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Giriş: 

Halkın yöneticisini kendi hür 

iradesi ile seçebilmesini sağlayan idari 

yapılanma sistemine “Demokrasi” denmesi 

umumi kabul gören bir tariftir. Kökü eski 

Yunan site yönetimine dayandırılmakla 

beraber daha ileriki tarihlerde, Yemen‟de 

Saba Melikesi Belkıs‟ın da benzer bir 

seçim sistemi ve seçilmiş parlamento ile 

ülkesini idare ettiği Kur‟an-ı Kerimdeki 

Belkıs Yönetimi ile sabittir. Demokrasi o 

çağlardan günümüze çeşitli mana ve 

muhteva değişikliklerine uğrayarak ve akıl 

ve tecrübelerle gelişerek gelmiştir. 

Yunan tarihçisi Thucydid Perikles‟in Atinalılar'a verdiği bir nutukta şu ifadelere yer 

verdiğini söyler. Bizde devlet, bir azınlığın değil, çoğunluğun yararına göre idare edildiği için, 

bu idare şekli demokrasi adını almıştır. Özel farklılıklara gelince; eşitlik kanunlar tarafından 

herkese temin edilmiştir. Fakat umumi hayata katılmaya gelince, kendi değerine göre her fert 

saygı görür ve ait olduğu sınıf, şahsî değerinden daha az önemlidir. Nihayet hiç kimse, 

fakirlik ve sosyal durumun karanlığıyla engellenmez; eğer siteye hizmet edebilirse…" 

Eski Yunanistan'da "tek adam" idaresi olan diktatörlük ve tiranlığa karşı, halkın kendi 

işlerine yön verebileceği bir idare şekli olarak demokrasi düşünülmüştür. Fakat Yunan 

şehirlerinde farklı şekillerde demokrasi uygulamaları görülmüştür. Aristo'nun ifadesiyle, 

demokrasi kısa zamanda "demagoji"ye dönüşmüştür. Ona göre demagoji, bir toplumun 

duygularını çelerek kendi çıkarlarını yürütme yolu idi. Bu dönemdeki "demokrasi"lerin ortak 

karakterleri, halkın şu veya bu şekilde, yapılacak idari işlere katılması sadece fikrî plânda 

kalması şeklinde olmuştur. 

Demokrasi veya bir diğer adıyla "halk idaresi"nin gerçekleşmesi, azınlığın çoğunluğa 

hâkim olduğu ve insanlar arasında eşitsizliğin geçerli bulunduğu Yunan toplumu için büyük 

bir ilerleme ve gelişmeydi. Böylece vatandaşlar arasında eşitlik ve hürriyet gerçekleşmiş 

olacaktı. Ancak Aristo‟nun korktuğu olmuş ve demokrasinin demagojiye dönüşmesi sonucu 

demokratik idare tarzı uzun yıllar unutulmuş, yerini "krallık" tarzındaki idarelere bırakmıştır.  

 

1. Demokrasinin Gelişim Süreci: 

Miladi 622 yılında İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) in Medine‟ye hicret 

etmesinden sonra müslümanlarla istişareye dayanan bir idari yapılanma şekli ortaya 

koymuştur. Kendine inanan müminlerin güvenini imanî yönden kazandığı gibi, Medine‟de 

bulunan ama inanmayan Yahudi ve diğerlerinin de istişareye ve ortak kararlara dayanan bir 

yazılı “Medine Sözleşmesi” ile güvenlerini kazanmış ve uygulamada liderliğini üslenmiştir. 

Peygamberin vefatından sonra Kur‟andan derslerini alan şanlı sahabeleri seçime dayalı bir 

idari yapılanmayı ve istişareye dayanan hükümet sistemini kurarak günümüz demokrasinin 

ulaşmak istediği en güzel idari yapılanmayı sağlamıştır. İnsanlık için bir model olan ve 

“Hürriyet, Seçim, Adalet ve Hukukun Üstünlüğüne” dayanan bu adil sistem 30 yıl devam 

etmiştir. Müslümanlar bu sisteme “Hilafet” ve “Asr-ı Saadet Modeli” demişlerdir.   

“Asr-ı Saadet Modeli”nden sonra ilk olarak yazılı bir siyasî anayasayı yapacak siyasi 

meclisi “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu” adı altında 1641 yılında Rodos‟ta görmek mümkündür. 



Çünkü bu anayasa ilk defa, kanunları hazırlayacak bir meclisten ve bu kanunları uygulayacak 

bir "hükümet heyeti"nden bahsetmiştir. Bu tarihten sonra “Hükümet Heyeti” kavramı devamlı 

olarak siyasî gündeme girmiş ve yavaş yavaş bugünkü muhtevasını kazanıp yaygın bir idare 

tarzı sayılmaya başlamıştır.
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Demokrasi Batı'da farklı yaklaşımlara konu olmuştur. Abraham Lincoln, "Halkın halk 

tarafından, halk için idaresi" olarak tarif ettiği demokrasi, Churchill'e göre "En iyi idare şekli 

değil, ama kötü tarafları en az olan bir idare şekli" olarak kabul edilmiştir. 

Demokrasi, liberallerin simgesi haline gelirken, Marksist görüşler de demokrasiye 

sahip çıkmaya başlamış ve liberalistlerin demokrasiyi yozlaştırdıklarını iddia etmişlerdir. 

Onlara göre: "Sınıflı toplumlarda demokrasi hâkim sınıf tarafından yürütülen bir diktatörlük 

şeklidir. Formel olarak ilân edilen siyasî haklar için herhangi bir garanti sağlamamıştır. 

Parlamento, yani yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirinden ayrılması, burjuva 

demokrasisinin tipik bir özelliğini meydana getirir. Sosyalist demokrasi, en yüksek demokrasi 

şeklidir. Sosyalist demokrasi, ekonomik bakımdan üretim araçlarının sosyal mülkiyeti 

temeline dayanır. Sosyalist demokrasinin daha da geliştirilmesi, halk devletinin ortaya 

çıkmasına varır."
2
  

Anti-demokratik düşünce akımları ve ideolojiler de kendi sistemlerini demokratik 

olarak ifade etmekten uzak durmamışlardır. Hitler, Nazizmi, sosyalist ülkeler gibi "gerçek 

demokrasi" olarak isimlendirmiş, Mussolini de Faşizmi "organize, merkezi ve otoriter 

demokrasi" şeklinde tarif etmiştir. Bu durum bile demokrasinin önemini ve çok iyi bir idari 

sistem olduğunu göstermeye yeter.  

Avrupa'da yeniçağın başlangıcına kadar sistemler, nüfuzlu insanların, derebeyi ve 

toprak sahipleriyle kilisenin kontrolü altındaydı. Toplum grupları farklı yer ve zamanlarda bu 

yüksek sınıflardan birinin hâkimiyeti ve zorbalığı altında tabii haklarını, menfaatlerini ve 

hürriyetlerini korumaktan aciz bir durumda yaşıyordu. 

Sanayi inkılâbından sonra Avrupa'da “Senyör” ve “Derebeylerin” yerini sanayiciler 

almıştı. Bu kapitalist sınıf, bir süre önceki senyör ve derebeylerinkine benzer zulmünü 

sürdürdü. Fakat mazlum kitleler, sosyal, siyasî ve ekonomik haklarını elde etmek için 

canlarını ortaya koymuş ve sonuca yaklaşmışlardı. Bunun neticesinde halk, bazı hakları zorla 

almaya başlamıştı. İlk hak, parlamenter sistem ile halkın siyasî hayata aktif olarak girmesiydi. 

Parlamentolara ilk zamanlarda pek kolay girilemedi. Çünkü bu meclisler fakirlerden ziyade 

zenginleri temsil ediyor veya çoğu zaman fakirlerin temsil edilme oranı düşük oluyordu. Aday 

olma şartları öyle tespit edilmişti ki, bunları ancak servet sahipleri aşabiliyor, fakirler ise 

seçime bile giremiyorlardı. Bu yüzden demokratik kazanımlar yavaş yavaş gelmekteydi. Bu 

yavaş kazanımlar ise, yönetimi ellerinde bulunduran ve ondan kolay kolay vazgeçmek 

istemeyen kimselerin uzun süren direnişlerine karşı, halkın boykot, grev, isyan ve 

tepkilerinden sonra elde edilebiliyordu. 

Eskiden toplum üzerinde tek tek yetki sahibi olan kişi ve kurumlar, demokratik 

sisteme geçildikten sonra, güçlerini aynı parti veya ekonomik birlik altında birleştirip, 

menfaatlerini ortak bir biçimde sürdürme yolunu seçmekteydiler. Toplumda iktisadî güç 

sahipleri, maddi imkânları ile daha kuvvetli olmakta ve isteklerini daha kolay 

yapabilmekteydiler. Diğerleri ise zayıf ve güçsüzlükleri oranında daha az etkili olmaktaydılar. 

Sonuçta ülke idaresine yansıyan görüş, iktisadî imkânları ve sermayeyi ellerinde 

bulunduranlarınki oluyordu. Özellikle sanayi tröstleri, ellerindeki imkânlar ve iletişim 

kurumları vasıtasıyla sadece kitleleri iktisaden kendilerine bağlı hale getirmekle kalmıyorlar; 

aynı zamanda siyasî düzenin oluşması konusunda da büyük ağırlık koyuyorlardı. İktisadî 

hayatta reklâm konusunda olduğu gibi; siyasette de propaganda faaliyetleriyle kitlelerin 

düşünce ve duygularını etkileme yolları aşılabiliyordu. Bu durumda, günlük geçim derdi ve 
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sıkıntıları içerisinde bulunan sıradan insanın kendisine ulaşan haberleri ne ölçüde tahkik 

edebileceği bellidir. Böylece kanaatlar ve tercihlerin belirli etki odakları ile yönlendirildiği 

görülmüştür. 

Bir ikinci husus, demokratik seçimlerin sonucunda halkın, temsilcileri vasıtasıyla 

yönetime katılması hadisesi olmaktadır. Demokrasinin bu konuda da tam olarak 

gerçekleşemediği fark edilmektedir. Özellikle halkın siyasî partiler kanalıyla seçtiği 

milletvekillerini denetlemesinin mümkün olamaması bir yana; onunla normal şartlar altında 

bile görüşmesi zordur. Ve böyle bir temsil, şeklî bir temsilden öteye geçememektedir. 

Demokraside düşünülmesi gerekli bir konu da, ferde tanınan aşırı hürriyettir. Birçok 

araştırmacılar Batı demokrasisinin fert ve toplumu, dejenere olabilecek ölçüde bir hürriyet 

serbestliğine ulaştırmış olduğu kanaatindedirler. Bu noktada topluma zarar veren görüş, 

davranış ve çalışmalar; ferdi hürriyete engel olunur iddiasıyla serbest bırakılacaktır. İşte 

demokrasi anlayışının sınır tanımayan veya sınır koysa bile, ferdî hürriyeti ihlâl edebildiği 

iddiası ile ortadan kalkabilecek tarzdaki varlığı, toplumdaki insanların dejenere olmasına yol 

açıp bozulmayı hızlandıran bir boşluğa sahiptir. 

Halkın temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını; halk kitlesinin görüş ve kanaatlerinin 

ülke yönetimi ve işleyişi üzerinde etkili olması gerektiğini öne süren demokrasi, bu "güzel 

rüya"sını bir türlü gerçekleştirme imkânını bulamamıştır. Amerika ve Avrupa'da demokratik 

haklar konusunda fazla bir problem yok gibi görünmesine rağmen, halen yönetim kesimi ve 

sanayiciler ile halk kesimi arasında gelir seviyesinden siyasî hakların kullanılması ve 

etkinliğine kadar önemli ayrıcalıklar görülmektedir. Dolayısıyla demokratik haklar teorik 

olarak kitleleri memnun ederken, bu haklardan en büyük payı yine iktisadî nüfuz sahipleri 

almakta ve halkın hürriyet ve hakları kısıtlanmaktadır. Demokratik rejimden beklenildiği 

halde bir türlü gerçekleşmeyen temel hak ve hürriyetlerin ne olması gerektiği konusunda 

Anayasa Profesörü Hüseyin Hatemi şöyle demektedir: 

“Demokrasiden de önemli olan, hukuk devleti kavramıdır. Hukuk devletinin 

gerçekleştiği söylenemez. O halde demokrasi ile hukuk devleti arasındaki ayırımı tespit 

etmemiz gerekiyor. Asgarî insan hakları konusu, hukuk devleti bakımından çok önemlidir. Bir 

ülkede halk çoğunluğunun oyuyla iktidarın belirlenmesini demokrasi olarak belirlersek, rejim 

demokratik bir rejim olabilir ama orada insan hakları korunma altında değilse hukuk 

devletinden bahsedilemez. Şu halde temel olan demokrasi değildir, hukuk devletidir. Öyle bir 

rejim olabilir ki, orada insan hakları gerçek bir saygınlığa kavuşmuştur. Ama sistem batı 

demokrasileri diye nitelendirilmeyecek bir sistem olabilir. Şu halde bizim önem vereceğimiz 

kavram, demokrasiden önce "hukuk devleti" olmalıdır.
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Demokrasi ve İslâm arasında zaman zaman ilişkiler kurulduğu görülmektedir. İlk defa 

Meşrutiyet döneminde, Mithat Paşa'nın başkanlığında Namık Kemal ve diğer Yeni 

Osmanlılar grubu parlamenter ve anayasalı bir sisteme geçmek üzere kendi fikirlerine bir 

gerekçe ararken, İslâm'ın demokratik prensipler taşıdığını söylemişlerdi. Böylece, Padişahın 

nüfuzunu sarsıp, demokratik bir yönetime doğru yönelmiş olacaklardı.  

Bediüzzaman‟ın Meşrutiyet/Cumhuriyet ve Demokrasi konusundaki ifadeleri 

Demokrasi ve İslam konusuna açıklık getirmesi açısından çok önemlidir.  Öncelikli olarak 

Bediüzzaman “Meşrutiyet, Demokrat ve Cumhuriyet” kavramlarını müteradif kelimeler 

olarak değerlendirir ve aynı manaları yükler.
4
 Meşrutiyetin içini “Adalet, meşveret ve kanun 

hâkimiyeti” olarak dolduran Bediüzzaman aynı tarifi Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet 

için tekrarlamıştır.
5
 Sistemin özünün “İstişare”olduğunu vurgulayan Bediüzzaman İslamın 
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asla baskı ve istibdada müsait olmadığının altını çizmiş
6
 ve dünya işlerinde istişareyi emreden 

Kur‟an ayetlerini nazara vererek
7
 demokrasiyi “Dinin emrettiği meşveret, adalet, kanun 

hâkimiyeti, hukukun üstünlüğü, milletin görüşünü yansıtan millet hâkimiyeti, irade ve tercih 

hürriyetinin kullanımı, aklı kanun, kalbi ilim ve marifet, dili muhabbet”
8
 olan bir sistem 

şeklinde tarif etmiştir. Bunu sistemin Asya‟nın bahtını ve talihini açacağını ve milleti her çeşit 

baskılardan kurtaracağını ifade eder.  

Demokrasilerde idarecilerin, hükümetin ve meclisin millete hizmet etmek için 

kurulmuş olduğunu ve amacının bu olduğunu ifade eder. Bunun da peygamberimizin 

“Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisine dayandırarak millete hizmet etmek olduğunu 

söyler. Demokratlığın millete hizmet etmek olduğunu da vurgular.
9
   

Günümüzde demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini teminat altına alan ve 

halkın saygıdeğerliğini sembolleştiren "teorik bir doktrin" olarak varlığını sürdürmektedir. 

Halkın temel hak ve hürriyetleri adil ve insan fıtratını temel alan “Asr-ı saadet” döneminin 

dışında tam olarak gerçekleşmemiştir. Çünkü Bediüzzaman hazretlerinin 1935 yılında 

Cumhuriyet düşmanı olmakla itham edilerek sevk edildiği Eskişehir mahkemesinde dediği 

gibi “Hulefa-i Râşidin her biri Cumhurreisi idiler. Ancak manasız isim ve resim değil, hakiki 

adaleti ve hürriyet-i şer‟iyeyi taşıyan manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler”
10

 buyurarak 

isim ve resimden ibaret bir cumhuriyeti değil, gerçek anlamda “Hürriyetin en geniş şeklini 

yansıtan”
11

 bir cumhuriyeti müdafaa ettiğini vurgular.  

 

2. Demokrasi ve Hürriyet Münasebeti 

“Hürriyet, Adalet ve Müsavat” fıtratın sesidir, İslamın emridir. Bireyin hukukunu 

savunan “İslam” ve bireyin hukukunu savunan “Demokrasi” aynı değerlerde buluşmuşlardır. 

Dinin informel ve geleneksel istediği şeyler demokrasi formel hale getirmiştir. Yani her ikisi 

fıtratta buluşmuşlardır. Bu akıl ile naklin buluşmasından başka bir şey değildir.  

Demokraside insanlar hürdüler; ama bu başıboşluk anlamına gelmez. Demokrasi bir 

kurallar sistemidir. Herkes bu kurallara uymakta hürdür; kuralları ihlal etmek için hür 

değiller. Kuralların ihlali haksızlık ve adaletsizliği netice verir. Kurallar ise formel ve 

informel olmak üzere ikiye ayrılır, her ikisi de mühim olmakla beraber Demokrasiyi yaşatan 

informel yani geleneksel kurallardır. Çünkü Demokrasi bir değerler bütünüdür ve bu değerler 

informel olup gelenek haline gelmiş olmalıdır. Formel kurallar bu geleneği devam ettirmek ve 

demokrasinin gelenek haline gelerek kökleşmesini sağlamak için konulmaktadır.  

Demokrasilerde bireycilik ve cemaatçilik olmalı, ancak bu belli kurallar çerçevesinde 

kalmalıdır. Fertler cemaat ve gurup içinde hür olmakla beraber, dışarıda demokratik kültüre 

sahip çıkmalıdır. Dini ve ideolojik guruplar ve cemaatler partileşerek siyasi yapılanmaya 

girmemelidirler. “Devleti ele geçirmek” veya “Yönetime talip olmak” gibi bir iddia içine 

girmemeleri gerekir. Şayet bu cemaat ve gurup içerisinde yönetime talip olmak isteyen 

ehliyetli kişiler varsa bunlar demokrasinin meşru zeminleri olan siyasi partilerden kendi 

fikrine yakın birisine girerek bu ihtiyacına cevap aramalı ve gurubunu, cemaatini buna alet 

etmemelidir.  

Birey olarak herkesin demokraside söz hakkı vardır. Sivil örgütlerin de birer STK 

(Sivil Toplum Kuruluşları) olarak demokraside baskı unsuru olmaları yasaldır. Bu haklarını 

her zaman ve zeminde kullanmaları mümkündür. Bununla iktifa etmeleri gerekir. 

Demokrasiyi araç olarak görmek ve kendi ideolojisini halka kabul ettirmenin bir aracı olarak 
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meseleye bakmak hem demokrasiyi anlamamak hem de tarihte kalmış ve topluma baskı ve 

zulüm dışında hiçbir artısı olmamış “İdeolojik ve Faşist Devlet” özleminin kafasında devam 

ettiğinin de bir göstergesidir. Bu zaten iflas etmiş bir düşüncedir.  

Demokrasi ortak değerler bütünüdür. Bu değerler ile devleti idare etme ve halkı 

idareye her yönü ile katmanın adıdır demokrasi. Böylece bir üst normdur. Bazı şeylerin aracı 

değildir. Bir ortak kültürdür. Her şeyden önce bu kültürün topluma yerleşmesi gerekir ki 

sağlıklı bir demokrasi oluşsun. Fertlerde Demokrasi kültürü gelişmeden toplumda demokrasi 

kültürü oluşmaz, toplumda demokrasi kültürü oluşmadan da sağlıklı bir Demokrasi ülke 

idaresine yerleşmez. 

Demokrasiyi bir araç olarak görmek demokrasiyi anlamamış olmaktır. Demokrasinin 

amacı tüm halkın mutluluğudur. Bir ideolojik cemiyet gibi “Ekseriyetin içinde ekalliyetin 

saadeti” değildir. Toplumu ve ekseriyeti ekalliyetin hizmetçisi olarak görmek ortaçağ Avrupa 

yaklaşımıdır. Avrupa bu anlayışı terk ederek halka hizmeti esas aldı ve kurtuldu.  

“İnsanların hayırlısı insanlar hizmet edendir” diyen bir dinin mensuplarına ortaçağ 

Avrupa zihniyeti hiç mi hiç yakışmaz. Bunun için bilhassa Müslümanların demokrasiye sahip 

çıkmaları gerekir. Günümüz dünyasında demokrasiye en fazla Müslümanların muhtaç olduğu 

gerçeğini de görmek gerekir. Bu nedenle demokrasi hürriyetlerin olabildiğince kullanıldığı bir 

sistemdir ve bireyin özgürlük alanını genişletmeyi amaç edinir. Bireyin özgürlük alanının 

yasalarla daraltılması her şeyden önce demokrasiye büyük ölçüde zarar verir. Esasen 

demokrasi arayışları bireyin haklarının kullanımını sağlamakla başlamıştır. 

 

3. İslam’ın Demokrasiye Katkısı: 

İslama göre Allah‟ın “şeriat” olan ifadesini bulan kanunları iki nevidir. Birincisi 

Allah‟ın “Kelam” sıfatının tecellisi olan Kur‟an-ı Kerim ve ondan kaynaklanan din ve şeriat. 

İkincisi ise Allah‟ın “İrade” sıfatının tecellisi olup “Tabiat Kanunları” şeklinde kâinatta cari 

olan “Şeriat-ı fıtriye” veya “Adetullah” dediğimiz kanunlardır.   

Tabiat kanunları nedir? Niye vardır? Nasıl işlemektedir? Niçin herkes bu kanunlara 

uymak durumundadır? Uyulmazsa ne olur? Bunları düşündüğümüz zaman varacağımız sonuç 

şudur: “Kanunlar Allah‟ın iradesidir.” Allah kâinatta işlerini kanunlarla yapmaktadır. Buna 

uyma mecburiyeti vardır. Bu kanunları koyan ve işler hale getiren yüce Allah insanlığı 

saadete sevk edecek kanunları da koymuş ve kelam sıfatı gereği peygamberine vahiy yoluyla 

öğretmiştir. Ancak bunlara uyma konusunda insanları hür bırakmıştır. Şayet mecbur tutmuş 

olsa idi o zaman herkes tabiat kanunlarına uyduğu gibi mecburen uyardı. Ancak o zaman 

uhrevi ceza ve mükâfat söz konusu olmazdı.  

Allah insanların hayat-ı içtimaiyesini tanzim etmek içim Kur‟an-ı Kerimde genel 

hükümler koymuştur. İnsanları ise insani değerlerin ortaya çıkması için hür olarak yaratmıştır. 

İrade ve hürriyetin kullanımını insana vermiştir. Bu genel hükümlerin işleyişini değişen-

gelişen şartlara göre insanların akıllarına havale etmiştir. İşte imtihan sırrı burada ortaya 

çıkmaktadır. Genel hükümlerin uygulaması ile ilgili meselelere de “Furuat” olması açısından 

maslahata göre genel esasları değiştirmeden yeni hükümleri çıkarmayı insanlara havale 

etmiştir. Yönetim de bu değişen ahkâmı ifade etmektedir.
12

   

Dünya çeşitli devreler geçirmiştir. Krallık yönetimi asırlar boyu devam etmiştir.  

Matbaanın icadından sonra “İdeolojilerin”  yayılma imkânı bulması ile “İdeolojik Devlet” 

düşüncelerini doğurmuştur. 19. Asır bunun dünya çapında mücadelesine sahne olmuştur. 

Sanayi devrimi Kapitalizmi, Kapitalizmin acımasız tutumu ise Komünizmi netice verdi. 

Komünizmin katı devlet idaresi ve ürkütücü fikirleri ise Demokrasinin güçlenmesine sebep 

oldu. 20. Asır Komünizm ve kapitalizmin kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdir. 21. Asırda 

ise dünyada artık ideolojik ne devlet ne de parti kalmamış ve bir dönem kapanmıştır.  İnsan 
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fıtratı daima hürriyet, müsavat ve adalet istemektedir. Bu ihtiyacına cevap veren dindir. 

Ancak dinin “Kamu Yönetimi” yönü sistemli hale getirilemediği için bu boşluğu 

“Demokrasi” fıtratın sessine kulak veren bir akılcı yaklaşım ile doldurarak “İdari Sistemini” 

kurmuştur. Bu insan fıtratının isteğine kulak verdiği için fıtrat dini olan İslam‟ın 

uygulanmasını istediği idari esaslar ile çelişmemektedir. 

 

 

4. Demokrasinin İslam’daki Yeri  

Demokrasi, menşei itibarıyla eski Yunan‟a dayansa da, zamanla bir kısım fikirlerle 

gelişerek, kurallarını semavi dinlerden ve İslam prensiplerinden alarak bir idare şekline 

gelmiştir. Demokrasinin gelişmesi asırlar almıştır. Beşer hikmetinin/felsefesinin ulaştığı en 

son idare şeklidir.  

Demokrasi hak ve hürriyetleri teminat altına alan, eşitlik, adalet, hürriyet ve meşvereti 

ölçü olarak koyan bir sistemdir. Bu esaslar büyük ölçüde “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi”nde özetlenmiştir. Demokrasi çoğunluk iradesini esas almakta, “Çoğunluk 

yanılmaz” prensibine dayanmaktadır. Uygulama alanı ise uygulayan kimselerin elinde su-i 

istimale ve geniş hürriyet atmosferini çıkar çarpışmalarına, başkalarını yutmaya ve 

boğuşmalara vesile olabilmektedir. Yine demokrasi toplumdaki fertlerin inanç ve anlayış 

yapılarına göre menfaat dengelenmesine vasıta olabildiğinden insan hak ve hürriyetlerinin 

mükemmel manada yaşandığı huzur ve güveni sağlayan bir vasatı da temin etmektedir. 

Demokrasiye karşı çıkanların gerekçesi de sözünü ettiğimiz yanlış uygulamalardandır. 

Yanlış uygulamayı kimse tasvip edemez. Doğru da değildir. Şahısların ve kurumların 

hatalarını demokraside aramak ayrı bir yanlıştır. Nihayet demokrasiyi uygulayanlar da 

insandır. İnsanların iyi de kötü de olabileceğini unutmamak gerekir. Menfaatperest insanlar 

her türlü haksızlığı ve zulmü her vasatta işleyeceği nazarı itibara alınırsa, demokrasinin su-i 

istimale en az müsait bir zemini teşkil ettiği de görülecektir.  

Şurası bir gerçektir ki, akıl ve felsefeye dayanan idareler ne zaman semavi dinlerin 

prensiplerine dayanmış ve onunla kol kola gitmişse işte o zaman gelişmelere sahne olmuştur, 

insanlığı saadete götürmüştür. Ne zaman semavi dinlere sırtını çevirmiş ise insanlığı felakete 

atmıştır. Zaten esas olan akıl, ilim ve dinin beraberce mütalaa edilmesidir. İnsanlık akıl, ilim 

dinden uzaklaştıkça pek çok yanlışları arkasından getirmiştir. Akıl, ilim ve felsefenin asırlar 

sonra tecrübe ile ortaya koyduğu insanlığı idari felsefesini ve prensiplerini İslamiyet 1400 

sene öncesinde koymuştur. Mühim olan bu prensiplerin 1400 sene gibi geç de olsa, demokrasi 

adı altında hayata tatbik edilmiş olmasıdır.  

Demokrasiye işlerlik kazandıran prensipleri “eşitlik, adalet, hürriyet ve meşveret” 

olarak görüyoruz. Nitekim demokrasi bu esasları temin etmeye çalışıyor. İslam bunları 1400 

sene öncesinde emretmiştir. Bunlardan birisi istişaredir. Kur‟an‟da “Dünya işlerinde onlarla 

istişare et”
13

 buyurur. Mü‟minlerin vasıfları anlatılırken “onların işleri arasında istişare 

iledir”
14

 buyurarak bu özelliklerine dikkat çekilir. Hadiseler de bunu teşvik eder. Bun 

hadislerden birinde peygamberimiz (sav) “Bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez”
15

 

buyurur. Resulullah (sav) pek çok kereler bizzat istişare ile işlerini yürütmesi bu emrin 

uygulanmasından ibarettir.  

İslam kanunlara bağlılığı esas alır. Devlet başkanı Allah‟ın emirlerine uyduğu ve 

Allah‟ın emirlerini çiğnemeyi emretmediği müddetçe ona itaat edilmesi gerektiğini emreder. 

Bir ayette “Allah‟a, Resulüne ve sizden olan idarecilere itaat edin”
16

 buyurur. Şahsi arzu ve 

isteklere değil, kanuna uyulacak, doğru, hak ve hukuka hâkim olacaktır. 
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İslam her şeyden önce kalplere mesuliyet duygusunu yerleştirir. “İnsan başıboş 

bırakıldığını mı sanıyor?”
17

 İlahi hakikati bunun sadece bir örneğidir. İslam‟da idareci efendi 

değil, hizmetkârdır. “İnsanların en iyisi insanlara faydalı olandır.”
18

 “Bir topluluğun efendisi 

ona hizmet edendir”
19

 hadisleri bunu ifade eder. 

Bütün bu değerler hür bir zeminde yeşerir. İslam ise en ideal hürriyeti getirmiştir. 

İnsanları kula kulluktan çıkarıp, Allah‟a kulluğa yükseltmiştir.
20

 “Cihadın en hayırlısı zalim 

hükümdara hakkı söylemektir”
21

 buyurarak hakkı müdafaayı esas almış ve “haksızlığa karşı 

susanı dilsiz şeytana” benzetmiştir. Binaenaleyh Allah‟tan başkasına boyun bükülmemesini, 

her hal-ü karda doğrunun, hakkın savunulması gereğini göstermiştir. 

Demokrasilerde hâkimiyet millette olur. Çoğunluğun hükmü geçerlidir. İslam‟da da 

Kur‟an ve hadisten sonra yer alan delillerinden birisi “İcma-ı ümmet”tir. Bu da çoğunluğun 

görüş birliğini ve ittifakını gerektirir. Çünkü “icma” ekseriyetin görüşü demektir. Umumun 

temayülü ve görüşü muteber ve muhteremdir.  

Muhalefet de saygıya layıktır. Meşru ve samimi bir adalet unsurudur. Diyelim ki, 

içtihadla yetkin kişiler tartışırlar. Çoğunluk bir görüş etrafında birleşti. Azınlığın görüşü 

isabetsiz de olsa, yanlış hareket etmiş olmuyorlar. Hakkı, doğruyu bulmaya uğraştıkları ve 

yardım ettikleri için, doğruyu bulup, isabet eden iki sevap, hata eden de bir sevap kazanmış 

oluyor.  

Devletten ve devlet adamlarından beklenen şey adalettir ve adaletle hükmetmektir. 

Cenab-ı Hak, Kur‟an-ı Kerim‟de Hud Suresi 13, A‟raf Suresi 41. ve pek çok ayetlerde 

adaletle hükmetmeyi emrediyor. Peygamberimizin (sav) bu konuda pek çok tavsiyesi de, 

hadisleri de mevcuttur. Vefatından önce, “Benden hakkı olan gelsin alsın, kime vurmuşsan, 

işte sırtım, gelsin o da benim sırtıma vursun” buyurarak hakkın ve adaletin önemini ortaya 

koymuştur. 

Adaletin temin edilmesi için herkesin adalet karşısında eşit olması lazımdır. Bunun 

için hâkim huzurunda şah ve köle birdir. Müslim, gayr-ı müslim aynı muameleye tabi tutulur. 

Peygamberimiz, “İnsanlar hukuk karşısında tarak dişleri gibi müsavidir” buyururlar. Nitekim 

Hz. Ali‟nin bir Yahudi ile Fatih Sultan Mehmed‟in bir Macar ile eşit şekilde yargılandığı bir 

gerçektir. İslam, öyle bir ilahi dindir ki, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. En son ve en mükemmel 

dindir. Hiçbir beşeri sistem ve doktrine ihtiyacı olamaz. Bütün sistemler az da olsa noksandır, 

ama İslam mükemmeldir. En ekmel dindir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.  

Şu nokta nazar-ı itibara alınmalıdır. Bu gün için İslam‟la demokrasinin değil, 

demokrasi ile istibdadın tercihi söz konusudur. Durum böyle olunca, elbette istibdada karşı 

demokrasi tercih konusudur. İslam da baskıya, zulme, keyfi muameleye, su-i istimallere açık 

olan istibdada ve tek kişinin idaresine karşıdır. İstibdadın hâkim olduğu idarelerde insani 

değerler ayakaltına alınır, zillet ve sefalet başlar. Garaz ve düşmanlık duyguları baş gösterir. 

İhtilaflar körüklenir, ilmi istibdat ve taklitçilik başlar, farklı farklı gruplar ortaya çıkar.  

İşte bu ve benzeri manzaralardan dolayıdır ki, İslam istibdada karşıdır. Hürriyeti 

müdafaa eder. Şahısların keyfi muamelelerine asla müsaade etmez. Meşveret prensibini 

getirerek kuvveti, şahsın elinden alır, çoğunluğa verir. Kanun hâkimiyetini sağlar. Ferdi ıslah 

eder ve kanuna tabi olmaya, keyfemayeşa hareket etmemeye zorlar. Sadece ve sadece hakkı 

kuvvetlendirir.  

Demokrasi istibdadı önlemek için çıkmıştır. Öte yandan İslam‟ın adalet, meşveret, 

hürriyet gibi esaslarına dayanan İslam, hak ve hürriyetlerine teminat altına alan, gerçek ve 

ideal manada bir demokrasiyi getirip uygulandığını da görmezlikten gelemeyiz.  

                                                 
17

 Kıyame Suresi, 36 
18

 Keşfu‟l-Hafa, 2:393 
19

 Keşfu‟l-Hafa, 2:462 
20

 Sure-i Fatiha, 4 
21

 Tirmizi, Fiten, 20 



Bediüzzaman Said Nursi, Hulefa-i Raşidin‟i halife oldukları kadar, cumhurbaşkanı 

olarak da tarif eder. Fakat “manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i 

şer‟iyeyi taşıyan manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler”
22

 der. Süleyman Demirel de 

demokrasiyi  “Allah‟tan başkasına kul olmama hadisesi” olarak ele alır, adaletin temin 

edilebileceği hürriyet ortamını sağladığını belirtir. Bunu en güzel şekilde sağlayan ise 

İslamiyet diyerek, asr-ı saadeti misal gösterir.
23

 Ünlü İngiliz ilim adamı Bernard Shaw, 

İslam‟ın getirdiği gerçek demokrasiyi anlamış ki, “Bugün İngiltere‟de demokrasi kemale 

ulaşmıştır, bunun bir üst derecesi de İslamiyet‟tir”
24

 diyor.  

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kaleme alan heyette yer alan General 

Lafayet, Peygamberimizin (sav) gerçek adaleti getirmiş olduğunu hayranlıkla dile getirmekten 

kendini alamamıştır.
25

 Shebol de, “Hz. Muhammed‟in (asv) insanlığa intisabıyla bütün 

beşeriyet iftihar eder. Çünkü o zat, okuma, yazma bilmediği halde öyle bir din getirmiştir ki, 

biz Avrupalı‟lar iki bin sene sonra da onun kıymet ve hakikatine yetişebilsek, en mesut 

insanlar olacağız” derken bu gerçeği teyit etmiştir.  

Evet, Avrupalıların bizzat itirafıyla sabit olduğu gibi İslam, günümüze kadar 

geliştirilerek gelen demokrasinin en idealini, en güzelini bin dört yüz sene önce getirmiş ve 

bizzat uygulamıştır.  

 

5. Din ve Demokrasi Tartışması 

Demokrasi bir hayat tarzıdır. Bu hayatı inançlar ve değerler şekillendirir. Demokratik 

değerler dediğimiz şeyler dinin insanlığı şekillendirdiği ortak ahlaki değerlerdir. Bunun için 

din – demokrasi tartışması yersizdir. 

İslam dinini kabul eden insanların yönetimde demokrasiyi benimsemesi bu açıdan 

bakıldığı zaman Kur‟anın isteğine uygundur. Kur‟anın Müslümanlara öğrettiği idare sistemi 

içinde demokrasi yer bulabilir. Nitekim Kur‟anın uygulayıcısı olan Hz. Peygamber (sav) ve 

şanlı sahabeleri “Asr-ı Saadet” modeli ile bize demokratik değerlerin en mükemmelini 

yaşatarak göstermişlerdir. 

İslam bir din, demokrasi ise bir yönetim şeklidir. Demokrasi ile yönetimde akıl ve 

nakil aynı noktada birleşmişlerdir. Ancak demokrasi erdemli bir toplumda tam olarak işler. 

İnsanlığa erdemini ise din sağlar.  Bireysel erdemin olamadığı yerde toplumsal erdem ve 

ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Fertlerin vicdanında “Allah korkusu ve Ahiret 

duygusu” hükmetmezse o zaman erdemden de bahsedemeyiz. Bu durumda dini reddederek 

bir erdemli demokratik toplum oluşturmak imkânsızdır. Bu gün devlet bu imkânsızı başarmak 

için uğraşıyor. Bu mümkün değildir. Dünya barışı ve demokrasinin mükemmel işleyişi 

fertlerin vicdanlarında ve toplumda dini hayatın yaşanmasına bağlıdır. Devlet dinsiz bir 

demokrasiyi yaşatmak için çaba göstereceğine dinin yaşanması için çalışsa en kısa zamanda 

demokratik değerler dediği şeyleri fertlerde ve toplumda hâkim kılabilir. Bunun için amaca 

giden yol dinden geçer. 

Din ve dinin temel kaynağı olan Kur‟an idarecilere adaleti emretmiştir. Hak ve 

hürriyetlerin korunması adalettir. Adaleti sağlayacak olan idareci akılcı ve hakperest yollarla 

kimsenin hakkını kimseye yedirmemek ve toplumda huzur ve güveni sağlamak için ne 

lazımsa yapacaktır. Bunun için dini değerlerden ve dinden yardım istemesi kadar doğru ve 

normal ne olabilir?  

İslam hukukunda “Teşri” dediğimiz değişen şartlara göre dinden hüküm çıkaran bir 

müessese vardır. Bunun için dini nassları akılla yorumlayarak yeni hükümler ile dinin hayata 

hükmetmesine ve kıyamete kadar devamına imkân verilmiştir. Âlimlerin şeref vesilesi bunu 
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başarabildikleri ölçüde artar ve üstünlükleri de buna bağlıdır. İmam-ı Azam ve Şafii‟yi 

yücelten bu durumdur.  

Yönetim meselesi dinin furuat dediği kısımdan olduğu için yönetime ait kuralları 

“İçtihat” ve “Fetva”lar ile hukukçu bilginler belirler. Buna “Şeriat” denir. Bu günkü 

hukukçuların bunu yadırgaması anlamsızdır. Bundan faydalanmaları ve adil kanunları bu 

şekilde yapmaları, tarih boyunca devletleri ve milletleri adil ve güven içinde yaşatmalarından 

da ibret ve ders almaları gerekir. 

 

6. Cumhuriyetçi Demokrasi 

Kaynağını ara rejimlerin tanıdığı imtiyaz ve himayede bulmuş „Mecliste çoğunluk, 

millette azınlık‟ bir iktidarın siyasi rüşvet ve tehditler altında icraatına devam etmesi meclisin 

hem itibarına hem de meşruiyetine gölge düşürür. Zira “demokrasilerde, meşruiyetin tek 

kaynağı halkın rızası ve temsilidir.” Milletin rızası yoksa meşruiyetin kaynağı ortadan 

kalkmış demektir. 

Meşruiyet bir şekil olayı değil, milletin oy çoğunluğudur. Arkasında oy çoğunluğu 

olmayan parmak çoğunluğu, meşruiyet doğurmaz. Bu durum şahıs ve zümre hâkimiyetinin 

tesisi demektir. Böyle bir rejime “Cumhuriyet” demek de doğru değildir. Milletin 

çoğunluğunun reddettiği ve bunu da seçimlerde ortaya koyduğu halde, bir takım siyasi tertip 

ve alışverişlerle milletin başına birilerinin oturduğu rejim “manasız, resim ve isimden 

ibaret” bir Cumhuriyet olur. 

Cumhuriyet, “halk çoğunluğunun hür iradesi ile hür seçim neticesi idarecisini 

seçmesi” demektir. Bu durum yoksa bu göstermelik bir cumhuriyettir. Arkasında millet 

olmayan bir başbakanın, darbe sonucu gelmesi ile meclisten seçilmesi arasında fark yoktur.”
26

 

Halkın temayülü ile temsil arasında makul bir nispetin bulunması gerekir. Bu orantı 

çok bozulmuşsa temsil zedelenir. Bu durum halkın siyasi otoriteye kaynaklık eden rızasının 

ortadan kalkması demektir. Bu takdirde halk desteğinin yeniden sağlanması için yeni bir 

seçime gidilmesi gerekir. İstikrarı sağlamanın yolu seçimden geçer. Çünkü halk iradesini 

seçimle ortaya koyar. Seçim yoksa bu irade nasıl tespit edilecektir? 

Millet Meclisi bir büyük binanın değil, bir büyük inancın adıdır. Bu inanç “Milli 

İrade” inancıdır. Bu, bir milletin kendi kaderini kendisinin tayin etme hakkı” demektir. Bu 

inanç yaşanmalıdır; sadece sözden ibaret kalmamalıdır. Bu da milletin iradesini hür ve serbest 

olarak ortaya koyabilmesi ile mümkündür. Böylece milletini rıza ve muvafakati ortaya çıkar. 

Bu rıza ve muvafakatin bir defa ortaya çıkması kâfi değildir, devamı şarttır. Bu da “hür ve 

serbest” seçimle kendisini gösterir. Kişinin hür olması yetmez, hadisenin serbest bir vasatta 

cereyan etmesi lazımdır. Bunun için de kişinin doğru tercih yapabilecek kadar gerçekleri 

bilmesi, aydınlanmış olması, daha sonra tercihinden dolayı herhangi bir zarara 

uğramayacağından emin olması, yani -hangi şekilde olursa olsun- korku ve tehdidin ortadan 

kalkmış olması lazımdır.    

Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi “Türk milletinin gerçek bir temsilcisi olma” 

vasfını daima korumuş olur. Meclisin hayatiyeti böylece mümkün olur ve millet hâkimiyeti bu 

şekilde sağlanır. O zaman meclis dışı güçler meclis üzerinde hâkimiyet kuramazlar. 

“Hâkimiyet Milletindir” sözü yerini bulmuş olur. Cumhuriyet gerçek değerini kazanır.  

Halkın meclise “benim meclisim” diye her zaman sahip çıkması gerekir. Bunun yolu 

da hür muhalefete yer vermiş olmasıdır. İktidar her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan 

unsur muhalefetin var olmasıdır.
27

  

Bu ifadeler ülkemizdeki demokrasi ve cumhuriyet mücadelesinden bir örneği 

sergilemektedir. Bu mücadele demokratik bir cumhuriyetin mücadelesidir. İstenen 

“demokratik cumhuriyettir.” Ne zaman cumhuriyet demokratik değerlerle içini doldurursa 
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“manasız isim ve resimden ibaret” olmaktan kurtulur ve böylece Cumhuriyet “Demokratik 

Cumhuriyet” vasfını kazanır. 

 

 

 

7. Demokrasi Kültürü: 

Demokraside insanlar hürdüler; ama bu başıboşluk anlamına gelmez. Demokrasi bir 

kurallar sistemidir. Herkes bu kurallara uymakta hürdür; kuralları ihlal etmek için hür 

değiller. Kuralların ihlali haksızlık ve adaletsizliği netice verir. Kurallar ise formel ve 

informel olmak üzere ikiye ayrılır, her ikisi de mühim olmakla beraber Demokrasiyi yaşatan 

informel yani geleneksel kurallardır. Çünkü Demokrasi bir değerler bütünüdür ve bu değerler 

informel olup gelenek haline gelmiş olmalıdır. Formel kurallar bu geleneği devam ettirmek ve 

demokrasinin gelenek haline gelerek kökleşmesini sağlamak için konulmaktadır. 

Demokrasilerde bireycilik ve cemaatçilik olmalı, ancak bu belli kurallar çerçevesinde 

kalmalıdır. Fertler cemaat ve gurup içinde hür olmakla beraber, dışarıda demokratik kültüre 

sahip çıkmalıdır. Dini ve ideolojik guruplar ve cemaatler partileşerek siyasi yapılanmaya 

girmemelidirler. “Devleti ele geçirmek” veya “Yönetime talip olmak” gibi bir iddia içine 

girmemeleri gerekir. Şayet bu cemaat ve gurup içerisinde yönetime talip olmak isteyen 

ehliyetli kişiler varsa bunlar demokrasinin meşru zeminleri olan siyasi partilerden kendi 

fikrine yakın birisine girerek bu ihtiyacına cevap aramalı ve gurubunu, cemaatini buna alet 

etmemelidir. 

Birey olarak herkesin demokraside söz hakkı vardır. Sivil örgütlerin de birer STK 

(Sivil Toplum Kuruluşları) olarak demokraside baskı unsuru olmaları yasaldır. Bu haklarını 

her zaman ve zeminde kullanmaları mümkündür. Bununla iktifa etmeleri gerekir. 

Demokrasiyi araç olarak görmek ve kendi ideolojisini halka kabul ettirmenin bir aracı olarak 

meseleye bakmak hem demokrasiyi anlamamak hem de tarihte kalmış ve topluma baskı ve 

zulüm dışında hiçbir artısı olmamış “İdeolojik ve Faşist Devlet” özleminin kafasında devam 

ettiğinin de bir göstergesidir. Bu zaten iflas etmiş bir düşüncedir.  

Demokrasi ortak değerler bütünüdür. Bu değerler ile devleti idare etme ve halkı 

idareye her yönü ile katmanın adıdır. Böylece bir üst normdur. Bazı şeylerin aracı değildir. 

Bir ortak kültürdür. Her şeyden önce bu kültürün topluma yerleşmesi gerekir ki sağlıklı bir 

demokrasi oluşsun. Fertlerde Demokrasi kültürü gelişmeden toplumda demokrasi kültürü 

oluşmaz, toplumda demokrasi kültürü oluşmadan da sağlıklı bir Demokrasi ülke idaresine 

yerleşmez. 

Demokrasiyi bir araç olarak görmek demokrasiyi anlamamış olmaktır. Demokrasinin 

amacı tüm halkın mutluluğudur. Bir ideolojik cemiyet gibi “Ekseriyetin içinde ekalliyetin 

saadeti” değildir. Toplumu ve ekseriyeti ekalliyetin hizmetçisi olarak görmek ortaçağ Avrupa 

yaklaşımıdır. Avrupa bu anlayışı terk ederek halka hizmeti esas aldı ve kurtuldu. 

“İnsanların hayırlısı insanlar hizmet edendir” diyen bir dinin mensuplarına ortaçağ 

Avrupa zihniyeti hiç mi hiç yakışmaz. 

 

Sonuç: 

Demokrasi insani ve islami değerleri bünyesinde barındıran insanlığın tekâmül 

serüveni içinde ulaştığı ilmî, kültürel ve ekonomik değerlerin sentezi ile ulaştığı son siyasi 

sitemdir. Gelişimini insanların bireysel hak ve hürriyet arayışlarına borçludur. Hak ve adaletin 

temini ve hürriyetlerin tesisi için istenen ve özlenen bir sistemdir. Uygulanması tarih içinde 

Belkıs‟ın Yemen‟deki yönetiminden Yunan‟a, peygamberimizin oluşturduğu Asr-ı Saadetten 

günümüze çeşitli şekillerde görmek mümkündür. Geliştirilmesi ve uygulanması insanların 

hürriyet içinde istişari mekanizmaları kurarak işletmesine bağlıdır. Bu da bir kültür seviyesini 



gerekli kılar. Bu nedenle Demokrasi gelişmiş kültürlerin siyasi yönetim şeklidir denebilir. 

İstenen ve özlenen ise Cumhuriyetçi yani, çoğulcu demokrasidir.   

 

                                                     


