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AHRARLAR ve DEMOKRAT PARTİ 

(1902-1946-1963-1983-2009) 

 

Demokrat Partisinin kökeni 1902 Jön Türk kongresine kadar uzanır. Jön Türkler bu 

kongrede merkezî otoritenin güçlü olmasını savunanlar ile Liberalizmi savunanlar olarak iki 

gruba ayrılmıĢlardı. Birinci grubu Ahmet Rıza liderliğinde “Ġttihat ve Terakki Fırkası” adını 

alırken, ikinci grubu Prens Sabahattin çevresinde toplanarak “Osmanlı Ahrar Fıkrası” adını 

aldı. Ġttihat ve Terakkinin devamı TBMM‟de birinci grubu ve ardından Cumhuriyet Halk 

Fırkasını oluĢtururken, Ġkinci grup Ahrar Fırkası, Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası, Cumhuriyet 

sonrasında ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1946 yılında ise Demokrat Parti adını 

alarak siyasi hayatımızı ĢekillendirmiĢtir.  

Demokrat Parti 7 Ocak 1946 kuruldu. % 13 oy alarak 62 milletvekili çıkardı. 14 Mayıs 

1950 yılında yapılan seçimlerde % 52.68 oy oranı ile 27 yıllık CHP‟nin Tek Parti iktidarını 

devirerek hür seçimle iktidar oldu.  1954 seçimlerinde % 57.61 oy oranına ulaĢtı. 1957 

seçimlerinde ise % 48.88 oy oranı ile iktidar oldu.  27 Mayıs 1960 Askerî müdahalesi ile 

iktidardan indirildi. 29 Eylül 1960 tarihinde kapatıldı.  

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kapatılan DP‟nin “Muhafazakâr ve Liberal” kadroları 

Adalet Partisi (AP) adı altında bir araya geldiler.  1965-1971 yılları arasında tek baĢına iktidar 

olarak ülkeye hizmet etmeye devam etti. 1971 askeri muhtırası ile iktidardan uzaklaĢtırıldı; 

ancak 1980 yılına kadar “Milliyetçi Cephe Hükümetleri” ile koalisyonlarla iktidarını 

sürdürdü. 1980 yılında oy oranını %52‟ye kadar çıkarmayı baĢardı. Bunun üzerine 12 Eylül 

1980 askeri ihtilali ile iktidardan uzaklaĢtırıldı.  

1983 yılında Siyasi Partilerin kurulmasına müsaade edilmesinden sonra AP‟nin devamı 

olarak Büyük Türkiye Partisi (BTP) kuruldu. Bir ay içinde 60 vilayette teĢkilatlanınca 

ihtilalcileri telaĢlandırarak BTP‟nin kapatlmasına manevi lideri olan yasaklı Süleyman 

DEMĠREL‟in Zicirbozan‟a mecburi ikamete tabi tuttular. Arkasından DYP kuruldu. Ancak 

AP kadroları bölünerek ihtilalcilerin desteğini alan MSP Ġzmir Milletvekili adayı ve 1980 

yılında BaĢbakan Süleyman DEMĠREL tarafından DPT Genel Müdürlüğünden BaĢbakan 

MüsteĢarlığına getirilmiĢ olan Turgut ÖZAL liderliğinde kurulan ANAP seçime sokularak AP 

Kadroları bölündü. 1983 yılında ANAP‟ın iktidarı ile bu ayrılık kökleĢti ve devam etti.  

19 Haziran 1992 yılında kabul edilen 3821 sayılı Kanun ile daha önce kapatılan siyasi 

partilerin yeniden açılmasına müsaade edilmesi üzerine AP Büyük Kongresi 19 Aralık 1992 

tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonunda toplanarak Doğru Yol Partisi (DYP) ne katılma 

kararı aldı. Tüm mal varlığı ile DYP‟ye iltihak etti. Böylece Ankara Selanik Sokaktaki AP 

Genel Merkez binası ve Celal Bayar KöĢkü DYP‟nin malı oldu. 

ANAP ise 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 20 Mayıs 1983 tarihinden kuruldu. Dört 

Partiyi birleĢtirme iddiası ile Demokrat AP, Milliyetçi MHP, Siyasal Ġslamcı MSP ve Devletçi 

CHP‟den ayrılanlar ile oluĢturduğu kadrolarla kurulmuĢ, oy tabanı olarak da DP ve AP‟nin % 

52 olan tabanı hedef alınmıĢ, Milli Güvenlik Konseyinin veto barajını aĢarak AP tabanın oyu 

ile iktidara gelmiĢtir. Ġktidar imkânları ile iktidarını uzun süre devam ettirmiĢtir.  Milli 

Güvenlik Konseyinin vetosunu aĢarak meclise giren HP ve MDP ise kısa zamanda erimiĢ ve 

yok olmuĢtur.  

ANAP 1989 yılında lideri Turgut ÖZAL‟ın CumhurbaĢkanı olması üzerine devamlı 

gerileme sürecine girdi.  Turgut ÖZAL‟dan sonra Genel BaĢkanlığa gelen Yıldırım 

AKBULUT ve Mesut YILMAZ, ANAP‟ı istenen gücüne kavuĢturamadı.  

Süleyman DEMĠREL liderliğindeki DYP 1991 yılında % 27.03 oy oranı ile birinci parti 

olarak meclise girdi. SHP ile koalisyon kurarak iktidara geldi. 1993 yılında CumhurbaĢkanı 

Turgut ÖZAL‟ın ölümü ile CumhurbaĢkanı seçilen Süleyman DEMĠREL‟den sonra DYP‟nin 

liderliğine Prof. Dr. Tansu ÇĠLLER seçilmiĢtir. ÇĠLLER, 28 ġubat 1997 yılına kadar üç defa 

hükümet olmuĢ ve postmodern bir askerî darbe ile iktidardan uzaklaĢtırılmıĢtır. Bunu fırsat 



bilen ANAP GenelbaĢkanı Mesut YILMAZ, 1997 senesinde DYP‟den ayrılan Hüsamettin 

CĠNDORUK grubunun Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ile darbecilerin yanında yer alarak 

ANASOL-D hükümetini oluĢturmuĢtur. Daha sonra gittikçe güç kaybeden ANAP 2002 

seçimlerinde % 5.11‟lik oy oranı ile meclis dıĢında kalarak tamamen erime sürecine girmiĢtir. 

Aynı seçimlerde DYP ise % 9.5 oy oranı ile kıl payı meclis dıĢında kalmıĢtır. Bunun üzerine 

Tansu ÇĠLLER istifa etmiĢ, yerine gelen Mehmet AĞAR ve Süleyman SOYLU da DYP‟nin 

oy oranını artıramayarak meclise sokamamıĢtır.  

Aynı tabana hitap eden ve Demokrat ve Liberal düĢüncelere sahip olan DYP ve ANAP 

5 Mayıs 2007 tarihinde birleĢme amacı ile bir protokol imzalamıĢ ve adını yeniden “Demokrat 

Parti” DP adını almıĢtır. Ama ANAP Genel BaĢkanı Erkan MUMCU‟nun ani kararı ile bu 

birleĢmeden vazgeçilmiĢtir.  

Zaman içinde ANAP liderliğinden Erkan MUMCU ve DP‟den Mehmet AĞAR ve 

Süleyman SOYLU da partileri için canla baĢla çalıĢmıĢlardır. Bu gün ANAP‟ın baĢında Salih 

UZUN ve DP‟nin baĢında ise Hüsamettin CĠNDORUK vardır. Ve nihayet 23 Temmuz 2009 

tarihinde ANAP ile DP bir araya gelerek DP çatısı altında birleĢme kararı almıĢlardır. Nihayet 

31 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara‟da Atatürk Kapalı Spor Salonunda bir araya gelecek 

bütün malvarlığını DP‟ye devrederek kesin birleĢme kararını Genel Kurullarının onayına 

sunacaklardır. Hayırlı olmasını diliyorum. 

1983 yılında DYP ve ANAP olarak ihtilalcıların zoru ile yolları ayrılan 1902‟lerin 

AHRAR‟ları, 1960‟ların Demokratları ve 1980‟lerin AP‟lileri nihayet 26 sene sonra bir araya 

gelme kararı almıĢlardır. Kendilerini tebrik ediyor, takdir ediyoruz. Allah yollarını açık etsin 

ve yardımcıları olsun diyoruz.  

Bu gün millet sahipsizdir. DP ve AP‟nin hizmet anlayıĢına ve hizmetlerine muhtaçtır. 

KeĢke ANAP ve AKP onların yerini doldurmuĢ olsaydı da DP ye ihtiyaç olmasaydı…  

DP pek çok lider değiĢtirerek yoluna ve hizmetine devam etmiĢtir. Bu gün baĢında 

bulunan liderler de yarın olmayacaktır. Ama DP yoluna ve millete hizmet etmeye devam 

edecektir. 

Yolu ve bahtı açık olsun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAP TARİH OLDU 

 

12 Eylül 1980 askerî darbesinin arkasından 20 Mayıs 1983‟te Turgut ÖZAL tarafından 

kurulan ANAP büyük ölçüde günümüzün AKP‟si gibi kiĢiselleĢmiĢ bir lider partisi olarak 

kuruldu. ANAP Turgut Özal‟ın çevresinde örgütlenmiĢ ve Ģahsına bağlı olan bir seçmek 

kitlesine sahipti. Siyasi kadrosunu Özal ile beraber çalıĢmıĢ olan teknokratlarlarla MSP, 

MHP, AP ve CHP‟den gelme 1980 öncesi öne çıkmayan siyasetçilerden meydana geliyordu. 

Milletten veto yiyenler MGK‟nın veto barajını aĢarak 1983 Genel Seçimlerine girmiĢlerdi. 

MGK‟nın müsaade ettiği üç partiden birisi de ANAP‟tı. Bir muvazaa partisi olarak “Ġhtilal 

ürünü parti” damgasını yemiĢ olsa da BTP‟nin kapatılması ve DYP‟nin veto ile seçime 

sokulmaması sonucu AP tabanına oturarak 25 Mart 1984 seçimlerinde % 41.5 oy alarak 

iktidar oldu.  

1987 seçimlerinde ise büyük bir oy kaybı ile % 36‟ya düĢtü. Buna rağmen seçim 

sisteminde yaptığı değiĢiklikten dolayı milletvekili sayısını 212‟den 292‟ye çıkardı. 1989 

yılında yapılan yerel seçimlerde ise ANAP‟ın oy oranı % 21.80‟e düĢtü. Bununla beraber 400 

milletvekilinden 292‟sine sahipti. Bu Ģartlarda 31 Ekim 1989‟de Genel BaĢkanı olan Turgut 

ÖZAL‟ı CumhurbaĢkanı seçmesi eleĢtiri konusu oldu. Hatta DYP Genel baĢkanı Süleyman 

DEMĠREL “% 21‟in desteğini almıĢ olan bir CumhurbaĢkanının Cumhurun baĢkanı olamaz” 

Ģeklinde eleĢtiri konusu yaptı.  

Özal‟dan sonra ANAP Genel baĢkanlığına Yıldırım AKBULUT getirildi. 15 Haziran 

1991 tarihinde yapılan olağan kongrede Mesut YILMAZ genel baĢkanlığa getirildi. Mesut 

Yılmaz‟dan sonra Özal‟ın parti içindeki etkisi tamamen azaldı. 20 Ekim 1991 de yapılan 

seçimde ANAP‟ın oyları % 24‟e düĢüyor. 1991-1996 yıllarını muhalefette geçirdi. Bu 

dönemde ise iktidarda 12 Eylül‟ün seçime sokmadığı DYP ve SHP koalisyonu hükümeti 

bulunuyordu.  

24 Aralık 1995 seçimlerinde ise BBP adaylarını da partisi ile seçime sokan ANAP 

ancak % 19.65 oy alabildi ve mecliste ancak üçüncü parti olabildi. Seçimden sonra aynı 

tabana hitap eden DYP ile koalisyon olmak zorunda kaldı. Ama ne ki bu ortaklık ancak 4 ay 

sürebildi. Zira Refah Partisi‟nin Anayasa Mahkemesine müracaatı sonucu ANA-YOL 

hükümetinin güven oylaması iptal edildi ve hükümet dağıldı. Bunun üzerine Refah-Yol 

Hükümeti kuruldu. 28 ġubat 1997 askerî post modern darbesi sonucu Refah-Yol hükümeti 

dağılınca 2 Temmuz 1997‟de yine askerî vesayet gölgesi altında ANAP genel baĢkanı Mesut 

Yılmaz ANA-SOL-D hükümetini kurdu. Ancak bu hükümet Yılmaz için verilen bir gensoru 

sonucu 11 Ocak 1999 tarihinde hükümet düĢtü. Gensoru yolsuzluk nedeni ile verilmiĢti. 

Cumhuriyet tarihinde gensoru ile düĢen ilk hükümet unvanını aldı.  

18 Nisan 1999‟da yapılan seçimler sonucu %13 oy oranı ile 4. Parti durumuna düĢen 

ANAP 28 Mayıs 1999‟da Bülent Ecevit BaĢkanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP (Ana-Sol-

M) hükümetinde yer aldı. Ancak bu hükümet 28 ġubat Kararlarının gereği 8 Yıllık Eğitim ve 

BaĢörtüsü Yasağını uygulanması, Vakıfların yeniden yapılanması gibi icraatlara imza attı. Bu 

durum ANAP için sonun baĢlangıcı oldu. 3 Kasım 2002‟de yapılan Genel seçimler bir facia 

oldu. % 5.11 oy oranı ile meclis dıĢında kaldı. Mesut Yılmaz istifa etti. Yerine Ali Talip 

ÖZDEMĠR seçildi. Özdemir‟in 2003‟te istifa etti. Yerine Nesrin NAS getirildi. Nesrin 

NAS‟ın da istifası üzerine genel baĢkanlık seçimine gidildi. 

ġubat 2005 tarihinde AKP Hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olan Erkan MUMCU 

ANAP Genel BaĢkanlığına getirildi. Erkan MUMCU ANAP logosunu ANAVATAN olarak 

değiĢtirdi. AKP ve CHP‟den istifa eden milletvekilleri ile TBMM‟de grup kuracak duruma 

gelmesine rağmen bir yararlılık gösteremedi. 2007 seçimleri öncesi DYP ile birleĢme kararı 

aldı. Bu nedenle DYP yaptığı olağan kongrede adını DP olarak değiĢtirdi. Ancak bu birleĢme 

gerçekleĢmedi. Aday listesini geç verdiği için de genel seçimlere katılamadı. 



25 Ekim 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Büyük Kongrede genel baĢkanlıktan çekilen 

Erkan MUMCU yerini Salih UZUN‟a bıraktı. Nihayet 23 Temmuz 2009‟da Demokrat Parti 

ile birleĢme kararı aldı. Nihayet Turgut ÖZAL‟ın CumhurbaĢkanı seçilerek ANAP‟ı terk ettiği 

31 Ekim‟de DP ile birleĢerek tarih oldu.  

ANAP ideolojik olarak liberalizmi savunmuĢtur. Özal‟ın aĢırı değiĢimci politikaları 

dıĢında ülke ekonomisine fazla bir katkısı da olmamıĢtır. Takip ettiği politikalarla tüketim 

toplumunu oluĢumuna büyük katkı sağlamıĢtır. DP ve AP misyonunu savunuyor gözükse de 

uygulamada ve politik yaklaĢım olarak devletçi bir çizgi takip etmiĢtir. Bunu da gerek 12 

Eylül, gerekse 28 ġubatın politikalarını savunarak ve uygulayarak göstermiĢtir. Bu da onun 

sonunu hazırlamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADALET PARTİSİ TARİH OLDU 

 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi, 

Dernekler Kanunu'nun 36. maddeleri aracılığıyla Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi 

uyarınca “talep tarihi itibariyle kuruluĢ amaç ve Ģartlarını kesin olarak kaybetmesi nedeniyle” 

Adalet Partisinin, kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona 

erdiğinin tespitine karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine baĢvurdu. Anayasa 

Mahkemesi 16 Ekim 2009 tarihinde Adalet Partisinin dağılmıĢ sayılarak hukukî varlığının 

sona erdiğine, partinin bütün mal varlıklarının Hazine‟ye geçmesine karar verdi. 

Anayasa Mahkemesinin bu tarihi kararı ile Adalet Partisi tarih oldu. 

** 

Adalet Partisi 11 ġubat 1961'de Demokrat Parti'nin eski üyeleri ile birlikte Emekli 

Orgeneral Ragıp GümüĢpala, ġinasi Osma, Halit Ağca ve Dr. Ġhsan Önal tarafından Demokrat 

Parti'nin devamı olarak kuruldu. Kurucular listesinde Tahsin Demiray, Ethem 

Menemencioğlu, Mehmet Yorgancıoğlu, Muhtar Yazır, Necmi Ökten, Cevdet Perin, Emin 

Açar, Kamuran Evliyaoğlu, ġinasi Osma, Ġhsan Ünal vardı. Milli Birlik Komitesi tarafından 

siyasi partilerin Demokrat adını kullanmaları yasaklanmıĢtı, bu yüzden partiye Adalet Partisi 

adını verdiler. Parti kurulduğu yıl içerisinde 61 ilde teĢkilatını tamamlayıp seçimlere katıldı. 

Adalet Partisi 15 Ekim 1961 seçimlerine girerek %34,8 oy topladı. 450 kiĢilik mecliste 158 

milletvekilini, Senatoda ise 150 senatörün 70'ini aldı. En çok oyu alan Ġsmet Ġnönü 

liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi koalisyonu kuruldu. Böylece ilk seçimde 

iktidar ortağı oldu. 

AP‟liler devamlı olarak DP‟nin devamı olduklarını ifade ediyorlardı. DP tabanı DP 

misyonunu bu partinin devam ettirdiğini görerek partiye sahiplendi. Asıl siyaset sahnesine 

çıkıĢı ise 1964 yılında AP GenelbaĢkanı Ragıp GÜMÜġPALA‟nın 6 Haziran 1964 tarihinde 

ölümünden sonradır. Geçici genelbaĢkan Saadettin BĠLGĠÇ 27-29 Kasım 1964 AP Büyük 

Kongresinde GenelbaĢkanlığı Süleyman DEMĠREL‟e kaptırması iledir.  Henüz milletvekili 

olmayan Süleyman DEMĠREL‟in parti genel baĢkanı olunca Ġsmet ĠNÖNÜ 

BaĢbakanlığındaki CHP Hükümetini düĢürerek milletin gönlünde taht kurdu. Halkın 

Süleyman DEMĠREL‟i benimsemesinin sebebi bu siyasi çıkıĢı olmuĢtur. 

Süleyman DEMĠREL 1965 seçimlerinde oyların %52,9‟unu alarak 240 parlamenter 

çıkardı ve iktidar oldu. 1969 seçimlerinde ise oylarını %46,5‟e düĢürmesine rağmen Seçim 

Sisteminin “Milli Bakıye” sisteminden “d‟Hont Sistemine” geçmesi sebebi ile milletvekili 

sayısını 256‟ya çıkarmıĢtır. 

Siyasi yelpazede merkeze oturan AP ekonomi siyasetinde piyasa ekonomisini 

benimsemiĢ kalkınma ve büyümeyi hedef olarak almıĢtır. Topluma bakan yönü ile 

“Hürriyetçi” bir anlayıĢla hareket etmiĢ bilhassa “Din ve Vicdan Hürriyetine” ve “Fikir 

Hürriyetine” önem vermiĢtir. Bu nedenle Atatürkçü düĢünceyi esas alan CHP‟nin ve Devletçi 

partilerin tenkitlerine hedef olmuĢtur. Bilhassa CHP‟nin “Lâiklik ilkesini zedelemesi” ve 

“Lâikliğe aykırı hareket etmesi” yönü ile tenkide hedef olmuĢsa da AP “Laiklik dinsizlik 

değil, Din ve Vicdan Hürriyeti‟nin teminatıdır” Ģeklinde müdafaasını netice vermiĢtir. Bu 

yönü ile AP Lâikliği benimseyen ve koruyan bir politika izlemiĢtir. Genel olarak Muhafazakâr 

ve Liberal çerçevede politika yapan AP 1970 yılında parti içi politikalar yüzünden partiden 

ayrılanların kurdukları DP ile bölünme süreci yaĢamıĢtır. Genel olarak Ġslamcı ve Liberal 

olarak kendilerini tanımlayan bir grubun partiden ayrılması partiyi zayıflatmıĢtır. 1971 yılında 

Milli Nizam ve devamı olan Milli Selamet Partisinin Siyasal Ġslamcı bir politika izlemesi, 

Millet Partisinin de 1969 yılında MHP adı ile “Milliyetçi Politika” izlemeye baĢlaması AP‟nin 

zayıflamasına ve 1973 seçimlerinde oylarının %29,76‟ya kadar düĢmesine neden olmuĢtur. 

Buna rağmen AP ekonomik kalkınma politikalarına ağırlık vererek hem kırsal hem de kentsel 

alanlarda etkinliğini sürdürmüĢ ve gücünü devam ettirmiĢtir.  



1971 askerî muhtırasından sonra tek baĢına iktidar Ģansını kaybeden AP “Milliyetçi ve 

Muhafazakâr Politika” izleyerek ve Milliyetçi MHP ve Siyasal Ġslamcı MSP ile “Milliyetçi 

Cephe Hükümetleri” kurarak CHP‟nin yıkıcı politikalarına ve iktidarına fırsat vermemiĢ ve 

kalkınmacı politikalarına devam etmiĢtir. Bölünmelere ve yıkıcı politikalara rağmen 

Milliyetçi, muhafazakâr ve Liberal politika takip etmesi ile 1979 yılında tekrar eski gücüne 

kavuĢan ve oylarını % 52‟ye kadar çıkaran AP 12 Eylül 1980 Askerî ihtilali ile siyasi olarak 

yasaklanmıĢtır.  

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra AP kapatıldı ve mal varlıkları hazineye 

devredildi. Ancak hukuki varlığı devam ediyordu. Misyonu ve manevi mirası ise 1982‟de 

Anayasa‟nın kabulünden Siyasi Partilerin kurulmasına imkân tanındıktan sonra Büyük 

Türkiye Partisi olarak siyaset sahnesine çıktı. Kısa zamanda 65 ilde teĢkilatını kurdu. Ancak 

askerî yönetim tarafından kapatıldı. Yerine Kurulan Doğru Yol Partisi de kurucularının 

ihtilalciler ve askeri yönetim tarafından üç defa değiĢtirilmesi istemi ile reddedildi ve 1983 

seçimlerine sokulmadı.  

Sonuç olarak bu güne gelinmesinde ve siyasi olarak ülkenin DemokratikleĢmede ve 

kalkınmada geri kalmasının en önemli nedeni “Askeri Darbeler” ve “Askerî Müdahaleler”dir. 

1960 Askerî darbesi DP‟yi kapatmıĢ ve Demokrasiyi ortadan kaldırmıĢtır. 1980 ihtilali ise 

AP‟yi kapatmıĢ ve Adaleti ortadan kaldırmıĢlardır. 12 Mart Askeri muhtırası ve müdahalesi 

AP‟yi yıpratmıĢ ama, kapatamamıĢtı; ancak Türkiye‟yi siyasi olarak “Doğru Yol”dan 

ayırmıĢtır. 1980 ihtilali sonrası kurulan Doğru Yol Partisi siyaseti Doğru Yola Sokmaya, 

ülkeye Demokrasi, siyasete Adalet getirmeye çalıĢtı; ancak 28 ġubat 1997 askeri muhtırası ve 

Post modern Darbesi 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahale ve darbelerin de tecrübesi ile 

DYP‟yi hukukî olarak kapatma yerine siyasi olarak, siyasi hayattan silme siyasetini takip 

etmiĢ ve Turgut ÖZAL ve ANAP ile baĢaramadığını Tayyip ERDOĞAN ve AKP ile baĢarmıĢ 

ve Doğru Yol Partisini siyasi sahneden silmiĢ, ülkeyi de Doğru Yol‟dan çıkarmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ 

 

Hak ve Hürriyetler insan içindir ve bireyin temel hakkıdır. Bu haklar birilerinin lütfu 

değil, yaratıcı olan Allah‟ın insanlara ihsanıdır. Ġnsanın en temel ve birinci hakkı ve hürriyeti 

“Din ve Vicdan Hürriyeti”dir. Bu hak, diğer temel hakların hem teminatı, hem de temelidir.  

Ġnsanın insan gibi, Ģerefle ve insaniyete lâyık bir Ģekilde yaĢaması, dünya ve ahirette 

Ģerefle yaĢaması bireyin canının, aklının, neslin, malının ve dininin korunmasına bağlıdır. 

Dinin amacı da bu beĢ temel hakkı korumaktır. Dinin korunması canın, aklın, neslin ve malın 

korunmasını sağlar. Dinin korunması ise, insanların vicdanlarına ve akıllarına baskı 

yapılmaması ile mümkün olur. Dinin gönderilmesinin amacı insanın vicdanının ve aklının 

baskıdan kurtarmaktır. 

Din ve Vicdan Hürriyeti “dilediği gibi inanma, inancını ifade etme, inandığı gibi ibadet 

etme, inancını yayma ve inancını istediği yerden öğrenme ve öğretme” hürriyetini ifade eder. 

Bunlardan birisi eksik olursa buna “Din ve Vicdan Hürriyeti” denemez. Her bir kısıtlama bir 

hakkın gasbı anlamına gelir.  

 Yüce Allah insanı hür yaratmıĢtır. Bu sebeple inanmaya zorlamaz. Hakkı ve batılı 

önüne koyar ve vicdanı ile insanı baĢ baĢa bırakır. (Bakara, 2:256) Yüce Allah hak ve hakikati 

peygamberleri aracılığı ile insanlığa ulaĢtırmıĢ ve “dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin” 

(Kehf, 18:29) buyurarak hür ve serbest bırakmıĢtır. Allah dileseydi yeryüzünde bütün insanlar 

iman ederdi. Ama o zaman insanların akılları ve vicdanları üzerinde baskı oluĢur ve insanın 

hürriyetine müdahale edilmiĢ olurdu. Yüce Allah peygamberine “iman etmek için insanları 

zorlamayın” (Hud, 11:99) emreder. Zorlamayı da yasaklar. (Bakara, 2:256) 

Ġnsan için en hayırlı Ģey imandır ve insanı hayra zorlamayı dahi Allah yasaklamıĢtır. 

Çünkü hürriyet insanı hayra ve Ģerre zorlamamak demektir. Zorlamak bizatihi zulümdür. Ġster 

hayır olsun, ister Ģer olsun insan iradesi üzerinde zorlamak zulmü netice verir. Allah bu nevi 

zulümden münezzeh olduğu için insanı hür bırakmıĢtır.  

Din bizatihi hayırdır. Böyle olduğu için selim akıllar ve vicdanlar ona müĢtaktır ve 

güzelce sunulduğu zaman kabul eder. Bunun için dinde esas olan “Tebliğ”dir. Tebliğ sadece 

tekliften ibaret değildir; içinde “hürriyeti, insana saygıyı, yardımı, va‟z-u nasihati, en güzel 

Ģekilde öğüt vermeyi ve en güzel mücahede ve cihadı” barındırır. Tebliğ bu sayılan unsurların 

tamamına denir.  

Peygamberler insanları dine zorlamak için değil, öğüt vermek, insanları geleceğe 

hazırlamak, istidat ve kabiliyetlerini geliĢtirecek Ģekilde eğitim vermek ve Allah‟ın emirlerini 

sözlü ve uygulamalı olarak açıklamak için görevlendirmiĢlerdir. Peygamber sadece tebliğci 

değil, müjdeci, uyarıcı, öğüt verici ve tatbikçidir. Nitekim yüce Allah “Ey Resulüm! Sen öğüt 

ver. Sen öğüt vericisin, zorba ve insanları zorlayıcı değilsin” (GaĢiye, 88:21-22; Kâf, 50:45) 

buyurarak bu hususa dikkatleri çekmiĢtir. 

Ġnsanları zorlamak ve zorla bir Ģeyi yaptırmaya çalıĢmak onların iradelerine ipotek 

koymak olur. O zaman hür iradesi ile değil, baĢkasının zorlaması ile hareket eder ve gerçek 

niyetini gizler. Bu da insanları nifaka ve münafıklığa götürür, insaniyetini mahveder. Zorla ne 

iman ne de ibadet makbuldür. Dinde esas olan kiĢinin akıl ve hür iradesi ile dini kabul 

etmesidir. Din insana bilgi verir, akla kapı açar ve teklifini söyler iradesini elinden almaz. 

Ġmana insanları zorlamak nifaka ve münafıklığa götürür, ibadette zorlamak da ibadetin 

makbul olmasının Ģartı olan ihlâsı ortadan kaldırır. Bu durumda kiĢi “münafık” derecesine 

iner ve ibadette de “mürâî” yani riyakâr konumuna sokar. Bu sebeple dinde ne imana ve ne de 

ibadete zorlama yoktur. Bu hususlar “dinde ikrah ve icbar yoktur” (Bakara, 2:256) ayeti ile 

ifade edilmiĢtir. Bu ayet imanı ve ibadeti beraber kapsar. Ġman ve ihlâs kalbin amelidir ve 

hiçbir baskı ve kayıt kabul etmez. Allah‟tan baĢka hiçbir güç kalbe hükmedemez. 

Zorlama/ikrah bir kimseye hoĢlanmadığı ve istemediği bir Ģeyi tehdit ile rızası hilafına 

yaptırmaktır. Zorlamak iradeyi hükümsüz kıldığı için yaptırılan fiil Ģayet günah bir fiil ise 



içinde ikrah olduğu için günah olmayacağı nasslar ile sabittir. Nitekim küfre zorlanan insan 

gönlünü küfre açmadıkça diliyle inkârı mucip sözler söylemesinin imanına zarar vermeyeceği 

ayetle sabittir. (Nahl, 16:106) Peygamberimiz de (sav) “Allah ümmetimin zorla yaptırıldığı 

Ģeyler ve Ģeytanın kalbe verdiği vesvesesi ile amel etmedikçe günah yazmaz” (Ġbn-i Mâce, 

Talak, 16) buyurur. Ayrıca “Allah ümmetimin hata, unutma ve zorla yaptırılan Ģeylerden 

dolayı sorumlu tutmaz” (Münavi, Feyzü‟l-Kadir, 2:219) buyurmuĢlardır.  

Bu ayet ve hadislerden anladığımız husus, zorla yapılan ve yaptırılan Ģeylerin Allah 

katında geçersiz olduğudur. Allah insanların hür iradeleri ile yaptıkları ve kendi istekleri ile 

isteyerek ve severek iĢledikleri amellere değer vermekte, sevap ve günah yazmaktadır. Hatta 

yüce Allah hata olarak iĢlenen fiillere günah yazmadığını, ancak kasıtlı yapılan fiillere günah 

yazdığını açıkça ifade etmektedir. (Ahzab, 33:5) 

Din ve Vicdan Hürriyeti‟nin teminatı yine “Ġslam Dini” ve “Kur‟ân-ı Kerim”dir. “Dinde 

zorlama yoktur” ayetinin nüzul sebebine bakıldığı zaman bir babanın Hıristiyan olan oğlunu 

peygamberin huzurunda Müslüman olmaya zorlaması üzerine nazil olduğu görülmektedir. 

(Ġbn-i Kesir, 1:544; Ali Arslan, Büyük Kur‟an Tefsiri, 2:227-239) Dileyen dilediği dini 

seçebilir ve herhangi bir dine girmeye zorlanamaz.  

Dinde cihad kâfirin küfründen dolayı değildir. Zulümden dolayıdır. Cana, mala, namusa 

ve vatana yapılan tecavüzü def etmek, barıĢı ve hukuku korumak içindir. Ġ‟lây-ı kelimetullah, 

yani Allah‟ın adını yüceltmek ancak “BarıĢ ve Adaleti” sağlamakla mümkündür. Devlet bu 

sebeple savaĢ kararı alır ve savaĢır.  

Dinin ve devletin amacı beĢ Ģeyi koruma altına alarak emniyet ve asayiĢi, barıĢı ve 

hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bunlar, “dini, aklı, malı, canı ve nesli” korumaktır. Dini 

korumak “Din ve Vicdan Hürriyeti” ile aklı korumak eğitimle, malı ve nesli korumak da 

“Emniyet ve Yargı” ile mümkündür. Devletin görevi de budur. Devletin adaleti sağlamak ve 

malı, canı, namusu korumak için zor kullanması din adına değil, hukuk namınadır. Bu “dinde 

zorlama” anlamına gelmez, “hukukun üstünlüğünü koruma” anlamına gelir. Devlet bu konuda 

din ayırımı da gözetmez, kim olursa olsun müslim/gayr-ı müslim “bireyin hakkını” korumayı 

amaçlar.  

Din ve Vicdan Hürriyeti denince bu hususları bilmek gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÜROKRATİK CUMHURİYETTEN  

DEMOKRATİK CUMHURİYETE 

 

Ġki çeĢit iktidar vardır. Birincisi bürokratik iktidar, ikincisi demokratik iktidardır. 

Bürokratik iktidar bürokrasinin yönetimidir. Bürokrasiyi halk seçmez. Atama ile gelirler. 

Halkın vergileri ile halka hizmet etmekle mükellef oldukları halde halka tepeden bakarlar. 

Zaman içinde kendisini korumak için hukûkî, ekonomik ve siyasi dayanaklar edinmiĢlerdir. 

Memurlarını halktan devĢirirler ve onları toplumun efendisi olduklarına inandırırlar. 

Bürokrasinin ülkeye ve iktidara hâkim olduğu yerlerde demokratik iktidarın da sınırlarını 

belirlemeye çalıĢırlar. 

Ülkemizde bilhassa tek parti ve milli Ģef dönemlerinde ülkeye tam bir bürokratik iktidar 

hâkim olmuĢtur. 1923 yılından 1950 yılına kadar 27 sene bürokratik bir iktidar dönemi 

olmuĢtur. Cumhuriyet rejimini de kendilerine benzeterek tam bir bürokratik cumhuriyet haline 

getirmiĢlerdir. 1950‟de siyasi olarak çok partili sisteme, yani demokrasiye geçildikten sonra 

da ülkeye hâkim olan bu bürokratik yapı tek parti döneminin değer, amaç ve iktidar 

paylaĢımını devam ettirmek için ellerinden geleni yapmıĢlardır. Bunlar demokratik süreç 

bunların kendilerine verdikleri hayalî hâkimiyetlerini sınırladıkları için demokrasiyi asla 

sevmezler. Bu iktidar elitlerinin dillerindeki demokrasi kelimesi bir süs olmaktan öte herhangi 

bir mana ifade etmez. Bütün gayretleri demokrasiyi de kendilerine benzer hale getirmektir. 

Ġstedikleri totaliter bir cumhuriyet ve demokrasidir.  

Demokratik iktidar ise halkın hür seçimle belirlediği geçici bir iktidardır. Halk onu her 

Ģeye yetkili bilir ve her sorunun altından kalkması beklenir. Gerçekte ise her konuda yetkili 

değildir; ama her konuda sorumludur. Zira yetkilerin belirlendiği anayasa ve yasaların dıĢına 

çıkması mümkün değildir. Anayasa‟yı değiĢtirmek ve yasaları yapma yetkisi vardır; ama bunu 

kullanmak o kadar da kolay değildir. Yılların bürokratik gelenekleri ve anti-demokratik 

yasaları buna imkân vermez. Bu durumda da davul demokratik iktidarın boynunda çomak ise 

bürokrasinin elindedir. Demokrasinin geliĢmesi için atılan adımlar bürokratlar tarafından 

geleneksel cumhuriyete aykırı gibi gösterilerek bir de cumhuriyet düĢmanı olmakla 

suçlanırlar. Demokratik iktidarın cumhuriyet ile bir problemi yoktur, cumhuriyeti demokrasi 

ile taçlandırmak isterler. Amaçları demokratik bir cumhuriyettir; ama ne ki, ülkeye hâkim 

olan bürokratik iktidar tarafından cumhuriyeti ortadan kaldırmakla suçlanırlar. 

Demokratik iktidar demokrasinin gereği olan kiĢi hak ve hürriyetlerinin lehinde çalıĢan 

ve bürokratik iktidarı sınırlayan iktidardır. Ama ne ki ülkenin her sıkıntısının sorumlusu 

demokratik iktidar, her baĢarının sahibi bürokratik iktidar olduğu vurgulanır. Ġhtilalleri 

doğuran, militarizmi destekleyen ve alkıĢlayan bürokrasi, bütün olumsuzlukların sebebini 

demokratik iktidarlara yüklediğini bilmeyenimiz yoktur. 12 Eylül ihtilalini yapanların siyasi 

partileri “tencereyi pisletmekle” suçlayıp kapatmasının nedeni budur. Bürokratik iktidarın 

destekçileri azınlıktır; ama kendilerini destekleyen yasalardan, kurumlardan, medya ve kilit 

bürokratik mevkidekilerle çoğunluktadır.  

Ülkemizde 1950 yılında çok partili siyasi hayata geçiĢten sonra yaĢanan cumhuriyeti 

koruma ve kollama mücadelesi bürokratik cumhuriyeti demokratik cumhuriyete dönüĢtürme 

mücadelesinden baĢka bir Ģey değildir. Demokrasiye direnen askerî, bürokratik ve anayasal 

kuruluĢlar, yanlarına üniversiteleri, sendikaları ve sivil kuruluĢları da alarak iki ihtilal ve iki 

muhtıra ile demokrasiyi askıya almıĢlar ve cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olmasını 

engellemeye çalıĢmıĢlardır. Ama ne var ki demokrasi kaçınılmaz bir süreçtir. Dolayısıyla 

cumhuriyeti “birinci cumhuriyet” “ikinci cumhuriyet” gibi sloganlarla müdafaa yerine 

“demokratik cumhuriyet” haline getirmek kaçınılmaz olacaktır.   

Demokratik cumhuriyete geçiĢin iç ve dıĢ dinamikleri vardır. Nasıl ki demokrasiye 

geçiĢ 1945‟li yılların dıĢ baskıları ve NATO gibi içinde bulunma zorunluluğundan dolayı 

ihtiyaç olmuĢ ise, Demokratik Cumhuriyete de AB gibi içinde bulunma zaruretinin zorlaması 



ile kaçınılmaz hale gelecektir. Zira yeniden Ģekillenmekte olan dünyada ya AB‟nin içinde 

bulunduğu demokratik bir dünyada yerimizi alacağız veya geri kalmıĢ ülkelerin yanında 

yerimizi alarak ABD ve Ġsrail politikalarının oyuncağı olmaya devam edeceğiz. Umarım 

kaderin bize çizmiĢ olduğu gelecek Demokratik AB, zengin ve geliĢmiĢ ülkelerin yanıdır. 

Bunu da ülkemizi Ortadoğu ve Ġslam dünyasının lideri olmaya götüren bir süreç takip 

edecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUMHURİYET 

 

Cumhur, halk ve topluluk anlamına gelir. Sosyal hayatta hayatını geçirmek durumunda 

olan insan için cumhurun ve toplumun büyük önemi vardır. Dinin insana yüklediği 

sorumlulukların büyük bir çoğunluğu sosyal hayat ile ilgilidir. Bu nedenle insan, toplum ve 

yönetim Ģekli olan cumhuriyet arasında önemli bir ilgi ve alaka vardır.  

Yüce Allah'ın âdemi toplum içinde ihtiyaçlarını giderebilecek bir mahiyette yaratmıĢtır 

ki sosyal hayat teĢekkül etsin. Toplum hayatı oluĢturma amacına yönelik yarattığı insana yüce 

Allah'ın Kur‟ân-ı Kerimde “Nâs” ve “Ey Ġnsanlar!” Ģeklinde hitap etmesi “Herkesi cumhur-u 

nâsa tabi olmaya davet eder. Çükü, cumhura muhalefet öyle bir hatadır ki, o hatayı irtikâp 

etmek, kalbin, vicdanın Ģanından değildir.” (ĠĢaratu‟l-Ġ‟câz, 2006, s.163) Bu önemli 

sebeplerden dolayıdır ki cumhuriyet insana değer veren ve insanın yaratılıĢtan kendisine ihsan 

edilen iradenin kullanımını sağlayan “temel hak ve hürriyetlerin” kullanımına imkân tanıyan 

ve insanı insan yapan değerlerin ortaya çıkmasına yardım eden siyasal sistemdir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu nedenle Cumhuriyeti “adalet, meĢveret ve kanun 

hâkimiyeti” (ESDE, Makâlât, 2009, s.53) Ģeklinde tarif etmiĢtir. Çağımız hak ve hürriyetlerin 

kâmil manada uygulanması ile insanların insanlık özelliklerinin ortaya çıktığı ve 

kabiliyetlerinin inkiĢaf ettiği bir dönemdir. Teknolojik geliĢmelerin ve insanların hayatını 

kolaylaĢtıran geliĢmelerin yaĢanmasının sebeplerinden en önemlisi de budur. Ġnsanın 

kendisini keĢfettiği, hak ve hürriyetlerin değerini anladığı ölçüde insanlığı da medeniyeti de 

geliĢme kaydetmeye devam edecektir.  

Sosyolojik olarak insanlığın geçirdiği dönemleri de dikkate alan Bediüzzaman “Hayat-ı 

içtimaiye-i siyasiye itibarıyla beĢerin birkaç devir geçirdiğini, bunların bahĢet ve bedevilik, 

memlukiyet, esaret, ecirlik ve son olarak da malikiyet ve serbestiyet devrine geldiğini” 

(Mektubat, 2004, s.617) tespit ifade eder. Malikiyet ve serbestiyet devrinin siyasi sisteminin 

de ancak Demokratik Cumhuriyet olacağını çeĢitli yerlerde ifade eder. Kur‟ân-ı kerim ve onu 

esas alan sahabe ve mezheplerin insanların saadeti açısından siyasi olarak ancak çoğunluğun 

rızasına dayanan “Cumhurî Demokrasi” sistemini iĢlettikleri ve bilhassa sahabelerin 

uyguladıklarını ifade eder. Bediüzzaman bu hususu “Dört halife birer reisicumhur idiler. Hem 

manasız isim ve resimden ibaret bir cumhuriyetin değil, belki hakiki adaleti ve Ģer‟i hürriyeti 

içinde barındıran dindar anlamdaki bir cumhuriyetin reisleri idiler” (ġualar, 2005, s. 445-446) 

Ģeklinde ifade eder. 

Cumhuriyet halkın iradesine önen veren bir sistem olduğu için “Din ve vicdan 

hürriyetini” ve “Fikir Hürriyetini” en kâmil manada uygulayan “Temel Hak ve Hürriyetlere” 

en geniĢ Ģekilde uygulayan bir sistem olmak durumundadır. Böylece Cumhuriyet “manasız 

isim ve resim olmaktan” çıkacak ve gerçek manada bir cumhuriyet olacaktır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1922 Kasımında Ankara‟ya gelerek TBMM‟de bir 

beyanname neĢretmiĢ ve “Bu ınkılab-ı azimin temel taĢları sağlam gerek” (Tarihçe-i Hayat, 

2006, s.224) buyurarak Cumhuriyetin sağlam temeller üzerine oturması gerektiğini izah 

etmiĢtir. Ama ne ki Cumhuriyet “Tek Parti Diktasına” dönüĢtürülerek isim ve resimden ibaret 

hale getirilmiĢ, Cumhuriyet ve hürriyet namına en Ģiddetli istibdat uygulanmıĢtır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Cumhuriyete değil, cumhuriyetin istibdada alet 

edilmesine karĢı çıkmıĢtı; ama “Cumhuriyet düĢmanı” ithamı ile çıkarıldığı hakim huzurunda 

Ģöyle diyordu: “EskiĢehir mahkeme reisinden baĢka, daha sizler dünyaya gelmeden, ben 

dindar bir cumhuriyetçi olduğumu elinizdeki Tarihçe-i Hayatım ispat eder.” (ġualar, 2005, 

s.445) Bediüzzaman “dindar bir cumhuriyetçi” idi. Bediüzzaman‟ın “MeĢrutiyet-i MeĢrua” 

“Hürriyet-i ġer‟iye” ve “Dindar Cumhuriyet” kavramlarını aynı manaları ifade eden farklı 

kelimelerdir. Kelimelere takılıp kalmayan ve manaya önem verenler anlarlar ki “Hulefa-i 

RaĢidin hem halife, hem reis-i cumhur idiler. Sıddik-i Ekber (ra) AĢere-i MübeĢĢereye ve 

Sahabe-i Kirama elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat mânâsız isim ve resim değil, belki 



hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i Ģer‟iyeyi taĢıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler” 

(ġualar, 445-446) cümlesinde “Cumhuriyet” kavramı “adalet ve hürriyet” (Volkan, 26 ġubat 

1909, sayı: 70)  kavramlarının açılımından ve uygulamasından ibarettir.  

Bediüzzaman‟a göre esas olan isim değildir; içeriktir. Ġçinde “adalet, meĢveret ve kanun 

hâkimiyeti” olmayan her sistem ve idare Ģekli adı ne olursa olsun ister “ġeriat” ister 

“Cumhuriyet ve Demokrasi” fark etmez istibdattan ibarettir. Bediüzzaman, MeĢrutiyet ve 

Kanun-i Esasiyi de “Adalet ve meĢveret-i Ģer‟iye” olarak görür. (ESDE, Divan-ı Harb-i Örfî, 

s. 120) “Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez.” (Age, s. 137) “Ġstibdat ne Ģekilde olursa 

olsun, meĢrutiyet libasını giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım” (Age, s. 136) 

der.  

Yüce Allah'ın idareciden istediği Ģey adalettir. (Nisa, 4:58; Nahl, 16:90) Allah'ın en 

sevmediği Ģey ise zulümdür (Âl-i Ġmran, 3:57) ve Allah zalimleri hidayete erdirmez. (Âl-i 

Ġmran, 3:86) Bu nedenle idarecinin ibadeti her Ģeyden önce adaletle hükmetmektir. Adaletin 

sağlanması ise öncelikle “Hürriyetin” en geniĢ manada uygulanmasına bağlıdır. ĠĢlerin de 

meĢveret esasına göre yapılması gerekir ki yüce Allah'ın inananlara emri budur. (Âl-i Ġmran, 

3:159; ġura, 42:38) Seçim, yani halkın idarecisini seçmesi ise zaten istiĢare mekanizmasının 

iĢlemesidir ki sahabelerin halifeleri seçmesi bu Ģekilde olmuĢtur. Bu Ģerî ve Kur‟ânî 

prensiplerin ve kanunların uygulanması ise Demokratik Cumhuriyetin “Cumhuriyet 

prensiplerine göre” uygulanması ile hayatiyet kazanır.  

Bediüzzaman ve ondan iman ve Kur‟an dersi alan “Risale-i Nur Talebeleri” be manada 

Cumhuriyeti “hürriyet-i fikir ve hürriyet-i vicdan düsturunu en geniĢ manasıyla tatbik eden 

cumhuriyet ve demokrasi kanunları” (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.707) olduğuna inanmıĢlardır. 

Bediüzzaman‟a göre “cumhuriyet” hürriyetin en geniĢ Ģeklidir. TC hükümeti de 

cumhuriyetin en serbest Ģeklini kabul etmiĢtir. Dolayısıyla asayiĢe dokunmamak Ģartıyla 

cumhuriyet hürriyeti hürriyet-i ilmiyeyi baskı altına alamaz. (Tarihçe-i Hayat, 2006, s.359) 

Cumhuriyetin ilanından 1950‟de “Demokrasiye” geçene kadar geçen 27 sene 

Cumhuriyet adına koyu bir istibdadın yaĢandığı dönem olmuĢtur ki bu dönem “Milli ġef 

Dönemi” ve “Tek Parti Ġstibdadı” olarak tarihe geçmiĢtir. Bediüzzaman gibi “ben dindar bir 

cumhuriyetçiyim” diyenler dahi cumhuriyet düĢmanı olarak hapislere ve sürgünlere mahkûm 

edilmiĢtir. Bu nedenle Bediüzzaman mahkemede zamanın idarecilerini “Ġstibdad-ı mutlaka 

„cumhuriyet‟ namı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahat-i mutlaka 

„medeniyet‟ namı vermekle, cebr-i keyf-i küfriye „kanun‟ namını takmakla” (Tarihçe-i hayat, 

638, 859) itham ederek, uygulamanın cumhuriyet ve medeniyetle ilgisinin olmadığını 

yüzlerine haykırmıĢtır. 

Sonuç olarak cumhuriyet, “Adalet, eĢitlik, hürriyet, meĢveret ve seçim” gibi siyasi 

prensipleri içine alan (ESDE, Makâlât, s.53) ve uygulayan ideal bir idari sistemdir. Demokrasi 

de seçimi ve imtiyazsızlık manasında eĢitliği esas aldığı için cumhuriyetin demokrasi ile 

taĢlanması ve “Cumhurî demokrasi” olması cumhuriyeti Ģeriatın da istediği ideal bir sistem 

haline getirmiĢtir. Cumhuriyetçi demokrasiyi diğer demokrasilerden ayıran en önemli özellik 

de cumhurun yani, halkın idarecisinin azınlık tarafından değil halkın yüzde ellisinden 

fazlasının yani çoğunluğun rızası ile seçimine dayanmasındandır. Bu da iki dereceli bir seçim 

sistemi ile halkın cumhurbaĢkanını seçmesi ve baĢkanlık sistemine geçmesi ile sağlanabilir. 

Bu durumda “adalet, hürriyet, seçim, meĢveret, kanun hâkimiyeti ve kanun karĢısında 

herkesin eĢit olması” gibi temel prensiplerini dinden alan cumhuriyet Bediüzzaman‟ın istediği 

ve tarif ettiği “dindar bir cumhuriyet” olacaktır.  

 

 

 

 

 



BEDİÜZZAMAN VE CUMHURİYET 

 

Bediüzzaman 1892 yılında henüz 15-16 yaĢlarındadır. Tillo‟nun meĢhur “Kubbe-i 

Hâsiye” adındaki türbede inzivaya çekilmiĢ Firuzâbâdî‟nin “Kâmûs-u Muhît” isimli lügatını 

ezberlemektedir. Küçük kardeĢi Mehmet her gün kendisine yemeğini getirmektedir. 

Bediüzzaman da ekmeği yemeğin suyuna bandırarak yemekte ve tanelerini karıncalara 

vermektedir. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğu zaman “Bunlarda hayat-ı içtimaiyeye 

mâlikiyet ve fevkalade vazifeĢinaslık ve çalıĢma bulunduğunu müĢâhede ettim. 

Cumhuriyetperverliklerine mükâfeten kendilerine muavenet etmek istiyorum” (Tarihçe-i 

Hayat, 2006, s.66) cevabını verir.  

Bediüzzaman Osmanlı‟nın Cumhuriyeti bilmediği bir zamanda Cumhuriyeti biliyor, 

seviyor ve yaĢıyor. Daha sonra 1909 da Volkan Gazetesinde neĢrettiği bir makalesinde 

“Cumhuriyet ki, adalet, meĢveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” ifadelerini daha 

sonra “O zaman meĢrutiyet, Ģimdi o kelime yerine cumhuriyet konulmuĢ” ifadeleri ile 

değiĢtirerek eserine almıĢtır. (26 ġubat 1324 Volkan, sayı:70 s.1/ ESDE, 2009, Makâlat, s.51) 

Bu da Bediüzzaman‟ın isme ve resme değil, asla ve esasa baktığını göstermektedir. Adı ister 

meĢrutiyet, ister cumhuriyet olsun istinat ettiği esaslar Ģeriatın “adalet, meĢveret ve kanun 

hâkimiyeti” prensipleridir. Bu prensipler ise yeni değil on üç asır evvel semadan nüzul eden 

ġeriat-ı Garra‟dan alınmıĢtır. Uygulaması da “Asr-ı Saadette” “Hulefa-i RaĢidin” tarafından 

yapılmıĢtır. 

Adalet, hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmaktır. Allah'ın idareciden 

istediği Ģeydir. Hz. Ömer‟in (ra) ifadesi ise “Adalet mülkün temelidir.” Devleti ayakta tutan 

adalet yıkıma götüren ise zulüm ve her nevi haksızlıktır. Adalet de hak namına ve Allah'ın 

emri hesabına yapılmalıdır ki tam adalet olsun. Yoksa hissiyatın karıĢması, adaleti zulme 

inkılâp ettirir. Bunun için Hz. Ömer (ra) bir hâkimin hükmünü verirken hissiyatını 

karıĢtırdığını görünce hemen onu vazifeden azletmiĢtir.  

MeĢveret ise yüce Allah'ın “ġura Suresinde” emrettiği “Mü‟minlerin iĢleri aralarında 

meĢveret iledir” (ġura, 42:38) ayetinin gereği olan meĢveret ve seçim, parlamento ile idare 

Ģeklidir. Ġdareciyi seçmekten tutun, dünyevi iĢleri ehli ile danıĢarak yapmaya kadar her Ģey bu 

emrin gereğidir.  

Kanunda inhisar-ı kuvvet ise, kanun hâkimiyeti olup, Ģahısların inisiyatifi ve 

hissiyatından uzak olan ve herkesin kanun karĢısında eĢit olduğu ve imtiyazın bulunmadığı, 

hak edenin hakkının yenilmediği bir sistemdir. Kuvvet kanunda olmazsa Ģahsa geçer ve Ģahıs 

istibdadı baĢlar. Bu durumda ise, istibdat tevzi olunmuĢ olur. Bu da heva ve heves namına 

değil, Allah namına ve din-i Ġslam namına olmalıdır ki adalet olsun. Aksi takdirde istibdat 

daima hükümfermâ olacaktır. (ESDE, s.52) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “hürriyetin en geniĢ Ģekli” olarak kabul ettiği 

cumhuriyetin asayiĢe dokunmamak Ģartı ile fikir ve vicdan hürriyetini en geniĢ manada 

uygulayan, dinsizlere iliĢmediği gibi dindarlara da iliĢmeyen bir idari sistem olarak kabul 

eder. Dünyada hiçbir hükümetin tek bir siyasi görüĢe sahip olmayacağını, farklı siyasi 

görüĢlere sahip olanlar tarafından yönetilebileceğini ve cumhuriyet rejiminin de asayiĢe 

iliĢmemek Ģartı ile bunlara dokunmayacağını ifade eder. “Hükümet ele bakar, kalbe bakmaz” 

der. (Tarihçe-i Hayat, s.359-360) 

Lâik cumhuriyetin de dini dünyadan ayıran bir yapısının olduğunu, dini, reddeden ve 

dinsizliği terviç etmeye çalıĢan bir siyasi düĢünce içine giremeyeceğini ifade eder. Hükümet-i 

cumhuriyenin tarafsız olması, dinsizlere iliĢmediği gibi, dindarlara da iliĢmemesi gerektiğini 

ifade eder. (Tarihçe-i Hayat, 360, 376)  

Sonuç olarak Bediüzzaman bütün mahkeme müdafaalarında Cumhuriyetin dinsizliğe 

alet edilmesine ve dine karĢı tavır almasına karĢı çıkar ve tarafsız olması gerektiğini belirtir.   

  



 

BEDİÜZZAMAN’IN SİYASİ GÖRÜŞLERİ 

 

Öncelikle Ģunu belirtmekte yarar var;  

1-  Bediüzzaman hürriyetçidir.  

2- Bunun için meĢrutiyetçidir. O bütün muhaliflerine rağmen.... Kanun-i Esasiyi ve 

meĢrutiyeti kabul edenleri tektir eden alimlere rağmen... “MeĢrutiyet ayn-ı Ģeriattır” demiĢtir. 

MeĢrutiyeti “adalet, meĢveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” olarak tarif etmiĢtir.  

3- “Veliyy-i Azim” dediği Abdülhamit Han‟a hürriyet ve meĢrutiyeti Ģeriatın terbiyesi 

ile kabul edilmesi gerektiğini haykırmıĢtır. Kaynağını Kur‟an‟dan alan bu değerlere yine 

Kur‟an namına sahip çıkılması gerektiğini belirtmiĢtir. 

Müslümanlar Ġslamiyet namına hürriyete ve cumhuriyete sahip çıkılmazsa, “pis bir 

istibdadın” bunu ehl-i imanın aleyhine meĢ‟um emellerine alet edebileceğini haber vermiĢtir. 

Haber verdiği gibi çıkmıĢtır.  

Deccal gibi bir zihniyet, cumhuriyet adına istibdadı ile ehl-i imanı ezmiĢtir. Hz. Mehdi 

onun istibdadına mani olmak için çok çırpınmıĢ ama ehl-i iman maalesef bunu yapmamıĢ, 

yapamamıĢtır. 

4- Bediüzzaman “din namına siyaset olmaz diye” haykırmıĢtır. “Siyasal Ġslam” 

düĢüncesine asla destek olmamıĢtır. O Ģöyle demiĢtir: 

“ Din mal-i mukaddes-i umumiyedir. Hiçbir partiye ya da zümreye inhisar edilemez.” 

Din adına siyaset yapan hiçbir zümreyi ve zihniyeti tasvib etmemiĢtir. 

Bediüzzaman din adına  siyaset yapanları değil, bilakis “Ahrarlar” diye tabir ettiği 

“Demokratlar”ı desteklemiĢtir. Böylece iman hizmeti temeline dayalı “müspet hareket” 

üzerine tesis edilen manevi atmosfere hizmeti esas almıĢtır.  

“Ġttihad-ı Muhammedi” namındaki cemiyetin siyasete alet edilmemesi, siyasi bir 

düĢünce taĢımaması konusunda çok ısrarlı olmuĢ, siyasi bir maksat gütmesin diye “Ġttihad-ı 

Muhammedi tüm ehl-i imana Ģamildir. Tahdid ve tahsis kabul edemez” demiĢtir.
1
     

Bizzat DP‟ye oyunu vermiĢ... Talebelerini onu desteklemeye çağırmıĢ ve o zamanda 

kurulmaya çalıĢılan “Ġttihad-ı Ġslam” ve “Ġslam Demokrat Partisi” gibi teĢekkülleri asla tasvib 

etmediği gibi, “ġimdilik siyaset baĢına gelmemelidir” diye ikaz etmiĢtir. 

Bediüzzaman siyaset dairesinde Ģeriat dairesinde ve saltanat dairesinde dahi vazifeli 

olduğu için müslümanların, iman, ibadet, ahlak, eğitim ve ittihad konularına açıklık getirdiği 

gibi, hürriyet, demokrasi, parti ve siyaset konusuna da açıklık getirmiĢtir.   

Bu konuda söz sahibi olduğunu eserleriyle ve eserlerindeki fikirlerinin doğruluğunu da 

hadisat-ı alem vukuatıyla ispat ettiği için tüm ulema ona itiraz etmeyip kabul etmektedirler. 

Zira “hadisat-ı alem bir meseleyi vukuatıyla ispat etse ona itiraz olunmaz.”  

Zayıflayan esasat-ı imaniye, bozulan genel ahlak ve Ġslam terbiyesiyle beraber “ecnebi 

sömürgesi ve siyaseti altına girmiĢ müslümanların”
2
 takip etmesi gereken günlük siyasi 

çekiĢmeler yerine “Yüksek Ġslam Siyaseti”nin ölçülerini koymuĢtur. Günlük siyasete de 

istikamet vermiĢtir.  

Her Ģeyi yerli yerinde anlayabilmek için “Kim demiĢ, kime demiĢ, niçin ve hangi 

maksatla söylemiĢ” kuralını iyi tatbik etmek gerekir. Yoksa meseleler anlaĢılmaz. 

Bediüzzaman “Hürriyet ve Demokrasinin tesisine çalıĢmıĢtır.”
3
 MeĢrutiyet-i meĢruya 

ġeriat namına sahip çıkmıĢtır ve “Cemaatin ruhu olan Ģahs-ı manevi daha metin olduğunu” 
4
 

muhtelif yerlerde beyan etmiĢtir. 
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 Divan-ı Harb-i Örfi, s.27 

2
 Münazarat, s.53 

3
 Mesnevi Nuriye, s.89 

4
 Mesnevi Nuriye, s. 87  



“Din ve siyaset”
5
 “Kur‟an siyaseti”

6
 konusunda tespitler yapıyordu. “Dinin siyasete 

değil, siyasetin dine hizmet etmesi gerektiğini vurguluyordu.”
7
 Ehl-i siyasetin “Birisinin 

hatasıyla baĢkası mesul olmaz” prensib-i Kur‟anisine uymaya davet ediyordu.
8
 ġeriatın ise 

ancak bir kısmından bir kısmının siyasete temas ettiğini
9
 kaydediyordu... 

Din adına siyasete çıkılamayacağını beyan ederek “Menfaati esas tutan siyaseti de 

canavara”
10

 benzetiyordu.  

“Particilik lazm-ı meĢrutiyettir”
11

 diyerek demokrasinin gereği olduğunu kaydediyor.  

Cumhuriyet sonrası ise Demokratları desteklemek gerektiğini talebelerine ders 

veriyordu.  

Din namına ortaya çıkmaya çalıĢanları ikaz eden Bediüzzaman, böylelerin mukaddes 

dinin mukaddes mefhumlarını kullanmadan, kendisine tahsis etmeden, umuma Ģamil kılarak, 

din gayreti ve Ġslamiyet aĢkı ile hareket etmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Siyaset ve tarafgirlik esas olursa yaptığında isabet bile olursa tehlikeli olduğunu beyan 

eder. “Kim fasık siyasetdaĢını, mütedeyyin muhalifine su-i zan ile tercih ederse, tarafgirane 

davranmıĢ ve siyasi hırs ortaya çıkmıĢ demektir. Hem umumun malı olan dini kendi 

meslektaĢlarına has göstermekle de dine aleyhtarlık uyandırmıĢ, dini nazarlardan düĢürdüğü 

için tarafgirane davranmıĢtır”
12

 diye ders vermiĢtir. Din adına ortaya çıkmanın ine zarar 

vereceğini açıkça belirtip, buna karĢı çıkmıĢtır. 

Bu vatanda Ģimdilik dört parti var. Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi ve 

Ġttihad-ı Ġslam Partisi diyerek siyasi cereyanları tasnif etmiĢ, Halk Partisini bir daha milletin 

baĢına tek baĢına iktidar yapamayacağını, Demokrat Partinin millete ve dine hizmeti esas 

alması halinde Kur‟an‟a dayandığını ve esas alması gerektiğini, Millet Partisinin, Demokrat 

Parti‟ye yardım etmesi gerektiğini, Ġttihad-ı Ġslam Partisinin ise %60-70 dindar olmadan dini 

siyasete alet edebileceğini, bunun için ortaya çıkmaması gerektiğini belirtmiĢtir.
13

 

%60-70 halk tabakasının olmadığı açıktır. Zira halkın % 80-90‟ı mutekidir. Asker, 

Ġdareci, bürokrat, hakim, savcı, ilim adamı ve teknik elemandır. Bunlar olmadığı için ehven-i 

Ģer olarak Demokrat Parti‟nin desteklenmesi gerektiğini Kur‟an, Ġslamiyet ve vatan namına 

istemiĢtir. 

Ehven-i Ģer düsturu kıyamete kadar berdevamdır. Zira hayatta mutlak hayır, mutlak 

güzellik ve mutlak hak azdır. Gerisi hep nisbidir, izafidir. Bu nisbi ve izafinin adı da “Ehven-i 

ġer”dir.  

Demokratların devr-i hakimiyetinde, Bediüzzaman Said Nursi‟ye zulüm yapıldığı 

halde
14

 Bediüzzaman “Kur‟an, vatan, Ġslamiyet ve milletin hesabına, dindar ve dine 

hürmetkar Demokrat Parti‟nin iktidarda kalmasını te‟min etmek için ders veriyorum”
15

 

demiĢtir. 

“Demokratlar dine taraftardır.”
16

 

“Demokratlar ehven-i Ģerdir”
17

 

“Demokratlar zamanında Ģeair-i Ġslamiye tamir edildi.”
18
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“Nurcular Demokratlara bir nokta-i istinaddır”
19

 diyerek “Nur talebelerini Demokrat 

Parti lehinde hareket etmelerini”
20

 istemiĢtir. 

Bu cihette Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur‟an namına kendimizi 

mecbur biliyoruz. Onardan hayır beklemek değil, belki dehĢetli baĢtaki iki cereyana 

siyasetlerince muanı oldukları için, onların az bir kısmı dine verdiği az bir zararı vücudun 

gitmesine bedel parmağın kesilmesi gibi ehven-i Ģer telakki ettiğimizden” 

diyerek
21

desteklenmesini ister 

“Demokratlar Ġslam hakikatlerini istinad yapmaya mecburdur”
22

 diye Ġslam 

hakikatlerine sarılmalarını tavsiye eder. “Demokratlar iktidar istiyorlarsa nurcuları ve alimleri 

memnun etsinler”
23

 Ģeklinde de tavsiyelerde bulunmuĢtur.  

Devamlı R. Nur ve hizmetle uğraĢanlar elbette bu meselede ehl-i ihtisastır. Bununla 

uğraĢanlar ise naĢirleri, hususan “Yeni Asya”dır. Onlar bunu menfaat ve bir beklenti için 

değil, R. Nur ve Bediüzzaman‟ın tavsiyesi ve Allah rızası için yapıyorlar. Hiçbir menfaat de 

görmüyorlar. 

Diğeri ise: “Hakikati araĢtırmak muhabbet iledir.”
24

 “Hakikatin bir tarafını gören ifrad 

ve tefride düĢer.”
25

 “Hak aldatmaz, hakikatin aldanmaz”
26

 

Prensiplerine de dayanmalıdırlar.  
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DEMOKRASİ VE BÖLÜNMÜŞLÜK 

 

1980 dönemi sağlı sollu bir siyasi yapı vardı. Bu yapıda solu temsil eden CHP‟nin 

iktidarı altında “komünist ve dinsizlik kuvvetinin iktidara hâkim olacağı” gerçeği vardı. Bu 

dönemde “sağda oylar bölünmesin, aksi halde CHP iktidara gelir” söylemi böyle bir ortamda 

söylenen doğru bir siyasi söylemdi. Aradan otuz sene geçti ve siyasette sağ-sol kavramı yerini 

“demokrat ve demokrat olmayanların” mücadelesine terk etti.   

GeliĢen ve değiĢen Ģartları dikkate almayanlar maalesef aynı söylemleri tekrar ederek 

iktidarı ayakta tutmak ve iktidar dıĢına verilecek her oyun bölücülüğe verilmiĢ oy olacağını 

propaganda etmektedirler. TartıĢmayı bölünmüĢlüğün sola yarayacağı noktasında tutmaya 

çalıĢmaktadırlar.   

Günümüzde tartıĢma demokrasi çerçevesinde olmalıdır. Demokrasi bir uzlaĢma 

sistemidir. Bu bakımdan hür fikirlerin ve seçmenlerin tümünün temsil edildiği demokratik 

meclis ve uzlaĢma sonucu koalisyonlarla oluĢan hükümet daha demokratik olacaktır. Bu 

demokrasinin daha sağlıklı iĢlediğini de gösterecektir. 

Bir ülkenin kalkınması ve geliĢmesinin esas sebebi hürriyet ortamının sağlanması ve 

demokrasinin sağlıklı iĢlemesine bağlıdır. YaĢanan tecrübeler bunu göstermektedir. 

Demokrasi yoksa ülkenin tek parti iktidarı ile idare edilmesi istikrar ve kalkınma için yeterli 

olmaz. Böyle olsaydı 1923-1950 arası tek parti iktidarı ve dünyadaki tek parti iktidarları 

baĢarılı olması gerekirdi. Ama öyle olmadı. 

Türkiye 14 Mayıs 1950 yılında çok partili siyasi hayata geçmesi, halkın “gizli oy, açık 

tasnife” dayanan hür seçim ve “din ve vicdan hürriyetini” esas alan demokratik idare ile 

büyük bir sıçrama yaĢandığını kimse inkâr edemez. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 

muhtırası ve 12 Eylül 1980 müdahalesi ile onun devamını sağlayan 28 ġubat 1997 MGK ayarı 

olmasaydı ve demokrasi bu müdahalelerle kesintiye uğramasaydı “demokrasinin hoĢgörü ve 

uzlaĢma kültürü” yerleĢmiĢ olacaktı. Bu da ülkemizi hem demokratik hak ve hürriyetler 

bakımından hem de ekonomik yönden geliĢmiĢ ülkeler seviyesine çıkaracaktı. Ama olmadı. 

Darbeciler bütün olumsuzlukların suçlusu olarak maalesef demokrasiyi ve hürriyetleri suçlu 

buldular ve her on senede demokrasiyi ortadan kaldırdılar.  

Demokrasiyi ve hürriyetlerin geniĢletilmesini sıkıntıların ve bunalımların kaynağı 

olarak görenler elbette “Ahrar” denen hürriyetçileri ve “demokratları” hedeflerine 

koyacaklardır.  Ve sonuçta öyle olmuĢtur. Bütün darbe ve müdahaleler “Ahrar” çizgisini takip 

eden demokratlar iktidarda olduğu zaman yapılmıĢtır. Bunun sade bir tesadüf olduğunu kimse 

söyleyemez. Darbe Ģartlarının oluĢmasını sağlayan nedenler olarak saydıkları hususlar 

gerçekte CHP koalisyonları döneminde fazlası ile mevcuttu. Ama darbeler demokrat parti ve 

devamına yapıldı. Darbeler demokrat partileri kapatmakla kalmadı, siyasilere on yıl ve beĢ 

yıllık siyasi yasakları da beraberinde getirdi. Böylece deneyimli siyasiler her on senede 

biçildiği gibi, arkadan gelecek olanlara da gözdağı verilmiĢ oldu. Bunun sonuçlarından en 

önemlisi siyaseti liyakatten mahrum bırakarak ehliyetsizlere ve siyaseti menfaat aracı olarak 

görenlere yol açmıĢ oldu. Sonuçta yolsuzluk ve hortumculuk yol ve devleti yönetmede usul 

haline getirilmiĢ oldu.  

Demokraside siyasi partiler demokrasinin varlığının gereği, hürriyetlerin teminatıdır. 

Koalisyonlar ve uzlaĢmalar demokratik kültürünün sonucudur. Bunun için çok partili 

meclisten ve bölünmüĢlükten değil, anti-demokratik yaklaĢımlardan ve hürriyetlerin 

kısıtlanmasından korkalım. Sıkıntının kaynağı demokrasi, hürriyetler ve siyasi partiler değil, 

demokratik olmayan yaklaĢımlardır.  


