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Giriş: 

Risale-i Nurlardan istifade ettiğim bir takım siyasi ve içtimai düşüncelerimi, gündemi 

yorumlayacak ve geleceğe ışık tutacak fikirlerimi burada ifade ederek okuyucuların da 

istifadesine sunmak ve tenkitlerini almak için yazdım. 

Düşünceler yazı ile kayıt altına alınırsa geleceğe ışık tutar ve başkalarının da istifade 

etmelerine vesile olur. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “İlmi yazarak kayıt altına alınız” 

ferman etmişlerdir.  

Buradaki notlarımı oluştururken “Risale-i Nurun Siyasi Dersleri” yanında Jan Jak 

Rouesau’nun “Toplum Sözleşmesi” ve Hayek’in “Hukuk ve Adalet Teorisi” isimli 

eserlerinden istifade ettim.  

Düşünmek ve yazmak bizden rahmet ve inayet Allah’tandır. 

 

NOTLARIM: 

 

1. Sağlıklı ve doğru bir demokratik düşünceye sahip olmayanların demokrasi adına 

düşünce üretmeleri ve konuşmaları “demokratik dalalettir.” Demokratik dalalet 

içinde olanların iktidara gelmeleri ve demokrasi adına icraatları demokrasinin 

yozlaşmasına ve toplumda demokrasiye karşı antipati uyanmasına sebeptir. 

2. Peygamberimiz (sav) “Haksızlığa uğrayanın hakkını arama ve sesini yükseltme hakkı 

vardır” buyurur. Hakkı müdafaa ve haksızlıkla meşru zeminlerde ve meşruiyet 

dairesinde mücadele İslam’ın ve Müslümanların şiarıdır. Çünkü yine peygamberimiz 

(sav) “İslam’da zarar vermek de zarar görmek de yoktur” buyurmuşlardır. 

3. İdareciler toplumun aynasıdır. Toplum nasılsa idareciler de öyle olurlar. 

Peygamberimiz (sav) “Kemâ tekûnû yuvalla aleyküm.” “Nasılsanız öyle idare 

edilirsiniz” buyurmuşlardır. Ayrıca vefatından önce hasta haliyle mescide çıkmış ve 

“Ashabım sizler Allah’a itaat ederseniz sizin idarecileriniz de öyle olur. Sizler 

Allah’a isyan ederseniz sizin idarecileriniz de öyle olur” buyurarak nasihat 

etmişlerdir. 

4. İslam hukuk karşısında eşitliği getirmiştir. Peygamberimiz (sav) “İnsanlar hukuk 

karşısında tarak dişleri gibi müsavidirler. Fazilet ve takvada ise merdiven 

basamakları gibidirler” buyurmuşlardır. Bu nedenle kişiye özgü yasa olmadığı gibi, 



kurumlara özgü ayrı hukuk da olmaz. Hukuk karşısında şah ve geda birdir. Hz. 

Ali’nin bir Yahudi ile mahkemede mürafaası ve Fatih’in Rum mimarı ile hâkim 

huzuruna çıkıp mahkûm olması tarihimizde ve örfümüzde adil hukukun delilidir. Bu 

nedenle “Dokunulmazlıklar” hukuksuzluktur. Dokunulmazlık değil, “özgürlük” 

esastır. Herkes ilim ve fikir ve bunları her ortamda ifade etme hürriyetine sahiptir. 

Devlet hürriyetleri güvence altına alır ve kısıtlamaların olmamasını sağlamaya 

çalışır. Bu nedenle Bediüzzaman “Devlet ele bakar kalbe bakmaz” demiştir. 

Dolayısıyla içinde “Eylem” bulunmayan hiçbir düşünce suç sayılmamalıdır.  

5. Peygamberimiz (sav) “Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesi sayılır. Allah hükmünü 

sultanların ağzına koyar onunla ya adalet ve ihsanda bulunur veya cezalandırır” 

buyurarak idarecilerin iradesinin Allah’ın iradesinin tecellisine adi bir şart olduğunu 

ifade etmiştir. Ancak “Allah’ın hayra ve adalete rızası vardır, şerre ve zulme rızası 

yoktur.” İrade kulun istemesine, rıza ise hak ve adalete bakar. Bu nedenle “Hâkim 

zulmeder; ama kader adalet eder.” 

6. Yüce Allah bir Hadis-i Kutside şöyle buyurdu: “Ben melikler meliki, padişahlar 

padişahıyım. Meliklerin kalpleri benim parmaklarımın arasındadır. Kullarım bana 

itaat ederlerse ben onların kalplerini çevirir adil ve merhametli yaparım. Şayet 

kullarım bana isyan ederlerse ben padişahlarla onlardan intikam alırım. Padişahların 

kalplerini çevirir, zalim ve merhametsiz yaparım. Öyle ise padişahlara sövmekle 

meşgul olmayınız. Ey Resulüm! Kullarıma söyle bana yönelerek tövbe etsinler ve 

emirlerime itaat etsinler ki ben padişahları onlara hizmetkâr yaparım.” (Ruhu’l-

Beyan) 

7. Biz Nur Talebeleri hürriyetçi, demokrat ve dindar birer cumhuriyetçiyiz. Bu konuda 

demokratlar bize, bizim hürriyet ve demokrasi davasına yardımcı oluyorlar. Bu 

nedenle “Nur Talebeleri” demokrasiyi zaafa uğratacak her düşünce ve hareketin ve 

siyasi söylemin karşısında yerlerini almışlardır. Bediüzzaman bu konuda bize “Bu 

vatanda dört parti vardır” buyurur. Bunlardan üçü ifsat cereyanı, birisi demokrattır. 

Biz nur talebelerinin demokratların yanında yerimizi almamızın sebebi budur. Bu 

nedenle biz Nur Talebeleri “Vatan, Kur’an ve İslamiyet namına Demokratları 

muhafazaya çalışıyoruz.”    

8. Toplumda idareciler adil, zenginler cömert, âlimler hakperest, askerler cesur ve halk 

da hür ve itaatkâr olmalıdırlar. Vatandaş bilgili ve iyi vatandaş olursa, memur iyi 

memur olursa, askerler de iyi asker olurlarsa her şey düzelir ve mükemmel bir 

toplum meydana gelir.  

9. İslam adaletin gerçekleşmesi için müsavatı, yani hukukta eşitlik prensibini getirmiştir. 

Bediüzzaman “müsavatsız adalet adalet değildir” (Hutbe-i Şamiye, 135; Sünuhat, 74) 

buyurarak bunu prensip haline getirmiştir. Fransız hukukçu Jan Jak Rousseau 

“İnsanlar arasında eşitliği sağlayan anlaşma ve sözleşmeler yaptıktan sonra yasalar 

koyalım” diyerek yasa yapmadan önce hukuki eşitliği sağlamak gerektiğini belirterek 

İslam’ın bu adil hükmüne yaklaşmıştır. 

10. Oy verme hakkının bana verilmiş olması benim siyasetle ilgilenmem gerektiği 

hakkını bana vermiştir. Bu nedenle özgür bir vatandaş olarak oy vereceğim ve 

ülkenin yönetimini emanet edeceğim siyasi partiler hakkında bilgi sahibi olmam 

gerekir. Aksi taktirde yanılarak ülkeyi ehliyetsiz ellere teslim ettiğim zaman dinen 

değil; ama vicdanen kendimi suçlu ve sorumlu hissederim. Ülkenin kötü 



yönetiminden sandık başına gitmeyen iyi vatandaşlar ile ülkeyi ehliyetsiz ellere 

teslim eden sorumsuz ve menfaat düşkünü vatandaşlar sorumludurlar. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) “Emanet layık olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyiniz” 

buyurarak kötü gidişin sebebinin emaneti layık olmayana verenler olduğunu veciz bir 

şekilde ifade etmiştir. 

11. İnsan hür olarak doğar. Hürriyet kimsenin kimseye verdiği bir lütuf değil, Allah’ın 

insana verdiği bir haktır. Ama ne vak ki dünyaya adımını atar atmaz her taraftan 

yasaklar kendisini karşılar ve zincire vurur. Kendilerini hür ve efendi zannedenler 

dahi pek çok bakımdan köle durumundadır. Bu değişim nasıl meşru hale gelmiştir? 

İnsanların hürriyetlerinin ellerinden alınması ve kısıtlanması bir haksızlıktır. Ancak 

hayat-ı içtimaiyede düzenin ve âhengin sağlanması hak sahiplerinin haklarını 

korumalarına ve haksızlık yapanların engellenmesine bağlıdır. Bu da hakların 

korunması için anlaşma yapılmasını gerekli kılar. Sözleşmelerin yapılmasının 

mantığı ve gerekçesi budur. 

12.  “Taallüm-ü siyaset siyaset değildir.” “Fiili siyaset” ülke yönetimine talip olmak ve 

bunun için oy istemektir. Taallüm-ü siyaset de siyasetin ilmini yapmaktır. Bunun 

içine siyasetin felsefesi, mantığı ve siyasi fikir ve partilerin tahlili ile adil yönetimin 

şartları ve usulleri girer. Siyasi partilerine tahlili ve ülke ve dünya siyasetine ait 

gelişmelerin takibi siyasetle uğraşmak değil, siyasetin ilmini yapmaktır ve bu siyasi 

tercih hakkını kullanmak için gereklidir. Siyasi tercih fiilî siyaset sayılmaz. Fiilî 

siyaset ülke yönetimine talip olmaktır. Emaneti ehline vermek için öğrenmek ve 

araştırmak hür vatandaşların aslî görevidir. 

13. Siyaset dine hizmet etmelidir. Siyaseti dine hizmetkâr yapmak ne anlama 

gelmektedir? Hak ve hürriyetleri korumak ve adaleti sağlayarak halka hizmet etmek 

anlamındadır. Ayrıca “Kavmin efendisi kavme hizmet edendir” hadisinin ifadesiyle 

menfaatini ve istirahatini terk ederek umumun menfaati için çalışmaktır. Yoksa cami 

yaptırmak için siyasi hayata girmek değil; zira cami yapmak ve yaptırmak 

inananların görevidir. Siyasiler ancak engelleri ve yasakları kaldırırlar. 

14. İlk topluluk fıtrî toplum ve çekirdek toplum olan ailedir. Ailede korunması gereken 

kadın ve çocuklar vardır. Korunmaya ihtiyaç duydukça babalarına bağlı kalırlar, bu 

ihtiyaç ortadan kalkınca çocuklar da bağımsızlıklarını ilan ederler. Daha sonra onlar 

da himayeye muhtaç bir eş ile evlenir ve yeni bir aile oluştururlar. 

15. İnsan hür olarak yaratılmıştır. İnsanın hürriyetini koruması için iradesini hür bir 

şekilde kullanması gerekir. İradesini kullanamıyorsa hürriyete sahip olduğu 

söylenemez. İnsanın kendi kendisinin efendisi olması için de hürriyetini koruması 

şarttır. 

16. Çekirdek bir aile yönetimi ile toplum yönetimi arasında büyük bir benzerlik vardır. 

Baba başkanı, çocuklar halkı temsil ederler. Çocuklar hür doğdukları için 

hürriyetlerinden ancak kendi çıkarları için vazgeçerek babaya itaat ederler. Kadın da 

nafakasını yüklendiği ve kendisini her nevi tehlikeden koruduğu için kocasına gönül 

rızası ile itaat ederek hürriyetinden vazgeçmiş gibi görünürken gerçekte kendi 

hürriyetini korumuş olur. Zira nikâh akdi ile bir erkeğin himayesine girmeyen bir 

kadın hürriyet adı altında pek çok esareti kabul etmek ve namus ve şerefini 

koruyamama korkusunun esiri olmakla karşı karşıya kalır.  



17. Peygamberimiz (sav) idareciyi çobana benzeterek “hepiniz çobansınız ve 

güttüğünüzden mesulsünüz” buyururken çobanı müstebit bir idareci ve halkı da 

güdülmesi gereken koyun yerine koymuş değildir. Bilakis bu hadis idarecinin iyi bir 

yönetici, hizmetçi ve halkı tehlikelerden koruyucu rolünü öne çıkarmış ve idarecinin 

koyunlara çok iyi bakan şefkatli ve merhametli bir çoban gibi olmalarını istemiştir. 

18. Toplumda daima güçlüler ve zayıflar vardır. Zayıf daima güçlü olanın şefkatine, 

merhametine ve himayesine muhtaçtır. Güçlü olmak veya güçlü doğmak devamlı 

güçlü kalma garantisini vermez.  Her güçlü her an zayıf duruma düşme ve himayeye 

ve şefkate muhtaç olma durumu ile karşı karşıyadır. Zaman nice zayıfların güçlü hale 

geldiğini ve nice güçlülerin zayıflayarak merhamete muhtaç duruma düştüğünü 

göstermektedir. Her insan hayatında bu iki durumu yaşamaktadır. Bu nedenle 

güçlünün adil, şefkatli ve merhametli olması, zayıfın da güçlüye daima saygı ve 

hürmet göstermesi bir haktır, görev ve sorumluktur. Toplumda zayıf ile güçlü 

arasındaki denge ancak böyle korunabilir. Bu nedenle güçlü haklıdır, zayıf da her 

zaman haksızdır denemez; her biri ayrı haklara sahiptir. 

19. Güç ideal bir erktir. Her insan güçlü olmayı ister. Gücü sadece fiziksel bir kuvvet 

olarak görmek yanlıştır. Bilakis fiziksel güç kullanmak bir zaaftır ve zayıfların 

metodudur. Gerçek güç, akıl, ilim ve haklılık gücüdür ve bu güç kendisini ikna 

yöntemi ile ortaya koyar. Haklıların elindeki güç budur. Bir de haksızların elinde 

buluna güç vardır ki bu da fiziksel şiddet gücü, para gücü, tehdit ve şantaj gücüdür. 

Bir de makam ve mevki gücü vardır ki güçlü birinin himayesinde bulunan zayıf biri 

bunları kullanarak gücünü ispat etme veya bir menfaati takip etme cihetine gidebilir. 

Ama ne ki hakkın elinde bulunmayan ve haklı tarafından kullanılmayan tüm güçler 

zulüm ve haksızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle haklı olan güçlüdür. Zayıfın haksızlık 

karşısında susması cesaretsizliktir. Hürriyetin ve hakkı ayakta tutmanın yolu 

cesaretle hakkın ve haklının yanında yer alarak hakkı cesurca müdafaa etmekten 

geçer. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “En büyük cihat zalim bir zorbaya cesaretle 

karşı çıkarak zulmünü hunharlığına yüzüne haykırmaktır” buyurmuşlardır.  

20. Hiç kimsenin bir başkası üzerinde tahakküm ve tagallüp kurması meşru değildir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İmanlı fazilet medâr-ı tahakküm olmadığı gibi 

sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüp etmek faziletsizliktir. Ehl-i 

faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevâzu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye 

karışmak tarzındadır” (Lem’alar, 2005, s.411) demiştir. Mademki güç herhangi bir 

hak doğurmuyor bu durumda insanlar arasında herhangi bir meşru yetki doğurmak ve 

itaati sağlamak ancak sözleşmelerle mümkündür. Yüce Allah Kur’a-ı Kerimde “Ey 

iman edenler! Akitlerinize, sözleşme ve anlaşmalarınıza uyun!” (Maide, 5:1) ferman 

eder. Bu nedenle kişiler ancak sözleşmelerden kaynaklanan yetkisini kullanarak bir 

başkasına hükmetmesi meşrudur. Dolayısıyla meşruiyetin kaynağı sözleşmelerdir. 

21. İnsanın hürriyetinden vazgeçmesi demek insan olma özelliklerinden vazgeçmesi ve 

bütün hak ve görevlerinden kurtulmak istemesi demektir. Bu insanlıkla bağdaşmaz. 

Bir insanın kendisini hiçbir sözleşme karşılığı olmaksızın başkasının emrine vermesi 

akıldışı ve saçmadır. Böyle bir davranış biçimi meşru olmadığı gibi geçersizdir de… 

İnsanın aklını ve iradesini başkasına teslim etmesi insanlığından ve bütün 

sorumluluklarından vazgeçmesi demektir. Bu delilik olduğu için böyle birinin hiçbir 

hak talebi de olamaz. Ayrıca bu durum köleliktir ve kölenin hiçbir hakkı yoktur. 



22. Tabii, meşru ve helal rızık vasıtası ziraat, ticaret ve sanattır. Gayr-i tabii olan imâret 

ve her nevi ile memuriyettir. Memuriyet ve idarecilik ise maaş kapmak için değil, 

millete hizmet etmek içindir. Bediüzzaman hazretleri hizmet amacını taşımayan 

memuriyeti “Çingenelik” olarak nitelendirmektedir.  

23. Bir ülkede müstahsiller azalır, müstehlikler çoğalırsa, yani üreticiler azalır,  

tüketiciler çoğalırsa ve millet gözünü hükümetin kapısına dikerse o ülke tedenni 

ederek fakir düşer. 

24. İntikam duygusu ile barış da adalet de sağlanamaz. Bu nedenle Bediüzzaman 

“Adavete adavet, husumete husumet” prensibi ile “Bizim husumetimiz husumetedir” 

demiştir.  

25. Özel kavgalar ve çatışmalar savaş ve barış durumu oluşturmaz. Savaş adam adama 

bir ilişki olmayıp devletten devlete bir ilişkidir. Bireysel değil yurdun koruyucuları 

olan askerî bir çatışmadır. Devletin düşmanı insanlar değil, devletlerdir. Çünkü 

fıtratı/doğası ve yapısı farklı olanlar arasında hiçbir gerçek ilişki kurulamaz.  

26. Devlet dışında savaş kararı alınmadan yapılan tüm cinayet ve yağmalar kim 

tarafından yapılırsa yapılsın düşman değil, haydut sayılır ve yapılan şey anarşi ve 

terördür.  

27. Dürüst ve adil bir hükümdar savaş ortamında bile mallara el koymuş olsa da kişisel 

haklara el koyamaz ve temel insan haklarını güvence altında tutar. Nitekim 

peygamberimiz (sav) böyle yapmıştır. Savaş ortamında dahi elinde silah olmayan 

veya silahını bırakana asla dokunmamıştır. 

28. İnsan tutsak olabilir; ama köle olamaz. Zira kölelik insanın haklarından 

vazgeçmesidir. Bu ise insan onuruna ve şerefine yakışmaz. 

29. Kesinlik taşımayan ve keyfî olan hiçbir anlaşma “Sözleşme” sayılmaz. “Seninle 

istediğim zaman bozmak üzere, senin zararına benim yararıma anlaşma yapıyorum. 

Sen benim keyfime uymak zorundasın” diye bir sözleşme yapılamaz. 

30. Dağınık halde yaşayan insanlar bir kişinin buyruğu altına girdiği zaman orada halk 

ve onun başkanı değil, bir efendi ve köleleri var demektir. Bu durumda da halk ve 

toplum yok bir yığın vardır demektir.  

31. Halk yöneticiden önce vardır. Birey de halktan önce vardır. Bu nedenle toplumun 

gerçek temelini oluşturan bireydir. Toplumun ve yöneticinin varlık sebebi bireyin 

haklarını korumaktır. 

32. Seçim bir sözleşmedir. Oy oranı ne denli çok olursa lider de o derece güç kazanır. 

Lider bu gücü kendi çıkarı için kullanmaz; halkını korumak için kullanır. Bu da 

adaleti saplamakla mümkün olur. 

33. Bir toplumu boyunduruk altında almakla bir toplumu yönetmek arasında büyük fark 

vardır. Hür bir toplumu hürriyetlerini koruyarak yönetmek ancak ilim ve adaletle 

mümkündür.  

34. Toplum fertleri bir sözleşme ile kendi yönetimini bir topluma adamış ve vermiş 

olunca herkes eşit haklara sahip olur. Herkes sözleşmenin kendilerine verdiği tüm 



haklara sahip olunca hiç kimse hiç kimsenin tahakkümüne girmemiş olur. Zira 

kuralların hâkim olması kişi hâkimiyetini ortadan kaldırır. 

35. Bireylerin bir araya gelerek ortak bir amaç etrafında toplanmış olmaları bir “şahs-ı 

manevi” oluşturur. Bu bir kurum içinde oluşursa kurum bir “tüzel kişilik” kazanmış 

olur. Şahs-ı manevinin hâkimiyeti de şahıs hâkimiyetini önler. Bu nedenle 

kurumlarda “kurum kültürü” öne çıkar ve her birey kendi amacı dışında kurumun 

amacını gerçekleştirerek şuurlu olmasa da kurumun gelişmesine katkı sağlar.  

36. İnsan yeryüzünün yöneticisi ve halifesidir. Allah insanı halife olarak yaratmıştır. 

(Bakara, 2:30) Hilafet tahakkümü değil, yardımı ve hizmeti gerektirir. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) “Hizmet eden kavmin efendisidir” buyurmuştur. 

37. İnsan halife olduğu için hem kendisine hem de diğer canlılara karşı sorumludur. Bu 

sorumluluk “Hak ve Hukuk” olarak karşısına çıkar. İnsanın kendisine karşı sorumlu 

olması başkalarına karşı sorumlu olmayı da gerektirir. Zira insan medenidir, varlığı 

başkalarının varlığına bağlıdır ve bu nedenle onlara karşı minnet ve sorumluluk taşır. 

Bu sebeple peygamberimiz (sav) “Zalim de mazlum da olsa kardeşinize yardımcı 

olun. Mazluma yardımcı olun, zalimin de zulmüne engel olarak ona yardım ediniz” 

buyurmuştur. 

38. Sözleşmelere kaynaklık eden yasa üstün ve kutsal yasa olmalıdır ki toplumda 

müessir olsun ve halkın ona olan saygısını ve imtisalini sağlasın. Genel kurallara 

uymayanların uymalarını sağlamak için hürriyetlerini elinden almak için 

uygulanacak olan müeyyidelerin de güçlü olması gerekir.  

39. Yurttaş ve vatandaş olmanın ön şartı “hür” olmaktır. Hürriyetleri koruyarak 

yurttaşları idare etmek güçtür. 

40. Hürriyet bireyin kendi hevasına ve arzularına da esir olmayarak genel kurallara 

uymasıdır. Bu nedenle Bediüzzaman “Hürriyet-i mutlaka, vahşet-i mutlakadır ve bir 

nevi hayvanlıktır, şeytanın ve nefsin istibdadıdır. İnsan kayıtsız hür olsa serseri ve 

sefih olur. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarından zaruridir” (Hutbe-i 

Şamiye, 103) demektedir. Bu nedenle Bediüzzaman “İnsanlar hür oldular ama yine 

Abdullahdırlar” yani Abdullah oldukları kadar hürdürler demektedir. 

41. Peygamberimiz (sav) “Ölü toprağı ihya eden onun sahibi olur” buyurur. Buna göre 

mülkiyet hakkının oluşması “ihya” şartına bağlıdır. İhya edilmiş olanı öldürmek de 

hakkın kaybolmasına sebep olur.  

42. İnsan daima kendi iyiliğini ister; ama bunun nasıl olduğunu her zaman kestiremez. 

Bu nedenle halk bozulmaz, ama aldatılabilir. Halk aldatılınca kötülüğe meyilli 

görünür. Birey kendi çıkarını düşünürken toplumun faydasını da kollamış olur. 

Bireyin menfaatleri içinde eksilerini ve artılarını çıkardığınız zaman ortaya genel 

kanaat ve ortak fayda çıkar.  

43. Doğru bilgiyi yeterince alan toplum genel olarak doğru karar verir. Hürriyetlerin 

korunması ile doğru bilgilendirme sonuçta doğru kararı sağlar. 

44. Toplumda başkalarının iyiliği için bireyin kendi hakkından vazgeçmesine 

“fedakârlık” denir. Toplumun çıkarı için fert feda edilemez. Zira toplumun amacı 

ferdin hukukunu korumak ve bireye yardımcı olmaktır. Bunun için “adalet-i mahza” 



ferdin rızası olmadan hakkının gasp edilmesine müsaade etmez. “Toplum için ferdin 

feda edilmesi” çok su-i istimal ile haksızlık ve adaletsizliklere sebep olur. “Hayat 

hakkı” ne ferdin ve ne de devletin değil, yaratıcının insana verdiği haktır. Bu hakkı 

Allah’tan başkasının alması haksızlıktır. Hiç kimse hayat hakkını hayat sahibinden 

alamaz.  

45. Ölüm cezası ancak Allah’ın işlediği suçtan dolayı öldürülmesini istediği suça karşılık 

verilebilir. Bunlar da “kısas, recm ve irtidat” şeklinde olabilir. Bunun dışında devlet 

de ölüm cezası veremez.  

46. Topluma karşı işlenen suçlarda bağışlama hakkı ancak egemen varlığa aittir. Bireyin 

ancak kendisine karşı işlenen suçu bağışlama hakkı vardır.  

47. Yasama gücü isteği, yürütme ise fiziksel olarak teşebbüs ve yapmayı netice verir. 

Her ikisi de bulunmazsa yasa yapılamaz ve uygulanamaz. Bu nedenle Yasama 

Yürütmeyi, uygulayıcı olan yürütme de Yargıyı gerekli kılar. Hükümet yürütmenin 

başıdır ve organlar vasıtası ile yasaları uygular. Yasayı yürütmenin yapması sakıncalı 

olduğu için birbirinden ayrılması şarttır. Yasayı yapan meclis yürütmenin emrinde 

olursa bu da aynı sonucu verir. Bu durumda yürütme istediği yasaları çıkararak kendi 

menfaatini gözetir, bu da halkın çıkarlarının ellerinden alınmasını netice verir.  

48. Özel çıkarların kamu ile ilişkilendirilmesinden daha tehlikeli bir durum yoktur. 

Hükümetin özel çıkarları gözetmesi devleti özünden bozar. Bu durumda faydalı ve 

halkı koruyan hiçbir reform da yapılamaz. 

49. Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olamaz; çoğunluğun azınlığı yönetmesi fıtrata ve 

tabii akışa aykırıdır. Ancak çoğunluk sözleşme ile kendi yönetimini azınlığa ve 

seçmenlerine verir. Onlar da yine kendi yönetimlerini seçtikleri başkana verirler. Bu 

ise “Temsilî Demokrasidir.” Temsilî demokraside “Meşveret” ve katılımcıların “Hür 

iradeleri ile fikir beyanlarında eşitlik söz konusu olursa “ortak akıl” hâkim olur ve 

kimse kimsenin tahakkümüne girmez.  

50. Hükümet işleri birçok kurula verildiği zaman üyesi az olan kurullar çok olan 

kurullardan daha işlevsel ve daha etkin olurlar. Zira üyesi az olanlar işlerine ait 

kararları daha çabuk alarak sonuçlandırırlar.  

51. Tüm şartlar ve yasalar “Erdem= Ahlak ve Fazilet” olmadan varlıklarını 

sürdüremezler. Bu nedenle “Erdem” Cumhuriyetin ve Demokrasinin en önemli 

ilkesidir.  

52. Hiçbir yönetim Demokrasi kadar iç karışıklıklara açık değildir. Güçlü, bilinçli ve 

dirençli toplumlar ancak demokrasiyi başarılı bir şekilde uygulayabilirler.  

53. Kölelik rahatlık, özgürlük ise tehlike ve risk taşır. Bu nedenle riskli ve tehlikeli 

özgürlüğü rahat olan köleliğe tercih edenler hür olabilirler.  

54. Yalın yönetim diye bir şey yoktur. Her toplumda idare edenler ve edilenler olmalıdır. 

Her idarecinin astı ve her toplumda bir üst başı bulunmaktadır. Yönetimde de bir 

hiyerarşi vardır. Kimi zaman da eşit paylaşım söz konusudur. Ancak idare edenin 

adil ve güçlü olma şartı vardır. Güç ise adaletten doğar. 



55.  En iyi yönetim yönetilenlerin yöneticilerinden memnun olduğu ve mutlu oldukları 

için kendisine dua ettikleri yönetimdir. Böyle bir yönetimde hukuk karşısında eşitlik, 

adalet ve temel hakların güvencesi söz konusudur. 

56. Bireyin topluma direnç göstermesi gibi hükümetler de egemenliğe karşı aynı direnci 

gösterirler. Hükümetin isteklerine karşı denge oluşturacak herhangi bir istence ve 

baskı unsuru oluşmadığı zaman ister istemez baskı doğar ve toplumsal sözleşme 

hükümet lehine bozulur.  

57. Hükümeti baskıya, yozlaşmaya ve bozulmaya götüren iki neden vardır. Birincisi 

hükümetin daralmasıdır. İkincisi de devletin dağılmasıdır. Hükümetin daralması 

demokrasiden aristokrasiye ve aristokrasiden krallığa geçilmesi şeklindedir. Şayet 

muhalefet bir denge unsuru olmaz ve Sivil Toplum Kuruluşları haklarını arayarak 

baskı oluşturmazlar ise hükümetlerin doğal eğilimi budur. Devletin dağılması ise iki 

şekilde olur. Birincisi yöneticinin ülkeyi yasalara göre yönetmemesi, ikincisi de 

egemenliği zorla ele geçirmesi yoluyladır. Buna Tiranlık adı verilir. Devletin eriyip 

yok olmasına ise “Anarşi” adı verilir. 

58. Güç ve iktidar yozlaşmaya götürür, mutlak iktidar ise mutlak yozlaşmayı netice verir. 

Demokrasinin yozlaşması Aristokrasiyi, Aristokrasinin yozlaşması de Oligarşiyi 

doğurur.  

59. Her şeyin bir ömr-ü tabiisi vardır. Bu nedenle en iyi yönetimler dahi kaçınılmaz 

olarak sona ve yıkıma yaklaşır. Uzun ömürlü bir kurum oluşturabiliriz; ama bunu 

sonsuza kadar asla yaşatamayız. Bu nedenle imkansızı başarmaya çalışmamak ve 

insan elinden çıkan yapılara insanın sahip olmadığı sağlamlığı vereye 

çalışmamalıyız.  

60. Siyasal yapılar da insan gibi doğar, gelişir, yıpranır ve ölürler. Ancak siyasi yapı 

sağlam temellere oturtulur ve adaletle yönetilirse ömrünü uzatmış ve uzun ömürlü 

olmaları sağlanabilir. Ne kadar sağlam bir yapıya sahip olursa olsun beyin ve kalp 

çalışmazsa ani olarak da ölebilir. Siyasal hayat egemen yetkeye bağlıdır. Yasama 

kalp gibidir, yürütme ise beyindir. Beyin felç olursa insan aptal olarak da yaşar; ama 

kalp durursa anında ölür.  

61. Devletin varlığı yasalara değil, yasama erkine bağlıdır. Dünün yasası bu günü 

bağlamaz. Değişen ve gelişen şartlara göre yeni yasalar yapabilecek bir “Temsilciler 

Meclisinin” bulunması devletin geleceğinin garantisidir. 

62. Ülkede refahın yaygın olması için vatanın her ücra köşesine kadar refahın yayılması 

gerekir. Ne zaman devlet binaları yükselmeye başlarsa tüm memleket yıkıntılar 

içinde kalmaya mahkûmdur. Zira devlet binaları ülkedeki harabeler üzerine 

kurulabilir. Yönetici zengin olursa halk fakirleşir.  

63. “Korkuyorsanız özgür ve hür olamazsınız.” (Kristano) 

64. Yurttaşlar cimri, korkak, alçak, rahata düşkün olup hürriyetin gerektirdiği cesaret, 

cömertlik ve çalışkanlığa sahip olmazlarsa hükümet ne kadar güçlü olsa ve direnç 

gösterse de zamanla yıkılıp gitmeye mahkûmdur.  

65. “Adalet mülkün temelidir.” (Hz. Ömer (ra)) 



66. Akıl ne kadar üstün olursa olsun ve ne kadar ortak akıllar bir araya gelirse gelsin 

mantıksal çıkarımlarla bir hukuk sistemi baştan sona düzenlenemez. Hukuk ancak 

ismi “Hak” olan Cenab-ı Hakkın adil olan emir ve yasaklarına göre düzenlenirse hak 

ve adaleti temin edebilir. 

67. Devlet düzeni ve kurumsal yapılar insanların ihtiyaçlarına göre kendiliğinden fıtrî 

olarak oluşurlar. Kurumlar mutlak olarak aklın çıkarımları ve tasarımı sonucu ve 

planlı bir amaca göre düzenlenmiş olduğu düşünülemez. Ancak fıtrî olarak ihtiyaca 

göre ortaya çıkar ve akıl ancak bu ihtiyacı daha pratik elde etmek için çareler üretir. 

68. Bediüzzaman der ki “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan eğer kâinattaki 

kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak 

olamaz; bütün faaliyeti şer ve tahrip hesabına geçer. Kanun-ı fıtrata tatbik-i harekete 

mecburiyet vardır.” (22. Lema) 

69. Sokrates “Bilgisizliğimizi bilmemiz akıllı olmanın başlangıcıdır” demiştir. İnsan 

bilgisini kendi aklına değil, başkalarının da aklına borçludur. Bu nedenle mütevazı 

olmayan gönüllerde bilgi toplanmaz. Bilge herkesten daha çok alçak gönüllü ve 

mütevazı olmalıdır. Malumdur ki denizler pek çok ırmak ve çaylarla beslenerek 

deniz halini almıştır.  

70.  Doğruyu ve doğru olan şeyi gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir. 

71. Kahramanca yaşamak, kahramanca ölmekten daha zordur. 

72. Bildiğinin âlimi, bilmediğinin cahili ve arayıcısı ol. Bildiğini tam bil, bilmediğini 

öğren. “Bildiğimin âlimiyim, bilmediğimin câhiliyim!” de… 

73. Durmak ölüm, taklit uşaklıktır. Çalışmak, yorulmak ve ilerlemek ise hayat ve 

hürriyettir. 

74. Pek çok düşmana sahip olunmadan ciddi işler başarmak mümkün değildir. 

75. Haklı olmak yeterli değildir; hakkı müdafaa etmek ve her nevi fedakârlık göstermek 

de gerekir. 

76. Bediüzzaman “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” diyerek Cumhuriyete din adına 

sahip çıkmış ve dindar cumhuriyetçi olunacağını ifade etmiştir. 

77. İmam-ı Rabbani hazretleri “Şeriat, ilim, amel ve ihlastır” derken Bediüzzaman 

“Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa fedaya hazırım; zira Şeriat sebeb-i saadet ve 

adalet-i mahz ve fazilettir” diye haykırmış ve “bu nokta-i nazardan şeriatı istemek 

insaniyeti istemektir; zira İslamiyet insaniyet-i kübrâdır” demiştir. 

78. Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi aynı prensipleri hayata ve devlet idaresine 

hâkim kılmaya çalışan isimleri farklı müsemmaları bir müteradif kelime ve 

kavramlardır. Bu kavramlar “hürriyet, adalet ve meşveret” gibi dini kavramlar 

olduğu için biz buna “Şeriatın devlete ait prensipleri” ve doğrudan “Şeriat ve 

Hilafet” de diyebiliriz.  

79. Şeriat, adalet, hürriyet ve medeniyettir. Şeriat, ahlak, fazilet ve gayrettir. Şeriat, 

kalplere hidayet ve insanlığa rahmettir. 



80. Din ve Vicdan Hürriyeti: Din, dünya ve ahiret umurunu adalet ve hakkaniyet 

prensiplerine istinat ettirerek her iki cihanın saadetini temine kâfi ve kafil olan 

kanun-u ilâhidir. Vicdan, dinin yani vahyin güneşi altında iyiyi kötüden ayıran ruhun 

kabiliyetidir. Hürriyet, insanı insan yapan iradenin hür şekilde kullanımını sağlayan, 

hareket-i meşruasında şahane serbest olmayı netice veren ve kimsenin tahakkümü 

altına girmemeyi netice veren insana has özelliktir. Din ve Vicdan Hürriyeti bu 

sayılanları sağlarsa buna Demokrasi/Şeriat denir. Aralarında fark kalmaz. Zaten din 

ve vidan hürriyetinin olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemez.  

81.  Temel İnsan Hakları: İnsan Hakları “Bireyin Haklarıdır.” Bu haklar, “Hayat Hakkı” 

“İnanç Hürriyeti” “İbadet Hürriyeti” “Eğitim Hak ve Hürriyeti” “Örgütlenme Hak ve 

Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti” gibi temel haklardır. Diğer haklar bu hakları 

kullanmak içindir. 

82. Dinin siyasete ve menfaate alet edilmesine kısıtlama getirilebilir mi? Evet, dini 

korumak için getirilebilir. Zira peygamberimiz (sav) “Veylün limen talebe’d-dünyâ 

bi’d-dîn” yani “Din ile dünyayı isteyenlere yazıklar olsun” buyurmuşlardır. Bu ikaz-ı 

nebeviyi hayata geçirmek için idareci belli kural ve yasaklar koyabilir. Dinin 

korunması idarecinin görevlerinden birisidir. 

83. Din ve Vidan Hürriyetinin tarihte en güzel örneği ve tatbikatı “Asr-ı Saadet” ve 

“Hulefa-i Raşidin” dönemidir. Ayrıca Emeviler ve Abbasilerde ve Osmanlı’nın Fatih 

Döneminde de bunun çok güzel örnekleri vardır. 

84. İdareciyi/iktidarı övmek yağcılık, idareciye hediye vermek rüşvettir.  

85. İdarecinin/iktidarın her zaman zulme ve haksızlığa düşme riski ve eğilimi vardır. Bu 

nedenle idareciye nasihat edilir ve yol gösterilir, şayet nasihate kulak vermezse 

beddua edilir. Çünkü nasihate, hak yolu gösterene kulak vermeyen idareciye zalim 

denir. Zalime dua etmek ise zulmüne ortak olmak demektir.  

86. Peygamberimiz (sav) “Geçek âlim zalim idareciye hak sözü söyleyendir” buyurmuş, 

idarecileri övmekten ümmetini nehyetmiştir. Çünkü övgü övüleni gurura sevk, gurur 

ise büyük günahlardandır. Zira gurura kapılan yaptığını iyi görür, nasihat dinlemez, 

istişareye değer vermez ve hataya düşer. Şayet hatasında ısrar ederse o zaman zulme 

sapar.   

87. İdarecinin iyisi mütevazı olandır. Zira tevazu her iyiliğin kaynağıdır. Mütevazi 

Allah’tan korkan, nasihat dinleyen ve istişareye önem veren idarecidir.  

88. BEDDUANIN ADABI: Hayır dua ile ıslahı mümkün olmayanlara beddua etmek 

gerekir. Beddua şerre dua etmek demek değildir. "Allah belanı versin!" şeklinde 

beddua edilmez; ancak "Allah ıslah etsin" denir. Allah'ın ıslahı ise ıslahı mümkün 

olmayanlara ya ölümü iledir veya zevali iledir. Bunu da Allah takdir eder. İdareciye 

"Allah seni başımızdan eksik etmesin" şeklinde bir dua zalime olursa bu da halka 

beddua etmek anlamına gelir. Zalime dua ancak "Allah seni başımızdan alsın ve bize 

senden daha hayırlısını getirsin" şeklinde olmalıdır. Nitekim Hz. Ali (ra) kendisine 

ihanet eden halkı peygamberimize (sav) şikâyet etti. Peygamberimiz (sav) de "Onlara 

beddua et!" ferman ettiler. Hz. Ali (ra) da şöyle dua etti: "Allahım! Bana onlardan 

hayırlısını ver, onlara da benden şerlisini ver!" Bu dua kabul edildi ki bundan sonra 



öyle oldu. Hz. Ali'ye (ra) ihanet eden Kufe'den ve Kûfelilerden dünyada eser 

kalmadı. 

89. İdareci zulüm ve haksızlık yaparsa ona şöyle dua edilir. “Allah’ım onu başımızdan 

al, ondan daha hayırlısını bizim başımıza getir.”  

90. Sağlıklı ve doğru bir demokratik düşünceye sahip olmayanların demokrasi adına 

düşünce üretmeleri ve konuşmaları “demokratik dalalettir.” Demokratik dalalet 

içinde olanların iktidara gelmeleri ve demokrasi adına icraatları demokrasinin 

yozlaşmasına ve toplumda demokrasiye karşı antipati uyanmasına sebeptir. 

91. Anayasaların amacı tüm hakları korumak ve güvence altına almaktır. Hak ve hukuk 

açısından meseleye yaklaşıldığı zaman Anayasa oylamalarında esas olan haksızlığa 

konu olacak bir maddenin geçmemesidir. 200 maddelik bir Anayasada bir madde 

haksızlığa sebep oluyor ise böyle bir Anayasa’ya “Evet!” diye onay vermek o 

ülkedeki tüm insanların haksızlığa uğramasına onay vermek demektir. Çünkü her 

vatandaş Anayasada haksızlığa sebep olacak olan Anayasa maddesinin muhatabıdır. 

Yeri gelince haksızlığa uğrayacak veya elinden hakkı alınacak veya o madde gereği 

hakkı olan kendisine verilmeyecektir. Zira “Hak haktır, küçüğüne büyüğüne 

bakılmaz.” (Bediüzzaman, Mektubat, 57) Bu nedenle Anayasa oylamasında böyle bir 

haksızlık görerek oy vermeyenler diğer maddelere bakarak “Evet” oyu verenlerden 

daha haklıdırlar. Haksızlığı hak dava edenler haksızlıklarını gizlemek için 200 

maddelik bir Anayasa’ya gereksiz ama aldatmaca birkaç madde ilave ederek (1982 

Anayasasına Zorunlu Din Kültürü ilave etmeleri gibi… Aslında Anayasa’ya böyle 

bir madde ilavesi gereksizdir. Din ve Vicdan Hürriyeti yeterlidir.) bunun altında pek 

çok haksızlığı netice veren Anayasa’yı kabul ettirdiler ve % 92 oy çoğunluğu ile 

“Evet!” dedirdiler. Böyle bir Anayasa’ya “Evet!” diye kabul oyu verip “hayır!” 

diyenleri suçlamaları yersizdir ve haksızlıktır. Aynı şekilde 12 Eylül 2010 

Referandumundaki 26 Madde için de söz konusudur. Bu referandumda 26 Madde 

oylanmış ve haklı maddeler yanında haksızlığa konu olan maddeler de olduğu için 

“Hayır!” diyenler isabet etmiş, “Evet!” diyenler hata etmişlerdir. Haksızlık olmaması 

ve herkesin neye oy verdiğini bilmesi için bu gibi referandumların “Torba Yasa” 

şeklinde değil, 21 Ekim 2007 Cumhurbaşkanını Halkın Seçmesi ile ilgili “Tek bir 

Konu” üzerinde yapılan değişikliğin Referandum’a sunulması şeklinde olması daha 

isabetlidir. Bu Referandum % 68 oyla kabul edilmiş ve herkes bilerek sonuçlarını 

görerek oy kullanmıştır. 

92. Siyasette doğru tercih şahıs tercihi değil; siyasi fikir tercihidir. Zira iyi insanın yanlış 

yerde durması tehlikelidir. Avam o insanı tanır ve yanında yer alır, yanlış yerde 

durduğunu bilmez. Böylece yanlışa sürüklenir. 

93. “Ümmetin çoğunluğu yanlışta birleşmez” hadisi siyasi olarak anlaşılamaz. Bu 

hadisten kastedilen birinci mana “İcma-ı Ümmeti” teşkil eden “Sahabenin İcması” 

sonra da “müçtehit fakihlerin” icmasıdır. Yoksa avamın çoğunluğunun görünüşe 

bakarak yanlışta birleşmesi mümkündür. 

94. “Sevad-ı Azam” siyasi tercih değil, toplumun hayat standardına göre yaşamak ve 

aşırılıktan uzak olan ehl-i sünnetin istikametli inancıdır. Sevad-ı Azam siyasi olarak 

kabul edilecek olursa 12 Eylül 1982 Anayasa’sına verilen % 92 “Evet” oyunun 

“Sevad-ı Azam” kabul etmek gerekirdi. Bunun ne derece yanlış olduğu 12 Eylül 



Anayasasını kaldıralım diyenlere verilen oylarla ve değişime ait referandumda 

verilen % 78 ve % 58 oy göstermektedir.   

95. Bediüzzaman fikir odaklı siyaset yapmıştır; şahıs odaklı yapmamıştır. Şahıs odaklı 

siyaset şahsın istibdadına sebep olur. Üstadın fikir odaklı siyaseti de “Demokrasiyi 

ve Ahrar Çizgisini” takip eden demokratları desteklemek şeklindedir. 

Bediüzzaman’ın hayatında da Ahrarlar azınlıkta kalmış ve İttihat Terakki 

mensuplarınca iktidardan uzaklaştırılmış ve ezilmişlerdir. Bu nedenle “Bediüzzaman 

sağ iktidarları desteklemiştir” diyenler yanılmaktadır.   

96. “Fütuhat ve ferecle ilgili tarihler insanı yanıltır. Esasa, öze ve prensiplere bakmak 

gerekir. Zira bunlar şartlara bağlıdır. Şartlarına uyulmazsa o tarihte fütuhat 

gerçekleşmez. 

97. Kimin yaptığına değil, ne yaptığına bakmak gerekir. Partiler söylemleri ile değil, 

icraatları ile değerlendirilmelidir.  

98. Demokrat Merkez Sağ çökmüş, AKP ile Merkez Sağ seçmen sağın ucuna yani 

gömlek değiştiren ve görüntüyü kurtaran radikal sağa kaymıştır. Bununla beraber 

“aşırı sağ söylem” ile “dindar Atatürkçülük” birleştirilmiş ve gömlek değiştiren yeni 

bir Kemalizm’in hâkimiyeti sağlanmıştır. 

99. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tespitleri ile tercihlerini karıştırmamak gerekir. 

Bediüzzaman bazı tarihler vererek tespitte bulunmuştur; ama bunu bir tercih olarak 

takdim etmemiştir. Yine Bediüzzaman “İttihat ve Terakki” içinde dostları olmuştur 

onların hizmetlerini takdir etmiştir; ancak fikirlerinden ve samimiyetlerinden dolayı 

“Ahrar Fırkasını” tercih etmiştir.  

100. Yine tasvip ayrı, tespit ayrıdır. Bunları birbirinden çok iyi ayırmak gerekir. 

Bediüzzaman’ın tespit ettiği her şey onun tercihi değildir. Bediüzzaman Eşref Edip 

ve “Büyük Doğucuların” dine hizmetlerini tespit etmiş ve takdir etmiştir; ancak 

“Siyasi düşüncelerini ve siyasi faaliyetlerini” asla tasvip etmemiştir. 

101. İslam’ın hâkimiyeti bir cemaatin, fırkanın, partinin ve görüşün hakimiyeti değil, 

imanın, doğruluğun, ahlakın, hayâ ve iffetin, adalet ve hakkaniyetin fertlerin kalp ve 

bedenlerine ve topluma ve insanlık âlemine hâkim olmasıdır. Her müslümanın ve 

bütün cemaatlerin görevi bu değerlere katkıda bulunmaktır. 

102. İslam Kur’anın ve hadislerin bütünü iken şeriat toplumdaki ilişkileri düzenleyen 

kurallardır. İslam değişmez; ama şeriat “Ezmanın tagayyürü ile ahkam da tagayyür 

eder” kuralı gereği değişebilir. Şeriatın bir kısmı geleneksek içtihatları muhtevidir. 

Genellikle İcma ve Kıyas ahkâmını camidir. Bu da “Makasıd-ı Şeria” ya göre 

düzenlenir. 

103. Mekasıd-ı Şeria, “dinin, aklın, namusun, malın ve canın” korumasını amaçlar ve 

bu konudaki hukuki meseleleri içine alır.  

104. Hukuk ikiye ayrılır. Birincisi “Hukukullah” ki buna “Kamu Hukuku” denir. 

İkincisi ise “Hukuk-u İbad” dır. Bu da can, mal, namus, akıl ve dinin korunmasını 

amaçlar. İslam’da ferdin hukuku mahfuzdur. Adalet-i mahza bunu emreder.     



105. Siyasi sistemler hukukun üstünlüğünü esas aldıkça İslam’a yaklaşır ve adaleti 

sağlar. Ancak yasaların adil olması şarttır.  

106. Hürriyet açısından rejimler “Dinin hakimiyetini esas alan Teokratik, ferdin 

hâkimiyetini esas alan diktatörlük ve istibdad, ideolojinin hakimiyetini esas alan 

sosyalist, hukukun  ve hürriyetin hakimiyetini esas alan Liberal sistemlerdir.  

107. İslam’a göre idareci “seçimle” belirlenir, işler “şura” ile yürütülür. Halkın 

yönetime ve denetime katılımı esastır. İdareci “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-

münker” görevi vardır. Yönetim ise teknik bir meseledir ve beceri ister ve maharet 

gerektirir.   

 


