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Her şey insan ile başladı. İnsan ne isterse Allah kendisine onu verir. “Men talebe 

vecedde vecede” yani “Neyi talep ederseniz onu bulursunuz” denilmiştir. Bu durumda kişi 
neyi talep etmesi gerektiğini bilmeli ve bunun peşinden koşmalıdır. Bu da ancak bilgi ve 
ilimle olur. Bu sebeple insan “Taallümle tekemmül eder” yani, okuyarak ve öğrenerek 
gelişme kaydeder.  

İyi toplum iyi insanlardan teşekkül eden toplumdur. İnsanı değiştirirseniz dünyayı 
değiştirebilirsiniz. Zira her şey insana bağlıdır. İnsanların çalışkan ve gayretli, bilgili ve istekli 
olduğu bir toplum daima terakki ve tekâmül eder. Bütün kötülüklerin başında tembellik ve 
eğlenceye düşkünlük vardır. Kişi tembelliği terk etmedikçe hiçbir başarı elde edemez.  

Çalışkan, ilme düşkün ve ahlaklı insanlar akıllı insanlardır. Hz. Ali (ra) “Edep aklın 
aynasıdır” demiştir. Ahlaklı ve çalışkan insanlardır ki hem kendilerine hem de topluma fayda 
sağlarlar. Bunun için hukema “Eğer kişi akıllı ve çalışkan ise takdir et. Akıllı değil ama 
çalışkan ise dikkat et. Şayet akıllı ama tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem de tembel ise 
ondan uzaklaş” demişlerdir. 

Bir de aklını doğru kullanmama, ifrat ve tefrit ile istikametten ayrılma vardır ki aklın 
ifratı “cerbeze” ile doğruyu eğri, yanlışı düzgün gösterebilme ve insanları aldatma becerisidir. 
Tefriti ise ilgisizlik ve eğlence düşkünlüğüdür. Her ikisi de aklı doğru kullanmamaktan 
kaynaklanır. Bunun için Hz. Ali (ra) “İki sınıf insan daima beni şaşırtmış, aldatmış ve arkadan 
vurmuştur. İnsanları yanlışa sevk eden cerbezeli fakihler ve cahil, bilgisiz softalar” demiştir. 
Bunları da tanıyıp muhatap almamak ve onlardan uzaklaşmak aklın ve tecrübî ilmin gereğidir. 

Biz bu çalışmamızda önce insanlığı mahveden ve her nevi terakki ve tekamülün önünü 
tıkayan, İslam’a, dine ve topluma en büyük zararı veren “İstibdat” ve onun ilacı, alternatifi 
olan, insanı insan yapan, her nevi terakki ve tekamülü sağlayan “Hürriyet” üzerinde 
duracağız. İstibdadı kaldırıp hürriyeti hâkim kılan sistem olarak da “Demokrasi”ye nasıl 
işlerlik kazandırabiliriz sorusuna da cevap verebilecek bir çalışmayı okurlarımız ile paylaşma 
gayreti içinde olacağım. 



İstibdat, hürriyet gibi kavramlar siyasi kavramlardır. Bunlar doğru bilinmedikçe 
yönetim sistemi olan Demokrasinin de doğru anlaşılmayacağı bir gerçektir. Bu sebeple 
asrımızın alimi ve filozofu olan Bediüzzaman Said Nursi hazretleri siyasi derslerinde önce 
istibdadı tarif ederek sonra hürriyeti anlatarak başlamıştır. Çünkü hangi isimde olursa olsun, 
nasıl bir yönetim şekli olursa olsun, iki çeşit yönetim dışında yönetim yoktur. Yönetim ya 
baskıcı olur veya hürriyetçi olur. Baskıcı sistemlerin tamamı İslamiyet’in prensiplerine 
aykırıdır. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Seyyidü’l-kavme hâdimühüm hadisinin sırrı ile şeriat 
aleme gelmiş, tâ her nevi istibdat ve zalimane tahakkümü mahvetsin, insanlar şahane hür 
olsunlar” demiştir. 

Bu konuda gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. 
M. Ali KAYA 



 
İSTİBDAT NEDİR? 

 
“Şeriat aleme gelmiş, tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin.”  

(Bediüzzaman Said Nursi) 
 

 
“İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfidir, 

kuvvete istinad ile cebirdir. Rey-i vahiddir, bir 
kişinin görüşü ve hakimiyetidir. Su-i istimale 
gayet müsait bir zemindir. Zulmün temelidir. 
İnsanlığı öldürür ve insanı alçaltır. Âlem-i İslâmı 
zillet ve esarete düşüren, düşmanlıkları 
körükleyen istibdattır. İnsanlar arasına ihtilafları 
sokan da istibaddır” (Münazarat, 22.) der 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri.  

Bediüzzaman ayrıca “İstibdat kuvvetini 
ihtilaflardan alır, bütün ervahı ye’se atar; tembelliğe sebep olur” (Volkan, 11 Nisan 1909.) 
ifadeleri ile toplumda ümitsizlik ve tembelliğin sebebinin istibdat olduğunu belirtmiştir.  

Evet, “istibdad zulüm ve tahakkümdür, meşrutiyet ve hürriyet adalet ve şeriattır. 
Padişah peygamberin emrine uysa ve itaat etse, yolundan gitse halifedir. Biz de ona itaat 
edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar.” 
(Divan-ı Harb-i Örfi, 14.) Bediüzzaman bu ifadeleri Sultan Abdulhamid’in iktidarında ona 
karşı söylemiştir. Burada Bediüzzaman’ın halife sultan Abdulhamid’in yönetimini istibdad 
olarak tanımladığını ve tasvip etmediğini anlıyoruz. 

Bediüzzaman 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’e şeriat namına sahip çıkmış, monarşik, 
militarist ve oligarşik idarelere karşı duruş sergilemiştir. “Beyazıt’ta Fatih’te Süleymaniye’de 
umum ulemâ ve talebeye hitaben vaazlar ve nutuklar ile şeriatın ve meşrutiyetin hakiki 
münasebetini izah etmiştir. Tahakküme ve zorbalığa dayanan istibdadın şeriatla bir 
münasebeti olmadığını beyan eder. Şöyle der: “Kavmin efendisi ona hizmet edendir. (Keşfu’l-
Hafa, 1:463.) hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü 
mahvetsin” (Divan-ı Harb-i Örfi, 13.) demiştir. 

Bediüzzaman Şam’da Emevi Camiinde okuduğu hutbede de “Dünya için din feda 
olunmaz, gebermiş istibdadı muhafaza için vaktiyle mesail-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin 
meselelerinin feda edilmesinden zarardan başka ne faidesi görüldü. Milletin hastalığı zaaf-ı 
diyanettir. Bunu takviye ile kuvvet bulabilir” (Hutbe-i Şamiye, 76; DHÖ, 48.) derken dinin 
hayat-ı içtimaiye ve siyasiyeye bakan “Meşveret, Hürriyet, Adalet-i Mahza, Müsavat, Din ve 
Vicdan Hürriyetini tam uygulama ve Muhalefete söz hakkı verme” gibi temel prensiplerin 
uygulanmamasından İslam dünyasının çok büyük zarar gördüğünü, hak ve hürriyetleri 
kısıtlayarak muhalefeti devlet düşmanı görüp hayat hakkı tanımaması ve devleti kutsayıp dini 
siyasete alet ederek devleti de ırk esasına dayandırmak çabalarının dine aykırı olduğunu ve 
bunun bir faydasının görülmediğini ifade etmektedir. 

I. Meşrutiyetin 1876’da ilanından ve Kanun-i Esasi çerçevesinde Meşrutiyete 
(Demokrasi) geçilmesinden kısa bir süre sonra Padişah Sultan Abdulhamid’in “Meclis-i 
Mebusanı” kapatıp 30 sene tek başına “Yıldız Sarayından” devleti yönettiği dönemde 
“İslamiyetin meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri cevher-i hürriyet makamında bildikleri 
nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik ile ehl-i hükümeti adalet namazında kıbleye irşad ve 
mukaddes şeriatı meşrutiyet kuvveti ile îlâ ve meşrutiyeti şeriat kuvveti ile ibka ve bütün 
seyyiât-ı sabıkayı mühalefet-i şeriat üzerine ilkâ etmek için bâzı telkinatta ve teferruatın 
tatbikatında bulundular.” (ESDE, Münazarat, 190.) Bu ifadeler bize meşrutiyeti isteyen 
aydınlar ve Jön Türklerin İslam fedaileri olduklarını ve parlamenter sistemi de şeriat adına 



istediklerini anlatmaktadır. Onların bu çaba ve gayretidir ki 23 Temmuz 1908’de Padişah 
Abdulhamid’i II. Meşrutiyeti ilan etmek mecburiyetinde bırakmıştır. Ama ne var ki 31 Mart 
Hadisesi “Meşrutiyet şeriata muhaliftir. Bizler şeriat isteriz!” diyenlerin kalkışma yapmasına 
ve Selanik’ten Harekât Ordusu’nun gelip İstanbul’a müdahale etmesine sebep oldu. 

 Bediüzzaman 31 Mart hadisesini şöyle anlatır: “Sonra sağını solundan fark etmeyenler 
– haşâ – şeriatı istibdada müsait zannederek tûtî kuşları gibi ‘şeriat isteriz’ demekle, hakiki 
maksat ortada anlaşılmaz oldu” demektedir. Bu ifadeler de 31 Mart hadisesini meydana 
getirenlerin sağını solundan ayıramayacak kadar cahil olduklarının beyanıdır.  

Bediüzzaman “istibdadın hayvanlıktan geldiğini” belirtir. “Müstebit kurt biçâre 
koyunları parça parça etmek, daima kuvvetli zayıfı ezmek hayvanların birinci düsturudur” 
(Münazarat, 37-38.) demektedir. 

Bediüzzaman şeriatın, dinin ve Kur’ân-ı Kerimin sosyal ve siyasi hayata devlete ve 
yönetime bakan yönünü de şöyle izah eder: “Şeriat-ı Garra zemine nüzul etti, ta ki, zeminin 
yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin. Fakat vâ-esefâ ki, muhit-i zamanî ve mekânînin 
tesiriyle hilafet saltanata ınkılap edip, istibdad bir derece hayatlandı. Ta Yezid zamanında bir 
derece kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam-ı Hüseyin (ra) hazretleri Hürriyet-i Şer’iye 
kılıcını çekti, başına havale eyledi. Fakat ne çare ki, istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet 
cevânib-i âlemde zeynab gibi Yezid’in istibdadına kuvvet verdi…” (Münazarat, 37-38.) 

 
İsmi Demokrasi Olsa da İstibdat İstibdattır 

“Tebeddül-ü esmâ ile hakâık tebeddül etmez” (Bediüzzaman) 
 
Bediüzzaman hazretleri “Meşru, hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahd-ü peyman 

ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libasını giysin ve ismini taksın, rast 
gelsem sille vuracağım” (Divan-ı Harf-i Örfi, 28.) buyurarak insanlığın en büyük belası olan 
istibdadın ne nam altında olursa olsun gördüğü yerde başının ezilmesi gerektiğini belirtir. 

Bediüzzaman 1948 yılında Afyon Mahkemesinde Cumhuriyetin temellerini dini 
esaslara oturtmak ve irtica ithamı ile muhakeme edildiği bir sırada şöyle diyordu: “İstibdad-ı 
mutlaka Cumhuriyet nâmını vermekle, istibdad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i 
mutlaka medeniyet namını vermekle, cebr-i keyf-i küfrîye kanun ismini takmakla hem sizi 
iğfal hem hükümeti işgal hem bizi perişan ederek hakimiyet-i İslâmiye’ye ve millete ve 
vatana ecnebi hesabına büyük darbeler vuruyorlar.” (Tarihçe-i Hayat, 361.) şeklinde müdafaa 
yaparken iktidarı da mükemmel bir şekilde tenkit etmektedir.  

İstibdadın her türlüsüne karşı çıkan Bediüzzaman Müslümanlara güzel bir ölçü verir: 
“Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. 
Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz 
ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul 
etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse, her 
söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde 
kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti 
üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz. … “Nasıl anlayacağız? Biz 
cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklit ederiz” diyenlere de “Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. 
Hanginizle zebip, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür 
değil. İşte, müştebih ağaçları gösteren, semereleridir. Öyle ise, benim ve onların fikirlerimizin 
neticelerine bakınız. İşte, birisinde istirahat ve itaattir, ötekisinde ihtilâf ve zarar saklanmıştır” 
(ESDE, Münazarat, s. 230.) buyurarak mükemmel bir ölçü verir. 

Nitekim Peygamberimiz (asm) “Ameller sonuçları ile değerlendirilir. Siz sonuca 
bakınız!” (Buhari, Kader, 5; Rikak, 33.) buyurmuşlardır. Bu sebeple başı kötü gibi görünüp 
sonu iyi olan ameller hayırlı ameldir. Böyle amellere “ehven-i şer” denir. Başı iyi ama sonu 



kötü olan ameller ise kötüdür. Zira ameller sonuçları ile değerlendirilir. Bu sebeple Hz. Ali 
(ra) “Hayrı ve şerri bilen alim değildir; alim ehven-i şeri bilendir” demiştir. 

 
İstibdattan Korunmanın Yolu 
İstibdattan korunmanın en iyi yolu istibdadın ne olduğunun insanların hak ve 

hukuklarını ne olduğunu bilmesi ve hukukunu arama konusunda istekli olması gerekir. Bu da 
cehaletin ortadan kalkması ve fertlerde hürriyet şuurunun uyandırılması ile mümkün olacaktır.  

Bediüzzaman hayatı boyunca bunun mücadelesini vermiştir. Bunun için hürriyet 
ortamını sağlayan meşrutiyet ve demokrasiyi savunmuştur. Meşrutiyet, yani demokrasi 
zamanında meydana gelen zulümlerin yönetimin değil, müstebit ruhlu insanlardan 
kaynaklandığını belirtir. “Zulüm meşrutiyetin hatası değil, belki kafanızdaki cehaletin 
zulmetindendir. Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti de müstebit yapar” 
(Münazarat, 28.) der. 

Bediüzzaman İstanbul’da gazete lisanı ile yazdığı yazılarında, verdiği vaaz ve 
nutuklarında hep bu hürriyet şuurunu uyandırmaya çalışmıştır.  “İsteriz ki, umum millet de 
asker gibi müttehit ve yekvücut olsun. Ve o uhuvvet ve muhabbeti kuvveden fiile çıkarsınlar. 
Hukuken, helalin muhafızı ve müdafii olsunlar ve kamuoyunu oluşurarak ona güzel bir şekil 
versinler. Zira katre katre su müteferrik kalsa hebaya gider. İttihad ile bir âb-ı hayat havuzu 
olur” (Volkan, 7 Nisan 1909, sayı: 97.) der ve millette bir amaç ve hedef etrafında ittihat 
havası oluşturmaya çalışır. Bunun için lazım olan en önemli şey toplumda “hürriyet 
havasının” oluşmasıdır. Bediüzzaman özellikle 26 Temmuz 1908 Sultanahmet Meydanındaki 
mitingde okuduğu “Hürriyete Hitap” nutkunda bunu yapmaya çalışır.  

O dönemin aydınlarından Ahmet Rıza’nın da şu sözleri anlamladır: “Bir kavmin 
hürriyet ve istiklali efradın bu lüzumu anlamalarıyla temin edilebilir. Ulum ve maarif 
sayesinde hürriyet-i vicdan ve efkara malik millet, kanun müsait olmasa da hürdür. Halbuki 
en serbest bir kanuna tabi ahalinin eğer cahil ise, esirden farkı yoktur.” (Şerif Mardin, Jön 
Türklerin Siyasi Fikirleri, 141.) 

Bediüzzaman’a göre istibdattan korunmanın en önemli bir şartı da “asayişi muhafaza” 
etmek ve anarşiye meydan vermemektir. Müspet hareket etmektir. Bediüzzaman’ın en son 
dersi de budur. (Beyanat ve Tenvirler, 80-85.) Toplumda asayişin olmaması ve anarşinin 
hâkim olması baskıyı doğurur. Bediüzzaman “Meşrutiyeti meşruiyet unvanı ile kabul ediniz; 
tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat pis eliyle onu ağrazına siper etmekle lekedar etmesin.” 
(Divan-ı Harb-i Örfi, 15.)  

Prof. Dr. Ali Fuat Başgil de anarşinin istibdadı netice vereceğini şöyle ifade eder: 
“Sosyolojik bir kanundur ki, hürriyet terbiyesi gelişmemiş memleketlerde hürriyet rejimi 
çocuk elinde bir dinamit olmaya, demokrasi ise evvelâ demagojiye, sonra anarşiye dökülmeye 
mahkumdur. Anarşiyi de despotik bir idarenin bir idarenin takip etmesi mukadderdir.” 
(Demokrasi Yolunda, s. 114.) 

 
İstibdat Taraftarı Olup Hürriyeti İstemeyenler 
Bediüzzaman Hürriyet ve Meşrutiyeti takdir etmeyen ve istemeyenleri şöyle sıralar: 
• Şeyh, bey, ağa görüntüsü altında hükümranlığı devam ettirmek isteyenler. 
• Şahsi menfaatini milletin menfaatinden üstün tutanlar. 
• Menfaatini milletin zararında görenler. 
• İndî fikirlerini kabul ettirmek için muvazenesiz, muhakemesiz fikirler üretenler. 
• Şahsi garaz ve intikam duygularını feda etmedikleri halde millete kendini feda 

etmek iddiasında bulunanlar. 
• Gerçekte istibdat taraftarı oldukları halde demokrasi savunur gözükenler. 
• Hürriyetin gereği olan hoşgörüyü beceremeyip herkesin kendisine baş eğmesini 

bekleyenler. 



• Zorbacı bir ruh ve mizaca sahip olanlar. 
• Affı ve umumun istirahatini intikam fikrine yediremeyenler. 
• Taklitten kendisini kurtaramayanlar, 
• Cahil ve inatçı olanlar. 
• Irkçı ve ideolojik anlayışa sahip masonlar ve Kemalistler. (Münazarat, 47-48.) 

 
Meşrutiyete düşmanlığı meşverete de düşmanlık olarak gören Bediüzzaman “Fikrimce 

meşrutiyetin düşmanı, meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı şeriat göstermekle meşveretin de 
düşmanlarını çok edenlerdir. Tebeddül-ü esma ile hakaık tebeddül etmez” (D. H. Ö, 29.) 

Meşrutiyete karşı çıkanlara da “İslam uyandı uyanıyor, fenalığı fena ve iyiliği iyilik 
olarak gördüler” (Münazarat, 106.) Bediüzzaman hakikat zannedilen hayalin ömrü kısa 
olduğunu, feveran eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmaların kalkacağını ve hakikatin meydana 
çıkacağını söyler (Divan-ı harb-i Örfi, 38.) ve hürriyet ve demokrasinin anlaşılmasını zamana 
bırakır. 

 



 
 

HÜRRİYET NEDİR? 
“Hürriyet Rahmanın hediyesidir 
Zira hürriyet imanın hassasıdır.”  

Bediüzzaman 
 

Hangi nam ile olursa olsun, iki nevi idarî sistem 
vardır: Hürriyet ve İstibdat. Toplum ya ilimle hürriyet 
içinde veya cehaletle zulümle idare edilir. İstibdadın 
zamanımızdaki temsilcisi Komünizm, Faşizm ve 
Kemalizm gibi ırkçı ve ideolojik yönetim sistemleridir. 
Hürriyetçi sistem de Demokrasidir. 

Hürriyet denildiği zaman akla ister istemez 
Demokrasi gelmektedir. Demokrat denince de hangi dinden olursa olsun hürriyeti ve 
uygulaması olan demokrasiyi savunanlar akla gelmektedir. Demokrat hürriyeti, insan 
haklarını, hür ve adil seçimi, millet iradesinin üstünlüğünü, din ve vicdan hürriyetini kabul 
edenlerdir.  

İstibdat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemini yaşayan Bediüzzaman istibdat döneminde 
de meşrutiyeti savunmuş, cumhuriyetin şefliğe ve tek adam istibdadına alet edilmemesi 
gerektiğini söylemiş cumhuriyetin isim ve resimden ibaret kalmaması, manây-ı hakikisi ile 
cumhurun temsil edeceği parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
Demokrasiye geçildiği zaman da Ahrar ve Demokratları destekleyerek gerçek hürriyeti ancak 
demokratların ülkeye getirebileceğini belirtmiştir. 

İstibdadın hangi resim ve isim altında olursa olsun sille vuracağını ifade etmiştir. 
Hürriyeti “Makine-i hayatın buharı” gören Bediüzzaman “Ben ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz 
yaşayamam” diye hürriyetin her şeyden daha önemli olduğunu belirtmiştir. 

 
Hürriyet Nedir? 
“Hayatımda en esaslı düstur hürriyetimdir” (Emirdağ Lahikası, 1: 18.) diyen 

Bediüzzaman’a göre hürriyet “Kanun-u adalet ve te’dipten başka hiç kimse kimseye 
tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşruasında şahâne 
serbest olsun” (Münazarat, 17.) ifadeleri ile tarif edilmiştir. 

Hukukçulara göre hürriyet, “kanunlara itaat etmek, yani, kanunun yap dediğini yapmak, 
yapma dediğini de yapmamaktır.” (A. Fuat Başgil, Demokrasi Yolunda, s.97.) Bediüzzaman 
hürriyetin daha geniş ve kapsamlı bir tarifini yapmış ve şöyle demiştir: “Hürriyet-i umûmi, 
efradın zerrât-ı hürriyâtının muhassalıdır. Hürriyetin şe’ni odur ki; ne nefsine, ne gayriye 
zararı dokunmasın. (Münazarat, 55.) … Hürriyet müraat-ı ahkâm ve adab-ı şeriat ve ahlâk-ı 
hasene ile tahakkuk ve neşv-ü nemâ bulacaktır. Zira Asya’nın ve âlem-i İslâmın terakkisinin 
birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 
41.) 

Hürriyet fikri demokrasiyi beraberinde getirmiştir. Sebebi de istibdattan bir çıkış yolu 
bulmaktır. Pek çok farklı ve çeşitli istibdattan bıkmış ve ezilmiş olan insanlık demokrasi ile 
nefes almış ve rahatlamış, insaniyeti tatmıştır. Asrımız hürriyetler asrıdır.  

İnsanlık birkaç devir geçirmiş ve nihayet hürriyeti keşfetmiştir. Bediüzzaman bu 
devirleri “Vahşet, Bedeviyet, Esirlik, Ecirlik” olarak sıralamış beşinci olarak “Malikiyet ve 
Hürriyet” dönemine gelmiş olduğunu ifade eder. O şöyle der: “Beşer artık esir olmak 
istemediği gibi ecir olmak da istemez.” Yani ücretli çalışmak da istemiyor. Zira günümüzde 
ücretlilik de bir nevi köleliktir. Mülkiyet sahibi olup hür olmak ister. Hürriyetin temel şartı da 
mülkiyet sahibi olmaktır. Mülkiyeti olmayan, borçlu olan daima minnet altındadır ve hür 
değildir.  



Bediüzzaman hürriyeti de “Hürriyet budur ki; kanun-u adalet ve te’dipten başka hiç 
kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekât-ı 
meşruasında şahane serbest olsun. Sefahet ve rezaletteki hürriyet de hürriyet değildir. Nefis ve 
şeytanın esaretine girmektir. Hürriyet odur ki ne nefsine ve ne de gayriye zararı dokunmasın” 
demiştir. (Münazarat, 35.) 

 
Kader ve Hürriyet 
Bir ağacın, çiçeğin, hayvanların, 

insanların ve kâinatın bir programı vardır. Bu 
programa “kader” denir. Kader insanın 
hürriyetini engelleyemez.  

İnsanın davranışları ikiye ayrılır. İhtiyarî 
ve iztırari kader. Iztırari olan iradeye tabi 
değildir. İradeye bağlı olmayanlar mesuliyet 
gerektirmez. İnsanın ırkı cinsiyeti iradesine 
bağlı değildir. Burada insana düşen rızâ ve 
tevekküldür. İhtiyârî olan ise, namaz, oruç, 
haram, helal, faiz gibi fiillerdir. 

İnsan hürdür. Küfrü-imanı, iyiyi-kötüyü seçme de serbesttir. İnsanın cezayı-mükafatı 
hak etmesi de bu sebeptendir. Zira cebirle olsa cezayı ve mükafatı hak etmez. Zorla yaptırıp 
sonra cezâ vermek doğru ve âdil olmaz. 

Yüce Allah buyurdu: “De ki: 'Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim 
hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da kendi aleyhine 
sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.” (Yunus, 10:108.) “Gerçek, Rabbinizden 
gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin. Biz, zalimler için alevleri kendilerini 
çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık.” (Kehf, 18:29.) buyurur. 

İnsanın hür olduğuna vicdanı şahittir. Yüce Allah insanın irade-i cüz’iyesini kendi 
irade-i külliyesinin tecellisine adî bir şart kılmıştır. Kul ister, Allah yaratır. Kul neyi isterse 
Allah onu verir. Yine de kulun her istediği olmaz. Bunun için Yüce Allah “Allah izin verirse” 
demeden hiçbir şey için, “Şu işi yarın yapacağım” deme! Unuttuğun takdirde rabbini an ve 
“Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir” de. (Kehf, 18:23-24.) 
“Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
(İnsan, 76:30.) 

Dolayısıyla kader, hürriyeti sınırlamaz. 
 

 
İbadet ve Hürriyet 
İbadet, emirleri yapıp yasaklardan kaçmaktır. Allah için yapılan her iyilik ve sakınma 

ibadettir. İbadet Allah’a memur ve asker olmak demektir. İbadetler ise farzları peygamberin 
(asm) sünnetine uyarak yapmak şartı iledir. 

İbadetler azdır ve kolaydır. İnsan hürriyetlerinin eseridir, hürriyeti sınırlamaz; iyiye 
kullanımını netice verir. Yirmi dört saat içinde bir saat namaz, on iki ay içinde bir ay oruç, 
senede bir defa malın kırkta birini zekât vermek ve zengine ömürde bir defa hacla mükellef 
kılmıştır. Bunun amacı da Allah’ın nimetlerine şükür ve Allah’ın rızasını kazanmaktır. 
Neticesi de saadet-i ebediye ve cennettir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İnsanlar hür oldular ama, yine Abdullah’tırlar” 
(Divan-ı Harb-i Örfi, 50.) Kişi gerçekten hürriyetle her şeyi ile Allah’a teslim olup nefis ve 
şeytan, kula kul olmaktan ne kadar uzaklaşırsa o derece Allah’a yaklaşır. “Yalnız Sana ibadet 
ederiz, Senden yardım dileriz” (Fatiha, 1:4.) sırrına erer. 



“Nefsin istibdâd-ı rezilesinden kurtulmak ancak İslamiyet’e imtisal iledir. Allah’a 
hakiki abd olan mahlukata tezellül etmediği gibi onları da ezmez.” (Divan-ı Harb-i Örfi, 47.) 
Çünkü bir padişahın askeri hiçbir kimsenin tahakkümüne girmediği gibi, hiçbir mazlumun da 
ezmeye tenezzül etmez.  

 
Kölelik ve Hürriyet 

İnsan hür olarak doğmuştur. Hürriyet Allah’ın insana verdiği bir haktır. Kimsenin kimseye 
lütfu değildir. Hürriyet insanın en mühim özelliğidir. İnsan insanlık haysiyet ve şerefini 
koruyarak ancak bu şekilde şerefle yaşar.  

 
Ancak bu hak zaman zaman zorbalar 

tarafından alınmıştır. Kölelik bir sınıf haline 
getirilmiştir. Roma ve Yunan Felsefesi 
köleliği zaruri bir ihtiyaç görmüş ve köle 
pazarları kurmuşlardır. Güçlü milletler 
savaşların neticesi köleliği zaruri hale 
getirmişlerdir. 

İslam’dan önce “kölelik devri” vardı. 
İslam köleliği kaldırıcı hükümler getirdi. 
Zamanla kölelik kalktı. İslam sayesinde herkes birinci sınıf vatandaş oldu. İnsanlık şerefini ve 
haysiyetini, hürriyet ve adaleti İslamiyet’e borçludur. (Münazarat, 122; Nisa, 4:92; Maide, 89; 
Nur, 24:33; Tevbe, 9:60; Bakara, 2:177.) 

İslam köleliği tedricen kaldırmıştır. Birden kaldırmaması, umumî bir âdet olması, 
içtimâî, sosyal ve ekonomik durumun köleliğe dayalı olması ve savaşların devam etmesinden 
dolayı idi. Zira esaret müessesesi devam ediyordu. 

Köleliğin en önemli kaynağını savaş esirleridir. Peygamberimiz (asm) bunu değiştirmiş 
ve hiçbir zaman savaş esirlerini köleleştirmemiştir. Fidye karşılığında veya okuma ve yazma 
öğretme gibi bir hizmete mukabil hür ve serbest bırakmıştır. (Müsned, 1:246; Tabakat, 2:22.) 

 
Hürriyet İmanla Parlar 
İman ne derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar. İşte Asr-ı Saadet” 

(Münazarat, 59.) buyuran Bediüzzaman hürriyetin ancak vicdanında Allah korkusu taşımanın 
önemini ifade etmiştir.  

Çünkü “İman ile Sultan-ı Kâinata imtisal eden bir adam başkalarına boyun eğerek zillet 
göstermez, başkalarının tahakkümü altına girmeye izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı 
gibi, başkasının hukuk ve hürriyetine tecavüz etmeye de şefkat-i imaniyesi müsaade etmez. 
Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın tahakkümüne boyun eğmediği gibi, bir 
biçareye tahakküme de o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman ne derece mükemmel ise 
hürriyet o derece parlar. İşte Asr-ı Saadet…” (Hutbe-i Şamiye, 53: Münazarat, 59.) 

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “En üstün cihad zalim hükümdara hak söz 
söylemektir.” (İbn-i Mace, Fiten, 20.) Bu hadis-i şerif imanlı bir müminin zalim bir 
hükümdara karşı dahi hürriyetini feda etmeyeceğini haber vermektedir. 

Peygamberimiz (asm) vefatından önce “Kimin alacağı varsa gelsin, alsın; kime 
vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun!” buyurarak hak aramanın en üstün sınırını çizmiştir. Hz. 
Ebubekir (ra) halife seçildiği zaman “Allah ve Resulüne itaat etmezsem beni dinlemeniz 
gerekmez” buyurarak “Kanun Hakimiyeti”ne dikkati çekmiş, hiçbir zaman keyfi hareket 
etmeyeceğinin dersini vermiştir.  

Hz. Ömer (ra) “Yanlış yaparsam ne yaparsınız?” diye sormuştur. Gençlerden bazıları 
“Seni kılıçlarımızla doğrulturuz” demişler. Hz. Ömer (ra) “Şükür Rabbime Ömer’i 
doğrultacak insanlar varken nasıl zulmeder?” buyurarak muhalefete ve murakabeye değer 



verdiğini tenkitlere kulak vermek gerektiğini ifade etmiştir. Adaletli yönetiminin buna borçlu 
olduğunu ifade etmiştir. 

Hz. Ömer (ra) bir gün “Beni dinleyin!” der. Bir kısım insanlar “Ya Ömer seni 
dinlemiyoruz!” derler. Nedenini sorunca “Ganimetten dağıttığın kumaştan bize bir elbise 
çıkmadı, ama görüyoruz ki sen ondan bir elbise yapmışsın!” derler. Bunun üzerine Hz. Ömer 
(ra) oğlu Abdullah’a “Kalk cevap ver!” der. O da “Evet, kumaştan bana da babama da elbise 
çıkmıyordu. Ben kendi hissemi babama verdim” deyince itiraz edenler “Ya Ömer! Konuş! 
Seni dinliyoruz!” derler.  

İşte muhalefete verilen değer ve kanun hakimiyetinin Asr-ı Saadette örneklerinden bir 
iki misali bu örneklerdir. Asr-ı Saadetteki adaletin temelinde bu hürriyet vardır. Zira hak 
arama hürriyeti olmazsa adaleti tesis etmek mümkün olmaz. Bu sebeple hürriyet adaletin ön 
şartıdır. Hak arama hürriyetinin olmadığı ve hak arama yollarının kapalı olduğu yerde adaleti 
sağlamam mümkün olmaz. Zira ekmeğini kimin çaldığını söylemekten korkulan bir yerde 
adalet sağlanamaz, zulüm yaygınlaşır. 

 



DEMOKRASİ 
 

 
Demokrasi yönetim düzenine halk 

iradesinin ağır basması ve yönetimin halk 
tarafından denetlenmesi ve kontrol 
edilmesidir. Vasıfları: Hürriyet, adalet, 
eşitlik ve güvendir.  

Çeşitleri: 
1. Doğrudan Demokrasi: Siyasi 

kararların bizzat halkın kendinin oyu ile 
kabul edildiği yönetim şeklidir. Bu nüfusu 
10 bini geçmeyen küçük yerleşim birimleri 
için söz konusu olabilir. Eski çağlarda 
mümkündü ve Milattan Önce Yunanistan 
da uygulanmaya çalışılmıştı. Günümüzde 
buna imkân yoktur. Ancak Yunanistan’da 

sadece şehirli aristokratlar seçmen ve seçilen olabiliyor, siyasi faaliyetlere katılabiliyorlardı. 
Köylülerin, işçilerin, kadınların ve kölelerin siyasi hakları yoktu. 

Peygamberimizden (asm) sonra Hulefa-i Raşidin döneminde de “Doğrudan Demokrasi” 
usulü ile halifeler seçilmiş, kadınlar da bu seçimlere “Biat Usulü” ile iştirak etmişlerdir. 
Müslümanlarda siyasi hayata katılım konusunda işçi, köylü, köle ve kadınlar eşit haklara 
sahip olduğu bir gerçektir. Asr-ı Saadette herkesin siyasi hayata aktif katılımı bunun en güzel 
delilidir.  

Tarihçilerin tespitlerine göre Asr-ı Saadette 33 bin sahabenin Hz. Ebubekir’e (ra) biat 
ederek doğrudan reylerini izhar etmişlerdir. Diğer halifelerin seçimi de böyle olmuştur. Ancak 
Peygamberimizin (asm) “Hilafet otuz senedir, sonrasında saltanat dönemi gelir” (Ebu Davud, 
Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48.) hadisinde ihbar-ı bilgayb nevinden mucivevi hadisine göre Hz. 
Muaviye (ra) ile hilafet tekrar Bizans ve İran usulü saltanata dönüşmüştür. 

2. Temsilî Demokrasi: Yurttaşların temsilcileri seçtiği, onların da seçmenleri adına 
karar aldığı yönetim sistemidir. Buna göre vatandaşlar geçici bir süre egemenlik ve temsil 
hakkını vekillerine verirler. Süre tamamlanınca yeniden hür ve adil seçime gidilir, seçmenler 
vekillere yeniden yetki verirler veya değiştirirler. Bu durumda egemenlik halka aittir; ancak 
bunu temsilcileri vasıtası ile kullanır. Ancak halk murakabe ve sorgulama makamındadır, 
yöneticiler halka hesap vermek durumundadır. Yetkilerini kötüye kullananları halk yeni bir 
seçimle görevlerinden alır ve bağımsız mahkemeler de yargılayabilir. 

Temsilî Demokrasi İnsan Hak ve Hürriyetlerinin serbestçe kullanımını esas alır ve 
çoğunluğun rızasına dayanırsa buna “Liberal Cumhurî Demokrasi” denir. Bu nevi demokrasi 
“Din ve Vicdan Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti” “Teşebbüs Hürriyeti” olursa kâmil 
manada Cumhurî Demokrasi uygulanmış olur. 

3. Yarı Doğrudan Demokrasi: Temsilî demokrasinin gelişmiş şeklidir. Önemli yasalar 
ve değişiklikler “Referandum” yoluyla halka sorulur. Halk çoğunluğunun iradesine göre 
yasalar yapılır.  

Demokraside halkın haber alma ve doğruları öğrenme hakkı vardır ve bunu basın ve 
yayın yoluyla öğrenir. Bu sebeple demokrasilerde hür basın önemlidir. Hür ve eşit seçim, 
adalet ve halkın haber alma hürriyetinin engellendiği bir seçim ve referandum “Demokratik” 
olmaz, halkı geçici bir süre aldatabilir ve bundan yanlış kararlar da çıkabilir. Ancak bu 
sürdürülebilir olmaz, halk uyanır ve hür seçim olduğu sürece doğruyu bulur. 

Sosyolog Jhanson “Bir rejimin demokratik olması için hür ve serbest seçimin de yeterli 
olmadığını buna paralel olarak yönetimde gücün kişilerde değil, kurumlarda ve yasalarda 



olması, vatandaşların Siyasi Partiler, Dernekler ve Baskı Grupları kurabilmesi, yöneticileri 
denetleyebilmesi ve sorgulayabilme hakkına sahip olması ve Kitle haberleşme vasıtaları ile 
halkın doğru haber alabilme imkanlarının olması ve doğru haber almasının muhakkak gerekli 
olduğunu” ifade eder.  

Max Weber de “Demokrasinin şartlarının hür basın ve siyasi partiler; hükümetin halkın 
hür iradesi ile değiştirilebilir olması; meşru ve hür muhalefetin bulunmasının şart olduğunu” 
söyler. Thames Paine de “Milletin hür iradesi ve rızası ile vermediği iktidar hod ve hod 
gasbdır” demiştir.  

Demokraside üstün irade yalnızca “Halk İradesi”dir. Allah’ın iradesi de halkın 
iradesindedir. Zira Allah iradesini böyle gösterir. Peygamberimiz (asm) “Müslümanların 
güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1:379.) buyururken 
çoğunluğun iradesinin hakkı ve doğruyu bulacağını ifade eder. Zira “Ümmetin yanlışta ittifak 
etmez” (Tirmizi, Fiten, 7; İbn-i Mace, Fiten, 8.) buyurmuştur. Nedeni de “İnsan fıtratında 
haksıza karşı çıkma iradesi” vardır. Bu sebeple insanlar haksızlıkta ittifak etmezler. Çoğunluk 
ancak hak ve adalet noktasında ittifak ederler. Bu sebeple çoğunluk hürriyet içinde hakta 
ittifak eder. Ancak istibdat ve baskıdır ki insanları yanlışa yönlendirir. Bu sebeple “Halkın 
sesi hakkın sesi” denilmiştir. 

Halk iradesinin hür şekilde yansıması de Lipset’e göre “Eğitim ve Sanayide” ilerlemeye 
bağlıdır. Cahil halk her zaman aldatılmaya müsaittir. Lipset: “Demokratik gelenekleri 
geliştirmek isteyen milletlerin eğitimi ve sanayileşmeyi geliştirmeleri gerekir” demektedir. 

Ayrıca bir rejimin demokratik olabilmesi için serbest ve hür seçim de yeterli değildir. 
Zira demokrasi sadece oy çoğunluğundan ibaret değildir. İdarede ve hükümette var olan 
salahiyet ve yetkilerin kişilerde değil, müesseselere verilmesi, kanun hakimiyetinin olması ve 
bu kanun hakimiyetinin de kurumlar ve müesseseler vasıtası ile uygulanması gerekir. Yani, 
“Kanun Hakimiyeti” şarttır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Cumhuriyet; adalet, 
meşveret ve kanunda cem-i kuvvettir” ifadesi ile bu hususu en güzel şekilde ifade etmiştir. 

Demokraside üstün irade halkın iradesi olduğu için halkın iradesinin hür ve adil şekilde 
yansıması için “Seçim Yasasının” buna göre yapılması gerekir. Bu şekilde halkın iradesinin 
aksettiği, temsilde adaletin yansıdığı “Yüce Meclis” halkın iradesini doğru aksettirir. Şahıs ve 
zümre hakimiyetinin halk iradesi ve meclisi yönlendirdiği yerde halk iradesi üstün irade 
olmaz ve bu yönetim de “Demokratik” sayılmaz. 

 
Demokrasinin Eksiklikleri 
Demokrasi insan aklının bulduğu ve geliştirdiği bir idari sistem olduğu için pek çok 

eksiklikleri ve aksaklıkları vardır. Tenkit edenler demokrasinin bu eksikliklerini nazara 
vermektedirler. Meselâ, lider sultası ve yalan propaganda ile halkın iradesinin saptırılması 
bunların başında gelmektedir. Ancak bunlar demokrasinin hatası değil, makam hırsı ile 
demokrasiyi yönetimi ele geçirmek isteyenlerin demokrasiyi istismar etmelerinden 
kaynaklanır. 

Her sistemin eksikleri ve aksak yönleri vardır. Mümkünatta mutlaka hayır, mutlak 
güzellik mümkün değildir. Yönetim sistemleri içinde istibdada alternatif, topluma en az zarar 
veren ve halka en çok fayda sağlayan sistem yine demokrasidir. 

Demokrasi kahramanı ve demokrasinin duayeni olan Süleyman Demirel “Demokraside 
çare tükenmez” diye problemlerin yine demokratik yollarla çözülebileceğini ifade eder. 
Çünkü, insanlık tarihinde “Hürriyet Mücadelesi”nin geldiği son nokra demokrasidir.  

Dinler Tarihi uzmanı Benjamin Costant “İnsan cemiyetlerinin maksadı hürriyet, nizam 
ve saadettir” der. Bu amacı gerçekleştiren en iyi sistem demokrasidir. Zira, insanı insan yapan 
ve insanlığını tekâmül ettiren iradesini hür şekilde kullanabilmesidir. Bu da demokrasi ile 
mümkün olmaktadır. Zira hürriyet iradeyi hür şekilde kullanmaktır ve bu kimsenin kimseye 
lütfu değil, Allah’ın insana verdiği temel hak, en büyük ihsanı ve ikramıdır. Bu sebeple 



Hürriyet kahramanı Bediüzzaman Said Nursi “Hürriyet Allah’ın atıyyesidir; Hürriyet imanın 
hassasıdır” demiştir. 

Cemiyetlerin hedefi saadettir. Saadetin yolu hürriyetten geçer. Hürriyetin teminatı ise 
nizamdır; yani kanun hakimiyetidir. Nizam olmazsa topluma anarşi hâkim olur. Bütün 
gelişmelerin kaynağı hürriyet ve kanun hakimiyetidir. Gelişmiş ülkelerin demokratik ülkeler 
olması bunun en büyük delilidir. Kanun hakimiyetinin olmadığı yerde anarşi hâkim olur, 
nizam ve düzen bozulur. Düzeni ise demokratik adil kanunların oluşturduğu hukuk sistemi 
sağlar. Temel kanunlar “Anayasa” ile belirlenir, uygulama “kanunlar” ile sağlanır. 

Kanunlar insan haklarına, milletin iradesine, örf ve adetlere ve dinin inançlara aykırı 
olamaz. Aykırı olsa orada çatışma yaşanır ve yine saadet mahvolur. Bundan hem “Din ve 
Vicdan Hürriyeti” hem hukuk bundan zarar görür. Bunlara aykırı uygulamalar da zulüm olur. 

Demokrasi çok sesli ve gürültülü bir sistemdir. Bu sebeple fıtrata uygundur. Çünkü 
toplum da böyledir. Kalabalık bir tolumda gürültü vardır. Sessizlik ancak baskı ve istibdat ile 
sağlanır, en büyük baskı toplumdaki bütün seslerin kısılmasına ve insanların seslerini 
çıkarmamalarına sebep olur. Çok sesliliğe tahammül etmeyenler ancak “Yalnız beni 
dinleyin!” diyen diktatörlerdir. Bu sebeple çok seslilik sağlıklı bir demokrasinin ve canlılığın 
alametidir.  

Demokrasi toplumun kültürüne ve gelişmesine doğru oranla gelişen dinamik bir 
sistemdir. Art niyetli ve kötü idarecilerin elinde kötü bir rejim haline de gelebilir. Bu sistem 
ancak Temel Hak ve Hürriyetleri temin ederek, kanun hakimiyeti sağlandığı sürece gerçek 
demokrasi sayılabilir.  

Demokrasi herkesi memnun etmeyebilir ve bazılarını da nefrete sürükleyebilir. Nicole 
Machiavelli “Nefret fena icraatla olduğu kadar, iyi icraatla da kazanılır” demiştir. Ancak 
demokrasilerde halkın çoğunluğu rahat eder ve memnuniyetini sağlar. Hüküm ekseriyete 
göredir. Demokrasi çoğunluğun saadetinin hedefleyen bir sistemdir. 

 
Sağlıklı Demokrasinin Kaynakları 
Sağlıklı ve dengeli bir demokrasinin tatbikatı iki temel esasa dayanır: Birincisi, manevi, 

ahlâkî ve moral değerler. İkincisi de bu prensipleri değerlendirecek ve gerçekleştirecek olan 
istikrarlı müesseseler. Manevi ve moral değerler “Hukuk, Ahlak ve Adalet” terimi içinde 
toplanmıştır. Siyasetin amacı da bunu gerçekleştirmektir.  

Manevi değerler denilince dini değerleri ifade etmiş oluyoruz. Çünkü din demek hukuk 
ve ahlak demektir. Bu manevi değerlerin müeyyidesi de kalplerdeki Allah ve ahirette hesap 
verme inancıdır. Din “Allah hakkı” yanında en çok “Kul Hakkına” değer verir ki tüm hakların 
ve hukukun temeli kul hakkına dayanır. Dinin amacı fertlerde ahlakı ve toplumda hukuku 
hâkim kılmaktır. Bu sebeple dini siyasete karıştırmayalım” diyenler acaba “ahlakı ve hukuku 
siyasete karıştırmayalım” mı demek istemektedirler? 

Temel hak ve hürriyetler de dinin gereğidir. Zira insana temel hak ve hürriyetleri veren 
Allah’tır ve bu hakların korunmasını istemektedir. Ayrıca hürriyetin yolu siyasi değil, 
manevidir. Hürriyet inançlı insanların hayat görüşüdür. İnancı olmayan insan açtır ve ilaç 
denemekte sabırsızdır. Madam de Stael’in dediği gibi “İnsan ruhu inançla yaşar. İnanabilmek, 
insanın en büyük kabiliyeti, inanç da ruhun en büyük ihtiyacıdır. En iyiyi bulmak için bütün 
iyileri bilmek lazımdır. İyiyi bulmak için ise öğrenmek, araştırmak, mukayese etmek için 
gereken yine hürriyettir.” 

Demokratik siyasetin amacı; “Temel Hak ve Hürriyetleri” ve “Adaleti” temin etmektir. 
Bunu da ancak ferdi/bireyi esas alıp devletin müesseselerini bireyin hizmetine sokmaktan 
geçer. Bunun temel şartı da inançlı ve ahlaklı insanlardan geçer. Ahlaklı ve faziletli fertlerin 
oluşturduğu cemiyetlerdir ki demokrasiyi ahlak ve fazilet temeline oturtabilirler. 
Bediüzzaman Said Nurs hazretlerinin dediği gibi “İman ne derece mükemmel olursa hürriyet 
o derece parlar. İşte Asr-ı Saadet!”  



Demokrasinin başarısı manevi ve moral değerleri yüceltecek fertleri yetiştiren 
müesseseleri kurup işletebildiği, kurulu müesseseleri de fertlerin hizmetine verebildiği 
ölçüdedir.  

 
Demokrasinin Düşmanları  
 
Demokrasinin en büyük düşmanı 

istibdattır. İstibdadın alternatifi ise inanç ve 
hürriyeti esas alan demokrasidir. Toplumun 
inancı zaafa uğradığı zaman demokrasi de zaafa 
uğrar ve istibdat hayatlanıp güçlenir.  

“İstibdat tahakkümdür, muamele-i 
keyfidir, kuvvete istinat ile cebirdir. Su-i 
istimalata gayet müsait bir zemindir. Zulmün 
temelidir, insaniyetin mâhisidir” diyen Bediüzzaman alternatif olarak hürriyet, meşveret ve 
kanun hakimiyetini gösterir ve şöyle der: “Meşrutiyet (Demokrasi) Kur’an-ı Kerimin 
meşveret emrinin gereğidir, (Âl-i İmran, 3:159; Şura, 42:38.) hayatı haktır, kalbi marifettir, 
lisanı muhabbettir, aklı kanundur, şahıs değildir” (Münazarat, 23-24.) demektedir.  

Bediüzzaman “Meşrutiyet, (demokrasi) hâkimiyet-i millettir.” (Age, 24.) Demokrasinin 
düşmanlarını da “Cehalet ağa, inat efendi, garaz bey, intikam paşa, taklit hazretleri, mösyö 
gevezelik” gibi meşveret ve şurayı inciten unsurlar olduğunu ifade eder. (Münazarat, 47-48.) 

Bu cemiyete intisap edenlerin de “bir dirhem zararı bin lira milletin menfaatine fedâ 
etmeyenler, menfaatini insanların zararında gören, muvazenesiz muhakemesiz mana veren, 
meyl-i intikam ve garaz-ı şahsisini feda etmediği halde mağrurane millete ruhunu feda etmek 
davasında bulunanlar, zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve meşrutiyetin birinci ihsanı 
olan af ve istirahat-i umumiyi fikr-i intikamına yediremediğinden herkesin asâbına 
dokundurmak ile teşeffi isteyenler” (Münazarat, 48.) olduğu tespitini yapar. 

 
Demokrasinin Öncüsü İslâm’dır 
Yunan filozoflarından önce Hz. Süleyman (as) zamanında Yemen Melike’si Belkıs’ın 

parlamenter sistemi kurup işlerlik kazandırdığını Kur’ân-ı Kerim överek anlatır. Neml 
Suresinde bahsedilen bu yönetim sisteminde her milletvekilinin 10 bin seçmeni temsil ettiği 
320 vekilden oluşan bir meclisin ülkeyi yönettiği müfessirlerin izahlarında yer almıştır.  

Yunanlılar ise sadece sitelerde Aristokratların toplanıp konuşarak yasaları yaptığı ve bu 
şekilde yönettikleri, kölelerin, işçilerin, kadınların ve köylülerin seçme ve seçilme, yönetime 
katılma hakkının bulunmadığı bir demokratik yönetim şeklidir. 

İslam tarihinde Asr-ı Saadette Peygamberimizin (asm) meşveret usulü ile tolumu 
yönettiği, Peygamberimizden (asm) sonra Hulefa-i Raşidin’in seçimle iktidara geldiği, 
imtiyazın olmadığı bir yönetim şeklini “Hilafet” adı altında kurmuşlardır. Ancak bu sistem 
Peygamberimizin de haber verdiği gibi “Otuz sene devam etmiş, sonra saltanat dönemi 
başlamıştır.” (Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4:272; 5:220, 
221.) Hulefa-i Raşidin’in bu yönetimine “Asr-ı Saadet” adı verilmiş ve hürriyetçi adil bir 
sistem olarak tüm insanlığa örnek bir yönetim modeli olmuştur. Dolayısıyla demokratik 
yönetimin Yunanın malı olduğu tezi yanlıştır.  

Gerçek bir demokratik sistem olan Asr-ı Saadet Hilafetinin temel prensipleri şöyledir: 
1. Seçim: Hz. Ebubekir’in (ra) seçimi doğrudan demokrasi yöntemi olan tüm halkın 

katılımı ve biatı ile gerçekleşmiştir. Hz. Ömer’in seçimi Hz. Ebubekir’in şurâya danışarak Hz. 
Ömer’i aday göstermesi ve halkın da ona biatı ile gerçekleşmiştir. Hz. Ömer (ra) ise halife 
adayını belirlemek için altı kişilik bir “Şura” yani aday belirleme heyeti oluşturmuş ve halife 
adayının belirlenmesini bunlara havale etmiş, belirlenen aday yine biat usulü ile halk 



tarafından seçilmiş ve onaylanmıştır. Hz. Ali’nin (ra) hilafeti ise çoğunluğun biatı ile 
gerçekleşmiştir. Böylece Hulefa-i Raşidin seçimle yönetime gelmişlerdir. 

2. Hukukun Üstünlüğü: Hz. Ebubekir (ra) seçildikten sonra şöyle konuşmuştur: 
“İçinizde en hayırlınız olmadığın halde bu görev sizler tarafından bana verildi. Ben 
Peygambere uyar, Kur’an’ın ahkamına göre hükmedersem bana itaat edin. Şayet kendi reyime 
göre hareket edecek olursam bana itaat etmeniz gerekmez” demiştir. Burada Hz. Ebubekir (ra) 
“Kanun hakimiyetini” esas aldığını belirtmiş, keyfi yönetime halkın itaat etmemesi gerektiği 
dersini vermiştir. Hukukun temeli “hayat hakkı, din ve vicdan hürriyeti, mülkiyet hakkı, 
ailenin korunması hakkı, düşünceyi ifade hakkı ve hürriyetinden ibaret olan temel hak ve 
hürriyetlerdir” ki bunlara İslam Hukukunda “Makasıdu’ş-Şeria” denir. Asr-ı Saadette bu 
temel haklar kâmil manada uygulama alanı bulmuştur.  

Hukukun üstünlüğü ancak imtiyazsızlık ve kanun karşısında herkesin eşit haklara sahip 
olmasıyla temin edilir. Bu eşitlik sağlanmadan adaletten bahsedilemez. Peygamberimiz (asm) 
“İnsanlar fazilet ve takvada merdiven basamakları gibidir; ancak hukukta tarak dişleri gibi 
eşittir” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2:433; Ömer N. Bilmen, Hukuk-u İslâmiye ve İstılahat-ı 
Fıkhiye Kamusu, 2:73-74.) buyurarak buna dikkatimizi çekmiştir. 

3. Meşveretle Yönetme: Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Müminlerin işleri aralarında 
meşveret iledir” (Şura, 42:38.) buyurarak özellikle yönetim gibi mesuliyetli bir görevin 
meşveretle yapılmasını tavsiye eder. Peygamberimize de “Onlarla meşveret et, karar 
verdikten sonra Allah’a güvenerek azmet!” (Âl-i İmran, 3:159.) ferman etmiştir. 
Peygamberimiz (asm) bu emre uyarak hakkında Allah’ın bir emri ve hükmü olmayan 
konularda sahabeleri ile meşveret etmeden karar vermemiştir. Sahabeler “Peygamberimizden 
(asm) daha çok meşveret eden kimseyi görmedik” (Tirmizi, Cihad, 35.) demişlerdir.  

4. Muhalefeti Meşru Görme: Halkın idarecileri denetlemesi ve yanlış gördükleri 
zaman muhalefet etmeleri ve yöneticileri uyarmaları vatandaşlık hakkıdır. Bu hak ferdî 
kullanılabildiği gibi, cemaatî ve örgütlü de olabilir. Bunların en güzel tatbikat alanı Asr-ı 
Saadet olmuştur. Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) zamanında ferdî olan muhalefet, Hz. Ali 
(ra) zamanında örgütlü olarak ortaya çıkmıştır. Hz. Ali (ra) bunların muhalefetini meşru kabul 
etmiş, kendilerine hürriyet tanımış, ancak kan dökme, can yakma, mala ve namusa tecavüz 
durumunda, hukuk namına ve toplumun can, mal ve namus güvenliği adına hukukî olarak 
müdahale etmiştir. Hz. Aişe (ra) etrafında toplananlar ile Haricilerin yönetime ilmen ve fikren 
muhalefeti meşru olmakla beraber, hakların ihlal edilmesini netice veren tecavüzlerine 
mukabil onlarla savaşmak durumunda kalmıştır. 

Asr-ı Saadette Hulefa-i Raşidin’in yönetimi bu temel ilkelere dayanıyordu. Günümüz 
demokrasisi sahabelerin bu yönetimine ve toplumda oluşturduğu hürriyet, asayiş ve refaha 
henüz ulaşabilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla “Asr-ı Saadet” ve “Hulefa-i Raşidin” 
dönemi demokratik yönetim konusunda insanlığa mükemmel bir model sunmuş denebilir. 

 
Demokraside Milli Hakimiyet 
Siyasi hakimiyetin kaynağı milletin hür iradesi ile kendisini idare etme yetkisini belli bir 

süreliğine vekillerine vermesidir. Millet ancak bu şekilde hâkim olabilir. Demokrasilerde ise 
bu hakimiyet 4 veya 5 sene ile sınırlıdır. Bu da halkın hürriyet ve hukukunu bilmesi ve 
kullanması ile mümkün olur.  

Spinoza “Millete köleliğinden bahsetmekten ise, onlara hürriyetlerini öğretmek daha 
faydalıdır” demektedir. Bediüzzaman “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti 
de müstebit eder” (Münazarat, 28.) demektedir. Bediüzzaman hayatı boyunca millete 
hukukunu öğretmekle meşgul olmuştur. 

Millet iradesine dayanmayan idare meşru olmadığı gibi, böyle bir yönetim adaleti 
teminden ve milleti memnun etmekten de uzaktır. Demokraside millet hâkim, yöneticiler ise 
millete karşı mesuldürler. Demokrasilerde her 4-5 senede millete hesap verirler. Millet 



idarecinin yönetimini ya onaylar veya onaylamaz. İktidara getirdiği gibi, iktidardan da 
düşürür. İdareci de hesap vermek zorundadır. Millet hakimiyetini böyle gösterir. Bunun için 
William Churchill “Demokrasi berbat bir hükümet şeklidir, ama diğerleri ondan daha 
berbattır” demiştir. 

 
Demokrasinin Prensipleri  
 
Demokrasi prensiplere ve yasalara 

dayanan bir rejimdir. Demokrasinin 
yasalardan başka prensipleri ve ilkeleri 
vardır. Bu ilkelere muhalefet 
Demokrasi’yi yaralar. Halkı da rencide 
eder. Bu ilkeleri şöyle sıralamak 
mümkündür: 

1. İnsana değer verir ve hizmeti 
esas alır: İnsan, insan olduğu için 
Allah’ın kendisine verdiği temel haklara sahiptir. Demokrasi bireyin bu haklarını korumak 
için vardır. Yöneticiler de millete hizmet ettikleri sürece saygı görürler.  Zira Peygamberimiz 
(asm) “İnsanların hayırlısı insana hizmet edendir.” (Buhari, Megazi, 35.) “Kavmin efendisi de 
kavme hizmet edendir” (Deylemî, Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, 2:324.) 
buyurdular. Bu sebeple devlet de devleti yönetenler de halka hizmet etmek ve fertlerin 
hukukunu korumak için vardırlar.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri: “İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte 
“Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm”, yani “Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir 
hizmetkârlıktır.” Demokratlık, hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. 
Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.” (Emirdağ Lâhikası, 
s. 2: 492.) buyurmuş ve yöneticinin halka hizmet etmek için var olduğunu ifade etmiştir.  

Bediüzzaman ayrıca memuriyetin bir hizmetkarlık olduğunu vurgular. “Seyyidü’l-
kavmi hâdimühüm” hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için 
tahakküm aleti değil... Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin 
za’fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp bir hâkimiyet 
ve müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirâne bir mertebe tarzına getirdiğinden, abdestsiz, 
kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur. Ve hukuk-u ibad da zîr 
ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî 
haksızlıklara vesile olur. (Emirdağ Lâhikası, s. 2:501.) demektedir. 

Demokrasinin millete hizmeti esas alan bir yönetim tekniği olduğunu ifade eden 
Bediüzzaman bu konuda da şöyle der: “Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı 
ammenizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hadim ve hizmetkârdır.” 
(ESDE, Münâzarât, s. 170.) “Meşrûtiyet doğru olursa, kaymakam ve vali reis değiller, belki 
ücretli hizmetkârdırlar. (ESDE, Münâzarât, s. 189.) 

2. İnsanların birey olarak temel hak ve hürriyetlerini korur, güvence altına alır ve 
hukukunu savunur. Hak arama hürriyetini sonuna kadar açık bırakır. İfade hürriyeti, teşebbüs 
hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, ilim ve fikrinin yayma hürriyeti gibi temel hak ve 
hürriyetleri temin eder. Bu hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırır. 

3. Hürriyet İlkesi: Hürriyet herkes içindir. Benim için hürriyet istibdadın kendisidir. 
Hürriyet muhalefetin, farklı inanç ve fikirde olan herkesin hürriyetini savunmak demektir. 
Demokraside hürriyet herkes için vardır ve olmalıdır. Belli bir zümre ve kesim için hürriyet 
diğerlerine baskı uygulamak demektir. 

4. Demokrasi ırkçı ve ideolojik olmayan sistemdir. Demokraside hâkim fikir, 
ideoloji, ırk ve imtiyazlı zümre olmaz. Tüm vatandaşlar kanun karşısında eşittir. “Kanun 



karşısında eşitlik temel prensiptir. Peygamberimiz (asm) “İnsanlar hukukta tarak dişleri gibi 
eşittir, ancak fazilette merdiven basamakları gibi üstündürler. Üstünlük ancak manevi olan 
takva ve fazilettedir” (Hucurat, 49:13; Buhari, Enbiya, 8,14,19.) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesinde “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da 
birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap 
olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da 
kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. 
Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle 
başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabi ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat 
ediniz” buyurmuşlardır. 

Adalet ancak ref-i imtiyazla olur, yoksa adalet yerini zulme terk eder.  
5. Demokrasi şahsî faaliyete öncelik verir ve bunda değer verir. Fertlerin faaliyet 

göstereceği partiler, dernekler, sendikalar ve vakıflar devletin teminatı altındadır. 
6. Demokrasi “Kanun Hakimiyetine” dayanır. Tüm fertler kanuna bağlıdırlar. Fersin 

hâkimiyeti söz konusu olmaz. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “kuvvet kanunda olmazsa 
şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur” (Emirdağ Lahikası, 746.) buyurarak bunu en güzel 
şekilde ifade etmiştir.  

7. Demokrasiye akıl, tecrübe ve mantık yol gösterir. İlim ve teknik yardımcı olur. 
Amaç, ilim ve tekniği insan hizmetine sunmak ve istirahat-ı umumiyi temin etmek, asayiş ve 
huzuru sağlamaktır. 

8. Demokrasi muhalefete değer verir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Muhalefet, 
meşru samimi bir muvazene-i adalet unsurudur” (Tarihçe-i Hayat, 667.) buyurarak dinde 
haksızlığa ve zulme karşı muhalefetin meşru karşılandığını ifade etmiştir.  

Süleyman Demirel “İktidar her yerde vardır. İktidarı ve rejimi meşru yapan hür 
muhalefetin olmasıdır” demiştir. Muhalefete imkân tanıyan tek yönetim sistemi demokrasidir. 
Demokraside muhalefete de iktidarın yolu açıktır. Zira demokrasinin amacı hukuk ve adalet 
prensiplerine dayanarak toplumda emniyet ve asayişi, hukuk ve adaleti hâkim kılmaktır.  

9. Demokrasi gücünü halkın desteğinden alır. İdeal demokrasi halk iradesinin 
ekseriyetine dayanır. İktidar ekseriyetin tasvibine mazhar ise buna “Cumhurî Demokrasi” 
denir. Bunu temin eden seçim sistemi de “çift turlu dar bölge sistemidir.” Hür ve adil bir 
seçimde halk tercihini doğru ve isabetli kullanır. Böyle bir sistemde “Çoğunluk yanılmaz.”  

 
Milli Hakimiyetin Temel İlkeleri 
Milli irade, milli hakimiyet meşruiyetin kaynağıdır. Bu kaynaktan gelmeyen yetkiler 

siyasi iktidarın dayanağı olamaz.  
Jan Jack Rousseau milli hakimiyetin unsurlarını şöyle sıralar: 
Hakimiyetin birinci hususiyeti bırakılmazlığıdır. Halk kendi iradesini bıraktığı anda 

halk olmaktan çıkar. Hakimiyetin bir efendiye geçmesi hâkimiyetin sonudur. 
Hakimiyetin ikinci hususiyeti bölünmezliğidir. Hakimiyetin yarısı halkta yarısı 

başkasında olamaz. O zaman hakimiyet kaybolur, çekişme başlar. Hakimiyet acze düşer. 
Hakimiyetin üçüncü özelliği yanılmazlığıdır. Millet ekseriyetinden çıkan irade 

yanılmazdır. Doğrudan şaşmaz, halkın yararına dönüktür. Halk iradesinin yanıldığını 
düşündüğümüz anda ona danışmanın gereği kalmaz. O zaman halka gitmenin manası kalmaz. 

Hakimiyetin dördüncü hususiyeti mutlak oluşudur. Halk milli irade hakimiyetini 
kurarak hükümran olabilir. Aksi taktirde bağımsız olur; ama hükümran olamaz. Esas olan 
hem bağımsız hem de hükümran olmasıdır.  

Bir ülke halkının kendi iradesine sahip çıkması, kendi haklarına sahip çıkması demektir. 
Millet iradesinin üstünlüğünün kesin şekilde tesis edilmiş olması o ülkede devletin milletin 
devleti haline gelmiş olması demektir. Böylece o ülkenin evlatları “kişi” ve “teba” olmaktan 
çıkar “vatandaş” olur. 



Ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması da ancak milli irade üstünlüğünün 
sağlanması ile mümkündür. Hürriyet, adalet, müsavat, güven ve refahın birbiri ile 
kenetlenmesi çağımızın en büyük problemidir. Bu beş unsuru ayakta tutan da milli irade 
üstünlüğünden başka bir şey değildir.  

Bir ülkenin meclisi milletin üstün iradesinin eseri olmalıdır ve öyle de kalmalıdır. O 
zaman çağdaşlaşmanın en önemli unsuru, şartı yerine gelmiş olur. Bu en büyük reformdur. Bu 
sağlanmazsa milletçe parlak başarıya ulaşmamız mümkün olmaz. En mühim meselemiz 
budur.  

“Hakimiyet milletindir” sözü laftan ve slogandan ibaret olmamalı, yaşanmamalıdır. 
Bu da milletin iradesini hür ve serbest olarak ortaya koyabilmesi ile mümkündür. Böylece 
milletin muvafakati ve rızası ortaya çıkar.  

 
Not: "Hakimiyet milletindir" sözü Bediüzzaman'a aittir. Bediüzzaman bu sözü 

"Meşrutiyette hakimiyet milletindir" diye 1909’da “Divan-ı Harb-i Örfide” ve 1910'da 
“Münazarat” isimli eserinde söyler. 

 
 

Demokraside Seçimler ve Temsilde Adaletin 
Sağlanması 

Demokrasinin düzgün işlemesi için seçimler çok 
önemlidir. Seçimlerden önce yönetime talip olup halkın 
huzurunda çıkan “Başkanlar” veya “Partiler” “Hür, Adil 
ve Eşit” şartlarda seçime girmelidirler. Yalan 
propaganda, iftira, zalim cerbeze, çamur atma, hakaret, 
itibarsızlaştırma” gibi hususlara yer verilmemelidir. 
Halkın haber alma hürriyeti kısıtlanmamalıdır. 

Vicdanlar üzerine baskı yapılmamalıdır. İktidar tarafından halk korku ve tehditlerle 
sindirilmemelidir. Temsilde adalet olmalıdır. Halkın iradesi Milletin Meclisine tam olarak 
yansımalıdır. Yüzde 30 oy ile yüzde 60 temsili netice veren “Seçim Barajları” olmamalıdır. 
Muhalefet ile iktidar seçime eşit şartlarda katılmalıdır. Hazine yardımı, propaganda ve halka 
kendini ifade etme ve proje sunmada iktidar ile muhalefet eşit şartlarda ve imkanlarda 
yararlandırılmalıdır. İktidar devletin imkanlarını kullanmamalıdır.  

Bu şartlarda yapılan hür ve adil bir seçimle teşekkül eden Millet Meclisi milleti tam 
temsil eder ve böyle bir Parlamentodan tek başına iktidar çıkmayabilir. Halk iradesinin 
çoğunluğunu yansıtacak şekilde “Koalisyonlar” ile hükümet halkın %51-60’ını temsil 
etmelidir. Zira, demokrasi anlaşma, uzlaşma ve diplomasi ile halka hizmet etme ve halk 
iradesinin çoğunluğunun iktidara yansıması demektir. Koalisyonlar tek parti iktidarından daha 
fazla halkı temsil eder ve halka hizmet eder. Buna siyasi partilerin tarihi ve hükümetlerin 
icraatı şahittir.  

Demokrasi çok seslilik demektir ve gürültülü bir sistemdir. Ses çıkmasın ve gürültü 
olmasın derseniz demokrasiyi rencide edersiniz. Halka da hizmet edemezsiniz. Tek parti 
iktidarı güç demektir. Güç muhalefetle dengelenmezse ve denetim mekanizmaları, yasalar ve 
Sivil Toplum Kuruluşları ile oluşan baskı grupları ile denetlenmezse yozlaşır. Aşırı güç aşırı 
yozlaşmayı netice verir ve sonuçta diktaya ve istibdada götürür. Bu ise halk için felakettir.  

Bu sebeple seçimler; hür ve serbest olmalı. Milletin haber alma hürriyeti olabildiği 
kadar geniş olmalıdır. Millet iradesi ve vicdanı üzerinde dini ve milli değerlerin baskısı 
olmamalı, yalan ve yanlış propagandalar ile millet iradesi yanıltılmamalı. İktidar devlet 
gücünü kullanarak muhalefet partilerini ezmemeli ve halk üzerinde baskı yapmamalıdır.  

Meşveretler “ihlas ve tesanüdü netice veren haklı şuraları” netice verdiği gibi, seçimler 
de hür ve adil olmalı ve halk iradesini yansıtmalı, Millet Meclisinde temsilde adalet 



sağlanmalıdır ki seçim adil olsun ve bu seçimden sonra ülkeye istibdat değil, “Hürriyetçi 
Demokrasi” hâkim olsun. 

 
Demokrasinin Amacı ve Hedefi  
 
Demokrasinin hedefi şudur: 
1. İnsanın yetişmesine ve gelişmesine gerekli 

önemi vermek. Bu sebeple “Eğitim” 
demokrasinin birinci önceliğidir.  

2. Fertlerin, ülkedeki vatandaşların inançlarına 
ve kimliklerine, düşünce ve fikirlerine 
bakmadan herkesin rahatını ve huzurunu 
sağlamak. Bediüzzaman “Hükümet ele bakar 
kalbe bakmaz” der. Yasalara aykırı davranan 
ve suç işleyenler zaten devletin adil eliyle 
cezalandırılır. Bunun dışında yasanın suç 
saymadığı hususlarda fertler hür ve serbesttirler.  

3. Medenî tekâmül ile cemiyetin terakkisini temin etmek. 
4. Fertlerde hürriyet ve hamiyet şuurunun canlanmasını sağlamak. Bu şuur geliştiği 

zaman insanlar üretir zengin olur, ülke bayındır olur ve devlet hem iktisaden hem 
de kültürel yönden zengin olur. 

5. Ferdin hür iradesini işler hale getirmek. Teşebbüs-ü şahsiyeyi geliştirmek. Bu da 
halkın devlete olan güvenine bağlıdır. Zira devlete güvenen çalışır ve arkasında 
devletin gücünü görerek cesaretle büyük atılımları gerçekleştirir.  

6. Hürriyet içinde adaleti sağlamaktır.  
 
Bu hedeflere ulaşmak için de şunlar yapılmalıdır: 
1. Kaliteli ve dünya standartlarına uyumlu eğitimi herkes için mümkün ve yeterli 

kılmak. 
2. İnsan emeğine gereken önemi vermek. 
3. İsrafı ve kötü alışkanlıkları terk etmek. 
4. Ülke ve cemiyetin bütünlüğü ve dayanışmasını ön planda tutmak. 
5. Sevgi-saygı ve kardeşlik duygularını geliştirmek. 
6. Hukuka riayet etmek. 
7. Kanunlara saygılı olmak. 
8. Adalet mekanizmasını iyi işletmek. 
9. İstişareye önem vermek. 
10. Halkın ve toplumun yararını kendi menfaatinden üstün tutmak. 
11. Fikir hürriyetine gereken önemi vermek. 
12. Din ve Vicdan Hürriyetini sağlamak. 
13. İşleri ehline vermek. 
14. İş bölümünü sağlamak, planlı ve düzenli çalışmayı mümkün kılmak. 
15. Yardımlaşmayı teşvik etmek ve kolaylaştırmak. 
16. Toplumda huzur ve asayişi, emniyet ve güveni sağlamak. 

 
Bütün bunları kim yapacaktır? Elbette idareciler. Bu durumda halkın ehliyetli ve 

liyakatli idarecileri seçmesi ve iş başına getirmesi gerekir. Zira Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 
“Ulul’-Emre itaati” emreden Nisa Suresi 59. Ayetten önce gelen 58. Ayette “Ey iman edenler! 
Emaneti ehline verin!” ferman eder. Sonra bu ehil olan yöneticiye itaati emreder. Bu durumda 
ilim adamlarının ve hukukçuların ve eğitimcilerin insanlara “hak ve hürriyetlerini” öğretmesi 



ve haklarını meşru yollardan istemelerini öğretmesi gerekir. Zira Bediüzzaman Said Nursi 
hazretleri “Cehaletle hukukunu bilmeyen ehl-i hamiyeti de müstebit yapar” demiştir.  

 
Anayasamızda Temel Hak ve Hürriyetler 
1. Hayat Hakkı ve Hürriyeti 
2. Din ve Vicdan Hürriyeti 
3. Fikir ve Kanaat Hürriyeti 
4. Mülkiyet Hürriyeti 
5. Teşkilatlanma Hürriyeti 
6. Haberleşme Hürriyeti 
7. Seyahat Hürriyeti 
8. Eğitim ve Öğretim Hürriyeti 
9. Seçme ve Seçilme Hürriyeti 
10. Hak Arama Hürriyeti 
11. Eşitlik Hakkı 
12. Özel Hayatın Korunması Hakkı 
13. İlim ve Sanat Hürriyeti 
14. Basın ve Yayın Hakkı ve Hürriyeti 

 
 Hak ve Hürriyetler konusunda en kapsamlı yazılı metin Peygamberimizin (asm) “Veda 

Hutbesinde” ifadesini bulan hak ve hürriyetlerdir. Peygamberimizden 1400 sene sonra 1945 
“İnsan Hakları Evernsel Beyannamesi” kabul edilmiş; ancak yeterli olmamıştır. Daha sonra 
çeşitli “Sözleşmeler” ile hak ve hürriyetler genişletilmek zorunda kalınmıştır. 

 
SONUÇ 
Sonuçta Bediüzzaman Said Nursi’nin şu veciz ifadesi bu makalenin özetini 

oluşturmaktadır: “Cumhuriyet ve Demokrasi manasındaki Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi: 
Adalet, Meşveret ve Kanunda Cem-i kuvvetten” ibarettir.  

 
 
 
 
 
 
  
 
  


