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TÜRKİYE’DE HİLAFETİN YENİDEN KURULUŞU 
 

 

Rıza GÜNER 
 
   Engizisyon Alimleri, Türkiye’nin Hilafeti kaldırmasına kahkahalarla gülmüş, öğrencilerine; “onlar öyle bilsin!.. 
Siz de mırın kırın edin, daima, her yerde memnuniyetsiz görünün, ciddi olarak üstünde durmayın…” demişlerdi. 
 
   Gerçekten de; Türkiye, bir kişilik Halifelik Makamı’nı kaldırmıştı. Ama, bunun yalnızca bir makam olduğu, 
yalnızca bir makamın kaldırıldığı, herkesin dikkatinden kaçmıştı.Herkesin dersek, sözde ilerici taraftaki 
herkesten söz ediyoruz. 
 
   Öteki taraftaki herkes ise; aslında Hilafet Makamı’nın kaldırılmasından memnundu.  
 
   Bir kişilik Halifelik Makamı’nı kaldırmakla; 1300 yıllık Halifelik Sistemi’nin kaldırılamayacağının da farkındaydı. 
Osmanlı’da Halifelik Makamı, Sünni-Yezitçi din adamları üstünde kontrol makamı olduğu için de;  
her türlü devlet denetimi ortadan kalkmış, Sünni Yezitçi din adamları için tam bir özgürlük dönemi;  
buna bağlı olarak da tam bir TEBLİĞ ve HİLAFET DÖNEMİ başlamıştı. 
 
   Saidi Nursi Hazretleri’nin, Bedi Üz Zaman sıfatıyla Halifelik Makamı’na oturduğu da; kimsenin ve  
Cumhuriyet Dönemi Yöneticilerinin dikkatini çekmemişti. 
 
   İdeolojik Hilafet; Kur’an’a, Sünnet’e, İcma ve Kıyas’a göre, karar ve hüküm vermek, herkesi buna göre 
eğitmek, devlet ve toplumu buna göre düzenlemekti. Cumhuriyet yönetimi, ilk Kur’an Meali’ni çıkartarak, 
Hilafet’in ideolojik gelişimine bir de katkıda bulunmuş; Halifeliği geliştirmeyi devlet politikası haline getirmişti. 
 
   Kimse; Hilafet’in Osmanlı’da olduğu dört yüzyıl boyunca neden bir tek Kur’an Meali çıkarılmadığını 
düşünmedi.. Aksine, Kur’an Türkçe’ye çevrilirse; “insanlar kendi kaynağından işin doğrusunu öğrenir,  
cahil din adamlarının etkisinde kalmaz,” diye düşünmek adeti doğdu. Ve bu adet, daha büyük bir yanlışa  
yol açtı; böylece; “aydın din adamlarının yetişeceğine ve Cumhuriyet’i koruyacaklarına,” inanıldı.  
 
   Cumhuriyet’in kurucuları Batı’da da böyle yapıldığı için, buna inanmışlardı. Batı’da, İncil’in ana dillere 
çevrilmesiyle Rönesans ve Reform Hareketleri doğmuştu. Kur’an’ın Türkçe’ye çevrilmesiyle;  
bir Rönesans ve Reform Hareketi olacak ve Türkiye aydınlanacaktı!.. 
 
   Batı’da, gerçekten de İncil’in ana dillere çevrilmesiyle dinde Reform Hareketi doğmuş ve bu Rönesans 
Hareketi’ne yol açmıştı. Çünkü Hırıstiyanlık, Büyük Roma Sistemi’yle yüzlerce yıl savaşarak edindiği birikimle 
FUNDAMENTALİZM OLMUŞ; Yasal ve Anayasal çerçeve kazanarak sistemleşmişti. İncil’in ana dillere 
çevrilmesiyle, varolan Yasal ve Anayasal çerçeve, daha belirgin olarak ortaya çıkmış ve Hıristiyan ülkelere  
mal olmuştu. 
 
   İslam’da ise; Yasal ve Anayasal olarak kavranabilecek sistemleşme olmamıştı.  
   Hz. Muhammed’den bin dört yüz yıl sonra bile;  
 
   “Peygamberimizden gördüklerimizi yapmak,” mecburiyeti vardı ve bu; otuz kırk bin senede öğrenilebilecek 
sekiz yüz bin Hadis ortaya çıkarmıştı. Kur’an, yaklaşık üç yüz senede, İcma ve Kıyas ise en az yüz bin senede 
öğrenilebilirdi. Bunlar mümkün olmadığından; Müçtehit İmamlarına, Şeyhlere, Alimlere ve öbür Profesyonel 
Din adamlarına gerek duyuluyordu. Halife; ya bunların BAŞI ya da kontrolörü idi. Tabii… Osmanlı’ da O’nun 
kontrolörü, Türkiye’de din adamlarını başı olarak!.. 
 
   Üstüne de Türkiye; hem topluma liderlik yapabilecek, Halife olabilecek sayısız; Müçtehit İmamı Şeyh ve  
Müftü yetiştirmişti. 
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   İdeolojik Hilafet’te; her şey Kur’an’la, Sünnet’le, İcma ve Kıyas’la, kabul ya da red edildiği için;  
 
   DİN İŞLERİNİ DÜNYA İŞLERİNDEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ.  
 
   Laikliğin böyle tanımlanması, tam bir aymazlık olmuş, Cumhuriyet’in ileriye gidişini durdurmuştu. Zamane 
devirde Laiklik, dünyadan habersiz entel takımının kuruntusu olmuştu. Ne bir anlamı vardı, ne bir işe yarıyordu.  
  
   Laikliğin, sözde en yılmaz savunucuları,”Alevilere azınlık hakları tanınırsa; Türkiye bölünür,” diyebiliyorlar;  
bu kafayla kendilerini ilerici de sanıyorlardı. Gerçekte ise, her mücadeleden boylarının ölçüsünü alarak çıkan  
bir beyinsizler takımı olmakla kalıyorlardı. Zekaları, akılları, bilgileri, yetenek ve becerileri herhangi bir 
mücadeleyi kazanmaya yetmiyordu.  
 
   Bu nedenle; Aleviliği anlamaktan başka çareleri yoktur. Ama akılsızlıkları, bu konuda çektikleri algılama 
güçlüğü de korkunçtur. Anlamak istememeleri ise en korkuncudur. Daima Sünniliğin, din işlerini dünya 
işlerinden ayırmasını hayal ederler; bu hayali her türlü gerçekten üstün tutarlar ve bu mezhebe herkesten  
daha çok inanırlar; Alevilik gibi bir mezhebe zaman harcamak istemezler... Atatürkçülük varken;  
Aleviliği öğrenip de ne yapacaklar? 
 

   Alevilik; İslam’ın akıl ve bilime göre kavranmasıdır.  
 
   Bu nedenle Aleviler, Hilafet’i başlangıcından beri red ederler, Hilafet’e karşı, bütün zamanların ilericilik davası 
olan Velayet davasını savunurlar… Velayet davasında din; Allah’a, Peygamber’e, Kitap’a inanmakla sınırlanmış, 
dünya hayatı, Akıl ve Bilimle anlaşılır kabul edilmiştir.  
 
   Hz. Ali’ye göre; “akıl aya, bilim yıldızlara, bunları kullanma becerisi de güneşe benzer.”  
Kullanma becerisi edinmediğimiz akıl ve bilim, bize, yıldızlar kadar uzaktır. 
 
   Cumhuriyet döneminde, “akıl ve bilimi kullanma becerisi edinecek nesiller yetiştirmek,” yerine;  
“Halifelik ideolojisi, birlik anlayışı kabul edilerek,” herkesi; en Sünni, en Yezitçi Halifelik tezgahından geçirmek, 
vazgeçilmez eğitim politikası kabul edilmiş ve buna Tevhid-i Tedrisat denmiştir. Bu anlayış ve politika  
gereğince de; Alevilik, Yezit’in dönemindeki gibi bölücülük sayılmış, aleyhindeki her şey doğru kabul edilmiş,  
bu anlayıştaki insanlara “bölücülük olur,” diye hiçbir hak ve hukuk tanınmamıştır. 
 
   “Alevilik, akıl ve bilimle düşünmektir, akıl ve bilimle inanmaktır… Akıl ve bilimle de bir ülke bölünmez!...” 
demeden, Halifeliğin İdeolojik birliğinden vazgeçmeden; çağdaş, ilerici ve uygar olunamaz…  
 
   Evet… Türkiye’de, “laiklik diye diye…” herkes Yezitlik Eğitiminden Geçirilerek Cennet’i parsel parsel satacak  
ya da satın alacak kul haline getiriliyor… Ve her Ramazan’da Türkiye, devasa bir Cennete Adam Gönderme 
Bürosu oluyor.  Atatürkçüler , “buna da şükür!” diyor; bu Laikliğin elden gitmemesi için çalışıyor. 
 
   Laikliğin kime ne kazandırdığı düşünülmemekte ve sorgulanmamaktadır. Çünkü Atatürk getirmiştir…   
Altı ilkesinden de biridir… Atatürk’ün l0 Kasım l938’de ölmüş olması da, “Atatürk’ün yerine geçme,” hastalığını 
doğurmuştu.  
 
   Kafasında zerre kadar düşünce olmayan kişiler, tıpkı dinlerdeki gibi Atatürk’ün İlkeleri’yle  filozof kesiliyorlar; 
ilerici ve çağdaş oluyorlardı… Bütün bunlar; Sünni Engizisyon ve Hilafet’ine zemin hazırlıyordu!..  
 
   Ve Halifelik aşağıdan yukarıya doğru yeniden kuruluyordu.   
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