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TASAVVUF VE MEŞRÛTİYET * 

 

Haz.: Halil İbrahim Şimşek * 

 

[s. 5] İdâre-i meşrûta-i Osmâniyyemizin şekl-i hâzırı kavâid-i İslâmiyyemize 
nazaran usûl-i meşveretin ve emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münker vecîbe-i 
şer‘iyyesinin bir suret-i muntazamada teclîsinden ibarettir. 
 Kanûn-i Esâsî mucibiyle vükelâ-yı milletten teşekkül eyleyen Meclis-i 
Meb‘ûsân’ın iki vazife-i mühimmesi vardır ki: Biri asrın ihtiyâcâtı nisbetinde 
kavânin-i lâzimeyi tanzim etmek, diğeri de kuvve-i icrâiyye tarafından tatbik 
edilecek kavânînin suver-i tatbikiyyesine murâkabe ve nezâret etmektir. 
 Birincisi usûl-i meşveretin muktezası, ikincisi de emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i 
ani’l-münker vücûb-i şer‘îsinin iktizasıdır. Bu iki vazife-i mühimmenin hak ve 
hakîkat ile derece-i mazhariyyet ve münasebeti ise, bu emânet-i azîmeyi uhde-
sinde taşıyan hey’etin ve o hey’eti intihâb ve tevkîl eden milletin seviye-i 
ahlâkiyyesiyle mütevâfıktır. Efrâd-ı millet ittihâd ve uhuvveti istilzâm eden 
meclis-i maneviyye ve azâ’im-i sâdıka ile mütehallak olursa  ال يؤمن احدكم حىت حيب
 hadis-i şerifi mukteza-yı münifi dairesinde efkâr ve enzârını 1 ألخيه ما حيب لنفسه
yalnız vatanın, vatandaşlarının menâfi‘-i umûmiyyelerine hasr ile hâkimiyyet-i 
milliyyesini hâlisan li-vechi’llâh-i Te‘âlâ intihâb edeceği [s. 6] ahyâr ve ebrâr-ı 
ümmete tevdî‘ etmekle hak ve adlin muhafazasını te’mîn edecek kavânînin is-
tihsâline ve murâkabe ve nezâretinde kemâ yenbağî husn-i isti‘mâline muvaf-
fak olur. Şerâit-i mezkûre dairesinde teşekkül eden bir meclis milletin vüsûk ve 
itimâdını ihrâz edebilecek vükelâ-yı devlet hakikaten mülk ü melekûtun sitayiş 
                                                 
*  Bu makale Tasavvuf, İstanbul, 22 Rebi‘u’l-evvel 1329  (23 Mart 1911), sayı: 1, ss. 5-7’de imzasız 

olarak yayımlanmış metnin Osmanlı Türçesi’nden günümüz Türkçesi harflerine aktarılmış 
halidir. 

*  Yard. Doç. Dr., Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fakültesi 
1  “Sizden birisi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman edemez.” 
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ve tahsînine şâyân olacak bir hükûmettir. İşte selef-i sâlihînin ahlâk-ı fâzılasıyla 
hulefâ-yi râşidînin hükûmet-i âdilesi bu hikmet-i ictimâ’iyyenin en mukaddes 
bir misâl-i belîğidir. 
 Bi’l-aks herhangi bir milletin ahlâk-ı umûmiyyesi ılel ve emrâz-ı nefsâniyye 
ile ma‘lûl bulunursa idâre-i âmmesindeki netâic-i müteselsilenin dahi o nispette 
ser-zede-i zuhûr olacağı ve bütün ulviyet ve azametiyle hâkimiyyet-i 
milliyesini gaib edeceği emsâl-i adîde-i tarîhiyyesiyle sâbittir. Çünkü 
hâkimiyyet-i milliyye ahlâk-ı umûmiyyesinde rüşd u reşâda nâil olan milel-i 
kâmilenin evsâf-ı mümeyyezesindendir. İdâre-i mutlaka ise, huft u sefâhetin 
derekât-ı rezîlesine düşen akvâm-ı câhilenin netice-i seyyietidir. İstibdâd-ı 
kâfirânesinde hadd-i ifrâtı bile tecâvüz eyleyen firavun-ı meşhûr kavminin huft 
u sefâhetle musâb olan ahlâkında bir berzemin-i müsâid bulmasaydı ulûhiyet 
iddiasıyla milyonlarca ben-i nevini zillet ü dalâlet vadilerine sürüklemeye 
cüretyâb olamazdı.  2 ف اس ت خ ف  ق و م ه  ف أ ط اع وه  إ ن ه م  ك ان وا ق و م ا ف اس ق ني âyet-i kerîmesinde zikir 
buyrulan istihfâf alâ rivayetin o kavm-i cühûlün ukûlüne râcidir.  
 Binâen aleyh herbir milletin serkârında bulunan hükûmeti daima ahlâk-ı 
umûmiyyesi nisbetindedir. Ebu Şüca’ Deylemi hazretlerinin el-Firdevs nâm ki-
tabında rivayet edilen ve cevâmiu’l-kelim cenâb-ı risâletpenâhiden bulunan  كما

ا يوىل عليكموتكون  3 hadîs-i şerifi hakâik-i mesrûdeyi câmi’dir. 
 İdâre-i müstebiddeden devr-i celîl-i meşrûtiyete müdevver tecrübe dîde bir 
millet bulunduğumuzdan bunlar bizim için re’yu’l-ayn sâbit olan hakikatler-
dendir. İlân-ı meşrûtiyete kadar istibdâdın mezâlim-i ilmiyyesi karşısında kırk 
milyon nüfusu mütecâviz koca milleti ser-fürû-burde-i mezellet eyleyen hâl ne 
idi? 10 Temmuz yevm-i azîminde o idâre-i müdhişeyi zelzeleye veren ve niha-
yet esasından deviren kuvve-i mühimme nedir? Ayne’l-yakîn biliriz ki, o hâl 
efrâd-ı milleti istilâ eden meskenetin, bu kuvvet ise istibdâdın safahât-ı 
muhtelifesinde daima âsâr-ı hayatiyyesiyle vatan ve milleti inkırâz-ı umûmîden 
muhafaza ederek inkılâb-ı ahîrin emr-i hâtırına muvaffak olan ve  التزال طائفة من امة
 hadis-i şerifine mazhar bulunan ahyâr-ı ümmetin 4 ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة
vakt-i merhûnunda ibrâz eyledikleri celâdet u ulviyetin netâic-i 
ahlâkiyyelerindendir. 
 Berâhin-i akliyye ve nakliyye ve şevâhid ve hâdisât-ı kevniyye ile herbir 
kavmin idâre-i âmmesi üzerinde ahlâk-ı umûmiyyesinin avâmil-i müessire-i 

                                                 
2  “Kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.” Zuhruf, 

43/54. 
3  “Nasıl olursanız, öyle yönetilirsiniz.” 
4  “Kıyamete kadar Hakk’ı savunan bir grup olacaktır.” 
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ictimaiyyeden olduğu teslim edilince milletin terakki ve te’âlisi emrinde 
evvelen mekârim-i ahlâkın ihyâ ve ta’mîmi ile islâhât-ı esâsîden başlamak ve bu 
teşebbüsât-ı mühimmeyi mesâlik-i celîle-i sûfiyyede aramak icâb eder. Çünkü 
bu mesâlik-i celîle ilmen ve amelen nefs-i emmârenin tehzîb u tezkiyesiyle 
mehâsin-i insâniyyenin istikmâli makâsıd-ı âliyesi üzerine mebnî müessesât-ı 
me’sûre-i maneviyyemizdendir. Hikmet-i ilmiyyenin bir kısmını teşkil eden 
ilm-i ahlâk, ahlâk-ı beşeriyyenin envâ’ u evsâfını teşri’ ediyorsa da bu ilm-i celî-
lin gayeti iktisâb-ı fedâil u ictinâb ani’r-rezâilden ibaret olduğu ve bu gayet-i 
mübeccele efâl u a’mâla tâbi bulunduğu cihetle ulûm-i saire gibi ilm-i ahlâkın 
da yalnız tahsil ve ta’allumu o gayet-i mühimmeyi temin edemez. Nefs-i 
emmâre mesâvi-i ahlâkın menba’ı bulunan şehevât-ı tabiiyyeye meyyâl ve 
mebcûl olduğundan taòallî ve tahallî ancak irade-i kaviyye ve azm-i ciddî üze-
rine mücâhedât-ı medîde ve temrînât-ı şedîde vasıtasıyla mümkün olabilir. Bir 
insanın kuvâ-yı maneviyye-i beşeriyyesini daima itidâl üzere bulundurması ve 
bütün âlem-i vücûda karşı vezâif-i hasene-i insâniyyesini bi-hakkın îfâ etmesi 
ancak nefs-i emmâresiyle cihad-ı ekber neticesinde istıhsâl edebileceği bir 
sa’âdet-i uzmâdır. 
 Bu sa’âdet-i uzmânın istıhsâli ise ılel u emrâz-ı nefsâniyyenin [s. 7] 
dekâikına vâkıf ve tıbb-ı rûhânîye ârif olan mükemmilîn-i erbâb-ı irşâdın 
fuyûzât-ı mukaddeselerinde istifaza edilecek terbiye-i rûhâniyyeye vâbestedir. 
Bir mürşid-i kâmile intisâb etmedikçe nefs-i emmâre ile mücâhedât-ı şedîdeye 
katlanmak ve her türlü şevâib-i nefsâniyyeden âzâde olarak ahlâk-ı âliye ile bi-
hakkın tahalluk edebilmek cezebât-ı rahmâniyyeye mahsûs olan havârık-ı âdât-
ı beşeriyyedendir. İşte şu hikmet-i ahlâkiyyeye mebnî tehzîb-i ahlâkın vâcib 
olması ve behemehâl bir üstâd-ı kâmilin irşâd ve terbiyesine muhtaç ve 
müftekar bulunması cihetiyle 5 ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب kaide-i şeriyyesine 
tatbikan tehzîb-i ahlâkın vücûb-i aynîsini ifâya sa’î bulunan herbir sâhib-i 
himmet ve tâlib-i hak ve hakikatin bir mürşid-i minhâc-ı ilâhîye intisâb ve 
iktidâ etmesinin vâcib olduğunu urafâ-yı ümmet icmâ’ ve ittifâk eylemişlerdir. 
Fî yevminâ hazâ mesâlik-i celîle-i sûfiyyenin tecelligâhı bulunan tekâya ve 
zevâyâ makâsıd-ı âliye-i meşrûhanın temînine kifâyet edebilecek bir mertebe-i 
kâmilede bulunmuyorsa, bu müessesât-ı  mübâreke-i islâmiyyenin mükemme-
liyeti halinde vatana, millete ve bilhassa idâre-i âdile-i meşrûtiyete temîn ede-
ceği muhsinât-ı azîmeyi nazar-ı dikkat ve ehemmiyete almak ve medâris-i ilmi-
ye ile beraber tekâyâ ve zevâyânın da ıslâhât-ı esâsiyyesini ifâ eylemek evliyâ-
yı umûrun uhde-i hamiyetlerine terettüb eden vezâif-i mühimme-i 
                                                 
5  Vacib, ancak kendisiyle tamamlanan şeydir. 
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vataniyyedendir. Her iki tarîk-ı âlinin ıslâhât-ı esâsiyyeleri mütevâziyen ifâ 
edilmelidir. Zirâ medâris-i ilmiye ile tekâyâ ve zevâyâ ma’âric-i irfân ve terak-
kîde âlem-i islâmiyetin iki şehbâl kemâlidir. 
 Şeyhülislam ve’l-müslimîn Musa Kâzım Efendi (ö.1920) hazretleri meşrûti-
yet mecellemizin her an teyîd ve tahkîmine sâ’î bulunan ecille-i erbâb-ı 
himmetden ve tarîk-ı celil-i tasavvufun ilmen ve amelen uluvv-i mezâyâsına 
vâkıf olan e’âzım-ı urafâ-yı ümmetdendir. Zamân-ı meşîhatpenâhîlerinde 
medâris-i ilmiyye ile beraber tekâyâ ve zevâyânın da hisseyâb-ı terakkî olması 
kaviyyen me’mûl ve muntazardır. Çünkü müşârün ileyh hazretlerinin bi-
hakkın takdir buyuracakları üzre meşrûtiyet mekârim-i ahlâk ile kâim, tasavvuf 
ise mekârim-i ahlâkın ihyâ ve ta’mîmine hâdimdir. 


