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GİRİŞ	
İslami	yönetimin	“Başkanlık	Sistemi”	 ile	güçleneceğine	olan	 inanç	“Siyasal		

İslam”	 düşüncesinde	 olanların	 hayallerini	 süslemekte	 ve	 bu	 hülya	 ile	 Recep	
Tayyip	Erdoğan’a	hayali	roller	biçerek	hayranlıklarını	dile	getirmektedirler.	

Başaknlık	 Sistemini	 savunanlar	 Batı	 aydınlamasının	 başlattığı	 demokrasi,	
insan	 hakları,	 serbest	 piyasa	 ekonomisi	 konusunda	 İslamdan	 etkilendiklerini	
kabul	 etmektedirler;	 ancak	 hürriyetçi	 olmadıkları	 için	 demokratik	 değerleri	
kullanarak	 iktidara	 geldikleri	 zaman	 baskıcı,	 zorlamaya	 dayanan	 bir	 yönetim	
olarak	 yorumladıkları	 İslam	 yönetimini	 “Başkanlık	 Sistemi”	 adı	 altında	
savunarak	 gerçekte	 hak	 ve	 hürriyetleri	 kısıtlayarak	 kendi	 kafalarındaki	 dikta	
yönetimini	hakim	kılmayı	amaçlamaktadırlar.		

Bu	amaçlarına	ulaşmak	için	“İslamı”	basamak	olarak	kullanmaktadırlar.	
İslamın	 hem	 din	 hem	 devlet	 olduğunu	 savunmakla	 işe	 başlayan	 Siyasal	

İslamcılar	 iktidara	 geldikleri	 zaman	 dini	 kendi	 siyasetlerine	 uydurarak	 tahrif	
ederek	dine	 zarar	 vermekte;	 ama	bunun	 farkında	olmamaktadırlar.	Bu	 sebeple	
iktidarları	döneminde	dini	hayat	ahlaki	ve	hukuki	bakımdan	zaafa	uğramaktadır.	

İslamın	 dünya	 ve	 ahiret	 saadetini	 temin	 eden	 yüksek	 prensiplerini	
uygulamaları	ile	tahrif	ve	tahrip	ettikleri	için	topluma	huzur	ve	saadet	getirmek	
yerine	baskı,	haksızlık	ve	tarafgirlik	zulmü	ile	huzursuz	hale	getirip	adaletsizlikle	
asayişin	 bozulmasına	 ve	 düşmanlıkların	 artmasına	 sebep	 olmaktadırlar;	 ancak	
bu	yaptıklarının	adalet	ve	hakkaniyet	olduğunu	savunmaktadırlar.	

Din	adına	siyasete	giren	ve	iktidara	gelenlerin	toplumda	kavaga	ve	anarşiye	
sebep	olmalarının	sebebi	budur.	

	
ÖNSÖZ	
İnsan	 kainatı	 kendisi	 için	 yarattığı	 ve	 hizmetine	 verdiği	 Allah’ın	 en	

mükemmel	eseridir.	Allah	 insana	dünya	ve	ahiret	saadetini	vaat	etmiş,	dünyayı	
da	 cenneti	 de	 insan	 için	 yaratmıştır.	 Mutlu	 ve	 huzurlu	 yaşasın	 diye	 kitabını	
göndermiş	ve	peygamberini	insanlara	hizmet	etmek	üzere	görevlendirmiştir.		

Dinin	prensipleri	bireyin	ve	tüm	insanlığın	saadetine	vesile	 iken	ferdin	ve	
insanlığın	saadetini	yok	eden	bir	araç	haline	getirerek	amacından	saptıran	 ilim	
adamları	ve	yöneticilerin	ne	kadar	zalim	olduklarını	anlatmaya	gerek	var	mı?	

Din	adalet	ve	saadet	prensiplerini	vaaz	etmişken	din	adına	insanlığı	savaşa	
ve	felakete	atanların	Allah	katında	sorumluluğunun	ne	kadar	dehşetli	olacağı	çok	
açık	değil	mi?	

Din	sevgi,	kardeşlik,	uhuvvet	ve	muhabbet	ile	merhamet	ve	yardımlaşmayı	
emretmişken	 düşmanlık,	 zulüm	 ve	 haksızlığa	 vasıta	 yapmanın	 günahını	
söylemeye	gerek	var	mı?	

İnsanlık	inansın	inanmasın	hürriyet,	hukuk	ve	ahlaka	aşıktır.	İnsan	vicdanı	
Allah’ın	 tanıdığı	 gibi	 adaleti	 de	 ahlakı	 da	 tanır.	 Adil	 ve	 ahlaki	 olanı	 kabul	 eder.	
İnsanın	mükerrem	yaratılışı	ve	insan	aklı	hakka	ve	hakikate	aşıktır;	ama	ne	var	ki	
hakkı	 ararken	 batıl	 eline	 gelir,	 hak	 diye	 koynunda	 saklar.	 Hiçbir	 insan	 akla	
uymayanı,	adil	olmayanı	ve	ahlaki	olmayanı	vidanen	kabul	edip	savunamaz.	Akıl,	
vidan,	adalet	duygusu,	hürriyet	olgusu	ve	ahlakilik	insanlığın	ortak	değerleridir.		

İnsanın	bir	başka	özelliği	de	kainatta	denge	unsuru	olmasıdır.	Yani	sosyal	
hayattaki	 diğer	 insanlarla,	 hayvanlarla,	 bitkiler	 ve	 cansızlarla	 uyum	 içinde	
yaşaması	ve	aralarında	dengeyi	sağlamasıdır.	(Rahman	Suresi,	55:7.)	



İnsan	 fıtratı	 adalete	 aşıktır.	 Adalet	 hukuk	 normları	 ve	 kuralları	 ile	
gerçekleşir.	 Bu	 sebeple	 adaleti	 sağlayan	 hukuk	 normlarını	 koyabilen	 ve	
uygulayan	 devletler	 varlıklarını	 asırlar	 boyu	 devam	 ettirirken,	 hukuktan	
uzaklaşıp	diktaya	yönelenler	kısa	zamanda	yok	olmuşlardır.	Yunanlar	hukuk	ve	
kanundan	 ziyade	 felsefe	 ile	 meşgul	 oldukları	 için	 büyük	 devlet	 kuramazken	
Romalılar	hukuki	normlar	oluşturdukları	ve	yasalarla	toplumu	idare	ettikleri	için	
varlıklarını	 iki	 bin	 sene	 devam	 ettirebilmişlerdir.	 (Corci	 Zeydan,	 İslam	
Medeniyeti	Tarihi,	Çev:	Zeki	Megamiz,	İstanbul-1976,	3:138.)	

Ehl-i	 Hak	 olan	 Ehl-i	 Sünnet	 ve’l-Cemaat	 mezhebinin	 ümmetin	 ekseriyeti	
tarafından	 kabul	 görmesi	 ve	 hakkaniyetini	 korumasının	 sebebi	 de	 yine	 Hukuk	
alanında	yaptığı	çalışmalar	ve	telif	ettiği	eserlerdir.	Zira	hukuk,	adalet	ve	ibadeti	
kapsamaktadır.	 Bu	 sebeple	 Bediüzzaman	 “Kur’an-ın	 Makasıd-ı	 Asliyesini”	
sayarken,	 “Usuli’d-Din”	 olan	 “Tevhid,	Nübüvvet,	Haşir”	 gibi	 imana	 taalluk	 eden	
mesail-i	 diniyeye	 dördüncü	 olarak	 “Adalet	 ve	 İbadeti”	 beraber	 saymıştır.	
(İşaratu’l-İ’caz,	2012,	 s.	28.)	Zira	adalet	 “Hukukullah	 ile	Hukuk-u	 İbadı”	birlikte	
temin	eden	makasıd-ı	asliyedir.		

Hanefi	 fukahasından	 ve	 İmam-ı	 Azam’ın	 (ra)	 talebelerinden	 olan	
Muhammed	eş-Şeybani	 (ra)	 İslam	Hukukuna	ait	 70	 (yetmiş)	 eser	 telif	 etmiştir.	
Kendisine	 “Neden	 hukuk	 alanında	 yazıyorsun	 da	 zühd,	 takva	 ve	 vera1	ile	 ilgili	
yazmıyorsun.	Halbuki	bunlar	daha	önemlidir”	diyenlere	“Ben	zühd,	takva	ve	vera	
için	 ‘Kitabu’l-Büyû’	 isimli	 eseri	 telif	 ettim”	 diye	 cevap	 vermiştir.	 Yani,	 “helal,	
haram	ve	kul	haklarına	uymayanların	 ibadet	ve	 takvalarının	bir	değeri	 yoktur”	
demek	istemiştir.	(M.	Serahsi,	Mebsut,	Beyrut-Tarihsiz,	12:	110.)	

İnsan	ne	yaparsa	yapsın	gerek	münzevi	gerekse	toplum	içinde	yaşasın	tüm	
yaptıklarının	 hukuki	 bir	 değeri	 ve	 sorumluluğu	 vardır.	 Buna	 göre	 sevabı	 ve	
günahı,	 ona	 göre	 de	 maddi-manevi,	 dünyevi-uhrevi	 ceza	 ve	 mükafatı	 vardır.	
İslam	 bilginleri	 hukuk	 ve	 velayetin	 insanları	 hayvanlardan	 ayıran	 en	 önemli	
özelliğidir”	demişlerdir.	(Alauddin	el-Kasani,	Bedayiu’s-Sanayi,	4:160.)	

Haram	 ve	 helal	 olarak	 hukukun	 temel	 prensiplerini	 koyan	 Allah’tır.	 Tüm	
hukuki	 metinler	 suç	 ve	 cezalardaki	 temel	 yasakları	 dinden	 alarak	 yasa	 haline	
getirmişlerdir.	 Bu	 sebeple	 hukukun	 kaynağı	 vahiy	 olmakla	 birlikte	 zamana,	
şartlara	 ve	 olaylara	 göre	 hukuki	 metinler	 oluşturarak	 adaleti	 sağlama	 görevi	
insan	 aklına	 ve	 hukukçuların	 içtihatlarına	 bırakılmıştır.	 Bu	 sebeple	 hukuk	
dinamik	bir	özelliğe	sahip	olup	insan	ihtiyacına	göre	daima	tekamül	kaydederek	
çoğalır.	Yani	medeniyet	gibi	hukuk	da	ihtiyaçatan	doğar	ve	adalet	ancak	yasalarla	
sağlanır.	Bu	sebeple	hukuk	vahiyle	aklın	ortak	ürünüdür.	

Hukuk	 temel	 hakların	 güvence	 altına	 alınmasıdır.	 Temel	 haklar	 ise	
yaratılışın	ve	fıtratın	gereği,	insanlığın	şiarı	olan	Allah’ın	insana	verdiği	haklardır.	
Bu	 hakları	 korumak	 ve	 geliştirmek	 yerine	 engel	 olmak	 ve	 değiştirmek	Allah’ın	
öfkesini	çeker.	Nedir	bunlar?	“Hayat	hakkı,	mülkiyet	hakkı,	aile	hukuku,	eğitim	ve	
öğretim	hakkı,	din	ve	vindan	hak	ve	hürriyeti”dir.	Bunlara	şeriat	lisanında	Kur’an	
dilinde	 “Makasıd-ı	 Şeriat”	 adı	 verilir.	 Bu	 temel	 haklar	 “Hukukullah”tır;	
değiştirilemez.		

Hukuk	 insana	 has	 bir	 özelliktir	 ve	 insana	 hukuk	 dışı	 bir	 muamele	 asla	
yapılamaz.	 (Molla	 Hüsrev,	 Mir’âtu’l-Usul,	 s.	 321.)	 Hakların	 elinden	 alınması	 ve	
haksız	 yere	 sınırlandırılması	 zulümdür.	 Dünya	 hukukunda	 temel	 haklar	

	
1	Zühd:	Dünyayı	terk	etmektir.	Takva:	Allah	korkusu	ile	ibadetlere	yönelmektir.	Vera	ise	günaha	
götürecek	şüpheli	şeylerden	de	kaçmaktır.	



konusunda	mutabakat	oluşmuş	ve	 “İnsan	Hakları	Evrensel	Beyannamesi”	başta	
olmak	üzere	 temel	 hukuki	metinler	 oluşturulmuştur.	 Zamanla	 ihtiyaca	 göre	bu	
geliştirilmektedir.	 Tartışma	 bu	 temel	 hakların	 sınırlandırıp	 sınırlandırılama-
yacağı,	sınırlandırılacaksa	kimler	tarafından,	neye	göre	ve	ne	kadar	sınırlandırı-
labileceği,	ferdin	devlet	ve	diğer	bireyler	karşısında	sınırlarının	neler	olabileceği	
konusundaki	teferruat	konulardadır.	Bu	dahi	büyük	haksızlık	ve	zulümlere	sebep	
olmaktadır.	

Bütün	 bu	 tartışmalara	 rağmen	 İslam’ın	 öngördüğü	 en	 güzel	 yönetim	
sisteminin	 Demokrasi	 olduğu	 konusunda	 İslam	 hukuçuları	 arasında	 bir	
mutabakat	 vardır.	 Çünkü	 medeni	 batı	 dünyası	 demokrasi	 ile	 insan	 hakları,	
serbest	 piyasa	 ekonomisi,	 hürriyetlerin	 korunması,	 adalet,	 meşveret,	 din	 ve	
vicdan	ve	fikir	hürriyeti	gibi	konularda	Asr-ı	Saadet	modeline	uygun	bir	yaklaşım	
sergilemektedir.	

Devlet	yönetim	erkidir	ve	idareciden	ibarettir.	Toplumun	en	küçük	yapı	taşı	
olan	 ailede	 bu	 böyle	 olduğu	 gibi,	 köyde	 de	 kasabada	 da	 vilayette	 ve	 ülkede	 de	
böyledir.	 Dinin	 bir	 emri	 olarak	 değil,	 insanın	 ve	 insanların	 bir	 ihtiyacı	 olarak	
doğmuştur	 ve	 genellikle	 ırkîdir.	 Bu	 sebeple	 ırkların	 ve	 milletlerin	 adı	 ile	
anılmaktadır.	Türkiye,	Fransa,	Almanya,	İngiltere,	Arabistan,	Çin,	Japonya,	Rusya	
ve	 İran	 gibi...	 Medeniyetin	 gelişmesi	 ve	 insanlığın	 ihtiyacının	 artması	 ile	 daha	
kurumsal	ve	teknik	bir	yapıya	kavuşmuştur.		

Yöneticiden	 beklenen	 adalet	 ve	 güvenliktir.	 Bu	 sebeple	 devlerin	 varlık	
sebebi	ve	amacı	güvenlik	ve	adalettir.	Bunun	dışında	devlet	İslam’a	göre	“Velisi	
olmayanın	 velisidir.”	 Yani,	 kimsesi	 olmayanın	 yardımına	 koşar.	 Bunun	 dışında	
velayet	hakkı	çocuktan	tutun,	sakat,	yaşlı,	hasta	ve	muhtaçlar	için	velilerine	aittir.	
Bu	 ayrıca,	 uhrevi	 mükafat	 ve	 cezası	 olan	 bir	 ibadet	 ve	 sorumluluktur.	 Kişinin	
sorumlulukları	 arasında	 anne-babasına,	 çocuklarına	 ve	 hastasına	 bakma	 görev	
ve	sorumluluğu	vardır.	Devlet	baksın	ben	karışmam	diyemez.	Bu	sebeple	Devlete	
kudsiyet	 vererek,	 yöneticiye	 kutsallık	 isnat	 ederek	 “veliyyü’l-emr”	 “emire’l-
mü’minin”	 ve	 “halife”	 toplumun	 velisidir,	 tüm	 bireylerin	 bütün	 problemlerine	
çare	 üretmek,	 onlara	 bakmak	 ve	 velayet	 görevini	 ifa	 etmek,	 tüm	 sosyal	
meselelerini	çözmek	zorundadır”2	demek	yanlıştır.		

Bediüzzaman’ın	 dediği	 gibi	 “Neme	 lazım	 başkası	 düşünsün	 istibdadın	
yadigarıdır”	 ve	 “İstibdad	 kendisini	 ibka	 etmek	 için”	 bunun	 gibi	 bahaneler	
üretmekte	 ve	 kendisine	 vazifesi	 haricinde	 roller	 biçemekte	 ve	 toplumu	 bu	
şekilde	 kendisine	 muhtaç	 hale	 getirip	 vazgeçilmez	 olduğunu	 kabul	 ettirmeye	
çalışmaktadır.	

Bu	 konuda	 ifrata	 gerek	 yoktur.	 Bu	 yöneticilerin	 enaniyetlerini	
kamçılaryarak	 zulme	 yönelmelerine	 ve	 zulmü	 kendilerine	 bir	 hak	 olarak	
görmelerine	 sebep	 olmuştur.	 Halbuki	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Velisi	 olmayanın	
velisi	 benim”	 (Müslim,	 İmare,	 20,	 43;	 Ahmed	 b.	 Hanbel,	 Müsned,	 4:	 133.)	
buyurarak	 sadece	kimsesizlerin	devlete	muhtaç	olduğunu	ve	yöneticinin	onları	

	
2	Maalesef	devlete	kutsiyet	tanıyan	yazarlar	istibdada	güç	vermek	ve	dinin	bireye	yüklediği	
sorumluluktan	kaçmak	için	bu	konuda	kitaplar	yazmakta	ve	istibdada	güç	vermekte	ve	
idarecilere	velayet	isnat	etmekte	ve	yöneticileri	üstün	varlıklar	gibi	göstermektedirler.	(Mesela;	
Abdurrahman	Azzam,	Ebedi	Risalet,	s.	104.)	Ayrıca	devlet	başkanına	imam	(Bakara	Suresi,	2:	
124)	denilmiş;	ancak	bu	görev	dini	liderlik,	yani	peygamberlik	ve	velayet	olup	dinin	görevleri	
kapsamaktadır.	Yoksa	sadece	devlet	başkanlığı	değil.	Nitekim	Hz.	İbrahim’e	(as)	vadedilen	bu	
görev	devlet	başkanlığı	anlamını	taşımamaktadır.	Nitekim	Hz.	İbrahim	(as)	soyundan	gelen	
peygamberlerin	ekseri	devlet	kurmadıkları	gibi,	devletlerin	zulmüne	maruz	kalmışlardır.	



koruması	gerektiğini	ifade	buyurmuşlardır.	İfrat	ile	bu	görevi	su-i	istimal	etmek	
doğru	 değildir.	 Zamanımızda	 olduğu	 gibi	 insanların	 velayet	 haklarını	 devlete	
devrederek	görevlerini	ihmal	etmelerine	sebep	olur	ve	olmaktadır.	

	
Hürriyet	ve	İstibdat	Yönetimi	
Yeryüzünde	insanlık	aleminde	iki	türlü	yönetim	şekli	vardır.	Hürriyetçi	ve	

İstibdadçı	 yönetim...	Hürriyetçi	 yönetim	 insan	 fıtratını	 önceleyen,	 temel	 hak	 ve	
hürriyetleri	güvence	altına	alan,	güvenlik	ve	adaleti	sağlayan	sistemdir.	Bu	ilimle	
yönetimdir.	 Bu	 sistem	 insan	 iradesini	 kullanabilen,	 hakkını	 arayan,	
kabiliyetlerini	gelişimini	sağlayan	şahsiyetli	insan	modelini	oluşturur.	

İkincisi,	 insan	 fıtratını	 dikkat	 etmeyen,	 temel	 hak	 ve	 hürriyetleri	 güvence	
altına	almayan,	sınırlayan	ve	yöneticinin	verdiğ	hak	kadar	kullanımına	müsaade	
eden,	 güvenlik	 ve	 adaleti	 sağlamaktan	 uzak,	 baskıcı,	 buyurgan	 bir	 yönetim	
sistemidir	 ki	 ilim	 gerektirmez.	 Bu	 sistem	 faziletli	 insan	 itaat	 ve	 sadakati	 esas	
alan,	 yöneticinin	 gözüne	 bakan	 ve	 övgüsüne	 mazhar	 olmak	 için	 çalışan	
şahsiyetsiz	insan	modelini	meydana	getirir.	

Yüce	 Allah	 “Biz	 her	 şeyi	 çift	 yarattık”	 (Zariyat,	 51:	 49.)	 buyurduğu	 üzere	
yönetim	 şekli	 de	 çiftlerden	 biridir.	 Adalet	 ve	 Zulüm	 yönetimi	 olmak	 üzere	
birbirinin	alternatifi	iki	yönetim	şekli	vardır.	

Şüphesiz	 İslamî	 yönetim	 birinci	 modeli	 esas	 alan	 adil	 olan	 “Hürriyetçi”	
sistemdir.	 Zira	 ilim	 gerektiren	 yönetim	 şekli	 budur.	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Şüphesiz	 peygamberler	 altın	 ve	 gümüş	 miras	 bırakmazlar	 insanlığa	 ilim	
getirirler.	 Bu	 sebeple	 alimler	 peygamberlerin	 varisleridirler”	 (Buhari,	 İlim,	 10-
11;	İbn-i	Mâce,	Mukaddime,	17;	Tirmizi,	İlim,	19;	Ebu	Davud,	İlim,	1.)	buyurarak	
her	nevi	ilmin	kaynağının	peygamberler	olduğunu	haber	vermiştir.	Ümmetine	de	
lider	 bırakmamış	 Veda	 Hutbesinde	 “Benden	 sonra	 size	 iki	 şey	 bırakıyorum.	
Birincisi	 Allah’ın	 kitabı,	 ikincisi	 de	 benim	 sünnetim	 ve	 sünnetimin	 hameleleri	
olan	 ehl-i	 beytimdir.	 Onlara	 uyarsanız	 kurtuluşa	 erersiniz”	 (Tirmizi,	 Menakıb,	
31.)	buyurarak	ilme	sahip	çıkmayan	ve	alimlere	uymaya	çağırmıştır.		

Yönetim	konusunda	da	Peygamberimiz	(asm)	“Kavmin	efendisi	ona	hizmet	
edendir”	(Fethu’l-Kebir,	2:	195;	Deylemi,	Müsned,	2:	324;	Müsnedü’l-Firdevs,	2:	
324.)	buyurarak	dinin,	şeriatın	aleme	rahmet	olarak	gelmesinin	bir	yönünün	de	
her	nevi	 istibdat	ve	baskıyı	kaldırarak	 insanların	hak	ve	hürriyetlerini	güvence	
altına	 almayı	 idarecilere	 görev	 olarak	 yüklemiş,	 bu	 konuda	 kendisi	 de	 “üsve-i	
hasene”	en	güzel	örnek	ve	hüsn-ü	misal	olmuştur.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 “Seyyidü’l-kavme	 hâdimühüm,	
hadisinin	sırrı	ile	emirlik	ise	reislik	değil,	millete	bir	hizmetkarlıktır.	Demokratlık	
ve	 hürriyet-i	 vicdan	 İslamiyetin	 bu	 kanun-i	 esasisine	 dayanabilir”	 (Emirdağ	
Lahikası,	2012,	s.	747.)	buyurarak	hem	hadisi	izah	etmiş,	hem	demokratlığın	bu	
gibi	İslamî	prensiplere	dayandığını	ifade	etmiştir.	

	
Temel	Hak	ve	Hürriyetler	
İslamda	 “Allah	hakkı”	 “Kul	Hakkı”	 “Komşu	Hakkı”	 “Anne-Baba	Hakkı”	gibi	

insanın	hem	yaratısına	karşı,	hem	en	yakınından	başlayarak	tüm	insanlara	karşı	
hakları	 tanzim	 edilmiştir.	 Batı	 1789	 Frasız	 Hürriyet	 İhtilalini	 netice	 veren	
zorbalık,	 baskı	 ve	 istibdaddan	 sonra	 ancak	 “İnsan	 Haklarının”	 önemini	
kavramıştır.	 Peygamberimizin	 (asm)	 1500	 sene	 önce	 “Veda	 Hutbesi”nde	 ifade	
ettiği	 temel	 haklara	 insanlık	 dünyası	 ancak	 1948	 yılında	 bir	 kısmına	 ulaşarak	



“İnsan	 Hakları	 Evrensel	 Beyannamesi”	 adı	 altında	 kabul	 etmek	 zorunda	
kalmıştır.		

26	 Ağustos	 1789'da	 Fransa	 Ulusal	Meclisi'nde	 kabul	 edilen	 1789	 Fransız	
İnsan	ve	Yurttaş	Hakları	Bildirisi,	1791’de	kabul	edilen	Fransız	Anayasası'na	ön	
söz	olarak	eklenmiştir.	

26	Ağustos	1789	İnsan	ve	Yurttaş	Bildirisi	şöyle	başlar:		
“Ulusal	 Meclis	 halinde	 toplanan	 Fransız	 halkı	 temsilcileri,	 toplumların	

uğradıkları	 felaketlerin	 ve	 yönetimlerin	 bozulmasının	 yegane	 nedeninin;	 insan	
haklarının	bilinmemesi,	unutulmuş	olması	ya	da	hor	görülüp	kâle	alınmamasına	
bağlı	 olduğu	 görüşünden	 hareketle;	 insanın	 doğal,	 devredilemez	 ve	 kutsal	
haklarının	 resmi	 bir	 bildiri	 içinde	 açıklamaya	 karar	 vermişlerdir.	 Öyle	 ki,	 bu	
bildiri	tüm	toplum	üyelerinin	hiçbir	zaman	akıllarından	çıkmasın,	sürekli	olarak	
onlara	 haklarını	 ve	 ödevlerini	 hatırlatsın.	 Öyle	 ki,	 yasama	 ve	 yürütme	
iktidarlarının	 faaliyetleri	 siyasal	 toplumların	 amacına	 uygun	 olup	 olmadığı	 her	
an	denetlenebilsin	ve	bu	 iktidarlara	daha	çok	saygı	gösterilsin.	Öyle	ki,	bundan	
böyle	 yurttaşların	 basit	 ve	 tartışma	 konusu	 olmayan	 ilkelere	 dayanan	 istekleri	
hep	 anayasanın	 korunmasına	 ve	 herkesin	 mutluluğuna	 yönelik	 olsun.	 Sonuç	
olarak	Ulusal	Meclis	Yüce	Varlığın	huzurunda	ve	himayesinde	aşağıdaki	İnsan	ve	
Yurttaş	Haklarını	kabul	ve	ilan	eder”	denilmiştir.	

3	 Eylül	 1791	 tarihinde	 kabul	 edilen	 Fransız	 İnsan	 ve	 Yurttaş	 Hakları	
Bildirgesinin	maddeleri	şöyledir:	

Madde	 1:	 İnsanlar,	 haklar	 yönünden	 özgür	 ve	 eşit	 doğarlar	 ve	 yaşarlar.	
Sosyal	farklılıklar	ancak	ortak	yarara	dayanabilir.	

Madde	 2:	 Her	 siyasal	 toplumun	 amacı,	 insanın	 doğal	 ve	 zamanaşımı	 ile	
kaybedilmeyen	haklarını	korumaktır.	Bu	haklar;	özgürlük,	mülkiyet,	güvenlik	ve	
baskıya	karşı	direnmedir.	

Madde	 3:	 Egemenliğin	 özü	 esas	 olarak	 ulustadır.	 Hiçbir	 kuruluş,	 hiçbir	
kimse	açıkça	ulustan	kaynaklanmayan	bir	iktidarı	kullanamaz.	

Madde	 4:	 Özgürlük,	 başkasına	 zarar	 vermeyecek	 her	 şeyi	 yapabilmektir.	
Böylece	her	 insanın	doğal	haklarının	kullanımı,	 toplumun	diğer	üyelerinin	aynı	
haklardan	 yararlanmalarını	 sağlayan	 sınırlarla	 belirlidir.	 Bu	 sınırlar	 ise	 ancak	
yasa	ile	belirlenebilir.	

Madde	 5:	 Yasa	 ancak	 toplum	 için	 zararlı	 fiilleri	 yasaklayabilir.	 Yasanın	
yasaklamadığı	bir	 şey	engellenemez	ve	hiç	kimse	yasanın	emretmediği	bir	 şeyi	
yapmaya	zorlanamaz.	

Madde	 6:	 Yasa,	 genel	 iradenin	 ifadesidir.	 Tüm	 yurttaşların,	 bizzat	 ya	 da	
temsilcileri	 aracılığı	 ile	 yasanın	 yapılmasına	 katılma	 hakları	 vardır.	 Yasa	 ister	
koruyucu,	 ister	 cezalandırıcı	 olsun	 herkes	 için	 aynıdır.	 Tüm	 yurttaşlar	 yasa	
önünde	 eşit	 olduklarından,	 yeteneklerine	 göre	her	 türlü	 kamu	görevi,	 rütbe	 ve	
mevkiine	 eşit	 olarak	 kabul	 edilirler,	 bu	 konuda	 yurttaşlar	 arasında	 erdem	 ve	
yeteneklerinden	başka	bir	ayırım	gözetilmez.	

Madde	 7:	 Bir	 kimse,	 ancak	 yasanın	 belirlediği	 hallerde	 ve	 yasanın	
öngördüğü	şekillere	uyularak	suçlanabilir,	 yakalanabilir	ve	 tutuklanabilir.	Keyfi	
emirler	verilmesini	isteyenler,	keyfi	emirler	verenler,	bunları	uygulayanlar	ya	da	
uygulatanlar	 cezalandırılır.	 Ancak	 yasaya	 uygun	 olarak	 yakalanan,	 yasaya	
uymaya	çağrılan	her	yurttaş	anında	itaat	etmelidir,	direnirse	suçlu	olur.	

Madde	 8:	 Yasa	 ancak	 açık	 ve	 zorunlu	 olarak	 gerekliliği	 beliren	 cezaları	
koymalıdır	 ve	bir	kimse	ancak	 suçun	 işlenmesinden	önce	kabul	 ve	 ilan	edilmiş	
olan	ve	usullüne	göre	uygulanan	bir	yasa	gereğince	cezalandırılabilir.	



Madde	 9:	 Her	 insan	 suçlu	 olduğuna	 karar	 verilinceye	 kadar	 masum	
sayılacağından,	 tutuklanmasının	 zorunlu	 olduğuna	 karar	 verildiğinde,	
yakalanması	 için	 zorunlu	 olmayan	 her	 türlü	 sert	 davranış	 yasa	 tarafından	 ağır	
biçimde	cezalandırılmalıdır.	

Madde	 10:	 Hiç	 kimse	 inançları	 nedeniyle,	 bunlar	 dini	 nitelikteki	 inançlar	
olsa	 bile,	 tedirgin	 edilmemelidir;	 meğer	 ki,	 bu	 inançların	 açıklanması,	 yasayla	
kurulan	kamu	düzenini	bozmuş	olsun.	

Madde	 11:	 Düşüncelerin	 ve	 inançların	 serbest	 iletimi	 insanın	 en	 değerli	
haklarındandır.	 Bu	 nedenle	 her	 yurttaş	 serbestçe	 konuşabilir,	 yazabilir	 ve	
yayınlayabilir,	 ancak	 bu	 özgürlüğün	 yasada	 belirlenen	 kötüye	 kullanılması	
hallerinden	sorumlu	olur.	

Madde	 12:	 İnsan	 ve	 yurttaş	 haklarının	 güvenliği	 bir	 kamu	 gücünü	
gerektirir,	bu	nedenle	bu	güç	herkesin	yararı	 için	kurulmuştur,	yoksa	bu	gücün	
emanet	edildiği	kişilerin	özel	çıkarları	için	değil.	

Madde	 13:	 Kamu	 gücünün	 devamını	 sağlamak	 ve	 idarenin	 masraflarını	
karşılamak	 için	 herkesin	 bir	 vergi	 vermesi	 kaçınılmazdır.	 Vergi	 tüm	 yurttaşlar	
arasından	olanakları	oranında	eşit	olarak	dağıtılır.	

Madde	14:	Tüm	yurttaşların	bizzat	 ya	da	 temsilcileri	 aracılığı	 ile	 verginin	
gerekliliğini	belirlemeğe,	 vergilemeyi	 serbestçe	kabul	 etmeye,	 vergi	 gelirlerinin	
kullanılmasını	 gözlemeye	 ve	 verginin	 miktarını,	 matrahını,	 tahakkuk	 biçim	 ve	
süresini	belirlemeye	hakkı	vardır.	

Madde	15:	 Toplumun	 tüm	kamu	 görevlilerinden,	 görevleriyle	 ilgili	 olarak	
hesap	sormak	hakkı	vardır.	

Madde	 16:	 Hakların	 güven	 altına	 alınmadığı	 kuvvetler	 ayrılığının	
yapılmadığı	bir	toplumda	Anayasa	yoktur.	

Madde	17:	Mülkiyet	dokunulmaz	ve	kutsal	bir	hak	olması	nedeniyle,	yasa	
ile	 belirlenen	 kamu	 ihtiyacı	 açıkça	 gerekmedikçe	 ve	 adil	 ve	 peşin	 bir	 tazminat	
ödenmedikçe,	 kimse	 bu	 haktan	 yoksun	 bırakılamaz.	 (Ayferi	 Göze,	 Siyasal	
Düşünceler	ve	Yönetimler,	İstanbul:	Beta,	1986.	s.564-566.)	

	
İslam	Hukukunda	Haklar	
İslam	 hukukunda	 kamuya	 ait	 haklara	 “Hukukullah”	 denilmiştir.	

“Hukukullah	 şahıslara	 ait	 olmayan	 âmme	 hukukudur.	 Bu	 haklar	 kamunun	
menfaati	 gereği	 olup	bir	 cemiyetin	 bekası,	 nizam	ve	 intizamı	 ancak	bu	haklara	
riayet	 ile	 kaimdir.	 Hukukullah	 denmesi	 önemine	 binandir.	 Zira	 şahsi	 hukuk	
olmayıp	kul	haklarını	 ihtiva	etmektedir.	Bu	haklar	ayrıca	 teşri	ve	 icat	 itibarıyla	
Allah’a	izafe	edilir	ve	Allah	tarafından	konulmuştur.”	(Ö.	Nasuhi	Bilmen,	Hukuk-u	
İslamiye,	1:	226;	İsmail	Hakkı	İzmirli,	Anglikan	Kilisesine	Cevap,	212.)	

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 bu	 hususu	 şöyle	 izah	 eder:	 “"Nasıl	
"Hukuk-u	 Şahsiye"	 ve	 bir	 nevi	 "Hukukullah"	 sayılan	 "Hukuk-u	 Umumiye"	
namiyle	 iki	nevi	hukuk	var.	Öyle	de:	Mesail-i	 şer'iyede	bir	kısım	mesâil,	 eşhasa	
taalluk	 eder;	 bir	 kısım,	 umuma,	 umumiyet	 itibariyle	 taalluk	 eder	 ki;	 onlara	
"Şeâir-i	 İslâmiye"	 tabir	edilir.	Bu	şeâirin	umuma	taalluku	cihetiyle	umum	onda,	
hissedardır.	 Umumun	 rızası	 olmazsa;	 onlara	 ilişmek,	 umumun	 hukukuna	
tecavüzdür.	O	 şeâirin	 en	 cüz'isi	 (sünnet	 kabilinden	bir	mes'elesi)	 en	 büyük	bir	
mes'ele	hükmünde	nazar-ı	ehemmiyettedir.”	(Mektubat,	29.	Mektup,	673.)	

Bediüzzaman	 bir	 şeyin	 hak	 olabilmesi	 için	 yasaların	 yanlı	 ve	 taraflı	
olmaması,	 nefsani	 ve	 şehevani	 insanın	heva	 ve	 hevesine	 göre	 düzenlenmemesi	
gerektiğini	 de	 belirtir	 ve	 şöyle	 der:	 "İslâmiyetin	 ikinci	 bir	 kanun-u	 esasîsi:	 Şu	



hadîs-i	 şeriftir:	 	 “Seyyidü’l-kavme hadimühüm”	 hakikatiyle,	 memuriyet	 bir	
hizmetkârlıktır;	bir	hâkimiyet	ve	benlik	 için	 tahakküm	âleti	değil...	Bu	zamanda	
terbiye-i	 İslâmiyenin	 noksaniyetiyle	 ve	 ubudiyetin	 zafiyetiyle	 benlik,	 enaniyet	
kuvvet	 bulmuş.	 Memuriyeti	 hizmetkârlıktan	 çıkarıp	 bir	 hâkimiyet	 ve	
müstebidâne	bir	mertebe	tarzına	getirdiğinden,	abdestsiz,	kıblesiz	namaz	kılmak	
gibi,	 adalet,	 adalet	 olmaz,	 esasiyle	 de	 bozulur.	 Ve	 hukuk-u	 ibad	 da	 zîr	 ü	 zeber	
olur.	Hukuk-u	ibad,	hukukullah	hükmüne	geçmiyor	ki	hak	olabilsin.	Belki	nefsanî	
haksızlıklara	vesile	olur."	(Emirdağ	Lahikası,	322.	Mektup,	s.	761.)	

Toplum	 düzeni	 konusunda	 fikir	 yürüten	 filozoflardan	 MÖ	 300	 yıllarında	
yaşayan	 Platon	 “Cumhuriyet”,	 Müslüman	 Filozoflarından	 Farabi	 “Medinetü’l-
Fazıla”	 ve	 Batı	 Felsefecilerinden	 Sir	 Thomas	 More	 “Utopia”	 eserleri	 ile	 iyi	 bir	
toplumun	nasıl	olması	gerektiği	konusunda	fikir	yürtümüşlerdir.	

Özellikle	günümüz	dünyasında	buna	daha	çok	 ihtiyaç	duyulmaktadır.	Zira	
artan	 nüfus	 yoğunluğu,	 şehirleşme	 ve	 ihtiyaçların	 çoğalması	 ile	 toplumda	
yaşayan	 tüm	 insanlar	 ekonomik,	 sosyal	 ve	 siyasi	 olaylardan	 dorudan	
etkilenmekte	 ve	 ilgilenmek	 zorunda	 kalmaktadır.	 Anarşi,	 terör	 gibi	 asayiş	 ve	
huzuru	bozan	unsurlar	 insanlığına	 saadetini	mahvetmektedir.	 Elbette	huzur	 ve	
asayiş	 isteyen,	 hak	 ve	 hürriyetlerini	 arayan	 tüm	 insanlığı	 kendisi	 ile	 meşgul	
edecektir.	 Bu	 sebeple	 bu	 asır	 siyasi	 ve	 sosyal	 olaylarla	 doğrudan	 ilgilenmek	
zorunda	kalmaktadır.	Yönetime	doğrudan	katılmak	zorundadır.	Çünkü	toplumda	
adaleti	sağlayacak	olan	yönetici	konumunda	olan	siyasiler,	zulmedenler	de	yine	
yönetici	konumundaki	siyasilerdir.	

	
İslam	Hukukunda	Zaruriyat-ı	Diniye	
İslam	 hukukçuları	 hukuk-u	 İslamiye’nin	 “Zaruriyât-ı	 hamse”	 denen	 beş	

temel	prensibler	beş	nevidir.	Bunlar:	
1.	Hayatın	Korunması	(=Yaşama	Hakkı)	
2.	Malın	Korunması	(=Ekonomik	Hayat)	
3.	Neslin	Korunması	(=Aile	Hayatının	Korunması)	
4.	Aklın	Korunması	(=Eğitim	ve	İlim	Hürriyeti)	
5.	Dinin	Korunması	(=İnancın	ve	Toplum	Düzeninin	Korunması)		
İmam	Şatıbî’nin	 “Zaruriyat-ı	Diniye”	 adı	 altında	dini,	 ilmi	 ve	 sosyal	hayatı	

düzenleyene	 tüm	 kuralların	 İslam	 Hukukunda	 varlığını	 ortaya	 koymuştur.	
(Şâtıbî,	Muvafakat,	2:5.)	

Peygamberimiz	 (asm)	müslümanları	 toplumda	 yaşayarak	 insan	 haklarına	
ve	 akrabalık	 haklarına	 riayet	 etmelerini	 ve	 müslümanların	 dertleri	 ve	
sıkıntılarına	 ortak	 olmalarını	 tavsiye	 etmiştir.	 “Mü’minler	 sevgide	 ve	
yardımlaşmada,	şefkat	ve	merhamette	bir	vücudun	azaları	gibidirler.	O	vücudun	
bir	 organı	 hasta	 olur	 veya	 uykusuz	 kalarak	 ateşlenirse	 diğer	 organları	 ondan	
etkilenirler.”	 (Buhari,	Edeb,	27.)	 “Mü’minler	kemerli	binalarda	birbirine	yardım	
eden	taşlar	gibidir.”	(Buhari,	Edeb,	36.)	buyurmuşlardır.	

Yöneticilerin	 sorumluluğunu	 da	 Hz.	 Ömer	 (ra)	 “Kenar-ı	 Dicle’de	 bir	 kurt	
kaparsa	 bir	 koyunu	 /	 Gelir	 de	 adl-i	 İlâhî	 sorar	 Ömer’den	 onu!”	 (Mehmet	 Akif,	
Safahat...)	cümlesi	ile	ifade	etmiştir.		

	
Toplumun	İdaresi	
İslam	Hukukunda	 toplumun	 idaresi	 siyasetledir.	 Siyaset	dilinde	 toplumun	

idaresine	 “Tedbir-i	 umur”	 denilir.	 Tedbir-i	 umur	 ise	 her	 işi	 yerli	 yerinde	
yapmaktır.		



Düzensiz	 bir	 toplum	 hayatı	 tasavvur	 edilemez.	 Düzensizlik	 anarşiyi	
doğurur.	 Anarşi	 milletlerin	 yıkılmasına	 sebeptir.	 Düzeni	 ancak	 hukuk	 sağlar.	
Hukuksuz	bir	toplum	ve	hukuku	sağlayan	bir	devletin	bulunamaması	o	toplumun	
yıkılması	demektir.	Düzeni	ise	her	şeyden	önce	din	sağlar.	Din	de	bunu	koyduğu	
hukuk	 kuralları	 ile	 temin	 eder.	 Bu	 sebeple	 Yunan	 tarihçisi	 Plutargue	 “Dünyayı	
dolaşsanız	edebiyatsız,	servetsiz,	kanunsuz	şehirler	bulursunuz	ama	mabedsiz	ve	
dinsiz	bir	şehir	bulamazsınız”	demiştir.	(Ahmet	Karaman,	Dinler	Tarihi,	4.)	

Yunan	 tarihçisi	 Heradot	 ilk	 Doğu-Batı	 ayırımı	 yapan	 tarihçidir.	 O	
Yunanistan’ın	 doğusunda	 kalan	 ülkeri	 Doğu,	 batısında	 kalan	 ülkeleri	 de	 Batı	
olarak	adlandırmıştır.		

İnsan	akıl	sayesinde	bilgi	sahibi	olur,	iyi	ve	kötüyü	anlar,	eşyanın	hakikatini	
kavrar,	duyular	ve	haber	vasıtasıyla	elde	ettiği	bilgileri	mantık	ve	kıyas	yoluyla	
süzgeçten	geçirerek	yeni	bilgilere	ulaşır	ve	hakikatleri	ortaya	çıkarır.	Akıl	ruhun	
bir	kuvvetidir	ki	onunla	eşyanın	hakikatini	kavramaya	ve	anlamaya	çalışır.	

Akıl	 ve	nakil	 bir	 araya	geldiği	 zaman	hakikat	 ortaya	 çıkar.	Din	 ilimleri	 ile	
fen	 ilimlerinin	 beraber	 okutulması	 gerçeği	 bulabilmenin	 yegane	 yoludur.	
Bediüzzaman	Said	Nursi	ve	Ord.	Prof.	Ali	Fuat	Başgil	akıl	ile	naklin,	din	ile	fennin	
arasında	çelişki	değil,	mükemmel	bir	uyum	olduğunu	ifade	ve	izah	etmişlerdir.3	

	
Yönetim	Şekilleri	
1.	Mutlakıyet:	 İktidar	 ve	 yasa	 yapma	 yetkisinin	mutlak	 bir	 kralın	 elinde	

olduğu	 yönetim	 şeklidir.	 Bu	 sistemden	 tek	 söz	 sahibi	 kraldır.	 Fermanlarla	 ülke	
yönetilir.	 Kralı	 denetleyecek	 herhangi	 bir	 kurum	 yoktur.	 Siyasi	 iktidar	 kayıtsız	
şartsız	bir	kralın	elindedir.		

Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 peygamberimize	 (asm)	 hitaben	 “Sen	 bir	
zorlayıcı	değilsin!”	(Gaşiye	Suresi,	88:22.)	buyurarak	emredici	bir	şekilde	hareket	
etmemesini	tavsiye	etmiş,	baskı	ve	zorlamayı	yasaklamıştır.	

Montesgueu’ye	göre	hükümdar	tek	başına	saltanat	sürer	ve	ağzından	çıkan	
yasa	 kabul	 edilir.	 Aynı	 şekilde	 tüm	yetkiyi	 elinde	 toplayan	 sorumsuz	bir	 organ	
tarafından	 da	 yönetilse	 buna	 mutlakıyet	 rejimi	 denir.	 İbn-i	 Haldun’a	 göre	 de	
“Sahibinin	gücü	üzerinde	hiçbir	gücün	olmamasıdır.”	(İbn-i	Haldun,	Mukaddime,	
188.)	

Mutlakıyette	 yasama	 da	 yürütme	 de	 yargı	 tek	 bir	 kişide	 veya	 merkezde	
toplanır.	 Buna	 kuvvetler	 birliği	 ve	 güçlü	 otoriter	 sistem	 de	 denilir.	 Mutlakıyet	
otoriteyi	 güçlendirdikçe	 diktaya	 dönüşür.	 Tek	 farkı	 mutlakıyetin	 hanedandan	
gelen	 bir	meşruiyete	 sahip	 olması,	 diktanın	 ise	 haksız	 bir	 gasp	 sonucu	 iktidar	
gücünün	ele	geçirilmiş	olmasıdır	ki	bunun	en	açık	misali	ihtilal	ile,	silahlı	güçleri	
kullanarak	 iktidarı	 haksız	 şekilde	 zorla	 elde	 etmiş	 olmasıdır.	 Zorla	 iktidarı	 ele	
geçiren	 zorla	 iktidarda	 kalmaya	 çalışacağı	 için	 kesinlikle	 diktaya	 yönelmek	
zorunda	kalacaktır.	Başka	türlü	yönetimde	kalmak	mümkün	olmaz.	

Mutlakıyeti	 anlatan	 en	 veciz	 söz	 XVIII.	 Yüzyıl	 başında	 Fransa’yı	 yöneten	
XIV.	 Luis’in	 “L’etat	 c’est	 moi”	 yani	 “Devlet	 benim!”	 ifadesidir.	 Devlete	 kutsiyet	
tanıyan	 ve	 adeta	 ilahî	 bir	 otorite	 anlayışı	 veren	 Alman	 Filozofu	 Diyalektik	
Mantığın	kurucusu	ve	Marx’ın	kendisine	hayran		olduğu	Georg	Wilhelm	Friderich	
Hegel’dir.	 (1770-1831)	 Hegel’e	 göre	 kuvvet	 ve	 hak	 kavramı	 aynı	manayı	 ifade	

	
3	Bediüzzaman	Said	Nursi’nin	“Münazarat”	isimli	eserinde	“Vicdanın	ziyası	din	ilimleri	aklın	nuru	
fen	ilimleridir.	İkisinin	imtizacı		ile	hakikat	tecelli	eder.	Birbirinden	ayrıldıkları	zaman	
birincisinden	taassup,	ikincisinden	hile	ve	şüphe	tevellüt	eder”	demiştir.	Ali	Fuat	Başgil	de	“Din	
ve	Fen	ilimlerinin	beraber	okutulmasını	savunmuştur.	(Din	ve	Laiklik,	s.	243.)	



eder	 ve	 devlete	 ilahi	 bir	 kutsiyet	 vererek	 hukukun	 kaynağını	 devlet	 otoritesi	
olarak	kabul	eder.	

Kur’an-ı	Kerimde	mutlakıyet	yönetiminin	“Ben	Rabbinizim!”	(Naziat	Suresi,	
79:	24.)	diyen	“Oğlan	çocuklarını	öldüren	büyük	bir	bela	olan	Firavundur.	(A’raf	
Suresi,	7:	141.)	

	
Maalesef	 Siyasal	 İslamcılar	 demogojik	 argümanlar	 üreterek	 RTE’nin	 “Tek	

Adamlık	(Mutlakıyet)	Rejimini”	desteklemek	için	şöyle	diyorlar:	
“İslam	 anlayışında	 Risalet-Peygamberlik	 bile	 imamet	 ile	 ilgili	 olduğundan	

büyük	müfessir	Cessas	“İmametin	en	yüksek	mertebesi	risalet”	demiş	Elmalı	da	
aynı	 ifadeyi	eserine	almıştır.	 (Cessas	Ebu	Bekir	Ahmed	b.	Ali,	Ahkâmu’l-Kur’ân,	
1:68;	Elmalılı,	Tefsir,	1:	491.)	

Parlamenter	 Sistemde	 bu	 gün	 Türkiye’de	 devlet	 Cumhurbaşkanı,	 Meclis	
Başkanı	 ve	 hükümet	 yöneticisi-Başbakan	 olmak	 üzere	 3	 kişi	 tarafından	
yönetilmektedir.	Oysa	devlet	yönetimi	tecezzi	kabul	etmez	ve	bir	evde	2-3	tane	
baba	olmaz.	

Hem	 bu	 günkü	 meclisin	 İslam	 düzenindeki	 şura	 ile	 alakası	 bile	 yoktur.	
Çünkü	 meclis	 iktidar	 ve	 muhalefet	 kanatlarından	 meydana	 gelmekle,	 sanki	
bunlar	 karşılıklı	 ali-cengiz	 zoyunu	 ve	 evcilik	 oyuncağı	 oynamaktadırlar.	 Daha	
doğrusu	bugünkü	yönetimde	kuvvet	konuşur,	mesela	500	kişilik	bir	mecliste	251	
kişi	 249	 kişiyi	 sıfırlamaktadır.	 Yani	 parmak	 demokrasisi	 vardır.	 Oysa	 İslam’da	
hak-hukuk,	istişare	ve	adalet	esasları	vardır.”	

Kaynak:	Başkanlık	Sistemi	ve	İslam,	Prof.	Dr.	Osman	Eskicioğlu,	s.	95.	
	
2.	Meşrutiyet:	 Padişahın	 yetkilerinin	 Anayasa	 tarafından	 sınırlandırıldığı	

ve	 yasaların	 seçilmiş	 meclis	 tarafından	 yapıldığı	 sisteme	 Osmanlı	 Meşrutiyet	
adını	vermiştir.	

Meşrut,	şarta	bağlı	demektir.	Buna	şartlı	demokrasi	demek	de	mümkündür.	
Osmanlı	 Sultan	 Abdulhamid’i	 “Kanun-i	 Esasi”yi	 yapıpı	 parlamenter	 sisteme	
geçme	 şartı	 ile	 yönetime	 getirdi.	 O	 da	 23	 Aralık	 1876’da	 Kanun-i	 Esasi’yi	
yürürlüğe	koyarak	Parlamenter	 sisteme	geçti;	 ancak	bir	müddet	 sonra	Meclis-i	
Mebusan’ı	 feshederek	30	sene	devam	eden	bir	Mutlakıyet	ve	İstibdad	ile	ülkeyi	
yönetti.	 Ancak	 Ahrarların	 baskılarına	 dayanamayarak	 23	 Temmuz	 1908’de	 II.	
Meşrutiyeti	ilan	ederek	“Meclis-i	Mebusanı”	yeniden	açmak	zorunda	kaldı.	1922	
yılına	kadar	Osmanlı	Meşrutiyet	ile	yönetildi.	

Günümüzde	 İngiltere,	 İsveç,	 Norveç,	 Danimarka,	 İspanya,	 Belçika	 ve	
Hollanda	gibi	ülkeler	Kral	ve	Kraliçelerini	koruyarak	parlamenter	demokrasi	ile	
yönetilmektedirler.	 Osmanlı	 da	 “Hanedan-ı	 Âl-i	 Osmanı”	 yurt	 dışına	 sürgün	
etmeden	 bu	 sistem	 üzerinde	 demokrasiyi	 geliştirebilirdi.	 Ama	 maalesef	
Cumhuriyetçiler	bunu	yapmadılar.	

	
3.	 Cumhuriyet:	 Halkın	 idarecisini	 hür	 iradesi	 ile	 seçtiği,	 iktidarın	 seçim	

yoluyla	 değiştiği,	 yasama,	 yürütme	 ve	 yargı	 erklerinin	 birbirinden	 bağımsız	
olduğu	 ve	 kurumların	 denetime	 açık	 olduğu	 yönetim	 sistemine	 Cumhuriyet	
denir.	Cumhuriyet,	cumhurun	yani	çoğunluğun	rızasına	dayanan	parlamenter	ve	
siyasi	partilerin	hür	ve	adil	şekilde	seçimle	iktidara	taşındığı	bir	sistem	olursa	bu	
Cumhurî	Demokrasi	olur	ki	 İslamiyetin	öngördüğü	ve	Asr-ı	 Saadette	 sahabenin	
uyguladığı	ideal	bir	yönetim	sistemi	olur.	



Cumhuriyete	 “halka	mahsus,	 halk	 idaresi”	 de	 denilmiştir.	 İslam	 bilginleri	
“İslam	 en	 yüksek	 ve	 ideal	 olan	 adaletin	 temin	 edildiği	 gerçek	 cumhuriyet	 ve	
demokrasi	 prensiplerini	 içermektedir”	 (Abdurrahman	 Azzam,	 Ebedi	 Risalet,	 s.	
31.)	demişlerdir;	ancak	gerçek	demokrasi	vatandaşların	yüzde	altmış	yetmişinin	
medeni	ve	aydın,	tam	mütedeyyin,	Allah’tan	korkan	ve	adaleti	isteyen	bir	toplum	
olmasına	bağlıdır.	Bu	sebeple	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	 “Yüzde	altmış	
yetmiş	 tam	 mütedeyyin	 olmayan	 bir	 toplumda	 din	 adına	 siyaset	 yapılamaz”	
(Bediüzzaman	 Said	Nursi,	 Emirsağ	 Lahikası,	 s.	 746.)	 hükmünü	 getirmiştir.	 Zira	
toplumda	 yaşayan	 insanlar	 zühd	 ve	 takva	 sahibi	 olmazlarsa	 yöneticiler	 hak	 ve	
adaleti	 gerçekleştiremezler.	 Adalet	 ve	 hürriyet	 ancak	 toplumdaki	 halkın	 adalet	
istemesi	ve	hürriyete	sahip	çıkması	ile	sağlanabilir.	

Osmanlı	 Meşrutiyet	 ile	 parlamenter	 demokrasiye	 geçmişti,	 Cumhuriyet	
döneminde	hürriyet	ve	cumhuriyet	istibdad-ı	mutlak	şeklinde	tek	parti	devletine	
dönüştürüldü;	ancak	NATO’nun	ve	Batı’nın	baskısı	ile	1950’den	sonra	Demokrasi	
ile	 taçlanınca	Cumhurî	Demokrasi	yönetimine	geçmiş	oldu.	Ne	var	ki	 İstibdad-ı	
keyf-i	 küfri-i	 askeri	 ihtilallerle	 (1960-1971-1980-1997-2016)	 ve	 çeşitli	
entrikalarla	sistemi	yeniden	1940’lı	yılların	“Kuvvetler	Birliği”	sistemi	adı	altında	
Parti	 Devleti	 sistemine	 “Cumhurbaşkanlığı”	 ve	 “Atatürk	 Sistemi”	 adı	 altında	
dönüştürmüş	oldu.	Maalesef	bunu	da	büyük	bir	fitne	hareketi	ile	AKP	gibi	dindar	
siyaset	yaptığını	iddia	eden	“Siyasal	İslam”	bir	parti	ile	saf	ve	cahil	müslümanlar	
eliyle	yaptırmış	oldu...	

Bu	 duruma	 maalesef	 ehliyetsiz	 ve	 cahil	 yöneticiler	 tarafından	 getirilmiş	
oldu.	Zira	cahil	yöneticiler	ve	halk	şuurlu	düşmanın	şuursuz	aleti	olabilmektedir.	
Halbuki	yüce	Allah	Kur’an-ı	Kerimde	“Allah	size	emanetleri	ehline	vermenizi	ve	
insanlar	arasında	hükmederken	adaletle	hükmetmenizi	emreder”	(Nisa	Suresi,	4:	
58.)	 buyurmaktadır.	 Cehalet	 bilmemek	 değil	 yanlış	 bilmek	 olduğundan	 önce	
yanlış	 bilgilerle	 aldatılan	 halk	 ve	 dünya	 hırsına,	 mal	 ve	 makam	 sevdasına	
kapılmış	 yöneticiler	 aracılığı	 ile	 hürriyet	 adı	 altında	 istibdad,	 cumhuriyet	 adı	
altında	 monarşi	 ve	 adalet	 namına	 zulmün	 en	 deşetlisini	 bu	 millete	
yaşatmışlardır.	

Yine	 Kur’an-ı	 Kerim	 “Mü’minlerin	 aralarındaki	 işleri	 meşveret	 ve	 şura	
iledir”	(Şura	Suresi,	42:	38.)	buyurarak	ehl-i	ilme	şurayı	emrettiği	ve	şura	da	ehil	
olanlarla	 yapılması	 gerekirken,	 ehil	 olanlar	 da	 hürriyet	 ortamında	 doğru	
bilgilerle	ehil	olabilecekken	tam	tersine	bir	işleyiş	ile	halk	aldatılarak	ahmakane	
iyiyi	 yapıyorum	 derken	 kötüyü	 yaptırmaktadırlar.	 Bu	 durum	 büyük	 bir	 fitne	
olduğu	 için	 hak	 ve	 hakikati	 ders	 verenler	 ve	 doğru	 konuşanlar	 ve	 davrananlar	
hainlikle	 ve	düşmanlıkla	 itham	edilerek	gerçekler	 gizlenmektedir.	Bu	durumun	
sonu	 kaos	 ve	 felaket	 olduğu,	 neticesi	 anarşi	 ve	 yoksulluğa	 çıktığı	 için	 toplum	
ancak	büyük	felaketlerden	sonra	gerçeği	görebilir.	Bu	sebeple	yapılacak	olan	şey	
sabırla	sonucu	beklemektir.		

	
4.	Demokrasi:	Ülkede	vatandaşların,	kurumlarda	memurların	ve	üyelerin	

yönetime	katıldığı,	işlerin	istişarelerle	yürütüldüğü	yönetim	sistemidir.	Katlımıcı	
demokrasi	 bireylerin	 insan	 yerine	 konduğu	 ve	 fikirlerinin	 alındığı,	 her	 insanın	
yönetici	olabileceği	güzel	bir	sistemdir.		

Yönetimde	 liayakat,	 seçim,	 istişare,	 hürriyet	 ve	 adaletin	 olduğu,	 kişilerin	
değil	prensiplerin	ve	yasaların	hakim	olduğu	sistem	demoktatik	bir	sistemdir.	Bu	
sistemde	yöneticiye	mutlak	itaat	yoktur;	insanlar	hürdürler	ve	ancak	akla	uygun,	
hak	 ve	 maslahat	 olan	 hususlarda	 yöneticiye	 isteyerek	 itaat	 edilir.	 Yanlışı	 ve	



kötüyü	yapmak	için	itaat	ve	hürriyet	yoktur.	İtaat	marufadır	ve	hürriyet	iyiyi	ve	
doğru	olanı	yapmak	için	vardır.	

Demokraside	siyasi	partiler	ve	seçim	vardır.	Adil	bir	seçim	kanunu	ile	eşit	
ve	 hür	 seçimlerle	 parlamento	 üyeleri	 seçilir.	 Çoğunluğu	 tek	 başına	 bir	 parti	
sağlaaymazsa	 diplomasi,	 analaşma	 ve	 uzlaşma	 ile	 bir	 araya	 gelen	 partiler	
çoğunluğu	elde	ederek	hükümeti	kuraralar	ve	anlaşma	yoluyla	bakanlıkları	adil	
bir	şekilde	paylaşır	ve	adil	yasaların	çıkarılmasına	çalışırlar.		

Demokraside	muhalefet	de	saygındır	ve	adil	bir	denge	unsurudur.	İktidarın	
eksik	 ve	 yanlışlarını	 ortaya	 koyarak	 daha	 adil	 ve	 doğru	 kararlar	 almasına	
yardımcı	olduğu	için	adaleti	sağlayacak	olan	iyi	bir	denge	unsurudur.		

Bütün	 bu	 akılcı	 politikaların,	 adalet,	 hak	 ve	 maslahat	 çerçevesinde	
ekonomik	ve	idari	kararlar	almanın	dinle,	islamiyetle,	Kur’an	ve	Sünnetle	çelişen	
bir	tarafı	yoktur.	Bilakis	Kur’an-ı	Kerim	ve	Peygamberimizin	(asm)	uygulamaları	
ve	 sahabenin,	 Hulefa-i	 Raşidinin	 yönetim	metodu	 demokrasiye	 uygundur;	 yani	
demokratik	yönetim	islami	bir	yönetim	şeklidir.		

Bir	 yönetimin	 demokratik	 olup	 olmadığını	 anlamanın	 yolu	 halkın	
memnuniyetidir.	Bir	toplumda	astlar	üstlerini	memnun	etmek	için	çalışıyorlarsa	
orada	 dikta	 ve	 mutlakıyet	 rejimi	 hakimdir.	 Yine	 bir	 ülkede	 üstler	 astlarını	
memnun	etmek	için	çalışıyorsa	orada	demokrasi	ve	hürriyet	vardır.	Memuriyette	
İslamın	emri	ve	prensibi	olan	 “Seyyidü’l-kavme	hadimühüm”	 	 (Fethu’l-Kebir,	2:	
195;	 Deylemi,	 Müsned,	 2:	 324;	 Müsnedü’l-Firdevs,	 2:	 324.)	 prensibi	 hakim	
demektir.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 “Seyyidü’l-kavme	 hâdimühüm,	
hadisinin	sırrı	ile	emirlik	ise	reislik	değil,	millete	bir	hizmetkarlıktır.	Demokratlık	
ve	 hürriyet-i	 vicdan	 İslamiyetin	 bu	 kanun-i	 esasisine	 dayanabilir”	 (Emirdağ	
Lahikası,	2012,	s.	747.)	buyurarak	hem	hadisi	izah	etmiş,	hem	demokratlığın	bu	
gibi	İslamî	prensiplere	dayandığını	ifade	etmiştir.	

	
**	
Siyasal	İslamcılar	Parlamenter	Sisteme	ve	Demokrasiye	Karşıdırlar	
Siyasal	İslamcıların	demogojilerinden	birisi	de	“Yönetim	iyi	ve	adil	ise	dört-

beş	 senede	bir	 seçime	gidilmesine	 gerek	yok.	Boşuna	 seçime	gidilerek	pek	 çok	
israfa	 sebep	 olur.	 Mal,	 para,	 zaman	 ve	 enerji	 israfıdır.	 Ömür	 boyu	 iktidarda	
kalması	lazımdır.	Demokrasilerde	seçime	gidilebilir	ama	İslamda	particilik,	seçim	
ve	muhalefet	yoktur.	Bunun	için	yapılan	harcamalar	da	israftır.	Meclis	çoğunluğu	
ve	parmak	hesabı	da	adil	değildir.	%51’in	%	49’u	yok	sayması	ve	ezmesidir.	Bu	
da	 İslam	 Hukuku	 açısından	 mekruh,	 fasit,	 batıl,	 zararlı	 ve	 haramdır”	
demektedirler.	(Prof.	Osman	Eskicioğlu,	Başkanlık	Sistemi,	s.	138-139.)	

Siyasi	 hayatta	 ve	 yönetimde	 iyilik,	 maslahat,	 umumun	 faydası,	 halka	
hizmet,	 meşveret,	 hukuk	 ve	 adalet	 esastır.	 Bir	 yönetici	 adil	 ve	 iyi	 bir	 yönetim	
sergiliyor	bile	olsa	adil	ve	doğru	olan	dört-beş	senede	bir	seçime	gidilerek	halkın	
onayını	alması	gerekir.	Bu	bir	nevi	güven	tazelemektir.	İktidar	mevkiinde	olanlar	
elbette	biz	 iyi	yönetiyoruz,	adil	davranıyoruz”	diyeceklerdir.	Hiç	kimse	ayranım	
ekşidir	demez.	İktidar	nimetlerinden	istifade	edenler	de	yöneticinin	iyi	yaptığını	
iddia	 edecektir.	 Zira	 menfaati	 bunu	 gerektirir.	 Yönetimin	 adil	 olduğu	 ve	 halkı	
memnun	 edip	 etmediği	 ancak	 seçimle	 anlaşılır.	 Halkın	 çoğunluğu	 memnunsa	
zaten	ikitdar	devam	eder	ve	güven	oyu	alınmış	olur.	Değilse	 iktidarı	değiştirme	
fırsatını	 seçimle	 elde	 etmiş	 olur.	 Aksi	 taktirde	 iktidar	 medyası,	 yandaşları,	



porpagandası	 ve	 yanlışlarını	 söyleyenleri	 devlet	 gücünü	 kullanarak	 ezmesi	 ve	
susturması	ile	dikta	bir	yönetimi	ve	zulmü	meşru	hale	getirecek	demektir.		

İktidar	 güç	 demektir	 ve	 güç	 daima	 mütecavizdir.	 Bu	 sebeple	 halkın	
denetimine	 daima	 açık	 olmalı	 ve	 dört-beş	 senede	 bir	 halka	 hesap	 vermelidir.	
Lord	 Akton	 “İktidar	 yozlaştırır,	 mutlak	 iktidar	 mutlak	 yozlaştırır”	 demektedir.	
Demokratik	 tecrübeler	 göstermiştir	 ki	 hürriyetin	 en	 çok	 korunması	 gereken	
zaman	devlet	 politikalarının	 yararlı	 olduğunun	düşünüldüğü	 ve	 bu	 politikalara	
toplumdan	itiraz	yükseldiği	zaman	devlet	tarafından	hain	ilan	edildiği	zamandır.	

	
**	
Siyasal	İslamcılar	Kuvvetler	Ayrılığına	Karşıdırlar	
Demokratik	 siyasette	 ve	 devlet	 yönetiminde	 kuvvetler	 ayrılığı	 “Yasama,	

Yürütme	 ve	 Yargının”	 bağımsız	 olmasını	 ifade	 eder.	 Böylece	 iktidarın	 tek	 elde	
toplanması	 ve	 diktaya	 dönüşmesi	 engellenmiş	 ve	 bu	 kurumların	 birbirlerini	
denetlemesi	 sağlanmıştır.	Yürütmeyi	yapan	hükümet	ve	 tek	 lider	yasa	yapmayı	
ve	 yargıyı	 da	 kendisine	 bağlarsa	 bu	 durumda	 istediği	 yasayı	 yapar	 ve	
yargılanmaktan	da	kurtulur.	Tam	bir	dikta	rejimine	yönelmiş	olur.		

Siyasal	 İslamcılar	 “Mülk	 Allah’ındır.	 Yönetici	 de	 Allah’ın	 yeryüzündeki	
gölgesi	ve	temsilcisidir.	Yöneticiye	itaat	Allah’a	itaattir.	İtaat	mutlaktır	ve	farzdır.	
Yönetici	 astları	 tarafından	sorgulanamaz	ve	denetlenemez.	Zira	o	ancak	Allah’a	
hesap	verir.	Allah	mülkü	dilediğine	verir.	Yöneticiyi	seçen	ve	yetkilendiren	Allah	
olunca	yaptığı	her	işte	bir	hikmet	ve	maslahat	vardır.	Biz	bilemeyiz	yönetici	bilir”	
inanç	 ve	 anlayışındadırlar.	 Bu	 Kur’an-ı	 Kerimi	 ve	 Allah’ın	 emirlerini	 yanlış	
anlama	 yanında	 Peygamberimizi	 ve	 Hulefa-i	 Raşidini	 kendilerine	 örnek	 ve	
rehber	 almamalarından	 ve	 Sünneti	 ve	Hulefa-i	 Raşidinin	 sünnetini	 terk	 ederek	
“Kur’an	 Müslümanlığı”	 adı	 altında	 bir	 İslam	 anlayışı	 oluşturmalarından	
kaynaklanmaktadır.	 Bu	 anlayışa	 göre	 Kur’an	 Müslümanlığı	 dedikleri	 “Gerçek	
İslamı”	kabul	etmeyenler	ile	savaşmak	ve	onları	zorla	itaat	ettirmek	farzdır.	İtaat	
etmeyen	ve	biat	etmeyenlerin	Allah	için	öldürülmesi	cihaddır	ve	farzdır.	

Bu	 anlayışın	 tarihteki	 örnekleri	 Hariciler,	 Şiiler	 ve	 Vehhabilerdir.	
Günümüzdeki	 temsilcileri	 de	 Siyasal	 İslamcılar,	 Taliban	 ve	 İŞID	 gibi	 terör	
örgütleridir.	 Demokratik	 ülkelerde	 “Demokrasi	 araçtır”	 diye	 “Şia”nın	 vacip	
olarak	 gördüğü	 “Takıyye”	 inancını	 benimseyerek	 demokrasiyi	 savunur	
görünürler.	 İktidara	 geldikleri	 zaman	 demokrasiyi	 tahrip	 ederek	 kafalarındaki	
diktatörlüğü	 “İslami	 Yönetim”	 diye	 topluma	 yutturmaya	 çalışır	 ve	 iktidarda	
kalmak	 için	 her	 nevi	 zulüm,	 haksızlık	 ve	 iftirayı	 mübah	 görürler.	 Demokratik	
yönetimin	 olmadığı	 yerlerde	 ise	 devlete	 karşı	 örgütleşerek,	 İslam’ın	 kesinlikle	
yasakladığı,	 zulmün	 kaynağı	 olan	 anarşi	 ve	 teröre	 sebep	 olurlar.	 Bu	 durumda	
siyasal	İslam,	Radikal	İslama	dönüşür.	

Yani,	 siyasal	 İslamcılar	 iktidara	 geldikleri	 zaman	 asla	 gitmek	 istemezler.	
Bunun	 için	 zorbalığın	 her	 nevine	 teşebbüs	 ederler.	 Devleti	 kutsal	 görürler.	
Devleti	 güçlendirmek	 için	 “Yasama-Yürütme	 ve	 Yargıyı”	 tek	 bir	 elde	 toplar	 ve	
muhaliflerini	 “Din	 düşmanı”	 “Vatan	 Haini”	 görerek	 tam	 istibdad-ı	 mutlak	
rejimine	yönelirler.	

Bu	 yönü	 ile	 Siyasal	 İslamcılar	 ile	 diktatörlerin	 ve	 ihtilalcilerin	 arasında	
hiçbir	 fark	 yoktur.	 Tek	 fark,	 siyasal	 İsalamcıların	 dini	 kendilerine	 has	
göstermeleri,	din	adına	hareket	etmeleri	ve	muhaliflerini	dinsiz	ilan	edip	onların	
ölümüne	fetva	vermeleri	ile	diğer	diktatörlerden	ayrılırlar.	

Bu	konudaki	argümanları	ve	demogojileri	şöyledir:		



“İslamda	göstermelik	olan	güçler	ve	kuvvetler	ayrılığı	diye	bir	şey	yoktur.	
Risalet	şuuruna	eren,	onun	için	de	Ebedi	Risalet	diye	kitap	yazan	Abdurrahman	
Azzam	şöyle	der:		

Sosyal	 ve	 İslam	 düzeni	 saltanat	 kavgaları	 üzerine	 kurulmaz.	 Kuvvetler	
ayrılığı	 üzerine	 de	 kurulmuş	 değildir.	 Onun	 için	 kuvvetler	 dengesi	 bozulduğu	
zaman	yok	olup	gitmez.	Belki	millet	 ve	ümmet	arasındaki	dayanışma	ve	 sosyal	
ruh	 üzerine,	 birey	 ve	 toplumun	 ruhi	 yüceliğinden	 ibaret	 olan	 en	 yüksek	 amaç	
üzerine	kurulmuştur.	Yine	bu	İslam	düzen	ve	devletinin	tesisinde	amellerin	esası,	
niyet	 ve	 Allah’ın	 rızasını	 amaçlamak	 gözönünde	 tutulmuştur.”	 (Prof.	 Osman	
Eskicioğlu,	 Başkanlık	 Sistemi,	 159-160;	 Abdurrahman	 Azzam,	 Ebedi	 Risalet,	 s.	
104.)	

Hayatın	gerçeklerinden	uzak	olduğu	kadar	Kur’an	ve	Sünnet	anlayışından	
da	yoksun	olan	bu	anlayış,	hayal	dünyasında	kurgulanmış	bir	ütopya	olmaktan	
öte	bir	anlam	ifade	etmemektedir.	

	
	

İKİNCİ	BÖLÜM	
İSLAMIN	DEVLET	ANLAYIŞI	

	
Bireyin	Hakkı	
İslam	 bireyi	 esas	 alır.	 Kur’an-ı	 Kerim	 bireylere	 hitap	 eder	 ve	 sorumluluk	

bireylere	 aittir.	 İslamda	 bir	 birey	 ile	 toplum	 arasında	 hukuk	 açısından	 fark	
yoktur.	 “Bir	 insanı	 haksız	 yere	 öldürmek	 bütün	 insanları	 öldürmek	 gibidir.	 Bir	
insanı	ihya	etmek	de	tüm	insanları	ihya	etmek	gibidir.”	(Maide	Suresi,	5:	32.)	Bu	
ayete	göre	bireyin	hukuku	toplumun	hukukuna	eşittir.		

Şirkten	uzak,	hak	ve	hakikat	inancı	üzere	olan	ve	hukuki	olarak	haklı	olan	
bir	 insan,	 bir	 ümmet,	 bir	 toplum	 gibidir.	 Nitekim	 yüce	 Allah	 İbrahim	 (as)	 için	
“Şüphesiz	İbrahim,	Allah’a	itaat	eden,	hakka	yönelen	bir	ümmet	idi.	Allah’a	ortak	
koşanlardan	 değildi.”	 (Nahl	 Suresi,	 16:	 120.)	 buyurarak	 bir	 kişi	 olsa	 da	 hakkı	
savunduğu	için	bir	ümmet,	bir	toplum	olduğunu	ifade	etmektedir.	

Peygamberimiz	(asm)	yüce	Allah’ın	“Mü’minler	kardeştir”	(Hucurat	Suresi,	
49:	 10.)	 ferman-ı	 İlâhisine	 o	 kadar	 önem	 vermiştir	 ki	 hadislerinde	 “Mü’minler	
sevgi,	 merhamet,	 şefkat	 ve	 yardımlaşmada	 bir	 vücudun	 azaları	 gibidirler.	
Vücudun	bir	organı	hastalanınca	diğer	azalar	ondan	müteessir	olur	ve	yardımına	
koşarlar”	 (Buhari,	Edeb,	27.)	buyurmuşlardır.	Aralarındaki	birlik	ve	beraberliği	
de	 “Kemerli	binalardaki	 taşların	birbirlerine	destek	olması”	 (Buhari,	Edeb,	36.)	
şeklinde	ifade	eder.		

Bireyin	 hukukuna	 bu	 derece	 önem	 veren	 İslamiyet	 herkesin	 hak	 ve	
hukukunu	savunmada	aciz	kalacağını	bildiği	için	“İçinizden	hayra	çağıran,	iyiliği	
emreden,	kötülükten	insanları	koruyacak	olan	bir	topluluk	bulunsun”	(Âl-i	İmran	
Suresi,	3:	104.)	ferman	ederek	güçlü	bir	topluluğun	hukuk	mücadelesi	vermesini	
istemiştir.	 İslam	 bilginleri	 bu	 güçlü	 topluluğun	 yetkisini	 toplumdan	 alan	
yöneticiler	olduğunu	söylemişlerdir.	

Toplumun	sözleşme	gereği	 içlerinden	seçecekleri	bir	topluluğa	geçici	süre	
“iyiliği	 emretme	 ve	 kötülüğü	 yasaklama”	 görevini	 vermesi	 gerektiği	 de	 yine	
“Allah	 sizlere	 emaneti	 ehline	 vermenizi	 ve	 insanlar	 arasında	 hükmettiğiniz	
zaman	adaletle	hükmetmenizi	emreder”	(Nisa	Suresi,	4:	58.)	ayeti	ile	sabittir.	Bu	
durumda	ehil	olanı	tespit	ederek	seçme	görevi	müslümanlara	aittir.		



Emanetin	önemli	bir	nevi	kamu	görevidir.	Diğer	emanetler	Allah’ın	insana	
verdiği	azalar,	nimetler	ve	dini	görevlerdir.	Bu	bakımdan	insan	bedeni	ve	azaları	
emanet	olduğu	gibi,	Kur’an-ı	Kerim	başta	olmak	üzere	insana	verilen	akıl	ve	ilim	
de	emanettir	Allah	rızası	dairesinde	hareket	edilmelidir.		

Toplum	emanet	olarak	kamu	görevini	 seçtiği	yöneticilere	verdikten	sonra	
onların	 meşru	 emirlerine	 itaat	 etmekle	 yükümlüdür.	 Bunu	 da	 yüce	 Allah	 “Ey	
iman	edenler!	Allah’a	itaat	edin.	Peygamber’e	itaat	edin	ve	sizden	olan	ulu’l-emre	
(idarecilere)	de	itaat	edin”	(Nisa	Suresi,	4:	59.)	ayeti	ile	emretmiştir.	

İdareciye	itaat	ise	mutlak	değildir;	bilakis	itaat	maruf	olanadır.	Yöneticinin	
Allah’a	isyanı	gerektiren	veya	yasalara	aykırı	emirlerine	itaat	edilmez;	ancak	bu	
isyan	etmek	ve	asayişi	 ihlal	 etmek	anlamında	değildir.	Nitekim	Peygamberimiz	
(asm)	 “İtaat	 marufadır.	 Allah’a	 isyan	 hususunda	 kula	 itaat	 edilmez”	 (Buhari	
Ahkam,	4;	Müslim,	İmara,	39-40.)	buyurmuşlardır.	

İslamda	 hak	 arama	 hürriyeti	 vardır	 ve	 ancak	 meşru	 yönden	 mahkeme	
yoluyla	 aranır.	 Bu	 sebeple	 yüce	 Allah	 “Herhangi	 bir	 hususta	 anlaşmazlığa	
düştüğünüz	 takdirde,	 Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 gerçekten	 inanıyorsanız,	 onu	
Allah	ve	Resûlüne	arz	edin.”	(Nisa	Suresi,	4:	59.)	buyurarak	yasal	yollardan	hak	
aranmasını	meşru	kılmıştır.	

İslamda	 yöneticinin	 ve	 devletin	 görevi	 bireyin	 hakkını	 savunmak	 ve	
haklarının	kullanımına	engel	olan	hususları	ortadan	kaldırarak	tam	bir	hürriyeti	
temin	etmektir.	

	
Yöneticiye	İtaat	
Yüce	 Allah	 Kur’ân-ı	 Kerimde	 “Allah’a	 ve	 Resulüne	 itaat	 edin,	 sizden	 olan	

ulu’l-emre	de	itaat	edin”	(Nisa	Suresi,	4:	59.)	ferman	eder.	İtaat	mutlak	değildir.	
İtaatin	 sınırlarını	 Peygamberimiz	 (asm)	 belirlemiş	 ve	 “Müslümana	 hoşlandığı	
veya	hoşlanmadığı	konularda	itaat	etmek	dinlemek	ve	itaat	etmek	vaciptir;	ancak	
Allah’a	 isyan	konusunda	kula	 itaat	 edilmez”	 (Buhari,	Ahkâm,	4;	Müslim,	 İmara,	
39-40.)	buyurmuşlardır.	

Emr,	 iş	 anlamına	 gelmektedir.	 Liyakat	 ve	 adalet	 şartlarını	 haiz	 olan	
yöneticinin	maruf	olan	emirlerine,	 işlerine	ve	buyruklarına	 itaat	etmek	Allah’ın	
emrine	 itaat	 etmek	 gibidir.	 Zira	 o	 iyi	 olanı	 emretmektedir.	 Şayet	 kötüyü	
emredecek	 olsa	 ona	 itaat	 edilmez.	 Zira	 kötü	 olan	 Allah’ın	 emrine	 ve	 rızasına	
aykırıdır.	Emirler	 iyiliği	 emreden	muallimler,	 vaizler,	 fakihler,	 yani	hukukçular,	
komutanlar	ve	âlimler	ile	yöneticilerdir.		

İslam	 hukukunda	 yöneticinin	 emretme	 yetkisine	 sahip	 olması	 için	
toplumun	 iradesini	ve	onayını	alarak	seçilmiş	olması	gerekir.	Nitekim	“Hulefa-i	
Raşidin”	 seçilerek	 iş	 başına	 geldikleri	 için	 “Halife”	 unvanını	 almışlardır.	
(Abdulakdir	Udeh,	İslam	Şeriatı,	s.	62.)	

Allah’ın	 emrine	 uygun	 davranan	 ve	 emrettikerini	 emreden	 ve	
yasakladıklarını	 da	 yasaklayan	 yöneticiye	 itaat	 Allah’a	 itaat	 sayılır.	 Nitekim	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Kim	 Resule	 itaat	 ederse	 Allah’a	 itaat	 etmiş	 olur”	 (Nisa	
Suresi,	 4:	 80.)	 ayetinin	 açıklaması	 babında	 “Bana	 itaat	 eden	Allah’a	 itaat	 etmiş	
olur.	Bana	isyan	eden	Allah’a	isyan	etmiş	olur.	Benim	emirime	itaat	eden	de	bana	
itaat	 etmiş	 olur,	 benim	memuruma	 itaat	 etmeyen	 de	 bana	 itaatsizlik	 ve	 isyan	
etmiş	olur”	(Müslim,	İmare,	8.)	buyurmuşlardır.	

Emir	 sahipleri	 olan	 yöneticilerin	 yapacakları	 işler	 ve	 verecekleri	 genel	
emirler	 bellidir.	 Bu	 da	 mutlak	 iyi	 ve	 hayır	 olan	 marufu	 emretmeleri	 ve	
münkerden	 de	 insanları	 yasaklamalarıdır.	 Kur’an	 ve	 Sünnette	 belirlenmemiş	



olan	 işlerin	 iyi	 veya	kötü	olduğunu	belirleyen	 ise	kamu	vicdanı,	 yani	 toplumun	
icmasıdır.	Kamu	vicdanının	iyi	gördüğü	işler	iyi,	kötü	gördükleri	de	kötüdür.	Zira	
toplumun	 çoğunluğu	 yanlış	 üzerinde	 ve	 dalalette	 ittifak	 edip	 icma	 etmezler.	
Peygamberimiz	 (asm)	 “Ümmetim	 dalalette	 ve	 yanlışta	 ittifak	 etmez”	 (Tirmizi,	
Fiten	 7;	 İbn-i	 Mace,	 Fiten,	 8.)	 buyurmuştur.	 Ayrıca	 Peygamberimiz	 (asm)	
“Ümmetimin	 güzel	 gördüğü	 Allah	 katında	 da	 güzeldir”	 (Ahmed	 b.	 Hanbel,	
Müsned,	1:	379.)	buyurmuşlardır.	Ümmet	kavramının	tüm	insanlığı	içine	aldığını	
da	unutmamak	gerekir.	Demokrasinin	dayandığı	 temel	 ilke	de	budur.	Çoğunluk	
yanlışta	birleşmez		ve	çoğunluk	yanılmaz.	

Toplumda	niza	ve	ayrılık	olur	mu?	Elbette	olur.	Gerek	yöneticilerin	kendi	
aralarında,	gerekse	toplum	ile	yöneticiler	arasında	ve	halkın	kendi	arasında	niza	
ve	ayrılıklar	mutlaka	olacaktır.	Bu	 insan	 fıtratının	gereğidir.	Bu	ayrılıkların	adil	
ve	hakkaniyet	üzere	çözümü	nasıl	olacaktır?	Bu	hususta	yüce	Allah	“Aralarında	
anlaşmazlık	 çıkarsa	 Allah’a	 ve	 Resulüne	 havale	 edin”	 (Nisa	 Suresi,	 4:	 59.)	 yani	
Allah	 ve	 Resulünün	 adil	 hükümleri	 ile	 hükmedecek	 olan	 yargıya,	 yani	
mahkemelere	müracaat	edin,	veya	hak	ve	maslahat	üzere	hareket	eden	ulemanın	
ve	 halkın	 çoğunluğunun,	 kamu	 vicdanının	 hakemliğine	 müracaat	 edin	
buyurmuştur.	Nitekim	Peygamberimiz	(asm)	“Ümmetim	arasında	fitne	ve	ihtilaf	
çıktığı	zaman	sizler	savad-ı	azama,	hak	ve	maslahat	üzere	icma	eden	çoğunluğa	
uyun”	 (İbn-i	 Mâce,	 Fiten,	 8;	 Sindî,	 Hâşiye	 Alâ	 İbn-i	 Mâce,	 2:464;	 İbn-i	 Hacer,	
Fethu’l-Bârî	fî	Şerh-i	Buhârî,	16:146.)	ferman	buyurmuşlardır.	Haksızların	ittifakı	
icma	sayılmaz;	zira	bir	noktaya	parmak	basmazlar,	her	birinin	farklı	sebepleri	ve	
amaçları	vardır.	Haksızlıkta	çoğunluk	bulunur	ancak	ittifak	ve	icma	bulunmaz.		

Nitekim	 Ramazan	 hilalinin,	 yani,	 ayın	 görülmesinde	 veya	 bir	 şeyin	
isbatında	iki	isbat	edici	binlerce	inkarcıların	inkarlarını	hiçe	indirerek	hükümsüz	
hale	 getirir.	 Nitekim	 Ramazan	 hilalini	 gösteren	 bir	 veya	 iki	 kişi	 “Görmedim!”	
diyen	 binlerce	 kişinin	 her	 birinin	 farklı	 sebeplerle	 görmediğini	 gösterdiğinden	
inkarcıların	ittifakı	zayıftır	ve	ittifak	sayılmaz.		

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	de	kamunun	vicdanının	yanılmayacağını	
ifade	ederek	şöyle	der:	“İcmâ-ı	ümmet,	şeriatta	bir	delil-i	yakînîdir.	Rey-i	cumhur,	
şeriatta	 bir	 esastır.	 Meyelân-ı	 âmme	 şeriatta	 mûteber	 ve	 muhteremdir.”	
(Münazarat,	 40.)	 “Şeriat-ı	 garrâda	 daima	 icmâ	 ve	 rey-i	 cumhur	 medâr-ı	 fetva	
olduğu...”	 (Sünuhat,	 52)	 ifadeleri	 bunu	 göstermektedir.	 Özellikle	 hakkında	 ayet	
ve	 hadis	 gibi	 bir	 nassın	 bulunmadğı	 durumlarda	maslahatın	 kamunun	 vicdanı	
olduğunu	ifade	etmektedir.	

Haber	 alma	 hürriyeti,	 din	 ve	 vican	 hürriyeti	 ve	 fikir	 hürriyetinin	 olduğu	
açık	toplumlarda	kamu	vicdanı	yanılmaz	ve	yanlışta	birleşerek	çoğunluğu	teşkil	
etmezler.	 “Savad-ı	 Azam”	 denen	 çoğunluk	 ancak	 hür	 ve	 açık	 toplumlarda,	
toplumun	 yönetime	 katılımının	 yüksek	 oranda	 olduğu	 “Katılımcı	
Demokrasilerde”	 doğru	 ve	 hak	 üzere	 birleşirler.	 Kamu	 vicdanının	 yanılmaması	
“Basın	 ve	 Yayın	 Hürriyeti”	 ve	 “Haber	 Alma	 Hürriyeti”nin	 bulunduğu	 toplumda	
mümkün	 olur.	 İstibdad	 ve	 baskıcı	 sistemlerde	 toplum	 elbette	 belli	 bir	 süre	
yanıltılabilir.	Bu	 sebeple	 İhtilal	dönemlerinde	ve	Olağanüstü	hallerde	kamunun	
çoğunluğun	 bir	 önemi	 yoktur.	 Zaten	 20-30	 sene	 sonra	 toplumun	 ne	 derece	
yanıltılmış	 ve	 yanlışa	 sürüklenmiş	 olduğu	 anlaşılmakta	 ve	 bu	 yanlışlardan	
vazgeçilmektedir.	 12	 Eylül	 İhtilalinden	 sonra	 Cuntacıların	 kurduğu	 Meclis	 ve	
yaptıkları	 Anayasa’nın	 %92	 çoğunlukla	 kabul	 edilmesinin	 yanlışlığının	
görüldüğü	gibi...	



İslam	 bilginlerine	 göre	 de	 mutlak	 hayır,	 faydalı	 ve	 iyi	 işler	 ancak	 icma	
yoluyla	 belli	 olur.	 (Pezdevi,	 3:	 975.)	 Yöneticiler	 ancak	 hakkında	 icma	 ile	 tespit	
edilen	hususları	emrederler.	Bunun	dışında	yeni	bir	mesele	ortaya	çıkmış	ise	bu	
konuda	 toplumu	 bilgilendirerek	 onlardan	 yetki	 almalıdır	 ki	 bu	 husus	 da	
demokrasilerde	“Referandum”	usulü	ile	belirlenmiştir.	

	
Yöneticilere	Ait	Hükümler	
İmam-ı	Azam’ın	talebelerinden	ve	İmam-ı	Şafi’inin	hocalarından	olan	İmam	

Muhammed	 eş-Şeybanî	 “El-Asl”	 isimli	 eserinde	 İslam’ın	 ferde	 bakan	 yönüne	
dinen,	 topluma	 bakan	 yönüne	 kazaen	 demektedir.	 Bu	 yaklaşımdan	 yola	 çıkan	
İslam	hukukçuları	 insan	 fiillerinin,	 hak	ve	 vazifelerinin	bireye	 ait	 olan	yönü	 ile	
topluma	ait	olan	yönlerini	sınıflandırmıştır.	

“Hak	ve	vazifeler	ikiye	ayrılır:	Birincisi,	dini,	ahlâkî,	vicdanî	ve	ihtiyarî	olan	
ve	 bireye	 bakan	 yönü;	 ikincisi,	 hukukî,	 kazaî,	 şer’î	 ve	 mecburi	 olanlar”	
demişlerdir.	(Ö.	N.	Bilmen,	Hukuk-u	İslamiye	ve	Islahat-ı	Fıkhıye	Kamusu,	2:	165,	
483.)	

İktidara	 ve	 yönetime	 geçenlerin	 yapacakları	 işleri	 yüce	 Allah	 şöyle	
belirlemiştir.	 “Biz	 onlara	 yeryüzünde	 iktidar	 verdiğimiz	 zaman	 namaz	 kılarlar,	
zekâtı	 verirler,	 iyiliği	 emreder,	 kötülükten	 nehyederler”	 (Hac	 Suresi,	 22:	 41.)	
buyurur.	

Yönetici	 mevkiinde	 olanların	 ferde	 bakan	 dini	 görevler	 yanında	 “Amel-i	
Salih”	olarak	 topluma	bakan	kazaî	görevler	de	vardır	ki	yöneticilere	ait	olanlar	
“meşveret,	 hürriyet,	 adalet	 ve	 kanun	 hakimiyeti”	 şeklinde	 belirlenmiştir.	
Yöneticiden	beklenen	de	adalettir.	Namaz	kılmak	ifadesi	ile	şahsi	vazifeler,	zekat	
ile	ekonomik	tedbirlere	ait	görevler,	iyiliği	emredip	kötülüğü	neyyetmek	ile	kazaî	
diğer	görevlerin	tamamı	sayılmıştır.	

Peygamberimiz	 (asm)	 “İnsanlar	 yöneticilerinin	 yolundadır”	 (Keşfu’l-Hafa,	
2:	311.)	buyurmuşlardır.	Bediüzzaman	Said	Nursi	(ra)	bu	hadisin	sırrınca	baskıcı	
istibdad	yönetimlerinde	 “istibdad	herkesin	damarına	 sirayet	etmişti”	 ifadesi	 ile	
izah	eder.	(Münazarat,	33.)	

Tarihçi	Taberî	yöneticilerin	toplum	üzerindeki	yönlendirici	etkilerini	şöyle	
anlatır.	Velid	b.	Abdülmelik'in	büyük	binaları,	yazlıkları,	 işletmeleri	vardı.	Onun	
hükümdarlığı	 döneminde	 insanlar	 bir	 araya	 geldiklerinde	 birbirlerine	 binalar,	
işletmeler	 ve	 köylerinden	 bahsederlerdi.	 Velid'ten	 sonra	 iş	 başına	 gelen	
Süleyman	 ise	 çok	 sayıda	 cariyeye	 sahipti	 ve	 çokça	 evlilik	 yapmıştı.	 Ayrıca	
kendisine	bol	bol	 ziyafetler	 çekerdi.	Onun	döneminde	de	 insanlar	 cariyelerden,	
evliliklerden	ve	yemeklerden	bahsederler,	bunlarla	meşgul	olup	övünürlerdi.	

Ömer	 b.	 Abdülaziz	 (ra)	 hilafete	 geçip	 yepyeni	 bir	 idare	 şekli	 ve	 âdil	 bir	
yönetim	 oluşturunca,	 halk	 arasında	 "Bu	 gece	 Kur'an'dan	 ne	 ezberleyeceksin?	
Dün	 gece	 teheccüd	 namazına	 kalktın	 mı?	 Kur'an'ı	 ne	 zaman	 hatmettin?	 Kaç	
günde	bir	Kur'an'ı	hatmediyorsun?	Ayda	kaç	gün	oruç	tutuyorsun?	Allah	yolunda	
hangi	çalışmaları	yapıyorsun?”	diye	konuşur	oldular.	(Taberî,	Tarih,	4:	139.)		

Kur’ân-ı	Kerim	diktatörlerin	yönetimini	de	şöyle	ifade	eder:	“Onlar	işbaşına	
geçti	mi,	yeryüzünde	fesat	ve	bozgunculuk	çıkarmaya,	ekini	ve	nesli	yok	etmeye,	
ekonomik	 ve	 sosyal	 düzeni	 bozmaya	 çalışırlar.	 Allah	 fesadı	 ve	 bozgunculuğu	
sevmez.”	(Bakara	Suresi,	2:	205.)	

Kur’ân-ı	Kerim	Firavun’un	 yönetimini	 şöyle	 anlatır:	 “Firavun	Mısır'da	baş	
kaldırmış	 ve	 halkını	 bölerek	 çeşitli	 gruplara	 ayırıp	 kendisine	 bağlamıştı.	



Onlardan	bir	 topluluğu	 ezmek	 istiyerek	oğullarını	 boğazlatıyor,	 kadınlarını	 diri	
bırakıyordu.	Şüphesiz	o	yeryüzünde	fesat	çıkartıyordu.”	(Kasas	Suresi,	28:4.)	

Diktatörler	 kendi	 yönetimlerini	 sağlamlaştırmak	 ve	 iktidar	 mevkiini	
muhafaza	etmek	için	toplumu	bölerek	fitne	ve	fesat	çıkarırlar,	ekonomik	düzeni	
bozup	 ekini,	 ziraati	 ve	 nesli	 yok	 ederler.	 Eğitim	 sistemini	 de	 bozarak	
düşünmeyen,	körü	körüne	 itaat	 eden	bir	nesil	 yetiştirme	gayretine	girerler.	Bu	
durumda	 fesat	 alır	 başını	 gider.	 Toplumda	 asayiş	 bozulur,	 düşmanlıklar	
körüklenir,	anarşi	ve	 terör	alır	başını	gider.	Ailelerde	boşanmaar	çoğalır,	huzur	
ve	 güven	 ortamı	 yok	 olur.	 Kimse	 kimseye	 güvenmez.	 Diktatörler	 de	 toplumu	
düzeltmek	 ve	 anarşiyi	 önlemek	 için	 zecri	 tedbirleri	 alarak	 iktidarlarını	
sağlamlaştırma	 yoluna	 giderler.	 Ama	 aldıkları	 tedbirler	 toplumun	 daha	 da	
kötüye	götürmekten,	baskı	ve	istibdadı	artırmaktan	başka	bir	işe	yaramaz.	Bu	da	
başka	zulümleri	netice	verir.	

Bu	durumda	o	devlet	süratle	yıkıma	doğru	gider.	


