33 Semiha Aydın, “Türk Giyim-Kuşam Kültürünün Dünü-Bugünü”,Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün 

Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bildiriler,V. Türk Kültür Kongresi: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları, 2005, s. 32.  
34Ohannes Aznavur Efendi’nin çıkardığı Serbest Fikir Gazetesi veya Sıyanet Gazetesi gibi neşriyatta 

Tesettür konusu tefrika edilmiştir. Bkz.  Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 2 Metinler, Kişiler, Kitabevi 

Yayını, 3.  Baskı,  İstanbul 1990. s. 279-290.  
35İskilipli Muhammed Atıf, İslamî Tesettür, Osmanlıcadan Çeviren H. Mustafa Genç,  Şelale Yayınevi, İstanbul 

1981. 
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kullarım! Küfür, zulüm ve fâsıklık yaparak kendilerine ve başkalarına zulm edenlere; 

onların elbiselerini ve giyim kuşamlarını taklit ederek benzemeyiniz!” Hadis-i şerifine yer 

veriyor.  

Müellifin üzerinde durduğu en mühim konulardan biri de  “adalet”’tir. Bütün klasik 

siyasetnâmelerde âdil bir toplum oluşturulması, İslamî inanç sisteminin temel 

dinamiklerinden biridir. İslamî aydınlanmanın temel amacı, yeryüzünde adaleti ve 

hikmeti temel alan tutarlı bir sosyal düzen kurmaktır. İslam toplumunda adaletin 

kaynağı, ilahî vahiy ve onun pratiği olan sünnettir. Bu nedenle ilahî vahye muhatap olan 

Peygamber ve onun temsilcileri tarafından icra edilen bir adalet anlayışı, toplum 

tarafından saygı görür ve adlî uygulamalar uzun ömürlü olur. İslamî toplum anlayışında 

Allah, ümmetin mutlak hâkimidir. Yegane Rab, yegane kanun koyucu O’dur. Toplumda 

ortaya konan ortak sorumlulukları yerine getirmek şartıyla, vahiy ve Peygamberin 

şahsiyeti, İslamî düzenin iki temel kaynağıdır. Bu kaynaklardan elde edilen adal et 

ilkesinin değişmez ve hatasız olduğuna inanılır. Bu konuda bütün klasik 

siyasetnâmelerde olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’de: “Ey Dâvud! Muhakkak ki Biz seni, 

yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında adalet ile hükmet!...”(Sâd suresi Ayet 26) ayetini 

zikrettikten sonra, “Rabbinin emaneti olan halka, emr olundukları hizmetleri yerine 

getirmeleri için yardım et! nehy olundukları günahlardan onları uzak tut! Allah’ın 

emriyle adaleti tesis edip yerine getir! Nefsine uyup zulüm ve haksızlıkla karar verme!”  

uyarısında bulunuyor. Adalet’i, her işte orta yolu bulmaktır, diye tarif eden müellif, 

daha sonra; “Allah, halife tayin etmeyi murad ettiği kimseyi, kendine ayna gibi tutup 

ona tecelli ederek isimlerini ve sıfatlarını onda gösterdiğinden, o’nu tam halife diye 

isimlendirir. Böylece kahır ve intikam, af ve ihsan gibi sıfatları onda müşâhade eder. 

Bu özellikler görünürde halifeden çıkmış gibi anlaşılsa da, aslında Allah’tan zuhur 

etmiştir.”der. Bir başka hadis-i şerifte “Adaletle muamele etmek dinden ve padişahın 

kuvvetindendir.” Velhasıl, İslam devleti ancak adaletle dirilir ve hükümet işlerinde 

Allah’tan korkan kimselerin iş başına gelmesiyle düşmana karşı galip gelinebilir, der. 36 

İbrahim Hakkı Efendi, adalet konusunu anlatırken, birden bire Hilafet konusuna 

girmiş ve geniş bir anlatımdan sonra, Sultan Reşad devrinin yönetim biçimini 

‘zorbalığa’ benzeterek belki de en ağır eleştirilerini bu kısımda yapmıştır. Aslında 

kendisi çoğu İslamcı düşünür gibi halifelik taraftarıdır. Ancak, halifelik kurumu her 

geçen devirde yetki ve ehemmiyetini kaybediyordu. Sultan Reşad’dan önceki biraderi 

Sultan II. Abdülhamid, halifeliğin İslam dünyasında saygınlığını arttırmak için çok çaba 

göstermiş, İslam birliği (İttihad-ı İslam) projesini hayata geçirebilmek için Halifelik 

kurumunun Müslümanlar üzerindeki tesirinden istifade etmeye çalışmıştır. Ancak, 

Tanzimat’la birlikte geleneksel hilafet anlayışında bir değişiklik meydana gelmişti. 

Daha önceki anlayışa göre halife dinin hadimi ve devletin siyasi reisi iken Tanzimat 

Fermanı’nın öngördüğü ittihad-ı anâsır ve eşitlik hedefleri, devletin gayr-i Müslim 

tebaasını hilafetten çok saltanat itibariyle kuşatmayı düşünmüştür. Bu durumda hilafet, 

padişahın sadece Müslümanların reisi olması dolayısıyla dinî riyasete, saltanat ise aynı 

zamanda gayr-i Müslimleri de kapsadığı için salt siyasi riyasete dönüşüyordu. Bu ikili 

durum hilafetin siyasi güç ve nüfuz bakımından zayıflamasına sebep olmuştur. Bu 

durumun nihai neticesi, en yüksek dinî-siyasî makamda bulunan (ülü’l-emr) halifenin 

siyasi yetkilerini zamanla saltanata terk etmesi ve kendisinin sadece dinî (ruhanî) bir 

alanla sınırlı kalması anlamına geliyordu.37 

                                                           
36Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 19-20. 
37 Azmi Özcan, “Hilafet” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1998, s. 547. 
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II. Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan anayasa değişikliğinde “halife -sultanın” 

yetkilerinde büyük kısıtlamaya gidilmişti. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi padişahın 

siyasi rolü zayıflamış ve saray siyasi hayatın odağı olmaktan çıkmıştı. Bu arada bazı 

mihraklar Osmanlı’nın elinde tuttuğu hilafet kurumunun meşruluğunu sarsmaya çalışan 

yazılar yazıyorlardı. Bunun farkında olan İbrahim Hakkı Efendi, halifeliğin mana ve 

ehemmiyeti konusunda şu tespitleri yapar ve Halife’yi uyarır: “Gerçek halife, hükümeti 

ve tarikatı, aynı Peygember Efendimiz gibi olandır. O’na zıt herhangi bir durum söz 

konusu değildir.” der. Müellif, halife kavramından bahsederken, sözü Sultan Reşad 

dönemini tavsif etmek için İslam toplumunu yedi dönem altında sınıflandırır ve bunlar 

Hilafet, Emirlik, Meliklik, Cebabire (Zorbalık), Mehdilik, Kahtaniyye 38 ve Süfyaniyye 

devirleridir, der. Halifelik devri, dört halifeden Hz. Ali devri sonuna kadar geçen 

zamandır. Emirlik devri, Hz. Hasan’ın kısa süreli dönemi ile Muaviviye b. EbiSüfyan 

dönemine kadar süren devirdir. Meliklik devri, Yezid b. Muaviye’den II. Abdülhamid 

dönemine kadar olan devirdir. Zorbalık (Cebabire) devri ise, Sultan Reşad’ın 

saltanatının başlangıcı ile ortaya çıkan günümüz devridir, der. Bu dönemin, Melikler 

devrindeki fesattan daha beter olduğunu, Cebabire (Zorbalar devri)’nin zulmü, Melikler 

devrindekinden daha şiddetli olacaktır, diyerek sert bir ifade ile  eleşt irir.39 Sultan 

Reşad devrini bu şekilde vasıflandırmasını bir hadis-i şerife dayandırır. İşte bu 

bölümdeki sert ikazları onun kitabının toplatılmasına, “kara kitap” olarak 

yasaklanmasına ve müellifin sürgüne gönderilmesine neden olmuştur. Aslında İbrahim 

Hakkı Efendi buraya kadar oldukça yumuşak bir üslup kullanmış, padişaha saygı ve 

hürmette kusur etmemiştir. Ancak halifeliğin mana ve ehemmiyetine dair bu bölüme 

geldiğinde oldukça sert ifadeler kullanmış; bu nedenle de saray ve çevresini oldukça 

rahatsız etmiştir.  

Müellif, daha sonra diğer siyasetnâmelerde önemle zikredildiği gibi istişarenin 

önemi ve istişare edilmesi gereken kişiler konusunu ele alır. Konu ile ilgili Lokman, 

Hz. Aliyyü’l-Murteza ve Mevlana’dan güzel sözler naklettikten sonra, “İstişare etmek 

ne güzel bir yardımlaşmadır. Görüş ve re’yinde tek başına olmak ne kötü ve çirkin bir 

durumdur” der. Salih kimselerle istişare etmeyi tavsiye eden sözler naklettikten sonra, 

kafirlerle istişarenin men edildiğini, müşavirlerin çokluğunun tedbirleri bozacağını ifade 

eder. Müellif, asrımızda a’yân ve meb’ûsânın çokluğundan istifade olunamamıştır, sözleriyle 

Meclis-i Mebusân’da temsil makamında bulunan zevâtı kastediyor olmalı. Çünkü yeni 

seçilen Meclisin yaklaşık beşte biri gayr-i Müslim unsurdan oluşuyordu ve Türk mebusların 

yarıdan fazlası İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu idi. Bu ifadeler, onun meşrutiyete karşı 

olduğu düşüncesini çağrıştırdığından, kendisi bu suçlamaya maruz kalacaktır. Nihayet Sultan 

Reşad’ı, siyasetnâmelerde ve Osmanlı layihalarında geleneksel hale gelen güzel sıfatlarla 

muttasıf, ilmiyle amel eden âlimler ile istişare etmek konusunda uyarıyor.  

Kur’anı Kerim’de “Emruhum şura beynehum” (42/38) ayetinde açıkça ifade edildiği 

gibi toplumsal kararların isabetli olması için müşavere tavsiye edilmektedir. 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren bazı Müslüman reformcu aydınlar; halk arasında İslam’ı 

uygulayabilmek için hükümetin, halkın istekleri doğrulusunda kurulması gerektiğini ifade 

etmişlerdi. Cemalettin Efganî gibi bazı ıslahatçılar, halkın katılımından uzak olan İslamî 

yönetimlerin, Batı’nın gittikçe artan baskılarına dayanamayacaklarına inanmaktaydı. Halkın 

                                                           
38Kahtaniye Cemiyeti, Meşrutiyetin ikinci senesinde kurulmuş gizli bir örgüttür. Kurucuları Evkaf Nazırı Halil 

Hammade Paşa, Hakkı el-Azm,  Hasan Hammade, İzzet el-Cündî gibi eşhastır. Arap milliyetçiliği ve Arapların 

bağımsızlığı ve Türk düşmanlığı yaptıkları için bazısı Divân-ı Harbi Örfî’de yargılanmışlardır. Bkz. Selim Kaya- 

Mehmet Karataş, Divân-ı Harbi Örfî’de Görüşülen Siyasî Meseleler, Kahraman Maraş 2004, s. 5. 
39Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 20-23. 
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tasvibini ve desteğini alamayan idareciler, Batılı güçlerin isteklerine kolayca boyun eğmek 

zorunda kalacaklardır. Yine Namık Kemal, şura konusunu ele alırken, halkın desteğini 

arkasına almayan yöneticilerin meşruiyeti konusunda bazı soru işaretleri ortaya koymaktadır. 

İşte bu tartışmalar ve II. Meşrutiyetin ilanı, yeni anayasanın  (Kanun-u Esasi) kabulü ve 

yasama görevinin Ayân ve Mebusan Meclisine, yürütme yetkisinin, padişahın başında 

bulunduğu bakanlar kurulu (Hey’et-i Vükela)’na verildiği bir dönemde yapılıyordu. Müellif, 

bu tartışmaların yaşandığı bir ortamda, geleneksel siyaset anlayışa uygun olarak, ulemâ ile 

müşavere etmeyi tavsiye ediyor.40 

Genel siyasetnâmelerde halkı oluşturan sınıflar ve sultanların bunlara karşı tutumları ve 

nasıl davranmaları gerektiği yer almaktadır. Müellif de, risalenin sonunda bu halk 

zümrelerinden bahsetmektedir. Halk dört kısma ayrılır, biri kılıç ve himaye ile memurdurlar 

ki, bunlar melikler ve mücahitlerdir. Diğer bir zümre, yazı ve dinin tebliği ile memurdurlar; 

bunlar katipler ve alimlerdir. Üçüncü zümre, ekin ekmek ve ziraatle memurdurlar ki, bunlar 

çiftçilerdir. Dördüncü zümre, sanat ve ticarete memurdur ki, bunlar sanatkarlar ve 

tüccarlardır. Bu dört sınıf dışındaki mükellefleri kendi haline terk etmek asla caiz değildir. 

Bu sınıflara dahil olmayanlar, başkalarına yük olmasın diye, bu zümrelerden birine dahil 

olmaları için zorlanmalıdır. Bu sultanın duyarsız kalacağı bir durum değildir. İşte bu 

kimselerin korunup kollanmaları sultanların, ahirette korunup kollanmaları da âlim ve 

şeyhler üzerine farzdır, der.41 

İbrahim Hakkı Efendi, Sultan Reşad devrini son bölümde bir kez daha şiddetle eleştirir. 

Risalenin sonunda müellif, Selman-ı Fârisî’den rivayet edilen bir hadisi naklederek şöyle 

diyor:“Peygamber Efendimiz (sav) bir defasında şöyle buyurdu:-Namazların terkedilmesi, 

şehvetlere tabi olmak, emirlerin hain olması kıyamet alametlerindendir.” Efendimiz böyle 

buyurunca, Selman-ı F’arisî, Ya Resulallah! Bu ümmette bu sıfatlar vaki olacak mı? diye 

sordu. Fahr-i Âlem Efendimiz: “Evet ya Selman! Bu rezil vasıflar ümmetimde vaki olur ve o 

zaman mümin olanların kalbi tatlı suda tuz eridiği gibi erir. Bu durumda, değişikliğe güç 

yetiremezler. O zamanda insanların en zelili ve itibarsızı kâmil mümindir. O, çağın âsileri 

arasında korku ile yürür. Hakkı söylese, kurt koyunu yer gibi onu yerler, sessiz kalsa 

gayz ve gazabıyla ölür.”42 Müellif bu hadisi zikrettikten sonra “İşte bu asrımız, o asır 

olup, şu hadiste geçen rezil vasıflar tamamıyla görülmektedir” diyerek, Sulatan Reşad 

dönemini, onun halifelik ve sultanlık vasfını şiddetli şekilde eleştirmiş oluyor. Bu ağır 

eleştiriler yüzünden kitabı toplatılıyor ve kendisi sürgün cezasına çarptırılıyor.43 Son söz 

olarak: “Padişahım! Şu ibret aynasına bakarsanız, Müslüman topluluğa reva görülen eza ve 

cefayı Cenab-ı Hakka cefa gibi görürsünüz. Bu durumdan Allah’a sığınmak lazım diyerek 

ikazlarına son veriyor. 

Sonuç olarak, bu risale/siyasetnâme, Osmanlı Devleti’nin geleneksel anlayıştan 

uzaklaşarak, büyük değişim geçirdiği buhranlı bir dönemde kaleme alınmıştır. Siyasetnâmeyi 

kaleme alan İbrahim Hakkı Efendi bir din adamı, saray vaizi, İslamcı bir mütefekkir ve 

mevlevî şeyhidir. Osmanlı devlet düzeninin bozulmasına dair risale yazan tüm gelenekçi 

müellifler, adaletin sarsılması, ilmiyyenin bozulması, idarî teşkilatın ve askeriyenin bozulması, 

hazinenin israfı, devlet görevlilerinin atanmasında liyakate dikkat edilmemesi, görevlerin 

rüşvetle satılması ve nihayet reâya ile ilgilenmemek gibi nedenleri gerekçe göstererek 

eserlerini kaleme almışlardır. İbrahim Hakkı Efendi de gelenekçi siyasetnâme yazarları gibi 

                                                           
40Bkz. Fazlurrahman, “İslam’da Şura İlkesi ve Ümmetin Rolü”, İslamî Siyaset Teorisi ve Sorunlar, Editör Mümtaz 

Ahmet, Türkçesi: Halim Sırçancı, Ekin Yayınevi, İstanbul 1997, s. 137-139.   
41Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 31. 
42Şemsü’l-irşâd li SultânReşâd, s. 30. 
43 İsmail Kara, İslamcıların Siyasi Görüşleri, İz Yayıncılık, İstanbul 1994, s. 172.  
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Osmanlı devletinin ve hilafet kurumunun bekası, Kanun-u Kadime riâyet, adaletin tesisi, 

devlet idaresinde liyakat, emanet, istişare gibi temel değerlere uyulması, gençliği 

ahlaksızlıklardan koruyacak önlemlerin alınması, toplumdaki meslekî, dinî ve sosyal sınıfların 

gözetilmesi, kılık kıyafet gibi geleneklere uygun olmayan değişimin engellenmesi gibi 

konuları, sultanın dikkatine sunmuş ve ona tavsiye ve ikazlarda bulunmuştur. Bu geleneğin son 

temsilcilerinden olan İbrahim Hakkı Efendi, kendi yaşadığı devrin önemli konularının 

yanı sıra önceki siyasetnâme, layiha veya risale yazarlarının değindiği konulara 

değinmiştir. Onun bu risalesi, yaşadığı çağda Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu 

sosyal, siyasi ve dini durumu yansıtması bakımından ve yirminci yüzyılda önemli 

değişim yaşanan Osmanlı toplumunda, tartışılan konuları ve çözüme dair önerileri, 

görmemiz bakımından önem arz etmektedir. 
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