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YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK DEMOKRASİ 

(MEŞRUTİYET-İ MEŞRUA) 

M. Ali KAYA 

 

Giriş: 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Mü‟minlerin işleri aralarında şura iledir.” (Şura, 42:38) 

buyurarak dünyaya ait işlerde Müslümanların aralarında meşveret ederek hareket etmelerini 

tavsiye etmiştir. Ancak bu tavsiye mutlaka uyulması gereken bir kural ve dünya işlerinde 

başarının da temel şartlarındandır. Uhrevi bir sonucu da bulunan dünyevi bir yöntemdir. Hayatta 

başarının ve ilerlemenin ön şartı sayılabilir. 

Peygamberimiz (sav) Allah‟ın bu tavsiyesine son derece önem vermiştir. Yüce Allah 

peygamberimizin (sav) bu güzel davranışını övmekte ve insanlara örnek göstermektedir. Nitekim 

Al-i İmran Suresinde “Ey peygamber! Sen Allah‟ın rahmet eseri olarak insanlara yumuşak 

davrandın. Şayet kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılırlardı. Sen onları affet, 

onlar hakkında Allah‟tan bağışlanma dile. İşlerini yapmak için onlarla istişare et ve buna göre 

karar ver. Artık karar verdin mi Allah‟a güven ve azimle uygulamaya bak. Allah kendisine 

inanan ve güvenenleri sever” (Al-i İmran, 3:159) buyurmuşlardır. 

İdarecinin görevi ve amacı halka yumuşak davranmak, yardımcı olmak ve yol göstermektir. 

Çalışacak, üretecek ve iş yapacak olan insanlardır. Her insan kendi çıkarı ve faydası olan 

hususlarda çalışmak, üretmek, zengin olmak ve etrafındakilere yardımcı olmak ister ve sever. Bu 

konuda etrafından ve idarecilerden yardım ister ve bekler. Kendisine şefkat ve merhametle 

yaklaşan, yol ve yöntem gösteren, bilgi veren, tehlikelerden koruyan ve faydalı olanlara minnettar 

olur, saygı duyar ve hürmet eder. İnsan kendisine iyilik ve ihsanda bulunanın fıtraten kölesidir. 

Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Allahım! Kim ümmetimin işiyle ilgili bir göreve getirilir de 

onlara zorluk çıkarırsa sen de ona zorluk çıkar. Kim de ümmetimin işiyle ilgili bir göreve getirilir 

de onlara yumuşak davranırsa sen de ona yumuşak davran” (Müslim, İmare, 19) diye dua 

etmiştir. 

Peygamberimiz (sav) insanların tümüne gönderilmiş son peygamber olduğu için bütün 

insanlığın kıyamete kadar peygamberidir. Bu durumda da ümmeti bütün insanlıktır. Ümmet ikiye 

ayrılır. Birincisi “Ümmet-i da‟ve” denilen ve peygamberin davetine muhatap olan bütün 

insanlıktır. İkincisi, ise “Ümmet-i icabe” dediğimiz peygamberin davetini işiterek “semi‟nâ ve 

ata‟nâ” yani “işittik ve itaat ettik” diyerek iman edip itaat edenlerdir. Hal böyle olunca bütün 

insanlık peygamberimizin (sav) ümmetidir.  

Peygamberimizin (sav) ümmeti olan bütün insanlığın kötü gidişinden müslümanlar 

sorumludur. Zira onlar Müslüman olmakla Allah‟a itaat etmek ve Allah‟ın dinini “İyiliği 

emretmek ve kötülüğü yasaklamakla” ve insanlara “nasihat edip doğruyu göstermekle” 

mükelleftirler. Bu görevlerini ihmal ettikleri zaman yeryüzünde fitne ve fesat yayılır. Şayet bu 

görevlerini güzel şekilde yaparlarsa o zaman da yeryüzü ıslah olur. Bu nedenle sorumluluk 

mü‟min ve müslümanlara aittir.  

Müslümanlar Allah‟ın emri olan meşvereti ve şurayı yaparak insanlara yol ve yöntem 

gösterme hususunda yardımcı oldukları kadar dünya iyiye gidecektir. Bunun için Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri “Hutbe-i Şamiye” isimli eserinde şuranın ve meşveretin önemini şöyle 

açıklar: “Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i islamiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i 

şer‟iyedir. „Onların işleri aralarında şura iledir” ayet-i kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. 

Evet, nasıl ki, nev-i beşerdeki telâhuk-u efkâr unvanı altında asırlar ve zamanların birbiriyle 



meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası olduğu gibi, en byük kıt‟a olan 

Asya‟nın en geri kalmansın bir sebebi, o şuray-ı hakikiyeyi yapmamasıdır.” (Hutbe-i Şamiye, 

1979, s. 65) 

Bediüzzaman “Asya kıt‟asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şûrâdır” buyurmaktadır. 

Meşveret, herhangi bir konuda bir insanın bir başkasına danışmasından ibaret değildir. Fertler 

birbiri ile meşveret ettiği gibi, taifeler, kıtalar dahi fikirlerini ve bilgilerini paylaşarak aralarında 

meşveret yapmaları gerekmektedir.  

Meşveret ve şura insanların fikirlerine değer vermek, insana şahsiyet kazandırmak, aklını, 

iradesini ve bağımsızlığını korumak demektir. Tahakküm ve istibdatla başkasını tezlil etmemek 

ve zillete düşürmemek ve zalimlere de tezellül etmemektir. İnsanın hürriyetini ve şahsiyetini 

korumaktır. Haklı şura ihlâs ve tesanüdü, dayanışmayı netice verir. Üç elifin yüz on bir olması 

gibi, şura sayesinde ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile üç adam, üç yüz adam kadar millete fayda 

verebilir. On adam meşveret ile bin adam kadar iş görürler. (Hutbe-i Şamiye, s. 68) 

Demokrasinin temeli bu şura düşüncesine dayanır. Kimin seçileceği halka sorulmaktadır. 

Siyasi partiler tabandan tavana kadar meşveret esasına dayanmaktadır. Şuranın ülke düzeyinde 

uygulanması ancak demokrasi ile mümkündür. Bu nedenle Bediüzzaman “Ruh-u meşrutiyet 

şeriattandır” (Münazarat, 1999, s. 25) demektedir. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ VE İSTİBDAT 
 

1. İstibdat Nedir? 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Münazarat” isimli eserine “İstabdad nedir?” ve 

“Meşrutiyet nedir?” suallerine verdiği cevaplarla başlar. İstibdadın ne olduğu bilinirse 

meşrutiyetin ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle önce istibdadı tarif 

ederek meşrutiyeti anlatır. 

İstibdad nedir? 

1. “İstibdad tahakkümdür.” Tahakküm, başkasına hükmünü icra ettirmek için baskı 

yapmak anlamına gelir. Baskının her çeşidine karşı çıkmıştır. Yönetim ne şekilde olursa olsun 

baskısız, ikna yöntemi ile iş yapanları isteklendirerek yapılmalıdır. Her konuda gönül rızası 

esastır. Babanın çocuğuna, öğretmenin öğrencisine ve amirin memuruna tahakkümle değil, 

şefkatle ve ikna metodu ile doğru olanı yaptırması gerekir. Tahakküm her zaman tepki doğurur. 

Bu sebeple atalarımız “gönülsüz yenilen aş, ya karın ağrıtır ya baş” demişlerdir. 

2. “Muamele-i keyfiyedir.” Keyfî muamele, ben böyle istiyorum, öyle ise böyle 

yapacaksın demektir. Herhangi bir maslahat ve faydaya matuf olmayan, kimseye yararı 

bulunmayan, sadece emredenin ve amirin egosunu tatmin etmekten başka bir sebebi bulunmayan 

davranış şeklidir ki bu da bir nevi tahakküm sayılır. Bunda kişinin enaniyetini tatmin ve 

muhatabın zelil olmasını isteme söz konusudur. 

3. “Kuvvete istinat ile cebirdir.” İstibdad kuvvet kullanmak ve zorla yaptırmak demektir. 

Kuvvete dayanan ve zorlamayı netice veren her şey istibdad sayılır. Bu da insanlığa yakışmaz. 

Aklı olmayan hayvanlar ancak zorla ve güçle isteklerini yaptırma ve ihtiyaçlarını karşılama 

yoluna giderler. 

4. “Rey-i vahidir.” Tek kişinin görüşüdür. Bir kişi kendi görüş ve düşüncesini esas alıyor 

ve bunu da hiçbir delil ve maslahata dayandırmadan zorla başkalarına kabul ettirmek istiyorsa 

buna istibdad, baskı ve zorlama adı verilir. Ayrıca tek kişinin kimseyle istişare etmeden kendi 

görüşü ile idaresi de istibdat ve baskı sayılır. 



5. Sû-i istimâlâta gayet müsâit bir zemindir.” Baskıya ve zora dayanan yönetimler 

insanlar daima yalancılığa, kötü muameleye ve hırsızlığa sevk eder. İnsanların meşru isteklerini 

ve arzularına müsaade edilmediği, hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı her yerde insanlar bunu gizli 

ve hile yoluyla elde etmeye ve yapmaya yönelirler. Bu da insanları yalancılığa, hileye ve 

hırsızlığa sevk eder. İşte “su-i istimalin” kapıları bu şekilde açılır ve artık kapatılması zorlaşır. 

İnsanlar hilekâr ve yalancı olurlar. 

6. “Zulmün temelidir.” Zulüm, haksız muamele ve başkasının hakkını gasbetmek ve hakkı 

olmayanı almaktır. İnsanların hürriyetlerine, fikir ve düşüncelerine değer verilmemesi ve 

yapılacak bir iş konusunda fikrinin alınmaması, her konuda bazılarının kendilerini yetkili 

görmeleri zulmün sebebi ve temelini oluşturur. Bu ise istibdat demektir. Bütün haksızlıklar ve 

zulümler bu kapıdan yol bularak insanlığa hâkim olmuştur. 

7. “İnsaniyetin mâhisidir.” Baskı her şeyden önce insan iradesinin işleyişini ve aklının 

çalışmasını engeller. Çünkü birileri sizin yerinize karar veriyor ve birileri size akıl veriyorsa sizin 

düşünmenize, aklınızı kullanmanıza ve iradenizle hareket etmenize gerek yoktur. Bu ise insanı 

insan yapan ve diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerini kullanmaması ve insan olmaya 

çalışmaması demektir. Bu durumda ise insanlık ölür. İnsan iradesi, aklı ve düşüncesi olmayan bir 

canlıya/hayvana dönüşür. Böylece insanlık mahvolur. 

8. “Sefalet derelerinin esfel-i sâfilinine insanı tekerlendiren istibdattır.” Evet, irade, 

akıl ve düşünceden yoksun, çalışma şevki olmayan ve başkaları tarafından daima aşağılanan 

insanlar şevkle çalışmadıkları için daima geriye doğru giderler ve asla ilerleyemezler. Böylece 

“Alay-ı illiyyine” yücelerin yücesine, ilerilerin ilerisine gitmek, Allah‟ın insana verdiği binlerce 

duygu ve kabiliyetleri geliştirmek için yaratılan insan bütün bu duygu ve kabiliyetlerini çürümeye 

terk ederek hayvanlardan daha aşağı ve sefil mahlûklar durumuna düşer. Yani “esfel-i sâfilîne” 

sukût eder. Bütün bunların sebebi insana ve insanlığa yapılan baskı ve zulümlerdir.  

9. “Âlem-i İslâmı zillet ve sefalete düşüttüren istibdattır.”  İslam dünyası hürriyet ve 

adaletin hakim olduğu “Asr-ı Saadet” dönemi denen 40 yıllık dönemde (On sene 

peygamberimizin (sav) Medine dönemi 30 sene de Hulefa-i Raşidin” dönemi) ahlak, hukuk, 

fazilet, maddi ve manevi terakki ve dünyanın en haşmetli devletlerine galebe çalması ve 

İslamiyeti üç kıtaya hakim kılması ile ispat etmiştir. Seçim, adalet, hürriyet ve şuranın terk 

edildiği “Asr-ı Saadetten” sonraki bin yıllık dönemde asla buna yetişememiştir. İstibdat yüzünden 

devamlı olarak gerilemiştir. Osmanlı döneminde “Adalet, hürriyet ve istişareye” önem verildiği 

için altı yüz sene dünyaya hükmetmiştir. Şayet 1908‟de meşrutiyete tam sahip çıkılmış olsaydı 

Osmanlı yıkılmayacaktı; ama istibdadın dehşeti meşrutiyetin devamına fırsat vermemiştir. 

10. “Ağraz ve husumeti uyandıran istibdattır.” Baskı ve zulüm daima çeşitli garazları ve 

buna dayanan düşmanlıkları beslemekte ve uyumuş olan kötü duyguları uyandırmaktadır.  Baskı 

ve zulüm gören insanların kalbinde düşmanlık duyguları uaynır ve bu duygular kendilerini haklı 

bularak zulme ve baskıya karşı çıkıyoruz düşüncesi ile başka baskıları kurmakta kendilerini haklı 

bulurlar. Böylece düşmanlıklar körüklenir ve artar. Yeryüzünde zulüm katmerleşerek çoğalır. 

11. “İslamiyeti zehirlendiren, hatta her şeye sirayet ile zehrini atan istibdattır.” 
İslamiyetin hakkaniyetine inanan ama kendilerini ağalık, alimlik, idarecilik gibi makamları 

nefsani istibdadın aleti yapmış olanlar tahakkümün kendilerine verdiği zevk ile kendi 

istibdatlarına alet ederler. Bu da karşılarındaki muhataplarda tepki doğurur. Bu nedenle idareci ve 

ulema gibi yüksek mevkide olanların daima İslam ahlakı olan “tevazu ve mahviyet” gibi yüksek 

duygu ve ahlakla ahlaklanmış olmalıdır. Yüksekten bakan, baskı ve tahakkümü ilmin ve 

idareciliğin gereği olarak görenler İslamiyeti zehirlendirmektedir ve her girdiği yere bu zehri 

atarak ilimlerini ve yönetimlerine tepki doğmasına sebep olmaktadır. Böylece hak ve hakikat ve 



maslahat gereği herkesin kabul edeceği gerçekler istibdad zehri ile kabul edilemez ve tepki 

duyulur hale gelmektedir. İstibdadın en büyük zararı böylece islamiyete olmaktadır. 

12. “İhtilafat-ı beyne’l-islamı ikâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalalet 

fırkalarını tevlit eden istibdattır.” İlim ve din, hikmet ve fazilet gibi herkesin kabul edeceği 

manevi ve nurani değerleri tahakküm, baskı, garaz ve menfaate alet eden alimler ve idareciler 

Müslümanlar arasında ihtilafların doğmasına, nurani hakikatlere zulmani renklerin karışmasına 

ve muhatapların da bu nedenle karşı çıkmalarına sebep olmuşlardır. Hak ve hakikat içlerine başka 

fikir ve garazlar karışmadığı zaman herkesin kabul edebileceği nuraniyet ve safiyettedir. Ancak 

garazlar, düşmanlıklar, baskılar farklı fikir düşüncelerin doğmasına sebep olur ve bundan da 

farklı fırkalar ortaya çıkar. Her fırkanın kendisini haklı başkalarını tamamen haksız göstererek 

müntesiplerini o fikirler ve ilimlerden istifadesine men etmesi de bir başka tahakküm ve baskıdır. 

Bu da fırkaların ayrışmasını ve kemikleşmesini netice verir. Dalalet fırkaları bu şekilde ortaya 

çıkmış ve istbdad ile varlıklarını devam ettirmişlerdir.  

“Evet, taklidin pederi ve istibdâd-ı siyasinin veledi olan istibdad-ı ilmidir ki, Cebriye, 

Râfiziye, Mûtezile gibi İslamiyeti müşevveş eden fırkaları tevlit etmiştir.” (Münazarat, 10) 

 

2. Demokrasi Nedir? 

İstibdat hastalığını tedavi edecek olan meşrutiyet/demokrasi ilacını ise Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri şöyle tarif etmektedir. “Demokrasiyi/meşrutiyeti hazmetmeyen ve istibdat 

ruhu ile hareket eden memurların yanlış gösterdiği ve şiddetten kaynaklanan karışıklıktan 

dolayı hâl-i hazırdan anladığınız meşrutiyeti anlatmayacağını” ifade eden Bediüzzaman 

“hükümetin hedef-i maksadı olan meşrutiyet-i meşruayı” yani sözdeki meşrutiyeti değil, 

“meşruiyeti kabul edilen meşrutiyeti” şöyle tarif etmektedir: 

1. Meşrutiyet “İşlerinde onlarla istişare et.” (Al-i İmran, 3:159) ve “Mü’minlerin işleri 

aralarında istişare iledir” (Şura, 42:38) ayetlerinin tecellisidir ve meşveret-i şer’iyedir: Yüce 

Allah bu ayetlerde peygamberimize (sav) hitaben istişare ederek dünya ve devlet işlerini yapmayı 

emretmiştir. Peygamberimiz (sav) de Allah‟ın bu emrine çok titizlikle uyarak ümmetine örnek 

olmuştur. Bedir savaşı, Uhud Savaşı, Ezanın meşru olması, hicret, Medine müdafaası, Medine 

Sözleşmesi ve Anayasa‟nın yapılması gibi konularda olduğu gibi dünyaya ait her konuda 

peygamberimiz (sav) istişare ile hareket etmiştir. İşte demokrasinin temel esprisi ve kaynağı 

budur. Bu ise “meşveret-i şer‟iyedir.” Yani dinin emrettiği meşveret ve şuradır. 

2. O vücûd-u nuraninin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi marifettir, lisanı 

muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir: Demokrasi nurani bir vücuttur. Zulmanî ve 

dünyevî değildir; Allah‟ın istediği ve insanlara emrettiği ve dünyada başarıyı sağlayan bir 

husustur. Varlığı kuvvete ve güce, zora ve şahsa bağlı değildir. Hayatını hak ve hakikatten alır. 

Kalbi marifet, yani eğitim ve bilgiden kaynaklanır. Muhabbet dilini kullanır. Demokrat bir lider 

veya insan ayrışmayı, kavgayı ve düşmanlığı değil, sevgi ve muhabbeti esas alır, sevgi dili ile 

konuşur. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi birinin aklı ve emri ile değil, kanun 

hâkimiyetini esas alır. Kanunlar istişare kurumu olan parlamentoda çoğunluğun onayı ile 

dayatma ile değil, uzlaşarak adil şekilde yapılır ve kanun hâkimiyetini esas alır. Demokraside 

şahıslar kanunları uygulamakla görevli olan görevlilerdir, kendi görüşleri ve keyfi yönetimle 

hareket etmezler. Bu sayılan hususlar yoksa orada demokrasi yok demektir. 

3. “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz.” Demokrasi milletin ve 

toplumun hâkimiyetini esas alır. “Hâkimiyet milletindir” ifadesi bu nedenle Bediüzzaman‟a aittir. 

Zira “Münazarat” 1909-1910 yıllarında basılmıştır. TBMM ise 1920‟de açılmıştır. Dolayısıyla 

“Hâkimiyet milletindir” ifadesi Bediüzzaman‟ındır. Temsilcilerini halkın seçtiği bir parlamento 

halkın hâkimiyetini sağlar. Ama ne var ki günümüzde temsilcileri halk değil, liderler seçmekte ve 



halka onaylatmaktadırlar. Bu da demokrasinin yozlaştırılmasından ve halkın aldatılmasından 

başka bir şey değildir. Günümüzde hâkim olan halk değil, maalesef liderlerdir.  

4. “Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz.” Demokrasi 

bireylerin hürriyetini sağladığı gibi, kavimlerin ve toplulukların da saadetini temin eden bir 

sistemdir. Demokrasilerde ırk ve köken ayrımı olmaz. Herkes kanun karşısında eşittir ve herkes 

bütün haklardan eşit şekilde istifade ederek hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Bu nedenle tüm 

toplumların mutluluğuna hizmet eder. Ezen de ezilen de olmaz. Herkesin mutluluğunu amaçlar 

ve sağlar. 

5. “Bütün eşvak ve hissiyât-ı ulviyeyi uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız.” 
Demokrasi, her insanın temel haklardan ve imkânlardan eşit yararlanma imkânı sağladığı için 

insanları cesaretlendirir ve şevklendirir. Gayret, çalışma, hakkaniyet ve emek gibi ulvî duyguları 

uyandırır. Uyanık olanların uyuyanları geçtiği bir sistemdir demokrasi. Bu nedenle uykuyu terk 

edip uyananlar terakki ve tekâmül ederler.  

6. “İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz.” Demokrasi insanın 

insanlığının gereği olan irade, akıl ve hürriyetinin kullanımı olduğu için insanı köle olmaktan ve 

emir eri olmaktan kurtarır. Öyle ise siz de demokrasiye sahip çıkarak aklınızı, iradenizi ve 

hürriyetinizi kullanarak gerçek bir insan olmaya çalışınız.  

7. “İslamiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır.” Meşveret ve şuraya değer 

vermediğimiz için Asya Avrupa‟dan geri kalmıştır. Asya‟nın geleceğini parlatacak olan 

demokrasi olacaktır. Nerede demokrasi sağlıklı işliyorsa orada maddi ve manevi refah ve saadet 

vardır. Nerede istibdat, baskı ve dikta varsa orada fakirlik, yoksulluk, cehalet vardır. Bu nedenle 

demokrasi İslamiyet‟in geleceğini ve Asya‟nın talihini açacaktır. 

8. “Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebediye mazhar eder. Milletin bekası ile ibka 

edecek; siz de me’yus olmayınız.” Osmanlı devleti meşrutiyeti/demokrasiyi işletebilseydi 

yıkılmayacak ve 22 milyon kilometre kare toprağını kaybetmeyecekti. Zira bir devletin ömr-ü 

tabisi bir insanın ömrü kadardır. Bilhassa diktaya dayanan devletler diktatörün ölümü ile 

yıkılırlar. Hükümetler de böyledir. Ancak seçimle hükümetlerin değiştirilebildiği demokrasilerde 

devletin bekası hükümetle sınırlı olmaz. Millet devem ettiği sürece beş senende bir seçim sonucu 

yeni hükümetler gelir ve yeni bir başlangıç ile milletin devleti devam eder. Bu nedenle demokrasi 

devletin ömrünü ebediyete mazhar eder. Milletin bekası ile ibka eder.  

9. “Bir ince tel gibi her tarafa hevâ ve hevesin tehyici ile çevrilmeye müsait olan rey-i 

vahid-i istibdadı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefelfel bir elmas kılınç gibi olan 

efkâr-ı âmmeye tebdil eder; siz de, sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz.”  İstibdadı temsil eden 

bir lider ve tek adamın görüşü bir ince tel gibidir. Rüzgâr nereden eserse o taraftan eğilir ve 

değişir. Meşverete ve şuraya dayanan ortak akılla hareket eden liderin görüşü ve düşüncesi ise 

demir direk gibidir. Hangi taraftan ne kadar şiddetli rüzgârlar esse de onu yerinden oynatamaz. 

Sallanmaz ve bükülmez. Nuh‟un (as) gemisi gibi güvenlidir.  

10. Demokrasi/Meşrutiyet “Herkesi bir padişah hükmüne getiriyor; siz de 

hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret ediniz.” Demokraside ülke yönetimine herkesin 

katkısı ve düşüncesi vardır. Hiç kimsenin “bana ne padişahımız bizi düşünüyor, benim kendimi 

ve ülkemi düşünememe gerek yok” diyemez ve demez. Bediüzzaman‟ın başka bir eserinde dediği 

gibi “Neme lazım başkası düşünsün, istibdadın yadigârıdır.” Bu nedenle demokrasi hürriyet 

ve seçim hürriyeti ile herkesi bir padişah hükmüne getirmektedir. Öyle ise insan olan insana 

hürriyetperverliğe ve padişah gibi fikir yürütmeye önem vermesi ve bu konuda gayretli olması 

yakışır. 

11.  Demokrasi “Esâs-ı insaniyet olan cüz’ü ihtiyârı temin eder, âzâd eder; siz de camie 

olmaya razı olmayınız.” İnsanlığın gereği insanın cüz‟î iradesini hür bir şekilde 



kullanabilmesidir. İnsan iradesini kullanamaz ve haklarını hür bir şekilde savunamazsa 

başkasının kölesi olur. Demokrasi insanı köle olmaktan ve köle gibi hareket etmekten kurtarır, 

hürriyetine kavuşturur. Öyle ise insan cansız bir varlık veya köle gibi olmamaya gayret etmeli ve 

hürriyetini sağlayan ve iradesinin kullanımına fırsat ve imkân veren demokrasiye sahip çıkması 

gerekir.  

12.  Demokrasi “Üç yüz milyondan (şimdi bir buçuk milyar) ziyâde ehl-i İslamı bir 

aşîret gibi rapteder; siz de o râbıtayı muhafaza ediniz.” Müslümanları birbirine bağlayan 

“İman” ve “Uhuvvet” gibi bağlar vardı. Bunlar asırlardır varlığını devam ettirdiği halde 

Müslümanların birliğini sağlayamadı. Çünkü bu bağların mü‟minleri bir araya getirmesi ve 

ihtilafların ortadan kalkması için “istibdadın” kalkması ve “hürriyet” zemininin olması 

gerekiyordu. İşte demokrasi bu hürriyet zeminini oluşturmaktadır. Öyle ise Müslümanların 

saadeti, geleceği ve birliği ancak demokrasi ve hürriyetle gerçekleşecektir. Müslümanların görevi 

demokrasiye ve hürriyete sahip çıkarak bu bağı korumak olmalıdır.  

 

Sonuç:  

“Zîrâ meşveret perdeyi attı; milliyet göründü, harekete geldi. Milliyet içinde İslâmiyet 

ışıklandı, ihtizâza geldi. Zîrâ, milliyetimizin rûhu İslâmiyettir; hakîki ve nisbî ve izâfiden 

mürekkeptir. Başka millete benzemiyoruz.” (Münazarat, 1999, s. 15-16) Demokrasinin temeli 

olan meşveret bireyi toplumla barıştırdı. Bundan milliyet ortaya çıktı. Birey bencilliği bırakıp 

tevazu ile topluma girerek diğer bireylerin akıllarını ve fikirlerini de almaya başlayınca demokrat 

bir kişiliğe bürünür. Böylece milliyet denilen çoğulculuk ortaya çıkar. Çoğulculuk düşüncesi ise 

çoğulculuğu, yani cemaati esas alan İslamiyeti öne çıkarır. Çünkü cami, cemaat, Cuma gibi 

çoğulculuğu teşvik eden İslamiyet‟tir. İslam milliyetinin ruhu cemaatten ve camiden geçer. Birey 

cemaat içinde erir ve büyük bir güce kavuşur. Bu toplumun ve çoğunluğun gücüdür. Demokrasi 

de buna dayanır. Böylece hakiki bir fert, topluma izafe edilerek nisbî bir temsil gücüne kavuşur. 

Cemaati temsil eden fertleri seçimle ortaya çıkarır. Seçimle ortaya çıkan fert ise bireysel 

gücünden çok temsil ettiği toplumun gücünü taşır. Seçilmiş olan halifeni gücü bundan dolayı çok 

büyüktür. 

Ne mükemmel şeydir dev gibi bir güce sahip olmak… 

Ne kötü bir şeydir bu gücü bir dev gibi kullanmak… 

 

3. Çoğunluğun İradesi: 

Peygamberimiz (sav) hadislerinde çoğunluğun yanlış üzerinde ittifak etmeyeceği ve 

istişarede yanılmayacağı haber verilmektedir. Gerçekten de insanın fıtratı mükerrem olduğu için 

yanlışta ittifak etmezler. Ancak hak ve maslahat birliği sağlar, haksızlıkta ittifak olmaz ve insan 

fıtratı haksızlığa isyan eder. 

Medine‟de hurmaların aşlanması konusunda peygamberimiz (sav) sahabelerine “Siz dünya 

işini benden daha iyi bilirsiniz” (Heysemi, Zavâid, 1:179) buyurarak dünyaya ait işlerin ihtisasa 

ve maslahata bina edildiğini ve işin uzmanlarınca daha iyi bilineceğini belirtmiş “Bana ahirete ve 

dine ait şeylerden sorun” buyurmuşlardır. 

Aynı şekilde insanların durumlarına göre idare edileceğini söylemiş ve “Sizler nasıl 

olursanız idarecileriniz de öyle olur. siz nasılsanız o şekilde idare edilirsiniz” (Keşfu‟l-Hafa, 

2:279) buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif “neye layıksanız onu bulur ve o şekilde idare edilirsiniz” 

manasını da içermektedir. Her şeyde olduğu gibi idare konusunda da liyakat esastır. İnsan layık 

olduğunu bulur. Atalarımız tecrübelerin kendilerine öğrettiği şekilde “layığı olmayanın layığı 

odur” demişlerdir.  



Peygamberimiz (sav) ayrıca “Ümmetim dalalet üzere ittifak etmez” (İbn-i Mace, 2:1303 H. 

No:3950) buyurmuştur. Ümmet iki anlama gelmektedir. Birincisi heve ve hevesle hüküm 

vermeyen ümmetin bilginleridir. Bir asırda buluna İslam bilginlerinin bir konuda ittifak etmesi o 

hükmün hak ve isabetli olduğu konusunda “Ümmetin İcması” sayılır ve bu dinde dört temel 

delilden birisidir. İkincisi, inanan ve inanmayan bu asırda yaşayan bütün insanlardır. İnsanların 

hepsi peygamberimizin (sav) ümmeti sayılır ve insanların çoğu yanlışta birleşmez. Bundan dolayı 

sosyologlar “çoğunluk yanılmaz” kuralını koymuşlardır. Demokrasinin temel felsefesi de buna 

dayanmaktadır. Batıda mahkemelerde “Jüri” denen seçilmiş bir grup insan hâkimin hüküm 

vermesine yardımcı olmaktadırlar. Hâkim suçu tespit ederken jürinin onayına başvurmakta ve 

çoğunluk zanlıyı suçlu bulduğu takdirde ceza uygulamaktadır. Bu da yine çoğunluğun hak ve 

maslahatta ittifak edeceği” tezine dayanmaktadır. Bununla beraber yalan ve yanlış bilgiler ve 

propaganda ile çoğunluk aldatılabilir; ama gerçek ortaya çıkar ve çoğunluk her zaman 

aldatılamaz. 

Peygamberimiz (sav) ayrıca “Ümmetimin güzel gördüğü Allah katında da güzeldir” 

(Müsned-i Ahmed, 1:379) buyurur. Burada ümmetten maksadın “ümmetin seçkinleri olan ve 

heva ve hevese göre hareket etmeyen” hukukçu âlimleri ve bilginler olduğu ifade edilmiştir. 

Yoksa heva ve hevese göre hareket eden ve çıkarı peşinde koşan avam-ı müslimin 

kastedilmemiştir.  

Peygamberimiz (sav) “Bir millet istişare ettiği sürece zillete düşmez” (Tirmizi, Fiten, 7) 

buyurmaktadır. Milletin istişaresi elbette fertlerin istişaresi gibi değildir. Milletin istişaresi seçim 

ve oy kullanmak şeklinde olur ki bu da demokrasi idarelerinde mümkün olur. Demokrasi yoksa 

seçim de olmaz, insanların iradeleri de tecelli etmez. Bu nedenle hadis-i şerifi bu manada 

yorumlamak daha isabetli olur. Nerede demokrasi kemaliyle işler, hür seçim ve hür parlamento 

ile devlet idare edilir, milletin iradesi meclise yansır, temsilde adalet sağlanırsa o millet zillete ve 

sefalete düşmez. 

Cumhuriyet, cumhurun, yani halkın temsilcileri ile yönetime katıldığı çoğulcu bir sistem 

olduğunda şüphe yoktur. Demokrasi ise hür seçim ve muhalefetin de bulunduğu daha gelişmiş bir 

cumhuriyettir. Ortak noktalarını idarenin halkın hür iradesi ile belirlenmesi oluşturur. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri çoğunluğun “İcma-i Ümmeti” temsil ettiğine dikkatimizi 

çeker ve “İcma-i ümmet şeraitte bir delil-i yakînîdir. Rey-i Cumhur şeraitte bir esastır. Meyelân-ı 

ümmet şeraitte muhterem ve muteberdir” (Münazarat, s. 26) demektedir.  

Kendisini “Ben dindar bir Cumhuriyetçiyim” (Tarihçe-i Hayat, 332) diye tarif eden ve dört 

halifeye “Cumhurreisi” unvanını veren Bediüzzaman “Hulefa-i Raşidin hem halife, hem hem 

reis-i cumhur idiler. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i 

şer‟iyyeyi taşıyan manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler” (Şualar, 304; Tarihçe-i Hayat, 332) 

demektedir. Böylece çoğunluğun idaresinin adaleti, hürriyeti sağlayacağı anlaşılır ki demokrasi 

buna dayanır.  

 

4. Emanetin Ehline Verilmesi: 

Emanetin ehline verilemesi işlerin başına ehil olanların getirilmesi anlamına gelmektedir. 

Hangi iş olursa olsun ehil olana verilmediği zaman o işin güzel yapılmasından emin olamazsınız. 

İşlerin başında yönetim işi gelmektedir. Yönetime ehil olanların getirilmesi iyi yönetilmek için 

şarttır. 

Emanet geniş bir kavramdır. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Biz emaneti göklere, yere ve 

dağlara teklif ettik onlar bunu yüklenmekten çekindiler, ancak onu insan yüklendi. İnsan bunun 

için çok zalim ve cahildir” (Ahzap, 33:72) buyurur. Bu emanetin ne olduğu konusunda çeşitli 

görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bu emanetin insanın yüklenmesi gerektiği mükellefiyet, yani 



sorumluluk olduğu konusunda ittifak vardır. (F. Razi, Tefsir, 25:235) Bu nedenle sorumluluk 

sahibi insan emin ve güvenilir bir insan sayılmaktadır. Peygamberimiz (sav) “Dört şeye sahip 

olan kimse dünyada her şeye sahiptir. Kaybettiği şeylere üzülmesine gerek yoktur. Bunlar; 

emaneti korumak, dilinde doğruluk, güzel ahlak ve helal kazanç” (Müsned-i Ahmed, 2:177) 

buyurarak emanetin sınırlarını çizmiştir.  

Kur‟ân-ı Kerim Allah‟a inanan mü‟minlerin “emanetleri ifa etmeleri ve verdikleri sözlerine 

sadık olmaları” ile tanındığını belirtir. (Mü‟minun, 23:8; Meâric, 70:32) Allah‟ın en çok sevdiği 

ve kullarından istediği şey de emaneti korumaları ve sözlerine sadık olmalarıdır. Peygamberimiz 

(sav) “Emaneti olmayanın imanı yoktur” (Müsned-i Ahmed, 3:135) buyurarak emaneti imanın 

gereği saymıştır. “Müslüman insanların elinden dilinden emin oldukları, canları ve malları 

konusunda kendisine güvenilen kişi” (Nesai, İman, 8) olduğunu açıkça belirtir. “Konuşunca yalan 

söylemek, emanete ihanet etmek ve söz verdiği zaman sözünden dönmek” (Buhari, İman, 24) 

gibi kötü huyların nifak alameti olduğunu haber vermiştir. 

Kur‟ân-ı Kerim “Allah emaneti ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 

adaletle hükmetmenizi emrediyor” (Nisa, 4:58) buyurmaktadır. Bu ayet emanetin açıkça 

hükmetme, hüküm verme mevkiinde olan idareci ve hâkimleri muhatap almaktadır. (İbn-i Kesir, 

Tefsir, 1:516) Ayetin devamında ise iman edenlerin tamamı muhatap alınarak “Ey iman edenler! 

Allah‟a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere yani, ulu‟l emirlerinize itaat edin. Bir 

konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah‟a ve Resulüne havale edin. Bu sizin için daha hayırlı 

ve sonucu en güzel olanıdır” (Nisa, 4:59) buyrulmaktadır. Bu ayette açıkça müslümanların en 

önemli emanet olan yönetim işine ehil olanları seçmeleri emredilmiştir. Zira “sizden olan” ifadesi 

“sizin seçtikleriniz” anlamını içermektedir. Bunu teyit eden peygamberimizin (sav) bu konudaki 

“Yönetim işi ehil olmayanlara verilirse kıyameti bekleyiniz” (Buhari, İlim, 2) hadisidir. 

Yukarıdaki ayette yüce Allah öncelikli olarak Allah‟ın kitabına ve peygamberin (sav) 

sünnetine uyulması gerektiği emrettikten sonra ulu‟l-emirlere yani emir sahiplerine itaat 

edilmesini emretmektedir. Emir sahiplerinin ise “sizden olan” kaydı ile ehil olan seçilmiş, yani 

müslümanların seçtiği bir idareciye itaat edilmesini istediği anlaşılmaktadır. O idareciler de 

anlaşmazlıkları Allah‟ın kitabına ve peygamberin (sav) sünnetine uyulmasını emretmektedir. Bu 

ise adalet ve hakkaniyet ölçülerine uymak, insanların haklarına riayet etmek ve haksızlık 

etmeyerek insanların hak ve hürriyetlerini korumayı istediği açıktır. 

Peygamberimiz (sav) bu konuda ümmetine çok iyi örnek olmuştur. Devlet işlerine ve 

memuriyete liyakati esas almış ve layık olmayanı getirmemiştir. Ümmetine de bu konuda 

tavsiyelerde bulunmuş ve “Müslümanların işlerine bakan bir kimse o işi yapacak daha liyakatli 

biri varken bir başkasını o göreve getirirse Allah‟a ve Resulüne ihanet etmiş olur” (Muhammed 

Cemalettin Kâsımî, Mehâsinu‟t-Te‟vîl, Kâhire, 5:1334) buyurmuşlardır. Halife Hz. Ömer (ra) da 

“Müslümanların başında bulunan bir idareci dostluk ve akrabalık hatırı için bir adamı iş başına 

getirirse Allah‟a, Resulüne ve müslümanlara ihanet etmiş olur” buyurmuştur.  

Peygamberimiz (sav) kendisine bir memuriyet ve görev isteği ile gelen kişilere “Biz işimizi 

isteyene ve makam düşkünlerine vermeyiz” (Buhari, Ahkâm, 1) buyurarak liyakat prensibini 

hatırlatır ve “layık olun ben de sizi görevlendireyim” derdi. Bu nedenle kendisinden defalarca 

görev isteyen seçkin sahabesi Ebu Zerr-i Gıfari‟ye (ra) “Ya Ebâ Zerr! Sen zayıfsın o makam bir 

emanettir, sonu da kıyamette pişmanlık ve perişanlıktır. Bu görevi ancak hak edenler ve üzerine 

düşeni hakkıyla yapanlar kurtulabilir” (Müslim, İmaret, 16) buyurarak görev vermemiştir. 

Amcası Abbas (ra) bir vilayete vali olarak gitmek isteyince ona bu görevi vermemiş, engel olmuş 

ve vazgeçirmiştir. 

“Milletin idarecileri onlara hizmet edendir” (Aclunî, Keşfu‟l-Hafa, 1:155) buyuran 

peygamberimiz (sav) idarecilerin seçimle gelmesi konusunda sahabelerine gereken eğitimi 



vermiş ve her konuda onlarla istişare ederek karar vermiştir. Şanlı sahabeleri de 

peygamberimizden (sav) aldığı bu dersin gereğini “Hulefa-i Raşidini” seçimler iş başına 

getirmekle yerine getirmişlerdir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Tebeddül-ü esmâ ile hakâik tebeddül etmez” buyurarak 

“Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrat/Demokrasi” kelimelerinin müsemmasının aynı olduğunu 

ifade etmiştir. “Meşrutiyet kelimesi yerine “Cumhuriyet ve Demokrat” kelimelerini koymuş ve 

içlerini de “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” olarak doldurmuştur. (Divan-ı Harb-i 

Örfi, s.53) 

Bediüzzaman demokrasinin istişareyi emreden iki ayetin tefsiri ve uygulaması olduğunu 

belirttiği gibi, “milletin idarecileri onlara hizmet edendir” (K. Hafa, 1:155) hadis-i şerifinin de 

demokrasinin dayanağı olduğunu “demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslamiyetin bu kanun-i 

esasisine dayanabilir” (Beyanat ve Tenvirler, 25) demiştir. 

 

5. Demokratik Hedefler ve Uygulamadaki Zorluklar: 

Demokrasi her şeyden önce bir kültür ve medeniyet, anlayış ve zihniyet meselesidir. 

Öncelikli olarak insan/birey akıl ve iradesini hür bir şekilde kullanmasını ve şahsiyetini koruması 

gerekecektir. Zulüm ve baskı görmüş ve bu nedenle zulmetmeyi isteyen ve baskı kurma 

düşüncesi ve intikam alma hevesi ile hareket eden bireylerden oluşan bir toplumda demokrasinin 

hedeflerini gerçekleştirmek gerçekten zordur. Bu nedenle Bediüzzaman hazretleri “bazı 

memurların ef‟ali ve adem-i ülfetten dolayı size yanlış ders gösterdiği ve şiddetten neş‟et eden 

müşevveşiyetle hâl-i hazırdan fehmettiğiniz meşrutiyeti tefsire etmeyeceğim” (Münazarat, 1999, 

s. 15) diye meşrutiyet ve hürriyeti anlatmaya başlar. Sonra “hükümet-i islâmiyenin hedef-i 

maksadı olan meşrutiyet-i meşruayı” ders verir.  

Demokratik idarelerde şayet yasalar demokratik kurallara göre yapılmış ise hatalar 

sistemden değil memurların ve vatandaşların hatalarından kaynaklanır. Demokrasi mücerret bir 

kavram olmaktan çok yaşayan ve bireyleri/vatandaşları hür olmaya yönlendiren ve şahsiyet 

kazandıracak olan gerekli kültür temellerini oluşturan bir sistem ve anlayıştır. 

Demokrasiyi istemeyen ve hürriyeti su-i istimal ederek ortalığı karıştıranlar cehalet, inat, 

garaz, intikam duygusu ile hareket edenler, taklitçilik ve gevezelik ile zevzeklik ederek meşveret 

ruhunu incitenlerdir. (Münazarat, 30) Bu vasıfları üzerinde taşıyanlar ve demokrasiye karşı 

çıkanlar da “Bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine feda etmeyenler, menfaatlerini 

insanların zararında görenler, ölçüsüz ve mantıksız düşünen ve demokrasiye ilgisi olmayan 

manalar yükleyenlerdir. Ayrıca intikam düşüncesinden vazgeçmediği ve şahsi garazlarını feda 

etmediği halde millete ruhunu feda etme davasında bulunanlar da demokrasiyi istismar etmekte 

ve hürriyeti rencide etmektedirler. Ayrıca zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve demokrasinin 

birinci faydası ve ihsanı olan halkın rahtını ve huzurunu intikam düşüncesine yediremeyerek 

herkesin asabına ve damarına dokundurarak ortalığı karıştırmak isteyenler de demokrasiye zarar 

vermektedirler. (Münazarat, 31) 

Bütün bunlarla beraber “meşrutiyet hükümete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet meşrutiyeti her 

vecihle uyandırır, her nevide ve her taifede onun sanatına ait bir nevi meşrutiyeti tevlit eder.” 

(Münazarat, 20) Hükümet demokrat olur ve onun yerleşmesine çalışırsa her kurumda ve hatta 

medrese ve okullarda hürriyet fikrini aşılayarak taklidin temellerini yıkar. Gerçeği arama meyli 

ve düşüncesi ilmin istibdadını ortadan kaldırır. Buna kıyasla her kurumda çalışanlar iradelerini ve 

akıllarını kullanmaya, hem kendilerini, hem kurumlarını geliştirmeye başlarlar. Böylece büyük 

gelişmeler kaydedilir. 

Çünkü kuraldır “insanlar idarecilerinin yolunda giderler.” (Keşfu‟l-Hafa, 2:311) 

Dolayısıyla hükümet meşruti ve demokrat olursa bütün kurumlarda da insanlarda da demokrasi 



düşüncesi, insana saygı, ilim ve fikir hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve meşveret düşüncesi 

yerleşerek hürriyet ve demokrasinin gelişmesine hizmet ederler.  

Bediüzzaman hazretleri demokrasiye çabuk geçmek istiyorsanız “marifet ve faziletten 

demiryolu yapınız. Ta ki, meşrutiyet-i medeniyet denilen şimendifer-i kemâlata binip ve 

terekkiyat tohumlarını bindirerek kısa zamanda manilerden kurtularak geçerek size selam 

getirsin. Siz ne kadar yolu acele yaparsanız o da o derece çabuk gelecektir” (Münazarat, 20) 

 

6. İslamiyet Varken Demokrasiye Ne Gerek Var? 

Bir kısım hocalar ve din adamları “İslamiyet varken demokrasiye neden ihtiyaç var?” 

“İslamiyet varken demokrasiden bahsetmenin anlamı yoktur. Sizin anlattıklarınız İslamda var, 

öyle ise islamı yaşamak ve devlete islamı hâkim kılmak varken neden demokrasiden söz 

edelim?” gibi argümanlar ve önermelerle demokrasiye karşı çıkmaktadırlar.  

Buna mukabil biz de diyoruz ki, İslamiyet bu gün var değil, asr-ı saadetten günümüze kadar 

vardı. Ama ne var ki “Asr-ı Saadet” dediğimiz peygamberimizin (sav) “Medine Dönemi ile 

Hulefa-i Raşidin‟in otuz yıllık hilafet dönemi olan kırk seneden” sonra hilafet saltanata 

dönüşmüştür. Saltanat ise “tek kişinin hâkimiyetidir.” İslam ülkeleri “Anayasal parlamento 

sistemi” ile değil, “padişah fermanları” ile yönetilmiştir. Ancak 1876‟da “Tanzimat Fermanı” ve 

“Kanun-i Esasi”nin kabulü ile “Meclis-i Mebusan” açılarak meşrutiyet, yani demokratik idareye 

geçilmiştir. İslamiyetin hakimiyetini “imanın, adaletin ve hürriyetin hakimiyeti” değil de 

“saltanatın ve din adına hareket eden padişahların hakimiyeti ve bir kişinin keyfi yönetimi” 

olarak görenler kanun-i esasiye, meşrutiyete ve parlamentoya karşı çıkmışlar ve hatta sultan 

Abduhamidi dahi meşrutiyeti ilan etti diye küfürle itham etmişlerdir.  

Demokrasinin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. Buna mukabil istibdadın esası, kuvvet 

şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlubu olur. Peygamberimiz başta 

olmak üzere ilk dört halife kendi düşüncelerini ve yetkilerini hâkim kılmaya çalışmamışlar, 

adaleti, hürriyeti ve herkesin uyması gereken kanunları hâkim kılmaya çalışmışlardır. Kanunlar 

ise hak ve adaleti hakim kılarak topluma asr-ı saadeti yaşatmıştır. Demokrasi de bunu “milletin 

hâkimiyetini, yani efkâr-ı âmmenin misal-i mücessemi olan meclis-i mebusanı hâkim kılmakla ve 

hükümeti de milletin hizmetine sokmakla uygulamaktadır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu 

nedenle “Meşrutiyet, hâkimiyet-i millettir” demektedir. (Münazarat, 27) Millet Müslüman olunca 

millet hâkimiyeti islamiyetin hâkimiyetini sağlamaktadır. 

İslamiyet ve demokrasi birbirinin alternatifi değildir. “İslamiyet varken demokrasiye ne 

gerek var?” diyenlerin kafasında demokrasi, İslamiyeti ortadan kaldıran bir din ve anlayış 

şeklinde yerleştiği için böyle itiraz etmektedirler. Hâlbuki demokrasi bir din değil, meşrutiyet, 

cumhuriyet ve hilafet denen bir idarî sistemidir. “İstişare, seçim, parlamento yoluyla adaletin ve 

kanunların hâkimiyetini” sağlayarak insanları mutlu etmeyi ve topluma hizmet etmeyi amaçlar. 

Bunun dine ve islamiyete aykırı bir yönü olmadığı gibi, dinin “istişare, adalet, insanların 

hürriyetlerini sağlama ve millete hizmet” gibi emirlerini uygulamaktan başka bir şey değildir. 

Zaten günümüzde dinin bu emirlerine uymak için demokrasiyi benimsemekten başka çare de 

yoktur. 

“İslamiyet varken demokrasiye ne gerek var?” şeklindeki bir sual İslamiyeti de demokrasiyi 

de bilmemekten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla cehaletten kaynaklanan cahilâne bir sual olup, 

soruyu soranı mahkûm etmektedir. Bundan on beş sene önce bir dostum bana “Sen nasıl 

demokrasiyi savunursun? Demokrasi küfürdür. Sen küfre girersin” diye beni ikaz etmiş ve 

demokrasiye küfür rejimi, müdafilerini de küfre hizmet eden kâfirler olarak gördüğünü ifade 

etmişti. Ben de kendisine “Sizin bu konuda bilginiz yoktur. Siz güya şeriatı savunuyorsunuz ama 

şeriatın ne olduğunu bilmiyorsunuz. İslam ve şeriat namına demokrasiye karşı çıkıyorsunuz; ama 



demokrasinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz. Sizinle bu konuyu tartışmak ve size şeriat ve 

demokrasiyi anlatmak gerçekten zordur. Buna asla girmeyeceğim. Ancak şunu bilmenizi isterim. 

Sizin küfür veya dinsizlik olarak gördüğünüz ve iddia ettiğiniz o demokrasi size lazım. Sizin 

şahsınıza da lazım, partinize de lazım ve bu ülkeye de lazımdır” demiştim. Bu arkadaşım ve 

dostum bu gün iktidar partisinin ilçe başkanı olarak yine kendisine göre demokrasiyi bizden daha 

hararetle savunur hale gelmiş bulunmaktadır. Ancak ölçüsüz, mizansız ve muvazenesiz olduğu 

için o gün tefrit ile demokrasiye küfür diyordu, bu gün ise ifrat ederek güdümlü bir demokrasinin 

müdafaasını yapmaktadır. Bu konuda birkaç hususu nazara vermek yeterlidir. 

Evvela; İslamiyet cihanşümul, ilâhi kurallar mecmuasıdır. Bütün siyasetlerin ve sistmelerin 

üzerindedir. Hiçbir dünyevî ve beşerî sistemin haddi yoktur ki islamiyete alternatif olasun, karşı 

çıksın. Bu mümkün değildir. Zira İslam “İman, ibadet, ahlak, hukukun” tamamını içinde alan 

ilahi kaynaklı dindir. İslamın siyasete bakan yönü ancak yüzde biridir. O da idare hukukunu 

tanzim eden ve birkaç ayetle belirlenen yönüdür. Bunun da büyük bir kısmı idarecileri 

ilgilendirir. Demokrasinin “hürriyet, adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti” gibi temel kuralları 

dinin bu birkaç ayetinden alınmıştır. Demokrasi insan haklarından olan “hak ve hürriyetleri, 

adaleti ve meşvereti” sağlayabildiği ve topluma hâkim kılabildiği ölçüde dinin bu yüzde birlik 

kısmına hizmet etmiş olur.  

İkincisi, iki türlü idare şekli vardır. Biri ilimle, diğeri ise zulümledir. Zulümle idare baskı ve 

despotizm olup istibdat idaresidir ve bunun için bilgiye gerek yoktur. Elinde güç olan herkes 

bunu kendisine göre yapabilir, kimseye de hesap verme durumunda değildir. İkincisi ise 

“insanları mutlu etmek için hak ve hürriyetlerini teminat altına alan, adalet ve hakkaniyete hizmet 

eden, insana değer veren, meşveret üzerinde kurulan, hürriyeti ve kanun hâkimiyetini sağlayan 

adil sistemdir ki bunun için akla, ilme ve siyasete ihtiyaç vardır. İslamiyet bunu sağlamaya 

çalışmaktadır ve demokrasinin hedefi de budur. Dolayısıyla akıl ile ilim, siyaset ile din bu 

noktada buluşurlar ki buna demokrasi adı verilir. Şeriat ile demokrasi burada buluşurlar. 

İslamiyet elbette istibdadı değil, hürriyeti ve adaleti ister ve emreder. Demokrasi de buna hizmet 

eden bir sistemdir. Bu nedenledir ki Bediüzzaman “Şeriat âleme gelmiş, tâ istibdadı ve her nevi 

baskıyı ortadan kaldırsın” buyurarak dinin siyasi amacının istibdadı kaldırmak ve hürriyeti temin 

etmek olduğunu ifade etmiştir. Bu ortak hedeften dolayıdır ki yine Bediüzzaman 

“Meşrutiyet/demokrasi adalet ve şeriattır” ifadesini kullanmıştır. (Divan-ı Harb-i Örfî, 1996, s. 

23, 45) Bu da dinin ancak yüzde biridir. Geri kalan yüzde doksan dokuzu ise “iman, ibadet, ahlak 

ve fazilet” gibi insanın bütün hayatını, dünya ve ahiretini ilgilendiren hususlardır ki iman, ahlak 

ve fazilet olmazsa hürriyet ve adalet de tam olarak sağlanamaz. Bu gerçeği de Bediüzzaman 

“İman ne kadar mükemmel olursa hürriyet o derece parlar” (Münazarat, 1999, s.38) vecizesi ile 

dile getirmiştir. 

Üçüncüsü, Milli iradenin tecellisidir. Milli irade milletin, yani kamuoyunun ortaya 

çıkmasıdır. Bu ise idarecilerin toplumun tüm kesimleri ile istişare etmesinin sonucu oluşan 

kanaattir. Bu da ancak demokrasilerde mümkün olur. İstibdat idareleri zaten toplumu mutlu 

etmeyi değil, yönlendirmeyi esas aldığı için topluma ve kamuoyuna değer vermez, bilakis 

topluma fikir ve bilgi verenleri ve doğru yönlendirmeye çalışanları kendi istibdatlarına engel 

gördükleri için din ve vatan haini olarak görüp susturma ve cezalandırma yönüne giderler. Ta ki 

toplum kendilerinden başkasını asla dinlemesin ve konuştuklarının doğru olduğuna inansın ve 

istedikleri gibi idare etsinler ve zulümlerine adalet zannetsinler ve kendilerine itirazsız itaat 

etsinler. Bediüzzaman “Meşrutiyet/demokrasi hâkimiyet-i millettir” (Münazarat, 27) buyurarak 

demokrasinin bu yönüne dikkat çekmiştir. Bu da ancak kamuoyunun hâkimiyeti ile mümkün 

olur. Kamunun iyi olması toplumun ve milletin iyiye yönlendirilmesi demektir. “Siz nasılsanız 

öyle idare edilirsiniz” hadisi insanların durumlarına göre idare edileceğini anlatmaktadır. İyi idare 



edilmek istiyorlarsa iyi olmaları gerekir. Nitekim yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “ Bir 

millet/kavim kendisini değiştirmediği sürece Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah‟ın 

kanunu budur ve Allah‟ın sünnetini kimse değiştiremez” (Ra‟d, 13:11; Fetih, 48:23) 

buyurmaktadır. Bu ise milli iradenin insanların durumlarına göre şekilleneceğini ifade etmektedir 

ki demokrasi bunu sağlayan sistemdir.  

Demokratik idarelerde sorumluluk iki yönlüdür. Birincisi halk hür iradesi ve aklını 

kullanarak hürriyet içinde kendisini eğitecek ve geliştirecektir. İkincisi de idareciler demokrasinin 

hakkını vererek toplumun hak ve hürriyetlerini geliştirmeleri, akıllarını ve iradelerini kullanarak 

gelişmelerine yardımcı olacaklardır. İnsanları mutlu edecek yasaları yapacak ve uygulamaya 

koyacaklardır. Bu da toplumda imanın, ilmin, ahlakın ve doğruluğun hâkim olması ve çalışması 

ile olacaktır. Nitekim peygamberimiz (sav) Mekke‟de on iki sene iman ve ahlaka, okumaya ve 

bilgiye dayanan bir çalışma ve faaliyet yapmamış olsaydı Medine dönemindeki adil ve örnek bir 

toplum oluşmayacak ve “Asr-ı Saadet” yaşanmayacaktı. 

 

7. Şeriatın Tatbikini Sağlamak: 

“Müslümanın görevinin yaşadığı ülkede şeriatın tatbikini sağlamak” olduğunu söyleyen 

görüşe göre bir ümmete sahip olamayan ve yaşadığı toplumun yönetimini değiştirmeyen 

peygamberler görevlerini yapmamış olmaktadır. Gerçekte ise peygamberlerin görevi ülke 

yönetimine talip olmak ve insanları yönetmek değildir. Kur‟ân-ı Kerim yirmi beş peygamberin 

hayatına ve iman davasına yer vermiş ve onların toplumlardaki mücadelelerini anlatmıştır. 

Kur‟ânda geçen bu kıssalarda peygamberlerin ülke yönetimini değiştirmeye çalıştıklarına dair 

herhangi bir bulguya rastlamak zordur. Şayet peygamber bir devlet kurma ve iktidara talip olma 

amacı ile ortaya çıkmış olsaydı pek çok yardımcı ve taraftar bulması hiç de zor olmayacaktı. 

Takip ettiği akılcı siyaset ile de kısa zamanda başarılı olur ve dünyaya hükmederdi. 

Halbuki peygamberlerin görevi pek çok ayette ifade edildiği gibi “Apaçık bir tebliğden 

ibarettir.” (Yasin, 36:17) Tebliğ ise Allah‟ın emirlerini ve iradesini duyurmayı, uygulamayı ve 

beyan edip açıklamayı da içine alan bir görevdir. Peygamberlerin tebliğ ettiği hususlar ise dört 

kategoride değerlendirilebilir. 

Birincisi: Tevhit hakikatini, yani Allah‟ın birliğini insanlara anlatmaktır. Bu görev Allah‟ın 

isimlerini ve sıfatlarını tanıtmayı ve işlerini, yani şuunâtını anlatmayı da içine alır. 

İkincisi: İnsanları cehalet bataklığında ilmin aydınlığına çıkarmak ve ilimle tekâmül 

etmesini sağlamaktır. Bu ise dini ve uhrevi hakikatleri öğretme yanında, helal kazanç yollarını ve 

bunu sağlayacak olan fen ve sanatı öğretmeyi de gerektirir ki bütün helal kazanç yolları ve 

sanatlar peygamberlerin mirası olarak insanlığa intikal etmiştir. Bundan dolayıdır ki her sanat ve 

meslek erbabının peygamberlerden bir piri vardır.  

Üçüncüsü: Güzel ahlakı tamamlamak ve insanları kötü huylardan arındırmaktır. Güzel 

ahlak ve adetler peygamberlerin sünneti olarak insanlığa mal olmuştur. İnsanlık ahlak ve fazilet 

dersini peygamberlerden almışlardır. 

Dördüncüsü ise adalet ve ibadettir ki insanlık “hukuk-u ibad” dersini peygamberlerden 

aldığı gibi “hukukullah” adı verilen ibadetleri de peygamberlerden öğrenmişlerdir. Adalet zulme 

ve haksızlığa engel olmaktır. Hak sahibine hakkını vermek, haksızı cezalandırmak adaletin 

gereğidir. Bu nedenle dinde “ukubat” denen cezalar vardır. Devletler, milletler ve hukukçular 

hukuk konusunda kutsal kitapları esas almışlar, suçları ve cezaları böyle belirlemişlerdir. 

Şeriat denince bütün bunları içine alır. Şeriatın tebliğini peygamberler yapmışlardır ve bu 

tebliğ görevine “Cihat” adı verilmiştir. Allah yolunda cihat dendiği zaman Allah için yapılan her 

şey buna dahil olmaktadır. Savaş ise fiilî bir durum olup, tecavüze ve zulme karşı son çare olarak 

Allah tarafından emredilmiştir. Peygamberimiz (sav) “Huneyn” muharebesinden dönerken 



“Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz” buyurarak nefisle ve şeytanla yapılan cihadın daha 

büyük cihat olduğunu beyan etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) insanları Allah‟a abd olmaya, yani ibadete davet ederken kendisini 

Allah‟ın abdi, yani Allah‟a ibadet eden biri olarak tanıtmış ve ibadette herkesten ileri olduğunu 

göstermiştir. Abd, kul ve köle demek değil, Allah‟a gönülden ve isteyerek ibadet eden hür insan 

demektir. Kul ve köle olmak demek değildir. Kul ve köle hür olmayan ve mecburen itaat etmek 

durumunda olan kimse anlamına gelir. Allah‟a abd olan böyle değildir, hür olmakla beraber 

Allah‟ın ibadete layık olduğunu bilerek inanarak ibadete ve itaate yönelen kişi anlamına 

gelmektedir.     

Peygamberimiz (sav) Allah‟a ibadet eden bir abd olmayı krallığa tercih etmiş, ibadetin 

önemini göstermiştir. “Ben kulum, kul gibi yerim” buyurarak tevazuda da bizlere örnek olmuştur. 

İman temeli üzerine oturmuş bir ibadet ve ahlakı ortaya koyarak bir fazilet toplumu meydana 

getirmiştir. Böyle seçkin bir toplum da “Asr-ı Saadeti” ve idarede de liyakate ve seçime dayanan 

“Hilafeti” oluşturmuştur. 

Bediüzzaman hazretleri “Şeriatta yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir” 

(Divan-ı Harb-i Örfî, 28) buyurur. Yüzde doksan dokuzu ihmal ederek sadece “ukubat” denen 

cezaların tatbikine şeriatın tatbiki demek elbette doğru değildir. İmanın, ibadetin, ahlakın hakim 

olmadığı vicdanlarda ve toplumda herkes derecesine göre suçlu olduğu için dinin emrettiği 

cezalar uygulanamaz. Önce imanlı, ibadeti ve ahlakı kabul eden ve yaşayan bir toplum olacaktır, 

sonra bunu bozmaya çalışanları engellemek ve “Asayişi korumak” için ceza uygulanacaktır. 

Hukuk mantığı da bunu gerektirmektedir.  

Asrımızda bir “Asr-ı Saadet Müslümanı” olan ve peygamberimizin vârisi ve temsilcisi 

olduğunu her hali ile ispat eden Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Tevhit, İlim, Ahlak, İhlas, 

Adalet, Doğruluk ve Fazilet” esaslarını bireylere ve topluma kazandırmak için ülkenin sisteminin 

ve idari yapısının diktadan ve despotizmden kurtularak Demokratik bir temele oturmasını istemiş 

ve bu konuda gayret etmiştir. Her şey ferdin ıslahı ve eğitimi ile kazanılır. Bütün işlerin ve 

faaliyetlerin odağında insan vardır. İnsan faziletli olmadıktan sonra hiçbir şey yapmak mümkün 

değildir. İnsanı değiştirecek olan da “İman” hakikatleridir. Bu nedenle Bediüzzaman “Ben bütün 

mesaimi iman üzerine teksif ettim” demektedir. 

“Millet irşat edilmelidir” (Bilinmeyen Yönleriyle Bediüzzaman, s. 225) diyen Bediüzzaman 

bunu yaparken de “Doğruluktan ayrılmamayı ve hileyi terk etmeyi” istemektedir. Yalanlarla 

ittihat da başarı da müspet hareket de yalandır. İttihat ilimde ve doğrulukta olur. Din demek 

doğruluk demektir. İnsanın kalbi doğru olmazsa dili doğru olmaz, dili doğru olmazsa bedeni 

doğru olmaz. Kalbi doğrultan ise imandır. Bu nedenle iman her şeydir, imansız fazilet mümkün 

değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İSLAM VE DEMOKRASİ 

 

1. Halifeler Seçimle Gelmişlerdir: 

Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin (sav) en yakın dostu ve istişare arkadaşı olmakla 

üstünlüğü apaçık olduğundan dolayı sahabeler onun hilafeti konusunda ittifak etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Ümmetim dalalet üzere ittifak etmez” (Ebu Davud, Fiten, 1; Keşfu‟l-Hafa, 

1288) buyurmuşlardı. Bir kısım tarihçiler Hz. Ali‟nin (ra) peygamberimizin (sav) techiz ve 

tekfini ile ilgilendiği ve daha sonra “Kur‟ân-ı Kerimi iki sahife arasında yazıp toplamadan 

evimden çıkmayacağım” diye altı ay evinden çıkmamasını ve biatı sonraya bırakmasını siyasi 

olarak muhalefete bağlamaları ise yanlıştır. Nitekim Hz. Ali (ra) pek çok seçkin sahabenin 

huzurunda Hz. Ebubekir‟e (ra) biat etmiştir. (El-Bidaye ve‟n-Nihaye, 892) şayet Hz. Ebubekir‟in 

(ra) hilafetinde bir haksızlık görseydi hayatı pahasına da olsa asla biat etmezdi. Hz. Ali (ra) 

şahsiyeti ve hakkı müdafaadaki gayreti buna engel olurdu. Hâlbuki Hz. Ali (ra) Hz. Ebubekir‟in 

ve diğer halifelerin Şeyhu‟l-İslamlığını ve danışmanlığını yapmıştır.  

Hz. Ebubekir‟in (ra) seçiminin isabeti daha sonra anlaşılmıştır. Hz. Ebubekir‟in (ra) dirayeti 

sayesinde pek çok ihtilafın ve fitnenin önü alınmış ve Kur‟ân-ı Kerimin toplanmasını sağlayarak 

en büyük hizmeti yapmıştır. Yalancı peygamberler fitnelerini bastırmış ve Hz. Üsame‟nin 

ordusunu Bizans üzerine tereddütsüz göndererek peygamberin (sav) vefatından sonra Bizans‟a 

gözdağı vermiş ve Arapların kuvve-i mâneviyelerini güçlendirdi ve müslümanların birliğini 

sağlamıştır. 

Hz. Ömer‟in (ra) seçimi Hz. Ebubekir tarafından tavsiye etmiş ve sahabeler tarafından 

seçilerek hilafet makamına gelmiştir. Hz. Ömer‟in (ra) hilafetinde de sahabelerin ittifakı ile 

seçilmişlerdir. (Buhari, Ahkâm, 51; Müslim, İmare, 2) 

Hz. Ömer (ra) ise kendisinden sonra veliaht tayin etmemiş ve işi “Şuraya” havale etmiştir. 

Sahabeler de öncelikli olarak “Aşere-i Mübeşşere”den ve şura üyelerinden “altı kişi” seçerek 

halife adayını tespit etme ve belirleme hakkını onlara vermiştir. Onlar da Hz. Osman ile Hz. 

Ali‟yi halife adayı olarak belirlemiş ve bu iki şanlı sahabe ile görüşerek onların yönetim 

konusunda kararlılıklarını anlamaya çalışmışlardır. Ayrıca kamuoyu yoklaması da yaparak halkın 

görüşlerini de almışlardır. Sonunda Hz. Osman‟ı aday olarak kesinleştirdiklerini deklare 

etmişlerdir. Sebebi sorulunca da “Ali „elimden geldiği kadar‟ diyerek tereddüt göstermiştir. 

Osman ise daha kesin konuştu” demişlerdir. Böylece altı kişilik heyet adayı belirlemiş ve şuraya 

sunmuş, sahabeler de belirlenen adaya ittifakla biat etmişlerdir. Bu da bir sahabenin icması 

sayılmıştır. 

Hz. Osman‟ın şahadetinden sonra Ensar ve Muhacirinden olan sahabeler birer heyet halinde 

Hz. Ali‟nin yanına geldiler ve ondan hilafet görevini almasını rica ettiler. Hem peygamberin (sav) 

damadı, hem sahabeler içinde ilim ve şecaatte ileri olması, hem Kureyş‟in en seçkinlerinden 

olduğu için anarşi ve fitneyi ancak kendisinin yatıştırabileceği ve asayişi temin edebileceğini, 

kendilerinin de yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Hz. Ali istemeyerek kabul etti ve tüm 

sahabelerin biatını/onayını alarak göreve başladı. Ancak Hz. Ali‟ye ilk biat edenler Hz. Zübeyir 

ve Hz. Talha olduğu halde daha sonra bu biatı bozarak Hz. Aişe (ra) ile ilk isyan eden de onlar 

olmuştur. Ancak “Cemel” olayından sonra pişman olmuş ve barış çabasına giriştikleri anda 

fitneciler tarafından şehit edilmişlerdir. Böylece fitnecilere bilmeyerek alet olmuşlardır. Hz. 

Talha (ra) Cemel‟de son nefesini verirken Hz. Ali‟nin (ra) ordusunda bulunan bir gence elini 

uzatarak “Uzat elini sana biat edeyim” (El-Kâmil, 3:132) demiştir. 



Hz. Ali‟nin (ra) hilafetinde ittifak ve icma vardır. Zira sahabeler Hz. Ali‟nin (ra) hilafeti 

Hz. Osman (ra) ile beraber belirlenmiş ve o şehit edilince bu durumda hilafet hakkı Hz. Ali‟ye 

(ra) kalmıştı. 

Hulefa-i Raşidin hem “Aşere-i Mübeşşere”den olması, hem hilafete layık olmaları, hem 

sahabenin icması ile seçilerek gelmeleri ve hilafet döneminde yaptıkları hizmetleri ile hilafet 

sırasına göre faziletlidirler. En faziletlisi Hz. Ebubekir‟dir. (ra) Sonra Hz. Ömer, Hz. Osman ve 

Hz. Ali (ra) gelir. Bu nedenle sahabelerden hiç kimseye dil uzatılmamalıdır, onlar adil oldukları 

için daima hayırla anmak vaciptir. Peygamberimiz (sav) “Sahabelerim yıldızlar gibidir; hangisine 

uyarsanız doğru yolu bulursunuz” buyurarak onların hiçbir zaman doğru yoldan 

ayrılmayacaklarını ifade etmiştir. 

Sonuç olarak hilafet seçimle tahakkuk eder. “Hulefa-i Raşidin” seçimle gelmişlerdir. Seçim 

devlet başkanı olmak için şarttır. Bu da zamanımızda “Demokrasi” ile olur. bu nedenle 

demokrasiye sahip çıkmak ve içini “adalet, hürriyet, doğruluk, hukukun üstünlüğü” ile 

doldurmak ve gelişmesine çalışmak müslümanların siyasi hedefi olmalıdır. 

 

2. Seçme ve Seçilme Hakkı: (Ehl-i Hal ve’l-Akd) 

Kur‟ân-ı Kerim yöneticilerin adil olması konusuna önem verir. Devlet başkanından ve 

idareciden istediği şey adalettir. Peygamberimizden (sav) sonra sahabeler hiçbir surette tevarüse 

dayanmayan bir “Cumhuriyet” yönetimi kurmuşlardır. (M. Hamidullah, İslam Peygamberi, 923)  

İslam bilginleri seçim ve hilafet konusunda çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Bazıları 

seçime herkesin katılması gerektiğini savunurlarken, bir kısmı da belli şartlar ortaya 

koymuşlardır. Seçim meselesi seçmenler, seçilenler ve seçim usulü olmak üzere üç temel üzerine 

oturmaktadır. Biz bunları ayrı ayrı ele alıp inceleyeceğiz. 

Seçmenin seçilenlere bağlılığının simgesi “biat” yani “oy verme” şeklindedir. Buna bir 

çeşit “sadakat yemini” demek de mümkündür. İslamda bu sadakat peygamberin şahsında 

doğrudan Allah‟a yapılmış sayılır. Peygambere itaat etmeye yemin eden aslında Allah‟a itaat 

etmeye söz vermiş demektir. Kur‟ân-ı Kerim “Gerçekten sana biat edenler ancak Allah‟a biat 

etmişlerdir. Allah‟ın eli ise onların eli üzerindedir” (Fetih, 48:10) buyrularak bunu ifade eder. 

Kadınlar da biat etmek isterlerse peygamber onların biatini kabul edebilir. (Mümtahine, 60:12) 

Bundan da kadınların da seçme hakkının olduğu çıkarılır. Seçme hakkı olanın seçilme hakkı da 

olacaktır. Seçmenler seçtiklerini azletme yetkisine de sahiptirler. Bu nedenle seçmenlere İslam 

literatüründe “Ehl-i Hal ve‟l-Akd” yani “Seçenler ve azledenler” adı verilmiştir. 

Peygamberimiz (sav) “Halkın sesi Hakkın sesi” dememiştir; ancak “Allah‟ın eli, yani 

rahmeti ve yardımı cemaatle beraberdir.” “Ümmetim yanlışta ittifak etmez” buyurmuşlardır. 

Çoğunluğun görüşüne değer verilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmiş ve ümmetine 

tavsiye etmişlerdir.    

2.1. Seçmenlerde Aranan Şartlar: 

Birincisi, akıl ve baliğ olmak. İkincisi, adalet şartlarını taşımaktır. Adalet, büyük 

günahlardan sakınan ve küçük günahlarda ısrarcı olmamak, yani, yalancılık, hırsızlık ve 

dolandırıcılık gibi insanın şerefini lekeleyen bir kusurlarının bulunmamasıdır. Adalet insanın 

vakar ve şahsiyetine yakışmayan davranışlardan uzak olmak anlamına gelmektedir. Üçüncüsü 

de, din ve devlet işlerini düzenleyebilecek derecede seçilenleri tanıyacak ve kimin daha ehil 

olduğunu bilecek kadar bilgi ve görüşe sahip olmaktır. 

Bir kısım fukaha, ayni hukukçu bilginler idareciyi seçecek olanların ekseriyete, yani 

çoğunluğa dayanması gerektiğini söylemişlerdir. Ancak adayların belirlenmesinde bir seçici 

kurun bulunması gerektiğinde görüş birliği vardır. (Mâverdi, Ahkâm-ı Sultaniye, 6-15) Her 

önüne gelenin aday olma gibi bir durum söz konusu olamaz. Elbette bir usul olacaktır ki İslam 



bilginleri bunun için bir takım usuller belirlemişler, bunları da ayetlerden, hadislerden ve 

sahabelerin uygulamalarından çıkarmışlardır.  

Seçime seçme şartlarını taşıyan tüm müslümanlar katılacaklardır. Bir heyet bu seçimi 

yapacak olsa bu durumda bu heyetin kimler tarafından ve hangi şartlara göre seçileceği hususu 

ortaya çıkacaktır. Birkaç halife adayı ortaya çıkar ve bunların da taraftarları olursa kim hangi 

kriterlere göre seçilecektir? Müslümanlar arasında ittifak nasıl sağlanacaktır.  

Bu ve benzeri soruların en güzel cevabı seçmenlerin oy kullanmaları ve çoğunluğu alanın 

seçilmiş olmasıdır. Buna da günümüzde “demokrasi” adı verilmektedir. 

 

2.2. Seçilme Şartları: 

Seçilecek olan adaylarda aranan bir takım şartlar vardır. Bunlar da hür olmak, ilim ve 

tedbir, rey ve görüş sahibi olmak. Müçtehit olmasa da içtihatların kaynaklarını bilecek kadar 

hukuk bilgisine sahip olmalıdır. Ayrıca mazlumun hakkını zalimden almaya kadir olmak ve 

adalet sahibi olmaktır. Seçilmek isteyenlerin zamanın en faziletlisi olması, günahsız ve masum 

olması, Kureyş Kabilesi gibi seçkin bir kabileye sahip olması şart değildir.  

Milletin vekili olabilecek olanların ayrıca göz, kulak gibi hislerin sağlam olması, akılca ve 

vücutça sıhhatli ve sağlam olması ve halkı idare edebilecek siyaset ilmine vakıf olması gibi 

şartların kendisinde bulunması gerekir. (Ahkâm-ı Sultaniye, Maverdî, s. 77) 

Seçilen yöneticiyi yine seçmenlerin azletme, yani yeniden seçmeme yetkisi vardır. Seçim 

sistemi kendisini her dört veya beş senede bir yenilediği zaman seçmenler yeni idareciyi seçer ve 

eskisini azledebilirler. İslam bilginleri buna bu şekilde hükmetmişlerdir. (Seyid Şerif Cürcanî, 

Şerhu‟l-Mevâkıf, 3:265) Ancak imam sadece fâsıklığı ve günahkar olması sebebi ile azledilemez. 

İdareciliğindeki liyakatsizliği sebebiyle azledilir, yani yeniden seçilemez. (Harputî, Tenkîhu‟l-

Kelâm Fî Akâidi‟l-İslam, 431)  

İslam bilginleri bu konuda yetkinin seçmenlerde, yani halkta olduğunu kabul etmişler ancak 

nasıl uygulanacağı konusunda görüş belirtmemişlerdir. O zamandaki istibdat yönetimleri, 

demokratik yöntemlerin bilinmemesi seçim konusunda fikir beyan etmelerine fırsat vermemiştir. 

Demokrasi “Seçim Sistemi” ile İslam‟daki “Seçim” hükmü uygulama imkanına kavuşmuş oldu. 

Böylece halkın idareciyi seçmesi ve kifayetsiz ve liyakatsiz gördüğü zaman azletmesi 

kolaylaşmış ve bir sisteme oturmuş oldu.  

İdarecinin yeniden seçilmemesi veya seçimle azledilmesi iki temel şarta bağlıdır. Birincisi, 

adaleti tek etmesidir. İkincisi de idarecide ortaya çıkan hastalık, sakatlık ve inanç bozukluğunu 

olduğunu ifade etmişlerdir. (Ömer Nesefî, Akaid, 202) 

 

2.3. Seçim Usulü: 

İdarecilik ve imamlık şartlarını taşıyan birisinin idareye geçebilmesi için seçilme şartı 

vardır. Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaate göre imamın/idarecinin iş başına gelebilmesi seçilme şartına 

tabidir. Bilhassa halife atama usulü ile iş başına getirilemez. Bu konuda “hâkimiyet seçmenlere, 

yani halka aittir.” Seçim de üç şekilde gerçekleşebilir. Peygamberimiz (sav) kendisinden sonra 

yerine vekil bırakmayarak işi müslümanlara bırakmış, onlar da Kur‟ânın “Şura” emrine uyarak 

seçim işini aralarında meşveretle halletmişlerdir.   

Birincisi: Ümmetin bir halife adayında ittifak ederek biat etmesidir. Hz. Ebubekir‟in (ra) 

seçilmesi böyle bir ittifak sonucu olmuştur. Medine‟de 33 bin sahabe ittifakla Hz Ebubekir‟in (ra) 

huzuruna gelerek bizzat biat edip hilafetini tebrik ve bağlılıklarını izhar etmişlerdir. Bunların 

içinde kadınların da bulunması kadınların da oy vererek reylerini izhar edebileceklerini 

göstermek için yeterlidir.  



İkincisi: Halifenin kendisinden sonra veliaht tayin etmesi ve halkın da bu gösterilen adaya 

biat etmesi, yani oy vermesi iledir. Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer‟e işaret etmiş, ümmet de onu 

halife seçmişlerdir. 

Üçüncüsü: Müslümanların kendi aralarından seçtikleri bir “Meşveret Heyetinin” halife 

adayını belirlemesi ve ümmetin de onu kabul ederek biat etmesi ve onaylaması şeklindeki bir 

seçim usulü ile halifenin seçimidir. Hz. Osman (ra) bu şekilde seçilmiştir. 

Dördüncüsü: Müslümanların ekseriyetini bir halifenin etrafında toplanarak çoğunluğun 

biat etmesi iledir ki Hz. Ali (ra) bu şekilde halife seçilmiştir. Daha sonra Hz. Hasan‟ın (ra) kısa 

süren hilafeti de böyle olmuştur. Muhalefette bulunan Hz. Muaviye (ra) ise azınlıkta kaldığı için 

meşru halife kabul edilmemiştir.  

Bütün bu seçim şekilleri meşru seçim usullerindendir. Zamanımızda Demokrasi bunu 

geliştirerek “milletin elinde buluna hâkimiyet” prensibine “Seçim sistemi” “muhalefet” ve “siyasi 

partiler” ve sandık usulü ile ortaya koymuştur.  

İslam ile demokrasi bu noktada buluşmuş olurlar. 

 

3. Hürriyet ve İman İlişkisi: 

Kalpte imanın güçlü olmadığı, Allah korkusu ve ahiret duygusunun hâkim olmadığı 

fertlerde ve cemiyetlerde hakiki anlamda “Adalet, hürriyet, fazilet” gibi temel prensiplerden 

bahsetmek mümkün olmaz. Demokrasinin dayandığı gerçek hürriyet ancak imanla tesis edilebilir. 

Bunun için Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hürriyet Allah‟ın insanlığa ihsanıdır. Çünkü o 

imanın bir özelliğidir” (Münazarat, 59) demektedir.  Sonra Asr-ı Saadeti göstererek “İman ne 

derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar” demektedir. 

İnsanın hür olması Allah‟tan başkasına minnet duymaması demektir. İman bağı ile Allah‟a 

hizmetkâr olan bir adamın başkasına tezellül ile tenezzül etmeğe ve başkasının tahakküm ve 

istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi, başkasının 

hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeye dahi o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet, bir 

padişahın doğru bir hizmetkârı bir çobanın tahakkümüne tenezzül etmez; bir biçareye tahakküme 

de o hizmetkâr tenezzül etmez” (Münazarat, 59) 

Hürriyetin uygulanması için “Hürriyetin şeriatın adabı ile süslenmesi gerekir. Yoksa 

sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Nefs-i 

emareye esir olmaktır.” (Münazarat, 54) Din, yani şeriat insanları nefsin ve şeytanın 

istibdadından, insanlara kul ve köle olmaktan, yani her nevi istibdat ve baskından kurtarmak ve 

insanlığını gerçekleştirmek için Allah tarafından inzal edilen hakikatler ve kurallar mecmuasıdır. 

Bu da insanın bütün tağut denilen ve insanı baskı altına alan aracıları reddederek doğrudan 

Allah‟a ibadete yönelmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Bediüzzaman “İnsanlar hür 

oldular ama niye abdullahtırlar” (Münazarat, 76) ifadeleri ile anlatılmaktadır. 

Bütün bu gerekçelerden yola çıktığımız zaman demokrasinin temeli olan hürriyet, adalet ve 

meşveret gibi esasların ancak imanla gelişerek insanlığı saadete sevk edebileceği anlaşılmaktadır. 

Dine hürmetkâr demokratlar “Din ve Vicdan Hürriyeti” prensibi ile İslam‟ın bu hakikatlerini 

kendilerine “nokta-i istinat” yapmalarıyla ancak başarılı olabilirler. (Beyanat ve Tenvirler, 24) 

Sonuç olarak hürriyet kişinin “ne nefsine ve ne de başkasına zarar vermeden” meşru 

dairede şahane hür olmasıdır. İyi olanı yapmak için hürriyet vardır. Kötü olanı yapma hürriyeti 

yoktur. Zira kötülük hem kişinin kendisine, hem de başkasına zarar verir. Adaletin ve hürriyetin 

amacı kötülüğe engel olmak ve iyi olanı yaparak insanları iyiye sevk etmektir. Hürriyet hakkı 

kötülüğü yapmak ve yaymak için kullanılamaz. Bu hürriyetin kötüye kullanımıdır. Hukukun 

amacı iyiye engel olanı ve kötülük yapanı cezalandırmaktır. Ayrıca hürriyet başkasının 

hürriyetini engellememektir. Bu nedenle hürriyet başkasının hürriyet hakkı ile sınırlandırılmıştır. 



Bediüzzaman bu gerçeği de “hürriyet-i umumi, efrâdın zerrât-ı hürriyâtının muhassalıdır” 

(Münazarat, 54) sözü ile ifade etmiştir. 

 

4. İslam Bilginlerinin Demokrasi Yorumu: 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin döneminde yaşayan bilginlerle daha sonra gelen 

İslam bilginlerinin demokrasi konusundaki görüşleri müspettir. Kendisinde ilim olmadığı halde 

ilim adamı olduğunu iddia edenler kendilerini çeşitli siyasi fikir ve düşünce akımlarından 

kurtaramadıkları ve sağlıklı düşünemedikleri için şeriat/din ile demokrasiyi birbirine karıştırmış 

ve din adına demokrasiye karşı çıkmışlardır. Kendilerini taassuptan kurtaramayan buna benzer 

ilim adamları da din adına dünyanın yuvarlak olduğunu ve insanların aya çıkamayacaklarını iddia 

ederek bu iddiada bulunanları küfürle itham etmişlerdir. Bu nedenle biz Bediüzzaman gibi gerçek 

bilginlerin görüş ve düşüncelerini esas alarak o gibi taassuptan kendilerini kurtaramayanların 

yanlışlarını göstereceğiz. 

Bediüzzaman ile aynı zamanda yaşayan Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi İslam 

mütefekkirleri Demokrasiyi müdafaa etmektedirler. (Dr. Fethi Osman, Sahura and Democracy, 

Arabia, May-1984) Yine aynı dönemde yaşayan Babanzade Ahmet Nâim “Ey İman edenler! 

Allah‟a ve Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz” (Nisa, 4:59) ayetini delil 

göstererek “Sizden olan kaydının demokrasilerdeki seçim prensibini meşru kıldığını ifade 

etmektedir. (Tecrid Tercemesi, 12:313) 

Pakistanlı büyük âlim Mevdûdî “İslamda Hükümet” isimli kitabında İslam hükümetini 

“Teo-Demokrasi” yani ilâhî esaslara dayalı demokrasi olarak tarif etmektedir. Parlamentonun 

milli iradenin ve genel seçimlerin İslamda dayanağı ve kaynağı olduğunu söylemektedir. 

(Mevdudi, İslamda Hükümet, Çev. Ali Genceli, s.173, 489, 646)  

Mısırlı İhvan-ı Müslimin kurucusu Hasan el-Bennâ en azından teoride, demokrasinin 

İslama uygun olduğunu savunur. (Dr. Fethi Osman, Demokracy ın the Literature of Hasan el-

Benna, Arabia-1986 Jaune) Yine “Ihvân” liderlerinden Abdulkadir Udeh, demokrasinin istişare, 

yardımlaşma gibi İslâmî esaslardan kaynaklandığını açıklıyor. “Beşeri sistemler tatbik ettikleri 

şura ve meşveret prensibini islamdan almışlardır” demektedir. (Malik b. Nebi, Çağdaş Temel 

Kanunlar, çev: Veysel Uysal, 1983-İst, s.109) 

Arabia dergidi başyazarı ve “İslamda Devlet” isimli eserin müellifi Dr. Fethi Osman pek 

çok yazılarında “Demokrasi yoktur, şura vardır.” “Demokrasi lâiklerindir, biz müslümanız.” 

“Çoğunluk her zaman doğru mu karar verir?” gibi argümanlar ve sorular karşısnda kendi tavrını 

ortaya koyarak şöyle der: “Bu ve benzeri itiraz sahipleri islamı bir devlet dini kabul eden, tepeden 

inmeci bir zihniyete sahip olan ve islamın tebliğ ve ikna gibi metotlar zor olduğu için bundan 

kaçan, ikna edilmiş bir kişi veya azınlıkla her meselenin çözülebileceğini söyleyen ve basit bir 

hükümet modeline sahip olanlar olduğunu söylemektedir. Bütün bunların ise yaşayan dünyanın 

gerçeği olmadığını belirtir. Dr. Fethi Osman‟a göre “Şura islamiyette genel bir prensiptir. Bu 

prensibin gelişmiş şekli olan demokrasi islâmî prensipler çerçevesinde reddedilemez.” (Dr. Fethi 

Osman, Modern İslâmits and Demokracy, Arabia, Mayıs-1986) 

Dr. Fethi Osman demokrasinin lâiklik ile karıştırılmaması gerektiğini söyler. “Lâiklik 

demokrasinin bir şartı ve gereği değildir” demektedir. Gerçekten de demokrasinin gereği lâiklik 

değil, “Din ve Vicdan Hürriyeti”dir. “Çoğunluğun isabetli karar veremeyeceği” tezine karşılık da 

“peki azınlık mı daha doğru ve sağlıklı karar verecek?” sorusunu yönelterek “müslümanlardan 

oluşan bir toplumda halkın ve temsilcilerinin elbette dinin emir ve yasakları çerçevesinde karar 

vereceklerini ifade ediyor. (Dr. Fethi Osman, Agd. Arabia, Mayıs-1986) 

Mevdudî‟nin “Tebliğ Cemaati” lideri Prof. Dr. Ahmet Hurşit demokrasinin İslamda 

öngörülen sistemin özü olduğunu söylemektedir. Ekseriyetin fikir ve iradesine saygı duyulması 



gerektiğini savunmaktadır. Şuranın halk tarafından seçilmiş bir organ olduğu ve partilerin ise en 

karamsar bir yaklaşımda dahi en azından “mübah” sayılacağını belirterek “islâmî esaslar 

çerçevesinde çalışacak bir parlamento şuranın yerini alabilir” demektedir. (Pakistan‟da 

Demokrasi Mücadelesi, Arabia, December-1984; Köprü, Şubat-1985) 

Muhammed Esad “Kur‟ân ve Sünneti tam aksettiren bir İslam devleti parlamenter 

demokrasinin, başkanlık sisteminin, ya da daha genel ifadelerle bir hukuk devletinin, yada genel 

ifadelerle bir hukuk devletinin bütün tipik özellikleri gösterir” (Muhammed Esed, In The Service 

of Qur‟an, Arabia, Septembr-1986) diyerek özetlemektedir. 

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah “İslam Peygamberi” isimli kitabında “Resulullah‟ın (sav) 

vefatından sonra sahabelerin oluşturduğu İslam devletinin tevarüs unsuruna dayanmayan ve 

seçimi esas alan bir Cumhuriyet rejimi olduğunu “Bey‟at” sisteminin peygamberin ve halifenin 

şahsında doğrudan allah‟a “adalet, doğruluk ve hakkaniyet için” bağlılık yemini olduğunu 

söylemektedir. “Hâkimiyetin” ise prensip olarak Allah‟a ait olmakla beraber tatbikatta İlâhî 

iradeyi temsil eden cemaatin/ümmetin genel iradesidir” demektedir. Peygamberimiz (sav) 

“Allah‟ın eli cemaatin eli üzerindedir. Ümmetim dalalet üzere ittifak etmez” buyurarak ümmetin 

çoğunun yanılmayacağını ifade etmiştir” demektedir. (M. Hamidullah, İslam Peygamberi, s. 933) 

Muhammed Hamidullah başkanın seçimle belirleneceğini ifade ettikten sonra “Başkan 

seçimi ya doğrudan halkın veyahut onun selâhiyetli temsilcileri vasıtasıyla olur. Başkanı seçen 

onu azletme yetkisine de sahiptir” der. (M. Hamidullah, İslam Peygamberi, 934) 

5. Demokrasiye Karşı Çıkanlar: 

Demokrasiye karşı çıkanlar merhum şehit Prof. Dr. Seyid Kutub‟u delil olarak 

göstermektedirler. Onun “Yeryüzünün her köşesinde şu veya bu şekilde beşer hâkimiyetine 

dayalı rejimlere karşı kesin bir şekilde direnmek gerektiği” ve “hükümetin son mercii olan 

insanın bulunduğu ve otoritenin kaynağı olarak insanı esas alan rejimlerin insanları birbirlerini 

rab edineceği ve beşeri ilahlaştıracağı” (Düşünce, Haziran-1977) düşüncesine dayanmaktadır. 

Günümüzde radikal temayüllü müslümanların, demokrasiyi küfür rejimi olarak ilan 

edenlerin dayadıkları ikinci referans ise İran Devrimini yapan “Ayetullah Humeynî” olarak 

görünmektedir. Humeynî‟ye göre demokrasi “şirk düzeni” “tâğuta tabi olmak” “hizbuşşeytan” 

“kıyam etmek” “ümmetin fesada verilmesi” gibi demokrasi aleyhtarı radikallerin dilinde pelesenk 

ettikleri kelimleler Humeynî‟nin “İslam Fıkhında Devlet” isimli kitabında İran Hükümetinin 

“İrşâd-ı İslam” bakanlığınca yayınlanan kitap, dergi ve broşürlerde sık sık yer almaktadır. 

Humeynî Şii geleneğinden gelen bulanık görüşleriyle “Allah‟ın inzal ettikleri ile 

hükmetmeyenler kafirlerdir” (Maide, 5:44) ayetine “Ehl-i Sünnet” müfessirlerinden farklı mana 

vererek “hâkimi tağut olan, şirk-âmiz, şirke bulaşmış” olarak gördüğü demokratik sistemlere 

karşı kıyam çağrısında bulunmaktadır. “İslam ülkesindeki tağut hâkimiyetini, yani gayr-i meşrû 

siyasi görüşleri yıkmak hepimizin vazifesidir” (A. Humeynî, İslam Fıkhında Devlet, çev. Hüseyin 

Hâtemî, 1979-İstanbul, s. 40, 185 vd.) demektedir.  

Bu düşünce akıldan çok hissiyatın neticesi olup, “Sünnetullah” denen Allah‟ın kanunlarına 

da aykırıdır. Bu düşünce Hz. Ali (ra) zamanında onun yönetimini kabul etmeyerek “Sen Allah‟ın 

hükmü ile hükmetmiyorsun” diyen Haricilerin düşüncelerine benzemektedir. Böyle bir inanca 

kapılanlar Müslüman memleketlerinde yıkıcı hareketlere girmektedirler. Yaptıkları terör 

harketlerine de “Cihat” adı vererek masumları insafsızca katletmektedirler ve pek çok zulme 

sebep olmaktadırlar.  

Bu hareketler yukarıdaki ayetin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Sadece 

“Allah‟ın hükmü ile hükmetmeyenler kâfirlerdir” ayeti esas alınmakta buna karşılık “Barış daha 

hayırlıdır.” (Nisa, 4:128) “Birisinin hatası ve günahı ile bir başkası suçlanamaz” (Fatır, 35:18; 

Zümer, 39:7) ayetlerini yok sayarlar. 



Demokrasi uygar ve gelişmiş bir toplumun yönetim sistemidir. Bediüzzaman “Zaman-ı 

meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası, haktır, akıldır, marifettir, kanundur, efkâr-ı 

âmmedir. Kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa yalnız o yükselecektir.” (Münazarat, 38) 

buyurarak bize yol göstermektedir. Demokrasi ancak akıl, gerçeklik, bilgi, kanunlara uymak ve 

kamuoyudur. Bunun için de “tecrübe, hamiyet, nur-u kalb ve nur-u fikri cemedenler vezaife 

kifayet etmezler. Bazı ehl-i gayret ve hamiyette meyl-i tahrip meleke olmuş, tamire pek alışık 

değildir. bâzı ehl-i tecrübe ve tâmir ise eskisine bir derece meyl ile istidatları pek müsait değildir. 

demek bize bir nesl-i cedit lâzımdır” (Münazarat, 40) demektedir.  

Hz. İsa‟nın (as) buyurduğu gibi, “Yeni yemekler yeni kaplara konduğu gibi, yeni akideyi 

almanız için de eskiyi bırakıp yeni adamlar olmak gerekir.” Aynen bunun gibi istibdadın insanına 

hürriyet ve demokrasiyi anlatmak gerçekten zordur. Hürriyetin insanı hürriyet ortamında yetişen 

ve hür düşünen insan olmalıdır. 

Fikirleri bulandıran ve demokrasiyi takdir etmeyen ve istemeyenler Bediüzzaman‟ın ifadesi 

ile “Cehalet ağa, inat efendi, garaz bey, intikam paşa ve taklit hazretleri ve mösyö gevezelikten 

mürekkep bir cemiyettir.” İnsanlardan bu cemiyete intisap edenler ise “Bir dirhem zararını bin 

lira milletin menfaatine feda etmeyen, menfaatini insanların zararında gören, muvazenesiz, 

muhakemesiz mana veren, meyl-i intikam ve garaz-ı şahsisini feda etmediği halde mağrurâne 

millete feda etmek davasında bulunanlar, hem de beylik ve tevâif-i mülük başlangıcı olam 

muhtariyet davasında bulunanlar, istibdad-ı mutlak manasında bir cumhuriyeti savunanlar, zulüm 

gören ve kin bağlayanlar demokrasinin ve hürriyetin birinci prensibi olan af ve istirahat-i 

umumiyi fikr-i intikamına yediremeyenler herkesin damarına dokundurarak ortalığı karıştırmak 

isteyenlerdir.” (Münazarat, 47-48) 

 

6. İslamda Devlet Başkanı Seçimi: (Hilafet) 

Halife, Hz. peygambere (sav) vekâleten müslümanların din ve dünya işlerini yürütme ve 

din-i islâmı koruma görevini yerine getirmektir. Bu görevi üstlenen kimseye “halife” veya 

“imam” adı verilir. (Mâverdi, Ahkâm-ı Sultaniye, 5) Peygamberimiz (sav) “Benden sonra hilafet 

otuz senedir. Ondan sonra emirler ve melikler gelir” (Suyutî, Camiu‟s-Sağir, 2:13) 

buyurmuşlardır. Gerçekten de öyle olmuştur. Hulefa-i Raşidin dönemi 30 sene sürmüştür. 

Seyid Şerif Cürcâni ve Taftazaniye göre imamet ve hilafet dinin asıl meselesi olmayıp tâlî 

meselelerdendir. Yani “itikâdî değil, amelî hükümlerdendir.” (Taftazani, Şerhu‟l-Makâsıd, 2:271; 

Cürcâni, Şerhu‟l-Mevâkıf, 3:261) Devlet başkanı seçimi İslam Akaidinin değil, İslam 

Hukuku‟nun meselesidir. Ehl-i Sünnet ve‟l-Cemaat devlet başkanı seçimi meselesini dini değil, 

dünyevî bir mesele olarak görürken Şia halife seçimini dini bir görev ve itikadi bir mesele olarak 

görürler. Ehl-i Sünnet uleması Şia‟nın bu görüşünün yanlışlığını anlatmak için Akaid kitaplarına 

almışlardır. Şia‟ya göre devlet başkanı olacak olan imamın “masum” yani günahsız olması şarttır. 

(Sabunî, Maturudiye Akaidi, Bekir Toplaoğlu, Diyanet, s.125) 

Ehl-i Sünnete göre devlet başkanı halkın seçimi ile hükümete gelir. Şia ise “atama usulü” 

ile devlet başkanı olacağını iddia ederler. Peygamberin bir görevi de kendisinden sonra halifeyi 

belirlemektir. Halifeyi belirlemezse peygamberlik görevini yapmamış olur. (Ayetullah Humeynî, 

İslam Fıkhında Devlet, Çev. Hüseyin Hâtemî, 1979) Peygamberimiz (sav) de kendisinden sonra 

Hz. Ali‟yi (ra) halife olarak atamıştır, ancak diğer halifeler buna müsaade etmemişlerdir” derler 

ki bu gerçekten çok yanlıştır. İslam bilginleri bu yanlışlarını göstermek için Akaid kitaplarında 

ele alarak çürütmüşlerdir. 

Bir ülkede iki devlet başkanının başa getirilmesi câiz değildir. Hz. Ebubekir (ra) “Bir kına 

iki kılıç sığmaz” demiştir. Hz. Ali (ra) da “Kardeşimiz bize isyan etmiştir” demiştir. Bu nedenle 

seçimle bir halifenin belirlenmesi gerekir.  



Devlet reisinin Kureyş‟ten olması gereklidir. Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin (sav) 

“İmamlar Kureyş‟tendir” dediğini rivayet etmiştir. (Maturudiye Akaidi, s. 126) İmamların 

Kureyş‟ten olması iki şekilde yorumlanmıştır. Birincisi, peygamberimiz (sav) zamanında 

Arapların birliği ancak Kureyş‟in liderliğinde sağlanabilirdi. Peygamberimiz (sav) bu nedenle 

Kureyş‟in liderliğine işaret etmiş, sahabeler de buna uyarak ilk dört halifeyi Kureyş‟ten seçmişler 

ve onlara tabi olmuşlardır. İkincisi, Kureyş adil devlet başkanı anlamında yorumlayan bilginler 

de devlet başkanında adalet şartını aramışlardır. “Devlet başkanı adaletle hükmettiği taktirde 

Kureyştendir. Onlar yaptıkları alaşmalara uyar ve gereğini yaparlar. Yardım istendiği zaman da 

yardımlarını esirgemezler” (Beyhaki, Sünen, 8:144)  

İslam bilginleri peygamberin yolundan giden ve sünnetini ihya edenlerin mânevî ehl-i 

beytten olacakları konusunda ittifak halindedirler. Böyle olunca adaleti ikame eden devlet 

başkanlarının da manen ehl-i beytten ve Kureşten olduklarını kabul etmişlerdir. Böylece 

“İmamlar Kureyştendir” hadisi umumi olarak adaleti temsil edenlerin manen Kureyş‟en olduğu 

kabul edilmiştir. 

Ehl-i Sünnete göre imamın günahsız ve masum olması şart değildir; zira peygamberler 

dışında masumiyet söz konusu değildir. Bu fesat âleminde zaten bu mümkün de değildir. Adalet 

ve takvâ ise imamın kemalinin şartıdır. Şâfi ulemasına göre ise bu iki temel vasıf riyasetin 

cevazının şartıdır. Adaleti sağlamaktan aciz ve günahtan kaçmayan biri elbette devlet başkanı 

olmaya da layık değildir. Daha faziletlisi olduğu halde fazilet bakımından daha aşağı mertebede 

olanın halife/devlet başkanı olması hukuken muteber, yani geçerlidir.  

Peygamberimize (sav) “Amirlerimiz kimler olmalıdır?” şeklindeki bir soruya şöyle cevap 

vermiştir: “Amirleriniz iyiliği/marufu emredenler kötülüğü/münkeri yasaklayanlardır. Allah‟a 

ma‟siyeti, yani Allah‟a isyanı emreden amire itaat edilmez. İtaat marufadır.” (Müslim, İmare, 39) 

Peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin, buna 

gücü yetmeyen dili ile düzeltsin, buna da gücü yetmeyen kalbi ile buğzetsin. Bu ise imanın en 

zayıf mertebesidir” (Müslim, İman, 78; Ebu Davut, Salat, 232) buyurarak kötülüğe engel olmanın 

herkesin görevi olduğunu belirtmiştir. İslam bilginler el ile düzeltmek devletin, dil ile düzeltmek 

ulemanın, kalben kötülüğe karışmamak da halkın görevi olduğunda ittifak etmişlerdir.   

İtaat etmemek isyan etmek anlamında değildir. İsyan etmek başkadır, itaat etmemek bütün 

bütün başkadır. İtaat etmemek sadece emredileni yapmamak, yani pasif direniştir. İdarecilerle 

çekişmek doğru değildir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Haklı olduğunu düşünsen bile idare 

konusunda idarecilerle çekişme” (Metalibu‟l-Aliye, 3:7) buyurmuştur. 

 

a) İdareci/İmam Seçme Zorunluluğu: 

İmam seçmek bazı bilginlere göre aklen, bazılarına göre ise dinen/şer‟an vaciptir. (Maverdî, 

Ahkâm-ı Sultaniye, 5) Taftazani‟ye göre belirtilen vasıflarda imam seçmek farz-ı kifayedir. 

(Taftazani, Şerh-u Makasıd, 2:271) 

Bu konuda İslam bilginleri “Ey İman edenler! Allah‟a itaat edin, peygambere ve sizden 

olan idarecilere itaat edin” (Nisa, 4:59) ayeti ve “Bir kimse biat etmeden ölürse cahiliye ölümü ile 

ölmüş olur” (Seyyid Ahsen, Nesefi Akaidi, 188) hadisidir. Peygamberimizin (sav) vefatından 

hemen sonra Hz. Ebubekir‟in (ra) “Ey müslümanlar! Şüphesiz Muhammed (as) öldü. Bu dini 

ayakta tutacak bir kişi mutlaka kazımdır” (İbn-i Saad, Tabakat, 3:129) buyurarak idareci 

seçiminin önemini dile getirmiştir.  Sahabe bu konuda ittifak ederek icma ile Hz. Ebubekir‟i (ra) 

halife seçmişlerdir.  

Yapılması gerekli olan pek çok dini ve dünyevî ahkâm idarecinin mevcudiyetine bağlıdır. 

Hakkı savunacak, mazlumun hakkını zalimden alacak, adaleti sağlayacak, hak sahibine hakkını 

verecek bir güç ve devlet olmalıdır. Bu hükümleri yerine getirmek vaciptir. Vacibe vesile olan 



şey vacip olduğu için idareciyi seçmek de vaciptir. Adalet ve emniyeti sağlamak için idarecinin 

olması şarttır. 

Halife seçmek mü‟minlerin görevi olduğu gibi, seçildiğinde imameti layık olana vermek 

gerekir. Peygamberimiz (sav) “Zamanın imâmını bilmeden ölen câhiliye ölümüyle ölmüş gibidir” 

(Akaid-i Nesefiye, 190) buyurmuşlardır. İslam bilginleri “Halkın Allah‟ı ve resulünü bilmeleri 

vâcip olduğu gibi imamı da bilmeleri vaciptir” (Maverdi, Ahkâm-ı Sultaniye, 17) demişlerdir. 

 

b) Seçilen İmama İtaat Şarttır: 

Mü‟minlerin liyakatli gördükleri ve seçtiği imama itaat etmeleri de şarttır, vâciptir ve 

Allah‟ın emridir. “Ey iman edenler! Allah‟a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir 

sahiplerine itaat edin” (Nisa, 4:59) emri bu itaati istemektedir. 

Peygamberimiz (sav) “Üzerinize imam olarak tayin edilen kimse başı kuru üzüm tânesine 

benzer Habeşli bir köle olsa da onu dinleyin ve itaat edin” (Buhari, İmare, 4) buyurmuşlardır. 

Ayrıca “Kim bana itaat ederse Allah‟a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah‟a isyan 

etmiş olur. Kim benim emrime itaat ederse, bana itaat etmiş demektir. Kim benim emrime isyan 

ederse bana isyan etmiş olur.” (Buhari, İmare,1; Müslim, İmare, 32)  

Mâverdi‟ye göre halife vazifesini yapıp müslümanların hakkını yerine getirince Allah‟ın 

hakkını eda etmiş olur. Bunun üzerine müslümanların iki vazifeyi yerine getirmeleri vâcip olur. 

İmama itaat etmek ve yardımcı olmaktır. Peygamberimiz (sav) “Üzerinize imam seçilen kimse 

size dinin haram saydığı şeyleri emrettikçe ona itaat vaciptir. Benden sonra sizi veliler takip 

edecektir. İyiler iyiliği ile, kötüler de kötülüğü ile size dost olur. Hakka uygun olan yerde onları 

dinleyin ve itaat edin. Eğer onlar iyilik ederlerse hem sizin hem kendilerinin menfaatinedir. 

Kötülük ederse sizin lehinize onların aleyhinedir. ” (Buhari, İmare, 10) buyurdular. 

İslam bilginleri “dinin hükümlerine aykırı olmadıkça imama itaat vaciptir” demişlerdir. 

İmamın emri ancak İslama uygun olursa ona itaat edilir. Aksi takdirde o emir yerine getirilmez. 

(İbn-i Nüceym, Kitabu‟l-Eşbah ve‟n-Nezâir, Kahire-1322, s. 157) Çünkü Allah‟a isyanın 

emredildiği hususlarda kula itaat ederek bu masiyeti işlemek doğru değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ANAYASAL HUKUK DEVLETİNİN TEMELLERİ 

 

1. Hukuk Devleti İlkesi: 

İslamiyet hukuk devleti ilkesini benimser. Devlet başkanından ve iktidardan istenen 

adalettir. Zira hükümetin ve iktidarın görevi halkının hukukunu korumak, adaleti sağlamak, hak 

sahibine hakkını vermek, haksızı cezalandırmaktır. İslamda velayet, yani kamu hizmeti bir 

emanettir. Ehline verilmelidir. Ehli ise adaleti sağlayandır.  

İkincisi de halka hizmettir. İdarecinin görevi halkına hizmet etmek, emniyetini ve 

istirahatını sağlamaktır. Halkını rahat ettirmek ve mutlu etmektir. Peygamberimizin (sav) 

“Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Acluni, Keşfu‟l-Hafa, 2:463) hadisi bu konuda temel 

prensip sayılmalıdır. Yine peygamberimiz (sav) idarecinin durumunu koyunları oltadan çobana 

benzetir. Çoban koyunlarından sorumlu olduğu ve onları en güzel yerlerde otlatarak kurtlardan 

koruduğu gibi idareci de halkının refah ve mutluluğu için onlara en güzel imkânları sunmak ve 

tehlikelerden koruyarak güvenini sağlamak durumundadır. “Hepiniz çobansınız ve hepiniz 

güttüğünüzden mesulsünüz. Devlet başkanı çobandır ve riayetinden sorumludur. Aile reisi 

çobandır ve ailesinden sorumludur” (Buhari, Ahkam, 1) hadisi ile bunu ifade etmiştir. 

Bu sebeple Ebu Müslim-i Horosanî halife Muaviye b. Ebî Süfyan‟ın huzuruna girince 

“Esselâmü aleyke ya hizmetçi!” diye selam vermiş ve yukarıdaki hadisleri kendisine 

hatırlatmıştır.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde iman eden mü‟minlere hitap ederek şöyle buyurur: “Ey İman 

edenler! Allah‟a ve Rasulüne ihanet etmeyin. Bile bile sizi idareci olarak seçen halkınızın bu 

emanetine de ihanet etmiş olursunuz” (Enfal, 8:27) buyurmaktadır. Zira emanetin ehline 

verilmesi yönetimin layık olana verilmesidir. (Nisa, 4:58-59) Emanet, yani yönetim hakkı verilen 

idareciye de itaat etmek gerektiği bu ayette ifade edilmektedir. Bu nedenle ulu‟l-emre, idareciye 

itaat etmek farz sayılmıştır.  

Peygamberimiz (sav) “Seçtiğiniz idareci ister sevdiğiniz, isterse sevmediğiniz birisi olsun 

size masiyet ve günah emretmediği sürece işitin ve itaat edin. Şayet sizi günaha ve Allah‟a isyana 

zorlarsa o zaman itaat etmek yoktur” buyurmuşlardır.  

İslam hukukuna itaat etmeyen idarecilere isyanı ve kıyamı vacip görenler Mutezile, 

Hâriciye ve Zeydiye gibi mezheplerdir. Bunlar ise ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve‟l-cemaat 

mezhebi dışında olan fırak-ı dalleden sayılan görüşlerdir. (Nizamu‟l-Hukm Fi‟l-İslam, s.21-22) 

İslam dininin siyasi düzeni “yönetimi hukuka bağlı kılma” esası üzerinedir. Ülkeye hakim 

olan hukuktur. Hukukun üstünlüğü esas olduğu için hakimler idarecilere bağlı değildir ve 

doğrudan hukukun üstünlüğü esasına göre hüküm verirler. Hukuk ise adil olan ve adaleti 

sağlayan kanunlardır.  

İslam idaresi hukukun üstünlüğünü esas alan bir “hukuk devleti”ni benimser ve hukukun 

üstünlüğünü savunur. Bu gerçeği Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Kuvvet kanunda olmazsa 

istibdat şahsa geçer ve ülkeye hâkim olur” buyurarak ifade etmiştir. Modern asırda “Hukuk 

Devleti Nazariyesi” geçerli hale gelmiştir. Devlet şahıslara bağlı olmaktan çıkarılmış kanunlara 

tabi hale getirilmiştir. Bir ülkede kanunun hâkim olması ise “Hakkın üstünlüğünün” gerçek 

garantisini teşkil eder. (Nizamu‟l-Hukm fi‟l-İslam, 23) 

 

2. Hukuk Sisteminin Kaynağı: 

Hukuk, “Hakk” kelimesinin çoğuludur. Çeşitli anlamları olan hukuk teriminin asıl anlamı 

“İlâhî iradenin kanun ve nizam şeklinde tecellisinden” başka bir şey değildir. Allah‟ın iradesi, 



yani istediği şey adil ve haklıdır. (Safa Mürsel, Bediüzzaman Said Nursinin Devlet Felsefesi, s. 

455) 

Hukuk teriminin ifade ettiği mana, toplum düzeninin sulh ve sükûnunu temin için en 

müessir vasıta, içtimai münasebetler sahasında her birimize iş yapma ve iş yapma selahiyeti 

veren ve ölçülerini tayin eden kaide ve kurallardır. (A. Fuat Başgil, Anayasa Prensipleri, 10)  

Batının sadece “hukuk” terimi ile ifade ettiği haklar ve yasalar İslamda daha geniş bir 

kavram olan “Fıkıh” terimi ile ifade edilir. Fıkhın tarifi ise “kişinin lehinde ve eleyhinde bulunan 

bütün hükümleri bilmesi” şeklidedir. Mecelle-i Ahkâm-ı Sultanîde fıkhın tarifi “Mesail-i şer‟iye-i 

ameliyeyi bilmek” şeklinde tarif edilmiştir. Bunlar da “ibadet, muamelât ve ukubata ait şerî 

hükümlerdir.”  

 

3. Hukuk Devletinin Gerçekleştirilmesi: 

Hukuk devleti bütün sahalardaki faaliyetlerin hukuka uygun ve bağlı olduğu devlet 

anlamındadır. Yönetici ve hâkimlerin keyfî idaresini karıştığı sisteme hukuk devleti denemez. 

Amacı da gerek hukuki gerekse iktisadî tahakkümlerden bireyleri korumaktır. 

Bir hukuk devletinde olması gereken kurumlar şunlardır: 

3.1. Anayasa: Anayasa, muayyen bir iradenin koyduğu devletin siyasi bünyesini, iktidarın 

ve fertlerin karşılıklı haklarını tanzim eden bağlayıcı hukuk kaidelerinin bütünüdür. Anayasa‟lar 

geniş bir mutabakata dayanmak zorundadır. Aksi takdirde büyük bir çoğunluğun kabul etmediği 

ve kendilerine dayatılma hissini veren Anayasalar uygulanmada büyük sıkıntılarla karşılaşır. 

Anayasalar bir inanç sistemi olmadığı gibi, vahiy esasları gibi tartışılamaz kurallar da değildir. 

Tamamen hukukla alakalıdır. Temelde vahyin ortaya koyduğu hak ve adalet ilkelerine, emir ve 

yasaklara dayanmakla beraber pek çok kaidelerini de vahiy dışında onların sınırlamadığı pratik 

hayatı tanzim eden kaidelerden oluşur. 

Peygamberimiz (sav) Medine‟ye hicret edip geldiği zaman bir avuç azınlık müslümanların 

himayesi altındaydı. Medine‟de çoğunluğu müşrik Arap kabileleri ve Medine ekonomisine sahip 

olan ve büyük bir çoğunluğu oluşturan Yahudi kabileleri vardı. Zamanla azınlık da olsa 

Münafıklar zümresi de meydana gelmişti. Peygamberimiz (sav) mü‟minlerin kendisine itaatini 

imanları ile sağlıyordu. Müşriklerin ve Yahudilerin bağlılığını da büyük bir mutabakatla yapmış 

olduğu “Medine Sözleşmesi” ile sağlamıştır. Daha sonra yönetimle ilgili bütün uygulamalarını, 

savaşları ve ihanetleri bu Sözleşmeye dayandırarak yapmış ve hiçbir itirazla karşılaşmamıştır. 

Anayasaların yapılması ve uygulanmasında en güzel örnek budur. 

Anayasa kurallarının resmi bir belgede yazılı olması gerekir. Ancak bu kurallar halkın 

dinine örf ve adetlerine aykırı olmamalıdır. Olursa çatışma çıkar ve anayasa ile istenen adalet, 

huzur ve güven ortamı oluşmaz. (Nizamu‟l-Hükm fi‟l-İslam, 27) Padişahlık döneminde ülkeler 

“Padişah Fermanları” ile yönetildiği ve padişahların da sınırsız yetkiye sahip oldukları için 

Anayasalar bilinmiyordu. Anayasalar iki şekilde doğmuştur. Birincisi, ferman ve misak yoluyla 

oluşan yasalar yoluyla antidemokratik bir şekilde ortaya çıkan Anayasalar.  İkincisi ise, 

demokratik metotlarla halkın katılımı ve onayı ile ortaya çıkan Anayasalar. Bunda devlet 

başkanının bir müdahalesi yoktur. Hâkimiyet halka aittir. Devlet başkanı halkın Anayasasının 

kendisine verdiği yetki ve sınırlarda devletini yönetme yetkisine sahiptir.  

Demokratik anayasalar iki şekilde yapılır. Birincisi, “Kurucu Meclis” yoluyladır. Halk 

Kurucu Meclis üyelerini seçer, onlar da Anayasalarını yapar ve sonunda halkın tasvibine sunar. 

İkincisi ise Referandum yoluyla Anayasa maddeleri teker teker halka açıklanır ve halkoyuna 

sunularak halkın kabulünden sonra nihai şeklini almış olur. Böyle bir Anayasa meşru olur. 

Zamanla uygulanmayan ve geçerliliğini kaybeden yasalar kendiliğinden kalkmış sayılır. Anayasa 



değişiklikleri Referanduma gidilerek yapılabilir. Bu durumda bir tek madde referanduma 

sunulursa daha sağlıklı olur.  

Anayasa iktidar organlarının yetkilerini belirtir. Hiçbir organ Anayasa‟nın üzerine çıkamaz. 

Anayasalarda devlet başkanı dâhil tüm yetkililerin yetkileri ve yetkilerinin sınırları belirlenmiş 

olmalıdır. Kurumların işlemesini sağlayan yasalar Anayasa‟ya göre tanzim edilirler ve hiçbir yasa 

Anayasa‟ya aykırı olamaz.    

3.2. Kuvvetler Ayrılığı: Bir ülkede devletin işleyişini sağlayacak olan üç temel kurum 

vardır. Bunlar; Yasama, Yürütme ve Yargıdır. Kuvvetler ayrılığı bu kurumların yetkileri dışına 

çıkmamalarını sağlar. Her kuvvet genel menfaatlere uygun ve adaleti sağlayacak şekilde kendi 

görev sahasında mutlak yetkili olmakla beraber, bir başkasının sahasına müdahale etmemesi 

gerekir. Yürütmeyi sağlayacak olan hükümetin ve yetkililerin yasamaya ve yargıya müdahale 

etmeleri hukuk devleti ilkesini zedeler ve adaleti olumsuz etkiler. Bu ise zulmün başlaması 

demektir. Yetkilerin bir elde toplanması yasamanın da yargının da siyasallaşmasını netice verir ki 

bu kişiye özgü bir dikta yönetimini netice verebilir. 

3.3. Hukuk İçinde Hiyerarşi: Hukukun temel ilkelerini belirleyen Anayasa birinci 

derecede yer alır. Diğer bütün hukuk kuralları Anayasa‟ya aykırı olamaz. Bundan sonra Yasama 

Organı tarafından çıkarılan yasalar gelir. Bundan sonra da Yönetmenlikler ve Tüzükler 

gelmektedir. Yönetmenlikler yasaların uygulanmasını, Yasalar da Anayasa‟nın uygulanmasını 

sağlarlar. 

3.4. Kazâî Murakabe/Denetim: Denetim kurumu hükümetin ve kurumların faaliyet 

sahasını sınırlayan hukuk kurallarını korumak ve su-i istimale fırsat vermemek ve idarecilerin 

hilelerini önlemektir. 

İstibdat ve zulüm idarelerine karşı yapılmış olan şuurlu mücadelenin hedefi kuvvetler 

ayrılığına dayanan bir devlet yönetimi kurabilmektir. (Hürriyetin Alfabesi, Dr. N. Lâtif İslam, 

120) 

 

4. Hükümet ve Yönetim: 

Hükümet Anayasada verilen haklar çerçevesinde ülkeyi yönetmek, adaleti sağlamak ve 

güven ortamı oluşturmaktır. Devlet başkanı yönetim işini “Bakanlar Kurulu” ve “Yetkili 

Kurullar” vasıtası ile yapar. Siyaset dilinde “Hükümet” sözü “Devlet” ile aş anlamlı olarak 

kullanılmıştır. Geniş anlamı ile iktidarın kullanılmasını ifade eder. Bu anlamı ile “Kabine” yani 

“Bakanlar Kurulu”nu anlatmaktadır. 

Hükümet bazen de idarî mekanizmanın tümüne verilen bir isimdir ki “Yasama, Yürütme ve 

Yargı”yı tamamen içine alan bir kavramdır. Parlamenter sistemlerde kabine anlamındaki 

hükümet parlamentoya karşı sorumludur. Hükümet iktidarı kullanan ve devletin işletilmesini 

sağlayan küçük bir gruptur. Bu grupta bir başkan ve onun idaresi altında ona yardım eden 

kişilerden meydana gelen bir ekip vardır. Bu ekibe bakanlar, başkanına da başbakan adı verilir. 

Hükümeti halk seçer. Devlet ise hükümetten ayrıdır ama bağımsız değildir. Şayet devlet 

Başkalık sistemi ile yönetilmiyorsa devletin başı cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanının da 

yetkileri Anayasa ile sınırlandırılmıştır. Devlet cumhurbaşkanlığı, bürokrasi ve ordu ile beraber 

tüm idari mekanizmayı içine alır. Şayet devlet ile hükümet arasında uyum sağlanamazsa ülke 

devlet ile hükümet arasında çatışmayı netice verir. Bu da ülkede bir kargaşa ve karmaşaya sebep 

olur. Bu nedenle hükümetin devleti idare etmesi için devletin kurumları ve bilhassa ordu ve 

bürokrasi ile uyum içinde olması gerekir. 

Ülkeyi bir vücuda benzetecek olursak bir idari mekanizma olarak devlet o ülkenin başı ve 

hükümet de bu devletin başındaki şapka gibidir. Devleti değiştirmek mümkün değildir; ama 



şapkayı değiştirmek devlete hiçbir zarar vermez. Bu nedenle hükümetlerin değişmesi devletin 

bekasına zarar vermez.  

4.1. Hükümetin Meşruiyeti: 

Hükümet edenlerin tümü meşru olmak ve hukuk içinde kalmak isterler. Çünkü meşru olan 

hükümete uymak ve itaat etmek vatandaş için bir görevdir. Bu nedenle halkın itaatini sağlamak 

için hükümeti ele geçiren ve darbe yapalar dahi kendilerini meşru göstermek isterler. Zira halkın 

kendilerine itaatini isteme hakkı ancak hükümetin meşru olmasına bağlıdır ve halkın hükümete 

itaati meşru olduğu zaman bir görev halini alır. 

Her siyasal sistemin bir siyaset grubu tarafından desteklenmesi şarttır. Böyle bir siyaset 

grubuna veya temeli bulunan siyasi partiye ve halka dayanmayan bir hükümet ve siyasi sistem 

yıkılmaya mahkûmdur. Siyasal sistemler için de başta gelen destek unsuru meşruiyettir. 

Meşruiyetin başlıca iki temel kaynağı vardır.  

Birincisi, temel fikri yapısını hürriyetçi olmasıdır. Yönetilenlerin haklarını koruyabilmek ve 

birini diğerine ezdirmemek için siyasal sistemin hürriyetçi olması gerekir. Hürriyet ise kendine 

değil, herkese hürriyet istemek ve başkasının hakkını savunarak haksızlığa meydan vermemek 

gerekir. İdeolojik hükümetler ve sistemler adil ve hürriyetçi olamazlar.  

İkincisi ise, vatandaşlarına ayırım gözetmeden hizmet etme düşüncesine sahip olmasıdır. 

Kamu yararı ve genel menfaat gibi kavramlar da bu yapıya güç verir. Ancak kamu yararı ve genel 

menfaat kişilerin bireysel haklarını ihlal etmeye sebep olmamalıdır. Bir toplumda bireysel hakla 

yok sayılarak kamuya ve genele hizmet edilemez. Kamu yararı ve devlet menfaati de bireysel 

hakların ihlaline gerekçe gösterilemez. Hak haktır küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Adalet bireyin 

hakkını her şeyden üstün tutmaya bağlıdır. 

Meşruiyet siyasal sitemin kurumların en iyisi olduğu hususunda insanlarda oluşturdu genel 

kanaat ve inançla daha da güçlenir. Bir sistem iştirakçilerinin kabul ettiği asli ve temek değerlere 

uygun olduğu sürece meşruiyetini korumaya devam eder. Demokrasinin en iyi sistem olduğu 

genel kanaati ne derece yaygın olursa demokrasiye bağlılık ve devletin demokratik olması da o 

derece sağlıklı olur. 

İktidarın kötü icraatı nedeniyle siyasal sistem erozyona uğrar. Bilhassa hükümetin kendi 

beceriksizliğini sisteme yükleme çabaları sistemin zaafına ve halkın en azından iktidardakilerin 

sistemi sorgulamasına sebep olur. Bu erozyon belli sınırlar içinde kaldığı sürece sistemin varlığı 

tehlikeye girmez.  

4.2. Fıtrata/Tabiata Uygun Hükümet: 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer 

kâinatta cârî olan kânun-ı fıtrata uygun hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak 

olamaz; bütün faaliyeti şer ve tahrip hesabına geçer” demektedir. İnsan fıtratına ve tabiat uygun 

olmayan hükümetler ve icraatları genellikle insan fıtratında ve toplumda zulme, haksızlıklara ve 

yıkıma sebep olurlar. Bundan dolayı Montesguieu “En iyi hükümet tabiata en uygun olan 

hükümettir” demiştir. 

Tabiata ve fıtrata en uygun hükümetin insan hak ve hürriyetlerinin sağlanmasında ve 

korunmasında en geniş imkânı sağlayan hükümet olduğu kolaylıkla düşünülebilir. Kişiler maddi 

ve manevi alanda toplumun ihtiyaçlarını ve mutluluklarının asıl imkânını, mümkün olabilen en 

geniş bir hürriyet düzeni havası içinde bulabilir. Bunun da iki yönü vardır. Bunlar da hükümeti 

oluşturan zihniyet ve şeklî yönünü meydana getiren mekanizmadır.  

Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin en sağlıklı olarak yaşanabileceği iklimi oluşturan 

bir zihniyettir. Demokratik toplumlarda hükümetin kurulmasını ve meşruiyetini mümkün kılacak 

mekanizma da seçim sistemidir. Bundan da tabiata en uygun olan hükümetin seçimle kurulmuş 

ve çoğunluğun rızasını almış olan hükümet olduğu kolayca anlaşılır. 



Demokrasi, hava mukavemetinde uçan güvercin gibidir. Kendilerini iktidara taşıyan milleti, 

halkı ve mekanizmayı düşüncelerine engel olarak gören bir iktidar Andre Mauris‟e göre “hafif 

güvercin mukavemetini hissettiği havayı hızlı bir uçuşla yardığı zaman, şayet boşlukta bulunmuş 

olsaydı daha hızlı uçacağı zannına kapılırdı” diye izah etmiştir. 

 

5. Cumhurî Demokrasi Sistemi: 

Dinde yüzde doksan dokuz iman, ahlak, ibadet ve faziletle ilgilidir. Yüzde biri siyasetle 

ilgilidir. O da idarecileri ilgilendiren “Adalet ve hakkaniyetle” ilgili hususlardır. Bu da idarecileri 

ilgilendirir. İstişare ve seçimi tavsiye eder. Hâkimiyetin milletin iradesine bağlı olduğunu ima ve 

işaret etmektedir. Bu da Cumhurî demokrasi anlamına gelmektedir. 

Cumhuriyet ve demokrasinin İslamiyet‟le alakası olmadığını iddia etmek ne İslam‟ın idari 

sistemini ve ne de demokrasiyi bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu da koyu bir cehaletin 

sonucudur. Matematik, tıp, fizik ve kimya gibi ilimlerin İslam‟la alakası olmadığını ve dünyanın 

yuvarlak olduğunu iddia etmenin dine aykırı olduğunu iddia etmek gibi bir yanlıştır. Elektriğin ve 

motorun batıdan gelmesinden dolayı bunlara karşı çıkmak gibi bir hamakattir.  

Akıl ve tecrübenin ortaya koyduğu Allah‟ın emri olan Adalet, Hürriyet, İlim ve Hikmet gibi 

insanlığa gerekli olan her şey İslama uygundur. Peygamberimiz (sav) “İlim ve hikmet mü‟minin 

yitik malıdır, nerede bulunursa almalıdır” buyurmuşlardır. İlim insanlığın ortak malıdır. 

Peygamberimiz (sav) “İlim Çin‟de de olsa alın” buyrulmuştur.  İslam dininin gelmesinden ve 

Kur‟ânın nazil olmasından sonra insanlık maddi ve manevi terakki etmiştir. Dolayısıyla İslam‟ın 

malı olan mehâsin-i medeniyeti ve terakkiyatı Avrupa‟ya mal etmek İslamiyet‟e cinayettir.  

“Allah güzeldir, güzeli sever. Allah yapılan bir işin mükemmel yapılmasını ister” buyuran 

peygamberimiz (sav) güzel olan her şeye sahip çıkmamızı, aklımızı ve irademizi kullanarak güzel 

şeyler yapmamızı istemektedir. Demokrasi de bu güzelliklerden birisidir.  

İslam‟ın siyasi ölçü ve prensipleri ve sahabelerin “Asr-ı Saadetteki” uygulamalarına 

baktığımız zaman yönetim şeklinin çoğunluğun rızasına ve seçime dayalı bir sistem olduğunu 

görürüz. Bunun günümüzdeki karşılığı ise “Cumhuriyetçi Demokrasi” veya “Demokratik 

Cumhuriyettir.” 

 


