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SİYASAL İSLAM NEDİR? 

Siyasal İslam, İslam‟ın siyasi bir harekete dönüşmesi anlamına gelmektedir. 

1950‟lerede Mısırlı, Hasan el-Benaa ve Seyid Kutubun eserlerini Türkçeye tercüme ile 

başlayan 1970‟li yıllara gelindiği zaman “Siyasal İslam‟a dönüşen bir harekettir. Cevat Rifat 

Atilhan‟ın “İslam Demokrat Partisi” ile gün yüzüne çıkmaya çalışmış ise de istediği zemini 

bulamamıştır. Ancak 1971‟den itibaren Milli Nizam ile siyasi bir zemine oturmuş ve “Milli 

Görüş” ile fikrî temellerini oluşturmaya başlamış ve günümüzde de devam etmekte olan 

terciüe ve ithal bir harekettir. 

Nizamülmülk‟ten günümüze Selçuklu ve Osmanlı döneminde din hiçbir zaman devleti 

yöneten bir sistem olarak algılanmamıştır. Osmanlı döneminde padişah din işlerini yürüten 

Şeyhulislam‟ı atayan kişidir. Böylece Selçuklu ve Osmanlı din işleri ile dünya işlerini 

birbirinden ayırmıştır. 18. yüzyıldan itibaren batıda yaşanan gelişmeler ve Osmanlı devletinin 

de zayıflaması ile bir taraftan gerilemenin dinden kaynaklandığı iddiasının ortaya atılmasını 

netice vermiş, buna karşı da dinden uzaklaşmanın sebep olduğu tezi geliştirilmiştir. Mısır 

ulemasından Cemaleddi-i Efgânî ve Muhammed Abduh gibi yenilikçiler de toplumda büyük 

bir etkiye sahip olan ve Tasavvufun temel ilkelerini teşkil eden “Kadercilik” ve “Züht” 

anlayışını sorgulamaya başlamışlardır. Bu tartışmalar payitaht olan İstanbul‟a sıçramıştır.  

Batıda Descartes ile başlayan ve planlı çalışma ve akılcı yaklaşım ile teknik ve 

teknolojik sahada yaşanan gelişmeler August Komt‟un Pozitivizm akımı ile güçlenmiştir. 

Akla ve bilgiye dayanan isbatiyecilik / pozitivizm ile batıda yaşanan gelişmeler islam 

bilginlerini yeni fikirler üretmeye sevk etmiştir. Geri kalmanın sebeplerini tasavvuftan ve 

kadercilik anlayışından kaynaklandığını zanneden ve batıdan etkilenen bir kısım aydınlarda 

da dini tamamen toplumsal hayatın dışına atma fikri hâkim olmuştur. 

Osmanlı döneminde tartışılan bu düşünce İttihat ve Terakki içinde de yer bulmuş, daha 

sonra Cumhuriyeti kuran kadro ile iktidara gelmiştir. CHF dini vicdana hapsederek tamamen 

kamusal alan dışına çıkarma düşüncesinde olanların toplandığı bir ocak olmuştur. Liderliğini 

Mustafa Kemal‟in yaptığı bu hareket ve siyasi düşünce 1923 yılından 1950‟ye kadar 27 sene 

bu ülkeyi tek başına yönetmiş ve tüm devlet sistemini “Lâiklik prensibini” “Lâdinî” 

manasında uygulamaya koymuştur. Dini de devletin denetim ve gözetimine almak için 

“Diyanet İşleri Başkanlığını” kurmuş ama dini Maariften/Eğitimden çıkarmıştır. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları Lâik Cumhuriyet projesi ile Türk toplumunun 

hayatındaki en önemli kırılmayı gerçekleştirmiştir. İki bin yıllık Türk devlet geleneğinin 

Kaanlık ve padişahlık sistemini değiştirerek toplumun kendi kaderini kendisinin tayin etme 

hakkını getirmiştir. Bunu da 22 bin km2 Osmanlı devletinden 800 bin km2 bağımsız bir 

Türkiye Cumhuriyetini çıkarmıştır. Devrimlerini Fransızlardan aldıkları için Fransız tipi 

lâiklik ve pozitivizmi benimsemiştir. Ancak ülke 1950 yılında “Demokrasiye” geçene kadar 

“Dikta Cumhuriyet” anlayışı ile yönetilmiştir. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları dini geçişmenin önünde en büyük engel olarak görmüş ve 

gelişmenin önünü Lâikliğin açacağını zannetmişlerdir. Ancak aradan geçen 87 sene içinde 

Türkiye çağdaş dünyanın gerisinde bir ülke olmaktan kurtulamamıştır. 1940-45 yıllarında 

Avrupa ve Uzak doğu ülkelerinden olan Japonya yerle bir olduğu halde günümüzdeki 

kalkınmışlık seviyesine baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti‟nin neden hala onların 

gerisinde olduğunu anlamak gerçekten zordur. Devamlı müdafaa halinde olmak suçluluk 

psikolojisinin sonucu olsa gerektir. Bir de geri kalmışlığın sorumlusu olarak Demokrasiyi 

görmek ve göstermek de diktatörlüğün bir başka şekilde müdafaasından başka bir şey 

değildir. İcraatlarını müdafaa için diktatörlükten dolayı geri kalmış Ortadoğu ülkelerini ve 

Avrupa‟nın sömürgesi olan Afrika ülkelerini örmek göstererek onlardan ileri olduğumuzu 

söyleyerek Cumhuriyetin kazanımlarını müdafaa etmek de komik kaçmaktadır. 

Geri kalmamızın sebeplerinin başında devletin “Hürriyet ve Kalkınma”nın önünü 

açmak yerine halkı kendine düşman görerek önüne setler örmeye çalışmak ve halkın inançları 



ile uğraşmak ve onları yönlendirmeye çalışmak gibi gereksiz çalışmalar ve yaptırımlar 

gelmektedir. Devlet “Din ve Vicdan Hürriyetini” inanma ve ibadet etme hürriyeti olarak 

görmek yerine inançları değiştirmek ve yönlendirmeye çalışmak için kullanması bunun en 

bariz delilidir. Kur‟ânı tercüme ettirmek, ezanı ve ibadeti Türkçeleştirmek, din eğitimini 

yasaklamak, tekke ve türbeleri kapatmak, dini kıyafet ve kisveleri yasaklamak ve ibadet 

özgürlüğünü kısıtlamak devletin görevi değildir. Devlet din devleti olduğu dönemlerde dahi 

bu gibi gereksiz şeylerle uğraşmamıştır. Tabii ki devletin dini ve inançları yönlendirmeye 

çalışması halkta tepki doğurmuş ve gerçekte “Siyasal İslam” düşüncesini tetikleyen en önemli 

unsur olmuştur.  

Türkiye‟deki Siyasal İslam‟ın 1970 öncesi “İhvan-ı Müslimin” ve 1979 sonrası da “İran 

Devrimi” ile ile alakası vardır. 1960 sonrası Ortadoğu‟daki entellktüel yazarların 

emperyalizme baş kaldıran radikal yazıları ve kitapları Türkiye‟de hızla terceme edilerek 

okunmaya başlaması ile “Siyasal İslam Süreci” de başlamış oldu. Hasan el-Benna, Syit Kutup 

ve Ali Şeriati‟nin kitapları tercüme edilerek Türk gençlerine bilhassa üniversite gençliğine 

okutuldu. Bu eserlerde geçen fikirler toplumun yeniden Müslümanlaştırılması konusunda 

kaynak oluşturuldu. Necmettin Erbakan Hoca (din hocası olmayan makine mühendisi) ile 

partileşme sürecine girildi. Siyasi düşüncelerini oluşturan fikirleri de Ortadoğu mahsulü 

senaryolar olup “Milli Görüş” adı altında gençlere anlatıldı ve anlatılmaya da devam 

etmektedir. 

Milli Görüş‟ün siyasal islam düşüncesine göre “peygamberimiz Medine‟de bir devlet 

teşkilatı kurarak dinin devletleşme sürecini başlatmıştır. Dünyada üç sistem vardır. 

Komünizm bir devletçi sistemdir. Kapitalizm ise tamamen bir sömürü sistemi olup batının 

icadıdır. İslam ise hak nizam olup bir devlet sistemidir. Bu nedenle hak gelmiş, batıl zail 

olmuştur. Her müslümanın vazifesi islam devletini kurmaya çalışmak ve en azından destek 

olmaktır” şeklinde özetlenebilen tamamen tercüme ve ithal bir hareket olup islamı bir devlet 

sistemine ve bir mali/ekonomik sisteme irca eden içi boş basit bir sistem anlayışıdır. Bir 

bakıma iktidar mücadelesini esas alan siyasi bir oluşum ve 1979 İran devriminden sonra da 

ihtilalci bir zihniyeti de içinde barındırmaktadır. 

Gerçekte ise İslam Bediüzzaman Said Nursi‟nin tarifi ile “iman, ibadet, adalet, ahlak ve 

fazileti esas alan” çağlar ve asırlar üstü ilahi mesaj ve tüm insanlığa hitap eden Allah'ın 

dinidir. Bütün asırlara ve bütün zamanlara hitap eder. Dinin ancak yüzde biri siyasetle 

ilgilidir, o da çoğunlukla idarecileri alakadar eder. Müslümanlara bakan yönü ise 

“Müslümanların işleri aralarında istişare iledir” (Şura, 42:39) ayeti gereği “Seçimi ve 

istişareyi esas aldığı için” idarecilerin seçimle tespitini ve halkın seçime katılımı ile 

demokratik bir cumhuriyetin tesisine katkı yapmaları cihetidir. 

Dolayısıyla “İslamcılık” da denen “siyasal islam” düşüncesi gerçekte iptidaî ve 

toplumun alt kültür seviyesine hitap eden basit bir din ve siyaset anlayışıdır. Cehaletten ve 

sloganik siyasi mesajlardan gücünü alır. Bu nedenle toplumun alt kültür ve iptidai halk 

kesiminde destek bulmuştur. Varoşlardan ve köylü kesiminden oy alarak siyasetini anlatmış 

ve koalisyonlarla devlet ile tanışmış, devletin gücünü ve ekonomik kazanımlarını yanına 

alarak filizlenmiştir. 28 şubat süreci sonrasında ise AK Parti ile yeni bir ivme ve dönüşüm 

kazanarak tamamen dünyevi, seküler ve faydacı bir konuma dönüşmüştür. “Milli Görüş” 

gömleğini çıkarma söylemi onun yeni bir ivme kazandığını ifade etmektedir.  

Sonuç olarak: Siyasal İslam islamı siyasi olarak anlayan ve algılayan, dini de dünyevi 

hâkimiyet ve iktidar anlayışına göre şekillendiren bir anlayıştır. Temelini Harici ve Şii anlayış 

oluşturur. Ehl-i Sünnet anlayışı ile Bediüzzaman‟ın Risale-i Nurlarda izah ettiği “Hürriyetçi 

ve Demokrasiyi öne çıkaran “İman, ibadet, adalet, ahlak ve fazileti esas alan” çağlar üstü bir 

ilahi din ve uhrevi amaca yönlendiren yüksek anlayıştır. Dini dünyaya alet etmez; ama her 

şeyi dine hizmete yönlendirir.  

 



HÜKÜM VE HÂKİMİYET 

 

Yüce Allah kâinatın yaratıcısı olup hüküm ve hâkimiyet sahibidir ve Allah‟tan başka 

hüküm ve hakimiyet sahibi yoktur. Her konuda kanununu koymuş ve mahlûkatın onun 

hükümlerine boyun eğmesi dışında yapacağı hiçbir şeyi yoktur. Her şey ona boyun eğmeye 

hükmüne ram olmaya mahkûmdur. İzzet sahibi Allah‟tır; her şey onun karşısında zelildir ve 

ister istemez hükmüne boyun eğmek mecburiyetindedir. Bunun zıddı düşünülemez. 

Allah'ın iki nevi hükmü ve şeriatı vardır. Birincisi, tekvini şeriatıdır ki İrade ve 

kudretinin eseri olan bütün tabiat, fizik kanunları Allah'ın iradesinin eseri olup kudreti ile 

hareket ederler. İnsan ve insan dışındaki bütün varlıkların bunlara muhalif hareket etmesi 

muhaldir ve akıl haricidir. Varlıklar bu kanunları keşfederek ona uygun davarnarak 

varlıklarını devam ettirir ve gelişimlerini temin eder. Bu tekvini kanunlara uymayanlar 

dünyada hemen cezalarını çekerler. İkincisi Allah'ın Kelam sıfatının gereği olan teşrii 

kanunları vardır ki bunlar emir ve neyih kapsamında olup kullarından istediği ve kulların da 

bunlara uyup uymama konusunda hür bıraktığı kanunlarıdır. Allah kullarına emretmiş ve 

nehyetmiştir, uyup uymama konusunda hür ve serbest bırakmıştır. Uyanların mükâfatı ve 

uymayanların cezalarını ise ahrete ikinci dirilişe ertelemiştir.  

Kulun Allah'ın kelamı ile emredip nehyettiği hususlardaki emir ve yasaklarını aykırı 

davranması Allah'ın hükmüne aykırıdır; ancak hâkimiyetine aykırı değildir. Çünkü hikmeti 

gereği insana hürriyet ve yetki vererek emrine muhalefet edip etmemede hür bırakan Allah‟tır. 

Bu Allah'ın hâkimiyetine muhalif değil, yine hükmüne uygun ve hâkimiyeti dairesinde bir 

davranış biçimidir. Allah'ın bunlarda bilmediğimiz nice hikmetleri vardır. Cennet adamlar 

istediği gibi, cehennem de adamlar ister. Her ikisini yaratan ve insanların buralara girmesini 

isteyen allah‟tır. Ancak cennete girmek liyakat gerektirdiği için ona layık olmayanı elbette 

almayacaktır. Bunun için liyakatin tesbiti gerekir, bu da sınvalarla olur. Sınav ise emredilenin 

yapılması, yasaklanandan kaçınması ile kazanılır. Bu nedenle Allah'ın emrine uymayan ve 

nehyine itibar etmeyen Allah'ın rızasını kazanamaz ve razı olduklarını alacağı cennete 

giremez. Yine Allah'ın kendisi için hazırladığı cehenneme girmeyi hak eder. Cennete ve 

cehenneme girmek kul açısından ceza ve mükâfat olur; ancak Allah'ın hükmetine ve 

hâkimiyetine uygun olmuş olur. Her ikisinde de hüküm ve hâkimiyet sahibi Allah‟tır ve 

Allah'ın iradesi ve hükümleri doğrultusunda hareket edilmiş olur. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Şüphesiz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş 

üzere istiva ederek her şeye hükmeden, geceyi ve gündüzü belli bir kanuna göre hareket 

ettiren, ayı ve yıldızları emrinde hareket ettiren Allah‟tır. Yaratmak da hükmetmek de Allah‟a 

aittir. Âlemlerin yaratıcısı ve rabbi olan Allah ne yücedir” (A‟raf, 7:54) buyurarak bu hususu 

aydınlatmıştır. 

Her konuda hüküm ve hâkimiyet Allah‟a aittir. “Allah‟dan başka ilah yoktur, öncede 

sonra da hamd, medih ve övgü O‟na aittir. Siz de ancak O‟nun huzurunda döndürüleceksiniz” 

(Kasas, 28:70) ayeti de insan ne yaparsa yapsın sonunda Allah'ın huzuruna çağrılarak hesaba 

çekileceğini, iyilik ve güzelliklerin tümünün Allah‟tan şer ve kötülüklerin tümünün de insanın 

kendisinden kaynaklandığını ifade etmektedir. 

Yüce Allah insanlar arasında hüküm verirken adaletle hüküm verilmesini emretmekte 

ve bundan razı olduğunu bildirmektedir. Allah'ın rızasını ve memnuniyetini istieyenler elbette 

Allah'ın iradesine ve rızasına uygun hareket etmelidir. Allah rızasını değil de kendi 

nefislerinin istedikleri gibi hareket edenler adalet yerine zulme saparak günahlara girecek, 

Allah da tüm mahlûkatın rabbi olarak mahlûkatın hakkını o zalimden alacaktır. 

İnsan adil davranmak istiyorsa Allah'ın hükmüne göre hareket etmek zorundadır. Çünkü 

adalet Allah'ın hükmüne göredir. Allah'ın her hükümü adildir ve her emri adaletin ta 

kendisidir. Bunun için yüce Allah “Aralarında Allah'ın indirdiğine göre hükmet ve onların 

görüşlerine uyma!” (Maide, 5:49) emretimiştir. “Yoksa onlar cahiliye‟nin hükmünü mü 



istiyorlar?” (Maide, 5:50) buyurarak zulmün cahiliye hükmü olduğunu belirtir. Her şeyi bilien 

Allah‟tan daha iyi kanun koyucu elbette olamaz.  

Allah adaletin gereği olan ve adil olan hükümlerin Allah'ın hükümleri olduğu ve bunlar 

vahiyle peygamberine öğrettiğine inanmak bir iman meselesidir. Allah'ın hükümlerinin ve 

kanunlarının adil olmadığını ancak imansız olanlar söyler ve buna inanırlar. Bu nedenle yüce 

Allah “Rabbine andolsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda seni hakem 

yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam bir 

teslimiyetle tâbi olmadıkça gerçekten inanmış olmazlar” (Nisa, 4:65) buyurarak peygamberin 

hükmüne razı olmamanın imansızlıktan kaynaklandığını açıkça belirtir.  

 

Allah'ın Hâkimiyeti: Allah'ın hükmü iki çeşittir. Biri emri diğeri enhyidir. Biri hayırı 

emretmesi diğeri şerri yasaklamasıdır. Allah'ın hükmü adil olandır. Buna zıt olan hükümlerin 

tamamı zulümdür ve haksızlıktır. En büyük zulüm ve haksızlık şirk koşmaktır. Allah şirki 

affetmez. Bunun dışında Allah'ın emirlerine uymamak ve yasaklaından kaçmamak zulüm ve 

haksızlıktır. Allah'ın emir ve yasakları yeryüzüne hâkim oılursa adalet olur. Allah'ın razı 

olmadığı yasakladığı şeyler insanların iradeleri ile yeryüzüne ahkim olursa o zaman da 

haksızlık ve zulüm yeryüzne hâkim olmuş olur. Her iki durum da Allah'ın iradesi ve kudreti 

ile hâkimiyetini sürdürür. Ancak Allah'ın emrine uymak ve yasaklarından kaçmak rızasına 

vesile ve sebeptir. Allah kullarına buna göre ceza ve mükâfat verir.  

Bu konuda kimsenin şüphesi ve kuşkusu olamaz. Allah her şeye kadir ve her yere 

hâkimdir. Şeytanı da yaratan ve ona insanlar üzerinde hâkim olma ve kalplerine vesvese 

vererek hükmetme yetkisini veren, insanda nefsi yaratıp şeytanın vesveselerine uymasını 

sağlayan Allah‟tır. Ayrıca insanı hür olarak yaratan kalbine hayrı ve şerri ilham ederek 

şeytanın ve nefsanî duyguların şerre meyletmesine fırsat ve imkân sunan Allah‟tır. Hayrı ve 

şerri yaratan Allah olduğu için insan iradesinin tercihine göre istediğini yaratan ve sonunda 

sorumlu tutan da Allah‟tır. 

Bütün bunlardan dolayı hüküm ve hâkimiyet Allah‟tandır. Firavuna, Nemruda ve 

Deccala hâkimiyet veren ve peygamberlerini onlara sonuçta galip getirdiği gibi, inananların 

gayretsizliği, kâfir ve münafıkların hile, desise ve her nevi şer işleri yaptıkları için mü‟minlere 

galip getiren de Allah‟tır. Bütün bunlarda bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz nice hikmetler 

vardır. Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adamlar isteyecektir. Bu nedenle kâfirlerin 

dünyayı istila etmeleri, mü‟minleri mağlup etmeleri ve Allah'ın şeriatını ve ahkâmını 

kaldırarak küfür ahkâmını koyup onunla amel etmeleri Allah'ın hüküm ve hâkimiyetine ne 

noksanlık getirir ve ne de hâkimiyet noktasında bir eksikliktir. Bunu böyle düşünmek iman 

zafından ve bilgisizlikten, Allah'ın hayrı da şerri de yarattığını bilmemektir. 

Allah'ın sadece hayrı yarattığını ve şerri yaratmadığını, Allah'ın hğkmğü yerine küfür 

ahkâmının hâkim olmasının Allah'ın ahkimiyetine son vermek olduğu iddiası Mecusilikten 

kaynaklanır. Zira onlar iki ilah inancında olup Allah‟ı hayır ilahı şeytanı da şer ilahı olarak 

kabul ederler. Bu düşünce Allah‟a inanmamaktır. Böyle bir inanca sahip olan kişi Müslüman 

sayılmaz. 

Bizim inancımız odur ki “Hayır da şerri de yaratan Allah‟tır.” Allah bazen hayır hâkim 

kılar, bazen de kulların hak etmesi ve şerri istemesi üzerine şerri hâkim kılar, ahrette buna 

göre insanların amellerini değerlendirerek cennete ve cehenneme layık olanları ayırır. İyileri 

hayra çalışanları lütfu ile cennete, kötüleri, şerre yardımcı olanları da hak ettikleri için adaleti 

gereği cehenneme gönderir. 

 

Peygamberin Hükmü ve Hâkimiyeti: Şüphesiz peygamber Allah'ın kitabına uymak ve 

uygulamakla mükelleftir. Peygamberin (sav) vahyi tebliğ etme, beyan etme ve açıklama ve 

uygulayarak hayata geçirme gibi görevleri vardır ki bunların tümüne “Tebliğ Vazifesi” adı 

verilmiştir.  



Allah‟ı en iyi tanıyan ve O‟ndan en çok korkan şüphesiz peygamberimizdir. (asv) Bu 

nedenle peygamberimiz (sav) Allah'ın bütün emirlerini emredildiği andan itibaren hayata 

geçirmiştir. Zaten Allah şartlar tamam olunca vahyini inzal buyurarak olaylar hakkındaki 

hükmünü vermiş peygamberimiz (sav) de anında uygulayarak adil ve doğru olanı ümmetine 

göstermiş, uygulama şekillerini de ya ilhamla veya içtihadıyla yapmıştır. Her nasıl olursa 

olsun “Peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun bütün sözleri vahye dayanır.” (Necm, 

53:3-4)  

Allah'ın kitabında olmayan konulardaki peygamberin hükmü de vahye ve ilhama 

dayandığı için asla yanlış olmaz. Peygambere itaat, verdiği hükümlere ve kararlara itaat etmek 

ve itiraz etmeden, kalben itiraz etmeden kabul etmek anlamına gelir. Zira peygamberin 

hükmü adil ve hakkaniyet üzeredir. O hüküm dışında nasıl hüküm verilirse verilsin o hükme 

aykırı olan tüm hükümler yanlıştır, adil ve hakkaniyetli değildir. Peygamber (sav) “Ben de 

yanılabilirim” buyurması beşeriyeti gereği kendisini yanıltmak isteyenlerin ve şahitlerin 

yanlış beyanlarına göre hüküm verdiği zaman yanılacağı anlamındadır. Yoksa nice olaylar 

vardır ki müşrikler ve inkârcılar peygamberimizi yanıltmak amacı ile pek çok tuzaklar 

kurmuş, yalan ve yanlış beyanlarda bulunmuş oldukları halde Allah'ın yardımı, vahyi ve 

ilhamı ile onların tuzaklarını başlarına geçirerek işin doğrusunu ortaya çıkarmış ve onları 

mahçup etmiştir. Bunun yüzlerce misali vardır. Bu durumda inanan herkese peygamberin 

hükmüne uymak ve onu hak ve doğru kabul etmekten başka çıkar yol bırakmamaktadır. 

Peygamberin (sav) dünya işlerine, idari tasarruflarına ve savaş taktiklerine ait olan 

hususlarda verdiği kararların çoğu zaten istişareye dayanmaktadır. Peygamberimiz (sav) 

Allah'ın emri gereği “dünya işlerinde sahabelerle istişare etmiştir.” (Şura, 42:38) Dolayısıyla 

karar verirken insanlara ve onların akıllarına müracaat etmiştir. Ortak akla göre hareket 

ederek kendisinden sonra ümmetin takip edeceği yolu ve metodu bizzat uygulayarak 

göstermiştir. Dolayısıyla verilen hükümler ortaktır. Bu konuda bir yanılma söz konusu 

değildir ve ortaya çıkan kararlar yanlış oldu şeklinde yorumlanamaz. “Alınan kararlar kesin 

başarıyı getirir, şayet başarısızlık olursa, bu kararın yanlış olduğu anlamına gelir” denemez. 

Zira başarısızlık kararın yanlış alınamasından dolayı değil, alınan kararı uygulamada yapılan 

yanlışlardan dolayıdır.  

Nitekim Uhut Savaşı için alınan savaş kararı sonucunda mağlubiyet yaşanınca karara 

karşı çıkan münafıklar ve bir kısım mü‟minler “Alınan bu karar yanlıştı. Keşke farklı bir karar 

almış olsaydık bu mağlubiyet olmayacaktı” demeye başladılar. Yüce Allah hemen 

peygamberimizi ikaz etti ve sahabeleri uyararak şöyle buyurdu: “Ey peygamber sen böyle 

diyenlere sert davranma, onlara müsamahalı davran ve onları affet. Onlar için Allah‟tan af 

dile. Yine onlarla istişarede bulun ve aldığınız kararları Allah‟a güvenerek hiç çekinmeden 

uygula!” (Âl-i İmran, 3:159) Bu ayette yüce Allah Uhut mağlubiyetinin sebebini alınan 

kararda değil, kararın uygulamasında gösterilen gevşeklik, tedbirsizlik ve emre itaatsizlik gibi 

hususlarda aranmasını istemiştir. Doğru olan da budur.  

Bütün bu delillerden sonra diyebiliriz ki peygamberin hükmü Allah'ın hükmüne yani 

rızasına uygun olan hükümlerdir. Zira Allah'ın rızası adalet, hakkaniyet, doğruluk ve insanlık 

için gerekli olan ve fıtrata uygun ve faydalı olandır. Bu da istişare ile alınan kararlar dahil 

peygamberin verdiği hükümlerle bize tavsiye ettiği bütün hususları içerir. Yüce Allah heva ve 

hevese dayanan, adil olmayan, haksızlığa sebep olan ve insanlık için zararlı olan hiçbir hükmü 

kabul etmez ve bundan razı olmaz.  

Verilen bütün haklı ve adil kararlar, ahlâki olan hususlar, insanlığın gelişmesi ve 

faydasına dönük olan hususların tamamı peygamberin onayladığı ve kabul edip razı olduğu 

hükümlerdir. Bu nedenle bu verilen hükümlerin tamamı peygamberin hüküm ve ahkimiyeti 

olarak kabul edilmelidir.  

Sonuç olarak imanın, hakkın, hukukun, adalet ve istişarenin hâkim olduğu ve 

doğruluğu netice veren, ahlâkî olan, insanlığı saadete sevkeden hükümlerin tamamı 



peygamberin (sav) hüküm ve hâkimiyetini sağlama çabası olarak kabul edilmelidir. Tersi 

zaten zulüm ve ahlaksızlıktır. 

İnsanlık inansın inanmasın hukukun üstünlüğünü sağlıyorsa, hak ve hürriyetleri 

kısıtlaayrak zulme ve haksızlığa sebep olmuyorsa peygamberlerin hükümü ile hükmediyor 

demektir. İnanarak bunu yapanlar ahrette de mükâfat olarak cenneti hak ederlerken, 

inanmadan hukuka ve ahlaka, ilme ve tekniğe, yani insanlığın hayrına çalışanlar dünyada 

peygamberin izinden gittikleri için dünya saadetini hak etmiş olurlar. 

Bu anlatılan hususlar çerçevesinde “Allah ve Rasulü bir konuda hüküm verdiği zaman 

inanmış erkek ve kadına başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah‟a ve resulüne karşı çıkarsa 

şüphesiz o apaçık bir sapıklığa ve yanlışa düşmüş olur” (Ahzab, 33:36) ayetini daha iyi 

anlayabiliriz. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı kerimde zulüm ve haksızlığı netice veren, heva ve hevesin ürünü 

olan, ahlaksızlığı ve anarşiyi netice veren hükümlere “Cahiliye hükmü” (Maide, 5:50) adını 

vererek yasaklamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİLÂFET SİSTEMİ 

 

Peygamberin (sav) vefatından sonra Müslümanların din ve dünya işlerini yürütmek 

üzere Müslümanlar tarafından seçilen kimseye halife denir. “Hilafet din ve dünya işlerinin 

idare edildiği en yüksek makamdır.”  Peygamber adına ve peygamberden sonra onun yerine 

toplumu idare etme yetkisini elinde tutmak anlamında olduğu için hilafet denilmiştir.  

“Halk Allah tarafından gönderilmiş ve şari‟den ibaret olan peygamber tarafından halka 

tebliğ edilen prensipler, esaslar ile idare edilirse, buna dini siyaset denir. Peygamberler 

bununla halkı idare ederler.”  Çünkü insanları yaratmaktan maksat onları ahiret saadetine 

götüren din ile amel ettirmektir. Peygamberler bunu Allah‟tan aldıkları yetki ile yapmışlardır. 

Peygamberimiz (sav) ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi idare ettiği insanlardan istişare 

ederek ve biat alarak ve dahi yazılı mukavele ile halktan da yetki alarak yeni bir siyaset takip 

etmiştir. Allah‟ın emri olan istişare mekanizması ile idareciliğini güçlendirmiş ve idareye, 

idare edilenlerin katkılarını sağlamıştır. Böylece sorumluluğu paylaştırmıştır. İdare edilen 

fertlerin hür iradelerini kullanarak idareye katkılarını sağlamıştır. Çünkü insan yaratılış gayesi 

gereği yeryüzünde tasarrufa memur “halifetullah”tır.  Bunun için Hz. Ebubekir (ra), “Ben 

Allah‟ın halifesi değil, Resulullahın (sav) halifesiyim”  diyerek bu iki hilafeti birbirinden 

ayırmıştır.  

Halife tabiri Hz. Ömer‟in hilafeti zamanında “emir” “emirü‟l mü‟minin” şekline 

dönüşmüştür. Emirü‟l-müminin tabiri ise “Müslümanların işini yürüten, idare eden” 

anlamında kullanılmıştır. İdarecilik siyaset takip etmeyi gerektirir. “Siyasetçi de akli delil ve 

hükümlere dayanarak, dünya maslahat ve faydalarını elde eden, zarar ve ziyanları defetmeye 

sevk eden insan demektir. Halife ise hem dünyaya, hem ahirete ait maslahatları yürüten 

demektir.”  

Halife bunun için iyi bir siyaset takip etmelidir, ta ki toplumu memnun etsin ve icraatını 

başarılı bir şekilde yapsın. 

 

Hilafet ve Seçim 

Mü‟minlerin, Peygamberimize (sav) uymaları, itaat etmeleri imanın gereğidir. Yüce 

Allah, “Allah‟a itaat edin, Peygambere itaat edin.”  buyurmuştur. Peygamberimiz (sav) 

Müslüman olmayanların itaatlerini, yaptığı ahit ve antlaşma ile yetkilerini alarak sağlamıştı. 

Böylece onların onayını almıştı. Tasarrufunu bunlara dayandırıyordu. 

Yerine geçecek halifenin ise halkın itaatini sağlayacak, halk üzerinde otoritesini temin 

edecek, idare edilenler adına tasarruf yetkisini kullanacak bir güce ihtiyacı vardı. Bir idareciye 

güç veren ya kavim ve kabilesi yada servet ve kudretidir. Peygamber gibi İlahi kaynaktan 

aldığı bir gücü de olmadığına göre, bu gücün kaynağı ne olacaktır? Halife gücünü nereden 

alacaktır? İşte bu güç halkın, Müslüman ve gayr-i müslim vatandaşların desteğidir, yani 

seçimdir. 

Bir halifenin rastgele devletin başına geçmesi mümkün değildir. Bunun nasıl seçileceği 

hususunda muhtelif görüşler vardır. Fakat üzerinde ittifak edilne husus, ortak nokta, halifenin 

seçimle işbaşına gelmesidir.   

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerim‟de idarecinin seçimini Müslümanlara bir görev olarak 

yüklemiştir. “Allah size emaneti ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da 

adaletle hükmetmenizi emreder.”  Müfessirler, devlet idaresinin de bir emanet olduğunu ve 

ehline verilmesi gerektiğini belitmişlerdir.  Yine devam eden ayette de Yüce Allah, “Ey iman 

edenler! Allah‟a itaat edin, Rasulüne itaat edin ve sizden olan emirlere itaat edin”  buyurarak 

seçimle gelen emirlere itaati emretmiştir. Çünkü, “sizden” demek “sizin seçtiğiniz” demektir. 

Seçim işinin bir meşveretle yapılacağını da Yüce Allah, Şura Suresinde, “Onların 

(Müslümanların) işleri aralarında meşveret iledir”  ayeti ile emretmişti. Seçimde ise, hüküm 

ekseriyetindir. 



Bu hususta Bakara Suresi, 246. Ayetinin tefsirinde M. Vehbi Efendi şöyle der: 

“Hükümetsiz adalet ve istirahat mümkün olamaz; hükümet de reissiz olamaz. İdareciyi 

seçmek de, azletmek de halkın hakkıdır ve bu hususta hakimiyet milletin elindedir.”  

İmam-ı Azam ebu Hanife de, halifeliğin müminlerin icmaı ve meşveretiyle hilafete 

getirilmesi gerektiğini söylemiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi ise, I. Millet Meclisinde neşrettiği beyannamede, “Halifenin 

cemaatin ruhu olan şah-ı maneviye dayanmakla vazife görebileceğini”  ifade eder.  

İbn-i Haldun, “İmamete ve hilafete istihkakın şartı dörttür: ilim, adalet, ehliyet ve 

siyasettir”  der. Bu bütün hukukçuların ve âlimlerin ittifak ettiği bir husustur. Ancak hilafet 

seçimle tahakkuk eder.  

Bütün bu mukaddimelerden ortaya çıkan netice ve hülasa şudur: İmametin ve hilafetin 

şartlarına ehil olan seçimle iş başına gelmemiş ise hilafetle vazifeli sayılmaz. Ehil çoktur, 

seçim şarttır. Ehl-i imanın ve halkın seçimi ile görev tevdi edilmiş olur. Seçim usulleri 

şartlarına göre farklılık arz edebilir. Önemli olan halkın hür iradesi ile idarecisini seçmiş 

olmasıdır. Böylece seçilen halkın yetkisini kullanarak vazifesini yapar. 

Nitekim Sahabeler Kur‟an‟da ve Peygamberimizden (sav) almış oldukları içtimaî ve 

siyayi derslerle Beni Saide‟de toplanırlar. Geniş müzakerelerden sonra Hz. Ebubekir (ra), 

halife adayı gösterirler ve ona biat ederler. Hz. Ebubekir (ra) 33.000 Sahabenin oyu ile halife 

olur. 

Böylece idarecilerin seçimle işbaşına geldiği “İslam Hilafeti” başlamış oluyor. Daha 

sonra saltanat dönemi, idarecinin veraset yoluyla işbaşına geldiği dönemde de idarecilere 

“halife” denmiş ise de, bu “suri ve mecazi” bir hilafet oluyor. Bunlara halife denmesinin 

sebebi, kendi iradelerini “İslamın himayesi” ve “şeriatın tatbik vazifesi” ile güçlendirmek 

istemeleridir. Nitekim, Emeviler bunun için kendilerine “Zıllullah-ı fi‟l-Arz (Allah‟ın 

yeryüzünde gölgesi)” “Halifetullah” ünvanı “Allah‟ın halifesi” ünvanını vermişlerdir. Halbuki 

Hz. Ebubekir (ra), “Ben sadece Resulullah‟ın (sav) halifesiyim. Müminlerin emiriyim” diye 

böyle bir üncanı reddetmiştir. 

Peygamberimiz (sav), “Benden sonra hilafet otuz senedir”  buyurarak gerçek hilafetin 

seçimle işbaşına gelen halifeleri kastetmiş; “Hulefa-i Raşidin” dönemini “Hilafet” olarak 

isimlendirmiştir. Sonrasını ise, “Sonra saltanat olacak, sonra idare cebbar hükümdarlar elinde 

zalimane bir hal alacak”  diye tarif etmiştir. Bu mucizevi haberi 30 sene seçimle işbaşına 

gelen hilafet döneminin Hz. Muaviye‟nin saltanat, meliklik idaresine dönüşmesi ile ispat 

edecektir.  

Böylece gerçek hilafet Hz. Hasan (ra)‟nın 6 aylık hilafeti ile 30 sene sürmüş, sonra 

saltanata inkılap eden suri hilafet başlamıştır. Gerçek hilafetin uygulandığı Hulefa-i Raşidin 

dönemine “Asr-ı Saadet” denilmiştir. Çünkü, Peygamberimizin (sav) Medine‟de kurduğu 

idari sistem “adalet, meşveret, kanunda cem-i kuvvet” ile hak, maslahat, akıl ve hürriyet üzere 

müessesti. Vefatından sonra Sahabeler buna bir de “seçim” sistemini ilave etmiş, böylece 

henüz 20. Asırda hayalini kurduğumuz “temel hak ve hürriyetlerin sağlandığı, seçime dayalı, 

anayasal demokratik hukuk devleti” ilkelerini kurup işletmişler ve bir “Asr-ı Saadet” 

yaşatmışlardır. 

Peygamberimiz (sav) bir devlet kurmaktan ziyade bir sistem geliştirmiştir. Devlet 

kurumlar ve müesseseler bütünü olduğu için, kamil manada kurumsallaşma Hz. Ömer (ra) 

zamanında başlamıştır. Memuriyet, disiplinli ordu, kadı ve valilerin tayini, kadılık müessesesi 

sonradan oluşturulmuş ve bu hususta da İran, Mısır ve Bizans‟ta uygulanan sistemler örnek 

alınmıştır. 

Prof. Dr. Ali Fuat Başgil şöyle der: “Devlet teşkilatında kuvvetler ayrılığı prensibi 

uygulanması Hz. Ömer (sav) devrinde başlamıştır. İdare-kaza (yargı) ayırımı yapılmış, şura 

meclisi kurulmuştur. Bu mecliste, kabile mümessilleriyle halk temsilcileri yer almıştır”  



Elhasıl, Peygamberimiz (sav), iman temeline dayanan ibadet, ahlak ve faziletin hakim 

olduğu bir toplum meydana getirmiş, bu güzide insanlar topluluğu da “Hak, adalet, meşveret, 

akıl ve ahlaka” dayalı bir cumhuriyet geliştirmişlerdir. Ve bu dönem bir devlet olarak 

isimlendirilmemiş, ancak tüm devletlere örnek olsun diye “Asr-ı Saadet Dönemi” olarak 

anılagelmiştir. Sonrasında yine “asabiyet” ve “milliyete” dayalı devletler türemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ 

 

İslam Demokrat Partisi 1951 yılında Cevat Rifat Atilhan tarafından kurulan ve “İslam” 

kimliği ile ortaya çıkan ilk siyasi oluşumdur. Kurucu üyeleri Zühtü Bilimer, Kerim İnan, 

Hakkı Sadık Acarlı, Hamit Tekinsoy, Nuri Çallı, Feridun Okyanus, İ. Galip Hamikoğlu, Hacı 

Nuri Erdoğdu, Naci Yeter, Mehmet Reşat Düşünür, Ahmet İlkol, Neşet Aslın, Şevket 

Üzümcü, Mahmut Düşünür gibi isimlerdir. 

27 Ağustos 1951 tarihinde resmen kurulan ve genel başkanlığına Cevat Rifat Atilhan‟ı 

getiren İslam Demokrat Partisi kısa sürede 10 ilde 150 şube açtı. 2000 üzerinden üye kaydı 

yaptı. Parti “Partimiz mü‟minlerle doludur.” “Mü‟minler birleşin” “Refah ve saadet güneşi 

Kur‟an ile doğacaktır” gibi din kaynaklı sloganları ile öne çıktı. (Sadık Albayrak, Türk Siyasi 

Hayatında MSP Olayı, İstanbul-1986, s. 24)  

Günün dindar basını Demokrat Partiyi eleştirirken İslam Demokrat Partisini öven 

yazılarla dindar halkı bu partiye kanalize etmeye çalışıyordu. Bunların başında Eşref Edip‟in 

“Sebilürreşad, Büyük Cihad, Hür Adam, Büyük Doğu, Yeşil Bursa, Serdengeçti” gibi gazete 

ve dergiler “DP ile CHP arasında fark yoktur” diye İslam Demokrat Partisini hararetle 

savunuyorlardı.  

Ama ne ki “İslam Demokrat Partisi” Cemiyetler Kanunu‟nun 24. Maddesini ihlalden 

dolayı mahkemeye verildi ve 3 Mart 1952 tarihinde mahkeme kararı ile kapatılarak Genel 

Başkan Cevat Rifat Atilhan ve 15 kurucu üye hakkında tahkikat başlattı. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayattadır ve siyasi gelişmeleri yakından takip 

etmektedir. Din adına ortaya çıkılmasına karşıdır. Zira dinin siyasi ve dünyevi işlere alet ve 

tabi edilmemesi gerektiğini, şayet din adına ortaya çıkılırsa bu durumda dünyevi olan ve 

dünya işlerini düzenlemek amacı ile kurulan ve iktidarı hedefleyen ve ister istemez menfaat 

mücadelesine dönüşecek olan böyle bir mücadelenin dine zarar vereceğini savunur.  

Bediüzzaman sadece tavsiye ve ikaz ile kalmaz tavrını da ortaya koyar. Talebelerinin 

böyle bir siyasi oluşuma destek olmaması ve kutsi “İman Hizmetini” siyasi düşünce ve 

mücadelelere alet etmemeleri gerektiğini, bu nedenle de “din adına” ortaya çıkan partilere 

destek olmadıkları gibi tavır koymaları gerektiğini ders verir.  

“Aziz Sıddık Kardeşlerimiz! 

Eşref Edip kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve Sebilürreşad‟da 

makale yazan ve şimdi vefat eden çok kıymetli kardeşlerimin mümessili ve hakikî İslâmiyet 

mücahitlerinden bir kardeşimdir. Ve Nurun bir hâmisidir. Ben vefat etsem de, Eşref Edip 

Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum.  

Fakat Nur Risalelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkaları yok. Ve Risale-i Nur, rıza-i 

İlâhîden başka hiçbir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur‟un 

mensupları, içtimaî ve siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilürreşad, (Büyük) 

Doğu gibi mücahitler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları 

için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz-fakat siyaset 

noktasında değil. Çünkü iman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost–

düşman, derste fark etmez. Hâlbuki siyaset tarafgirliği, bu mânâyı zedeler, ihlâs kırılır. Onun 

içindir ki, Nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip Nuru hiçbir şeye âlet 

etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar.  

Hem Nur Risâleleri küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altındaki anarşiliği ve 

üstündeki istibdad-ı mutlakı kırdığı cihetle, bir nevi siyasete teması var tevehhüm edilmiş. 

Halbuki, Nurun tercümanı, birtek mesele-i imaniyeyi dünya saltanatına değişmediğini 

mahkemelerde dâvâ edip yirmi beş sene tarz-ı hayatıyla ve emarelerle ispat etmiştir.” 

(Emirdağ Lâhikası, s. 281) 

Bu ikazlar üzerine Risale-i Nur Talebeleri din adına ortaya çıkan bu oluşuma destek 

olmamış ve DP içinde her ne kadar Masonlar, şarhoşlar ve günahkârlar bulunsa da, madem 



Demokrat Partinin siyaseti doğrudur, bu parti içinde bulunan siyasetçilerin yanlışlarına 

bakmadan DP‟ye desteklerini devam ettirmişlerdir. Hatta 1957 seçimlerinde Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri bizzat sandık başına giderek “Bana Demokrat Partisinin oyunu verin!” 

diye açıkça ihsas-ı rey yaparak oyunu kullanmıştır. 

Bediüzzaman‟dan ve Risale-i Nurlardan istikametli siyaset dersini alan Risale-i Nur 

Talebeleri daha sonra 20 Aralık 1955 tarihinde DP‟den ayrılanların kurduğu ve genel 

başkanlığını Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu‟nun yaptığı, Ekrem Hayri Üstündağ, Turan Güneş,  

Ekrem Alican, İbrahim Öktem, Fethi Çelikbaş gibi Liberal Demokratların kurduğu Hürriyet 

Partisine destek olmamışlardır. Parti 1957 seçimlerine katılarak % 3.8 oy almış ve Burdur‟dan 

dört milletvekili çıkarmıştır. Parti daha sonra 24 Kasım 1958 tarihinde kendisini feshederek 

CHP‟ye iltihak etmiştir. Hürriyet Partisi kurucularından Ekrem Alican 1960 ihtilalinin 

destekçisi ve Maliye Bakanı olmuş ve Kurucu Meclisin başkanlığını yapmıştır. 1961 yılında 

(YTP) Yeni Türkiye Partisi‟ni kurmuştur. Sakarya milletvekili seçilmiş ve İnönü hükümetinde 

koalisyon ortağı olmuş ve yine Maliye Bakanlığı görevine devam etmiştir. 

1969 seçimlerinde AP‟den Milletvekili adayı olmak isteyen Necmettin Erbakan bu 

partide kabul görmeyince MHP ve MP‟nin kapısını çalar. Onlarla da anlaşamayınca 

Konya‟dan bağımsız aday olarak seçime katılır ve Bağımsız Konya milletvekili olarak 

TBMM‟ye girer. Bundan sonra “Milli Görüş” adı altında “Siyasal İslam” düşüncesinin 

liderliğini yapar ve mücadelesini verir. Çalışmalarına ilk olarak 5 Aralık 1969 tarihinde AP 

milletvekili Saadettin Bilgiç‟le görüşerek yeni bir partinin kurulması için çalışmalara başlar. 

Saadettin Bilgiç onu “Siyasette acemi olduğunu” söyleyerek yeni bir siyasi oluşum fikrini 

kabul etmez. Ancak YTP‟den Süleyman Arif Emre ve MP‟den Fehmi Cumalıoğlu ile 

görüşerek onları yeni parti kurmaya ikna eder. Her iki isim partilerinden istifa ederek 26 Ocak 

1970‟de MNP‟yi (Milli Nizam Partisi) kurarlar. Ne gariptir ki bu partinin felsefesini Eşref 

Edip ve Mehmet Akif‟e dayandırırlar. Necip Fazıl‟ın “Büyük Doğu” mecmuası da buna 

destek verir. Büyük Doğu, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi isimlerin oluşturduğu 

bir ekoldür ve Nakşibendî Tarikatı temsilcilerinden Abdulhakim Arvasi‟nin de hayranıdır ve 

bu geleneği hararetle savunanlardandır.  

Necip Fazıl‟ın önderliğinde çıkan Büyük Doğu mecmuası gerek CHF döneminde 

gerekse DP iktidarı döneminde yürüttüğü şiddetli muhalefetle iktidarın tepkisini çekmiştir. 

Defalarca mahkemelik olmuş ve dergi zaman zaman kapatılmıştır. Dergi 1940-80 arası 

dönemde “İslamcı Ekol” “Siyasal İslam” düşüncesinin hararetli savunucusudur. Bu ekolden 

beslenenler genellikle “Milli Görüş” çizgisini takip emiştir. Necip Fazıl 1978-80 yılları arası 

MHP‟ye destek olmuş olsa da “Büyük Doğu Hareketi” Milli Nizam ile başlayan ve daha 

sonra Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partisini desteklemiştir. Konjöktürel olarak 

ANAP‟ı desteklemiş olsalar da ANAP‟ın iktidardan düşmesinden sonra yine “Milli Görüş” 

çizgisine dönmüşlerdir. 1997‟den sonra ise AKP ile yeni bir siyasi oluşum meydana 

getirmişler ve sistemle barışarak iktidara gelmişlerdir. Milli Görüş‟ün radikal tabanı yine 

kurucusu Necmettin Erbakan ile devam etmekle beraber tabanı AKP‟nin iktidarda olduğu 

sürece AKP‟yi desteklemeye devam edecektir. AKP iktidardan şöyle veya böyle düşerse yine 

asıl çizgileri olan “Milli Görüş” noktasına dönüş olacaktır. Zira partiler kökenlerine 

bağlıdırlar. 

Siyasal İslam manasındaki MP (Millet Partisi) kavramına dahil olan partilerin ortak 

özellikleri DP‟nin (Demokrat Parti) Hürriyetçilik anlayışına karşı olmalarıdır. Zira söylemleri 

ne olursa olsun zihnen ve fikren istibdat ve baskı taraftarıdırlar. CHP zihniyetinde olduğu gibi 

cahil halkı adam etmek, tepeden bir şeyleri zorla kabul ettirmek isterler. Fıtraten istibdadı 

isterler; ama söylemlerinde hürriyetçi ve demokrat görünürler. Bu nedenle samimi değillerdir. 

Bu nedenle Demokratlara karşı daima diğer “namaz kılmayan kardeşleri” ile beraber olmayı 

siyasetlerinin gereği kabul ederler. Fakat işlerine geldikleri zaman hayatta olmayan 

demokratlara sahip çıkarlar. Çünkü onlar konuşamazlar ve kendilerini yalanlayamazlar. 



Bediüzzman‟ın tarifini yapmış olduğu “İttihad-ı İslam Partisi” kurulmuş değildir; ama 

potansiyel olarak, özlem olarak zihinlerde vardır. Din namına siyasetin de şartları çok ağır 

olduğu için peygamberden ders alan Asr-ı Saadetin “Hulefa-i Raşidin Dönemi” dışında % 60-

70 tam mütedeyyin bir toplum oluşturmak da “Ahir zaman” şartlarında gerçekten zordur; 

belki imkânsızdır. Bu durumda Bediüzzaman‟ın önerisi “Ehvenüşşer” olarak Demokrat, 

hürriyetçi, din ve vicdan hürriyetini esas alan, millete hizmeti rehber edinen ve “Şeâir-i 

İslamı” ihya eden demokratları din, vatan ve İslamiyet namına desteklemektir. Şayet böyle bir 

oluşum yoksa oluşması için çalışmaktır. Ama ne olursa olsun “dört eğilimi” bünyesinde 

barındıran “Millet Partisi” zihniyetine taraftar olmamaktır.  

İslam Demokrat Partisi de zihniyet olarak İttihat ve Terakki‟nin İslamcı kanadından 

çıktıkları, “Ahrar” tanımına girmedikleri için Millet Partisi geleneğini oluştururlar. Bu 

nedenle Bediüzzaman bu geleneğe destek olmamış ve talebelerini de destek vermekten 

sakındırmıştır. Millet Partisi devletçi, milliyetçi, dinci, İslamcı, pragmatist ve baskıcı 

oldukları için aralarında duygu ve menfaat bağları olduğundan dolayı farklı isimlerle ortaya 

çıkmış olsalar da “dört eğilim” halinde bir araya gelebilirler. Menfaat birlikteliği oluşturarak 

iktidara gelebilir ve iktidar oldukları sürece bir arada kalabilirler. ANAP ve AKP bunun en 

belirgin örnekleridir. Ancak iktidardan düştükleri anda kısa zamanda dağılarak kökenlerine 

rücû ederler. İktidarlarını devam ettirmek için de her türlü istismarı yapmayı ve aldatmakla iş 

görmeyi “siyaset yapmak” olarak kabul edip bu konuda başarılı olanları hayranlıkla izlemeye 

devam ederler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİYASAL İSLAMIN ZAFERİ 

 

Referanduma ilişkin İslam dünyasında yapılan yorumlarda “Siyasal İslam” taraftarları 

AKP‟nin Siyasal İslamın temsilcisi ve başarısının da “Siyasal İslamın” başarısı olduğu 

yorumunu yapmaktadırlar. Ürdün‟de yayımlanan “Düstur” gazetesinde “El-Rayaşada” imzası 

ile yayımlanan bir yazıda Tayyip Erdoğan‟ın performansının Arap dünyasında hayranlık 

uyandırdığını ifade etmekte ve şöyle demektedir: 

“Referandum Türkiye‟nin yüzünü değiştiren siyasi bir depremdi. Bugünün, halka söz 

söyleme fırsatı vermesi açısından demokrasinin zaferi olduğu doğru. Türkiye‟yi gerçek rayına 

oturtmakta başarılı olan İslamcı AKP için de bir zafer. Fakat bazılarının terörle eş anlamlı 

kılmaya çalıştığı siyasal İslam için de bir zafer. Ayrıca ordunun aşırılıkçı laikliğinin 

özgürlüklerden mahrum ettiği ve tercihlerini altüst ettiği Müslüman Türk halkı için de bir 

zafer. Ayrıca Türklerin aradığı adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerlerin de zaferiydi.” 

İslam dünyasında Siyasal İslam “Cihad Şuuru” ile hareket eden ve iktidarı silahlı 

eylemlerle devirmeyi amaçlayan konumundan vazgeçmiş gözükmektedir. Demokrasi içinde 

demokrasiyi kullanarak iktidara gelme ve amaçlarını gerçekleştirme şekline dönüşmüştür. 

Artık “Demokrasi küfür değil, bir araçtır.” Onu en iyi şekilde kullanan ise MSP ile başlayan 

ve AKP ile devam eden siyasi bir süreçtir. AKP‟nin başarısını bu nedenle İslam dünyası 

hayranlıkla izlemektedir. 

Siyasal İslam siyaseti, devleti idareyi esas alan ve iktidara gelmek için çalışan siyasi bir 

yaklaşımdır. Siyasette amaç iktidar olmak olduğu için iktidara gelmek için her şey meşrudur. 

Dini ve ahlaki değerler basamak olarak kullanılır. Siyasal İslamın bu zaafından yararlanmak 

isteyen dış güçler ve bilhassa dünyayı idare etmeyi amaçlayan ABD bu zaaftan istifade 

edeceği açıktır. İşte “Ilımlı İslam Projesi” budur. ABD bu projesi ile “Radikal İslam” 

karşısında ehven-i şer olarak “Ilımlı ve Siyasal İslam” tezini ortaya atmış ve bu tezi ile gerek 

İslam dünyasında, gerekse dini cemaat ve tarikatlarda büyük destek ve sempati toplamıştır. 

ABD bu nedenle “Siyasal Ilımlı İslam” tezinin gereği olarak dini cemaat liderlerini 

ülkesinde krallar gibi misafir etmekte ve bunlarla İslam dünyasını kontrol etmektedir. 

ABD‟nin bu tavrı İslam‟a olan sevgi ve sempatisinden değil, kendi çıkarlarının gereğidir. 

Hatta bu tezi gereği Hüseyin Barak Obama gibi hem Zencilere hem İslam‟a yakın bir lideri 

devlet başkanı yaparak gerek Zencilerden gerekse İslam dünyasından büyük bir sevgi ve 

sempati topladığı bir gerçektir.  

2001 yılında yazmış olduğum “Cumhuriyetin Manevi Temelleri” isimli kitabımda 

“Siyasal İslam” konusunu ele almış ve şöyle demiştim. “Dinin siyasallaşması dine zarar veren 

bir gelişmedir. Tarihte Müslümanlar ve bilhassa „din alimleri‟ dini siyasetten uzak tutarak 

birliği, dayanışmayı camilerde ve vaizlerin, din bilginlerinin sözlerinde aramışlardır. Din 

önderleri olan mücedditler ve müçtehitler Müslümanları siyasi çekişmelerden uzak tutmaya 

çalışmışlardır. Bediüzzaman bu gerçeği „Şeytandan ve siyasetten Allah‟a sığınırım‟ şeklinde 

formüle etmiştir. Dinin siyasallaşması veya “siyasal İslam” düşüncesi hem dini gelişmenin ve 

din eğitiminin, hem de dindar demokratik cumhuriyetin önündeki engellerden birisidir.” (M. 

Ali KAYA, Cumhuriyetin Manevi Temelleri, 2001, s.260)  

Aradan geçen on sene içinde “Siyasal İslam” ABD‟nin de desteği ile büyük bir gelişme 

kaydederek AKP ile zafere ulaşmış gözükmektedir. Peki bu gelime dine, dini hayata ve din 

eğitimine faydası var mıdır? Bilakis dini hayatın aşınmasına ve din eğitiminin sadece dünyevi 

çıkarlar için yürütülmesine ve içinin boşalmasına katkı sağlamıştır. Bu ise din adına büyük bir 

hezimettir. Ve bir süre daha bunun böyle olacağı görülmektedir. Ama ne var ki, aklı uyutan 

zafer sarhoşluğu ile gerçekleri görmek mümkün değildir.  

 



Bu gün her konuda olduğu gibi AKP her ne kadar bu fikrimizi reddetse de ve 

reddetmeye çalışarak bizi yalanlasa da “siyasal İslamın temsilcisi olduğu” ve başarısının 

“siyasal İslamın zaferi” olduğu gerçeğini değiştirmeyecek bilakis güçlendirecektir.  

İşte bu nedenledir ki Sosyolog Prof. Şerif Mardin‟in Erdoğan‟ın AKP‟sinin 

Menderes‟in DP‟sine asla uyuşmadığını ve yerini alamayacağını söyleyerek köklerine dikkat 

çekmiştir. Böylece gerçeğe uygun bir tahlil yapmıştır. Siyasal bilimci, Fransız hukuk ve 

Anayasa hukuk uzmanı Maurice Duverger “siyasal partiler kökenlerine bağlıdır” diyerek 

gerçeğe parmak basmış, Şerif Mardin de bunu pratik olarak dile getirmiştir. Bu nedenle 

Erdoğan‟ın illüzyon ve ayak oyunları ile DP‟nin mirasına konma çabası havada kalmaktadır. 

Gerçekten de AKP‟den daha demokrat görünen ve Liberal olan ANAP DP‟nin mirasına 

konamamışken, AKP‟nin bunu iddia etmesi dahi siyaseti bilenlerce gülünç olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİYASİ MÜNAFIKLIK 

 

Hasan Celal Güzel siyasi kavramlara yeni bir terim kazandırdı. “Siyasi Münafıklık…” 

Sosyal ve siyasi hayata olumlu katkı sağlayamayanlar laf üretmekle hiç olmazsa literatüre bir 

hizmetimiz olsun diye düşünmüş olabilirler. Edebiyata müspet katkılarda bulunacak 

kabiliyetten yoksun olanların “Duvar yazıları” ve “Kamyon arkası yazılarla” Argo 

edebiyatına katkı sağlayarak hizmet etmedikleri söylenemez. Eh hiç olmazsa bu da bir 

katkıdır. Kendilerini alkışlamak lazım... 

Ne diyor değerli yazarımız ve konuşmacımız Hasan Celal Güzel bir bakalım. “Rahmetli 

Menderes ve arkadaşları iktidara gelmiş, rahmetli Menderes'i halkımız çok sevmiş, halka 

yakın tavırları çok hoşuna gitmiştir. Daha sonra iki kişi daha buna benzeyecektir. Rahmetli 

Turgut Özal ve şimdiki Başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan. Burada yiğidi öldürüp 

hakkını verelim. Ortada pek yiğit yok ama Süleyman Demirel de bir zamanlar halk tarafından 

tutulmuştur. Adam bizi senelerce aldattı. Kabul etmek lazım. Süleyman Bey gerçekten bir 

zamanlar halkın sevdiği bir liderdi. O zaman gerçek yüzünü görememiştik. Maskesi ortaya 

çıkmıştır. O maske hiçbir zaman Türkiye'nin değer yargılarına uymayan, tam bir siyasi 

münafık maskesini ortaya çıkaran bir maskedir.”  

http://www.samanyoluhaber.com/h_337828_demirelin-gercek-yuzu-ortaya-cikti.html 

http://www.haber7.com/haber/20091226/Guzel-Siyasi-munafik-yillarca-aldatti.php  

 

** 

Hasan Celal Güzel 1945 yılında Gaziantep‟te doğmuş Siyasal Bilgiler Fakültesinin 

İktisat ve Maliye Bölümünü bitirerek DPT‟de çeşitli kademelerde çalışmıştır. 1980 yılında 

Süleyman Demirel‟in 24 Ocak Kararları olarak bilinen kararların alınmasında ve uygulamada 

Turgut Özal ile beraber aktif rol almıştır.  Daha sonra 1983 yılında Turgut Özal kendisini 

Başbakanlık müsteşarlığına getirmiştir. 

1986 yılında girdiği araseçimlerde Anavatan Partisinden Gaziantep milletvekili olarak 

meclise girmiş Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapmıştır. 1987 yılında 

genel seçimde yeniden seçilerek meclise girmiş ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 

yapmıştır. Yaklaşık 2 sene bakanlık yapmış Dışişleri Bakan Vekilliğini de beraber yürüttüğü 

için olsa gerek bakanlığı Milli Eğitimin en pasif dönemi olarak tarihe geçmiştir. 

1989 yılında Turgut ÖZAL‟ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra ANAP Olağanüstü 

Kongreye gidince Parti Genel Başkanlığına aday oldu; ancak Turgut Özal‟ın desteğini alan 

Yıldırım AKBULUT‟a yenildi. 1991 yılında yapılan ANAP Genel Kongresinde Mesut 

YILMAZ ANAP Genel başkanı seçilince ANAP‟tan ayrılarak Yeniden Doğuş Partisi 

(YDP)‟yi kurdu ve Genel başkanlığına getirildi. Halka sempatik gözükmek ve kendisini 

sevdirmek için her önüne gelen seçmene sarılıp öpmekle şöhret kazanan Hasan Celal GÜZEL 

1995 seçimlerinde % 0.34 ve 1999 seçimlerinde de % 0.14 oy oranı ile sıfırın altında kaldı. 

Nihayet değil halka sempatik gözükmek kendi parti yönetimine dahi sempatik gözükerek 

sözünü dinletemedi ve parti yöneticileri genel başkana sormaya dahi gerek görmeden partisin 

Genç Parti Genel Başkanı Cem UZAN‟a sattılar. Bu haberi basından duyan Hasan Celal 

GÜZEL partisine sahip çıkmak için mahkemeye koştu ama partisini Cem UZAN‟a 

kaptırmaktan kurtaramadı.  

Bundan sonra “Siyaset bana göre değil” diyen H. Celal GÜZEL 1994 yılında “Yeni 

Türkiye” isimli 2 aylık akademik dergi çıkarmaya ve dergisini bir okul haline getirmeye 

çalıştı. “Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi” adı altında bir merkez kurarak 

“Demokrasi” üzerine çalışmalar yaptı, makaleler ve kitaplar yayınladı. 1998 Cumhuriyetin 75. 

Yılı 5 cilt “Cumhuriyet” çalışması ve Osmanlı‟nın 700. Yılı münasebeti ile 12 ciltlik 

“Osmanlı Araştırmaları” ve 2002 yılında da 21 ciltlik “Türkler” çalışmasını gerçekleştirdi.  



Halen Radikal gazetesinde yazarlık yapan H. Celal GÜZEL yazarlık yanında çağrılan 

yerlere giderek konuşmalar yaparak okuyucuları ve dinleyenleri yüksek fikirlerinden istifade 

ettirmeye çalışmaktadır.  

 

** 

Hayatını, çalışmalarını ve başarılarını gördüğümüz Hasan Celal Güzel sonunda dikkat 

çekebilmek için siyasi literatürü değiştirmeye, yeni terimler üretmeye, bunları da halkın 

sempati ve sevgisini kazanmak için en popüler isimlere izafe etme stratejisini yürütmeye karar 

verdiği anlaşılmaktadır.  

Hasan Celal Güzel gerçekten haklıdır. Dediği gibi bu ülkede bütün sıkıntıların kaynağı 

ve sebebi 40 yıllık siyasi çalışmaları ile 6 defa ihtilal ve muhtıralarla giden ve 7 defa halkın 

sevgi ve sempatisi ile tekrar gelen, 7 defa Başbakanlık ve 1 defa Cumhurbaşkanlığı yapan 

Sayın Süleyman DEMİREL‟dir. 

Demirel neden siyasi münafıktır?  

Bunu maddeler halinde yazarak ona sevgi ve sempati duyan halkı uyarmak gerekir. Ta 

ki bir daha siyasete atılır da yeniden iktidara talip olursa kendisine sevgi ve sempati duyularak 

oy verilmesin. 

Bu ülkede “müslümanım” demenin suç sayıldığı zaman “Herkes göğsünü gere gere 

müslümanım diyecektir” dediği için... 

Bir Başbakan olarak ilk defa Cuma Namazı kıldığı ve “Ramazan bayramı mesajı” 

yayınladığı için… 

Diyanet İşleri Başkanlığına İmam Kadrosu açarak imamları cemaatin ve derneklerin 

insafından kurtardığı için… 

Bağkur Emekliliği çıkararak esnafın emekli olmasını sağladığı için… 

65 yaş maaşı çıkararak yaşlıları devlet koruması altına aldığı için…  

Yeşil Kartı çıkararak hiçbir güvencesi olmayan 8 milyon fakir vatandaşa devlet 

güvencesine aldığı tedavi ve ilaç imkânı sağladığı için… 

Ülkenin doğusundan batısına yollar yaparak her yere ulaşım imkânı sağladığı için… 

İktidarı döneminde ülkeyi % 3 enflasyon ve % 7 büyüme ile ülke ekonomisini çağdaş 

dünya ve gelişmiş ülkelerle yarışma başarısı gösterdiği için… 

Ülkeyi fabrikalarla, barajlarla donattığı ve milyonlarca çiftçiye ve işçiye iş imkânı 

sağladığı için… 

Okullar, hastaneler ve her ile bir üniversite açarak gençlere okuma imkânı sağladığı 

için… 

450 İmam Hatip Lisesi ve 21 İlahiyat Fakültesi açarak “Din Eğitimine” gereken önemi 

verdiği için… 

1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayı Arabistan‟a göndererek İslam Ülkeleri ile 

kopmuş olan münasebetleri yeniden tesis ettiği için… 

İktidarda olduğu dönemde “dine zarar verecek” hiçbir yasa, yönetmenlik, kanun ve 

kararname çıkarmadığı ve çıkaracak olanlara engel olduğu için… 

İlk İslam Konferansını İstanbul‟da toplayarak İslam Birliğini sağlamaya çalıştığı için… 

12 Mart 1971 İhtilalini muhtıraya çevirtme ve muhtırayı yapanları da 1973 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saf dışı bırakma başarısı gösterdiği için… 

12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra ihtilalcilerin 10 yıllık siyaset yasağını 5 yıl içinde 

milletle bütünleşerek kaldırdığı ve Demokrasi zaferi kazandığı için… 

 Devletin bütün imkânlarına ve ANAP iktidarının bütün gayretleri ile çalışmalarına 

rağmen DP ve AP devamı olarak kurduğu DYP‟yi 1993 yılında yeniden iktidara taşıma 

başarısı gösterdiği için… 



28 Şubat 1997 İhtilalini siyasi manevraları ile önleyerek 22 maddelik “28 Şubat 

Kararlarını” yumuşattığı, meclisin ve hukukun üstünlüğünü koruyarak “Demokrasiye” işlerlik 

kazandırdığı ve demokrasi ile bu işler yürümez diyenleri mahçup ettiği için…  

Cumhurbaşkanlığı döneminde tarafsız bir Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönettiği ve 

Hukukun Üstünlüğü ilkesini koruduğu ve ülkede hiçbir etnik ve ideolojik kamplaşmaya 

imkân vermediği için… 

 

**     

Hasan Celal Güzel‟in siyasi anlayışında siyaset halka sempatik gözükmektir. Sempatik 

gözükmek için yapılan her şey halka hizmettir. Adnan Menderes, Turgut Özal ve Tayyip 

Erdoğan bunu çok güzel başarmışlardır. “Halka hizmet” zor zenaat… Ancak Menderes ve 

Demirel gibi liderlere yakışır; ama bu Hasan Celal Güzel‟in hayatında başaramadığı bir 

zenaat olduğu için hizmetlerinden bahsetse adama sorarlar “Sen ne yaptın?” Bu soruya 

muhatap olmamak için işin bu tarafına bakmaktan çekiniyor ve sempatik olmakla halkın 

sevgisini kazanmayı prensip olarak kabul ediyor… Kendisi bunu başaramadığı için olsa gerek 

liderlere de bu gözle bakıyor… 

“Asiller idare eder, acizler şikâyet eder, basitler iftira eder” diye bir söz vardır. Her 

nedense tarih boyunca iyi idarecileri kıskanan pek çok küçük insan olmuştur. Çalışan ve 

başaran insanların başarısızlığı için çalışan ve sonda da “bakınız başaramadı” diye 

başarısızlıklarını fırsata çevirmeye çalışanların başarılı olduğunu da tarih yazmamaktadır.  

Hasan Celal Güzel‟in başarılı bir siyasi olan, ülkenin kendisine çok şey borçlu olduğu, 

eserlerinin kendisini övdüğü için başarısını başkasının övmesine gerek duymadığı Demirel 

aleyhindeki sözlerini değil de başarılarını yazabilmeyi çok isterdim… Yine de Hasan Celal 

Güzel‟in “Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi” kurarak siyasete fikir bağlamında da 

olsa yaptığı hizmetlerini görmezlikten gelemeyiz. Kendisini bu çalışmalarından dolayı tebrik 

etmemek hakperestliğe elbette yakışmaz… 

Çalışmalarının yayınlandığı sitenin linkini vererek meraklıları yapılan çalışmalardan 

istifadeye davet ediyoruz. http://www.yeniturkiye.com/index.asp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÂKİMİYET-İ MİLLİYE VE DEMOKRASİ 

 

İslam ve Demokrasi arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken zihinlerin takılıp kaldığı yer 

“Hâkimiyet” yani “egemenlik ve siyasal iktidarı kimin kullanacağı” problemidir. Acaba 

yasaları meclis yaparsa ve halkın iradesi en yüksek yetki mercii olursa Allah‟ın hâkimiyetine 

bir noksanlık gelir mi? Hüküm ve hâkimiyet Allah‟ın elinden çıkar mı? Peki, Allah 

görülmeyen bir varlık olduğuna göre, onun iradesini kim, kimler ve nasıl hâkim kılacaktır? Bu 

husus Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da tartışma konusu olmuştur. İslam dünyasında bu tartışma 

Hz. Ali (ra) döneminde başlamıştır. Zamanımızda da maalesef tartışılmaya devam etmektedir. 

Demek henüz tam olarak çözüme kavuşmamıştır.  

Bilhassa “Tevhit” hakikatini “siyasal iktidarın birliği ve topluma hükmetme gücü” 

olarak görme ve algılama yanlışına sahip olanlar “Hâkimiyet Allah‟ındır” diyerek insan 

iradesini bu konuda etkisiz ve yetkisiz olduğunu savunmaktadırlar. Aksi olur da insan bir 

konuda siyasi hüküm verecek olursa Allah‟ın hâkimiyetine karışmak gibi büyük bir günaha, 

hatta küfre gireceğini iddia edecek derecede işi ileri boyuta taşımaktadırlar.  

Bu konuda yüce Allah‟ın Kur‟ân-ı Kerimde geçen “Onlar câhiliyye zannı ile „Emir ve 

idarede bizim payımız nedir?‟ diyorlar. De ki: „Emir ve idare bütünüyle Allah‟ındır.” (Âl-i 

İmran, 3:154) “Allah ve resulü bir konuda hükmünü verdiği zaman, mü‟min erkeklerin ve 

mü‟min kadınların başka seçeneği ve tercih hakkı olmaz. (İtaat etmekle mükelleftirler.) 

Allah‟a ve Resulüne isyan edenler ise apaçık bir sapıklığa düşmüştür.” (Ahzap, 33:36) “Şunu 

bilin ki, aranızda Allah‟ın resulü vardır. Eğer işlerin birçoğunda o size uymuş olsaydı 

sıkıntıya düşerdiniz” (Hucurat, 49:7) “Hüküm ancak Allah‟ındır.” (En‟am, 6:57) “Dikkat 

edin, hüküm Allah‟ındır.” (En‟am, 6:62) “Allah‟ın hükmü ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta 

kendileridir” (Mâide, 5:44) ayetlerini delil olarak ileri sürmektedirler.  

Usuli‟d-din ulemasından İmam-ı Gazali der ki “İlim, ilim sahibinin hakikati anlamasına 

perdedir. Zira bir şeyi bildiğini zanneden onun hakikatinden mahrum kalır.” Zamanımızın 

ilim adamları da “Gerçekler detaylarda ve ayrıntılarda gizlidir; ayrıntıyı atlarsanız gerçeği 

bulamazsınız” demektedirler. Biz de yüzeysel bilgilerimizi biraz derinleştirelim. Detaylara ve 

ayrıntılara şöyle bir göz atalım. 

Hâkimiyet kavramının iki yönü olduğu gerçeğini kimse inkâr edemez. Birincisi 

“kozmik ve madde âlemindeki hâkimiyettir” ki “Yaratma da emir de Allah‟a aittir.” (Â‟raf, 

7:54) Bu konuda kimsenin şüphesi yoktur. İkincisi ise, insanlık âleminde ve sosyal hayatta 

“siyasal erk” dediğimiz “yönetim” ve “siyasal egemenlik”tir. Tartışma bu sahada cereyan 

etmektedir.  

“İhtiyaç medeniyetin üstadıdır.” Devletin varlığı insan ihtiyacından doğmuştur. 

İnsanların “güvenlik ve hukukunun korunma” ihtiyacı idareciyi, toplumun gelişmesi de 

devleti, devletin gelişimi ise kurumların teşekkülünü ve gelişimini sağlamıştır. Devlet insanın 

dünyevi ihtiyaçlarından doğduğu ve dünyaya ait ihtiyaçlarına cevap verdiği için dinin emri 

değildir. Nasıl ki çalışmak ve yemek insanın temel ihtiyacıdır; bundan dolayı Allah‟ın 

“çalışınız” ve “yaşamak için yiyiniz” emri yoktur. “Hakka ve hukuka riayet ediniz, haksız 

kazanç edinmeyiniz” ve “helal ve temiz şeyleri yiyiniz ve yerken israf etmeyiniz” emirleri 

vardır. Aynı şekilde devlet ve idarecilik emir değildir; ama “idarecinin adil olması” 

emredilmiştir.  

Devlet doğası gereği ırkî olduğu için dinin devleti olmaz; ancak milletlerin devletleri 

vardır. Din ise devletler üstüdür. Devletin hâkimiyeti maddidir, dinin hâkimiyeti ise 

mânevidir. Din akl-ı selim sahipleri tarafından kabul edilir, kalplere ve gönüllere hükmeder. 

Bunun için devletin hâkimiyeti cüz‟î, hükmü geçici ve devamlılığı sınırlıdır. Din ise insanın 

olduğu her yerde vardır ve hükmü ebedidir.  

Bir devletin varlığının temel şartı, egemenliğinin alameti kendi başına karar verme, 

bağımsızlığını ilan etme, vergi koyma, savaş kararı alma, yönettiği halkını refah ve güvenlik 



içinde yaşatmak için kanun yapma ve kural koyma gibi hususlarda bağımsız olması, yani 

“karar verme” ve bunu “uygulatma” kabiliyetine sahip olması gerekir. Çağdaş dünyada 

egemenlik mutlak değildir. Uluslar arası sözleşmeler, genel hukuk ve ahlak kuralları ile 

kısıtlanarak keyfilikten arındırılmaya çalışılmaktadır.  

Her şeyden önce kevnî/ontolojik hakimiyet Allah‟a aittir. Şirke ve iştirake yer yoktur. 

Allah‟ın kâinata koyduğu “Sünnetullah” denen “fıtrî şeraite” uymak iradî değil zorunludur. 

Ancak insanın iradesine hitap eden “teklifî şeraite” uyup uymama konusunda insan hürdür. 

Uyulmadığı zaman cezası dünyevî değil uhrevîdir. Dolayısıyla siyasal alanda insana hürriyet 

verilmediği, her şeyin Allah‟ın iradesi ile belirlendiği ve insanın buna uymaya mecbur olduğu 

düşüncesi doğru değildir.  

İslam inancına göre insan iradesi dâhilinde olan hususlarda hürdür. Allah‟ın emir ve 

yasakları insan iradesini kısıtlayıcı ve zorlayıcı değildir. Bilakis insan hürriyetinin önündeki 

engelleri kaldırmaya yöneliktir. İnsanın hâkimiyet ve hürriyet alanı çok geniştir. “İnsan 

yeryüzünün halifesidir.” (Bakara, 2:30) İnsanın yeryüzünde halife olması, Allah‟ın 

hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. (İşaratu‟l-İ‟câz, 2006, s. 424) Allah‟ın 

insan iradesi ve hâkimiyeti konusundaki iradesi ise Kur‟ân-ı kerimde belirlenmiştir. Allah‟ın 

bu konudaki emri ve kanunu ise “Yöneticisini ehil olanlardan seçmesi (Nisa, 4:58) ve seçtiği 

bu yöneticiye itaat etmesidir.” (Nisa, 4:59) Yöneticiye emri ise “İstişare ile hareket etmesi” 

(Şura, 42:38) ve “Adil olmasıdır.” (Nisa, 4:58) İstişare ve adaletin gereği ise “Hüküm 

çoğunluğa göre verilir” (Münazarat, 81) kuralına göre çoğunluğun kabul ettiği şekilde 

hükmetmektir. Adil olan ve Allah‟ın iradesine uygun olan da budur. Bu hususun tatbikatı 

“Asr-ı Saadet” döneminde “Hulefa-i Raşidin” tarafından uygulanarak gösterilmiştir.  

Siyasal bilimciler ve siyaset uzmanları Allah‟ın emri olan “idarecinin seçim ile 

belirlenmesine” ve seçilenlerin de kurumlar ve kurullarını “İstişare” ile yönetmesine 

“Demokrasi” adını vermektedirler. Bediüzzaman da böyle bir devlet idaresine 

“Demokratların” idaresi demiş ve desteklemiştir.  

Bu durumda Bediüzzaman “Emir ve idare bütünüyle Allah‟ındır.” (Âl-i İmran, 3:154) 

ayetine zıt mı hareket etmiştir? Asla ve kat‟â! Bu ayet bize Meşrutiyet ve Demokratik 

idarenin Allah‟ın iradesine uygun bir idare olduğunu anlatmaktadır. Câhiliye zannı gibi “keyfî 

ve baskıya dayanan bir idareyi istemeyin” “seçime ve istişareye dayanan” Allah‟ın iradesine 

uygun olan ve sizin hür iradenizin de kullanımını sağlayan böyle bir idareyi benimseyin 

demektedir. Sahabelerin uyguladığı meşrutî, cumhurî ve demokratik idare akla, mantığa, 

şeriate ve yukarıdaki ayete daha uygun değil midir? 

“Hâkimiyet Allahındır” diyerek Allah adına kendi irade ve yorumlarını “egemen” 

kılmak ve “üstün irade” olarak görmek çok büyük yanlıştır. Bu yanlış irade kullanımından 

dolayıdır ki muharref Hıristiyan ruhanileri Hz. İsa adına “kilise hâkimiyeti” ile Avrupa‟da 

“Skolastik” bir dönem yaşatarak “istibdadın en dehşetlisini” uygulamıştır. Tarih buna şahittir. 

Sahabeler ise asla “Allah adına” hareket etmemişlerdir. Hz. Ebubekir (ra) “Ben Resulullah‟ın 

halifesiyim” derken, Hz. Ömer (ra) “Ben mü‟minlerin işlerini yapmak üzere seçilmiş bir 

emirim. Bana Allah‟ın halifesi ve Resulullahın halifesi demeyin. Mü‟minlerin emiri, 

“Emire‟l-Mü‟minin” deyin demiştir.  

Hâkimiyetin kullanımında en doğru yol ve usul “milletin hâkimiyeti” prensibi ile 

hareket etmektir. İslam mütefekkirleri ve bilhassa Bediüzzaman “Meşrutiyet hâkimiyet-i 

millettir. Siz de hâkim oldunuz” (Münazarat, 1996, s. 23) demektedir. Millet iradesinin 

hâkimiyeti ile “Hüküm Allahındır” “Allah ve resulü bir konuda hükmünü verdiği zaman, 

mü‟min erkeklerin ve mü‟min kadınların başka seçeneği ve tercih hakkı olmaz. Allah‟a ve 

Resulüne isyan edenler ise apaçık bir sapıklığa düşmüştür” (Ahzap, 33:36) ayetlerinin anlamı 

doğru olarak anlaşılmış ve yerli yerine oturmuş olur.  

Cahil gençlerden oluşan ve yüzeysel olarak ayetlere bakıp derinlemesine düşünme 

melekelerini çalıştırmayan “Hariciler” “Hüküm ve hâkimiyet Allah‟ındır. Yâ Ali! Sen 



Allah‟ın hükmü ile hükmetmediğin için küfre girdin” diyerek Hz. Ali gibi “İlmin şehri” olan 

şanlı sahabeye ve seçilmiş devlet başkanına savaş açtıkları bir gerçektir. Hâricî mantığı ve 

basit bedevî düşüncesi ile Kur‟ân-ı Kerimi ve Allah‟ın ayetlerini anlamaya çalışmak elbette 

bizi hak ve hidayete irşat etmez.  

Bediüzzaman hazretleri “Divan-ı Harb-i Örfî” tarafından “Sen de mi şeriat istiyorsun?” 

diye sorgulandığı zaman bir taraftan “Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye 

hazırım! Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adalet-i mahz ve fazilettir” derken (Divan-ı Harb-i Örfî, 

19) diğer taraftan “Meşrutiyet, adalet ve şeriattır” (s.23) diyor ve “Meşrutiyet-i meşrua” diye 

kayıt falan koymuyordu. Şeriat ile meşrutiyet arasında çelişki olsaydı Bediüzzaman her ikisini 

birden savunur muydu? Asla! Şeriatın siyasi hayatta uygulaması meşrutiyet ve onun daha 

gelişmiş şekli demokrasidir. Bediüzzaman bunu nazara veriyor, “Meşrutiyeti şeriat namına 

alkışlıyordu.” (s. 24) 

Siyasi hayatta hüküm ve hâkimiyetin insanlarda ve kamuoyunda olması “Allah‟ın 

hâkimiyetinin sınırlanması” anlamına gelmez. İnsana hürriyet veren ve hükmetme yetkisi ile 

donatan Allah‟tır. Allah‟ın iradesi insanın iradesini hür olarak kullanması yönündedir. Hal 

böyle olunca hâkim olan Allah‟ın iradesidir. Çünkü bilginler “Allah hükmünü milletin iradesi 

ile ortaya koyar” demişlerdir. İnsan bunun gereğini yapmadığı zaman Allah‟ın iradesine 

uymamış olur. 

“Demokrasi/meşrutiyet hâkimiyet-i millettir” (Münazarat, 23, 42, 79) diyen 

Bediüzzaman “Meşverette de hüküm ekserindir” (s. 41)  “İcma-i ümmet şeriatta bir delil-i 

yakînidir. Rey-i cumhur, şeriatta bir esastır. Meyelân-ı âmme şeriatta muteber ve 

muhteremdir” (s.40) buyurarak toplumun ve kamuoyunun hüküm verme ve iradesini ortaya 

koymasının şeriata uygun olduğunu açıkça belirtir.  

Osmanlı‟nın meşrutiyete geçmesi ve Meclis-i Mebusanın “Kanun-i Esasi”yi kabul 

ederek yeni kanunlar yapmasına bir kısım “ulema-i zahir” şeriat namına kendi akıllarına göre 

Araptan sonra İslâmiyetin kıvamı olan Türkleri tadlil ediyorlardı. Hatta bir kısmı o derece 

tecavüz etti ki, ehl-i kanunu tekfir ederdi. Kânun-i Esasiyi ve Hürriyeti tekfire delil 

gösterirlerdi. “Allah‟ın hükmü ile hükmetmeyen kâfirlerdir” ayetini de delil gösterirlerdi. 

Bediüzzaman bu düşüncenin yanlış olduğunu açıkça belirtir. “Biçare bilmezdi ki 

„hükmetmemek‟ „tasdik etmemek ve kabul etmemek‟ anlamındadır” (Münazarat, 124) 

ifadeleri ile izah eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri gerek Divan-ı Harb-i Örfi‟deki müdafaasının, (Bu 

müdafaa bir nefis müdafaası değil, Meşrutiyetin/demokrasinin müdafaasıdır) gerekse doğuda 

aşiretlere meşrutiyeti anlatmasının amacını: “İsterim ki meşrutiyet ve hürriyet-i şer‟iyenin 

sünnetini onlara ezber ettireyim” (Münazarat, 109) cümlesi ile ifade etmiştir. 

Sonuç olarak şunu belirtmek gerekir. İslam dünyasının ve bilhassa ülkemizin en önemli 

problemi siyasidir. Bediüzzaman‟ın anlatmak istediği “İlkeli demokrasi/meşrutiyet ve 

cumhuriyet” konusunda mutabakat sağlanmadıkça ne ülkenin birliği ne de İslam birliği 

mümkün görünmemektedir. Bunun yolu da Bediüzzaman‟ın “Münazarat” ve “Divan-ı Harb-i 

Örfî” isimli eserlerini okuyarak yine Bediüzzaman‟ın doğudaki aşiretleri irşat etmeye çalıştığı 

gibi milleti irşat etmeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet etmektir. Şerait namına 

demokrasiyi desteklemek ve “demokrasinin ve hürriyet-i şer‟iyenin sünnetini ezberlemek ve 

başkalarına da ezber ettirmektir.”   

 

 

 

 

 

 

 



SİYASİ TARAFGİRLİK 

 

Nasıl ki mevsimlere göre insanların rağbet ettiği mallar değişir. Zaman zaman birer mal 

revaç buluyor. Aynen bunun gibi âlem sergisinde ve sosyal hayatta da her asırda birer metâ 

rağbete mazhar olur. Fikirler onun etrafında döner ve insanlar onu elde etmek için çalışırlar. 

Bu zamanda en mergup meta ve herkesin kazanmaya çalıştığı ve peşinden koştuğu şey, dünya 

hayatının saadeti, zenginlik ve siyasi ikbaldir. Bu nedenle siyaset herkesin ilgi alanına 

girmektedir. Kimi makam ve mevki için, kimisi de makam sahiplerinden menfaat elde etmek 

için siyaset ile hararetle ilgilenmekte ve diğer hususları ikinci üçüncü dereceye atmaktadır. En 

dindarı da siyasi haberleri dinlemek ve siyasi boğuşmaları takip etmek için camiyi ve cemaati 

terk etmekte ve namaz gibi en birinci derecedeki bir ibadeti ertelemekte ve hatta terk 

etmektedir.  

Siyasete rağbet de insanları yalancılığa ve yalan propagandalara sevk etmekte ve 

yalancılık doğruluğa tercih edilmektedir. (Sözler, 2004, s. 779, 785) siyasi propaganda yalana 

fazla revaç verdiği için yalanın müthiş çirkinliği gizlenerek doğruluğun parlak güzelliği 

görünmemeye başladı. Bu nedenle doğrular rağbetten düşerek yalancılar meydan aldı. (Sözler, 

795) Particilik taraftarlığı ile insanlar sempati duydukları liderlerin ve dostlarının hatırı için 

onların yalanını ve cerbezesini muhalifinin doğrusuna tercih eder oldu. Hatta o dereceye vardı 

ki “Siz falana inanıyorsunuz da bana neden inanmıyorsunuz?” gibi şantajlar dahi olayın 

doğruluğu için delile tercih edilir oldu.  

Siyasetin bu çirkin yönünden dolayı Bediüzzaman yalancılık ve menfaat üzerine 

kurulan siyasetten Allah‟a sığınır. Bediüzzaman‟ın günümüz siyasetinden uzak durmasının 

çeşitli sebepleri vardır. Bunları birkaç madde zımnında ele alacak olursak: 

Birincisi: Menfaati esas tutan siyaset canavardır. Aç canavara karşı sevgi ve muhabbetle 

yaklaşmak onun merhametini değil iştihasını açar. Sonra döner dişinin ve tırnağının kirasını 

da ister. (Sözler, 1150) Bediüzzaman siyasetin bu çirkin yüzünden Allah‟a sığınmıştır.  

İkincisi: Günümüz siyaseti çoğunluğun rahatını azınlığa feda ederek azınlıktaki zâlim 

siyasiler avamın çoğunu sıkıntıya ve huzursuzluğa kurban etmiştir. Kur‟anın adaleti bir 

masumun hakkını umum insanlığa da feda etmezken “Cemaatin selameti için fertler feda 

edilir” “Vatan için her şey feda edilir” diyerek insanların kanlarının dökülmesine göz 

yummakta ve toplumu büyük bir anarşiye ve huzursuzluğa giriftar etmektedirler. Maalesef 

hırs ve heves yolunda dünyayı harap eder ve insanları imha etmeye göz yumar. (Sözler, 1168) 

İşte zulüm ve haksızlıkların kaynağı olan böyle bir siyasi anlayıştan Bediüzzaman Allah‟a 

sığınmaktadır. 

Üçüncüsü: Siyaseti dinsizliğe alet eden bir siyasi anlayıştan da Bediüzzaman Allah‟a 

sığınmaktadır. Bu siyasiler önce inananları dini siyasete alet etmekle itham ederler ve irtica 

çığlıkları atarak dini hayatı yaşamalarına engel olmaya çalışırlarken, diğer taraftan da 

dinsizlik düsturlarını kanunlara bağlamak gibi en zalimane bir yola tevessül ederler ki işte 

siyasetin bu çirkin yönünden de Bediüzzaman Allah‟a sığınmıştır. 

Dördüncüsü: Siyaseti dinsizliğe alet edenlere mukabil “Din elden gidiyor!” diye iyi 

niyetle din namına ortaya çıkıp İslam ahlakının bozulduğu, imanın zaafa uğradığı, dinden ve 

ahret duygusundan uzaklaşıldığı ve inananların da ister istemez siyasi ikbal ve menfaat 

kaygısına düşerek tarafgirane davrandığı böyle bir zamanda „dini değerleri ihya edeceğiz diye 

ortaya çıkıp dünyaya ve menfaate alet etmek durumunda kalanların, siyaset namına ve 

tarafgirane tavırlarından da Bediüzzaman Allah‟a sığınmaktadır. Zira din tarafgirliği 

kaldırmaz. “Bizim partiden değilseniz sizin imanınızdan ve dini değerlerinizden de şüphe 

duyarım” anlayışı en çok “İman kardeşliği” prensibini zedeler. İnananlar arasında birliği değil 

ayrılığı körükler. Bu ise her şeyden önce dine aykırıdır. Nitekim bu gibi olayları son kırk 

senedir yaşayarak epey tecrübe sahibi olduk. Din adına ortaya çıkıp inananların temiz 

duygularını istismar ederek iktidar olanlar dine hizmet etmek, din kardeşliğini ve “Şeâir-i 



İslamiyeyi” ihya etmek yerine menfaat elde etme, makam ve mevki hırsı ile hareket etme 

seviyesizliğine ve bunun için de tarafgirane ve rakibane tavırlara girmektedirler. Bu ise başta 

da ifade ettiğimiz gibi zulmün ve haksızlığın temelini oluşturmaktadır. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri durumun böyle olacağını bildiği için din adına 

siyasete girmek isteyenlere asla müsamaha ile bakmamış ve engel olmaya çalışmıştır. Nitekim 

Eşref Edip gibi çok değerli dostları “İslam Demokrat Partisi” gibi siyasi teşebbüslere girince 

talebelerini ikaz etmiş ve “Eşref Edib kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve 

Sebilürreşad'da makale yazan ve şimdi vefat eden çok kıymetli kardeşlerimin mümessili ve 

hakikî İslâmiyet mücahitlerinden bir kardeşimdir ve Nur'un bir hâmisidir. Ben vefat etsem de 

Eşref Edib, Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum. Fakat Nur 

Risalelerinin ve Nurcuların siyasetle alâkaları yok ve Risale-i Nur, rıza-i İlahîden başka hiç 

bir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'un mensubları, içtimaî ve 

siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman 

hakikatlarını ehl-i dalaletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları 

takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz, fakat siyaset noktasında değil. Çünki iman 

dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost düşman derste fark etmez. Hâlbuki 

siyaset tarafgirliği, bu manayı zedeler. İhlas kırılır. Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz 

işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip Nur'u hiç bir şeye âlet etmediler. Siyaset topuzuna el 

atmadılar. Hem Nur Risaleleri küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altındaki anarşiliği 

ve üstündeki istibdad-ı mutlakı kırdığı cihetle, bir nevi siyasete teması var tevehhüm edilmiş. 

Halbuki Nur'un tercümanı, bir tek mes'ele-i imaniyeyi dünya saltanatına değişmediğini 

mahkemelerde dava edip yirmi beş sene tarz-ı hayatıyla ve emarelerle isbat etmiştir” 

(Emirdağ Lâhikası, 2006, s. 545) diyerek onların dine ve imana olan hizmetlerini takdir 

etmekte ve dostluğunu kabul etmektedir; ancak siyasi çıkışlarını tasvip etmemektedir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Güneş gibi hakikat-i imaniye ve Kur‟âniye, yerdeki 

muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve âlet olmadığı gibi; o hakikati cidden tanıyan, değil küre-

i arzdaki hâdisata belki kâinata da âlet edemez” buyurmaktadır. 

Sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları maalesef insani ve İslami 

değerleri törpülemeye ve insanları muhteris birer canavar, merhametsiz ve kardeşlik 

duygularına zarar vererek tahribine devam etmektedir. Gafletin en dehşetlisi bu nevi siyasi 

boğuşmalarla ortaya çıkmakta ve bundan istifade eden şuurlu düşmana şuursuz bir şekilde alet 

olarak ülke ve vatan zararına sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “İnsan zalim ve cahildir” (Ahzab, 33:72) buyurur. Bunun 

en bariz ve en geniş örnekleri bu asrın siyasi boğuşmalarında açıkça görmek mümkündür. 

Dolayısıyla bu gibi siyasi cereyanlara değil taraftar olmak veya merakla takip etmek ve 

onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerini seyretmek, 

belki o acib zulümlere bakmak da câiz değildir. Çünkü zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, 

zâlim olur. Meyletse “Zulme azıcık da olsa meyletmeyiniz; yoksa cehennemin dehlşetli ateşi 

size dokunur” (Hud, 11:110) ayetinin tehdidine mazhar olur. (Kastamonu Lâhikası, 2006, 

s.294) 

Bu asırda bilhassa ülkemizde ehl-i dalalet ve ilhadın halkı ve inananları ezmesinin 

altında maalesef saf ve samimi mü‟minlerin safderunluğu ve siyasi taraftarlığı yatmaktadır. 

Her nevi kötülük saflıktan ve iyi niyetten kaynaklanır. İyiliğin iyilik, hayrın hayır olması 

sadece niyete bakmaz, sonucuna bakar. Amelin sonucu iyi ise o amel iyidir. Kötü ise başının 

iyi olması ve niyetin halis olması onu değiştirmez. Bunun içindir ki peygamberimiz (sav) 

“Allahım! Amellerimizin sonunu hayreyle ve bizi hayırlı amellere muvaffak kıl!” şeklinde 

dua etmiş ve bizim de böyle olmamızı ve bu şekilde dua etmemizi istemiştir.  

Bu nedenle Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ehl-i imanı ikaz ederek şöyle buyurur: 

Bu asrın acib bir hassasıdır. Elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehl-i 

İslâm'ın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenâbâne afvetmesi; ve bir tek 



haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler mânevî ve maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan 

bir tek haseneyi görse, ona bir nevi tarafdar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalîl olan ehl-i 

dalâlet ve tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatâsına terettüb eden 

musibet-i âmmenin devamına ve idamesine belki teşeddüdüne kader-i İlâhiyyeye fetva 

verirler; biz buna müstehakız derler.” (Kastamonu Lâhikası, 2006, s.48)  

İşte bu zamanda zulüm ve haksızlıkların devam ediyor olmasının altında ehl-i islamın 

safderunluğu ve siyasi taraftarlıkları yatmaktadır. Bu nedenle ehl-i imana yol gösterecek ve 

istikamet tayin edecek olan Nur Talebelerinin uyanık ve akıllı olmaları çok daha büyük önem 

arz etmektedir. Yoksa Risale-i Nur Talebeliğine liyakat kesbetmemiş olurlar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİYASETİN GENEL TABLOSU 

 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1957 yılında talebelerine yazdığı bir mektubunda 

“Bu vatanda şimdilik dört parti var” (Emirdağ Lahikası, 2006, s. 746) demişti. Şimdilik kaydı 

o güne ait bir tabloyu yansıtmıyordu; genel ve her zaman geçerli olan ve siyasi partilerin 

oluşturacağı kıyamete kadar devam edecek olan genel bir felsefeyi ifade ediyordu. 

Daima şahıs ve partizan odaklı siyasetten kaçan, “fikir odaklı” siyaset yapan ve “İslam 

siyasetinin genel felsefesini” ders veren Bediüzzaman o günün mevcut yapısında üç parti 

olduğu halde “Bu vatanda şimdilik dört parti var” diyordu. “İttihad-ı İslam Partisi” ise o gün 

mevcut olmadığı gibi günümüzde de mevcut değildir. O halde Bediüzzaman mevcut yapıyı 

değil, sosyolojik olarak her ülkede ve siyasi hayatta olan ve olabilecek olan siyasi yapıyı kast 

ettiği açık şekilde anlaşılmaktadır.  

Bediüzzaman mektubunda dört partiyi şöyle kategorize eder:  

1. İttihad-ı İslam Partisi: Din adına ortaya çıkması muhtemel olan partinin felsefesidir. 

Potansiyel olarak her İslam ülkesinde mevcut olan siyasi oluşumdur. İdeal bir siyasi 

felsefedir. Bediüzzaman din adına siyaset yapılamayacağını ve bunun şartlarının çok ağır 

olduğunu ancak bu şartlara uygun bir toplumun % 60-70 tam mütedeyyin bir toplumun 

bulunması halinde din adına ortaya çıkılabileceğini, İslam ahlakının bozuk olduğu bir 

toplumda dini siyasete alet etmeye mecbur olunacağını, bunun da daha çok dine zarar 

vereceğini ifade eder ve bu durumda “böyle bir parti siyaset sahnesine çıkmamalı” hükmünü 

verir. O günden bu güne kadar bu din adına herhangi bir parti kurulmamış, buna cesaret 

edilmemiş ve bundan sonra da kurulması mümkün değildir. Zira İslam ahlakının hayata hakim 

olduğu ve %60-70‟inin tam mütedeyyin olduğu bir toplum ancak “Asr-ı Saadette” ve sadece 

Mekke ve Medine toplumunda görülmüş ve bir daha benzeri görülmemiştir. Bu nedenle “Asr-

ı Saadet” insanlık için bir model olmuş ve tüm insanlık “Adalet ve Hakkaniyet” ölçüsünü ve 

örneğini bu dönemin seçkin insanlarından almışlardır. 

2. Halk Partisi: Bu parti dini inkar eden ve bu nedenle “Din ve Vicdan Hürriyetini” 

tanımayan bir siyasi felsefeyi temsil etmektedir. Dinin yerine “Milliyetçiliği” Vahyin yerine 

aklı ve bilimi koymayı hedefine ve parti programına koymuştur. Bu felsefesini de 

“Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 yılına kadar” 27 sene bizzat uygulamıştır. Okullardan din 

derslerini kaldırmış, Türkçe ibadet projesi ile ezanı Türkçe okutmuş, Namazda Vahiy dili 

yerine Türkçe tercümesini okutmayı planına koymuş ama tam olarak uygulayamamıştır. 

Dinde reform yapmak için pek çok proje geliştirmiş ama sadece “Türkçe Ezan” uygulaması 

ile kalmıştır.  

3. Demokrat Parti: Batının Liberalizmini ve Hürriyetçiliği esas alarak Halk Partisinin 

dine olan bakış açısı ve uygulamalarına karşı çıkan “Din ve Vicdan Hürriyetini” esas alan ve 

siyasi felsefesini “İnsan Hak ve Hürriyetlerini” “Hukukun Üstünlüğünün” sağlanması için 

çalışan ve millete hizmeti kendisine prensip edinen siyasiler heyetidir. Bediüzzaman bu siyasi 

felsefenin dine ve millete büyük faydasının olacağını söylemiş ve bu zihniyeti “Vatan, Kur‟an 

ve İslamiyet namına” desteklemiştir.  

4. Millet Partisi: Bünyesinde toplumun bütün ideolojik ve marjinal gruplarını 

barındıran ve her kesime hitap ederek iktidara gelmeyi amaç edinen, gerektiğinde konjonktüre 

göre dindar, siyaset gereği milliyetçi ve liberal her tarafa dönebilen ve iktidara gelmeyi, devlet 

imkanlarını paylaşmayı esas alan devletçi ve menfaatçi siyasiler heyetidir. Osmanlı devletinde 

Meşrutiyetin ilanına sebep olan “İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Fırkası” içinde bulunan 

devletçi, hürriyetçi, İslamcı, milliyetçi tüm gruplar ilk çıkışta “Adalet, Hürriyet ve Müsavat” 

diye çıkmış, daha sonra “İslamcılığı” en sonunda da “Türkçülüğü ve Turancılığı” savunmuş 

en sonunda da ayrılarak farklı partilerin oluşumunu sağlamışlardır. İlkeli bir siyaset takip 

etmedikleri ve kendilerinden başkasına iktidar şansı ve hayat hakkı tanımadıkları için 

Osmanlının yıkımına sebep olmuşlardır. 



Cumhuriyet döneminde ise devletçi, bürokrat ve laikliği dinsizlik olarak kabul eden 

zihniyet CHP şeklinde, Hürriyetçi ve Ahrarlar DP adı altında, içlerindeki milliyetçi ve dinci 

kadrolar ise MHP ve MSP-RP-SP ve AKP şeklinde ayrışmışlardır. Ancak zaman içinde 

konjonktürel olarak “Kutsal İttifak” “Dört eğilimi birleştirme” “Milliyetçi ve Dindarlar” 

olarak Liberal ve Demokrat söylemlerle ANAP ve AKP oluşumları ile iktidara gelmeyi 

başarmışlardır. Bu zihniyet ilkeli olmadıkları için “İttihat ve Terakki Fırkasının” devamı 

sayılmaktadır ve onların felsefesini devam ettirmektedirler. 

Demokrat Parti (DP) 1915 yılında kurulan Osmanlı Ahrar Fırkasının devamı olarak 35 

sene sonra milletin ihtiyacına binaen1950 yılında yeniden ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri “Ahrarlar otuz beş sene sonra tekrar dirildi” (Beyanat ve Tenvirler, 1995, s. 

202) buyurarak desteklemiştir. “Ordu Millet Elele” sloganı ile CHP‟nin tahriki ile 27 

Mayıs1960 yılında “Ordu yönetime el koyarak” DP‟yi kapatmış ve üç yöneticisini (Menderes, 

Polatkan ve Zorlu) idam edilmiştir. 

Onun devamı olan AP (Adalet Partisi) millete hizmet etmiş ama 12 Mart 1971 askerî 

muhtıra ile yönetimden uzaklaştırılmış, milletin desteği ile tekrar iktidara gelmiş ama  12 

Eylül 1980 ihtilali ile kapatılmıştır. Yeniden iktidara gelmemesi için AP yöneticilerine 

yasaklar konmuş ve AP‟nin arsasına ANAP oturtulmuştur. “Dört Eğilimi birleştirme, Anarşiyi 

önleme ve Liberal Ekonomi” sloganları ile DP – AP seçmeni ANAP‟a kanalize edilmiştir.  

Demokratlar yaptıkları uzun soluklu siyasi mücadele ile 1991 yılında tekrar milletten 

destek alarak iktidara gelmişler bunu hazmedemeyen devletçi, milliyetçi ve siyasal İslam 

zihniyeti “Kutsal İttifak” gibi atraksiyonlarla Demokratların önünü kesmeye çalışmış, onları 

kullanan Devletçi Kemalist zihniyet 28 Şubat 1977 Postmodern darbe, “Siyaset Mühendisliği” 

ile siyasi partileri karıştırmış, bölmüş ve toplumun siyasi düşüncelerini ve istikametini altüst 

etmiştir.  

Devletçiler ve bürokratların çabaları ile AKP kurdurularak “Millet Partisi” zihniyeti 

yeniden canlandırılmış ve siyaseti düzenleme görevi onlara verilmiştir. Böylece Ahrar DP 

zihniyeti meclis dışına itilmiştir. DP‟nin meclis dışına itilmesi sonucu Millet Meclisi marjinal 

partilere kalmış, millet bir kenara bırakılarak Türkçü, Kürtçü, Kemalist ve Siyasal İslamcılara 

meydan açılmıştır. Bunun sonucu olarak millet ayrıştırılmış, ülkede bulunan marjinal gruplar 

“Demokratikleşme, Hak ve Hürriyetler” adına ülkede birlik ve beraberliği bozmak 

isteyenlerin oyunlarına alet olunmuştur. 

AKP ile 1980 yılından itibaren uygulanan “Dindar Kemalizm” projesi başarıya ulaşmış 

gözükmektedir. Böylece “münafıkane hareket eden” süfyanizm de “siyasal İslam” düşüncesi 

ile başarıya ulaşmış ve ehl-i imanı aldatarak hakimiyetini devam ettirme fırsatı yakalamıştır. 

Süfyanizm dindar görüntüsü altında dindarlara dayanarak inanç, ahlak, ibadet ve fikir hayatını 

olumsuz bir şekilde etkilemeye devam etmiş ve inananların din ve inanç anlayışını bozmuştur.  

Dini ve demokratik değerlere inanmadığı halde bu değerler üzerinden siyaset yaparak 

dine ve demokratik değerlere zarar verenler de “süfyanizmin” oyununa gelerek hakimiyetine 

sebep olmuşlardır. Bu durum peygamberimizin (sav) “Ahir zamanda gelerek fitne ve fesatla 

toplumu aldatarak dine zarar verecek olan Süfyan hadisinin hak ve hakikat olduğunu” ispat 

etmektedir. 

1980‟li yıllardan itibaren dünyada Deccalizm yıkıma uğramış; ancak İslam dünyasının 

merkezinde Süfyanizmin hakimiyeti başlamıştır. TV‟nin büyüleyici etkisi ANAP ve AKP ile 

zirveye ulaşmış ve  “Düğmelere benzer mikrofonlara üfleyerek İslami ve insani değerleri 

tahrip edecek olan ve akıllara kalplere vesvese verenlerin şerrinden Allah‟a sığının” (Felak 

Suresi, 113:4) ayetinde dikkatimizi çeken fitne ve fesat hareketi en mükemmel şekilde 

çalışmış akılları ve kalpleri bozmuştur.  

ANAP Genel Başkanı Turgut Özal “Herkes ekonomi konuşacak” söylemi ile bu kapıyı 

açmış ve “dindar ve müttaki insan” yerine “ekonomik insan” tiplemesi ortaya çıkmıştır. 

Kapitalizm Komünizme galip gelmiş, kapitalizmin cazibedar aletleri olan TV, İnternet ve Cep 



telefonu bütün inanç ve kültürleri yıkarak kendine has yeni bir kültür oluşturmuştur. Bunun 

sonucu olarak: 

Hürmet, merhamet, emniyet gibi insani değerler tahrip edilmiştir. 

Haram ve helal duygusu ve Allah korkusu ortadan kalkmıştır. 

İnsanlığı bir arada tutan itaat kültürü tahrip edilmiştir. 

Ekonomiden başka bir şey düşünmeyen ve menfaati her şeyin önüne çıkaran insanlar  

bankalar aracılığı ile para/kredi verilerek “faiz” çeşitli isimler altında verilen “fetva”larla 

meşrulaştırılmıştır.  

İnternet ve TV‟nin sınır tanımayan programları ile “müstehcenlik” yaygınlaştırılarak 

insanların ahlakın temeli olan “haya” duyguları törpülenmiş ve namus duyguları ve inancı 

tahrip edilmiştir. 

Bütün bunların yanında inananları aldatan en önemli tahrip ise “Aşırı dindar görünen 

Radikal dini gruplar” aracılığı ile yapılmıştır. “Siyasal İslam‟ın” altyapısı ve temel 

dinamikleri olan ve ahret duygusundan uzak dünyevi saadeti esas alan ve devleti ele 

geçirmeyi ve dünyevi/siyasi hakimiyeti dinin hakimiyeti gören “Radikal/Aşırı Dindar 

Gruplar” çoğalmış ekonomik ve siyasi hayatta önemli mevkilere gelmişler ve büyük bir güç 

kazanmışlardır. Dinin “marifetullah” ve “uhrevi saadet” amacını kavramamış olan geniş 

toplum üzerinde büyük bir etki sahibi olmuş ve desteğini alarak AKP iktidarı ile yanlışa 

yönlendirilmiştir. 

Günümüz sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta büyük bir etkiye sahip olan dinden 

habersiz dini gruplar, dini cemaatler tamamen dünyevi amaca yönlendirilmişlerdir. Böylece 

dini cemaatler siyasallaşmışlardır.  

1997‟den 2003 yılına kadar “Toplum mühendisleri” tarafından sistemli olarak 

yönlendirilen “Ara Sistem ve Rejimlerle” siyasi partiler dizayn edilerek ve yönlendirilerek 

AKP iktidarına zemin hazırlanmıştır. Bütün dini cemaatler AKP iktidarına destek olmak üzere 

yönlendirilmişlerdir. 1980 ihtilal Anayasa‟sının %10 baraj avantajından yararlanarak % 35 oy 

ile %65 meclis çoğunluğu verilmiş ve geniş halk kitleleri ümitlendirerek beklenti içine 

sokularak yularlın heba edilmesi sağlanmıştır. 

Bu arada dini hassasiyetler ve ahlaki değerler aşındırılmıştır. Din önemsiz hale 

getirilmiş ve dünyevi menfaatlerin aracı haline getirilmiştir. Devlet kapısı rızık kapısı haline 

getirilmiş ve hizmet kapısı olmaktan çıkarılmış, siyasi partiler hizmet aracı olmaktan 

çıkarılarak menfaat aracı haline getirilmiştir.  

Bu devasa sorunlar dindar görüntüsündeki siyasi partiler, dindar Başbakan, dindar 

Meclis başkanı ve dindar Cumhurbaşkanı, TBMM ve devlet kurumlarının başındaki dindar 

görünümlü bürokratlar sayesinde oluşmuştur. 1980 ihtilali, 28 Şubat Postmodern darbesinin 

oluşturduğu tablo ve yaptığı tahribat aynen durmakta ve hiçbir iyileştirme de 

yapılmamaktadır. İktidar bunları düzeltme ümidi ile dindar halk tarafından desteklenerek 

iktidarına devam etmekte ve bu beklentiyi fevkalade istismar ederek kendi çıkarlarını takip 

etmektedir. Masum ve mazlum, saf ve samimi dindarlar bütün bunların bir oyun ve aldatmaca 

olduğunu maalesef bilmemektedir. 

1997-2010 yılları arasında: 

Din eğitimi konusunda hiçbir gelişme ve ilerleme sağlanamamıştır, 

Müstehcenlik ve ahlaki tahribat artarak devam etmiştir. 

Eğitim sistemi istikrara kavuşmamış ve eğitim için yapılan göstermelik iyileştirmeler 

eğitimin kalitesine ve eğitime faydası olmamıştır.  

Gelir dağılımı dengesi kurulamamış gelir uçurumu artmıştır. 

Ekonomide vergiler artmış, halkın gelirleri artırılamamıştır, 

Terör artarak devam etmiş ve sonuçta terör örgütü ile resmi görüşmelere kadar gidilerek 

taviz üstüne taviz verilmiş ve örgüte siyasal kimlik kazandırılmıştır. 



Siyasi hayatta propaganda aracılığı ile yalana revaç verilmiş ve doğruluk ortadan 

kalkmıştır. 

Siyasi yapı ecnebilerin, yabancıların kontrolü altına girmiş ve ABD orada üflerken biz 

burada oynar hale gelmişizdir. 

Bankalar ve faiz sistemi dindarlar arasında meşru hale getirilmiştir.  

Din önemsiz hale gelmiş ve açıkça siyasete, menfaate alet edilir hale gelmiştir. 

Siyasilerin “dine hizmet iddiası” sadece makam ve mevki, menfaat talebinden öte bir 

anlam ifade etmediği görülmüştür. 

Sorunlar o derece artmıştır ki Başbakanın, cumhurbaşkanının dindar olması ve 

kurumların başındakilerin dindar insanlar olması ile çözülecek gibi basit olmadığı artık daha 

iyi anlaşılmıştır. Dine hizmetin lafla ve iktidarla olmadığı daha iyi görülmüştür. “Din adına 

siyasetin” dine faydadan çok zarar verdiği fiilen görülmüştür.  

İslam‟ın yeniden anlaşılmasına ve Müslümanların da dine yeniden dönmelerine ihtiyaç 

vardır. Bunun için iyi ki elimizde “Risale-i Nur Külliyatı” ve müellifi Bediüzzaman Said 

Nursi vardır. Öyle ise Bediüzzaman‟ın hayatı örnek alınmalı, tavsiyeleri ve telif ettiği Kur‟ân 

tefsiri Risale-i Nurları okuyarak doğru anlamaya yönelmemiz gerekir. Kurtuluş ancak onun 

gösterdiği reçeteye bağlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABD SİYASAL İSLAMI KEŞFETTİ 

 

Siyasal İslam islamı siyasi olarak anlayan ve algılayan, dini de dünyevi hâkimiyet ve 

iktidar anlayışına göre şekillendiren bir anlayıştır. Temelini Harici ve Şii anlayış oluşturur. 

Dolayısıyla “İslamcılık” da denen “siyasal islam” düşüncesi gerçekte iptidaî ve toplumun alt 

kültür seviyesine hitap eden basit bir din ve siyaset anlayışıdır. Cehaletten ve sloganik siyasi 

mesajlardan gücünü alır. Bu nedenle toplumun alt kültür ve iptidai halk kesiminde destek 

bulmuştur.  

Siyasal İslam, “İslam demek siyaset demektir” “Peygamberimiz devlet oluşturmak” için 

gelmiştir. Medine‟de devlet kurmuş, Müslümanların görevi içinde bulunduğu toplumu idare 

etmek ve Allah‟ın dinini devlete hâkim kılmak ve Allah‟ın hükmü ile hükmetmektir. 

“Dünyada üç sistem vardır. Komünizm, Kapitalizm ve İslamiyet‟tir” diye dini bir idari ve 

ekonomik sistem olarak gören bir anlayıştır. İşin içinde devlet olunca avam ve cahil halk 

kesiminden büyük destek görmüştür. 

1950‟lerede Mısırlı, Hasan el-Benaa ve Seyid Kutub‟un eserlerini Türkçeye tercüme ile 

başlayan 1970‟li yıllara gelindiği zaman “Siyasal İslam‟a dönüşen bir harekettir. Cevat Rifat 

Atilhan‟ın “İslam Demokrat Partisi” ile gün yüzüne çıkmaya çalışmış ise de istediği zemini 

bulamamıştır. Ancak 1971‟den itibaren Milli Nizam ile siyasi bir zemine oturmuş ve “Milli 

Görüş” ile fikrî temellerini oluşturmaya başlamış ve günümüzde de devam etmekte olan 

tercüme ve ithal bir harekettir.  

Türkiye‟deki Siyasal İslam‟ın 1970 öncesi “İhvan-ı Müslimin” ve 1979 sonrası da “İran 

Devrimi” ile alakası vardır. 1960 sonrası Ortadoğu‟daki entellektüel yazarların emperyalizme 

baş kaldıran radikal yazıları ve kitapları Türkiye‟de hızla tercüme edilerek okunmaya 

başlaması ile “Siyasal İslam Süreci” de başlamış oldu. Hasan el-Benna, Seyit Kutup ve Ali 

Şeriati‟nin kitapları tercüme edilerek Türk gençlerine bilhassa üniversite gençliğine okutuldu. 

“Milli Görüş” kimliği altında siyasi hayata atılan “Siyasal İslam” anlayışı koalisyonlarla 

iktidar ve devlet ile tanıştı. Eline makam ve para geçtikçe seküler bir hayatla İslam‟ı 

karıştırarak radikalizmden uzaklaşmakta ve tamamen “ehl-i dünya” biri hayat tarazını 

benimsemeye yönelmiş bir anlayıştır. Varoşlardan ve köylü kesiminden oy alarak iktidara 

gelmiş 28 Şubat süreci sonrasında ise AK Parti ile yeni bir ivme ve dönüşüm kazanarak 

tamamen dünyevi, seküler ve faydacı şekle bürünmüştür.  

Bu eserlerde geçen fikirler toplumun yeniden Müslümanlaştırılması konusunda kaynak 

oluşturuldu. Necmettin Erbakan Hoca (din hocası olmayan makine mühendisi) ile partileşme 

sürecine girildi. Siyasi düşüncelerini oluşturan fikirleri de Ortadoğu mahsulü senaryolar olup 

“Milli Görüş” adı altında gençlere anlatıldı ve anlatılmaya da devam etmektedir. Siyasal 

İslam, İslam‟ın siyasi bir harekete dönüşmesi anlamına gelmektedir. 

İslam dünyasında Siyasal İslam “Cihad Şuuru” ile hareket eden ve iktidarı silahlı 

eylemlerle devirmeyi amaçlayan konumundan vazgeçmiş gözükmektedir. Demokrasi içinde 

demokrasiyi kullanarak iktidara gelme ve amaçlarını gerçekleştirme şekline dönüşmüştür. 

Artık “Demokrasi küfür değil, bir araçtır.” Onu en iyi şekilde kullanan ise MSP ile başlayan 

ve AKP ile devam eden siyasi bir süreçtir. AKP‟nin başarısını bu nedenle İslam dünyası 

hayranlıkla izlemektedir. Siyasal İslam siyaseti, devleti idareyi esas alan ve iktidara gelmek 

için çalışan siyasi bir yaklaşımdır. Siyasette amaç iktidar olmak olduğu için iktidara gelmek 

için her şey meşrudur. Dini ve ahlaki değerler basamak olarak kullanılır. Siyasal İslam‟ın bu 

zaafından yararlanmak isteyen dış güçler ve bilhassa dünyayı idare etmeyi amaçlayan ABD 

bu zaaftan istifade edeceği açıktır. İşte “Ilımlı İslam Projesi” budur. ABD bu projesi ile 

“Radikal İslam” karşısında ehven-i şer olarak “Ilımlı ve Siyasal İslam” tezini ortaya atmış ve 

bu tezi ile gerek İslam dünyasında, gerekse dini cemaat ve tarikatlarda büyük destek ve 

sempati toplamıştır. ABD bu nedenle “Siyasal Ilımlı İslam” tezinin gereği olarak dini cemaat 

liderlerini ülkesinde krallar gibi misafir etmekte ve bunlarla İslam dünyasını kontrol 



etmektedir. ABD‟nin bu tavrı İslam‟a olan sevgi ve sempatisinden değil, kendi çıkarlarının 

gereğidir. Hatta bu tezi gereği Hüseyin Barak Obama gibi hem Zencilere hem İslam‟a yakın 

bir lideri devlet başkanı yaparak gerek Zencilerden gerekse İslam dünyasından büyük bir 

sevgi ve sempati topladığı bir gerçektir. 

“Siyasal İslam” ABD‟nin de desteği ile büyük bir gelişme kaydederek AKP ile zafere 

ulaşmış gözükmektedir. AKP “siyasal İslam‟ın temsilcisi olduğu” ve başarısının “siyasal 

İslam‟ın zaferi” olduğu gerçeğini ABD görmüş ve “Ortadoğu Projesini” “Siyasal İslam” tezi 

üzerinden kurgulamaktadır. Bu nedenle İslam dünyasına AKP ve Erdoğan örneğine uygun 

şekilde İslam dünyasında kendi kontrolünde bir siyasi yapılanmayı ve güdümlü bir 

demokrasiyi teşvik edecektir. ABD bunu alt yapısını hazırlamış, daha önce akademisyenlere 

doktora tezi olarak hazırlattığı İslam dünyasındaki “cemaat ve tarikat yapılanmasını” siyasi 

olarak kullanacaktır. Tarikatları ve cemaatleri siyasete çekerek kendi kontrolündeki güdümlü 

demokratik sistemi kuracaktır. ABD Siyasal İslamı keşfetmiş ve siyasete kanalize etmiştir. 

ABD Türkiye‟de “Fetullah Cemaatini” siyasete kanalize ettiği gibi, Mısırda “İhvan-ı 

Müslimin” ve diğer İslam devletlerinde diğer cemaat ve tarikatları siyasi arenaya çekecektir.  

 Avrupa Birliği demokrasi konusunda ABD‟den daha ilkeli ve daha samimidir. Bu 

nedenle Türkiye hızla AB Sürecinde demokratikleşmeyi gerçekleştirerek AB‟ye girmediği 

sürece ABD‟nin güdümünden kurtulması zordur. İleri demokrasi AB Kriterlerinde bir 

demokrasidir. Zira Hz. İsa‟nın temsilcisi ABD değil, AB‟dir. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

     


