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“Ahrar” kelimesi “hür” kelimesinin çoğuludur. Hürriyetçiler anlamındadır. Bir partinin 

adı olmayıp hürriyetçi olan herkesi kapsar. Ancak Osmanlı döneminde II. MeĢrutiyetin 

ilânından sonra Ġttihat ve Terakki Partisinden sonra kurulan ikinci siyasî oluĢumun adı da 

“Ahrar Fırkası”dır.  

“Osmanlı Ahrar Fırkası” 14 Eylül 1908 tarihinde, kuruluĢ müracaatını yapmıĢ ve dört 

gün sonra 18 Eylül 1908 tarihinde de resmen kuruluĢunu ilân etmiĢtir. Ahrar Fırkasının 

yönetim kadrosunda yer alanlar, Nureddin Ferruh, Ahmet Fazıl, Kıbrıslı Tevfik, Melih Said, 

Namık ve ġevket Bey‟lerdir. Genel baĢkanı olmayan bu partinin Genel Sekreteri Nureddin 

Ferruh Beydir. Parti kurucuları arasında son Osmanlı Meclis-i Mebusan BaĢkanı olan 

Celalettin Arif Bey (1876–1930) de vardır.
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 Partinin arka planında ise, Prens Sabahattin, 

Mizancı Murad Bey ve Hasan Fehmi Bey gibi düĢünürler ve fikir adamları bulunmaktadır.  

Hızla teĢkilatlanan Ahrar Fırkası, komitacılar tarafından taĢradaki seçimlere 

sokulmamıĢ, Ġstanbul‟da yapılan seçimlerde ise, maalesef mebus çıkaramamıĢlardır. Ancak 

“Meclis-i Mebusan”da Ġttihat ve Terakki‟den ayrılanlar Ahrar Fırkasını temsil etmiĢ ve 

hükümette Ahrar‟ların girmesini sağlamıĢlardır.  

Hürriyetçi fikirlerinden dolayı, devletçi olan Ġttihat ve Terakki‟nin hedefi haline gelmiĢ 

ve 31 Mart (13 Nisan 1909) ayaklanmasının faturası bu partiye çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ahrarlar, 1908 Mebus seçimlerine katılmıĢ olsalar da bir varlık gösterememiĢtir. Daha sonra 

Ġttihat ve Terakki saflarından ayrılanlarla Ahrarlar mecliste 70 kiĢilik bir grup 

oluĢturmuĢlardır. 31 Mart olayından sonra olayların müsebbibi olarak suçlanarak mensupları 

Divan-ı Harbde yargılanan Ahrar Fırkası 1910 yılında kendisini feshetmiĢtir.  

Ahrar Fırkası Jöntürk‟lerden olup, Ġttihatçı olmayan liberallerin ve Prens Sabahattin 

taraftarı “Adem-i Merkeziyetçi” yönetimi isteyenlerin partisi olmuĢtur. Basındaki destekçileri 

de Ahmet Samim ve Hasan Fehmi gibi Ġttihat karĢıtı ve hürriyetçilerdi. Bunlar Ġttihat ve 

Terakki tarafından su-i kasda kurban gitmiĢlerdir. 31 Mart olayının faturası üzerlerine 

yıkılmaya çok çalıĢılmıĢ, ama bir delil bulunamamıĢtır. “Divan-ı Harbi Örfî”, 31 Mart olayına 

katılanları, Ahrar Fırkası mensuplarını da tutuklayarak yargılamıĢ ve bir kısmını idam 

etmiĢtir. Bir kısmı da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢlardır. 30 Ocak 1910‟da yurda dönen 

parti genel sekreteri Ferruh Bey, fırkanın kapatıldığını ilân eden bir bildiri yayınladı. Bu 

tarihten sonra, muhalefet boĢluğunu Miralay Sadık Bey liderliğinde kurulan Hürriyet ve Ġtilâf 

Fırkası doldurmaya baĢladı.  

Ahrar Fırkası daha sonra Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 

DP, AP, DYP olarak devam etmiĢtir. Bu nedenle Ahrar Fırkası kendisinden sonra kurulan tüm 

hürriyetçi partilerin babası sayılmıĢtır.
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Ahrar Fırkasının temel fikirlerini Prens Sabahattin
3
 taraftarı Jön Türklerin savunduğu 

günümüzde “yerel yönetim” olarak isimlendirilen “adem-i merkeziyet”, yine günümüzde 

                                                 
1
 Celalettin Arif Bey (1876–1930): TBMM‟ye I. Dönem Erzurum Milletvekili olarak gelen Celalettin Arif Bey 

23 Nisan 1920‟de TBMM‟nin açılıĢını yapan ve oturumunu yöneten Meclis BaĢkanı‟dır. Daha sonra Adalet 

Bakanlığı ve II. Meclisin de baĢkanlığını yapmıĢtır. 1921‟de Roma Büyükelçiliğine atanmıĢtır. 
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 Bazıları Serbest Fırkayı sürece dâhil ederler. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası bir muvazaa partisi olarak 

kurdurulmuĢ ve amaca hizmet etmeyeceği anlaĢılınca da, kurduran güçler tarafından feshedilmiĢtir. 
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 Prens Sabahattin (1878–1948): Saraya mensup olan bir aileden olduğu için kendisine “Prens” lakabı verilmiĢtir. 

Liberalizmin Osmanlı temsilcisidir. Hürriyet içinde “TeĢebbüs-ü ġahsî ve Adem-i Merkeziyet” yani 

“GiriĢimcilik ve Yerel Yönetim” fikirleri ile Osmanlıyı etkilemiĢtir. Ahrar Fırkası, Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası gibi 

partilere ve “TeĢebbüs-ü ġahsi ve Adem-i Merkeziyet”i savunun bir çok Liberal dernek ve kulüplere akıl 

hocalığı ve fikir babalığı yapmıĢtır. Taraftarları ayrıca “Nesl-i Cedit” (Yeni Nesil) adında bir de kulüp 

kurmuĢlardır. (1908–1911) Onun yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına dair görüĢleri çok tartıĢıldı. Bu 



“giriĢimcilik” olarak övülen “teĢebbüs-ü Ģahsî” ve günümüzde liberalizm denen “hürriyet” 

fikri oluĢturmaktaydı. Prens Sabahattin, Ahrar Fırkasının partiye davetini kabul etmemiĢ, 

siyasî partilere karĢı eĢit mesafede bir mütefekkir olarak kalacağını beyan etmiĢtir. Ama ne 

var ki, Ġttihat ve Terakki Partisi, Prens Sabahattin‟in fikirlerini tehlikeli buluyor ve sabote 

etmeye çalıĢıyordu. Bilhassa “adem-i merkeziyet” düĢüncesini çok tehlikeli buluyordu. Prens 

Sabahattin‟in askerlerin siyasete karıĢmamaları düĢüncesi vardı ki, bu düĢünce günümüzde de 

aynen savunulmakta, ama uygulamaya bir türlü geçilememektedir. Hürriyet ve Ġ‟tilaf Fırkası, 

Prens Sabahattin‟in düĢüncelerini doğrudan savunmayan, Ġttihat ve Terakki‟ye karĢı olanların 

kurduğu bir parti idi.
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tartıĢma o günün Ģartlarında Sabahaddin‟in değiĢik Ģekillerde suçlanmasına neden oldu. Bu konuya dair bir 

mektup yayınlayan Bediüzzaman Said Nursi, Sabahaddin‟in yanlıĢ anlaĢıldığını yazdı. “Prens Sabahaddin 

Bey‟in su-i telakki olunan güzel fikrine cevap” baĢlıklı mektubunda fikirlerinin güzel olduğunu fakat ayrılıkçı 

hareketlerin yoğun olduğu bir dönemde bu fikirlerin uygulanmasının yanlıĢ sonuçlar getireceğini, Osmanlı 

devletinin parçalanmasını kolaylaĢtıracağını belirtti. (Ġçtima-i Reçeteler-II, 253) Anadolu‟nun iĢgalinden sonra 

1918 yıllarında yazılarıyla “KurtuluĢ SavaĢını” destekledi. 1924‟te Osmanlı hanedanı yurtdıĢına çıkarılınca 

Ġsviçre‟ye yerleĢti. Orada yoksulluk içinde yaĢadı. Ġsviçre Alplerinin yamacındaki Colombier köyünde 1948‟de 

vefat etti. Öldüğünde yastığının altından Türk bayrağı ve Kur‟an-ı Kerim çıkmıĢtı. 1952‟de mezarı nakledilerek 

Eyüp mezarlığındaki babası Mahmut Celaleddin PaĢa‟nın kabri yanına defnedildi. Eserleri: “TeĢebbüs-ü ġahsi 

ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir Ġzah.” (1908) “TeĢebbüs-ü ġahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında Ġkinci Bir 

Ġzah.” (1908) “Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir Ġzah.” (1911) “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir.” (1918) 

 
4
 Hürriyet ve İtilaf Fırkası (1911–1919): 21 Kasım 1911 tarihinde kuruldu. 24 Kasım‟da yapılan 

kongrede Damat Ferit PaĢa partinin genel baĢkanlığına getirildi. Ancak partinin aktif adamı Miralay Sadık Bey 

idi. Parti programını ise Ahmet ReĢit Bey kaleme aldı. Partinin amacı “Hürriyet” ortamı oluĢturmaktı. Ġttihat 

Terakki Fırkasının “Türkçlük” politikasını “hayal” görürken, onun yerine “vifak ve tesanüt” yani birlikte 

yaĢamak ve dayanıĢma politikası takip edilmelidir diyordu. “Ġslamcılık” politikasını da dini ve etnik yapıları 

harekete geçirerek Osmanlı‟nın dağılmasına sebep olacağını söylüyordu. 

Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası “Ġttihad-ı Anasır” yani milletlerin birliği politikasını takip etmeleri gerektiğini 

dile getiriyordu. Hürriyetçiler “memlekette ne sıkıntı çıkmıĢ ise cebirden ve istibdattan kaynaklanmaktadır” 

diyorlardı. Bunun için örfi idare, yani sıkıyönetim kaldırılmalı merkeziyetçi idari yapıdan uzaklaĢılmalıydı. 

Ġttihat ve Terakki‟nin dıĢ politikasını ve Alman dostluğunu da tenkit ediyorlardı. 

Ġttihat ve Terakki 1911 yılındaki ilk seçimde 70 kadar mebus ile Meclis-i Mebusan‟a girdi. 11 Aralık 

1911 Ġstanbul Belediye BaĢkanlığını da Hürriyetçiler kazanmıĢtı. Bu seçimden sonra Said PaĢa kabinesi istifa 

ederek Hürriyetçilerin desteğini alan Kâmil PaĢa Sadrazamlığa getirilmeye çalıĢıldı. Ancak 15 Ocak 1912 

tarihinde meclis feshedilerek yeniden seçime gidildi. ġubat 1912 tarihinde yapılan ve Ġttihat ve Terakki‟nin 

baskılarından dolayı “Sopalı Seçim” olarak tarihe geçen bu seçim sonunda Hürriyetçilerden ancak altı mebus 

meclise girebildi. Ġttihat ve Terakki bu seçimleri baskı ve silah zoru ile kazanmıĢ oldu. Etnik ve Dini azınlıklar 

da Meclis-i Mebusan‟a çok az sayıda mebus sokabilmiĢti. Seçim sonuçları tüm Osmanlı ülkesinde büyük bir 

tepki ile karĢılandı. Balkanlarda ve Arap ülkelerinde yer yer ayaklanmalar yaĢandı. Ancak Said PaĢa hükümeti 

yeniden kuruldu.  

16 Temmuz 1912 tarihinde ordu içinde teĢkilatlanan “Halaskârân-ı Zâbitân” adı verilen bir kısım subaylar 

verdikleri bir muhtıra ile Said PaĢa hükümetini istifaya zorladılar. Bunun üzerine 22 Temmuz 1912 tarihinde 

Gazi Ahmet Muhtar PaĢa baĢkanlığında Hürriyetçilerin ve Ġttihatçıların desteğini alan “Partiler üstü”  hükümetini 

kurdu. Ama ne var ki bu hükümet büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Zira 8 Ekim 1912‟de Balkan SavaĢı 

patlak verdi. Balkanlarda büyük bir bozgun yaĢandı. Ortalık karıĢtı ve 29 Ekimde Gazi Ahmet muhtar PaĢa istifa 

etti. Yerine Ahrar‟ların desteklediği Kâmil PaĢa kabinesi kuruldu. 8 Kasım 1912‟de Selanik düĢtü. Kasım 

ortalarında Edirne kuĢatıldı ve Bulgar ordusu Ġstanbul Çatalca‟ya kadar ulaĢtı. 

Bu duruma çok bozulan Enver Bey baĢkanlığındaki Ġttihat ve Terakki‟nin Fedakârlar grubu 23 Ocak 1913 

tarihinde Bab-ı Âlî baskını ile Bakanlar Kurulu‟nu bastı ve “Harbiye Nazırı” öldürüldü. Sadrâzam Kâmil 

PaĢa‟nın baĢına silah dayayarak istifaya zorladı. Hükümetin Maliye ve Dâhiliye Bakanları tutukladı. Hürriyet ve 

Ġtilaf Fırkası üyeleri baskı altına alındı ve tutuklandı. Muhalif Gazeteler kapatıldı. Prens Sabahattin Bey‟in 

yakınları “Ġhtilale TeĢebbüs” suçu ile tutuklandı. Bunun üzerine Prens Sabahattin ve Dr. Nihat ReĢat Bey yurt 

dıĢına çıkmak zorunda kaldı. 

11 Haziran 1913 tarihinde Mahmut ġevket PaĢa bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu durum 

muhalefetin tamamen sindirilmesine sebep oldu. Yurt dıĢındaki Hürriyetçiler gıyaben tutuklanarak idama 

mahkûm edildiler. Bâb-ı Âli‟de Ġttihat ve Terakki karĢıtı basın ve Hürriyetçiler tutuklanarak Sinop Cezaevine 

sürüldüler. (Bunların sayısı bir rivayette 322 kiĢi, baĢka rivayete göre 601 kiĢidir.)  



 

1. Bediüzzaman ve Ahrarlar:  
Bediüzzaman Hazretleri her Ģeyden önce aktif siyasete karıĢmamıĢtır. Ancak siyasî 

hakların kullanımını, bir vatandaĢlık görevi olarak tavsiye etmiĢtir. Bizzat kendisi de siyasî 

tercihini belirterek, fikir ve düĢüncelerini açıklayarak ve oy kullanarak göstermiĢtir. 

Siyasîlerin kendisine vereceği görevleri ise nazik bir lisan ile reddetmiĢtir. (Bediüzzaman, 

Emirdağ Lahikası, 426) 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin partilere bakıĢı Ģahıs ve parti odaklı değil, fikir 

ve düĢünce odaklıdır. Bunun için Ġttihat ve Terakki Fırkasının “hürriyet, adalet ve müsavat” 

fikrini desteklemiĢ ve bu kavramların içini doldurmaya çalıĢmıĢtır. Haksızlık ve istibdada 

yönelmesini ise, tenkit ederek yöneticilerini ikaz etmiĢtir. Aynı Ģekilde “Ahrar Fırkası”nın 

“teĢebbüs-ü Ģahsî ve adem-i merkeziyet” fikrini benimsemiĢ ve bunların da içini doldurmaya 

çalıĢmıĢtır. Prens Sabahattin‟in “adem-i merkeziyet” düĢüncesini de güzel, ama zamansız bir 

fikir olduğunu açıkça belirterek gerekli ikazlarını da yapmıĢtır. (ġener BoztaĢ, Ġstanbul 

Siyaseti, KÖPRÜ, Yaz 1994 / Sayı: 47)  

Bediüzzaman Said Nursî Ahrar fırkasının Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti ile mânen 

müttehit olduğunu ifade etmiĢtir. 31 Mart 1909‟da olaylardan Ahrar Fırkasını da sorumlu 

tutanlar her ne kadar bunu ispat edemedi iseler de, Bediüzzaman‟ı yargıladıkları gibi 

yargılayarak, haksız Ģekilde cezalandırmıĢlardır. Bediüzzaman “Divan-ı Harb-i Örfî”deki 

müdafaası ile beraat etmiĢtir. Bu mahkemede, Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti‟nin tarifini 

yapmıĢtır. Bu tarife göre her mü‟min, Ġttihad-ı Muhammedî‟nin mânen üyesidir. Yoksa 

bozguncuların ve isyancıların girdikleri ve siyasete âlet ettikleri “ġeriat ve Ġttihad-ı 

Muhammedî” cemiyeti ile bir ilgisi yoktur. Bediüzzaman “ġeriat” adına ve “Ġttihad-ı 

Muhammedî” ismi altında siyasî faaliyetlerin yapılmaması için çok gayret etmiĢtir; ama buna 

engel olamamıĢtır. (Bediüzzaman Said Nursi, Divân-ı Harb-i Örfi, Yeni Asya NeĢriyat- 

Ġstanbul–1998) Kendisi de mânen tarif ettiği “Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti”nin üyesi 

olduğunu ifade etmiĢtir. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, 271) 

Bediüzzaman‟a göre Ahrar ve Demokrat olmanın gereği “ġeâir-i Ġslâmiyeye” taraftar 

olmaktır. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, 271) Demokratlar, ġeâir-i Ġslâmiyeden olan 

“Ezan-ı Muhammedi”yi ilân etmekle Nur Talebelerinin manevî desteğini hak etmiĢlerdir. 

Bunun için “Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinattır.” (Emirdağ Lahikası, 271) Ama ne 

var ki, Ahrarlar iki defa baĢa geçtikleri halde, Ġttihatçıların mason kısmı onlara müthiĢ darbe 

vurarak az bir zamanda onları devirdiler. Demokratlara da aynı Ģekilde iki müthiĢ darbe 

vurmaya hazırlandıklarını ifade etmiĢtir. (Emirdağ Lahikası, 271) Gerçekten de 1960 darbesi 

ile Demokrat Parti, 1980 ihtilâli ile de onların devamı olan Adalet Partisi, Ġttihatçıların devamı 

olan CHP ve onlara destek verenler tarafından iktidardan uzaklaĢtırılmıĢlardır.  

Ahrar Fırkası iki defa seçime girmiĢ ve hükümete ortak olmuĢtu. 1909 Ahrar Fırkası 

mensupları 31 Mart olayı kendilerine yıkılarak iktidardan uzaklaĢtırıldı ve parti kapatıldı. 

1913‟de Hürriyet ve Ġtilaf Partisi “Bab-ı Âlî” baskını ile iktidardan uzaklaĢtırıldı. 1946‟da 

kurulan ve 1950‟de iktidara gelen DP, Ahrarların yeniden dirilmesidir. (Latif Salihoğlu, Ahrar 

                                                                                                                                                         
Ġttihat ve Terakki bütün bu politikaları ile ülkeyi iyi idare edeceklerini zannettiler. 1914 yılında 

Almanlarla beraber I. Dünya SavaĢına girdiler. Ancak 1914 yılında Almalar yenilip Osmanlı da yenilmiĢ 

sayılınca Talat PaĢa baĢkanlığındaki Ġttihat ve Terakki Hükümeti düĢtü. Arkasında umumi af ilan edildi. Sinop‟ta 

ve Sürgünde olan Hürriyetçiler Ġstanbul‟a dönmeye baĢladılar. 17 Kasım 1918‟de Tokat Mebusu Mustafa Sabri 

Efendi Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasını yeniden toparlama teĢebbüsüne geçildi. Hürriyetçilerin devlete sahip çıkarak 

hükümeti kurmaları istendi. 10 Ocak 1919 tarihinde Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası yeniden teĢkilatlarını kurmaya 

baĢladı. Eski Genel BaĢkan Damat Ferit PaĢa her ne kadar Ġttihat ve Terakki‟ye üye olmasa da 3 Mart 1919 

tarihinde kurulan Damat Ferit PaĢa Hükümeti “Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası” hükümeti olarak değerlendirildi. 

Gerçekte bu hükümette Hürriyetçilerin ancak bir veya iki üyesi vardı. 1912 Kasımnda yapılan son seçimlerde ise 

Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası ve ondan ayrılan hiçbir parti katılmadı. Bundan sonra Ankara Hükümeti devreye girdi. 

“Müdafaa-i Hukuk ve Müdafa-i Vatan Cemiyetleri” ülkenin kaderini çizmeye baĢladı. 



Fırkası, Yeni ASYA, 18.09.2006) Bediüzzaman‟ın “hürriyetçi demokrat” misyona sahip olan 

fırka yaklaĢımını esas aldığımız zaman ANAP ve AKP‟nin Ahrarların ve Demokratların 

devamı olmadıklarını görürüz. Çünkü her iki parti de, “ġeâir-i Ġslâmiye”yi ihyaya yönelik 

herhangi bir icraatta bulunmadıkları gibi, Demokratların kazanımlarını dahi 

koruyamamıĢlardır. Yine DP, AP ve DYP‟nin dine olan hizmetlerini ve ġeâiri ihya etmelerini 

istismar ederek kendilerine mal ederek Ahrarları CHP‟den daha dinsiz göstererek halkı 

aldatmıĢlardır. Reklam ve Propaganda ile iktidar ortağı oldukları ve “Millet Partisi” 

manasında ANAP ve AKP olarak iktidara geldikleri zaman sadece oylarını artırmak ve 

istismar etmek için “ġeâire” taraftar gözüküp istismar için hizmet eder görünmüĢlerdir. 

Bediüzzaman, yine Demokrat ve Ahrar tanımı ve tarifi çerçevesinde “eski tahribatı 

tamire baĢlamak”, “hürriyetperver olmak” ve “Nur ve Nurcuları takdir etmek” gibi kıstasları 

da ortaya koyar. Bu sayılan vasıflara sahip olan siyasî oluĢuma daima dua ettiğini ifade eder. 

Gelecek ile ilgili temennisini de “ĠnĢallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp, tam bir 

hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olacaklarını” (Emirdağ Lâhikası, 267) müjdeler. 

  

2. Bediüzzaman’ın Ahrarları ve Demokrat Partiyi Desteklemesinin Sebebi 
Bediüzzaman MeĢrutiyet döneminde “Hürriyet ve Meşrutiyeti” şeriat namına 

müdafaa ederken Şeriat-ı Garra’nın hayat-ı içtimaiyeye / sosyal hayata ve siyasete 

bakan yönünün Meşrutiyet olduğunu ısrarla savunmuştur. Adalet-i ilahinin tahakkuk 

ve tecellisinin ancak iman ile tekâmül etmiş olan hürriyet olduğunu izah etmiştir. Akıl 

ve tedbir-i mücessem dindar “Cemiyet-i Ahrar” dediği hürriyetçi fikirlerin ihtilafları 

ortadan kaldırarak milli birliği ve muhabbeti sağlayacağını belirtmiştir. (Divan-ı Harb-i 

Örfî, 89) 

MeĢrutiyet düĢmanları hürriyete din adına karĢı çıkarak “hürriyet küfür alametidir ve 

kâfirlere hastır” Ģeklinde propaganda yapıyorlardı. Bediüzzaman bunlara karĢı “Bunu iddia 

edenlerin hürriyeti kuralsızlık ve yasakların olmadığı, mal ve namusun olmadığı “BolĢevizm 

Mesleği” zannettiklerini, bu nedenle karĢı çıktıklarını belirtir. Gerçekte ise hürriyetin “İyi ve 

doğru olanı yapma hürriyeti” olduğunu, kötüyü ve yanlıĢı yapma hürriyeti olmadığını ifade 

eder. 

Ġnsanın nefsine ve insanlara kul ve köle olmaktan kurtulması ve tam hür ve bağımsız 

olması ancak Allah‟a hakiki kul olmaktan geçtiğini izah eden Bediüzzaman “insana karşı 

hürriyet Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder” (Münazarat, 58) buyurur. Sultan Abdülhamit 

1876 yılında Kanun-i Esasi‟yi ilan ederek Hürriyet‟e geçtiği için insafsızca eleĢtirenler 

Ahrar‟lardan çok mutaassıp dindar insanlar olmuĢtur. Gerekçeleri de Allah‟ın kanunu varken 

beĢerî kanunları yaptı ve Rum ve Ermenilere temel hak ve hürriyetlerini vermesidir. Bunların 

hürriyete karĢı çıkmalarının bir anlamı ve dinen haklı gerekçeleri olabilir mi? Onlar dini 

istibdat ve baskı aracı olarak görmüĢlerdir ki bu tamamen yanlıĢtır. 

Asırlar boyu devam eden ve insanların dem ve damarlarına kadar iĢleyen istibdat 

kendisini muhafaza etmek ve her Ģeyi kendisine alet etmek için herkese vesvese vermektedir. 

Gerçekte Allah’tan korkan dindarların, mutekid müslümanların ekserisi hürriyetçidir. 

(Münazarat, 125) 

Bediüzzaman 1918 yılından itibaren 35 senedir siyaseti terk etmiĢti ve Nurculara da 

“Bırakınız” diyordu. Çünkü siyaset ihlâsı kırar. Fakat münafıklar dindarları kullanarak dini 

siyasete alet, sonra da siyaseti dinsizliğe alet etmeye çalıĢtıklarından safdil dindarların hatırı 

için ve onları yanlıĢtan kurtarmak amacı ile siyasete bakarak siyasi ölçüleri yazmak 

durumunda kalmıĢtır. Çünkü “dindarları kullanarak dinsizlik düsturlarını kanuna 

bağlamak gibi dünyada hiçbir şeddat, hiçbir zalim yapmadığı bir dehşet gördüm. 

Şiddetli bir ümitsizliğe düştüğü ve bundan kurtuluş nasıl olacak derken, hürriyetin 

başında İttihad-ı Muhammedi (as) cemiyeti ile manen müttefik olan “Ahrar Fırkası” 

yeniden dirildi. Ezanı aslına çevirerek Şeâir-i İslamı ihya ederek Farmasonların 



zincirlerini kırıp ilan etmesiyle siyasetten alakayı kesen eskide “İttihad-ı Muhammedî” 

şimdi “Nurcular” namını alan ve “İttihad-ı İslam” içinde bulunan kardeşlerimiz yanlış 

hareket etmemeleri için Risale-i Nurda “siyasi ölçüleri” yazmak durumunda kalmıştır.” 

(Beyanat ve Tenvirler, 1970, 11-12, 201) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri DP‟nin halkın oyları ile iktidar olması sebebiyle 

Demokrasinin iĢlemeye baĢlamasından dolayı Reis-i Cumhur Celal Bayar‟a “seçimle geldiği 

için” meĢru bir devlet baĢkanı olarak kabul etmiĢ ve kendisine tebrik telgrafı çekmiĢtir. Bu 

onun masonluğunu onaylamak ve Ģahsiyetini savunmak olarak yorumlanamaz. Ancak iktidara 

geliĢ biçimi olan demokrasi ve seçim sistemini onaylamak ve meĢru Ģekilde seçildiğini ifade 

etmek anlamı taĢır. 

Bunu Bediüzzaman‟ın tebrik telgrafından anlıyoruz. ġöyle ki:  

“Reis-i Cumhur Celâl Bayar ve Heyet-i Vükelâsına, 

Otuz seneden beri ben siyaseti terk etmiştim. Bu defa, birkaç gün zarfında 

Ahrar’ların başına geçip milletin mukadderatına sahip çıkması sebebiyle, Reis-i 

Cumhuru ve Heyet-i Vekileyi tebrikle beraber, bir hakikati ifşa ediyorum” (Emirdağ 

Lâhikası, 2006, s.514) diye devam etmektedir. 

Burada Bediüzzaman Celal Bayar‟ın kurduğu ve baĢında bulunduğu parti olan DP için 

“Ahrar” yani “Hürriyetçi” tabirini kullanmakta ve Celal Bayar‟ı da Ahrarların baĢına geçtiği 

için tebrik etmektedir. Bediüzzaman‟ın bu tebriği Celal Bayar‟ın masonluğunu tebrik etmek 

anlamına gelmez. Kendisi mason olmakla beraber Ahrarların baĢında olduğu ve memleketin 

mukadderatına sahip çıktığı ve istibdadı temsil eden CHP‟yi devirdiği için tebrik etmektedir. 

Bediüzzaman ayrıca Ispartalıları her nedense özellikle tebrik etmekte ve “Son hayatımı 

Isparta havâlisinde geçirmek büyük bir arzumdur. Isparta taşıyla toprağıyla benim için 

mübarektir. … Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler 

olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları 

takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. 

İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile 

olacaklar” (Emirdağ Lâhikası, 520) demektedir. 

Bediüzzaman Ahrarların devamı ve “Demokratlar” dediği Demokrat Partiyi ve 

Demokrat Partilileri milletin arzusuyla “ġeâir-i Ġslâminin” serbestiyetine vesile oldukları” 

yani Ezanı aslına çevirdikleri, Din derslerini okullara koydukları, Ġmam-Hatip ve Ġslam 

Enstitüsü gibi dini eğitim veren kurumları hiç yokken açtıklarını bizim nazarımıza 

vermektedir. Laf olsun diye yalandan Demokrat olmadıklarını ve Demokrasiyi istismar ederek 

kullanmadıkları ve gerçekten icraatlarıyla Ahrar, Hürriyetçi ve Demokrat olduklarını bu 

Ģekilde ispat ettikleri için desteklemiĢtir. Onların Mason olmalarına, içki içmelerine, Cuma 

Namazı dahi kılmamalarına bakmamıĢ, tenkit etmemiĢtir. 

Bediüzzaman eskide “İttihad-ı Muhammedi” ve “İttihad-ı İslam” adına sosyal ve 

siyasi hayatla iştigal edenlerin gerçekte Nurcu olduklarını, bu zamandaki Nurcuların 

onları temsil ettiğini ifade eder. Nasıl ki Meşrutiyet zamanında İttihad-ı İslam ve 

İttihad-ı Muhammedi namı altında çalışanlar o zaman İttihat ve Terakkiye değil de 

Ahrarlara destek olmuşlar, ayrı bir siyasi oluşuma girmemişler ise, 1950’den sonra 

Nurcular namını alan ve İman Hizmetini yapan ve İttihad-ı İslam düşüncesini 

savunanların da ayrı bir siyasi oluşuma girmeden ve müsaade etmeden Demokrat 

Parti’yi desteklemeleri gerektiğini izah etmiştir. (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.527) 

Bediüzzaman ayrıca DP‟nin (Demokrat Parti) Ankara‟daki kongresinde kendisine 

Diyanet Riyaseti dairesinde bir vazife verilmesinin hararetle konuĢulduğundan bahseder. O 

toplantıda bu teklifi yapan mebuslara teĢekkür eder; ama kendisinin yerine Risale-i Nur‟un 

Ģahs-ı manevisinin manevi olarak o vazifeyi yaptığını, ĠnĢallah ileride resmi surette de 

yapabileceklerini ifade ile Nur Talebelerine havale eder. (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.819) 



Bediüzzaman‟ın Demokrat ve Ahrar dediği siyasi oluĢum Celal Bayar‟ın 1946 yılında 

kurduğu Demokrat Partisi‟dir. Ondan sonra onu takip eden Ahrarlar ise Süleyman Demirel‟in 

AP ve DYP‟sidir. Ne var ki Ahrarlar/Demokratlar dine ve imana yaptıkları hizmetlerin 

cezasını çekmektedirler. Nurcuları hapisler ve yasaklarla cezalandıranlar Ahrar DP‟yi 1960 

ihtilali ile kapatmıĢtır. AP‟yi 1971‟de Muhtıra ile elinden hükümeti almıĢlardır. Yok 

edemeyince bu defa 1980‟de ihtilal ile kapatmıĢlardır. Onların yerine “Naylon ve kukla 

Ahrarları ileri sürmüĢlerdir. 1990‟a kadar ANAP ile “Liberallik” ayakları ile Ahrarları safdıĢı 

etmiĢler. 2002 yılından itibaren de AKP ile “Dindar Demokratlık” propagandası ile Meclis 

dıĢına çıkarmıĢlardır. Böylece 30 sene ülkeyi güdümlü, kukla ve uzaktan kumanda idare 

etmekte ve kendi müstebit iktidarlarını devam ettirmektedirler. ĠnĢallah 1900‟lü yılların 

Ahrarlarını Ġttihatçılar 35 sene iktidardan uzak tuttukları halde 1950‟de yeniden dirildikleri ve 

iktidara geldikleri gibi 1980 yılından itibaren iktidardan uzaklaĢtırılan ve Ġttihatçıların devamı 

olanları iktidara getiren güçler nihayet zayıflayacak ve 35 sene sonra yeniden Ahrarlar 

kaderin cilvesi ve milletin uyanması ile yeniden iktidara gelerek “ġeâir-i Ġslamı” yeniden ihya 

edip, “Hürriyet-i ġer‟iyeye” vesile olacaklardır. 

 

3. Ahrar Misyonun Devamı (1902–1946–1963–1983–2012) 

Ahrar ve 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. Bediüzzaman “Demokrat Partisinin” 

kongresini “Ankara‟da dindar Ahrarların kongresi” olarak görür. (Emirdağ Lahikası, 2006, s. 

819) Bu da Demokrat Parti‟nin Ahrarların devamı olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

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 kapatılmasına karar verdiler. Partinin 

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 Köşkü 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 DEMİREL 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 Genel baĢkanı 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. 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 kararı almıĢlar ve DP çatısı altında 

birleĢmiĢlerdir. 

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 almışlardır. 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. 

 

4. Nur Talebelerinin Siyasi Misyonu: 

Risale-i Nur‟un hizmet sahalarından birisi de “Sosyal ve Siyasi” hayata istikamet 

vermektir. Risale-i Nurda bu husus “Hayat-ı Ġçtimaiye-i Siyasiye” olarak geçmektedir. Nur 

Talebelerinin siyasetle iĢtigal etmelerini ve siyasi bir parti kurmalarını Bediüzzaman 

istememiĢtir. Siyasetle iĢtigal etmemek seçimlere katılmamak ve vatandaĢlık görevi olarak oy 

kullanmamak anlamına gelmemektedir. Bediüzzaman‟ın yasakladığı siyaset siyasi parti 

kurarak devletin yönetimine talip olmaktır. Yani Nur Talebelerin vazifesi “Ġman Hizmeti” 



çerçevesinde herkesin imanına ve ahiretine hizmet etmek ve dolayısıyla da dünya saadetine ve 

sosyal hayatta hukuk ve ahlakın hâkim olmasını ve asayiĢin korunmasını sağlamaktır.  

Sosyal ve siyasi hayatta hukukun ve asayiĢin korunması ise hürriyetçi demokratlara 

mânen ve maddeten yardımcı olmak, onlarla ittifak etmek ve onlara nokta-i istinat olmakla 

sağlanacaktır. (Beyanat ve Tenvirler, 1995, s. 201–203) Bediüzzaman hayatında bunun en 

güzel misallerini vermiĢ, 1957 seçimlerinde sandığa gitmiĢ ve herkesin göreceği Ģekilde 

oyunu Demokrat Partiye vererek tartıĢılmaz Ģekilde destek olduğunu ispat etmiĢtir. 

Talebelerinden Hamza Emek‟in Emirdağ DP Ġlçe BaĢkanı olmasını onaylamıĢtır. 

Bediüzzaman‟ın yakın talebeleri de “Siyasetle alakamız yoktur; ancak Demokratlar Nurların 

neĢrine müsaadekâr olmalarından dolayı Demokratların hatırı için seçimlerle alakadar olduk” 

(Emirdağ Lâhikası, 2006, s. 828) demiĢlerdir.  

Bediüzzaman vefatından önce talebelerine verdiği son dersinde de “Biz dünyaya 

bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalıĢıyoruz. ÂsâyiĢi muhafazaya 

müspet bir Ģekilde yardım ediyoruz. ĠĢte bu gibi hakikatler itibarıyla, bize zulüm de etseler 

hoĢ görmeliyiz. Risale-i Nurun neĢri her tarafa kanaat-i tâmme verdi ki, Demokratlar dine 

taraftardırlar” (Emirdağ Lahikası, 874) buyurarak demokratların desteklenmesini istemiĢtir. 

Sonra Bediüzzaman “Madem siyasetçilerin bir kısmı Risâle-i Nur‟a zarar vermiyor, az 

müsaadekârdır; „ehven-i Ģer‟ olarak bakınız. Daha „âzamü‟Ģ-Ģer‟den kurtulmak için, onlara 

zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun” (Emirdağ Lâhikası, 877) tavsiyesinde 

bulunmuĢtur. Burada ehven-i Ģer dediği dinde laubali olan demokratlar olduğu zaten 

anlaĢılmaktadır. 

Bediüzzaman istibdada karĢı daima hürriyeti ve hürriyetçileri desteklemiĢtir. 

Hürriyetçilerin mason olduğu propagandasını da “istibdat kendini muhafaza etmek için 

herkese vesvese verdiği gibi, beni de ınkılaptan on sene evvel aldattı ki, ehl-i ihtilalin (yani 

padiĢaha karĢı çıkan ve hürriyeti isteyenler) ekseri masondur. Lillahilhamd, o vesvese bir iki 

sene zarfında zail oldu. Tâ o vakit anladım; bizim ekser Ahrârımız mutekit Müslümanlardır.” 

(Münazarat, 1996, s.125) Siyasi hayatta istibdada karĢı hürriyet mücadelesinde Bediüzzaman 

Ahrarların cemiyeti ile Nur Talebelerinin siyasi amaçlarını bir görüyor ve “YaĢasın akıl ve 

tedbir–i mücessem dindar Cemiyet–i Ahrâr ve Nur Talebeleri” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s. 

89) buyuruyor. 

 

5. İstikametli Siyasi Çizgi: 

Siyaset ile saltanat iç-içe olmakla beraber, birbirinden farklıdır. Saltanatı esas alanlara 

göre amaç her ne suretle olursa olsun iktidar olmak ve insanlara hükmetmektir. Bu anlayıĢ 

saltanatın devamı için Ģahısların feda edilmesine göz yuman bir anlayıĢtır. Siyasette ise, 

insanları iyiye yönlendirmek ve milletin birlik ve dirliğini sağlamak amaçtır. Bu anlayıĢta 

adalet esastır. Bu cihetle siyaset saltanattan daha geniĢ bir kavramdır.  

Bediüzzaman Said Nursî 1918 yılında siyaseti yanlıĢ anlayan, kendi siyasî fikrini 

savunan Ģeytan gibi zalimleri, melek gibi dindar kardeĢlerine tercih eden bir zihniyet ve 

ecnebi esaretini siyasetin gereği gibi gören bir yaklaĢım karĢısında, “ġeytandan kaçar gibi bu 

nevi siyasetten kaçmak gerektiğini” belirtmiĢtir. Burada siyaseti tamamen reddeden bütüncül 

bir yaklaĢım söz konusu değildir. Burada siyasetin amaç dıĢına çıkmasının ne derece dehĢetli 

neticeleri olduğuna dikkat çekmiĢtir. Nitekim Bediüzzaman 1922 yılında ısrarlı dâvetler ile 

çağrıldığı TBMM‟ye gitmiĢ ve “Ben siyaseti terk ettim” dememiĢtir. Ancak imana ve dine 

karĢı siyaseti dinsizliğe alet eden, dini tamamen dıĢlayan kanunları kabul eden bir siyasî 

yapılanmayı ve bunun ortaya çıkaracağı vahim sonuçları görerek “evvelâ imanı ve dini 

müdafaa etmek gerekir” demiĢtir. “Dinsizliğe karĢı siyasetle değil, iman hakikatleri ile 

mukabele edilebilir” demiĢtir.  

Muhalefete imkân tanınmadığı ve tek parti hâkimiyetinin devlet politikası haline 

getirildiği dönemde de Bediüzzaman bu duruma tamamen bigâne kalmayarak, parti genel 



sekreteri Hilmi Uran‟a mektup yazmıĢ ve gerekli ikazlarda bulunmuĢtur. Çok partili döneme 

geçildiği zaman da reyini DP lehinde belirtmiĢ ve “Ben siyasetler üstüyüm” dememiĢtir. 

Talebelerine DP Emirdağ Ġlçe TeĢkilâtında kurucu ve yönetici olmalarını teĢvik de etmiĢtir. 

Bizzat sandık baĢına giderek oy da kullanmıĢtır. Bu DP‟nin yanlıĢ icraatlarını onaylamak 

anlamına gelmez. Müsbet ve doğru icraatlarına destek anlamı taĢır. Çünkü “Suç iĢleyenindir.” 

Müsbet icraatlarda ise, sonuç tüm destekçiler tarafından paylaĢılır. Suçun Ģahsîliği, yapılan 

hayırlı iĢin müĢterekliği esastır. Bediüzzaman bunun için, “O iktidar partisinin lehinde ehl-i 

dini yardıma dâvet etmiĢtir.” Bazı DP bakanları ile görüĢmüĢ ve CumhurbaĢkanı Celal Bayar 

ve BaĢbakan Adnan Menderes‟e mektuplar yazmıĢtır. Bu Bediüzzaman‟ın onların yanlıĢlarını 

onaylama anlamını taĢımaz.  

Bediüzzaman‟ın ortaya koyduğu istikametli siyaset anlayıĢına göre, “Her adam 

vatanıyla, milletle ve hükümetle alâkadardır.” Bu insanın fıtratı gereği ve sosyal hayatın 

müĢterekliği sebebiyledir. Bununla beraber insan kalp ve mide dairesini ve kâinatla alâkasını 

unutmamalı ve insan olarak onlara karĢı görevlerini ve sorumluluklarını ihmal etmemelidir. 

Her birine ihtiyacı kadar ve gerektiği ölçüde hayatında yer vermeli ve zaman ayırmalı, birini 

tamamen ihmal ve terk ederek hataya düĢmemelidir. Siyasetin dinde yeri her ne kadar yüzde 

bir de olsa, o yüzde birlik vazifeyi terk ve ihmal etmek çok vahim neticeleri beraberinde 

getirecektir. Bir kaptanın vazifesi içinde yüzde birlik bir ihmal ile gemiyi karaya oturtması ve 

tüm gemi çalıĢanlarını ve gemi sahibini büyük zararlara sokması misali bunu en güzel Ģekilde 

açıklamaya yeterlidir. Bir araba Ģoförünün vazifesi içinde yüzde birlik bir ihmal ile gaflete 

düĢerek birkaç saniye uyumasının ne gibi feci kazalara sebebiyet verdiği her gün tekrarlanan 

bir tecrübe olarak karĢımızda durmaktadır. Bütün bunları görerek, yaĢarak “Canım bu yüzde 

birlik bir meseledir. Hiç önemi yoktur” demek, ne derece büyük bir gaflet olduğu açıktır. 

Hiçbir akıl ve vicdan sahibi bunu söyleyemez.  

Bediüzzaman‟ın anlayıĢında siyaset gerçekten ihmal edilemez derecede önemlidir; 

ancak bu “Ġktidar olmayı” hedefleyen bir amaca yönelik değildir. Bediüzzaman “Siyasetin 

Ģerrinden Allah‟a sığınırım” dediği bir zamanda DP‟ye açıkça destek vermiĢtir. “Nur 

Talebelerinin siyasete karıĢmadığını” söylediği aynı zamanda DP‟yi desteklemek amacı ile 

talebelerini görevlendirmiĢtir. Burada iktidarı hedeflemeyen, ama siyaset yoluyla dine hizmeti 

amaçlayan ince bir siyaset vardır. Bediüzzaman ve talebelerinin “iktidar olma” ve “devleti 

yönetme” gibi bir amacı yoktur. Ġktidara ve devleti yönetenlere adil olmaları için yol 

gösterme; hak ve hürriyetleri korumada yardımcı olma gibi insanî ve vatanî görevleri yerine 

getirme sorumluluğu vardır. Zaten halka hizmeti esas alan siyasî bir partiyi destekleme ve oy 

verme böyle bir vatandaĢlık görevinin gereğidir.  

Burada Bediüzzaman‟ın çok güzel, örnek bir vatandaĢlık görevini sergilediğini 

görmekteyiz. Siyasetin içinde olmamakla beraber, siyasî görevini ihmal etmemiĢ, siyaset 

yapmamakla beraber siyasî olaylara bigâne de kalmamıĢtır. Ġstikametli siyasî çizgi budur. 

 

Sonuç: 

Ġnsanlar siyasetle yönetilir, devlet de siyasetle idare edilir. Siyaset ülkeyi adalet ve 

hakkaniyetle yönetmek ve insanların hak ve hürriyetlerini korumak için gereklidir. Menfaat 

elde etmek, makam ve mevki kazanmak, halka baskı yapmak ve tepeden bakmak için siyasete 

girmek tehlikelidir; haksızlık ve zulümle sonuçlanır. Bediüzzaman asrın müceddidi olarak 

insanları her bakımdan sahil-i selâmete erdirecek çareleri Kur‟andan ders alıp insanlara 

anlatmakla görevli olduğu için siyasetteki istikametli ve muktesit mesleği göstermek de 

vazifesidir. Bunun için siyasetin ilmini yapmıĢtır. 

Halkın siyasete katılımı ve idarede söz sahibi olmasının yolu MeĢrutiyetle açılmıĢtır. Bu 

da toplumun geniĢ kesimlerinin siyasete ilgisi artmıĢtır. Bundan dolayı da her düĢünce ve fikir 

akımı kendilerini siyasi partilerle ifade etmeye baĢladılar. Böylece siyaset ideolojilerin odağı 

haline geldi. Kaflar karıĢtı. Doğru ile yanlıĢ ayırt edilemez oldu. Bu durumda halkı doğru 



siyasi tercih konusunda bilgilendirmek önem kazandı. Bediüzzaman burada devreye girerek 

halkın doğru siyasi tercihinin nasıl olması gerektiğini Kur‟andan ders alarak mü‟minlere 

anlatmaya baĢladı. Bu fiilî siyasete girmek Ģeklinde değil yol gösterme, ikaz ve irĢat etme 

Ģeklindedir.  

MeĢrutiyet yıllarında Hürriyet ve MeĢrutiyetin mahiyet ve anlamını halka ders vermek 

gerekiyordu. Bediüzzaman bunu yaptı. Kur‟an-ı Kerimin insanlığa getirdiği hürriyet ve 

meĢveret esaslarını ders verdi. “Şeriat âleme gelmiş ki, her nevi istibdadı ve tahakkümü 

mahvetsin” dedi. Peygamberimizin (sav) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisini 

ele alarak “Memuriyet bu hadise göre halka hizmet vasıtasıdır, tahakküm ve tagallüp makamı 

değildir. Hürriyet-i Vicdan ve Demokratlık Ġslam‟ın bu kanun-u esasisine dayanabilir” dedi. 

Gerçek hürriyetin ne nefsine ve ne de baĢkasına zarar vermemek ve herkesin meĢru 

hareketlerinde Ģahane serbest olduğunu” vurguladı. Ġnsanların hür olmalarının ancak Allah‟a 

kul olmakla mümkün olduğunu belirtti.  

Bediüzzaman yukarıdaki gerekçelerden dolayı siyasi hayatta meĢrutiyeti, hürriyeti ve 

hizmeti esas alan siyasi yaklaĢımı desteklemiĢ, diğer siyasileri de bu manada hizmet etmeye 

ve siyaset yapmaya çağırmıĢtır. Siyasi hayatta hürriyetçiliği esas almıĢ ve daima “Ahrar” 

çizgisini takip etmiĢtir. Daha sonraki hayatta ise Ahrar çizgisini takip eden Demokratlara 

destek olmuĢ ve inananları da demokratlara destek olmaya davet etmiĢtir.  

Bediüzzaman sadece fikir vermekle kalmamıĢ bir aksiyon ve hayat adamı olarak fiilen 

de bunu ispat etmiĢtir. Hatalarından dolayı da dindar insanlar tarafından tenkide uğrayarak ve 

yeni dini hayatı referans alan partilerin kurularak „Demokrat Parti‟sinin yıpratılma sürecine 

girdiği 1957 seçimlerinde bizzat sandık baĢına giderek ve oyunu herkese göstererek 

kullanmıĢtır.  

Buradan siyasi tercihin siyasilerin hatalarına göre değil, doğru siyasi tercihe göre 

yapılması gerektiğini ders almaktayız. Siyasilerin hataları Ģahıslarını ilgilendirir; ama siyasi 

tercih hatası tüm ülkeyi ilgilendirir. Bediüzzaman tercihini siyasilerin hatalarına göre değil, 

siyasi tercihin doğru yapılması noktasına dikkatlerimizi çekmiĢtir. Bediüzzaman‟ın siyasi 

tercihi Ģahıs odaklı değil, fikir odaklıdır.  

Bediüzzaman siyasetçilerin yanlıĢlarına “Ehven-i Şer” diye bakarken siyasi tercih 

hatasını “Azam-ı Şer” olarak görür. Bu hususlar “Siyaset Bilimi” açısından incelenmeye 

değer. Toplumda insanlar siyasette tercihlerini siyasetçilerin yanlıĢlarına göre değil, siyasi 

çizginin doğruluğu bağlamında yaptığı zaman ülkenin önü açılmıĢ olur. Bilinçli doğru siyasi 

tercih Bediüzzaman‟ın takip ettiği bu çizgidedir. 

 

 

 


