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Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 1910 yılında Meşrutiyeti anlatmak için çıktığı ve 

Şam’a kadar uzanan “Şark Seyahati” esnasında gezdiği yerlerde “Ulema” ve “Avam” 
tarafından sorulan “siyasi” sorulara verdiği cevapları ihtiva eden bir risalesidir. Bu risaleyi 
1911 senesinde İstanbul’da tabettirmiştir. 

Tarihçe-i Hayat isimli eserinde bu konuda şöyle bir bilgi vardır: “Batum yolu ile Tiflis’e 
oradan da Van’a giden Bediüzzaman aşairi dolaşarak içtimaî, medenî, ilmî derslerle onları 
irşada çalışmıştır. Bu hususta sual-cevap halinde “Münazarat” isimli bir kitap neşretmiştir. 
(Tarihçe-i Hayat, 2006, s.127) 

Bediüzzaman’ın bir taraftan ehl-i siyasetle, diğer taraftan halk tabakası ve aşiretlerle 
muhaveresi elbette İslamiyet nurunun ve Kur’an hakikatlerinin neşri amacına yöneliktir. 
Siyasi bir amacı takip etmekten çok uzaktır. Bediüzzaman’ın bu risalede verdiği siyasi ders 
şahsı namına ve dünya siyaseti hesabına değil “Dellal-ı Kur’ân” olarak Kur’an-ı Kerimin 
yüksek siyasi hakikatlerini neşretmek ve Kur’âna hizmet etmek amacına yöneliktir. 

Nitekim Bediüzzaman “Reçetetu’l-Avam” adını verdiği “Münazarat” eserini ve ondaki 
siyasi ve içtimaî dersleri “Size beğendirmek için değil, belki hakka hizmet için yazdım” 
(Münazarat, 1996, s. 18) demektedir. İnsaf ehline hitap ederek “Ey ehl-i insaf! Kabul 
ederseniz insafın şe’nidir; etmezseniz, emin olunuz, size minnet etmem, hiç de kabul 
etmeyiniz” (Münazarat, 18) diyerek hakikat ehlinin aklına ve insafına havale etmektedir. 

“Münazarat” Meşrutiyeti anlatan bir kitaptır. Meşrutiyet bir isim olmayıp “Temel hak 
ve hürriyetlerin kemaliyle yaşandığı bir siyasi yapının adıdır. Bu açıdan meşrutiyet, 
cumhuriyet ve demokrasi aynı anlamdadır. Bediüzzaman her şeyden önce isim ve resme 
takılmamayı ders vermektedir. Eserine “İstibdat nedir ve meşrutiyet nedir?” sorusuna cevap 
vermekle başlamaktadır. Bediüzzaman meşrutiyeti istibdadın ilacı olarak ele alır. İstibdadın 
her çeşidine karşı olan Bediüzzaman bu hastalıktan toplumu kurtarmak için Kur’an 
eczanesinden çıkardığı ilaçlarla hazık bir doktor gibi bu hastalığı tedavi çarelerini 
göstermektedir. Bunun için eserine “Reçetetu’l-Avam” ismini vermiştir. 

1911 yıllarında istibdat hastalığı günümüzde de daha şiddetli olarak devam etmektedir. 
Şiddetinin sebebi istibdadın “hürriyet, demokrasi ve cumhuriyet” adına yapılıyor olmasıdır. 
Eserin devamında Kur’ânın ders verdiği “Hürriyet” kavramı güzel bir şekilde anlatılır. 
(Münazarat, 55–70) Gayr-i müslimlerin askerliği ve memuriyeti, geri kalma sebeplerimiz, 
eğitim politikası, din ve fen eğitiminin beraber yapılması gibi hususları ihtiva etmektedir.  

Kastamonu Lâhikası’nda Münazarat ile ilgili olarak Bediüzzaman şöyle 
demektedir:“Telifinden otuz dört sene sonra (1911+34=1944) Münazarat namındaki 
esere baktım. Gördüm ki, Eski Said'in o zamandaki inkılâptan ve o muhitten ve tesirat-ı 
hariciyeden neş'et eden bir hâlet-i ruhiyeyle yazdığı bu gibi eserlerinde hatîat var. O 
kusurat ve hatîatımdan bütün kuvvetimle istiğfar ediyorum ve o hatîattan nedamet 
ediyorum. Cenab-ı Hakkın rahmetinden niyazım odur ki, ehl-i imanın meyusiyetlerini 
izale niyetiyle ettiği hatîat hüsn-ü niyetine bağışlansın, affedilsin.” 

Bediüzzaman hazretlerinin hata dediği husus gerçekte hata olmayıp, avama göre fazilet 
ama havassın hata olarak kabul ettiği hususlardandır. Çünkü avama göre fazilet olan hususlar 
havassa göre hata kabul edilir. Çünkü dünyanın siyasi ve sosyal meseleleri en yüksek ilâhî 
hakikat olan “İman”yanında önemsizdir. İmanî meseleler ile uğraşmak durumunda olan 
birisine göre dünyaya ait olan siyasi ve içtimai meselelerle meşgul olmak imana ait meseleleri 
ihmale sebep oluyorsa büyük hatadır. Bediüzzaman’ın hata dediği husus budur. Bu da 
satırların devamında kendisini göstermektedir.  

Şöyle ki: “Eski Said'in bu gibi eserlerinde iki esas-ı mühim hükmediyor. O iki 
esasın hakikatleri vardır. Fakat ehl-i velâyetin keşfiyatı tevilâta ve rüyay-ı sadıkanın 



tevile muhtaç oldukları gibi, o hiss-i kablelvukuun dahi, daha ince tâbirlere lüzumu 
varken, Eski Said'in o hiss-i kablelvukuyla hissettiği ve iki hakikatin tevilsiz, tâbirsiz bir 
surette beyanı, kısmen kusurlu ve kısmen hilâf görünüyor.”  

Görüldüğü gibi bu satırlarda Bediüzzaman ehl-i velâyetin keşfiyatı ve sadık rüyaların 
tevil edilerek hakikatini izah etmek gerektiği gibi, hiss-i kable’l-vuku ile kendisine ilham 
edilen hakikatlerin de sosyal hayatın çalkantılı ve siyasi olaylarına tatbik ederken bir derece 
izah edilmesi gerektiğini ifade ediyor.  

Nedir bunlar? 
Birinci esas: Ehl-i imanın meyusiyetine karşı, "İstikbalde bir nur var" diye müjde 

verdiğidir. Bir hiss-i kablelvukuyla Risale-i Nur'un istikbalde, dehşetli bir zamanda çok ehl-i 
imanın imanlarını takviye edip kurtarmasını hissedip o adese ile Hürriyet inkılâbındaki siyaset 
dairelerine bakmış. Tâbirsiz, tevilsiz tatbike çalışmış; siyaset ve kuvvet ve kemmiyet 
noktasında zannetmiş. Doğru hissetmiş, fakat tam doğru diyememiş.  

İkinci esas: Eski Said, bazı dâhi siyasî insanlar ve harika ediplerin hissettikleri gibi, çok 
dehşetli bir istibdadı hissedip ona karşı cephe almışlardı. O hiss-i kablelvuku tâbir ve tevile 
muhtaç iken, bilmeyerek resmî, zayıf ve ismî bir istibdat görüp ona karşı hücum 
gösteriyorlardı. Hâlbuki onlara dehşet veren, bir zaman sonra gelecek olan istibdatların zayıf 
bir gölgesini asıl zannederek öyle davranmışlar, öyle beyan etmişler. Maksat doğru, fakat 
hedef hatâ…  

Bu izahlar gösteriyor ki Bediüzzaman’ın “İstikbalde bir nur var” diye müjde 
vermesinin iki yönü var. Birincisi “Meşrutiyet” yani “Hürriyetçi Demokrasi”nin 
Osmanlı’yı yıkılmaktan kurtarması ve İslam ülkelerindeki Müslümanların da 
“Hürriyet” motoru ile maddi-mânevi kalkınarak Batı’lılardan daha ileri gidecekleri 
müjdesidir. Meşrutiyet ve Hürriyeti su-i istimal eden, istibdatlarına, ırkçılığa ve 
dinsizliğe alet edenlerin Kur’ân’ın gösterdiği gerçek hürriyete engel olmaları ile bu 
müjde kısa zamanda tahakkuk etme imkânı bulamadı. Batılılar da bundan istifade ile 
Osmanlı’yı parçaladılar.  

İkincisi de “Her kemale mâni olan” dehşetli bir istibdadın bütün insanlık cevherlerini 
öldürmesidir. Bunu da “hiss-i kable’l-vuku” ile önceden hisseden Bediüzzaman istibdadın bu 
çirkinliğini önlemek için Abdulhamid Han’ın mecbur kaldığı zayıf istibdadına hücum 
eden hürriyetçileri desteklemiştir. Ama daha sonra gelen ve Osmanlı’nın yıkılmasına ve 
İslam dünyasının ecnebilerin esaretine girmesine vesile olan ve 1944 yılına kadar devam eden 
dehşetli ve dünyada emsali görülmeyen istibdadı düşünememiş olmasıdır. Bediüzzaman’ın 
hata dediği husus bunlardır.  

Bu husus da yine Kastamonu Lâhikasında şöyle ifade edilmektedir: “İşte Eski Said de 
eski zamanda böyle acip bir istibdadı hissetmiş. Bazı âsârında, ona hücumla beyanatı var. O 
müthiş istibdâdât-ı acîbeye karşı meşruta-i meşruayı bir vasıta-i necat görüyordu. Ve hürriyet-
i şer'iye, Kur'ân'ın ahkâmı dairesindeki meşveretle o müthiş musibeti def eder diye düşünüp 
öylece çalışmış. Evet, zaman gösterdi ki, hürriyetperver namını alan bir devletin, o 
istikbalde gelen istibdadın bir numunesi olarak, üç yüz müstebit memurlarıyla, üç yüz 
milyon Hindistan'ı, üç yüz seneden beri, üç yüz adam gibi kolay bağlayıp 
deprenmeyecek derecede istibdat altına alarak, eşedd-i zulmü âzamî bir derecede, yani 
birisinin hatâsıyla binler adamı tecziye etmek olan kanun-u müstebidânesine inzibat ve 
adalet namını vermiş; dünyayı aldatmış, ateşe vermiş.” (Kastamonu Lâhikası, 2006, s. 93-
94.) 

Gerçekten de İngilizler İslam dünyasını işgal ederek bilhassa Hindistan’da ve sömürge 
olarak idare ettiği ülkelerde “hürriyet ve adalet” adına istibdadın en dehşetlisini uyguladıkları 
gibi ülkemizde de “Cumhuriyet ve Hürriyet” adına nasıl bir istibdat uygulandığı açıktır. 
Aynı şekilde İslam ülkelerine “Demokrasi” getirme adına yapılan işgallerde aynı baskı 
ve zulümler yapılmaya devam etmektedir. 



Bütün bunlar Bediüzzaman’ın “Münazarat” isimli eserinde anlattığı ve Kur’ânın 
insanlığa ders verdiği “Hürriyet” ve “Meşveret Sisteminin” yansıması olan “Meşrutiyet, 
“Cumhuriyet ve Demokrasi”nin İslam dünyasında işlemesine engel olmak için oynanan siyasi 
oyunlardır. Bediüzzaman yine Kastamonu Lahikasında “İnna A’teynâ” sırrına dair yazığı 
risalesine de atıfta bulunarak Kur’ânın mucizevî bir yönü olan “İstikbalden haber vermesi” ile 
ilgili olarak “Cifir” ilmi ile Bediüzzaman’ın istihraç ettiği ve Münazarat Risalesinde de daha 
önce ifade ettiği “İstikbalde bir nur var ve göreceğiz” müjdesinin iki yönünden bahseder. 

Birincisi: Manevi üst yapı olan ve maddi alt yapının şekillenmesine sebep olan “İman 
Hakikatlerinin” kalplerde gönüllerde yeniden yeşermesi ve kökleşmesidir. Maddi olan sosyal 
hayat ve bunu şekillendiren siyasi yapı ve buna dayanan kalkınma ve refah ancak 
kalplere ve gönüllere hükmeden ve kökleşen “İman” ile tahakkuk edebilir. En önemli 
mesele bu inançların kalplerde yerleşmesidir. İnsanlara ümit, azim ve şevk veren kalbinde 
taşıdığı imandır. Osmanlının yıkılmasının yegâne sebebi kalplerdeki bu inancın zayıflatılması 
ve buna bağlı olarak ahlâkî ve siyasi yapının da tahrip edilmesi idi. 

Osmanlı’nın yıkılmasına sebep olan bu durum Cumhuriyet ve İnkılâplarla daha 
dehşetli bir hal alması ve siyasi tedbirlerle düzeltilme imkânının da ortadan kalkmış 
olmasından dolayı Bediüzzaman siyasi hayatına son vererek 1922 Kasımında geldiği 
Ankara’dan 1923 Nisan’ında ayrılarak Van’a gitmiştir. Bundan sonra Bediüzzaman 
dünyaya ve siyasete bakmayarak “İmanın” kurutulması ve tekrar kalplerde ve 
gönüllerde yeşermesi için çalışmaya başlamış ve sürgünlere, hapislere ve baskılara hiç 
aldırmadan “Risale-i Nur” ve “Sözler” adını verdiği Kur’ân tefsirini yazarak neşrine 
çalışmıştır. 

İşte Bediüzzaman’ın müjdesinin tahakkuku için gerekli olan altyapıya kuvvet veren üst 
yapıyı bu şekilde oluşturmuştur. Münazarat’ta ifade ettiği hakikatlerin sosyal hayatta 
yerleşmesi ve tahakkuku için imal ettiği “İman” meselesinin halledilmesini Bediüzzaman 
“İstikbalin gerçek müjdesi” olduğunu belirterek iman hakikatlerine dikkatlerimizi çekmiştir. 

Sonra yine sosyal ve siyasi hayatı şekillendiren dehşetli müstebitlerin on iki (12) on üç 
(13) sene sonra büyük darbeler yiyeceklerini söyleyerek tekrar “Münazarat”taki 
hakikatlerin hayata geçmesi için dikkatlerimizi bu esere çekmek için 1944 yılında 
Kastamonu’da talebelerine bu iki mektubu yazmıştır. (Kastamonu Lâhikası, 2006, s. 108–
109) Bediüzzaman Kur’an namına ve onun adına hadiselere baktığı için meselelerini sadece 
dar bir çerçevede ve ülkeye bağımlı olarak izah etmemektedir. Bütün dünyayı ve geleceği 
dikkate alarak ve onlara hitap ederek izah etmektedir. Ve şöyle demektedir:  

“Hâlbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte, o rejimin müessisi ve başı dünyadan 
göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede, perde altında bilinmeyen ve küre-i arzın ekserini 
ve nev-i beşerin kısm-ı âzamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve 
düğmesi ve mânen binler başından bir başı ve en müthişi olan o göçüp giden adam tokat 
yediği aynı zamanda, daha sene tamam olmadan, o müthiş cereyanın bütün başları ve 
taraftarları öyle semavî müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya 
başladılar; kıyamete kadar azâbını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyân-ı semâviyeye ve 
İslâmiyet’e ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dâirede gördüler ve görüyorlar. 
Mimsiz medeniyetin pisliğiyle dünyayı mülevves ettikleri için, aynı istihracın gösterdiği 
tarihte, o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavî tokat indi ki, en karanlık 
vahşetten daha aşağı indirdi.” (KL, 109.) 

Bediüzzaman’nın Kur’ân-ı Kerimden çıkardığı bu istihracını anlamak için 1939’lu ve 
1951’li yılları ve o zamanlarda ülkemizde ve dünyada olan olayları iyi değerlendirmek 
gerekmektedir.  

Bediüzzaman Osmanlı’nın yıkılma dönemi olan 1900’lü yıllarda daima “İstikbalde bir 
nur, bir ışık var” diye müjde veriyordu. Vermiş olduğu bu müjde “Meşrutiyet” yani 
“Hürriyetçi Demokrasi”nin Osmanlı’yı yıkılmaktan kurtarması ve İslam ülkelerindeki 



Müslümanların da “Hürriyet” motoru ile maddi-mânevi kalkınarak Batı’lılardan daha ileri 
gidecekleri müjdesidir. Meşrutiyet ve Hürriyeti su-i istimal eden, istibdatlarına, ırkçılığa ve 
dinsizliğe alet edenlerin Kur’ânın gösterdiği gerçek hürriyete engel olmaları ile bu müjde kısa 
zamanda tahakkuk etme imkânı bulamadı. Batılılar da bundan istifade ile Osmanlı’yı 
parçaladılar.  

Bediüzzaman’a göre “Her kemale mâni olan” dehşetli istibdat bütün insanlık 
cevherlerini öldürmektedir. Demokrasi, Hürriyet ve Cumhuriyet namı altında bunu da “hiss-i 
kable’l-vuku” ile önceden hisseden Bediüzzaman istibdadın bu çirkinliğini önlemek 
için Abdulhamid Han’ın mecbur kaldığı zayıf istibdadına hücum eden hürriyetçileri 
desteklemiştir. Ama daha sonra gelen ve Osmanlı’nın yıkılmasına ve İslam dünyasının 
ecnebilerin esaretine girmesine vesile olan ve 1944 yılına kadar devam eden dehşetli ve 
dünyada emsali görülmeyen bir istibdat maalesef ülkeye hâkim olmuştur. 

Bu husus Kastamonu Lâhikasında şöyle ifade edilmektedir: “İşte Eski Said de eski 
zamanda böyle acip bir istibdadı hissetmiş. Bazı âsârında, ona hücumla beyanatı var. O 
müthiş istibdâdât-ı acîbeye karşı meşruta-i meşruayı bir vasıta-i necat görüyordu. Ve hürriyet-
i şer'iye, Kur'ân'ın ahkâmı dairesindeki meşveretle o müthiş musibeti def eder diye düşünüp 
öylece çalışmış. Evet, zaman gösterdi ki, hürriyetperver namını alan bir devletin, o istikbalde 
gelen istibdadın bir numunesi olarak, üç yüz müstebit memurlarıyla, üç yüz milyon 
Hindistan'ı, üç yüz seneden beri, üç yüz adam gibi kolay bağlayıp deprenmeyecek derecede 
istibdat altına alarak, eşedd-i zulmü âzamî bir derecede, yani birisinin hatâsıyla binler adamı 
tecziye etmek olan kanun-u müstebidânesine inzibat ve adalet namını vermiş; dünyayı 
aldatmış, ateşe vermiş.” (Kastamonu Lâhikası, 2006, s. 93-94.) 

Gerçekten de İngilizler İslam dünyasını işgal ederek bilhassa Hindistan’da ve sömürge 
olarak idare ettiği ülkelerde “hürriyet ve adalet” adına istibdadın en dehşetlisini uyguladıkları 
gibi ülkemizde de “Cumhuriyet ve Hürriyet” adına nasıl bir istibdat uygulandığı açıktır. Aynı 
şekilde İslam ülkelerine “Demokrasi” getirme adına yapılan işgallerde aynı baskı ve zulümler 
yapılmaya devam etmektedir.  

Bütün bunlar Bediüzzaman’ın “Münazarat” isimli eserinde anlattığı ve Kur’ânın 
insanlığa ders verdiği “Hürriyet” ve “Meşveret Sisteminin” yansıması olan “Meşrutiyet, 
“Cumhuriyet ve Demokrasi”nin İslam dünyasında işlemesine engel olmak için oynanan siyasi 
oyunlardır. 

Manevi üst yapı olan ve maddi alt yapının şekillenmesine sebep olan “İman 
Hakikatlerinin” kalplerde gönüllerde yeniden yeşermesi ve kökleşmesi asıl ve esastır ve bu 
hizmetin yerini hiçbir şey tutmaz.  Maddi olan sosyal hayat ve bunu şekillendiren siyasi yapı 
ve buna dayanan kalkınma ve refah ancak kalplere ve gönüllere hükmeden ve kökleşen 
“İman” ile tahakkuk edebilir. En önemli mesele bu inançların kalplerde yerleşmesidir. 
İnsanlara ümit, azim ve şevk veren kalbinde taşıdığı imandır. Osmanlının yıkılmasının yegâne 
sebebi kalplerdeki bu inancın zayıflatılması ve buna bağlı olarak ahlâkî ve siyasi yapının da 
tahrip edilmesi idi.  

Osmanlı’nın yıkılmasına sebep olan bu durum Cumhuriyet ve İnkılâplarla daha dehşetli 
bir hal alması ve siyasi tedbirlerle düzeltilme imkânının da ortadan kalkmış olmasından dolayı 
Bediüzzaman siyasi hayatına son vererek 1922 Kasım’ında geldiği Ankara’dan 1923 
Nisan’ında ayrılarak Van’a gitmiştir. Bundan sonra Bediüzzaman dünyaya ve siyasete 
bakmayarak “İmanın” kurutulması ve tekrar kalplerde ve gönüllerde yeşermesi için çalışmaya 
başlamış ve sürgünlere, hapislere ve baskılara hiç aldırmadan “Risale-i Nur” ve “Sözler” adını 
verdiği Kur’ân tefsirini yazarak neşrine çalışmıştır. 

İşte Bediüzzaman’ın müjdesinin tahakkuku için gerekli olan altyapıya kuvvet veren üst 
yapıyı bu şekilde oluşturmuştur. Münazarat’ta ifade ettiği hakikatlerin sosyal hayatta 
yerleşmesi ve tahakkuku için imal ettiği “İman” meselesinin halledilmesini Bediüzzaman 
“İstikbalin gerçek müjdesi” olduğunu belirterek iman hakikatlerine dikkatlerimizi çekmiştir. 



Sonra yine sosyal ve siyasi hayatı şekillendiren dehşetli müstebitlerin on iki (12) on üç 
(13) sene sonra büyük darbeler yiyeceklerini söyleyerek tekrar “Münazarat”taki hakikatlerin 
hayata geçmesi için dikkatlerimizi bu esere çekmek için 1944 yılında Kastamonu’da 
talebelerine bu iki mektubu yazmıştır. (Kastamonu Lâhikası, 2006, s. 108–109) 

Bediüzzaman Kur’an namına ve onun adına hadiselere baktığı için meselelerini sadece 
dar bir çerçevede ve ülkeye bağımlı olarak izah etmemektedir. Bütün dünyayı ve geleceği 
dikkate alarak ve onlara hitap ederek izah etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

BEDİÜZZAMAN VE MEŞRUTİYET 
 

Halkın kendisini idare edeceği temsilcileri seçmesi ve temsilcilerin de mecliste çıkardığı 
kanunlar ile milleti idare etmesine “Meşrutiyet” denir. Osmanlı devleti 23 Temmuz 1908 
tarihinde Meşrutiyeti ilan etmiş ve 30 Ekim 1918 Mondoros Mütarekesine kadar Meşrutiyet 
ile idare edilmiştir. 

Meşrutiyet, Osmanlıda Anayasal Parlamento sistemi ile idare edildiği dönemdir. Bu 
1876-1922 dönemini kapsar. Arapça “şart” kökünden türeyen “Meşrutiyet” XIX asrın ikinci 
yarısında Osmanlı siyasi hayatında “Anayasalı meclisli saltanat ve hilafet rejimi” olarak 
uygulanmıştır ve “Anayasal Parlamento Sistemi” olarak Osmanlı siyasi literatürüne girmiştir. 
Osmanlı edipleri ve siyasileri buna “Usul-i Meşveret” demişlerdir. “Kanun-i Esasi” ve 
“Meclis-i Mebusan” ile devleti idare ederek, “kudret-i teşrii erbab-ı hükümetin elinden 
almak” şeklinde değerlendirmişlerdir. (Nâmık Kemal, "Ve şâvirhum fi'l-emr" Hürriyet, 30 
Rebiyülevvel 1285/20Temmuz 1868, s. 1) Osmanlı aydınları Meşrutiyet ile “yetkileri anayasa 
ile sınırlandırılan bir idarenin kurulmasını” amaçlamışlardır. (Usûl-i Meşveret, Muhbir, 20 
Zilkade 1284/ 14 Mart 1868, s. 1) Böylece, Meşrutiyeti istibdadın ilacı olarak görmüşlerdir.   

Nitekim Kânün-ı Esâsî’yi yürürlüğe koyan 23 Aralık 1876 tarihli fermanda “Ferd-i 
vâhidin veya efrâd-ı kalîlenin tahakküm-i müstebiddânesi”nden doğabilecek sıkıntıların 
önlenebilmesi için “kavânîn ve mesâlih-i umûmiyyenin kaide-i meşrûa-i meşrûtiyyete 
merbutiyeti emr-i sâbitü'l-hayr olduğundan bir meclis-i umûmînin teşkili” gerekliliğine işaret 
edilmişti. 

“Meşrutiyet-i Meşrua” birbirini tamamlayan iki tabirdir. “Meşruta” ve “Meşrua” hiçbir 
zaman birbirine zıt ve birbirinin alternatifi olarak görülmemiştir. Yeni Osmanlılar tarafından 
daha çok “Ve şavirhüm fi’l-emr” (Âl-i İmran, 3:159) “Ve emrühüm şûrâ beynehüm” (Şûra, 
42:38) ayetlerinin tecellisi ve uygulaması olarak kabul edilmiş ve savunulmuştur. Başta 
“Hürriyet” ve “Muhbir” olmak üzere Jön Türklerin sözcülüğünü yapan yayın organları 
Meşrutiyeti “Meşveret” emrinin gereği olarak kabul edip savunmuşlardır. Jön Türk hareketine 
destek veren ulemâ da, meşrutî idarenin şeraite uygunluğunu savunmuşlardır. Hoca Muhiddin 
Efendi “Bu asrın müceddidinin bu meclisi küşâd eden ve millet-i İslâmiyeye hürriyet verenin” 
olacağını” ifade etmiştir. (Kânûn-i Esâsî, Receb 1314/ 21 Aralık 1896, s. 4; Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, Meşrutiyet Maddesi, Cilt: 29) Jön Türklerin çıkarttığı Meşveret ve 



Şurây-ı Ümmet dergileri bu hususları anlatmak amacı ile yayın hayatına başlamıştı. Meşrutî 
idarenin dinen, aklen ve siyaseten gerekliliği anlatılmış ve peygamberimizin (sav) “El-hata 
mine’l-şura evlâ mines-savabi bi-dûni şûra” yani “istişarede hata da olsa, istişaresiz isabetten 
daha hayırlıdır” hadisine dayanılarak savunulmuştur. (Şûra-yı Ümmet, 14 Cemâziyelâhir 
1321/7 Eylül 1903, s. 1-2)  

Daha sonra Şeyhu’l-İslam Musa Kâzım Efendi de “İslam’da Usul-i Meşveret ve 
Hürriyet” isimli risalesi ile bu tartışmalara destek vermiş ve “Şeriatın Meşrutiyetin esası” 
olduğunu ifade etmiştir. (İslam’da Usul-i Meşveret ve Hürriyet, İstanbul-1324; Serbesti, 17 
Nisan 1909)  “Beyanu’l-Hak” “Sırat-ı Müstakîm” ve “Volkan” gibi gazete ve dergilerde 
meşrutiyet ve meşveret ile ilgili hususlar çokça tartışılmış ve yazılmıştır. 

Bediüzzaman Meşrutiyetin ikinci yılında ortaçağda yaşamakta olan “Kürt Aşiretlerine” 
bahardan güze kadar bir yaz ziyareti yapar. Güzden bahara kadar da Suriye ve Irak’a Arap 
ülkelerinde gezerek kış yolculuğu yapar. Dağları ve sahraları Medrese kabul ederek o 
bölgelerde “Meşrutiyeti” ders verir.  

Görür ki Kürtler ve Araplar Meşrutiyeti gayet garip bir surette telakki ettiklerini görür. 
“Şeytanın arkadaşları” onlara Meşrutiyeti çok yanlış anlatarak “Hürriyete” ve “Hürriyeti” bize 
getiren Meşrutiyete karşı cephe almalarına sebep olmuştur.  

Bediüzzaman onlara “Meşrutiyetin kanunu ile” meşrutiyeti ders verir. İçlerinden bir iki 
akıllı adamı seçin, onlar sorsunlar, ben onlara cevap vereyim, böylece sizin sorularınıza cevap 
vermiş olayım. Yoksa her birinize ayrı ayrı cevap vermek mümkün olmayacak” demiştir. 

Bediüzzaman en basit şekilde meşrutiyeti ders vermeye başlar.  
“Avamın akılları gözlerinde olduğunu” belirten Bediüzzaman “avama ders veren fiildir” 

der. Avamın meşrutiyeti olması gerektiği gibi değil, meşrutiyet idaresinde istibdadın 
memurlarının uygulamalarına bakarak meşrutiyeti değerlendirdiklerini belirtir. Müstebit ruhlu 
memurların fikren meşrutiyeti benimsemeleri mümkün olmadığını ifade eder. Onların 
hürriyetten istifade ederek işledikleri müstebidane fiillerinin meşrutiyetin gereği olmadığını 
belirtir. 

Bediüzzaman doğudaki Kürt aşiretlerine “Sizlere müjde getirdim” diye söze başlar. O 
zaman bazılarının kendilerine “Sizin için meşrutiyette fenalık var” derler. Bediüzzaman 
“Nurdan zarar gelmez, gelirse ışıktan kaçan huffaşa/yarasalara gelir” diye cevap verir. 
Böylece Meşrutiyete karşı çıkanları “ışıktan kaçan yarasalara” benzetir.  Sonra şöyle haykırır: 
“Size bütün kuvvetimle, bütün dünyaya işittirecek tarzda bağırarak derim ki, ‘umum İslam’ın 
ve özellikle Osmanlının ve bilhassa Kürtlerin saadetinin fecr-i sadıkı Meşrutiyettir” der.  

Meşrutiyetin çok değerli bir kazanım olduğunu belirten Bediüzzaman “Faraza şu 
devletin yarı milleti pahasında verilseydi gene ucuz düşerdi” demektedir. (Münazarat, 20-21) 

“Biz böyle işitmedik” diyenlere Bediüzzaman “Şeytanın arkadaşları çoktur” şeklinde 
cevap verir.    

Meşrutiyet bir nevi “Hürriyettir.” Bediüzzaman daima hürriyete sahip çıkılmasını ve 
hürriyeti yanlış yorumlamamalarını ders verir. “Ey ebnây-ı vatan! Hürriyeti su-i tefsir 
etmeyiniz, ta elimizden kaçmasın. Ve müteaffin olan eski esareti başka kabda bize içirmekle 
bizi boğmasın” der. Ama ne var ki daha dehşetli bir istibdat pek acı zehirli bir istibdadı bize 
içirir. (Tarihçe-i Hayat, 1998, Hürriyete Hitap s. 48.) 

 
 

 
 



İSTİBDAD NEDİR? 
 
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 uyanır 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, 18.) 

 

 
 



 
DEMOKRASİ NEDİR? 

 
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…   
 
 
 

 
 
 

İSTİBDAD VE DEMOKRASİ FARKI 
 
Toplumdaki insanların çoğu “avam” dediğimiz orta seviyedeki bilinçsiz ve bilgi 

seviyesi az olan cahil insanlardır. Avam dediğimiz toplumun bu kesimin tefekkürü hayal, aklı 
gözünün gördüğü şeylerle sınırlıdır. Bu nedenle avamı ikna edecek olan husus temsiller ve 
hikâyelerdir. Halkı, avamı aklî delillerden ve ilmî bahislerden ziyade temsiller ikna eder. 
Dolayısıyla istibdadın kötülüğünü, demokrasinin faziletini temsillerle tasvir edip göstermek 
gerekir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri demokrasinin faziletini ve istibdadın kötülüğünü 
şöyle bir misalle anlatır. “Hükümet hekim gibidir; millet hastadır. Farz ediniz, ben şu çadırda 
oturmuş bir hekimim. Şu etraftaki her bir köyde, Allah etmesin, birer ayrı hastalık var. Ben o 
hastalıkları teşhis etmemişim, hem de tâcizimi istemeyen dalkavuklardan ve yalancılardan 
başka kimseyi görmemişim. Şu halde, şu köylere tanımadığım bir hastalığa, görmediğim bir 
hastaya gönderdiğim reçetesiz ölçüsüz bir ilacı kullanan acaba şifa bulur mu?” köyde açlık 
hastalığı var, siz ona hazmı kolaylaştıran bir ilaç göndermek veya düşmanlık hastalığının 
olduğu bir vücuda düşmanlığı artıran bir ilaç göndermek acaba tedavi etmek midir? Bu 
Azrail’e yardım etmek değil midir? “Ölmeden önce ölmek” buna derler.  

İşte istibdadın timsali ve misali budur. Geçmiş dönemde Padişah kendi yerinde mahpus 
gibi oturuyordu, biçâre milletin hâlini anlamıyordu. Yahut evhamlı aklıyla, kalb zayıflığından 
anlamak istemiyordu. Veya hevesine ve keyfine göre hareket ettiğinden tabiatı anlattırmaya 
müsait değildi. Hükümetin bu istibdadını kurumlardaki ve idarecilerdeki keyfî ve hevese 
dayana yönetim de böyledir. Hatta taklitçiliği doğuran ilmin istibdadı dahi böyledir. 

Hükümet-i İslâmiyenin hedef-i maksadı olan meşrutiyet-i meşrua yani demokrasinin 
timsali ise şöyledir. Farz ediniz ben bir hekimim. Şu çadır dahi eczanedir, içindeyim. Umum 
köylerde veyahut evlerde çeşit çeşit hastalıkları teşhis etmiş, reçetesini yazmış seçilmiş bir 
adam yanıma geliyor ve reçetesini sunuyor. Meselâ, reçetenin birinde diyor ki “cehalet 



hastalığı ve baş ağrısı var.” Ben dahi fen ilimlerini önce onların dilinde, sonra resmî dille 
onlara veriyorum. Bir başkasının reçetesine bakıyorum, kalp hastalığı olan din zafiyeti var. 
Ben de fen ilimlerini İslam ilimleri ile mezcederek bir macun yapıyorum ve muallimlerin 
ellerine veriyorum, gönderiyorum. Diğerinde düşmanlık ve ihtilal sıtması var. Ben de fikr-i 
milliyeti uyandırarak ışıklandırarak adalet ve muhabbet ilacı veriyorum. İşte ancak böyle bir 
hekim vatan hastanesinde biçâre çocukları helak olmaktan kurtarır.  

İşte meşrutiyet ve demokrasinin nurani timsali budur.  
Peygamberimiz (sav) “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz” 

(Müslim, İmare, 20.) buyurmaktadır. Her bir insan makamına ve durumuna göre bu prensibi 
dikkate almak gerekir. Her bir idareci idare ettiği kişilerin sorumluluğunu taşımak 
durumundadır. 

Bediüzzaman “Hâl-i hazırdaki demokrasinin uygulamalarında çok zararlarını 
görmekteyiz. İdareciler demokrasi yönetiminde de topluma zulmetmektedir. Sen hastalıktan 
vücudu şişen bir adamı güzel gördün” diyenlere şöyle cevap vermektedir. 

“Hayır, aksine! Ben bir akarsudan su almak istedim. Bir bulutum çalışarak yağmur 
indirmesini arzu ettim. Siyah gözlü bir huriyi güzel gördüm. Huri gibi güzel bir hürriyeti 
methettim. Sizin gördüğünüz zulüm meşrutiyetin ve demokrasinin hatası değil, belki 
kafanızdaki cehâletin zulmetindendir. Siz divaneliğinizle kısa yolu uzun yapıyorsunuz. Hak 
ve hürriyetlerinizi bilmiyor ve gereğini yapmıyorsunuz. Devlete vermeniz gereken vergiyi 
hazırlayıp vermiyorsunuz ve zulme kendiniz sebep oluyorsunuz. Bir millet cehaletle 
hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”  

Hem siz diyorsunuz ki ‘bu yeni meşrutî hükümet de eskisi gibi zayıftır.’ Evet, 
kuvvetsizlikte dokuz yaşındaki çocuk, doksan yaşındaki ihtiyara benzer. Fakat o kabre doğru 
eğilerek inip girer, şu ise doğrulur ve gençliğe doğru yükselir gider.” Bu nedenle istibdat 
idareleri zamanla ölüme ve yokluğa mahkûmdur, meşrutiyet ve demokrasi ise gelişerek ve 
büyüyerek geleceğe doğru yol almaya devam edecektir. 

“Neden demokratik idareler bulanıktır, safi olmuyor ve sizin bize anlattığınız gibi 
mükemmel görünmüyor?” diyenlere de şöyle cevap verir: “Yüz seneden beri haraba yüz tutan 
bir şey, birden yapılmaz. Size bir misal daha vereceğim. Bir çeşme başı çok zaman taaffün ve 
tesemmüm etmiş, içine çok pislik düşmüş, sonra da onu temizlemek için o pislikler içinden 
çıkarılsa ve bir havuz gibi yapılsa, acaba o pınarın suyu bir zaman bulanık olarak gelmeyecek 
mi? Fakat merak etmeyiniz; akıbet ve sonuç berrak olacaktır.” (Münazarat, 1999, s. 17-19) 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin demokrasi konusunda görüşleri bundan ibaret 
değildir. Bu konudaki görüşlerini ve düşüncelerini yazmaya devam edeceğiz.  

 
 
 

 
 
 



DEMOKRASİNİN NERESİNDEYİZ 
 
Demokrasi dediğimiz “İnsan Hak ve Hürriyetleri”nin kemaliyle bireye ve ülkeye hâkim 

olduğu idari sistemin ancak yüzde onuna sahibiz. Bunu da ancak 1950’den günümüze kadar 
geçen 60 yıllık bir mücadele sonunda kazanabilmişiz. Bediüzzaman’ın “Münazarat”taki 
ifadesi ile “Tarif ettiğim meşrutiyetin ancak on kısmından bir kısmı gelebilmiş.” Gerçi 
Bediüzzaman bunu 1910 yıllarında söylemiş; ama aradan geçen yüz sene içinde geçen 30 
yıllık koyu istibdat ve bu istibdadın devamı olan ihtilaller ve onların aldattığı halk kitleleri ve 
güdümlü demokrasi ile henüz 1910 şartlarında bir hürriyet ve demokrasi anlayışına ancak 
hâkim durumdayız. Zira meşrutiyet dönemi “Meclis-i Mebusan” döneminin hürriyet havasını 
dahi bulamadığımız bir gerçek. Bu nedenle demokrasinin yüzde onuna ancak sahip 
durumdayız. 

Tabii ki bunun pek çok sebebi vardır. Bediüzzaman bunun sebeplerini şöyle sıralar: 
1. Cehalet ve vahşetimizle beraber bedeviyet ve medeniyetten uzak olmak: 

Cehaletten kaynaklanan, düşmanlığı esas alan vahşet ayıları, cehalet ejderhası ve 
husumet/düşmanlık kurtlarından korkan ve çekinen demokrasi bunları biz terk etmediğimiz 
sürece bize gelmekten korkmaktadır ve kolaylıkla gelmeye cesaret edememektedir. Bundan 
yüz sene öncesine göre ne kadar bu hastalıklarımızı giderebilmiş isek demokrasiyi o kadar 
yakalamış oluruz. Bununla beraber aradan geçen yüz sene dünyada ve ülkede pek çok gelişme 
yaşanmış ve dünya demokrasinin vazgeçilmez olduğunu kabul etmiştir. Toplumlar da 
yaşadıkları tecrübe ile demokrasinin yönetimlerin en güzeli olduğu konusunda pek çok şey 
öğrenmiştir. Medeniyetin gelişmesi de insanlığa çok şey öğretmiştir. Bunun demokrasiye 
katkısı elbette inkâr edilemez. Bu nedenle Bediüzzaman “Eğer siz tembellik ederseniz ve 
onun yolunu yapmazsanız, yüz sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz.” Demektedir. 
Gerçekten de günümüzde “demokrasi küfürdür” “demokrasiyi savunmak da küfürdür” diyen 
insanlar ve anlayışlar demokrasinin nimetlerinden faydalanınca artık demokrasiyi müdafaa 
etmeye başlayarak faydalarını anlatmaya başlamışlardır. Yani demokrasinin güzel cemalini 
tam olarak görmüşlerdir. Bu da Bediüzzaman’ın haklı çıkarmıştır.   

2. Demokrasi bir anlayış, bir zihniyet ve insan hak ve hürriyetlerini esas alan bir kültür 
ve medeniyettir. Her ne kadar insan demokrasiyi savunsa da kendi menfaatini orada gördüğü 
için savunabilir. Bu demokrasiyi savunma anlamına gelmez. Böyle bir demokrasi “menfaat 
üzerine dönen siyaset canavara benzer” ifadesinde olduğu gibi yozlaşarak canavara 
dönüşme ihtimali de vardır. Bu nedenle Bediüzzaman “Sizinle İstanbul arasında bir aylık 
mesafe vardır; fakat sizinle ehl-i meşrutiyet arasındaki mesafe bin aydan fazladır” 
demektedir. Yani kişi demokrasinin faydasını görse ve savunsa da demokratik ve medeni bir 
düşünce ve zihniyete sahip olamaz. Bunun için bin ay, yani seksen sene aradan geçmeli ve 
demokrasiyi her bakımdan bir kültür ve medeniyet olarak benimsemiş olmalıdır. Kişi kendine 
demokrat değil, herkese demokrat olmalıdır ki demokrasi ülkeye hâkim olsun. Zira günümüz 
insanı her ne kadar bu asırda yaşasa da zihnen ve fikren eski zamanın adamları gibi 
düşünmekte ve o zamanın adamlarına benzemektedir. Bu nedenle medrese eğitimi ve tarikat 
kültürü almış olanların veya asker kafası ve memur zihniyeti ile düşünenlerin demokrasiyi 
benimsemesi ve demokratik düşünmesi gerçekten zordur. Bu zihniyette olanlar insanları hür 
bıraktıkları zaman mutlaka kötülük yapacakları düşüncesindedirler ve daima kontrol edilmesi 
gerektiğini savunurlar. Bu da onların hürriyet ve demokrasiyi anlamalarını güçleştirmektedir. 

3. Demokrasi ülkeye hâkim olmak için İstanbul’daki yılanlardan kurtulup yola çıksa 
önce cehalet gibi bir bataklığa düşer. Bu bataklığını din ve fen ilimleri ile kurutulması gerekir.  
Sonra fakirlik ve yoksulluk gibi korkunç ve kıraç memleketleri geçmesi gerekir. Bu kıraç 
toprakları verimli hale getirerek fakirliğin giderilmesi gerekir. Sonra husumet ve düşmanlık 
gibi geçit vermez dağları aşması icap eder. Onu da sevgi ve kardeşlik duyguları ile aşsa bu 
defa da yolda eşkiyaya rast gelecek ve birkaç defa yolu kesilecektir. Gerçekten de ihtilalcılar 



demokratları üç defa iktidardan uzaklaştırarak Bediüzzaman’ı haklı çıkarmışlardır. 1960-70-
80 ve 1997 ihtilalleri demokrasinin ve demokratların önünü kesmişlerdir. Böylece 
demokrasinin ülkeye ve topluma hâkim olmasının önüne geçmişlerdir. 

3. Elbette bir ülkede ülkeye hizmet etmek isteyenler olduğu gibi hürriyeti su-i istimal 
edecek suçlular da vardır. Suç işleyerek cezayı hak edenler kendilerine verilen münasip cezayı 
hazmedemeyerek eşkıyalık yapmaya başlayacaklardır. Suç işleyenler kendilerinin suç 
işlemesine engel olan veya ceza verecek olanları istemeyecek, kendilerine engel olanları 
ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Demokrasi, adalet ve hürriyeti istemeyenler, başkasının 
gıybetini yaparak etini yiyen ve bu nedenle dişleri sökülenler gerek dini, gerekse hukuki 
kurallara “Bektaşi” gibi mana verenler ve her şeyi kendi çıkarlarına yontanlar yol üzerine 
çıkarak milletin malını ve hakkını gasp ve yağma edeceklerdir. Bir kısım gevezeler de bazı 
bahanelerle basın ve yayın yoluyla demokrasi ve hürriyeti suçlayıp suçluları aklamak 
isteyeceklerdir. Bütün bunlar demokrasinin engelleridir.  

Öyle ise demokrasinin ülkeye hâkim olması için karadan ve havadan yol yapmak 
gerekecektir. Bu yapılmadığı zaman elbette demokrasi ve hürriyet garazkârların aleti olanlarla 
mağlup edilecek ve insanlara hâkimiyetini sağlayamayacaktır. Bu nedenle demokratların ve 
onların manevi destekçisi olan Nurcuların çok çalışması gerekmektedir. Yoksa o güzel 
cemalini göstermeyecektir. 

“Biz ümitsizliğe düştük. Bu durumda ne zaman demokrasiyi göreceğiz” diyenlere 
Bediüzzaman “Yeis aczden gelir. Yeis, mâni-i her kemaldir. Hamiyet ise şiddet-i mevânia 
karşı şiddetle metanet etmektir” diye cevap verir. Gerçekten de ümitsizlik acizlikten 
kaynaklanır. Bir şeyler yapma konusunda aciz olan ümitsizliğe kapıldığı gibi başkalarının da 
ümidini kıracak şekilde konuşur. Hamiyet ve gayret ise millet ve memleket için bir şeyler 
yapmayı gerektirir. Bu da şiddetli engellerle karşı şiddetle mücadele etmeyi gerektirir. Böyle 
bir mücadele ve gayret ruhu olmayan kimsenin millete hizmet iddiası yalandan ibarettir. 
“Çabuk ümitsizliğe dönüşen hamiyet, hamiyet değildir.” İnsanların tembelliği ve 
gayretsizliği en büyük kusur ve kabahattir.  

Hürriyet ve demokrasi iddiasında olanların “marifet ve faziletten demiryolu 
yapmaları” gerekir. ta ki demokrasi ve medeniyet denilen kemalat ve terakkiyat vasıtası olan 
tren terakki tohumlarını yüklenerek kısa zamanda manilerden kurtulup gelsin ve size selam 
versin. Siz ne kadar acele yol yaparsanız o da o derece acele gelecektir. 

Bediüzzaman “nefsin tembelliği ile şeytandan ders alan” ve tevekkülü tembellik olarak 
anlayanların “İnşallah, talimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil mi?” diyenlere 
de şöyle cevap verir: “Biçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları gibi 
olmayınız. Sizin atalet/tembellik bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizam-ı esbabı 
reddettiğinden döner nefsini nakzeder.”  

Bağdat tararları, yani yankesicileri kısa zamanda zengin olmak istedikleri halde 
çalışmadan zengin olma hayali kurarlar. Tembelce tevekküle sarılırlar, sonra nefisleri onları 
aldatarak hırsızlık ve yankesicilik mesleğini tutarlar. Gerçekte ise zenginlik ve refahın yolu 
çalışma ve gayret etmekten geçer.  

Yüce Allah “insan acelecidir” (Enbiya, 21:37) buyurur. Gerçekte ise acele insanın 
zaafıdır. Acele davranan sıhhatli düşünemez. Sıhhatli düşünemeyince yanlış yapar, tekrar 
başladığı yere geri döner. Acelecilik Allah’ın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına da aykırıdır, 
tedricilik ilkesine de terstir.  

Bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına bağlıdır. Aynı şekilde bir amaca 
ulaşmak isteyenler de eşya arasında hikmetin ortaya koyduğu basamaklar vardır. hırslı ve 
aceleci olanlar bu basamaklara riayet etmeyenler ya atlayıp düşer veya bir basamağı noksan 
bırakır amaçlarına ulaşamazlar. 

Tevekkül, sebepler silsilesine tam olarak uymakla ve çalışmakla Allah’ın rızasına uygun 
bir tevekkül olur. Çalışmaya kanaat ve tevekkül tembelliktir. Bu ise tevekkül iddiasını 



nakzeder. Kişi üzerine düşeni yapmazsa Allah hayırlı neticeyi vermez. Tembellikle tevekkül 
kulun işi Allah’ın yapmasını istemesidir. Hâlbuki Allah insana kendi işini yapmasını 
emretmiş ve salih amel istemiştir. Allah insanın bu emre uyması ve Allah’ın verdiği güçle 
salih amellere yönelmesi durumunda Allah’ın yardımına mazhar olacaktır. Bu nedenle 
tembelâne tevekkül döner kendini yalanlar. Bu nedenle insanın taline yardımcı olması gerekir. 
Bağdat tarrarları gibi tembellik yapmamalı. Tembellik bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkül 
kâinattaki fıtrat kanunları reddettiği için, döner kendisini yalanlar. Demokrasi mücadelesi de 
aynı şekilde gayret ve faaliyet sonucu olacaktır.  

 
 

 
 

 
HÜRRİYET ve DEMOKRASİNİN FAYDALARI 

 
Halk her zaman denetim yapan bir mekanizmadır. İktidarı da bireyleri de toplum daima 

gözetin ve denetim altında tutar. Her yönetimin iyi ve kötü tarafları vardır. İyi ve kötünün 
ölçüsü de halkın memnuniyetidir. İyi yönetim halkın çoğunu memnun ve mutlu eden bir 
yönetimdir. Kötü yönetim de halkını ezen ve mutsuzluğa iten bir yönetimdir. Bu nedenle 
Bediüzzaman “Efkâr-ı âmme didebandır” buyurarak kamuoyunun gözcülük fonksiyonunu 
ifade eder.  

Hürriyet ve meşrutiyetin ilanından sonra kendisine sorulan “Şimdi fenalığı da iyiliği de 
görüyoruz. Meşrutiyetin ve hürriyetin âsârı hangisi, ötekisinin, yani istibdadın âsârı 
hangisidir?” şeklindeki bir suâle “Ne kadar iyilik var, meşrutiyetin ziyasındandır; ne kadar 
fenalık var, yâ eski istibdadın zulmetinden yahut meşrutiyet nâmıyla yeni bir istibdadın 
zulmündendir. Geri kaldı tâ taziyeden sonra vedâ edip, pederini takip etsin. Fakat emin 
olunuz, ziya galebe çalacaktır” (Münazarat, 31) şekilden cevap verir. 

Bediüzzaman burada bütün iyiliklerin ve güzelliklerin insanın iradesini hür bir şekilde 
kullanması ve Allah’ın kendisine verdiği kabiliyetleri geliştirmesine bağlı olduğunu 
belirtmekte ve bunun da ancak insanın istibdat denilen baskı ve zulümden kurtulması ile 
mümkün olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Nitekim peygamberimizin (sav) uygulaması ve 
eğitim metotlarından en önemlisinin “Adem-i Müdahale” kuralıdır. Yani insanın 
kabiliyetlerinin gelişimi için aşırı müdahaleci olmamak, yol gösterip akla kapı açmak ve 
ihtiyarı elinden almamaktır. İnsanı daima suç işlemeye meyyal bir varlık olarak görüp önüne 
yasaklardan bir duvar örmek yerine, iyiyi yapabilen bir varlık olarak görüp iyilik ve hayır 
kapılarını açmak gerekir. Peygamberimizin (sav) metodu bu olduğu için “Asr-ı Saadet” 
yasaklar asrı değil, hürriyetler asrı olarak tarihe geçmiştir. Zira İslamiyet insanı iradesini hür 
bir şekilde kullanmanın ve aklını çalıştırmasının önünü açmıştır. Aklı kullanmak ve akıldan 
istifade etmek peygamberlerin sıfatıdır. Peygamberimizin de (sav) en önemli fazilet ve 
özelliklerindendir. 

Yönetim sistemleri içinde hürriyeti savunan ve “hak ve hürriyetleri” korumayı amaç 
edinen sistem “meşrutiyet” yani demokrasidir. Bu nedenle Bediüzzaman “Ne kadar iyilik var, 
meşrutiyetin ziyasındandır; ne kadar fenalık var, yâ eski istibdadın zulmetinden yahut 
meşrutiyet nâmıyla yeni bir istibdadın zulmündendir” şeklinde cevap verir. Sistemin adının 



istibdat olması gerekmez. İçeriği önemlidir. Bu nedenle sistem ve yönetim şekli demokrasi de 
olsa memurların eski alışkanlıkları istibdadı yansıtır ve uygulamayı istibdat haline getirebilir. 
İstibdad zulüm, yani haksızlık olduğu için meşrutiyet/demokrasi adı altında da zulüm ve 
haksızlık yapılabilir. Şahısların yaptıkları zulümler veya yöneticilerin demokratik usullerle 
iktidara gelmesine rağmen baskı ve zulmü netice veren yasalar çıkararak halka baskı 
uygulamaları demokrasinin suçu değildir. Ama alınan haklar ve hürriyeti netice veren her 
uygulama kesinlikle hürriyet, meşrutiyet ve demokrasinin gereğidir. Bediüzzaman bize bunu 
anlatmaktadır. 

Bediüzzaman’ın hürriyet ve meşrutiyeti böyle övmesine hayret edenler “Meşrûtiyeti 
pekçok i’zâm ediyorsun. Eskide rey-i vâhid idi, milletten suâl yok idi; şimdi meşverettir, 
milletten suâl edilir. Millet, ’Ne için?’ der; ona, ’Ne istersin?’ denilir, işte bu kadar. Daha 
nedir, o kadar ilâveyi takıyorsun?” derler. Bediüzzaman onlara “Zâten şu nokta bütün 
cevaplarımı tazammun etmiş. Zîrâ meşrûtiyet hükümete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet 
meşrûtiyeti her vecihle uyandırır. Her nevide, her tâifede onun sanatına âit bir nevi 
meşrûtiyeti tevlid eder. Hattâ ulemâda, medâriste, talebede bir nevi meşrûtiyeti intâc eder. 
Evet, her tâifeye ona mahsus bir meşrûtiyet, bir teceddüt ilhâm olunuyor. İşte, şu arkasında 
şems-i saadeti telvih eden ve temâyül ve incizap ve imtizâca yüz tutan lemeât-ı meşverettir ki, 
bana meşrûtiyet hükümetini bu kadar sevdirmiştir” (Münazarat, 31) şeklinde mukabelede 
bulunur. 

Ülkede hürriyet ikliminin oluşması çok önemlidir. Hükümetin hürriyetçi olması tüm 
halkta bir hak e hürriyetlerini kullanmaları için fikir ve cesaret verir. Toplumun her kesimi 
kendisine göre hürriyet havasından istifade ederek bir nevi hürriyetle kullanmaya başlarlar. 
Herkeste bir hürriyet havası meydan gelir. Bediüzzaman’a hürriyeti sevdiren de bu husus 
olmuştur. Herkes taklitçiliği bırakarak teceddüt, yani yenilikler peşinde koşar, irade, akıl ve 
fikir hürriyeti herkesi fikir üretmeye, irade ve aklını kullanmaya götürür. 

Bediüzzaman bu hususu şöyle açar: “Bence taklidin temelini atıp, ihtilafatı çıkarmakla 
Mûtezile, Cebriye, Mürcie, Mücessime gibi dalalet fırkalarını İslamiyet’ten intaç eden mesail-
i dîniyedeki istibdâd-ı ilmîdir ve nefsü’l-emirde mukayyet olan şeyde ıtlaktır. Meşrutiyet-i 
ilmiye hakkıyla teessüs etse, meyl-i taharri-i hakikatin imdadıyla, fünûn-u sadıkanın 
muâvenetiyle, insafın yardımıyla şu fırâk-ı dâlle Ehl-i Sünnet ve Cemaate dâhil olacakları 
kaviyyen me’müldür” (Münazarat, 32) 

İslam dünyasında ilmî gelişmeleri engelleyen ve batıdan geri kalmasına sebep olan hicri 
üç yüz seneden sonra ortaya çıkan taklitçilik ve ilim ve fikir sahasına hâkim olan baskılar, 
yani istibdattır. İstibdad, korkuyu ve suçlamayı netice verdiği için iradeyi sınırlar, akla kapı 
açmak yerine aklın kapılarını kapatır. Bu da ilmi gelişmeyi ve araştırmayı engeller ve 
taklitçiliği ve taassubu netice verir. İhtilafların ve taassubun sebebi budur. Bu nedenle 
Bediüzzaman “Mûtezile, Cebriye, Mürcie, Mücessime gibi dalalet fırkalarını İslamiyet’ten 
intaç eden mesail-i dîniyedeki istibdâd-ı ilmîdir” demiştir.  

Ayrıca her istidat sahibi kendi malumatını nassın “nefsü’l-emirde mukayyet olan şeye 
ıtlak” ederek nassların manalarını sınırlamıştır. Başkasının hissesinin olmayacağını ve başka 
manaya gelmeyeceğini savunarak ilmi daraltmış ve araştırma alanını daraltıyor. İlimde 
hürriyetin olması, Bediüzzaman’ın ifadesi ile “meşrutiyet-i ilmiye” hakkıyla teessüs etse, 
“meyl-i taharri-i hakikat” yani gerçeği araştırma meylinin gelişmesi, fenlerin ve araştırma 
usullerinin gelişmesiyle, insaf prensibinin yardımıyla dalalet fırkaları nihayet vasat ve 
istikamet yolu olan “Ehl-i Sünnet ve Cemaate” dâhil olacaklardır.  

Bahsi geçen Mutesizle, Cebriye ve Mürcie gibi fırkalar günümüzde fırka olarak 
görünmese de fikir ve ilim dünyasında fikirlerin ve inançların arasına karışmış şekilde yaygın 
olarak vardır. Herkes bilemeyerek bu fırkaların düşüncelerine meyledebilir. Ancak ilim 
dünyasında hürriyet ve meşrutiyet, yani demokrasi hâkim olsa, gerçeği araştırma ve insaf 



sonucu hak ve hakikat meydana çıkacaktır. Bu nedenle siyasi hayatta demokrasi hâkim olması 
gerektiği gibi eğitimde de “Demokratik Eğitimin” hâkim olması gerekir. 

 

 
 
 

HER ZAMANIN BİR HÜKMÜ VARDIR 
 
Her zamanın ayrı bir hükmü vardır. Şartlar değişince hükümler de değişir. Şayet bu 

hükümler sosyal hayata ait ise sosyal hayat şartları değişince hükümler de değişir. Yazın 
giyilen bir elbise kışın giyilmez ve kışın giydiğimiz elbise ile yazın sokağa çıkılmaz. Çıkılsa 
hem kendimize zarar veririz, hem de toplumda maskara oluruz. 

Eski zamanda padişahlık, beylik ve ağalık hükümferma idi. Teslim ve itaat kavi idi. 
Büyüklere sırf yaşça büyük oldukları için saygı duyulurdu. Onlar da bunu istismar etseler, 
kendilerinden yaşça küçük olanları ezseler ve zulmetseler de bu müsamaha görür, haklarını 
helal eder ve dava konusu yapılmazdı.  

Hürriyet rüzgârlarının esmeye başlaması ile birey bağımsızlığını ilan ederken ölçüyü 
kaçırdı. Hürmet, itaat ve saygı gibi değerler yıpratıldı. Bu nedenle Osmanlı’da hürriyetin 
ilanından sonra “Meşrutiyet” yönetimine ve parlamento sistemine geçilmesi ile ülkenin her 
tarafında bir hürriyet rüzgârı esmeye başladı. Bediüzzaman doğudaki aşiretlere giderek 
meşrutiyeti ve hürriyeti ulemaya ve halka anlatırken onlar “Meşrutiyet büyüklerimizi, 
beylerimizi kırdı; fakat bazıları da müstehak idi. Maddeten bir şey görmeden yalnız 
meşrutiyetin nâmını işitmekle kendi kendilerine düştüler. Bunun hikmeti nedir?” diye 
sorarlar. Bediüzzaman onlara şöyle cevap verir: 

Mânen her bir zamanın bir hükmü ve hükümrânı vardır. Sizin ıstılahınızca o zamanın 
makinesini çeviren bir ağa lâzımdır. İşte zaman-ı istibdadın hâkim-i mânevisi kuvvet idi; 
kimin kılıcı keskin, kalbi kâsi olsa idi, yükselirdi. Fakat, zaman-ı meşrutiyetin zembereği, 
ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, marifettir, kanundur, efkâr-ı âmmedir; kimin aklı 
keskin, kalbi parlak olursa, yalnız o yükselecektir” diye cevap verir. 

Hürriyet ve demokrasinin hakim olduğu ülkede hak, akıl, ilim, kanun ve kamuoyu 
hakimdir. Bu nedenle akıl ve ilim sahipleri kamuoyunu arkasına alarak hakim olurlar. 
Bediüzzaman bunu izah ettikten sonra şöyle der: “İlim yaşını aldıkça tezayüd, kuvvet 
ihtiyarladıkça tenakus ettiklerinden, kuvvete istinat eden kurûn-u vusta hükümetleri inkıraza 
mahkûm olup, asr-ı hâzır hükümetleri ilme istinat ettiklerinden Hızırvârî bir ömre 
mazhardırlar.” Yani, ilim zamanla artar, güç ve kuvvet zamanla azalır. Bu nedenle ilme 
dayananlar Hızır gibi hayatını devam ettirirken, kuvvete dayanan ortaçağ anlayışı yok olmaya 
mahkumdur.  

Bediüzzaman muhataplarına dönerek şöyle devam eder: “İşte ey Kürtler! Sizin bey ve 
ağa, hatta şeyhleriniz dahi, eğer kuvvete istinat ile kılınçları keskin ise, bizzarure 
düşeceklerdir; hem de müstahaktırlar. Fakat akla istinat ile, cebir yerine muhabbeti istimal ve 
hissiyatı efkâra tabi ise, o düşmeyecek, belki yükselecektir.” (Münazarat, 34.) 

 
 
 
 



HÜRRİYET INKILABI HER ŞEYDE INKILABI GETİRİR 
 
“Neden şu ınkılab-ı hükûmet, her şeyde bir ınkılabı gösterdi?” diyenlere Bediüzzaman 

“İnsanlar meliklerinin, idarecilerinin yolundadır.” (Keşfu’l-Hafa, 2:311.) hadisini delil 
göstererek “Eskiden istibdat hakimdi ve herkesin damarına sirayet etmişti. Çok nam ve 
suretlerde kendisini gösteriyordu. Pek çok hileleri ve planları istimal ediyordu. Hatta ilim 
sahipleri ilimlerini vasıta yaparak tahakküm ediyordu. Milletin ilim adamlarına maddi ve 
manevi teveccühünü su-i istimal ile kötüye kullanırlardı. Veya şeyhler necabet ve asaletlerini 
vasıta yapıyor, herkes onun hatırını tutarak veya hatırını saymakla kendilerini mükellef 
bilerek tahakküm ve istibdat ediyorlardı.” İstibdat bu şekilde her yerde hükmünü icra ederdi. 

Bediüzzaman üst yönetimin baskı ve şiddetinin astlarına ve dolayısıyla tüm ülkeye 
baskı ile yönetilmesine sebep olduğunu ifade etmektedir. Nasıl ki bir baba idaresi altında olan 
eşine ve çocuklarına baskı yaparsa, bu çocukların küçük kardeşlerine baskı yapması gibi bir 
durumdur. Aynı şekilde okulda idareden baskı gören bir öğretmen öğrencilere baskı yaparken, 
öğrenciler de şiddet uygulama şeklinde kendilerinden zayıf gördükleri küçüklerine yaptıkları 
gibi... İlim sahipleri ilimleri ile, fazilet ve şeref sahipleri de fazilet ve şereflerini vasıta ederek 
hak etmedikleri hürmet ve itaati isteyerek istibdadı meşrulaştırmaktadır. 

Üst yönetimde hürriyet ve adalet hakim olursa, bu kademe kademe tüm kurumlara ve 
ülkeye hakim olacak ve baskı havası kalkacak ve herkes meşru hareketlerinde şahane serbest 
olacaktır. Bu da insanlarda çalışma şevki, yardımlaşma, güveni doğurur. Bu da üretimin 
artmasına ve ülkede refahın gelişmesine yardımcı olur. 

Bediüzzaman hazretleri cehaletimizden, yani, şeriatı da demokrasiyi de bilmemekten 
kaynaklanan ve bizi mahveden içimize girip, garip namlarla hüküm süren parça parça 
istibdatların hayatımızı zehirlendirdiğini anlatır. (Münazarat, 35.) Ancak o baskıların asıl 
sebebinin ise üst yönetimin baskı ve istibdadı olduğunu ifade eder.  

Eski zamanda değiliz. Eskiden makam sahibi ve güçlü olanlar, baskı ve korkutma 
yoluyla, kendisinde olmayan manevi güce dayanarak halkı zorla kendisine itaat ettirerek 
insanı hayvanlığa indirmiş; devamlı milletin şevkini ve neşesini kırardı. Yapılan iyi şeyler o 
müstebit şahsa verilir “Falan adam şunu yaptı” denir. Şayet bir suç ve kabahat olursa 
maiyetindekilere taksim olunurdu. Böyle büyük görünmek isteyen bir adam gerçekte büyük 
değil, küçüktür, zira kendisini büyük göstermek için milleti küçültüyor. 

Bu durumda çalışanlar da, halk da gönülden çalışmıyor, hatır için yapıyor görünüyor, 
iyilik yapacak olsa riya karıştırıyor, yalana ve dalkavukluğa alışıyordu. Bu durumda insanlar 
daima küçülüyor ve kabiliyetleri köreliyor ve ahlakı bozuluyordu. Çünkü, insanı gayrete 
getiren ve çalıştıran şevk unsuru sönüyordu. 

İstibdat yönetiminde maalesef, ağalar, şeyhler ve yöneticiler halkın omuzuna biniyorlar 
ve kendilerini gösteriyorlar, halkın etlerini yiyor, onlar sayesinde büyüyorlar. Milletin 
goncaya benzeyen istidat ve kabiliyetleri üzerine oturuyorlar ve onların ışığını keserek güzel 
meyveler vermesine engel oluyorlardı. Ayrıca hep kendisini öne çıkarıp, halkın yaptıklarını 
kendi yapmış gibi, kendine mal ederek kendisini alkışlattırıyordu.  

Bediüzzaman “İşte istibdat denen şey budur!” diyor. (Münazarat, 35.) 
Bu istibdat yaklaşımı ve anlayışı yönetimin üst kademesine ve en üstü olan hükümete 

hakim olunca aşağıya kadar yayılarak her üst bir altını istibdat ile yönetmeye başlıyor. Şayet 
bu durum tersine dönerse; yani, hükümet hürriyetle yönetirse en alt kademeye kadar her yerde 
hürriyet hakim olur.  

Bir ülkede yönetimin istibdat mı, yoksa hürriyetçi mi olduğunu anlamanın yolu şudur: 
Şayet yukarıdakiler aşağıdakileri memnun etmeye çalışıyorlarsa orada hürriyet ve demokrasi 
vardır. Şayet alttakiler sırasıyla bir üsttekileri memnun etmeye çalışıyorlarsa orada baskı ve 
istibdat vardır. 

 



HÜRRİYETÇİ DEMOKRATİK YÖNETİM 
 
Büyük adamlar, alimler, yöneticiler hakka dayanarak, aklı kullanarak muhabbetle 

milleti kendisine bağlar, idaresinde bulunanların omuzlarına binerek üste çıkmaz, altına girer, 
onları yükseltir, şevklerini uyandırır. Ortada bir iyilik ve güzellik varsa millete verir, herkes 
bu iyi icraattan bir hisse almakla şevki arttırır. Hak yerini bulsun diye milletini ilim ve marifet 
ışığına karşı tutup milletin goncaya benzeyen hissiyatına muhabbetin tatlı suyunu içirir ve 
aklını geliştirerek neşv-ü nemâ vererek toplumun gelişmesini temin eder. 

İşte “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Keşfu’l-Hafa, 1:463.) hadis-i şerifini 
kendisine prensip edinen demokrat yönetici böyledir ve hürriyetçi demokrat yönetim budur. 
(Münazarat-37.) 

Ne yazık ki büyüklerdeki, yöneticiler, bilginler ve zenginlerdeki meziyetler tevazu ve 
mahviyete, millete hizmete sebep olması gerekirken, baskı ve tahakküme sebep olmaktadır. 
Avamın ve halkın zayıflığı, fakirliği ve acizliği şefkat ve merhameti celbetmesi gerekirken 
esarete ve tahakküme sebep olmaktadır.  

“Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış geliyor?” sualine Bediüzzaman şöyle cevap 
verir: “İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraberinde getirmiştir” der.  

“Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir” denince “Evet... Müstebit bir kurt, biçare bir 
koyunu parça parça etmek, daima kavî zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânin-i 
esasiyesindendir. Sonra “Şeriat-ı Garra” yani, parlak şeriat yeryüzüne nüzul etti, tâ ki; zemin 
yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de, 
izale etti. Fakat vâ-esefâ ki, muhit-i zamânî ve mekâninin tesiriyle, hilafet saltanata ınkılap 
edip, istibdad bir parça hayatlandı. Tâ Yezid zamanında, bir derece kuvvet bularak, başını 
kaldırdığından, İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havale 
eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zaynâb gibi 
Yezid’in istibdadına kuvvet verdi.” (Münazarat, 38.) 

Evet, insandaki hayvani duygular ve özellikler istibdad ve baskı unsurudur. Çünkü 
hayvanî duygulardan sayılan nefis, menfaatleri celbetmek için her şeyi mübah görürken, 
zararlı olanları def etmek için verilen öfke duygusu da nefis ve hevânın, benlik ve gururun da 
sevki ile başkasına zarar vermekte kendisini haklı görüp zulmünü meşrulaştırma aracı 
yapmaktadır. İstibdad da buradan yol bularak zayıfı ezmektedir. 

Semadan nüzul eden din ve şeriat insanları insanlara kul ve köle olmaktan, menfaat 
peşinde koşmakla her şeyi mübah görmekten insanları men etmekte, Allah’a itaat eden hür 
bireyler haline getirmektedir.  

Peygamberimizin (asm) “Meşveret ve Şurâ”ya dayanan sahabelerle birlikte yönetimi, 
“Hulefa-i Raşidin”in hürriyeti, liyakati, biat ve seçimi esas alan “hilafet” anlayışı ve yönetim 
şekli; sahabelerin azalması, pek çok farklı din ve kültürden gelen milletlerin İslam’a girmeleri 
ve Kur’an-ı Kerimi kendi anlayışlarına ve kültürlerine göre yorumlamaya başlamaları sahabe 
anlayışından uzaklaşmayı netice verdi. Toplumda İslam ahlakının bozulması da istibdad 
yönetimini netice verdi. “Söz anlamayanları cebirle yönetme” anlayışı topluma hakim oldu. 
Bundan dolayı zaman ve mekanın tesiri ile Hz. Ali’nin (ra) “Adalet-i mahzayı” esas alması 
toplumda kabul görmedi ve hilafet saltanata ınkılab etti.  

Saltanat, “toplumun asayiş ve huzuru için fertlerin hukuku nazara alınmaz” anlayışı ile 
yönetimi eleştiren ve muhalefet eden herkesi hain ve düşman görerek baskı uygulamaya 
başladı ve kendilerini haklı gördüler. Böylece zulüm yayıldı. Yezid zamanında daha da güç 
kazanınca Hz. Hüseyin (ra) “Hürriyet-i Şer’iye” kılıncını çekti başına havale eyledi; ama 
toplum Hz. Hüseyin’e değil, korku ve kaygılarla “Hz. Hüseyin affeder; ama Yezid affetmez” 
düşüncesi ile Yezid’in istibdadına kuvvet verdiler.  

Neticede alimler zulme fetva verdiler, yöneticiler hakka değil, güce dayandı, akıl yerini 
hissiyata terk etti, yöneticiler milletin omuzuna binip yükseldiler. Yapılan iyi icraatlar başa 



verildi, kötülükler topluma ve halka mal edildi. İnsanların çalışma şevki kırıldı, baskılar aklın 
çalışmasını ve kabiliyetlerin gelişimini engellemeye başladı. Toplum huzur ve güveni 
çalışmada değil, tasavvuf ve tarikatlarda, dünyayı terk etmede aramaya başladı. Yönetimin 
istibdadı her yere yayıldı ve bundan çeşitli dalalet fırkaları ortaya çıkarak insanları yanlış 
istikametlere yönlendirdi. Böylece Müslümanların birlik ve beraberliği bozuldu.  

Bediüzzaman bütün bu olumsuz gelişmelerin ve zulümlerin temelinin baskı ve istibdat 
olduğunu anlatmaktadır. Günümüzde “hürriyeti ve halka hizmeti” esas alan demokrasi ve 
demokrat yöneticilerin bu anlayışı Peygamberimizin (asm) “Kavmin efendisi ona hizmet 
edendir” (Keşfu’l-Hafa, 1:463.) hadisine ve uygulamasına uygun olduğu için Bediüzzaman 
“Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslamiyet’in bu kanun-i esasisine dayanabilir” (Emirdağ 
Lâhikası, 2006, s. 747.) buyurarak demokratlara destek verdi.  

 

 
 
 

GÜNÜMÜZ DEMOKRASİSİ VE ASR-I SAADET 
 
Bediüzzaman Münazarat’ta “Şimdiki meşrutiyet, istibdat nerede? Onların harekatı 

nerede. Hilafet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musafaha ettiriyorsun, 
aralarında karnlar ve asırlar var?” diyenlere prensipler açısından bakar ve şöyle cevap verir: 

“Meşrutiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, 
kânunu kendi keyfine tabi edebilir; hak kuvvetin mağlubu. Fakat bu iki ruh her zamanda birer 
şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor.” (Münazarat, 39.) 

Bediüzzaman yönetim konusuna “hürriyet ve istibdat” açısından bakmaktadır. 
Bediüzzaman’a göre iki çeşit yönetim şekli vardır. Birincisi, hürriyetçi ve kanun hakimiyetini 
esas alan yönetim şekli, ikincisi, keyfî ve kanunu kendi keyfine göre çıkaran istibdat 
yönetimi... Hürriyet ve istibdad denen bu iki ruh her zaman, o zamanın modasına göre bir 
şekle girmektedir. Bu zamanda ise hürriyetçi yönetim “Meşrutiyet ve gelişmiş şekli olan 
demokrasi” elbisesini giymiştir.  

Yönetim şeklinin istibdat şeklinde olduğu, tek kişinin keyfi yönetiminde de her zaman 
baskıcı tutum takınmayabilir. Demokratik yönetimde de her zaman ve her yerde hürriyet ve 
demokrasinin hakimiyeti olmayabilir. Yüce Allah “Rahmetim gadabımı geçmiştir” (Rudani, 
4:318; Fethu’l-Bari, 6:3194.) kaidesi gereği kainatta gâlib-i mutlak hayır olmuştur. Bu sebeple 
yönetim baskıcı da olsa, padişahlık da olsa pek çok yerlerde ve zamanlarda sosyal hayatın pek 
çok şubelerinde hayır ve şer, istibdat ve hürriyet daima mücadele halinde olmuş; hürriyet, 
meşveret ve demokratik yönetim şekli çoğunlukla hakim olmuştur. Mücadele devamlıdır; 
savaş ise geçicidir.  

Bu hususu da Bediüzzaman şöyle ifade eder: 
“Zannolunmasın,	 istibdat	 galebe	 ettiği	 zaman	 tamamen	 hükmünü	 icrâ	 etmiş,	

meşrûtiyet	 mağlup	 olduğu	 vakit	 mahvolmuş.	 Kellâ!	 Kâinatta	 gâlib-i	 mutlak	 hayır	
olduğundan,	 pek	 çok	 envâ	 ve	 şuubât-ı	 heyet-i	 içtimâiyede	 meşrûtiyet	 hükümfermâ	
olmuştur.	Cidâl	berdevam,	harb	ise	seccâldir.”	(Münazarat,	39.)	



Asr-ı	 Saadette	 Peygamberimiz	 (asm)	 yüce	 Allah’ın	 “Onlar,	 Rablerinin	 dâvetini	
kabul	ederler	ve	namazı	dosdoğru	kılarlar.	Onların	işleri	kendi	aralarında	istişare	iledir.	
Kendilerine	 verdiğimiz	 rızıktan	 onlar	 Allah	 yolunda	 harcarlar.”	 (Şûra,	 42:38.)	 emrinin	
gereği	 olarak	 dünyaya	 ait	 işlerde	 sahabeleri	 ile	 meşveret	 eder,	 bu	 meşverette	 alınan	
karaları	icra	ederdi.	Çünkü	meşverette	alınan	kararlar	her	zaman	doğruya	yakın	olur.	Bir	
grubun	 bilgi	 ve	 anlayışı	 her	 zaman	 bir	 kişinin	 bilgi	 ve	 anlayışından	 daha	 isabetlidir.	
Bunun	 için	 Peygamberimiz	 (asm)	 “Ümmetim	 dalalette	 ve	 yanlışta	 ittifak	 etmez”	 (İbn	
Mâce,	Fiten,	8;	Heysemi,	Mecmau'z-	Zevaid,	5:218.)	buyurmuşlar	ve	daima	ortak	akılla	
hareket	etmeyi	tavsiye	etmişlerdir.	

Hulefa-i	Raşidin	de	sahabelerin	seçimi	ile	yönetime	gelmişler	ve	hemen	bir	“Şura”	
teşkil	 etmişler	 ve	 tüm	 icraatlarını	 bu	 şuranın	 kararları	 çerçevesinde	 yürütmüşlerdir.	
Tabi	 ki	 onlar	 bunu	 iptidaî	 bir	 tarzda	 yapmış	 olmakla	 beraber	 en	 sağlam	 bir	 biçimde	
yürütmüşlerdir.	 İşi	 ehil	 olana	 sormuşlar,	 işlere	 ehil	 olanları	 yine	 meşveretle	
getirmişlerdir.	 Yönetimde	 insanların	 insan	 olarak	 hak	 ve	 hürriyetlerini	 korumayı	 ve	
adaleti	 sağlamayı	 amaç	 edinmişlerdir.	 Bu	 yönetim	 tam	 bir	 cumhuriyet	 ve	 hürriyetçi	
demokrasi	modelidir.		

Sahabeler	 hürriyeti	 esas	 almışlar	 ve	 hiçbir	 zaman	 baskı	 ve	 şiddet	 metoduna	
başvurmamışlardır.	Özünde	hürriyet,	meşveret	ve	şahıs	hakimiyeti	yerine	kanun	(şeriat)	
hakimiyeti	 olan	 bir	 yönetim	 şekli	 elbette	 hürriyetçi	 bir	 yönetimdir	 ve	 ancak	 bu	
yönetimde	 adalet	 sağlanabilir.	 İşte,	 Bediüzzaman	 meşrutiyet,	 cumhuriyet	 ve	
demokrasiyi	isimlerine	göre	değil,	uygulamalarına	göre	değerlendirerek	Asr-ı	Saadet	ile	
özdeşleştirmektedir.	 Demokrasinin	 bu	 haliyle	 şeriata,	 yani	 İslami	 yönetime	 uygun	
olduğunu	ifade	etmektedir.		

 
 

 
 
 

DEMOKRASİ ŞERİATA AYKIRI MI? 
 
Bediüzzaman meşrutiyeti, yani günümüzdeki hürriyetçi demokrasiyi asr-ı saadet 

yönetimine benzeterek anlatınca mollalar ve medrese hocaları sordular: “Bazıları meşrutiyet 
şeriata muhaliftir” diyorlar. Bediüzzaman: “Ruh-u meşrutiyet şeriattandır; hayatı da ondandır. 
Fakat ilca-i zaruretle teferruat olabilir, muvakkaten muhalif düşsün. Hem de ne hal ki, 
meşrutiyet zamanında vücuda gelir, meşrutiyetten neş’et etmesi lazım gelmez.” (Münazarat, 
40.) 

 Her konuda işin özüne ve ruhuna bakmak gerekir. Kışır ile, kabuk ile ve dış görünüşü 
parlatan elbise ile fazla meşgul olmamak gerekir. Meşrutiyet yönetimi hür seçimi, mecliste 
meşvereti, insanların hak ve hürriyetlerini korumayı, şahıs hakimiyeti yerine kanunları 
meşveretle yaparak kanun hakimiyetini sağlamayı ve adaleti amaçlamış ise şeriatın amacını 
takip ediyor demektir. Şeriat da Kur’an ve Sünnetin temel kanunlarını esas alarak aldıkları 
kararlar, verdikleri fetvalar ve çıkardıkları kanunlar ve içtihatlar ile kanun hakimiyetini 
sağlamaktadırlar. Yani, şeriat din ve akıl ortaklığı ile yapılan içtihatlarla uyulması gereken 
kuralları ve yasaları yaparlar. Demokrasinin ve Cumhuriyetin de amacı ve usulü budur. Yani, 
Bediüzzaman’ın dediği gibi, “Ruh-u meşrutiyet şeriattandır.”  

Meşrutiyetin, cumhuriyet ve demokrasinin yaşaması da yine “meşveret, hürriyet ve 
adaleti sağlayacak olan kanun hakimiyetine” bağlıdır. Cumhuriyet, meşrutiyet ve demokrasi 



adı altında meşveret yapılmıyor, hürriyetler sınırlandırılıyor, kanun hakimiyeti yerine şahıs 
hakimiyeti güçlendiriliyorsa istibdat başlamış, demokrasi ortadan kalkmış demektir. Bunun 
için Bediüzzaman demokrasinin devamı ve gelişimini “Hayatı da ondandır” ifadesi ile 
açıklamaktadır. 

Zaman içinde insanların temel ihtiyacı olan yeme, içme, giyinme ve barınma gibi temel 
ihtiyaçların giderilmesi şekil değiştirerek ve daha mükemmel hale geldiği gibi yönetim şekli 
de iptidailikten çıkarak temel amaç olan “hürriyet, adalet, yasa yapma şekli, adalet 
mekanizmalarının işleyişinde” de gelişme kaydedecektir. Biat usulü sandıkta oy verme 
şekline dönüştüğü gibi, dar dairede yapılan meşveretler de “Meclis-i Mebusan” şeklinde 
gelişme kaydedecektir. Bu husus “İlca-i zaruretle teferruat olabilir” ifadesi ile vuzuha 
kavuşturulmuştur.  

Bütün bunlarla beraber insan unsurunun ve insana ait duyguların hükmettiği yerlerde 
elbette su-i istimalat ve yanlışlıklar olacaktır. İnsandan ve insanların ihtiraslarından ve 
heveslerinden kaynaklanan gayr-i meşru durumları demokrasiye yüklemek elbette doğru 
değildir. Bediüzzaman bu durumu da “Hem de ne hal ki, meşrutiyet zamanında vücuda gelir, 
meşrutiyetten neş’et etmesi lazım gelmez” cümlesi ile ifade etmiştir. 

Bediüzzaman devamında “Hem de hangi şey vardır ki, her cihetle şeriata muvâfık 
olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli şeriata mutâbık olsun? Öyle ise şahs-ı mânevî olan 
hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i İlâhînin medîne-i fâzıla-i hayaliyesinde mâsum 
olabilir. Lâkin, meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed olur; istibdatta ise açıktır” 
(Münazarat, 40.) ifadeleri ile bütün suçu yönetime yüklemenin doğru olmayacağını ifade eder. 

Evet, samimi bir Müslüman İslamiyetin her meselesini tam olarak uygulayamadığı 
açıktır. Her hareketi ve her ameli İslam’a ve şerita uygun olmayabiliyor. Bir şahıs dahi pek 
çok yönü ile hata ve günahlardan kendisini koruyamıyorsa, pek çok kişilerden meydana gelen 
bir şahs-ı manevi ve büyük bir kurum içinde elbette pek çok yanlışlıklar ve su-i istimaller 
olacaktır. Ancak sistem devam ettiği sürece bu eksiklikleri gidererek ve sistemi geliştirerek 
mükemmelliği ancak zaman içinde yakalayabilir. Kusursuz bir insan ve eksiksiz bir yönetim 
ancak Eflatun’un hayali yönetim düşüncesi olan “Medine-i Fazıla” idealinde mümkün 
olabilir.  

Meşrutiyet ve onun tekâmül etmiş şekli olan demokrasi çıkaracağı yasalarla su-i 
istimalatın pek çok yollarını kapatma imkanına sahiptir. İstibdat yönetiminde bu mümkün 
olmaz.  

Demokrasinin esası olan kanun hakimiyeti, hürriyet, meşveret İslami yönetim olan 
Hilafet ve Şeriata aykırı olmadığı bu şekilde ifade edilmiş oldu. 

 

 
 
 
 
 



YÖNETİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
 
Kötü yönetim yönetilenlerin şikâyet ettiği, rahatsız olduğu ve sevmediği yönetimdir. İyi 

yönetim de yönetilenlerin memnun olduğu, rahat ettiği ve sevdiği yönetimdir. Toplumun 
tamamını memnun etmek mükün değildir; çünkü toplumda kötü insanlar da vardır. Onlar iyi 
yönetimden memnun olmazlar. Hırsızlar ve haksızlar adaletten hoşlanmazlar. Bu sebepledir ki 
Hz. Ömer (ra) yönetiminden memnun olmayanlar tarafından şehit edilmiştir. Bu durumda 
yönetimin iyi veya kötü olduğunu belirleyen ölçü kamuoyunun çoğunluğudur.  

Evet, “çoğunluk yanılmaz.” Demokrasinin temel ölçüsü de budur. Ekseriyet bir 
yönetimden ve yöneticiden memnun ise, o yönetim iyidir.  

İyi yönetim hürriyetçi yönetimdir; baskıcı, buyurgan ve yönetilenlerin isteklerine ve 
ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir yönetim halkını memnun edemez. Memnun olmayan 
vatandaş da şevkli çalışmaz. Bu durumda üretim azalır, insanlar mutsuz ve fakir olduğu gibi o 
devlet de zayıflar. Devletlerin yıkılmalarının sebebi budur. 

İyi yönetim “riyaset-i şahsiye”nin olmadığı, hürriyet, kanun hakimiyetini esas alan 
meşveretle yönetimdir. Demokrasinin esası bu olduğu gibi, dinin, şeriatın emri de bu 
doğrultudadır.  

Yönetim şeklini elbiseye benzeten Bediüzzaman yönetici olan hükümeti de iyi bir 
adama benzetir. İyi yönetim iyi elbise, kötü yönetim ise yırtık ve pis bir libas gibidir. Elbise 
değiştiği, iyi elbise giydiği zaman o insan, o yönetici de iyi bir insan olacaktır.  

Bu sebeple Meşrutiyeti iyi bir elbise olarak gören Bediüzzaman’a “Sen Abdulhamid’in 
yönetimineitiraz ediyorsun, sonra onun getirdiği Meşrutiyeti bize övüyorsun. “İtiraz ettiğin 
şeye nasıl cevap veriyorsun?” dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi:  
“Ben libâsa ilişiyordum. Hükümet iyi bir adamdır. Pislerin libâsını giymişti. Biz o libâsı 

yırtmak ve yıkamak isterdik, olamadı. Zamana bıraktık; tâ yavaş yavaş yırtılsın. Evet, namazı 
kılıyordu, kıbleyi tanımıyordu; sonra tanıdı ve tanıyacaktır. Ehvenüşşerreyn, bir adalet-i 
izâfiyedir. Fakat kemâl-i telehhüf ile bağırıyorum ki, şiddete inkılâp eden fikr-i intikâmın 
tedâhülü ve heyecânâtı intâc eden tecrübesizlik, üzerimize emri şiddetlendirdi, pahalaştırdı. 
Muvakkaten, bir nevî karanlık çöktü. Emîn olunuz ki, çekilecektir” der. (Münazarat, 40.) 

Abdulhamid iyi bir insan idi; lakin istibdad elbisesini giymişti. Biz o libası yırtmak ve 
yıkamak istedik, olamadı. Zamana bıraktık; ta yavaş yavaş yırtılsın ve yeni güzel elbise 
giymek durumunda kalsın. Bu millet otuz sene bunu bekledi. Abdulhamid namaz kılıyordu, 
salih bir insan idi; ama adalet namazında kıbleyi tanımıyordu. Adalet yapayım derken 
zulmediyordu. Sonra Meşrutiyeti ilan ederek adalet kıblesini buldu. Ancak bunda da 
meşrutiyeti bilmeyen ve tanımayan, istibdada alışmış olan memurların ve askerlerin yanlışları, 
baskıları ile hürriyet tam tatbik edilemedi. Bu ise bir ehven-i şerdir. Ehven-i şer ise adalet-i 
izafiyedir. Yani, hayra ve iyi yönetime, hürriyete yavaş yavaş aılşılacaktır.  

Ama ne var ki, büyük bir üzüntü ile ifade etmek gerekir ki, bazı insanlardaki intikam 
duygusu şiddete dönüştü, meşrutiyet ve hürriyeti savunanlar da tecrübesizliklerinden 
heyecana kapıldılar ve sabırlı olamadılar, istibdad bu defa meşrutiyet adı altında hayatlandı, 
canlandı ve pahalı bedeller ödettirdi. Geçici bir karanlık çöktü. Ama, kesinlikle bu karanlık 
çekilecek ve sonu iyi olacaktır. Yeter ki meşrutiyetten vazgeçilmesin. 

 
 

 



 
İŞLER NEDEN DÜZGÜN GİTMEZ? 

 
Özel işlerimiz, ailemizdeki, kurumumuzdaki, devletimizdeki işler neden düzgün 

gitmez? Çalışmaktan gaye kazanmak, üretimin amacı geliştirmek ve fayda sağlamak, ülke 
yönetiminden gaye hürriyet içinde refah ve saadeti temin ederek halkı mutlu ve müreffeh 
yaşatmaktır. 

Ama; neden işler düzgün yürümemektedir? 
Bediüzzaman’a sorulan sorulardan birisi de budur. “Neden makine-i ahvâl güzelce 

işlemiyor?” 
Bediüzzaman bu soruya şöyle cevap verir: “Zîrâ tecrübe, hamiyet, nûr-u kalb ve nûr-u 

fikri cem’ edenler, vezâife kifâyet etmezler. Bâzı ehl-i gayret ve hamiyette, meyl-i tahrip 
meleke olmuş; tâmire pek alışık değildir. Bâzı ehl-i tecrübe ve tâmir ise, eskisine bir derece 
meyil ile, istidatları pek müsâit değildir. Demek, bize bir nesl-i cedîd lâzımdır.” (Münazarat, 
40-41.) 

Bir işin düzgün yürümesi için önce “tecrübe” gerekir. Yani, işe tecrübeli birisinin 
başkanlık etmesi gerekir. Bilgi yeterli değildir; çünkü, teorik bilgi pratik tecrübelerle sağlıklı 
hale gelir. Dünya şartları, insanların kalpleri devamlı değişir. Bu sebeple aynı bilgiler farklı 
yerlerde farklı sonuçlar doğurur ve bazen ters teper. Zaman ve zemini iyi tespit etmek ancak 
tecrübeye bağlıdır. 

İkinci şart “hamiyet” sahibi olmaktır. Yani, topluma ve çevreye faydalı olacak şekilde 
menfaat-i şahsiyesinden çok, başkalarının faydasını gözeterek iş yapmak gerekir. Hamiyet, 
menfaat-i şahsiyeyi menfaat-i umumiyeye feda etmek demektir. 

Üçüncü şart, “nur-u kalb” sahibi olmaktır. Yani, kalbinde kin, haset, kıskançlık, fesat, 
düşmanlık ve intikam duygusu beslememektir. Yaptığı işte samimi olmak ve önce Allah 
korkusunu hakim kılmak, sonra ibadet şuuru ile yapmaktır.  

Dördüncü şart, “nûr-u fikir” sahibi olmaktır. Düşüncesi hayırlı ve niyeti halis olmak, 
yapacağı işi iyi bilmek gerekir. “Yarım bilgi” verilen emeğin ve elde edilecek faydanın boşa 
gitmesine sebep olur. Yapılan masraf ve geçen zaman heba olur gider.  

Bu şartları taşıyanlar maalesef azınlıktadır. Yani, işin uzmanı az bulunmaktadır. Bir 
kısım çalışanlar gayretli ve hamiyetli insanlardır;  ancak onlarda tenkit ve tehrip alışkanlık 
haline gelmiştir, tâmire alışık değillerdir. Yaptıkları işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar.  

Bazı tecrübeliler de yeniliklere kapalıdır, kullandıkları teknoloji ve elde ettikleri tecrübe 
günümüz şartlarına uymadığı, değişen ve gelişen zamana ayak uydurmadığı için tecrübenin 
faydası olmaz. Zira tecrübe geçmişi anlatır; ama geleceğe faydası azdır. Çünkü gelecekte 
geçmişin şartları yoktur, şartlar değişmiştir. Bu sebeple tecrübelilerin de istidatları yeniliğe 
açık olmadığı için tecrübeleri fayda sağlamaz.  

Bütün bunlar yapılacak işlerin düzgün gitmemesini netice verir.  
Peki, bunları aşmanın ve düzeltmenin çaresi ve yolu yok mudur? Elbette vardır. Çaresi 

nedir? “Meşveret” yapmaktır. Zira, meşverette işin uzmanları, tecrübelileri, hamiyetli ve 
gayretlileri, nur-u kalb ve nur-u fikri taşıyanlar bulunur, mesele müzakere edilir ve “akıl için 
yol bir” olduğundan “ortak akıl” hâkim olur ve işler düzgün yürür. 

Bunun için Bediüzzaman hemen: “Bunu da cidden söylüyorum: Eğer, meşveret, 
şeriattan bir parmak müfârakat ederse, eski hâl yüz arşın ayrılmıştır” buyurarak meşverete 
havale etmekte, meşveretle karar alınarak işlerin yapılması gerektiğini ifade etmektedir. 
“Benim meşverete ihtiyacım yok, ben şeriatla amel ediyorum. Bu konuda ayet ve hadis var. 
Ben bu ayet ve hadise uyuyorum” demekle kişi yanılır. Çünkü, ayet ve hadisler esastırlar; ama 
onların pratik hayatta uygulanması için “usul” gereklidir. Meşveret bir usuldür, esasların 
uygulanması için yapılır. Esasların uygulama usulleri meşveretlerde belirlenir. Bu sebeple 
Peygamberimiz (asm) meşveretsiz iş yapmazdı.  



Nitekim yüce Allah “cihad” iznini verince Peygamberimiz (asm) bu emri uygulama 
usullerini belirlemek için meşveret yapmıştır. Meşverette nasıl cihad edileceği karara 
bağlanmış ve ona göre cihad yapılmıştır. Aksi taktirde uygulamada istenen sonucu almaz ve 
faydalı olmaz. 

 
 

 
 

 
MEŞVERETLE ALINAN KARARLAR ŞERİATA UYGUNDUR 

 
Peygamberimiz (asm) “İstişare eden pişman olmaz, iktisatlı olan fakir düşmez” 

(Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 2:280.) buyurmuşlardır. Evet, meşveret başarının ön şartıdır.  
- Neden? 
- “Bir ince teli, rüzgâr her tarafa çevirebilir. Fakat içtimâ ve ittihat ile hâsıl olan 

hablü’l-metin ve urvetü’l-vüskâ değme şeylerle tezelzül etmez. İcmâ-ı ümmet, şeriatta bir 
delil-i yakînîdir. Rey-i cumhur, şeriatta bir esastır. Meyelân-ı âmme şeriatta mûteber ve 
muhteremdir.” (Münazarat, 41.) 

Bir kişinin kendi bilgi ve anlayılına göre verdiği karar bir ince tel veya bir iplik gibidir, 
rüzgâr her tarafa çevirebilir. En küçük bir değişiklik, bir evham ve bir şüphe fikrinin 
değişmesine sebep olabilir. Fakat, tellerin ve iplerin bir araya gelmesi ile oluşan urgan ve 
halat, demir direk öyle basit vehimler ve şüphelerle sarsılmaz, eğilmez ve bükülmez.  

Bundan dolayıdır ki yüce Allah “Meşveereti ve şurayı” emretmiştir. (Şura, 38:42; Âl-i 
İmran, 3:159.) Alimlerin ittifak ettiği hususlar İslamda kesin delil ve şeriatın bir emri kabul 
edilmiştir. “Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir” (Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 1:379.) hadis-i şerifi gereği cumhurun görüşü dinde şerî delil sayılır. Kamuoyunun 
yöneldiği ve kabul ettiği hususlar dinde saygı ile karşılanır ve kabul görür. Bunun için 
toplumun güzel gördüğü ve örf haline getirdiği şeyler dinin hukuk alanında da kabul görür. 
Buna “Örfe uygun davran!” (A’raf, 7:199.) ayeti de delildir. 

Bediüzzaman hazretleri istişareyi siyasette ve yönetimde esas kabul eder. Bu sebeple 
meşveretin hakim olduğu, yasaların müzakere edilerek kabul edildiği “Meclis-i Mebusan” 
yönetimini meşveretin hakim olduğu bir yönetim şekli olarak kabul ederek meşrutiyete sahip 
çıkmıştır. Meclis-i Mebusan usulünün “Meşveret-i Şer’iye” olduğunu savunmuştur.  

“İşte, bakınız: Eski padişahların irâdesini, Ermeni rüzgârı ve ecnebî havası veya 
vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. O da, sükûta rüşvet-i mâneviye olarak, birçok ahkâm-ı 
şeriatı feda ediyordu. Şimdi kapı açıldı; fakat, tamamı ileride. Üç yüz ârâ-i mütekâbile ve 
efkâr-ı mütehâlife hak ve maslahattan başka birşey ile musâlâha etmez veya sükût etmezler. 
Hak ve maslahat ise, şeriatta esastır.” (Münazarat, 41.) 

“Rey-i vahid” ve “riyaset-i şahsiye” ile devletin yönetildiği padişahlar döneminde ve 
özellikle Abdulhamid’in “Meclis-i Mebusanı” tatil ederek Yıldız Sarayı’ndan ülkeyi yönettiği 
30 sene boyunca Ermeni rüzgârı, batılı devletlerin baskısı ve kendi vehminin kendisini 
yanıltması ile pek çok yanlış kararlar alındı. Şimdi Hürriyet ve Meşrutiyetin ikinci defa ilanı 
ile yeniden “Meclis-i Mebusan”ın açılması sonucu meşveret yeniden tesis edilmiş oldu. 
Üçyüzden fazla farklı fikir ve görüşe dahip olan hür mebuslar anacak hak ve maslahat olan 
hususlarda ittifak ederler. Çoğunluk yanlışta birleşmez. Yanlışı gördükleri zaman sukut 



ederek kabul etmezler. “Hak ve Maslahat” dinde, İslam hukukunda esastır. Pek çok dini ve 
şer’î hükümler hak ve maslahat üzerine bina edilir. “Mesalih-i Mürsele” dört mezhebe göre 
şeriatın ve hukukun kaynaklarından birisidir. Dolayısıyla Meclis-i Mebusanın aldığı kararlar 
ve çıkardığı kanunlar uyulması gereken şeriatın bir esasını teşkil eder. 

“Fakat “Zarûretler haramları mübah kılar” kâide-i şer’iyesince bâzan haram 
bildiğimiz şey, ilcâ-i zarûretle vâcip olur. Taaffün etmiş parmak kesilir; tâ el kesilmesin. 
Selâmet-i millet, cevher-i hayata tevakkuf etse, vermekten tevakkuf edilmez; nasıl ki, edilmedi. 
Dünyada en acîb, en garibi, rûhunu iftiharla selâmet-i millete fedâ edenlerden, bâzan 
garazında menfaat-i cüz’iye-i gurûriyesinde buhl eder, vermiyor.  

Demek, şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri, muvâzene ile zarûreti nazara alarak, 
müdakkikâne meşrûtiyeti şeriata tatbik etmek istiyor. Diğeri de, muvâzenesiz, zâhirperestâne, 
çıkılmaz bir yola sapıyor.” 

Dinin ve şeriatın kurallarından birisi de “Zaruretlerin haramları mübah ve helal kılması” 
kuralıdır. Ancak bunun sınırı zaruret miktarı kadar olmasıdır. Zamanın ve şartların gereği 
geçici olarak haram bilinen bir şey helal olur. Ölüm tehlikesi varsa haram maldan zaruret 
miktarı yemek caiz olduğu gibi... Kangren olmuş parmak kesilir ki el kesilmekten kurtulsun. 
Aynı şekilde milletin kurtuluşu savaşmak ve ölmekte ise ölüm tercih edilir, ölen şehit olur ve 
millet kurtulur. Askerler ölecek diye savaştan kaçılmaz. Ama ne var ki bazı benciller vardır 
ki, sözde millete ruhunu feda edeceğini ifade ettiği halde en küçük şahsî menfaatine cimrilik 
ederek maldan dahi fedakârlık etmez.  

Öyle ise, “Şeriat isteyenler iki nevidir.” Birincisi, dengeli ve ölçülü bir şekilde günün 
şartlarını, imkanlarını ve zaruretleri nazara alarak meşrutî, demokratik yönetimi şeriata tatbik 
etmek ister. Şeriat namına meşrutiyete ve demokrasiye sahip çıkar. Diğeri de dengesiz, 
ölçüsüz, eskiye kıyas ederek, günümüzün şartlarını dikkate almayarak, ayet ve hadislerin 
zahiri manalarını nazara alır, maksadını, amacını ve hakikatini araştırmaz ve çıkılmaz yollara 
girer. Bu şekilde dine bilmeyerek zarar verir. Dinde hassastır; ama aklını çalıştırmaz. Dinin 
akla verdiği değeri ve yüklediği görev ve sorumluluğu idrak edemez.  

 
 

 
 

MEŞVERETTE GAYR-İ MÜSLİMLERİN REYİ SAHİHTİR 
 
Demokrasilerde müslüman ve gayr-i müslim ayırımı yapılmaz. Seçime herkes katılır ve 

kanun karşısında müslim-gayr-i müslim eşit haklara sahiptir. Demokratik yasalara göre 
vatandaş olarak seçme ve seçilme haklarına sahiptir, “Meclis-i Mebusana” ve TBMM’ye de 
girerler. Bu durumda müslüman olmayanların görüşlerine uymak doğru olur mu, olmaz mı?  

Asırlarca gayr-i müslimlere ikinci sınıf insan gözü ile bakılan Osmanlı devletinde 
Tanzimat ile eşit haklar verilmesi, askerlik ve memuriyet gibi görevelere getirilmesi 
müslümanlar tarafından “şeriata aykırı” görüldüğü için Bediüzzaman’a sorarlar “Meclis-i 
Mebusânda Hıristiyanlar, Yahudîler vardır; onların reylerinin şeriatta ne kıymeti vardır?” 

Bediüzzaman cevap verir: “Evvelâ, meşverette hüküm ekserindir. Ekser ise, 
Müslümandır, altmıştan fazla ulemâdır. Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. 
Demek, hâkim İslâmdır.  

Sâniyen: Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın 
reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-



i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir. Ammâ ahkâm ve 
hukuk ise, zâten tebeddül etmez; tatbikat ve tercihâttır ki, meşverete ihtiyaç gösterir. 
Mebusların vazifesi, o ahkâm ve hukuku sû-i istimâl etmemek ve bâzı kadı ve müftülerin 
hilelerine meydan vermemek için bâzı kânunları yapmak, etrâfına sur etmektir. Aslın tebdiline 
gitmek olamaz; gidilse, intihardır.” (Münazarat, 42.)  

Öncelikle endişe edilecek bir durum yoktur. Çünkü, meşverette kararlar çoğunluğa göre 
verilir. Çoğunluk ise müslümandır. Altmıştan fazla din alimi bu mecliste vardır. 
Milletvekilleri hürdür, kimsenin baskısı altında değildir; olmamalıdır. Hiçbir tesir altında 
olmamaları gerekir. Öyle ise İslam hakimdir.  

İkinci husus, saati tamir etmekte, makineyi işletmekte sanatkar olan bir Yahudi ve 
Ermeninin görüşü geçerlidir. Sanatta esas olan salahat değil, maharettir. Şeriat ve din bunu 
reddetmez. Meclis-i Mebusanda görüşülen meseleler siyaset ve iktisada ait hususlardır. 
Ülkenin iyi yönetimine, iktisat, kalkınma ve refaha ait meselelerin müzakeresi yapılır. Bunun 
ise faydası tüm ülke vatandaşlarına aittir. Bunda kabul edilmeyecek ve reddedilecek bir husus 
yoktur. Temel hak ve hürriyetlerin korunması esastır. Buna ait ahkam ve hukuk değişmez. 
Ancak adaletin gereği olan yasaların uygulanması konusundaki tatbikat ve tercihattır ki 
meşverete ihtiyaç gösterir. Mebusların vazifesi Temel Hak ve Hürriyetlere ait hukukî 
meseleleri ve kanunları uygulamak ve korumak için gerekli tedbirleri almak, uygulamada 
yanlışlık yapan memurların yanlışlarına ve haksızlıklarına engel olacak yasaları yapmaktır. 
Yoksa hürriyet ve adaleti ortadan kaldıracak temel hükümleri değiştirmek değildir.  

Bu sebeple gayr-i müslimlerin Millet Meclisinde bulunması ve görüşlerinin alınması 
dinen de doğrudur ve fikirleri ve görüşleri muteberdir. Bunda sakınılacak ve endişe edilecek 
bir durum yoktur. 

Bu defa Bediüzzaman’a sorarlar “Meclisin görevi adaleti sağlamaktır, iktisadi 
meselelerdir diyorsun. O halde Neden tekâlif-i devlet, fukarâ üstünde hafifleşmedi?” 

Bediüzzaman bu haklı suale de şöyle cevap verir: “Bir fark vardır: Eskide vâridât zâyi 
olur giderdi, şimdi millet rakîbdir. Demek, evvel suya ve şûristana atılır idi, şimdi tarlaya 
atılıyor veya atılacaktır. İşte, bir nevi hafiflik...” (Münazarat, 42.) 

Evet, devletin halktan topladığı vergi azalmadı; fakir fukaraya belki daha ağır vergiler 
gelmiş olabilir. Ancak eski istibdad döneminde devletin gelirleri suya, sele gider, boşa 
harcanır ve çöle akıtılırdı. Şimdi ise millet denetlemekte ve hesap sormaktadır. Hükümet 
erkanı da her seçimde halka hesap vermek durumunda olduğu için milletin faydasına, yani, 
tarlaya atılacaktır. İşte bu sizin için bir hafifliktir. Verdiğiniz vergiler sizin faydanıza 
harcanacak ve sizler refahtan daha fazla pay alacaksınız ve zengin olacaksınız. Bu sizin için 
faydalı olacaktır.  

 
 

 
 
 
 



DEMOKRASİLERDE HAKİMİYET MİLLETE AİTTİR 
 
Bir devlette farklı ırklar ve milletler bulunabilir. Her millet milli duygulara sahiptir. Zira 

her baba evladının, her kavim ve kabile kendi kavim ve kabilesinin yükselmesini ve ileri 
gitmesini ister. Hatta diğer milletlerden, kavim ve kabilelerden daha üstün olmasını arzu eder 
ve bunun için çalışır. Buna “Hamiyet-i milliye” denir.  

Hamiyet-i milliye çalışma şevki verdiği, üretime ve kalkınmaya, refah ve zenginliğe, 
medeniyet ve kültüre büyük katkılar sağladığı için müstahsendir, övgüye ve teşvike layıktır. 
Bu ırkçılık değildir. Her milletin bu duygulara ihtiyacı vardır. Böylece müsbet rekabet ile her 
millet kendi benliğini korumakla beraber ortak değerler olan medeniyete, kültüre, iktisada ve 
kalkınmaya, zenginlik ve refaha katkı sağlar.  

“Hamiyet-i cahiliye” denilen ve Kur’an-ı Kerimde yasaklanan ırkçılık ise, başka 
milletleri yutmakla beslenen, kültüre, medeniyete, iktisat ve kalkınmaya faydası olmayan, 
kuru bir üstünlük davası ile başkalarının ürettiği değerleri ve serveti gasbederek yaptıkları 
zulümlerle övünmektir. Bu zulmün kaynağı, temeli ve kendisi olduğu için Kur’an bunu 
yasaklamıştır. 

Peygamberimize (asm) “Irkçılık nedir?” diye sorulduğu zaman “Kişinin kavim ve 
kabilesinin yaptığı zulümleriyle övünmesidir” (Ebû Dâvûd, Edeb, 112; Müsned, 4: 107, 160.) 
buyurmuşlardır. Yoksa kişinin, ailesini, akrabasını, kavim ve kabilesini ve milletini sevmesi, 
onların başarıları ile övünmesi, onların diğer milletlerden daha ileri gitmesini istemesi ve 
bunu teşvik etmesi istenen, övülen ve olması gereken “Hamiyet-i milliye” duygusudur.  

Osmanlı devletinde onlarca ırk ve millet vardı ve devlet onlara adil bir şekilde muamele 
ediyordu. Ancak pek çok haksızlık ve zulümler de yaşanmıyor değildi. Bunların bir kısmı 
memur ve idarecilerden, bir kısmı da toplumun kendisinden kaynaklanıyordu ve bu 
istenmeyen bir durumdu. Devlet de bunu adil bir şekilde çözmeye çalışıyordu; ancak 
yönetime istibdad hakim olduğu için başarılı olamıyor ve şükayetlerin önünü alamadığı gibi 
adaleti de sağlayamıyordu. 

Bu sebeple doğudaki aşiret ağaları ve medrese hocaları ile tarikat şeyhleri “Şu hükûmet 
ve Türkler nasıl olsalar, biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Başımızı kaldırıp onların 
üzerinden âleme temâşâ etmek ve ellerimizi onlarla beraber sâfi suya uzatmak, kendimizi de 
bir kavim olduğumuzu göstermek nâsıldır? Zîrâ hükûmet ve İstanbul daha bulanıktır” dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi: 
“Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmmenizin misâl-i mücessemi olan 

mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her 
kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız. 

Size bir misâl söyleyeyim:  
Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tegayyürât olursa, her tarafa da 

sirâyet eder. Fakat yüz pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve 
onlara tâbîdir. Faraza, o havuz tamamen tegayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa 
da, çeşmelere tesir etmez – eğer pınar, pınar olursa. – İşte, bakınız: İstibdâdın hükmünce, 
İstanbul ve hükûmet belağbaşı idi; şikâyette hakkınız vardı. Şimdi ise hakîkat îtibâriyle 
bilkuvve, İstanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zeynâbdır veya öyle olmak lâzımdır. Pınar 
bizlerdedir ve bizde olmak gerektir.  

Ey Kürtler! Görüyorum ki, bizde pınar yoktur. Onun için, uzaktan gelen taaffün eden 
bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdâdı görüyoruz. Öyle ise, gayret ediniz, çalışınız; sebeb-i 
saadetimiz olan meşrûtiyeti takviye için, fikr-i milliyeti haffâr yapıp, mârifet ve fazîleti eline 
veriniz. Şu yerlerde de bir küngân atınız; tâ bir kemâlât pınarı bizde de çıksın. Yoksa dâimâ 
dilenci olacaksınız, ya susuzluktan öleceksiniz. Hem de, dilencilik para etmez. İnsan dilenci 
olursa, nefsine olsun. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tenbeldirler. Eğer siz insan 



olsanız, hükûmet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıkları dokunmaz, 
fakat iyilikleri gelir” dedi.  

Meşrutiyet ve onun gelişmiş şekli olan demokrasilerde hakimiyet millete aittir. Milletin 
seçtiği ve meclise gönderdiği milletvekilleri yönetim ehakimdir. Milletvekilleri halkın içinden 
ve halkı temsilen meclise gittikleri için halkın istek ve arzularını dile getirecekler ve yasalar 
buna göre çıkacak, halkın vergileri de milletin menfaatine harcanacaktır. Bu durumda 
hükümet halkın hizmetinde olacaktır. İşte peygamberimizin (asm) “Kavmin efendisi ona 
hizmet edendir” (Deylemî, Müsned, 2: 324; Keşfu'l-Hafa, 1: 463.) hadisinin uygulaması ve 
hayatı geçmiş şeklidir. Bu sebeple Bediüzzaman daha sonra “Kavmin efendisi ona hizmet 
edendir. Yani, memuriyet, emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, 
hürriyet-i vicdan İslamiyetin bu kanun-i esasisine dayanabilir” (Emirdağ Lahikası, 2:162.) 
demiştir.   

Durum böyle olunca demokrasiye sahip çıkmak yerine hükümetten şikayet etmek 
yanlıştır. Demokrasiye ve seçtiğiniz milletvekillerine sahip çıkıp onlar vasıtası ile haklarınızı 
savunmalısınız. “Hukukunu bilmeyen ehl-i hamiyeti de müstebit eder” (Münazarat, 64.) 
kaidesince suçu hükümete atmakla çok aldanırız. 

Bu meseleyi bir misalle anlatan Bediüzzaman şöyle devam eder: 
“Yukarıda bulunan bir havuzdan gelen sudan faydalananlar şayet havuzda bir değişiklik 

olsa, havuz bulansa herkes bundan müteessir olur. Ancak havuz aşağıda olsa, çeşme ve su 
kaynakları yukarıda olsa ve havuzu beslerse havuz ne kadar bulanık ve kirli de olsa çeşmelere 
hiçbir zararı olmaz. İstibdad döneminde İstanbul su başı idi, her şey size oradan geliyordu. 
Şikayete hakkınız vardı. Ama şimdi meşrutiyet ve demokrasi döneminde pınar sizdedir, 
İstanbul ve hükümet göldür, sizden akan sularla o göl dolacaktır. Ama ne yazık ki bizde pınar 
yoktur. Havuza su göndermiyorsunuz. Eskisi gibi oradan gelecek suyu bekliyorsunuz.  

Öyle ise gayret ediniz. Bizim sebeb-i saadetimiz demokrasidedir. İstibdaddan herkesten 
çok biz zarar görüyoruz. Sizler demokrasiye sahip çıkmalısınız. Demokrasiye güç vermek ve 
güçlendirmek için “fikr-i milliyetle” kazarak bir pınar çıkarmaya çalışınız. Marifet ve 
faziletten bir pınar yapınız. Su borusu ile o havuza gönderiniz. Ta ki bizde de bir kemalât 
pınarı çıksın. Yoksa her zaman dilenci olacak, başkalarına muhtaç olacaksınız veya 
susuzluktan öleceksiniz. Hem de dilencilik yapmakla bir şey elde edemezsiniz. İnsan bir şeyi 
isteyecekse önce kendisinden istemeli ve ihtiyacını gidermek için gayret etmeli, elindeki 
imkanları iyi kullanmalı ve çalışmalıdır.  

Hem de merhamet dilencileri ya tenbeldirler veya haksızdırlar. Hak etmedikleri şeyleri 
isterler. Hak etmediğiniz şeyi de almaya hakkınız yoktur. Şayet siz insan olsanız, Türkler ve 
başkaları ne olursa olsun size kötülükleri gelmez, size daima iyilikleri gelir. Öyle ise siz 
çalışkan, hamiyetli ve kamil iyi insan olmaya gayret ediniz” der.  

“Neden iyilik gelsin, fenâlık gelmesin? İkisi arkadaştır” dediklerine cevaben de “Yahu! 
Dedik: Şimdi, hükûmet ve İstanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacaktır. Havuz ise, 
aşağıdadır. Fenalık sakîldir, yukarıya yuvarlanmaz-cehâletle cezb etmemek şartıyla. – İyilik 
nurdur, yukarıya akseder” (Münazarat, 44.) buyurarak cevap verir. 

 

 
 
 



 
SİYASET ve DEVLET DİNE ZARAR VEREMEZ 

 
Din siyasetten ve devletten bağımsızdır. İnsanların akıllarına, kalplerine ve vicdanlarına 

hitap eder. Dindar insan Allah’tan korkan, Allah’a hesap vereceğine inanan insandır. Allah’a 
itaat ve ibadet ederek Allah’ın memuru ve askeri olduğuna inanan bir insan hürdür. Kimseye 
bağlı ve bağımlı değildir. Hiç kimsenin tahakkümüne ve baskısına boyun eğmeyeceği ve 
zillete düşmeyeceği gibi, hiçbir zayıfa da tahakküm ederek onu tezlil etmez. 

Din, insanları Allah’a bağladığı için hiçbir güce ve devlete bağlı değildir. Bilakis 
yöneticiler dine inanmak ve bağlanmak durumundadır; ama ne var ki dünyada güçlüler 
iktidara gelerek mazlumlara ve zayıflara tahakküm ettikleri için Peygamberler Allah’ın emri 
ile yöneticileri Allah’a imana ve Allah’tan korkmaya davet ederek ahirette cehennem azabı ile 
korkutmuşlardır. Yöneticiler de Peygamberlere inanmadıkları gibi, sanki din onların 
ellerinden saltanatlarını alacak endişesi ile dine baskı yapmışlar, peygamberleri öldürmüşler, 
inananlara zulmederek inançlarından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bu sebeple tarih boyunca 
din devletten bağımsız olarak, devlete rağmen var olmuştur. 

Durum böyle olduğu halde dinin korunmasını devlete havale edenler veya dini devlet 
koruyor zannedenler sordular:  

- Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?  
Bediüzzaman cevap verdi: “İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; 

göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Hem de, mağlûp 
biçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimat 
edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir; yoksa efkâr-ı âmme-i milletin 
arkasındaki hissiyat-ı İslâmiyenin mâdeni olan, herkesin kalbindeki şefkat-i imâniye olan 
envâr-ı İlâhînin lemeâtının içtimalarından ve hamiyet-i İslâmiyenin şerârât-ı neyyirânesinin 
imtizacından hasıl olan amûd-u nuranînin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha 
iyidir, siz muhakeme ediniz.” (Münazarat, 45.) 

İslamiyeti her yeri aydınlatan ve ısıtan güneşe benzeten Bediüzzaman hiç kimsenin onu 
üflemekle söndüremiyeceğini ifade eder. Göz yummakla da gece olmaz, gözünü kapayan 
ancak kendisine gece yapmış olur. Devlet kendisini koruyamıyor ki dini korusun. 
Düşmanlarına mağlup olmuş çaresiz bir reis ve ona yaltaklık eden memurlar, emirle hareket 
eden ve emri sorgulamadan uygulayan mantıksız askerlere güvenip dinin himayesini onlara 
bırakmak ne derece doğrudur ve onlar nasıl dini koruyacaklar?  

Din tüm insanların ve insanlığın ortak değeridir. Onu korumak her inanan insanın 
görevidir. Herkesin kalbinde Allah’a imandan kaynaklanan din duygusu ve bu duyguyu 
besleyen şefkat-i imaniye ve din gayretinin oluşturduğu nuranî direk ve elmas kılıçtır ki dini 
koruyacaktır.  

“Evet, şu amûd-u nuranî, (HAŞİYE)1 dinin himayetini, şehametinin başına, murakabenin 
gözüne, hamiyetinin omzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemeât-ı müteferrika, tele’lüe 
başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizaç edecektir. Fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: 
Hiss-i dinî, bâhusus din-i hakk-ı fıtrînin sözü daha nâfiz, hükmü daha âlî, tesiri daha şedittir.” 
(Münazarat, 46.) 

Herkesin kalbindeki imanın nurundan kaynaklanan, “hamiyet-i İslamiye” yani, din 
gayreti her yerde yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başlamıştır. Yavaş yavaş birleşerek 
güçlenecektir. Sosyologlar, psikologlar ve ilim adamları “Hak ve fıtrî olan dinin sözü daha 
geçerli ve insanlar üzerindeki tesiri daha mükemmeldir, hükmü daha geçerli olduğu 
konusunda ittifak etmişlerdir. Öyle ise dinin himayesini her mü’min üzerine alacaktır. Bu 
konuda ne devlete ve ne de başkasına güvenmek doğru değildir.  

 
1 Risale-i Nur’u hissetmiş ki, üç sayfa ile cevap veriyor. Fakat siyaset perdesi başka renk vermiş.  



“Elhasıl: Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim: 
Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. ?imdi herbiriniz, bazı koyunları bir 
çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri 
değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları 
müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i 
kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, 
koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız 
cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba Mâmehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır 
değil midir? Evet, ruhları ağlamak istedi, biri bahane oldu, ağladılar.  

Evet, evet, neam, neam. Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin 
şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira, kâinatı nağamatıyla raksa getiren 
hakaikin esrarını ihtizaza veren musika-i İlâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen güm güm eder. 
(Münazarat, 46-47.)  

Din konusunda endişe eden kimsenin endişesi “Örümcek ağı gibi” zayıf düşen 
cehalettir. Kişi dini bilmediği ve dini korumanın her mü’nine ait bir vazife olduğunu 
anlamadığı için cahilliğinden din namına korkmaktadır. Gerçekte devlet yöneticilerin heva ve 
hevesine uymadığı için daime dine müdahale edilmiş ve değiştirilmek, hevese ve nefsin 
arzularına uydurulmak istemniştir. Din adamlarına ve dindarlara baskı yapılmıştır. Ama yüce 
Allah insanların en zayıfları ile bu dini korumuştur. Dini bozmaya çalışan devlet ve devletin 
kurumları olmuş; ama onu güçlendiren Allah’ın iradesi ile Allah korkusu taşıyan din adamları 
olmuştur. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii İmam-ı Rabbanî, Mevlânâ Celaleddin, Abdulkadir 
Geylanî, Mevlânâ Halid-i Bağdâdî ve Bediüzzaman Said Nursi gibi büyük insanlar bozulmak 
istenen dini güçlendirmişlerdir. Bunu yaparkend de devlete rağmen yapmışlardır. Devlet dini 
güçlendirmeye çalıştıkları için bu büyük insanları hapsetmiş, işkence etmiş, hatta öldürmeye 
teşebbüs etmişlerdir. 

Bu sebeple devletin dini koruduğu, devletin zayıflaması ve yıkılması ile dinin zarar 
göreceği endişesi yersizdir. Ayrıca dini koruduğunu iddia eden Osmanlı Devleti yıkıldığı 
zaman din daha fazla dünyaya yayılmıştır. Osmanlı sınırlarını aşarak tüm Hür dünyaya 
yayılmıştır ve yayılmaya devam edecektir. 

Öyle ise; “Padişahların padişahı olan Sultan-ı Ezelî, Kur’ân denilen musika-i İlâhiyesi 
ile umum âlemi doldurarak kubbe-i âsumanda şiddetli ses getirmekle, sadef-i kefh-misâl olan 
ulema ve meşâyih ve hutebânın dimağ, kalb ve femlerine vurarak, aks-i sadâsı onların 
lisanlarından çıkıp seyir ve seyelân ederek, çeşit çeşit sadâlarla dünyayı güm güm ile ihtizaza 
getiren o sadânın tecessüm ve intibaıyla; umum kütüb-ü İslâmiyeyi bir tanbur ve kanunun bir 
teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve herbir tel, bir nev’iyle onu ilân eden o sadâ-yı semavî ve 
ruhanîyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen; acaba o sadâya nispeten sivrisinek gibi 
bir emîrin demdemelerini ve karasinekler gibi bir hükûmetin adamlarının vızvızlarını işitecek 
midir?  

Elhasıl: İnkılabı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın dinde hissesi, beytü’l-
ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâşa düşürttürür. Zira 
itimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükûmetin cebinden 
zannettiğinden; kalbini, aklını da hükûmetin kesesinden tahayyül eder, korkar.” (Münazarat, 
47-48.) 

Din Allah’a ve ahirete iman, Allah’ın emirlerine itaat ve mahlukâta şefkatle etmektir. 
Allah’ın emri olarak bunlara uymayan, devletin baskısı ile, devlet adamlarının iradesi ile 
uyacak mıdır? Korkunun sebebi Bediüzzaman’ın ifades ile örümcek ağına benzer cehalet, 
cehaletten kaynaklanan taklit ve nefsine güvenmeyerek acizliğinden dünya saadetini 
hükümetin cebinden zannettiği gibi kalbini ve aklını da hükümetin kesesinden hayal ederek 
korkmaktadır. 

 



HÜRRİYETİ ve DENOKRASİYİ KİMLER İSTEMEZ 
 
Hürriyetin ilk kuralı söz ve konuşma hürriyetidir. İnsanlar konuşmaktan korktuğu bir 

yerde hürriyet yoktur. Konuşma hürriyetinin olmadığı yerde, doğru söylediğiniz zaman 
başınıza bir tehlike gelecek korkusu varsa, orada adaletten söz edilemez. Zira size haksızlık 
yapanın adını vermekten korkuyorsanız adaleti nasıl temin edeceksiniz? 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1909’da “Divan-ı Harb-i Örfîde” istibdadın 
dehşetinden bahsederken Meşrutiyetin birinci şartının “Hürriyet-i kelâma serbestî vermek” 
(Tarihçe-i Hayat, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 101; İşaratu'l-İ'caz, 228.) gerektiğini ifade eder.  

Meşrutiyetin, parlamenter sistemin dine ve şeriata uygun olduğunu anlatmak için gittiği 
doğuda Bediüzzaman’a sorarlar: 

- “Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?”  
Cevap verir: 
- “Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, 

mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti 
inciten bir cemiyettir.” (Münazarat, 48.) 

Hürriyeti istemeyenlerin başında “cehalet ağa” gelmektedir. Cehalet ağa gibidir, 
kendisinden başkasına söz hakkı vermek istemez. Konuşmak isteyeni susturur. Onun istediği 
şey “Buyur ağam!” “Emret ağam!” sözlerini dinlemektir.  

İkincisi, “inat efendidir.” Gerçekten inat da efendi gibidir. Bir konuda bir şey söylemiş 
ise onun üzerinde ısrar eder. Siz ne söylerseniz söyleyin o bildiğinden şaşmaz.  

Üçüncüsü, “garaz beydir.” Garazkar takip ettiği bir amacı ve başkasına üstünlük 
iddiasına olan kişidir. Başkalarını üstünlüğünü kabul etmez. Bey gibi kendi düşüncesinin 
kabulünde ısrar eder.  

Dördüncüsü, “intikam paşadır.” Başkasından zarar görmüş ve onu düşman olarak kabul 
etmiş olan kişi paşa gibi nefsinin arzusu üzere yediremediği bir şeyi affetmek istmez, intikam 
almaya çalışır.  

Beşincisi, “taklit hazretleridir.” Mukallit, değer verdiği ve herkesten üstün gördüğü, 
hocası, şeyhi ve büyüğünün yaptığının en doğru olduğunu kabul ettiği için ona uyar, onun 
emrinden çıkmaz ve onun yaptığını yapar. Başka fikir ve düşüncelere tamamen kapalıdır.  

Altıncısı, “mösyö gevezeliktir.” Geveze olanlar her şeyi bildiğini iddia ederek her 
mecliste kimseye söz hakkı vermez, devamlı kendisi konuşur, fikir sahiplerinin sözünü keser, 
her fikre bir bahane bulur ve kendi fikrinin kabul edilmesinde ısrar eder.  

Bu sıfatlara haiz olanlar meşvereti kabul etmez, hürriyeti ve meşrutiyeti takdir etmezler. 
Fikirleri beğenmezler ve işleri güçleri tenkit ile fikirleri karıştırmak, her güzel düşünceye bir 
bahane bulmaktır. “Bunu daha önce denedik sonuç alamadık...” “Eski köye yeni adet mi 
getireceksiniz?” “Bu fikirden bir şey çıkmaz..” “Eskiden böyle bir şey mi vardı?” gibi pek çok 
bahanelerle meşveretin sağlıklı yürümesini, demokrasinin sağlıklı işlemesini istemezler.  

Bunların başka özellikleri yok mudur? Elbette vardır. Onu da Bediüzzaman şöyle 
açıklar: 

“Benî beşerde ona intisap eden, bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine fedâ 
etmeyen, hem de menfaatini ızrar-ı nâsta gören, hem de muvazenesiz, muhakemesiz mânâ 
veren, hem de meyl-i intikam ve garaz-ı şahsîsini feda etmediği halde mağrurane millete 
ruhunu feda etmek dâvâsında bulunan, hem de beylik veya tavâif-i mülûk mukaddemesi olan 
muhtariyet veya istibdad-ı mutlak mânâsıyla bir cumhuriyet gibi gayr-ı mâkul fikirlerde 
bulunan, hem de zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve meşrutiyetin birinci ihsanı olan af 
ve istirahat-i umumiyeyi fikr-i intikamına yediremediğinden, herkesin âsabına 
dokundurmakla, tâ heyecana gelip terbiye görmekle teşeffi isteyenlerdir.” (Münazarat, 49.) 

İnsanlık aleminde hürriyeti ve demokrasiyi istemeyenler bir dirhem zararını bin lira 
milletin menfaatine feda etmeyen; ama bu iddiada bulunan. Menfaatini insanların zararında 



gören... Hem de dengesiz, ölçüsüz, aklî muhakemeden noksan şekilde olaylara anlam 
vermeye çalışan... Hem de düşmanlığı esas alarak intikam almaya çalışan, düşmanlıklarını 
terk etmediği halde millete ruhu feda edeceğini iddia ederek konuşan... Beylik ve tevaif-i 
müluku, bölünmeyi ve parçalanmayı netice verecek olan muhtariyeti, milletlerin 
bağımsızlığını, istibdad-ı mutlak anlamındaki cumhuriyeti istemek gibi akla ziyan iddialarda 
bulunan... Zulüm görüp kin bağladığı için hürriyet ve demokrasinin birinci özelliği olan af ve 
istirahat-i umumiyi kendi intikam fikrine yediremediği için herkesin asabına, sinirine 
dokundurmakla heyecana getirip terbiye için baskı ve istibdadı netice verecek girişimlerde, 
kalkışmalarda, ihtilal teşebbüslerinde bulunanlar hürriyet ve demokrasiyi istemezler. 

Bunun üzerine sodular: 
- “Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhâhımız gibi görünüyorlar.” 

Sen neden bunların tamamına kötü diyorsun. Halbuki onlar bizim hayrımıza çalışıyor 
görünüyorlar. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Hiçbir müfsid 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 ifsad 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.” (Münazarat, 
49-50.) 

Bediüzzaman aklı çalıştırma dersi verir. insanlığı fesada verenlerin “Ben sizi ifsat 
edeceğim” diye fesat çevirmez. Ayran satan hiç kimse “ayranım ekşidir” diye satmaz. Ayrının 
ekşi olup olmadığına siz karar vermelisiniz. Sizler akıllı insanlar olun ve Allah’ın verdiği aklı 
çalıştırın. Söylenen sözleri ölçüye, mihenge vurun. Çok silik sözler vardır ki ticarette gezer. 
Her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyin. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Her 
duyduğu sözü doğru kabul edip başkalarına yaymak kişiye günah olarak yeter” (Müslim, 
Mukaddime, 5.) buyurmuşlardır.  

Bediüzzaman “Benim sözümü bile bana güvenerek kabul etmeyiniz. Belki ben de 
bilmeyerek sizleri ifsat etmiş olabilirim. Her söylenen sözün kalbinize girmesine izin 
vermeyin, hayalde iken ölçüye vurun. Altın çıkarsa kalbe koyun. Bakır çıkarsa çok gıybeti 
üstüne ve bedduayı da arkasına takın sahibine iade edin, gönderin” der. 

Onlar derler ki:  
- Neden hüsn-ü zannımıza su-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski hükûmetler seni 

haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müdaheneci edemediler. Zira seni 
hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş 
vereceklerdi, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Demek hak 
taraftarısın.”  

Bediüzzaman cevap verir: 
- “Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı 

âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir 
müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.” (Münazarat, 49-50.) 

Bediüzzaman hazretleri çetin imtihanların tamamını yüzünün akı ile vermiş, hak ve 
hakikat yolunda her şeyini feda etmiş birisidir. Bunu bildikleri için ona “Bediüzzaman” 
demişlerdir. Ne padişahlardan korkmuş, ne müstebitlere boyun eğmiş ve ne de Jön Türklere, 
İttihat ve Terakkicilere eyvallah demiştir. Hapisler, idam sehpaları onu hak bildiği yoldan 
çevirememiş ve sesini kesememişlerdir. Rüşvet-i kelam olarak teklif ettikleri büyük maaş ve 
rütbelerin hiçbirisini kabul etmemiştir. Bu sebeple “Biz sana hüsn-ü zan ediyoruz; ama sen 



bunu kabul etmiyorsun! Çünkü sen her zaman zaman hakkın tarafında olduğunu ispat ettin” 
dedikleri zaman Bediüzzaman mükemmel bir ölçü veriyor.  

- “Hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Hakkın hatırı bütün hatırlardan 
daha yücedir. Fakat bunu kabul edemem. Çünkü bilmeden de olsa bir müfside bir dessasa 
hüsn-ü zan etmiş olabilirsiniz. Bu konudaki ölçü “Delil ve akıbete bakmaktır.” Deliller 
Kur’an ve Sünnete, akla, mantığa aykırı olmamalı. Sonucu da hayrı ve iyi olanı netice 
vermeli. Başı iyi gibi görünen ama sonucu fena olan çok şeyler vardır. Sonucu iyi çıkan; ama 
başlangıçta kötü gibi görünen hususlar vardır. Ki baştaki kötü gibi görünen husus şayet sonu 
iyi netice veriyorsa buna “Ehven-i şer” denir. Kangren olan parmağı kesmek, cihada asket 
göndermek gibi...  

Bu temel ölçüyü Peygamberimiz (asm) şöyle koymuştur. “Ameller sonuçlarına göre 
değerlendirilir. Siz sonucunu düşünmeden bir işe başlamayınız. Ya Rabbi, amellerimizin 
sonuçlarını iyi eyle!” (Buhârî, Kader, 5; Rikak, 33.) buyurmuşlardır. Bu sebeple sonuçları 
önceden düşünerek, aklın ve tecrübenin yardımını alarak ve ehli ile istişare ederek hareket 
etmek gerekir. Sonucu iyiye götürecek hususlar bunlardır. Başta iyi gibi görünen hususlara 
aldanmamak; başta kötü gibi görünen durumlardan dolayı yapacağımız işten vaz geçmek 
gerekir. 

Hz. Ali (ra) “Alim hayrı ve şerri bilen değildir. Zira bunu her akıl ve ilim sahibi bilir. 
Alim ehven-i şerri bilendir. Amellerin sonucunu kestirebilendir” demiştir. 

 
 

 
 
 

SONUCU HAYIRLI OLANI NASIL ANLARIZ? 
 
Ahir zamanda ilim, fen ve akıl hâkim olacağından Bediüzzaman hazretleri bizleri 

taklitçilikten sakındırmaktadır. Aklımızı çalıştırmak gerektiğini ders vermektedir. Bu konuda 
Kur’ân-ı Kerimin “Akletmez misiniz?” “Düşünmez misiniz?” “Ey akıl sahipleri ibret alınız!” 
gibi ayetlerini bize hatırlatmaktadır. 

Kendisine “Nasıl anlayacağız? Biz câhiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklit ederiz” diyelere 
şöyle cevap vermiştir: 

“Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, 
zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil... İşte, müştebih ağaçları gösteren 
semereleridir. Öyleyse, benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde 
istirahat ve itaattir. Ötekisinde ihtilâf ve zarar saklanmıştır.” (Münazarat, 50.) 

 Cahil olmak bilmemek değil, yanlış bilmek ve aklı çalıştırmamaktır. Ne ki, sizlerin aklı 
vardır; öyle ise cehaletiniz özür değildir. Çünkü, hanginize üzümü paylaştır desem bana hile 
yapabilir.  



Ayrıca birbirine benzer olan ağaçları ve tohumları gösteren onun meyveleridir. İşlerin 
hayırlı veya şerli olduğunu gösteren de işlerin nasıl sonuçlandığıdır. O zaman benim ve 
başkalarının fikirlerinin sonuçlarına bakınız. Hangisinde istirahat ve itaat var, hangisinde 
ihtilaf ve zarar saklanmıştır ona göre hareket ediniz. Sonuç birlik ve beraberliği, uhuvvet ve 
muhabbeti, itaat ve faydayı netice veriyorsa elbette hayırlı olan odur. 

Bediüzzaman burada bir misalle duruma daha da açıklık getirmektedir. 
“Size bir misal daha söyleyeceğim: Şu sahrâda bir nar görünür. Ben derim nurdur; nar 

olsa da, eski nardan kalma zayıf, yukarı tabakasıdır. Geliniz, etrafına halka tutup temâşâ 
edelim. İstifaza edip, tâ tabaka-i nâriye yırtılsın, istifade eyleyelim. Eğer dediğim gibi nur ise, 
zaten istifade edeceğiz. Eğer onların dedikleri gibi nar olsa, karıştırmadık ki bizi yaksın. 
Onlar diyorlar ki: “Ateş sûzandır.” Eğer, nur olursa kalb ve gözlerini kör eder. Eğer nar 
dedikleri nur-u saadet HAŞİYE2 dünyanın hangi tarafına çıkmışsa, milyonlarla insanın tulum 
gibi kan suyu üzerine boşaltılmış ise söndürülmemiş. Hattâ bu iki senedir mülkümüzde iki-üç 
defa söndürülmesine teşebbüs edildi. Fakat söndürmek isteyenler kendileri söndüler.” 
(Münazarat, 51.) 

Bediüzzaman burada garazkarların, hürriyet ve meşrutiyeti istemeyen ve “ateştir, 
küfürdür” diye karşı çıkanların, “Nurani ve parlak, faydalı ve şer’î olan meşrutiyet ve 
demokrasiye” nâr ve ateş olarak gören ve “Hürriyet ateştir, kafirlere hastır” diyenlerin bakış 
açısı ile demokrasiyi anlatmaktadır.  

Haydi diyelim ki şu sahrada sizin ateş dediğiniz bir nur gözüküyor. Ben ona “nur” 
diyorum, siz “ateş” diyorsunuz. Geliniz etrafında bir halka olup temaşa edelim. İstifade 
edelim. Şayet dediğim gibi nur ise zaten istifade edeceğiz. Şayet onların dediği gibi ateş ise 
karışmadık ki bizi yaksın. Onlar diyorlar ki “ateş yakıcıdır.” Şayet nur olsa kalpleri ve gözleri 
kör eder. İnanmayanların “ateş” diye karşı çıktıkları “nur-u saadet” hak ve hakikatin, iman ve 
itaatin nuru nerede ortaya çıkmış ise milyonlarca insanın kanı üzerine boşalsa da 
söndürülmemiştir. Hatta bu iki senedir Meşrutiyete/Demokrasiye karşı çıkıp isyan edenler ve 
onu iki üç a söndürmeye çalıştılar; ama onu söndürmek isteyenler kendileri söndüler. 

- “Sen dedin ateş değil; şimdi ateş nazarıyla bakıyorsun” diyenlere; 
- “Evet, nur, fenalara nardır” diye cevap verir. 
Gerçekten de “İman hakikatleri ve İslamın düsturları” nur iken, inanmayanlar ona ateş 

nazarı ile bakıp mü’minleri işkencelerle vazgeçirmeye çalışmışlar, peygamberleri 
öldürmüşler; ama o nur daha da parlayarak insanlığı saadete sevk etmiştir. Bu zamanda da 
Kur’an’dan çıkan ve Kur’an’ın bu asra hitabı olan “Risale-i Nuru” da ateş olarak görüp 
söndürmeye çalışanlar sönmekte ve o nur parlamaya ve insanlığı aydınlatarak dünyaya 
yayılmaya devam etmektedir.  

Nur ile nar her ikisi de parlak olup ısıtmakta ve aydınlatmaktadır. Ancak nar yakıcı olup 
nice ocakları söndürmekte ve büyük zararlara sebep olmaktadır. Nur ise akılları ve kalpleri 
aydınlatarak ve insanların kalplerini birbirlerine ısıtıp kaynaştırarak muhabbet ve uhuvveti, 
saadet ve selameti netice vermektedir. Görünüşte aynı gibi olan nur ve nârın sonuçları ise 
birbirineden çok farklıdır. Bediüzzaman bunun için “işlerin sonuçlarına bakarak” hayırlı veya 
şerli olduklarına karar verin” demektedir. 

İstibdadın ve riyaset-i şahsiyenin başı güzel gibi görünse de sonuçları çok fena olmakta, 
baskıyı ve fakirliği, düşmanlığı ve savaşı netice verdiği gibi büyük felaketlere sebep olmakta, 
insanlığın rahatını ve saadetini mahvetmektedir. Hürriyet ve demokrasinin sonucu ise barış, 
kardeşlik, zenginlik ve refahtır. Birinde ihtilaf ve zarar saklıdır, diğerinde istirahat ve saadet 
vardır. Demokratik ülkeler ile baskıcı krallıkların, ırkçı ve ideolojik devletlerin sonuçlarını 
yaşayıp görmekteyiz.” 
 

 
2 Burada dahi Risale-i Nur’u hissetmiş; fakat siyaset perdesiyle bakmış, hakikatin şekli değişmiş. 



İYİLİKTEN GELEN FENALIK 
 
İyilik ve kötülük sonuçlarına bağlı olduğu Bediüzzaman tarafından güzelce izah edilince 

Bediüzzaman’a sordular:  
- “O fırkadan ehl-i fazl kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır.” Onların içinde çok 

fazilet sahibi iyi insanlar vardır. Onlar yanlış mı yapıyorlar dediler.  
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Çok iyiler var ki, iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar.” (Münazarat, 51.) 
Evet, gerçekten de iyi ve fazilet sahibi insanların yanlış yerde durmaları çok tehlikelidir.  

Onların inançlarına, ibadetlerine ve güzel ahlaktan kaynaklanan faziletlerine aldanan pek çok 
insan onların yanıda yer alır ve ona yardım ederler. O ise bilmeden iyilik yapıyorum derken 
sonuçta kötülüğe sebep olur, fayda veriyorum derken zararlı işler yapar. İyilik yapayım 
derken kötülük yapmak, “kaş yapayım derken göz çıkarmak” ahmaklıktır, yani, aklı düzgün 
çalıştırmamak, işlerin sonuçlarını görememek, ehven-i şerri bilmemektir. Zaten bütün 
sıkıntıların kaynağı budur. Akla değer, istişareye önem vermeyen ve hürriyete gerek 
görmeyenlerdir ki İslam dünyasının gerilemesine sebep olmuştur. Eskileri taklitçiliktir ki yeni 
şeyleri düşünüp üretmeye engeldir. Âlem-i İslam’ın sıkıntısı budur. Taklitçilik “dinde hassas 
olmayı, ama; muhakeme-i aklı kapatmayı” netice vermiştir. Muhakemesizlik, ölçüsüzlük ile 
ifrat ve tefrite düşerek zararlı sonuçlar doğurmuştur. 

Bu defa yine sordular: “ 
- “Nasıl iyilikten fenalık gelir?”  
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir 

hükûmet tamamıyla mâsum olamaz. Demek, nokta-i nazar, hükûmetin hasenâtı, seyyiâtına 
tereccuhudur. Yoksa, seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla 
bakıyorum. Zira onlardan birisi-Allah etmesin-bin sene yaşayacak olsa, âdetâ mümkün 
hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan 
meylü’t-tahrip ile, o sureti bozmaya çalışacak. Şu halde, böylelerin fena zannettikleri Jön 
Türkler nazarlarında dahi, mel’un, anarşist ve iğtişaşcı fırkasından addolunurlar. Meslekleri 
ihtilâl ve fesattır.” (Münazarat, 52.) 

Aklen imkansız olan şeylere muhal denir. Muhal olan şeyi istemek kendine fenalık 
etmek demektir. Burada söz konusu olan Meşrutiyet hükümeti, günümüzde gelişmiş şekli olan 
Demokratik hükümet elbette günahkar insanlardan teşekkül etmektedir. Bu durumda hiç 
hatasız, her bakımdan mükemmel olamaz. Buradaki iyi ve kötü ölçüsü hükümetin iyiliklerinin 
kötülüklerine galip gelmesidir. Yoksa yanlışı olmayan hükümet beklentisi akla ziyandır; 
imkansızdır. Mahza iyilik beklentisi içinde olan adamlara anarşist nazarı ile bakmak lazımdır. 
Zira, onlar hükümetin bütün icraatlarına tenkit nazarı ile bakarak hiçbir şeyini beğenemyerek 
yıkmaya çalışacaklardır. Daima tenkitçi ve yıkıcı olacaklardır. Böyleleri fena bildikleri Jön 
Türklerin gözünde dahi anarşist, lanete uğramış ve karıştırıcı fırka kabul edilirler. Çünkü 
meslekleri ihtilal ve fesattır. 

Bu defa sordular: 
- “Belki onlar eski hali istiyorlar?” 
Yani, Halifelik ve padişahlık, tek lider yönetimi, reislik ve yürütme, yargı ve yasama 

faaliyetlerinin tek elde toplanması mümkün olmaz mı? Belki bunu istiyorlar dediler.  
Bediüzzama cevap verdi: 
- “Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal 

veya izmihlâl...” (Münazarat, 53.) 
Artık bundan sonra padişahlık, tek kişinin yönetimi, muhaldir, aklen imkansızdır, 

mümkün değildir. Ya bu yeni hale razı olacak ve Meşrutieyet ve Demokrasiye sahip çıkıp 
geliştireceğiz veya yok olacağız... Ne devletimiz ve ne de şevketimiz kalmayacaktır.  



Bu defa açıkça ifade ettiler ve dediler ki: 
- “Acaba daha Sultan Hamid gibi padişah tahta çıkmayacak mıdır? Eski hal olmayacak 

mıdır?” 
Bediüzzaman açık, kesin ve net şekilde cevap verdi:  
- “Acaba sizin şu siyah çadırınız parça parça edilip yandırılırsa havaya savrulursa o 

külden yeniden çadır edip içinde oturmak kâbil midir?” 
Dediler “Neden?”  
Cevap verdi:  
- “Zîrâ eskiden bin adamdan yalnız onu mütenebbih iken, istibdat o dehşetli kuvvetiyle 

karşısmda duramadı, parçalandı. Şimdi, istibdâdın kuvveti binden bire indi; tenebbüh ve 
iltihâb-ı ezhân birden bine çıktı.” (Münazarat, 53.) 

XIX. Yüzyıldan itibaren dünyada büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Bunun en 
önemli sebebi matbaanın icadı ile ilmin, bilginin yaygın hale gelmesi, gazetelerin bilgiyi 
yayması ve okuma yazma oranının artmasıdır. Bu durum büyük bir uyanışı netice verdi ve bu 
uyanış batıda başladı. Bizim geri kalmamız ise matbaaya ve matbuata, gazete ve neşriyata 
önem vermememizden kaynaklanmaktaydı. Batıda akılcılığın hakim olması, kitap ve gazete 
neşriyatı sayesinde araştırma meyli uyandı. Nüfüsun yoğun olması da teknik ve teknoloji, 
sanat ve edebiyatın gelişimini sağladı. Bu bize ancak iki yüz sene sonra Sultan Mahmud’dan 
itibaren yenilikler gelmeye başladı ve Abdulhamid döneminde büyük atılımlar yapıldı. 
Meşrutiyet ile bizde de matbuat ve eğitim yaygın hale geldi. Dolayısıyla insanlık uyandı ve 
insnalarımız da uyanmaya başladı. 

Eskiden okur-yazarlığın az, cehaletin yaygın olduğu dönemlerde bin adamdan yalnız 
onu uyanmış iken toplum istibdada karşı Meşrutiyeti istedi ve istibdad dayanamadı 
parçalandı, Meşrutiyeti, parlamenter sistemi kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi hürriyet ve 
meşrutiyetle istibdadın kuvveti binden bire inmişken, uyanıklık, zihinlerin çalışması birden 
bine çıkmışken nasıl eskiye dönülecektir? Buna imkân var mıdır? 
 

 

 
 

İSTİBDADIN GÜCÜ VE KAYNAĞI 
 
İstibdad, tek kişinin yönetimi, rey-i vahid, riyaset-i şahsiye asırlar boyunca insanlığın 

helaket ve felaketine sebep olduğu ve her nevi fenalığı içinde barındırdığı halde neden asırlar 
boyu devam etti? Neden herkes her makamda istibdada meylederek, bulunduğu mevkii, 
makamı ve gücü baskı ve istibdada aracı yaptı ve birer müstebid olup çıktılar. Gerçekten de 
düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Bu konu da Bediüzzaman’a soruldu. 

Dediler: 
- “İstibdat o kadar fena birşey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb ederdi?” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “İçinde tefer’unun lezzet-i menhûsesi ve tahakküm ve tehevvüs-ü nemrudâne vardı.” 

(Münazarat, 53.) 



İnsan fıtraten güçlü olmayı sever ve ister. Çocuklar ve gençler güçlü olmak için çalışır, 
spor yaparlar ta ki rakiplerinden daha güçlü olsunlar. Bu sebeple herkes güce karşı saygı 
duyar. İnsan ise aciz ve zayıf olarak yaratılmştır. Ta ki, güçlü ve her şeye kadir olan Allah’a 
iman etsin ve Ona sığınsın, Ondan yardım istesin ve Ona itaat etsin. İnsan ise cahilliğinden ve 
Allah’ı bilmemekten dolayı kendisine menfaat sağlayan, acı ve felaketlerden koruyan 
güçlülere hayranlık duymaya sevk etti. Aşırı sevgi ve hayranlık ona ibadet eder derece itaat 
etmeye götürdü. Bu ise gücü ele geçirenlerin baskı ve istibdadına sebep oldu. Acizlerin zaafı, 
güçlülere cesaret verdi ve onları abd ve köle haline getirdi. Böylece istibdad büyük bir güç 
kazandı, insanların acizlerinin de bu güce karşı hayranlığını artırdı. Güçlünün yanında olmak 
makam sahibi ve şerefli olmayı netice verdi. Bundan Firavunluk ve Nemrutluk ortaya çıktı. 
Tarih pek  çok Firavun ve Nemrutların hikayerinden ibarettir. Ancak bunların içinde Kur’an-ı 
Kerim bütün bu firavunlara ve nemrutlara misal olsun diye Hz. Musa’nın (as) kendisi ile 
mücadele ettiği Firavun’u ve Hz. İbrahim’in (asm) kendisini ateşe attığı Nemrudu misal 
olarak bize haber verdi. Zira Kur’ân-ı Kerim onların şahsında insanlıkta devam eden genel 
kaide ve kuralları bize ders vermektedir. Yoksa onların zamanlarını ve tarihi olayları maksud-
u bizzat etmiş değildir.  

İşte insanlığın içinde devam edegelen bu alışkanlık güce dayanan firavunluğun menhus, 
pis lezzetini, tahakküm ve baskının nemrudane hevesini içinde barındırdığı ve herkeste 
bulunan nefis bu güce hayranlık duyarak kendi aleminde bir firavun ve nemrut olma 
hevesinde olduğu için istibdad buna dayanarak devam etmiştir. 

Yüce Allah peygamberleri insanlığa rahmet olarak göndermiş ve insanı her çeşit baskı 
ve istibdaddan, firavunluktan ve nemrutluktan korumayı murad etti. Ta ki hür olsunlar, esaret 
zincirleri ile bağladıkları kabiliyetlerinin gelişmesine hürriyet içinde yol açılsın. Nefislerin 
firavunluğundan ve nemrutluğundan da kurtarmak için nefsi terbiye ederek ruhu yüce 
duygulara yönelmekle terakki ve tekâmül ettirmek hikmetine binaen peygamberleri gönderdi. 

İnsanlığın muallimi olan peygamberler onlara önce Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü 
ve kuretini öğretti. Her şeye kadir olan Allah’a iman ve itaat ile, Ondan yardım isteyerek ve 
aklı kullanarak her nevi hayra yol açılacağını ve Allah’ın yardımına mazhar olacaklarını 
öğretti. Her türlü fenalık ve kötülüketen ancak Allah’ın kudretine sığınmakla, Allah’ın 
yardımı ile kurtulacaklarını anlattı. Böylece insanlığın hürriyetine çalıştılar.  

Ama ne var ki insalık aleminde yaygın olan cehalet istibdadın kaynağı olmaya devam 
etti. Bu sebeple müstebitler insanlığın hürriyetine yol açmamak için cehaleti artıran hususlara 
önem verdiler, ilmin ve marifetin yollarını kapattılar. Doğru, hak ve hakikat olan hususları 
yasakladılar, çeşitli fitnelerle batılı hak, hakkı batıl göstermeye, hak ve hakikati ders verenleri 
itibarsız hale getirerek halkın gözünden düşürmeye, insanları yanlışa ve batıla sürükleyenleri 
de yalanlarla, propogandalarla halkın gözünde büyüttüler ve onlara hayranlık uyandırdılar. 
Böylece cehalet yaygın hale geldi. Cehalet bataklığından beslenen itibdad da güç kazanmaya 
devam etti.  

Burada anlaşılması gereken önemli nokta cehalet bilgisizlik demek değildir. Cehalet 
yanlış bilgiye sahip olmaktır. Batılı hak, hakkı batıl bilmektir. Doğru ile yanlışı karıştırmaktır. 
Ebu Cehil, cahiliye döneminin en bilgini idi. Okur-yazardı. Üç yabancı dili biliordu. 
Diplomattı, yönetici idi. Arapların İran ve Bizans ile Yemen ve Habeşle diplomatik ve ticari 
münasebetlerini yürütüyordu. Ama ne ki ilmini ve aklını Peygamberimizin getirdiği hak ve 
hakikate karşı kullandığı, Kur’an hakikatlerine karşı çıktığı için “Cehaletin Babası” olarak 
tarihlere geçti.  

Bundan cehaletin bilmemek değil, yanlış bilmek ve yanlışta ısrar ve inat etmek olduğu 
anlaşıldı.  

 
 
 



DEMOKRASİDE ŞERİATA AYKIRI DEĞİL MİDİR? 
 
Baskı ve istibdadın çirkinliği, hürriyet ve demokrasinin gerekliliği ve insanlığı saadete 

sevk edeceği anlaşıldı. İstibdadın kaynağının cehalet bataklığı olduğu da tebeyyün etti; ancak 
meşrtî ve demokratik yönetimlerde, hürriyet içinde dine ve şeriata aykırı pek çok şeyler 
yapılmaktadır. İnsanlar da hürriyeti yanlış yorumlayarak günah işleme ve başkalarının 
hukukuna tecavüz etmeye başlamalarına ne demeli? Baskı ve korku olsaydı onlar buna cesaret 
edemezlerdi.  

Bu bakış açısından dolayı Bediüzzaman’a sordular: 
- “Şimdi çok hilâf-ı şeriat şeyler yapılıyor.” Buna ne diyeceksin?  
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Bence, muhâlif-i hakîkat-i şeriat olan şeyler meşrûtiyete dahi muhâliftir, ya 

günahlarıdır veya ilcâ-i zarûrettir. Farzediniz, şu siyâset muhâlif olsun, yine telâşa mahâl 
yoktur. Zîrâ, Şeriat-ı Garrânın bin kısmından bir kısmıdır ki, siyâsete taallûk eder. O kısmın 
ihmâliyle, şeriat ihmâl olunmaz.” (Muhakemat, 54.) 

Şeriatın yasakladığı, dine aykırı olan hususlar, özellikle hukuka ait meseleler 
demokrasiye de aykırıdır. Öncelikle demokrasi “Din ve Vicdan Hürriyeti”ni gerektirir. Bu ise 
insanların inançlarına ve vicdanlarına baskı yapmamayı gerektirir. Yine “İlim ve fikir 
hürriyeti” de insanların akıllarına ve fikirlerinin yaymalarına engel olmamak demektir. Bunlar 
demokrasinin gereğidir. Hukuk zaten asırlar boyu dinlerden, mukaddes kitaplardan alınmıştır. 
Hayat hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, ailenin korunması hakkı, inanç ve 
ibadet hürriyeti demokrasinin olmazsa olmaz temel haklarındandır. Bu hakların ihlali dinen 
yasak olduğu gibi, demokratik olarak da suçtur. Ancak “Zaruretler geçici olarak haramı helal 
ettiği” şeriatın da bir kuralıdır. Bu sebeple zaruretin gereği bazı hususların ihmali ile din ihmal 
edilmiş olmaz.  

Farz edelim ki günümüz demokrasilerinde şeriatın emrettiği, İslam hukukunun gereği 
olan “kısas ve hadler”in uygulanması ihmal ediliyor. Bu ise dinin, şeriatın bin kısmından 
birisidir. Bin kısmından birinin ihmali ile din ihmal edilmiş olmaz. Zira dinin esası iman, 
ibadet, ahlak ve hukuktur. İman, ibadet ve ahlak hayata hakim olacak ki İslam hukuku da 
hakim olsun ve adalet-i mahza sağlansın. Yoksa adalet-i izafiye ile hükmedilecektir. Adalet-i 
izafiye de bir nevi adalettir.  

İslam hukukunun da temel kuralları hukukun genel kuralları olduğu için demokratik 
hukukta da geçerlidir. Adam öldürmek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek ve iftira etmek, 
haneye tecavüz, zina gibi suçlar demokrasilerde de suçtur veya demokrasilerin de 
günahlarıdır. Ancak cezalandırma konusunda islamın emrettiği hadlerin uygulanması yerine 
suçluyu koruyan cezalar konmuştur. Bu da zamanla değişime açıktır ve değişecek, şeriatın 
emrettiğine ister istemez yaklaşacaktır.  

İslam hukukunun siyasete temas eden meseleleri ise şartları tahakkuk etmeden 
uygulanması mümkün olmaz. Zira toplumun yüzde altmış-yetimişine iman, ibadet, ahlak ve 
hukuk hakim olacak ki hukukun gereği olan “ukubat” denen cezalar da uygulanabilsin. Öyle 
ise öncelikle hayatımıza ve toplum hayatına dinin emri ve şeriatın gereği olan iman, ibadet, 
ahlak ve hukuk hakim olmalıdır. Bunun da zemini, baskının ve istibdadın olmadığı, hürriyetin 
hakim olduğu demokkratik zemindir. Ülkeye ve siyasete hürriyetçi demokrasi hakim 
olmadıkça dinin hakim olması mümkün değildir. 

“Evet, imtisâl etmemek, inkâr etmek demek değildir. Hem de, Devlet-i Osmâniyeye tâbî 
olan İslâmların on beş misli İslâmlar, sırf siyâset-i ecânib altındadırlar. nların dinlerine 
zarar gelmez; nerede kaldı ki, şu hükûmette ki; kendisi İslâm, millet-i hâkimesi İslâm; üssü’l-
esas-ı siyaseti de şu düsturdur: Bu devletin dini, din-i İslâmdır; şu esası vikaye etmek 
vazifemizdir. Çünkü, milletimizin maye-i hayatiyesidir.” (Münazarat, 54.) 



İman etmek ayrıdır, imanın gereği olan ibadeti ihmal etmek ve günah işlemek ayrıdır. 
Bu sebeple İslam bilginleri “Amel imandan bir cüz değildir” demişlerdir. Kişi iman ettikten 
sonra Allah’a isyan eder, farzları ihmal eder, haramları işlerse dinden ve imandan çıkmaz, 
ancak günahkar olur, fasık ve zalimlerden sayılır. Hem de Osmanlı tebası dışında diğer 
ülkelerde on beş misli müslüman nüfus vardır ki onlar yabancı ülkelerde yaşamaktadırlar. Biz 
içimizde bir kısım azınlıklara, Yahudi ve Hristiyanlara hürriyet verdiğimiz zaman, yabancı 
ülkelerde yaşayan müslümanlara da bu haklar verilecektir. Bu da dinimize zarar vermez.  

İslam’ı savunan bir ülke içindeki halkın çoğu müslüman olan bir ülkede İslam yaşanır, 
yeterki müslümanlar dinlerini yaşasınlar. Bu devletin dini İslamdır, İslam olarak kalacaktır. 
İslamı yaşamak ve yaşatmak tüm inananların görevidir. Milletimizin hayat kaynağı da budur. 
Öyle ise demokrasi gelince din elden gider endişesine gerek yoktur.  

 
 

 
 
 

HÜKÜMETLERİN HEDEFİ DİNE HİZMET OLMALIDIR 
 
Din insanlığın dünya ve ahiret saadeti amacına yönelik olarak Allah tarafından insanlığa 

gönderildiği ve iki cihanın saadetini temin eden düsturları havi olduğu ve bir başka şeklde 
saadetin temini mümkün olmadığı için insanlık ve onları yöneten hükümetler ister istemez 
dinin prensiplerine sahip çıkmak, ahlak ve hukukla ilgili temel prensipleri dinlerden almaya 
mecburdur. Bu sebeple dinsiz bir hayat ve dinden uzak bir yönetim mümkün değildir. 
Meşrtiyet de Demokrasi de dinden uzaklaşarak “seküler bir hayatı” insanlara dayatarak 
insanları mesut edemez. Adil ve ahlakî bir yönetimi sağlayamaz.  

Bediüzzaman demokrasinin dine uymak zorunda olduğunu ifade edince sordular: 
- “Demek hükûmet bundan sonra da İslâmiyet ve din için hizmet edecek midir?” 

dediler. 
 Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Hayhay! Bazı akılsız dinsizler müstesna olmak şartıyla, hükûmetin hedef-i maksadı – 

velev gizli ve uzak olsa bile – uhuvvet-i imaniye sırrıyla üç yüz milyonu bir vücut eden ve 
nurânî olan İslâmiyetin silsilesini takviye ve muhafaza etmektir. Zira, nokta-i istinad ve nokta-
i istimdad yalnız odur. Yağmurun kataratı, nurun lemeatı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk 
kurur, çabuk söner. Fakat sönmemek ve mahv olmamak için, Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak bize 
“Lâ teteferrkû!” “Ayrılığa düşüp dağılmayın!” (Şura, 42:13.) ve  “Lâ teknatû” “Ümidinizi 
kesmeyin!” (Zümer, 39:53.) ile ezel cânibinden nidâ ediyor. Evet, şeş cihetten nağme-i “Lâ 
teknatû” eyler hurûş.” (Münazarat, 55.)  

Yönetimin amacı toplumun birlik ve dirliğini, huzur ve güvenini, saadet ve selametini, 
refah ve zenginliğini sağlamaktır. Bu da ancak hürriyet içinde, barış ve adaletle mümkündür. 
Hürriyet, barış ve adalet toplumda dostluğu ve kardeşliği temin eder. Dostluk ve kardeşlik 
yardımlaşmayı netice verir. Yardımlaşma ve güven refah ve zenginliği doğurur.  



Bunun için hiçbir hükümet dine karşı cephe alamaz; ancak Bediüzzaman’ın da belirttiği 
gibi “Bazı akılsız dinsizler müstesna” hükümetin hedef-i maksadı gizli ve uzak da olsa 
Kur’ân’ın emri ve Peygamberimizin (asm) tesis ettiği “İslam kardeşliği” vasıtasıyla 350 
milyon, şimdi bir milyardan fazla inanç birliğini temin ve tesis etmek ve bu güce 
dayanmaktır. Özellikle müslümanların gücü buradan kaynaklanır. Nasıl ki yağmurun 
damlaları ayrı ayrı olsa, ışığın parıltıları da dağınık olsa çabuk kurur ve söner. Sönmemek, 
devamlı ışık vermek ve güçlenmek ve dağılıp yok olmamak için “Ayrılığa düşmeyin ve 
Allah’tan ümidinizi kesmeyin!” emretmektedir. Bu emir ve bu sadâ tâ ezelden gelmiş, ebede 
kadar devam edecektir. Altı cihetten; alttan, üstten, sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her 
yönden bu ses ve sada kulaklarımızda çınlamaktadır. Nasıl buna karşı lâkayt kalınabilir? Nasıl 
duyulmaz ve nasıl ihtiyaç hissedilmez?! 

 “Evet, zaruret ve incizab ve temayül ve tecarüb ve tecavüb ve tevatür, o katarat ve 
lemeatı musafaha ettirerek, ortalarındaki mesafeyi tayyedip bir havz-ı âb-ı hayatı ve dünyayı 
ışıklandıracak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir. Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din 
saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir.” HAŞİYE3 

İnsanların ve özellikle müslümanların birbirlerine yaklaşmaları, birbirlerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermeleri, birbirlerine yardım etmeleri, tarihte gösterdikleri zaferlerin ve 
başarıların tecrübeleri ile “İslam kardeşliğini” tesis etmeleri zaruret haline gelmiştir. 
Müslümanlar ve müslümanları idare eden hükümetler buna mecburdurlar. Başka çareleri yok, 
dağınık müslümanlar bir araya gelecek, o nurani lambalar dünyayı ışıklandıracak nurlu bir 
elektrik kaynağını oluşturacaklardır.  

Müslümanlar buna mecburdur; insanlık buna medyundur. Zira, tüm kemalat ve 
güzelliklerin kaynağı hak dindir. Hem Allah tarafından gönderilen ve tahrif edilmeyen hak din 
olan İslamiyet saadetin ışığıdır, nurudur; tüm ulvi hisleri uyandıran bir özelliğe sahiptir, tüm 
vicdanları harekete geçirecek gücü vardır. Vicdanları rahatlatacak olan da ancak din-i haktır. 
Bu sebeple ister istemez hükümetlerin hedef-i maksadı olacak ve Allah’ın izni ile hak din 
hürriyet içinde, hürriyetçi demokratik hükümetlerin amacını temin etmek için dünyaya hakim 
olacaktır. 

 
 

 
 
 

HÜRRİYET NEDİR? 
 
Bediüzzaman hazretleri hürriyeti insanlığın kemalatının sebebi, meşrutiyet ve 

demokrasinin hedefi olduğunu, insanlığın saadetinin ve kemalatının ancak hürriyetle mümkün 
olduğunu, dinin amacı da iyi yönetimin amacının da hürriyet olduğunu, hürriyetsiz adaletin 
temin edilemeyeceğini, insanlığı mahveden istibdadın ilacının da hürriyet olduğunu anlatınca 
dinleyenler merak ettiler ve dediler ki: 

- “Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir şu hürriyet ki, o kadar tevilât onda 
birbiriyle çekişiyorlar? Ve hakkında acip, garip rüyalar görülür?”  

 
3	Acele	etme,	yani	şifre	gibi	işârâtı	var.	



Yani, herkes hürriyetten bahsediyor; ama her biri farklı şekilde anlatıyor. Kimisi sizin 
gibi hürriyeti saadetimizin sebebi, istibdadın ilacı olarak gösterirken, kimisi de bizi yakıp 
kavuracak ve dinden uzaklaştıracak ateş olarak gösteriyor, kimisi de günah işleme özgürlüğü 
dahil nefsin hoşuna giden her şeyi yapmak olarak anlıyor ve anlatıyor. Gerçekte hürriyet 
dediğiniz şey nedir? 

Bediüzzaman cevap verdi:  
“Yirmi seneden beri onu, hattâ rüyalarda takip eden ve o sevda ile herşeyi terk eden 

birisi, size güzel cevap verebilir” dedi.  
Bediüzzaman burada Mardin havalisinde Mısır’dan gelen Cemaleddin-i Afgâni ve 

Muhammed Abduh’un talebelerinin kendisine Namık Kemal’in “Rüyâ” makalesini vererek 
Hürriyet hakkındaki fikirlerini beyan etmesinden sonra kendisini hürriyetete adadığını ifade 
eder. Hürriyetin kendisine “Siyasetteki muktesit mesleği gösterdiği”ni ifade eder. O günden 
itibaren bir “Hürriyet fedaisi” olarak rüyalarda dahi onu takip eden ve o sevda ile her şeyi terk 
ederek İstanbul’a gelip Hürriyet ve Meşrutiyetin ilanı için mücadele eden, içinde Ahrarların 
çoğunlukta olduğu, dinde lakayt olmakla beraber bir kısım masonların da bulunduğu İttihat ve 
Terakki Cemiyeti üyeleri ile beraber çalışmasını ve Hürriyetin ilanını sağlamasını, Meclis-i 
Mebusanın tekrar açılmasını temin etmesini örnek gösteriyor. 

Bir başka şekilde de Namık Kemal’in Rüya Makalesi ve Hürriyet Kasidesi”ni yazarak 
hürriyet için yirmi sene boyunca verdiği mücadeleyi ve Magosa zindanlarında hayatını feda 
etmesine de ima etmektedir.  

Dediler ki: “Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hattâ âdetâ hürriyette insan her ne 
sefahet ve rezalet işlerse, başkasına zarar vermemek şartıyla birşey denilmez, diye bize 
anlatmışlar. Acaba böyle midir?” dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
“Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi 

gibi hezeyan ediyorlar. Zira, nâzenin hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine 
olmak lâzımdır. Yoksa, sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, 
şeytanın istibdadıdır. Nefs-i emmâreye esir olmaktır. Hürriyet-i umumî, efrâdın zerrât-ı 
hürriyâtının muhassalıdır. Hürriyetin şeni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın.” 
(Münazarat, 56.) 

Hürriyeti her ne rezalet ve sefahet işlerse başkasına zarar vermemek şeklinde anlayanlar 
hürriyeti yanlış anlayanlardır. Hürriyet iyi ve faydalı olanı yapmak içindir; iyiyi yapmanın 
önündeki engelleri kaldırmak içindir. Yoksa, kötüyü yapma hürriyeti yoktur. Zira hürriyet 
kötü yönetimin ve kötü fiillerin, yani istibdad ve baskının alternatifidir. Işık ve karanlık gibi, 
kötü olanı yapmak iyi olana engel olmaktır. Suç işleme ve kanuna uymama hürriyeti olamaz.  

 Bediüzzaman bu gerçeği şöyle ifade eder: Hürriyeti kötü olanı yapmak olarak 
anlayanlar sefahet ve rezaletlerini ilan etmek isteyen, çocuk bahanesi gibi saçma bahaneler 
üretenlerdir. Hürriyet ancak dinin ahlak kuralları olan doğruluk, iyilik, fazilet, ihsan, 
yardımlaşma, dostluk, muhabbet ve uhuvvet gibi güzelliklerle bezenmelidir. Yoksa, sefahet 
ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; nefs-i emmareye ve şeytana esir olmak ve şeytanın 
tahakkümüne girmek demektir.  

Genel hürriyet de herkesin hürriyetinin hülasasıdır. Başkasının hürriyetini engelleme 
hürriyeti de olamaz. Gerçek hürriyet odur ki ne nefsine ve ne de başkasına zarar vermemektir. 
Nefsine, kendine zarar verme hürriyeti de yoktur, zira nefis bizim malımız değil, Allah’ın bize 
korunması ve ıslah edilmesi, iki hayatın saadetinin temin edilmesi için emaneten verilmiştir. 
Bu sebeple ben hürüm, aklımı sarhoşlukla yok edebilirim, gözümü çıkarabilirim, kulağımı 
kesebilirim diyemez. Anneler rahimlerdeki çocuklarını öldüremez. Zina edemez ve başkasının 
malını haksız yere yiyemez. 

Bediüzzaman son cümlesini şöyle bağlar:  



“Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay 
etmemesidir.” (Münazarat, 56.) 
 

 
 

 
HAMİYET AYRI İŞ AYRIDIR 

 
Hürriyeti savunanların genelde dinde lakayt olanlar ile batı hayranlarının olması 

dindarları hürriyet aleyhinde olmaya sevk etmiştir. Görünüşe bakarak dinde hassas ama 
muhakeme-i akliyede noksan olanlar hürriyetçilerin günahlarına bakarak bunun hürriyetten 
kaynaklandığı fikrine kapılmışlardır. Bu sebeple Bediüzzaman’a sordular: 

- “Bazı nâs, senin gibi mânâ vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvârı pis 
tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde 
hıyanet eden, nasıl millete sadakat edecektir?” 

Bediüzzaman şöyle cevap verdi: 
- “Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan 

fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadakat ve adalet 
beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. 
Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mehareti, 
tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife kifayet 
etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San’atta maharet ise müreccahtır. Hem de o 
sarhoş namazsızlar Jön Türk değiller, belki şeyn Türktürler. Yani fena ve çirkin Türktürler. 
Genç Türklerin râfızîleridirler. Herşeyin bir râfızîsi var. Hürriyetin râfızîsi de süfehâdır.” 
(Münazarat, 57.) 

Evet, bir bakıma haklısınız ancak; hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Salahat ayrı maharet ayrıdır. 
Gerçi bir kalpte Allah korkusu ve ahiret duygusu kamil manada olmazsa, İslam ahlak ve 
fazileti hayatına hakim olmazsa, ondan hakiki fedakarlık ve hamiyet, doğruluk ve sadakat 
beklenmez; ancak iş ve sanat başka olduğu için günahkar ve namazsız bir adam güzel 
çobanlık yapabilir. Ayyaş ve sarhoş bir adam ayık olduğu zaman iyi saat tamir edebilir. Öyle 
ise, salahat ve mahareti birbirinden ayırmak lazımdır.  

Çünkü, salahat ile mahareti bir arada barındıran, fazilet ve sanatı cemeden, nurlu kalbe 
ve parlak fikre sahip insanlar az bulunur ve vazifeye kifayet etmezler. Bu durumda ya salahati 
veya mahareti tercih etmek lazımdır. Sanatta ise maharet tercih edilir.  

Nitekim, Peygamberimiz (asm) Kabe’nin anahtarını müşrik olan Osman b. Mazun’dan 
alıp Hz. Abbas’a (ra) vermek istedi. Yüce Allah “Emaneti ehline verin!” (Nisa, 4:58.) ferman 
etti. Peygamberimiz (asm) Hz. Cebrail’e “Ehli kimdir?” diye sordu. Henüz müşrik olan 
‘Osman b. Mazun’dur’ dedi. Bunun üzerine kendisini çağırarak anahtarı yine kendisine verdi. 
Osman sebebini sorunca “Yüce Allah beni ikaz etti. ‘Bunun ehli Osman’dır. Emaneti ehline 
ver!’ ferman etti” buyurdu. Bunun üzerine Osman “Bu din haktır!” dedi ve müslüman oldu.  

Aynı şekilde Peygamberimiz (asm) orduyu sefere gönderirken komutan olarak henüz 
yeni müslüman olan Halid b. Velid’i (ra) ve Amr b. Âs’ı (ra) komutan tayin etti. Hz. Ömer 
(ra) gibi Aşere-i Mübeşşere’den olan sahabeleri de onun emrine verdi. Çünkü savaşta maharet 
salahatin önündedir. 



Bediüzzaman ayrıca “Sizin namazsız ve sarhoş dediğiniz Jön Türkler gerçekte şeyn 
Türklerdir. Yani Jön Türklerin rafizileridir. Yani, Jön Türklerin de beğenmediği ve kabul 
etmediği sefih Türklerdir. Her şeyin istismarcısı, yoldan çıkmışı, yani rafizileri vardır. 
Hürriyeti kötüye kullananlar da hürriyetin rafizisi olan sefihler ve sarhoşlardır. Siz onlara 
bakarak hürriyeti kötü zannetmeyiniz” dedi.  

Sonra şöyle devam etti: 
- “Ey Türkler ve Kürtler! İnsaf ediniz. Bir râfızî bir hadise yanlış mânâ verse veya 

yanlış amel etse, acaba hadisi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o râfızîyi tahtie edip nâmûs-u 
hadisi muhafaza etmek mi lâzımdır? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve tedipten 
başka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı 
meşruasında şâhâne serbest olsun. “La yec’al ba’zukum alâ ba’zan erbâben min dunillah!” 
“Allah’ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim." (Âl-i İmrân Sûresi, 3:64.) nehyinin sırrına 
mazhar olsun.” (Münazarat, 58.) 

Bir rafizî, dini yanlış anlayıp yanlış yorumlayan ve dine uymayan birisi 
Peygamberimizin (asm) bir hadisine yanlış mana verse hadisi inkar mı etmek lazım? Hadisin 
manasını doğru şekilde yapıp rafizînin yanlışını ortaya çıkarmak ve hadisin namusunu 
korumak gerekmez mi?  

Hürriyet budur ki; adaleti sağlamak için çıkarılan kanunlara uymayanı kanuna uymaya 
zorlamak ve terbiye etmek dışında hiç kimse kimseye baskı yapmasın. Herkesin hukuku 
korunsun ve herkes meşru hareketinde şahane serbest olsun. Yanlışı yapmasın; ama doğruyu, 
iyiyi ve faydalı olanı yapma konusunda şahane hür olsun. Allah’tan başka kimse kimseyi 
kendisine rab, efendi ve hâkim yapmasın. Kimse kimsenin emrine ve tahakkümüne girmesin. 
Zira Yüce Allah “Allah’tan başka birbirinizi rab edinmeyin!” buyurmuştur.  

 
 

 
 

HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR 
 
Bediüzzaman’ı dinleyenlerin arasında göçebeler, çadırda yaşayan ve hayvanları ile 

yaylalarda yaşayanlar vardı. Hürriyet konusunda sözlerini dinleyince kendilerinin hürriyete 
sahip olduklarını anladılar ve şöyle dediler: 

- “Demek biz eskiden beri hürriyetimize mâlik idik. Hürriyetimiz tev’em olarak bizimle 
doğmuş. Öyleyse başkalar keyiflensin, bize ne?” 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Evet, zaten o sevdâ-yı hürriyettir ki, sizi tahammül-sûz meşakkatlere mütehammil 

kılmış. Ve medeniyetin muşa’şâ bu kadar mehasininden, sizin anka-i meşrebâneniz sizi 
müstağnî etmiştir. Fakat, ey göçerler, sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının 
hürriyetini bozmamaktır. Hem de kut-u lâyemût ve vahşet ile âlûde olan hürriyet, sizin dağ 
komşularınız olan hayvanlarda da bulunuyor. Vâkıa, şu biçare vahşî hayvanların bir lezzeti 
ve tesellîsi varsa, o da hürriyetleridir. Lâkin güneş gibi parlak, her ruhun mâşukası ve cevher-



i insaniyetin küfvü o hürriyettir ki, saâdet-sarây-ı medeniyette oturmuş ve marifet ve fazilet ve 
İslâmiyet terbiyesiyle ve hulleleriyle mütezeyyine olan hürriyettir.” (Münazarat, 59.) 

Sizin hürriyet sevdanız sizleri tahammül edilmeyecek sıkınıtlara tahammül etme gücü 
vermiştir. Sizin bu dağlarda hürriyet içinde dolaşmanız sizi medeniyetin parlar 
güzelliklerinden uzak tutmuştur. Ancak ey göçerler sizde olan yarı hürriyettir, hürriyetin diğer 
yarısı da başkasının hürriyetini engellememek ve hürriyetlerine tecavüz etmemektir.  

Hem de ölmeyecek kadar ve yalnızlık içinde vahşî bir hürriyet sizin dağ komşularınız 
olan vahşi hayvanlarda da vardır. O biçârelerin bir tesellisi ve bir lezzeti varsa o da 
hürriyetleridir.  

Gerçek hürriyet ise güneş gibi parlak, her ruhun aşık olduğu ve insanlık cevherine denk 
ve müsavi olan, medeniyetin saadet sarayında oturmuş olan hürriyet, marifet, ilim, ahlak ve 
fazilet-i İslamiyenin terbiyesi ve elbisesi ile süslenmiş olan hürriyettir. Hürriyet ancak bu 
şekilde tam hürriyet olur. Bunun misali Asr-ı Saadetteki hürriyettir. 

Bediüzzaman’ın bu ifadelerine hayran kalanlardan birisi sordu: 
- “Ne diyorsun? Şu senâ ettiğin hürriyet hakkında denilmiştir: “Hürriyetün hürriyyetün 

binnâri / İz ennehâ hasıyyetü’l-küffâri” “Hürriyet denilen yakıcı ateştir; Çünkü o kafirlere 
has bir özelliktir.” (Şeyh Selime ait bir şiirden alıntıdır.) 

 Bediüzzaman cevap verdi: 
- “O biçare şair, hürriyeti bolşevizm mesleği ve ibâha mezhebi zannetmiş. Hâşâ! Belki 

insana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder. Hem de çok adamlar görmüşüm, 
Sultan Abdülhamid’e Ahrardan ziyade hücum ederdi ve derdi: "Hürriyeti ve Kanun-u Esasîyi 
otuz sene evvel kabul ettiği için fenadır." İşte, yahu, Sultan Abdülhamid’in mecbur olduğu 
istibdadını hürriyet zanneden ve Kanun-u Esasînin müsemmâsız isminden ürken adamın 
sözünde ne kıymet olur? Hem de, yirmi senelik İslâmiyetin bir fedaisi de demiştir: 
“Hürriyyetün atıyyetü’r-Rahmani / İz ennehâ hasıyyetü’l-imani” “Hürriyet Allah’ın insanlığa 
vergisidir; Çünkü hürriyet imanın özelliğidir.” (Münazarat, 59.) 

Bediüzzaman burada bir “Haşiye” (Dip Not) ilave ederek “Güzel bir tarif” demiştir. 
Hürriyet bolşevizm mesleği değildir. Yani, dini ve menevi değerleri inkar etme hürriyeti ve 
ahlakî faziletleri yok etme, dinsizliği ve ahlaksızlığı yayma hürriyeti değildir. Allah’ın haram 
kıldığı her şeyi meşru sayıp yapma, adam öldürme, içki içip aklı uyuşturup herkese zarar 
verme, hırsızlık ve yolsuzluk yapma, başkalarının canına, malına ve namusuna tecavüz etme 
hürriyeti değildir. Hürriyet, Allah’a inanma, emirlerine uyma hürriyeti, yani “Din ve Vicdan 
Hürriyeti” “İlim ve Fikir Hürriyeti” “Konuşma ve Basın Yayın Hürriyeti” gibi iyi olanı yapma 
hürriyetidir.  

Maalesef hürriyeti ne olduğunu bilmeyen, her nevi günahı ve haramı işleme hürriyeti, 
yani “ibahe mesleği” olarak görenler Sultan Abdulhamid’in hazırlattığı “Kanun-i Esasiyi” ve 
1876 yılında ilan ettiği Hürriyet ve Meşrutiyeti ilan ettiği için “Dinde hassas muhakeme-i 
akliyede noksan olanlar” “Allah’ın kanunu olan Şeriat varken kanun yapmak küfürdür” 
“Hürriyeti ilan etmekle her türlü sefahet ve rezalete kapı açmıştır” diye; “Ahrarların” 
“Abdulhamid müstebittir, hürriyeti ilan etmiyor” diyenlerden daha fazla hücum etmişlerdir. 

Abdulhamid’in mecbur olduğu istibdadını hürriyet zanneden ve uygulanmayan Kanun-i 
Esasi’nin isminden ürken adamın sözünde ne kıymet olur. Hem yirmi seneden beri “Hürriyet 
Fedaisi” olan birisi, yani Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hürriyet Rahman olan Allah’ın 
rahmetinin bir ihsanıdır.  İmanın da hassası ve özelliğidir.” 

 

 
 



 
NASIL HÜRRİYET İMANIN HASSASIDIR 

 
Bediüzzaman hazretleri “Hürriyet imanın hassasıdır” deyince ilk defa bunu duydukları 

için şaşırdılar. Anlamak istediler ve dediler ki: “Nasıl hürriyet imânın hassasıdır?” dediler. 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Zirâ, rabıta-i iman ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile 

tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve 
şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi; başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, o 
adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın 
tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek 
iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saâdet...” (Münazarat, 
60.) 

Bediüzzaman’ın referansı Asr-ı Saadet olduğu için doğrudan Asr-ı Saadeti misal 
vererek davasını savundu. Evet, iman bağı ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr, asker ve memur 
olan adam başkasına boyun eğmez ve zillete düşmez. Buna onun izzet-i imaniyesi ve imandan 
kaynaklanan, Allah’a kahramanlığı izin vermez. Çünkü o her şeye kadir olan Allah’a güvenir 
ve dayanır, Ondan güç alır. Çünkü Onun askeridir. Başkasının hukuk ve hürriyetine müdahale 
etmeye de tenezzül etmez. Çünkü, Allah’a abd ve asker olan izzetli birisi tüm varlıklara 
Allah’ın eseri ve sanatı olarak görür, onunla dost olur; muhabbet ve şefkatle muamele eder. 
Bu sevgi ve muhabbet de ona zulmetmeye müsade etmez. Evet, bir padişahın doğru bir 
hizmetkarı bir çobandan korkup onun baskısına boyun eğmediği gibi, bir biçareye de 
tahakküm etmeye tenezzül etmez.  

Demek iman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar. Bunun misali Asr-ı 
Saadettir. Asr-ı Saadette Peygamberimiz (asm) tek başına tüm dünyaya ve devletlere meydan 
okuduğu gibi kavmine, kabilesine ve akrabalarına meydan okuyarak tek başına “İman ve 
İslam” hakikatlerini tebliğ etmiş, hiçbir işkence, tahakküm ve tehdide boyun eğmemiştir. 
Kureyşin defalarca kendisine yaptığı “Kral olmak istiyorsan kral yapalım, zengin olmak 
istiyorsan tüm mallarımızı sana verelim, evlenmek şan ve şeref kazanmak istiyorsan 
kızlarımız sana feda olsun” tekliflerini reddettiği gibi, “Seni öldürürüz” “Sana inanan 
masumlara işkence eder öldürürüz” tehditlerine de asla boyun eğmemiştir.  

Peygamberimize (asm) iman eden sahabeler de aynen böyle yapmışlar, canlarını ve 
mallarını feda etmişler, hiçbir baskıya ve korkuya boyun eğmemiş, hak bildikleri yoldan 
dönmemiş ve hakkı müdafadan vazgeçmemişlerdir. 

Daha sonra Hulefa-i Raşidin döneminde zımmîlere hak ve hürriyetlerini mükemmel 
şekilde vermişlerdir. Bu konuda Peygamberimizin (asm) Necran Papazlarına verdiği “Eman” 
ve Hz. Ömer’in (ra) Küdüs’ün fethinde Hristiyanlara verdiği “Eman” tarihte “Din ve Vicdan 
Hürriyetinin” en güzel örnekleridir.  

Ayrıca Hz. Ali’nin (ra) kendisini ölümle tehdit eden Haricileri yanına çağırarak “Siz 
fikirlerinizde tamamen hürsünüz. Fikirlerinizi istediğiniz gibi yayabilirsiniz. Ancak can yakar, 
kan döker, cana, mala ve namusa tecavüz ederseniz hukuk namına sizi cezalandırırım. 
Hukukun gerektirdiği cezayı vermekten asla vazgeçmem!” diye “İlim ve Fikir Hürriyeti”nin 
en geniş şeklini verdiği gibi “Hukukun Üstünlüğü” ilkesinin de en güzel örenklerini vermiştir.  
Asr-ı Saadette bunun çok güzel örnekleri vardır ki bunların tamamı “Hürriyetin imanın 
hassası ve özelliği” olduğunun en güzel misalleridir. 

 
 
 

 
 



BÜYÜK ADAMLARA VELİLERE KARŞI NASIL HÜR OLACAĞIZ? 
 
Bediüzzaman hazretleri “Hürriyetin imanın hassası” olduğunu Asr-ı Saadeti misal 

vererek izah ve ispat edince sordular: 
- “Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür 

olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin 
esiriyiz” dediler.  

Çünkü, Asr-ı Saadetteki hürriyet Hz. Muaviye’den (ra) sonra saltanata ınkılap ederek 
hürriyet yerine istibdad hükümferma olunca, yönetimdeki istibdad her yere sirayet ederek 
herkes bir nevi müstebit kesildi ve istibdad her yere yayıldı. Kimisi velayet iddiası ile kimisi 
necabet davası ile, kimisi ilmi vasıta ederek tahakküm etmeye başladılar. Bu durum asırlarca 
devam ettiği için toplumun genelinin teşkil eden avamın nazarında yöneticilerin, ulemanın, 
velilerin ve fazilet erbabının tahakküm etme hakkı olduğu vehmini doğurdu. “Onlar 
meziyetleri hatırı için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz. 
Onlara karşı nasıl hür olabiliriz?” dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm 

değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.” 
(Münazarat, 61.) 

Veli, Allah dostu demektir. Çoğulu evliyâdır. Velayet ise, evliya makamı demektir. Bir 
kişinin Allah dostu olması Allah’a iman, teslim, tevekkül yanında Allah korkusu ile en küçük 
haramdan dahi sakınması ve itaatin en âlasını yapmaya çalışmasıdır. Bu ise tevazu ile herkesi 
kendisinden daha iyi bilmek, kendisini insanların en acizi ve en kusurlusu bilerek daima 
kusurunu görüp tevbe ve istiğfara devam etmek, Allah’ın kullarına ayırım gözetmeden hizmet 
etmek, hiç kimseye tekebbür ve tahakküm etmemek ve mahlukata şefkatle muamele etmekten 
geçer. Bu konuda bir kusuru olan veli de olamaz velayet makamına da çıkamaz.  

Büyüklük tevazu mahviyettedir. Bir insan makamı ne kadar yüksek olursa olsun tevazu 
ile eğilmezse, alttakilere hizmet etmezse, başkalarını kendi hizmetinde çalıştırırsa, kibir ve 
gururdan kendisini kurtaramaz. Kibir ve gurur ise küçüklük alametidir. Böyle insanlar 
bulundukları makama da layık olmadıkları için o makamın da değerini düşürürler.  

Yüce Allah peygamberlerine “Nübüvvet” görevi vermeden önce “Kullarıma hizmet 
edeceksiniz ve kullarımı kendinize hizmet ettirmeyeceksiniz!” diye söz alır, ondan sonra 
Tebliğ” ile görevlendirir denilmiştir. Bu sebeple Peygamebrimiz (asm) sahabelerine “Hiç 
kimseden bir şey istemeyeceğinize söz vererek bana biat edin” ferman etmiş ve böyle biat 
almıştır. Bunun için sahabeler atın üzerinde iken kamçısı yere düşse yerdekilere “Kamçıyı 
bana uzatır mısınız?” demez attan inip kendileri alırdı. 

Bediüzzaman hazretleri bu hakikatleri veciz bir şekilde ifade etmiş ve “Velâyetin, 
şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, 
tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız” buyurmuştur. Çünkü 
böyleleri büyük değil, küçüktür. 

Bunun üzerine sordular: 
- “Neden tekebbür küçüklük alâmetidir?” 
Bediüzzaman cevap verdi:  
- “Zira, herbir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temâşâ edecek bir mertebe-i 

haysiyet ve şöhret vardır. İşte, o mertebe eğer kamet-i istidadından daha yüksek ise; o, o 
seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir. ?ayet kıymet ve 
istihkakı daha bülend ise, tevazu ile tekavvüs edip ona eğilecektir.” (Münazarat, 61.) 

Toplumda her insanın göründüğü bir penceresi vardır. O pencereden halkı temaşa eder. 
Şayet bu pencere kendi değerinden yüksek ise uzanacak, alçak ise eğilecektir. Büyük insanlar 
halkın kendisini bildiğinden daha büyük olduğu için eğilirler, tevazu ile hayat-ı içtimaiyeye 



karışıp halka hizmet ederler. Küçük insanlar o makamın adamı olmadıkları ve halkın görmek 
istediğinden daha küçük oldukları için büyük görünmek amacı ile yüksek görünmek için kibir 
ve gururla halka tahakküm ederek kendilerine hizmet ettirirler.  

Bu sebeple tahakküm ve tekebbür edenler Bediüzzaman’ın ifadesi ile “sabiyy-i 
müteşeyyühtirler” yani, büyüklük taslayan çocuklardır. “Siz de büyük tanımayınız” buyurur.  

 
 

 

 
 
 

GAYR-İ MÜSLİMLERİN, RUM VE ERMENİLERİN HÜRRİYETİ 
 
Bediüzzaman hazretleri hürriyeti bütün yönleri ile anlatıp dinleyenleri ikna edince bu 

defa İslam ülkesinde aşayan müslüman olmayan Rum ve Ermenilerin hürriyetleri nasıl 
olacak? Müslümanlarla eşit haklara mı sahip olacaklar? Asırlarca İslam ülkelerinde yaşayan 
ve İslam hakimiyetini kabul edip “cizye” veren ve müslümanlara tanınan devlet memurluğu 
ve askerlik gibi görevlerden uzak tutulan azınlıkların hürriyetleri nasıl olacak? Bu ve benzeri 
sorular akıllarına geldi ve sordular: 

- “Pekâlâ, kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti 
çirkin görünüyor, bizi düşündürür. Reyin nedir?” dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- Evvela: Onların hürriyeti, onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Bu ise, şer’îdir. 

Bundan fazlası, sizin fenalığınıza, divaneliğinize karşı bir tecavüzleridir, cehaletinizden bir 
istifadeleridir.  

Saniyen: Farz ediniz ki, hürriyetleri bildiğiniz gibi size fena olsun. Lâkin, yine biz ehl-i 
İslâm zararlı değiliz. Çünkü, içimizdeki Ermeniler üç milyon olmadığı gibi, gayr-ı müslimler 
dahi on milyon yoktur. Halbuki bizim milletimiz ve ebedî kardeşlerimiz üç yüz milyondan 
ziyade iken, bunlar üç müthiş kayd-ı istibdat ile mukayyed olup, ecnebilerin istibdâd-ı 
mânevîlerinin taht-ı esaretlerinde ezilirler. İşte hürriyetimizin bir şubesi olan gayr-ı 
müslimlerin hürriyeti, bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşvetidir. Ve o müthiş istibdâd-ı 
mânevîninHAŞİYE4 dâfiidir. Ve o kayıtların anahtarıdır. Ve ecnebîlerin, bizim dûşümüze 
çöktürdükleri müthiş istibdâd-ı mânevînin râfiidir. Evet, Osmanlıların hürriyeti, koca Asya 
talihinin keşşafıdır. İslâmiyetin bahtının miftahıdır, ittihad-ı İslâm sûrunun temelidir.” 
(Münazarat, 61-62.) 

Peygamberimiz (asm) tarafından “Necran Hristiyanlarına” verilen eman, her şeyden 
önce onların rahat ve huzurunu sağlamaya, inanç ve ibadetlerine karışmamayı sağlıyordu. 

 
4 Haşiye: “Kırk dört sene sonra söylemesi lâzım gelen sözleri, o zaman söylemiş.” Bediüzzaman 

hazretleri 1910 yıllarında söylemiş olduğu “Hürriyet bizi ecnebilerin baskısından kurtaracaktır” ifadesi ancak 
1954 yıllarında Demokrat Partinin iktidara gelerek ülkemizin Demokrasiye geçmesi ile, İslam ülkeleirnin de 
bağımsızlıklarını kaazanmaya başlaması ile tahakkuk etmeye başlamıştır. Bu sebeple Bediüzzaman böyle 
demiştir. Demeki ki Üstadımız 1954 yılında Münazaratı yeniden ele almış ve bazı değişikler yaparak ve 
haşiyeler, açıklamalar koyarak neşrettirmiştir. 
	



Sonra din adamlarının ve kiliselerinin korunmasını temin ediyordu. Bu sebeple Bediüzzaman 
bu şekildeki bir hürriyetin zaten dinimizde olduğunu ve şeriatı bir gereği olduğunu ifade etti.  

Sonra, şayet onlar size tecavüz ediyorlar ise bu sizin cehaletinizden onların şer’î olan 
haklarını vermediğiniz ve onlara yaptığınız tecavüden kendilerini korumak için size tecavüz 
ediyorlar. Halbuki sizden emin olsalar onlar da size dost olacaklardır. 

Diğer bir husus da siyasidir ki oda şudur: İslam ülkelerinde yaşayan gayr-i müslimler 
ancak üç milyon iken, dünyada Hristiyanlar ve Gayr-i Müslim devletlerde yaşayan 
milyonlarca müslüman vardır. Onlara da orada azınlık muamelesi yapılmakta ve pek çok 
haklardan mahrum bırakılmaktadır. Siz burada üç milyon gayr-i müslime hak verdiğiniz 
zaman, dünyadaki müslümanların önü açılır ve onlar da aynı haklara sahip olurlar. Böylece o 
müslümanlar da gayr-i müslimlerin manevi baskıları altında kalmaktan kurtarır. Bizim onlara 
verdiğimiz hürriyet, müslümanların üzerindeki baskıları kaldırmanın rüşveti olur. Gayr-i 
müslüm ülkelerde yaşayan müslümanların üzerindeki baskı bu şekilde kalkmış olur.  

Osmanlı devletinin hürriyeti bu şekilde Asya ülkerinin de önünü açacaktır. Asya’nın 
talihi ve geleceği de bu şekilde parlayacaktır. Bu da İslamiyetin önünü açacak bir anahtar 
olacaktır. İttihad-ı İslam’ın önü böyle açılacaktır. İttihad-ı İslam ancak hürriyet ortamında 
gerçekleşir. İslam ülkelerinde hürriyet olmazsa müslümanlar bir araya gelemez. Gayr-i 
müslimlerin içindeki müslümanları hür olmazlar ise, dünya ülkeleri de müslümanlardan emin 
olmazlar ise hürriyet ortamı oluşmaz, ittihad-ı İslam da gerçekleşmez. 

Bu sebeple “Osmanlıların hürriyeti, koca Asya talihinin keşşafıdır. İslâmiyetin bahtının 
miftahıdır, ittihad-ı İslâm sûrunun temelidir.” 

Bunun üzerine sordular: 
- “Nedir o üç kayıt ki, istibdâd-ı mânevî onunla âlem-i İslâmiyeti kayd etmiştir?” Sen 

bize ecnebilerin üç şekilde biz müslümanları kayıt altına alıp bağladığını ifade ettiniz. Nedir 
bizi bağlayan üç bağ? 

 Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı, bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer 

bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zâlimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz 
hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de, milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi 
mütegallibedir. İşte size Hindistan bir bürhan ve Mısır yarı bürhandır.” (Münazarat, 62.) 

Rus devletinin ve diğer devletlerin müslümanlar üzerindeki baskısı ve istibdadı bir 
kayıt, Rus milleti ve diğer milletlerin tahakkümü ikinci bir kayıttır. Avrupa hayranlığından 
kaynaklanan ve onların teknik ve teknolojide ileri gitmeleri sebebiyle bizim onlara 
ihtiyacımız, onların da bize bu noktada galebe çalmaları ve onlardan aldığımız adetler ve 
nefsâni eğlenceler de bizi bağlayan üçüncü bir kayıt, yani ayağımıza vurulmuş parangadır.  

İngilizler kendilerini hürriyetçi göstererek İslam ülkelerini işgal etmişler, her ne kadar 
mütehakkim görünmeseler de perde arkasında her nevi istibdadı teşvik ederler, İngiliz milleti 
gurur ve enaniyetlerinden dolayı baskıcıdır, diğer milletlere özellikle müslümanlara tepeden 
bakarlar. İngiliz adetleri de mütegallibedir. Hakim olduğu Hindistan ve Mısır bunun yarı 
delilidir.  

Bediüzzaman devam etti: 
“Binaenaleyh, milletimiz ya üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyeddir. Buna mukabil, 

bizim gayr-ı müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok 
nazlarını çektiğimiz gibi, onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler; biz, bir nevi hizmetkârlık 
olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya düştük. Fikr-i milliyet, 
hürriyetin pederidir. Yine esir Ekrâd ve Etrâk idi. İşte o yalancı kaydı, üç veya on milyonun 
ayağında açıyoruz. Tâ ki, üç kayıt ile mukayyed üç yüz milyon İslâmın hürriyetine meydan 



açılsın. HAŞİYE5 Elbette âcilen (Peşinen) üçü veren ve âcilen ( Daha sonra ) üç yüzünü 
kazanan, hasaret etmiyor.” HAŞİYE6  

Buna binaen milletimiz olan İslam milleti üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyet iken 
bizim ecnebilerin ayaklarında ancak yalancı bir kaydımız vardı. Ona mukabil çok nazlarını 
çektik. O da biz onları askere almadık, memur da yapmadık, bu hakları onlara vermemekle 
onları güya, yalancı olarak kayıt altına aldık. Onlar ise bunu fırsat bilerek nesilce çoğaldılar 
ve servetçe zengin oldular. Biz ise bir nevi hizmetkarlık olan memuriyet ve askerliği 
kendimize meslek edindik. Gençlerimiz savaşlarda telef oldu, neslen azaldık. Halka hizmet 
olan memuriyeti üzerimize aldık kedinin yavrularını taşıdığı gibi evimizi atandığı yere 
taşıyarak servet edinemedik. Nesilce ve servetçe aşağı düştük. Onlar zengin oldular.  

Herkes kendi milletini sever ve milleti için hizmet etmek haklarıdır. Bir milletin hür 
olması, hürriyetini kazanması içi milliyet fikri önemlidir. Yani, “Fikr-i milliyet, hürriyetin 
pederidir.” Dolayısıyla biz içimizdeki azınlıklara hürriyet vermediğimiz, güya onlara 
tahakküm etmekle galip olmadığımızı, yine esir olanların Tükler ve Kürtler idi. İşte biz bu 
yalancı kayıt olan “Zımmî” muamelesi yapıp hürriyetlerini vermemiz ile Onların bizim 
üzerimizdeki üç dehşetli kaydını açmış oluyoruz. Böylece 300 milyon müslümanların 
hürriyetine yol açılıyor.7  

Elbette peşin üçü verip gelecekte üç yüzü kazanan zarar etmez. İçimizdeki gayr-i 
müslimlere hürriyeti vermenin siyaseten faydası da budur.  

 
 

 
 
 

HÜRRİYETİMİZ İSLAM DÜNYASINI HÜRRİYETİNE YOL AÇAR 
 
Osmanlı’nın, günümüzde ise Türkiye’nin Hürriyetçi Demokrasiye geçmesi, tüm 

vatandaşlara eşit haklar vererek Anayasal Parlamenter sistem içinde demokrasiyi işletmesinin 
İslam dünyasının ve tüm dünya müslümanlarının hürriyetlerine yol açacağını Bediüzzaman’ın 
söylemesini tam olarak anlamayanlar sordular: 

- “Heyhât! Nasıl, hürriyetimiz umum âlem-i İslâmın hürriyetinin mukaddimesi ve fecr-i 
sâdıkı olur?” dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi:  
- “İki cihetle:  
Birincisi: Bizde olan istibdat, Asya’nın hürriyetine zulmanî bir set çekmişti. Ziya-yı 

hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi ki, gözleri açsın, kemâlâtı göstersin. İşte bu seddin 
tahribiyle, fikr-i hürriyet Çin’e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin ifrat edip komünist 

 
5 Haşiye: Elhamdü lillâh, şimdi açılmaya başladı. 
6	Yine	bak,	maşaallah,	hem	Nurun	Zülfikar	ve	Hüccetullahi’l-Bâliğa	gibi	mecmualarını,	hem	Yemen,	Mısır,	
Cezayir,	Hind,	Fas,	Kafkas,	Fars	ve	Arap	gibi	İslâm	milletlerini	haber	verir	gibi	şifreli	bir	fıkradır.		
Sağlam,	keskin	ve	bilenmiş	hüccetten	kılıcı	sağ	eline	ve	hürriyeti	de,	parlak	renkli	Arap	atının	dizgini	gibi	
sol	eline	alacak	olan	İslâm,	bağ	ve	bahçelerimizin	kökünü	kurutan	istibdadın	başını	parçalayacaktır.	
7 Bediüzzaman burada yine 1954 yıllarında Türkiye’de Demokrasiye geçmekle İslam ülkelerinin bağımsızlığını 
kazanmaya başlamasını misal veriyor ve Haşiyede “Elhamdü lillâh, şimdi açılmaya başladı” buyuruyor.  



oldu. Âlemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, birden bire terazinin öteki gözünde 
olan vahşet ve istibdadı kaldırdı, git gide kalkacak.” (Münazarat, 64.)  

İki cihetle bizim hürriyetimiz, hürriyetçi demokrasiye ve parlamenter sisteme geçmemiz 
umum İslam dünyasının hürriyetinin başlangıcı ve fecr-i sâdıkı olur.  

Birincisi, bizdeki istibdad ve bir kısım gayr-i müslim vatandaşların hürriyetlerini 
vermemekle Asya’da karanlık bir perde olmuştu. Hürriyet ışığı bu karanlık perdeden 
geçemiyordu ki müslümanların gözlerini açsın ve kemâlâta, kalkınmaya, ilme, fenne ve 
tekniğe giden yolu göstersin. Bu seddin hürriyetle yıkılması ve bu karanlık perdenin açılması 
ile hürriyet düşüncesi Çin’e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin hürriyeti yanlış kullandı, 
ifrat ederek komünist oldu. Dünyadaki terazinin hürriyet gözü ağır geldiği için, terazinin diğer 
kefesinde olan vahşet ve istibdadı kaldırdı, git gide kalkacaktır. 

Bediüzzaman burada dünyadaki yönetim sistemini “Hürriyet ve İstibdat” yönetimi 
olarak ikiye ayırıyor. Yönetimin adı ne olursa olsun, Hilafet, Cumhuriyet, Oligarşi, Monarşi, 
Demokrasi, Aristokrasi fark etmez özünde iki yönetim şekli vardır: Hürriyetçi ve Baskıcı. 
Bediüzzaman baskıcı sistemin İslâmî olmadığını, İslami olan sistemin hürriyetçi olduğunu 
ifade ediyor. Adı Hilafet veya Demokrasi de olsa baskıcı ise İstibdad yönetimidir ve İslam’a 
aykırıdır” diyor. Bu sebeple Divan-ı Harb-i Örfi müdafasında da “Tebeddül-ü Esma ile hakaik 
tebeddül etmez. İstibdad ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libasını giysin rast gelirsem sille 
vuracağım” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 18.) der. 

Sonra devam eder: 
“Eğer siz sahife-i efkârı okusanız, tarîk-i siyaseti görseniz, huteba-i umumî olan, doğru 

konuşan cerâidi dinleseniz, anlayacaksınız ki: Arabistan, Hindistan, Cava, Mısır, Kafkas, 
Afrika ve emsallerinde o derece fikr-i hürriyetin galeyanıyla, âlem-i İslâmın efkârında öyle 
bir tahavvül-ü azîm ve inkılâb-ı acip ve terakkî-i fikrî ve teyakkuz-u tam intaç etmiştir ki, 
bahasına yüz sene verseydik yine ucuzdu.” (Münazarat, 65.) 

Şayet biz dünyadaki fikir cereyanlarını takip etseniz, dünya siyasetindeki gidişatı 
görseniz, “huteba-i umumî” olan tüm insanlara hitap eden ve doğru haber veren tarafsız 
gazeteleri takip etseniz anlarsınız ki, Arabistan, Hindistan, Cava, Mısır, Kafkas, Afrika gibi 
ülkelerde hürriyet fikrinin ortaya çıkması ile müslümanların fikir dünyasında öyle değişimler 
yaşanıyor ve acaip gelişmeler oluyor, müslümanlar uyanıyor ve güzel fikirler ortaya çıkıyor ki 
bunu elde etmek için yüz sene çalışsaydık başaramazdık. Bütün bunlar hürriyet fikrinin 
müslümanlarda makes bulması ile meydana gelmektedir. 

Bediüzzaman devam etti: 
“Zira hürriyet, milliyeti gösterdi. Milliyet sadefinde olan İslâmiyetin cevher-i nuranîsi 

tecellîye başladı. İslâmiyetin ihtizazını ihbar etti ki, herbir müslim, cüz-ü fert gibi başıboş 
değildir. Belki herbiri, mürekkebât-ı mütedahile-i mütesaideden bir cüzdür. Sair eczalarla 
câzibe-i umumiye-i İslâmiye noktasında birbiriyle sıla-i rahimleri vardır. Şu ihbar bir kavî 
ümit verir ki, nokta-i istinad, nokta-i istimdad gayet kavî ve metindir. Şu ümit, yeisle 
öldürülen kuvve-i mâneviyemizi ihyâ etti. Şu hayat, âlem-i İslâmdaki galeyan eden fikr-i 
hürriyetten istimdad ederek, umum âlem-i İslâm üzerine çökmüş olan istibdâd-ı mânevî-i 
umumînin perdelerini parça parça edecektir. HAŞİYE8 “Alâ rağm-i enfi ebi’l-ye’s” (Münazarat, 
65.) 

Hürriyet ile milliyet duygusu da uyanır. Milliyetimizin içinde İslamiyet cevher-i 
nuranisi tecelliye başlar. İslamiyetin harekete geçmesi ile anlaşıldı ki her bir mü’min tek 
başına ayrı bir fert değil ve başıboş değildir. Bilakis her bir mü’min birbiri içine girmiş 
daireler şekilde iman bağı ile bütün mü’minlere bağlanır, külliyet içinde cüz ve bir ferttir. 
İman noktasında bütün müslümanlarla yakınlığı ve kardeşliği vardır. Bu dayanak noktası ve 
bu medet ve yardımlaşmayı netice veren beraberlik gayet güçlü ve kuvvetlidir. Şu ümit ise 

 
8	“Lillâhilhamd,	kırk	beş	sene	sonra	parça	parça	etmeye	başladı.”	(1945	sonrasını	gösteriyor.)	



ümitsizlikle öldürülen manevi gücümüzü canlandırdı. Şu canlanma da İslam dünyasındaki 
ortaya çıkan hürriyet fikrinden yardım alarak bütün İslam dünyasına çökmüş olan baskıcı 
yönetimleri ve her çeşit istibdadı ortadan kaldıracaktır. “Ümitsizliği telkin eden Ebu Alâ-i 
Marri’nin burnunun rağmına.”9 

Bediüzzaman devam etti: 
- “İkinci cihet: Şimdiye kadar ecnebîler bahane-mahane tutarlardı. Milletimizi 

eziyorlardı. Şimdi ise, ellerinde uruk-u insaniyetkârânelerine veya damar-ı 
müteassıbânelerine veya âsâb-ı dessasânelerine dokunduracak, ellerinde serrişte-i bahane 
olacak öyle nokta bulamazlar. Bulsalar da tutamazlar. Bâhusus medeniyet, hubb-u insaniyeti 
tevlid eder.” (Münazarat, 65-66.) 

Şimdiye kadar ecnebiler bahanelerle milletimizi eziyorlardı. Çünkü onlarda istibdad 
hakimdi. Bizde hürriyet ve demokrasi hâkim olursa insaniyet damarlarına, mutaassıp 
damarlarına ve dessaslık damarlarına dokunacak ellerinde bahane tutacakları bir şey 
bulamayacaklardır. Bulsalar da buna bahane edemeyeceklerdir. Özellikle bundan sonra 
dünyaya “Hürriyet ve Demokrasi” hâkim olacaktır. Bu medeniyeti doğuracak. Medeniyet ise 
“insan sevgisini” doğurur. Dolayısyla bizim hürriyetimiz Asya’nın ve İslam dünyasının 
hürriyetinin mukaddimesi ve fecr-i sadıkı olur. 

 
 
 

 
 

 
DEVLETİMİZİ YIKMAK İSTEYENLERE NE DİYECEĞİZ? 

 
Bediüzzaman hazretleri bundan sonra dünyaya Hürriyet ve Demokrasi hakim olacak, 

İslam dünyasına da hürriyet ve demokrasi hakim olursa İttihad-ı İslam’a yol açacaktır. Dünya 
devletleri de bizdeki hürriyeti görünce insaniyet açısından ve “İnsan Hakları” bakımından 
bize dost olacaklar” deyince dinleyenler “Heyhât! Nerede o dediğin güzellikler. Senin 
dediklerin güzel ümitler ama etrafımıza baktığımız zaman biz bunu göremiyoruz diye 
sordular: 

- “Heyhât! Bize tesellî veren şu ulvî emeli ye’se inkılâp ettiren ve etrafımızda hayatımızı 
zehirlendirmek ve devletimizi parça parça etmek için ağızlarını açmış olan o müthiş yılanlara 
ne diyeceğiz?” HAŞİYE10  dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Korkmayınız. Medeniyet, fazilet, hürriyet âlem-i insaniyette galebe çalmaya 

başladığından, bizzarure terazinin öteki yüzü şey’en feşey’en hafifleşecektir. Farz-ı muhal 
olarak, Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler, emin olunuz, biz yirmi olarak 
öleceğiz, üç yüz olarak dirileceğiz. Başımızdan rezâil ve ihtilâfatın gubarını silkip, hakikî 

 
9	Ebu’l	Alâ	el-Maarrî	 (v.449/1057)	Arap	şairi	olup	küçük	yaşında	geçirdiği	çiçek	hastalığından	gözlerini	
kaybetti.	 Kendisi	 çirkin,	 zayıf	 ve	 kısa	 boylu	 ve	 kör	 olması	 ile	 aşağılık	 duygusuna	 kapıldı.	 Çeşitli	 ilim	
adamlarından	 edebiyat	 ve	 felsefe	 dersi	 aldı.	 İyi	 bir	 şair	 olup	 hep	 uzlet	 halinde	 yaşadı.	 Şiirlerinde	 hep	
ümitsizlik	ve	bedbinlik	telkin	ederdi.	Hiçbir	dine	inanmaz,	dinleri	eleştirirdi.	Aklı	ve	mantığı	da	eleştirdiği	
için	 kendisi	 de	 çok	 eleştirilmiştir.	 Bediüzzaman	 hazretleri	 onu	 “Ebi’l-Ye’s”	 yani	 “Ümitsizliğin	 babası”	
unvanı	ile	ona	telmih	ederek	onu	eleştirmiştir.	
10	Haşiye:	Dehşetli	ve	hakikatlı	bir	sual.	



münevver ve müttehid olarak kervân-ı benî beşere pîşdârlık edeceğiz. Biz, en şedit, en kavî ve 
en bâkî hayatı intaç eden öyle bir ölümden korkmayız. Biz ölsek de İslâmiyet sağ kalır. O 
millet-i kudsiye sağ olsun. “Fe küllü âtin karîb” [Gelmesi muhakkak olan her şey, uzakta olsa 
yakındır. (İbn-i Mace, Mukaddime, 7:46.)] (Münazarat, 66.) 

Hiç endişe etmeye ve korkmaya gerek yoktur. Bundan sonra dünyaya İnsan Hakları, 
Hürriyet  ve Demokrasi hakim olacaktır. Hürriyet ve demokrasinin hakimiyeti ile medeniyet, 
fazilet, insanlık âleminde galebe çalmaya başlayınca terazinin iki kefesi gibi olan yönetimin 
hürriyet kefesi yavaş yavaş ağır basacak ve istibdad hafifleşecektir. Şayet farzediniz ki bizi 
parça parça ettiler ve öldürdüler; biz yirmi olarak ölsek üçyüz olarak tekrar dirileceğiz. 
Başımıza sarılan bu rezaletin tozlarını silkeleyerek hakiki münevver ve müttehit olarak 
insanlık kervanına önderlik yapacağız. Biz, bize en şiddetli, sağlam ve bakî bir hayatı 
kazandıran böyle ölümlerden korkmayız. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. O kutsi İslam 
milleti sağ olsun. Peygamberimiz (asm) “Gelmesi muhakkak olan her şey çok yakındır” 
buyurmuşlardır.  

O zaman dediler: 
- “Gayr-ı müslimlerle nasıl müsavi olacağız?” 
Bediüzzaman cevap verdi:  
- “Müsavat ise, fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve gedâ birdir. 

Acaba bir şeriat, karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tâzibinden men etse, nasıl benî 
Âdem’in hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) âdî bir 
Yahudi ile muhakemesi ve medâr-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir 
Hıristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim. HAŞİYE11 (Münazarat, 67.) 

Müsavât, eşitlik demektir. İslam dünysında müslümanlar ile müslüman olmayanlar eşit 
haklara sahip değillerdi. Zaman içinde siyâsi mülahazalar ile gayr-i müslimlerin 
tecavüzlerinden emin olabilme maslahatı gereği “ehven-i şer”  ve “adalet-i izafiye” kabul 
edilerek yöneticilerin işlerini kolaylaştırmak için müçtehitlerin bir kısmı zımmîlerin bazı 
haklarını ellerinden alarak ve “cizye” adındaki vergiyi de daha fazla yükleyerek bazı içtihadi 
tasarruflarda bulunmuşlardır. Bu da zaman içinde şeriatın bir emri olarak kabul edilmiştir. 
Halbuki “Asr-ı Saadette” böyle bir uygulama yoktu. Hatta gayr-i müslimlere “Müellefet-i 
Kulup” olarak kalplerini İslam’a ısımdırmak için Allah’ın emri olarak (Tevbe Suresi, 9:60.) 
zekat dahi veriliyordu.  Bediüzzaman “Şartların değişmesi ile hükümler değişir” kaidesine 
binaen hürriyet ve demokrasinin hakim olduğu bu zamanda Asr-ı Saadeti referans alarak 
aradaki istibdad dönemine has olan hükümlerin ve içtihatlara ihtiyaç kalmadığını ifade eder. 
Artık yeniden Asr-ı Saadetin İslam anlayışının hakim olacağını ifade eder.  

Bunun için “eşitlik fazilet ve şerefte değil hukuktadır” der. Hukukta ise padişah da köle 
de birdir. Asr-ı Saadette ve İslam adaletinin hakim olduğu dönemlerde bunun yaşandığını 
ifade eder. Hz. Ali’nin (ra) bir Yahudi ile, Kürtlerin övündüğü kürt Selahaddin-i Eyyubî’nin 
fakir bir Hıristiyanla eşit şartlarda adil muhakemesini misal verir.  

Sonra “İslam Hukuku”nun karıncanın hukukunu koruduğuna dikkat çekerek “İnsanların 
hukukunu nasıl korumaz?” der. Nitekim Peygamberimiz (asm) bir gün Hz. Ali’ye “Sen yolda 
yürümenin adabını bilmiyor musun?” der. Hz. Ali (ra) şaşırır ve “Ne oldu ya Resulallah?!” 
buyurur. Peygamberimiz (asm) “Cebrail haber verdi ki sen yolda giderken bir karıncaya 
basmış ve ayağını kırmışsın. Karınca da Yüce Allah’a senin hakkında şefaatiçi olmuş ve “Ya 
Rabbi! Ali bana bilerek basmadı, bilmeden oldu. Bunda kastı yoktu. Sen onu bundan dolayı 

 
11	Haşiye:	Eski	Said,	Nur’un	parlak	hâsiyetinden	gelen	kuvvetli	ümit	ve	tam	teselli	 ile	siyaseti	 İslâmiyete	
âlet	yaparak	hararetle	hürriyete	çalışırken	diğer	bir	hiss-i	kablelvuku	 ile	dehşetli	ve	 lâdini	bir	 istibdad-ı	
mutlakın	 geleceğini	 bir	 hadis-i	 şerifin	 mânâsından	 anlayıp	 elli	 sene	 evvel	 haber	 vermiş.	 Said’in	 tesellî	
haberlerini	o	istibdad-ı	mutlak	yirmi	beş	sene	bilfiil	tekzib	edeceğini	hissetmiş	ve	otuz	senedenberi		deyip	
siyaseti	bırakmış.	Yeni	Said	olmuştur.	



affet, cezalandırma!” dediğini haber verdi. Bundan sonra yolda yürürken dikkatli ol!” ferman 
eder. 

Aynı şekilde Kanunî Sultan Süleyman Şeyhul-İslam Ebu’s-Suuda sorar “Meyve ağacını 
sarınca karınca/ Günah var mı karıncayı kırınca” demiş. Ebu’s-Suud cevaben: “Yarın hakkın 
divanına varınca / Süleymandan hakkın alır karınca” demiştir.  

Evet, maalesef biz müslümanlar çeşitli kaygı ve korkularla “maslahat” diyerek, “kamu 
düzeni” diyerek “cemiyetin selameti için ferdin hukuku nazara alınmaz” diyerek güya “ehven-
i şer” ve “adalet-i izafiye” namına pek çok hukukun zayi olmasına ve pek çok haksızlıklara ve 
zulümlere sebep olmuşuz. Siyasiler de bu fetvalara dayanarak kendi zulümlerini meşru 
göstermişledir.  

Asrımızda ise Hürriyet ve Demokrasinin gelişmesi ile artık “Adalet-i izafiye”ye ihtiyaç 
kalmamıştır. Zira “Adalet-i Mahza”yı uygulama imkanı doğmuştur. Bu durumda 
Bediüzzaman “Adalet-i mahzayı uygulama imkanı varken, adalet-i izafiyeye gidilmez; gidilse 
zulümdür” der. Müsavatın şerefte ve fazilette, din ve imanda değil hukukta olduğunu ifade 
eder.  

Bunun üzerine yine sorarlar: 
- “Ermeniler zimmîdirler. Ehl-i zimmet, zimmettarlarıyla nasıl müsâvi olur?”  
Bediüzzaman cevap verir:  
- “Kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kabahat bizde. Tamamen zimmetimize 

alamadık, bihakkın adâlet-i şeriatı gösteremedik. Şeriat dairesinde, hukuklarını istibdâdın 
sünnet-i seyyiesiyle muhâfaza edemedik; sonra da istedik, kuvvetimiz kalmadı. Ben şimdi 
Ermenilere bir nevi zimmî-i muâhid nazarıyla bakıyorum.” (Münazarat, 68.) 

Kendimizi neden dev aynasında görüyoruz? Bizim kendi kusurlarımız ve hatalarımız 
var. Suç bizde. Zira biz hakkıyla şeriattaki adaleti göstererek onları zimmetimize alamadık. 
Siyasetin kötü yolu olan istibdad yolunu tercih ettik ve adalet-i mahzayı muhafaza edemedik. 
Sonra bunu uygulayalım dedik ama gücümüz yetmedi. Zira istibdad her yere hâkim oldu. 
Alimlerimiz yöneticilerden korktu, onlara fetvacı oldu. İlim ve fikir hürriyetini kaybettik, 
alimlerimiz ilimleri ile üzerimize baskı kurdular. Bundan da pek çok dalalet fırkaları çıktı. 
Ancak bu zamanda ilim, fikir ve insan hakları hürriyeti ile hürriyete yol açıldı ve adalet-i 
mahzayı uygulama imkânı doğdu. Öyle ise ben şimdi içimizdeki Ermenilere “Anlaşmalı 
Zımmî” olarak bakıyorum. Çünkü onlar artık bizim baskımız altında değiller, Hürriyet 
ınkılabı ile elde ettikleri haklarla, bizimle yaptıkları anlaşmalarla bize bağlılar. Biz de bu 
anlaşmalara uymak durumundayız. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ahitlerinize uyun!” 
(Maide Suresi, 5:1.) ferman eder. Peygamberimiz (asm) de Asr-ı Saadette buna göre yaptığı 
anlaşmalarla ve bu anlaşmalara uyarak hareket etmiştir.  

 

 
 
 



ERMENİLERLE NASIL DOST OLACAĞIZ 
 
Bediüzzaman Hürriyet ve Demokrasi ile istibdadın ortadan kalkacağını, bunun sonucu 

olarak gayr-i müslimlerle, ermenilerle ve Rumlarla barış içinde yaşamamız gerektiğini 
anlatınca sordular: 

- “Ermeniler bize düşmanlık edip, hile ve hıyânet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde 
ittifak edeceğiz?” dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdâdın zevâliyle dostluk hayat bulacak. 

Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost 
olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza 
ederek, musâlaha elini uzatmaktır.” (Münazarat, 68.) 

Düşmanlığın sebebi, ihtilafları doğuran ve körükleyen istibdaddır. Müstebit idareciler 
kendi yönetimlerini ve toplum üzerinde baskılarını devam ettirebilmek için toplumda sebeb-i 
ihtilaf olan meseleleri musalaha etmek yerine körükleyerek toplumu kamplara ayırırlar. Sonra 
aralarında düşmanlık tohumları ekerler ve birbirleri ile meşgul ederler. Sonra “Sizin aranızı 
ben bulurum” diye her iki tarafın bir şekilde desteğini alırlar; ama çözüm üretmek yerine 
problemeleri çoğaltırlar. Toplumda huzur ve güven istemezler. Hürriyetin ve meşrutiyetin 
hakim olduğu yerde ise anlaşma, barış ve hizmette yarış vardır. Toplumda barış olunca 
yardımlaşma ve muhabbet ortaya çıkar. Muhabbetin olduğu yerde ise huzur ve güven olur. 
Herkes ülkenin imarına ve zenginliğine katkı sağlar ve ülke bayındır hale gelir.  

Bediüzzaman daha kesin konuşur ve şöyle der: “Size kesinlikle diyorum ki şu milletin 
saadeti Ermenilerle ittifak edip dost olmaya bağlıdır. Fakat bu dostluk zillet içinde bir dostluk 
değil; izzet-i milliyemizi muhafaza ederek barış elini uzatıp barış içinde yaşamaktır. 

Devam etti: 
- “Birşey söyleyeceğim: Eğer mümkündür, Ermeniler birden sahîfe-i vücuttan silinsin. 

Olabilir. Yalnız, size husumetin bir faydası olsun. Yoksa, mutlaka husumet zarardır. Halbuki, 
Adem zamanından yolda arkadaşlık eden bizimle gelmiş büyük bir unsurun zevâli değil, belki 
küçük bir kavmin mahvı dahi “Önünde, dikenli bir ağacın kabuğunu soymak kadar güç 
engeller var”dır. (Arap atasözü) Ömer Dilân Kabîlesi bin senedir yine Ömer Dilândır. Hem 
de, onlar uyanmışlar; siz uykudasınız, rüyâ görüyorsunuz. Hem de, fikr-i milliyette müttefik ve 
kavîdirler; siz, ihtilâfla şimdilik boşsunuz, hem de galebe etmek istiyorsunuz. Onlar sizi 
mağlup ettiği silah ile, yani akıl ile, fikr-i milliyetle, meyl-i terakkî ile, temâyül-ü adâlet ile 
mağlup edebilirsiniz. Bence şimdi kılıç vuran, o kılıncın aksi döner, yetimlerine dokunur. 
Şimdi galebe kılıç ile değildir. Kılıç olmalı, lâkin aklın elinde. Hem de dostluğun sebebi 
vardır. Zîrâ komşudurlar. Komşuluk, dostluğun komşusudur. Hem de onlar uyandılar, 
dünyaya yayıldılar, terakkiyât tohumlarını topladılar; vatanımızda ekecekler. Bizi medeniyete 
mecbur, terakkîye îkaz, bizdeki fikr-i milliyeti hüşyâr ediyorlar.  

İşte şu noktalara binâen, onlarla ittifak etmek lâzımdır. Hem de bizim düşmanımız ve 
bizi mahveden, cehâlet ağa, oğlu zaruret efendi ve hafîdi husumet beydir. Ermeniler bize 
düşmanlık etmişlerse, şu üç müfsidin kumandası altında yapmışlar.” (Münazarat, 69.) 

Düşmanlığın hiçbir faydası yoktur. Hutbe-i Şamiye’de Bediüzzaman “Husumet ve 
adavetin vakti bitti. İki harb-i umumî adavetin ne kadar fena ve tehrib edici ve dehşetli zulüm 
olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir faydası olmadığı tezahür etti. Öyle ise düşmanlarımızın 
seyyiatı, - tecavüz olmamak şartıyla – adavetinizi celbetmesin. Cehennem ve azab-ı ilâhî 
kafidir onlara...” (Hutbe-i Şamiye, s. 52.) buyurur. Burada da diyelim ki Ermeniler – 
mümkün değil ya – dünyadan yok olsunlar; o zaman düşmanlığınızın bir faydası olabilir. Bu 
mümkün mü? Değil! Öyle ise düşmanlık kesinlikle zararlıdır. Hz. Âdem (as) zamanından beri 
bizimle beraber gelen bir kabilenin yok olması imkansızdır. Adeta “dikenli ağacın kabuğunu 



soymak kadar imkansızdır. İçimizde Ömer Dilan kabilesi var. Bin seneden beri Ömer Dilan 
kabilesidir. 

Hem Ermeniler bizden önce uyanmışlar dünyaya dağılmışlar ve siz uykudasınız, rüya ve 
hayal görüyorsunuz. Onlar milliyet fikri ile güçlenmişler birbirlerine sımsıkı sarılmışlar; sizler 
ihtilaf içide birbirinizi yemekle meşgulsünüz, bir de galebe etmek istiyorsunuz... Onlar sizi 
akıl ve ilimle, milliyet fikri ile, terakki ve tekâmül meyli ile adalete yönelmişlerdir. Siz onları 
ancak onların bu silahları ile mağlup edebilirsiniz.  

Bu zamanda kaba kuvvetle, güçle ve kılıçla mukabele eden, döner o kılıç onların 
yetimlerine dokunur. Çocuklarınız dahi bundan zarar görür. Kılıç ve güç lazımdır; ancak aklın 
elinde olmalı. Hem de dostluğun sebebi vardır. Komşularımızdır. Komşuluk dostluğu 
gerektirir.  

Hem de onlar uyandılar, dünyaya yayıldılar, terakkiyât tohumlarını topladılar; 
vatanımızda ekecekler. Bizi medeniyete zorluyorlar, ilerlememizi sağlayacaklar ve bizdeki 
milliyet fikrini uyandıracaklardır. İşte bunun için onlarla dost olup ittifak etmemiz lazım.  

Hem de bizim gerçek düşmanlarımız Ermeniler değil, bizi mahveden cehalet, cehaletin 
doğurduğu fakirlik ve onun sonucu olan düşmanlıktır. Ermeniler de bize düşmanlık etmişler 
ise bizi ifsat eden bu üç düşmanın yüzünden onların emri altında bu düşmanlığı yapmışlardır. 
 

 
 
 

HÜRRİYET VE MEŞRUTİYET KİMİN ESERİDİR 
 
Bediüzzaman düşmanlığın zararlarını ve dostluğun faydalarını anlatıp komşumuz olan 

Ermenilerle dost olmamız, bu dostlukla gerçek düşmanlarımızı olan cehalet, fakirlik ve 
ihtilaflara karşı ortak mücadele etmemiz gerektiğini anlatınca dinleyenler sordular: 

- “Rum ve Ermenilerin hürriyeti bizi teşviş ediyor. Bir kere tecâvüze başlıyorlar, bir 
kere ’Hürriyet ve meşrutiyet bizimdir, biz yaptık’ diyorlar. Bizi me’yus ediyorlar?” Onların 
hürriyeti bizim kafamızı karıştırıyor. Çünkü bize tecavüz ediyorlar ve Hürriyeti ve 
Meşrutiyeti biz getirdik diyorlar. Bizi ümitsizliğe sevk ediyorlar.  

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Zannediyorum, tecâvüzleri eskiden sizden tahayyül ettikleri tecâvüze karşı bir teşeffi-

i gayz ve bundan sonra sizden tevehhüm ettikleri tecâvüze karşı bir nümâyiş gibidir. Eğer 
tamamıyla îman etseler ki, tecâvüz sizden olmaz; adâlete kanaat edeceklerdir. Şâyet adâlete 
kanaat etmezlerse; hak, hakkın kuvvetiyle burunlarını kırıp iknâ ettirecektir. Hem de, 
"Meşrutiyeti biz istihsâl ettik" olan sözleri yalandır. Hürriyet ve meşrutiyet, askerimizin 
süngüsüyle, cemiyet-i milliyenin kalemiyle sahîfe-i vücuda geldi. Öyle herzegûlerin arzuları, 
beylik ve muhtariyetin ammizâdesi olan adem-i merkeziyet-i siyasiye idi. Sonra da yüzde 
doksan bize ittibâ ettiler. Beşi geveze, birkaç tanesi de zevzeklik edip eski hülyalarından 
vazgeçmek istemiyorlar.” 

Onların tecavüzlerinin sebebi zannederim eskiden sizden tahayyül ettikleri tecavüze 
karşı kinlerini boşaltmalarından ve bundan sonra sizin tecavüz edeceğinize olan 
endişelerinden kaynaklanıyor. Şayet sizden hiçbir zarar gelmeyeceklerine ve sizin onlara 
dostça yaklaşacağınıza inansalar, hukuk ve adalete razı olacaklardır. Şayet hukuka ve adalete 
kanaat etmezlerse hak, hakkın kuvveti ile burunlarını kıracaktır.  



Hem de Meşrutiyeti biz getirdik iddiaları tamamen yalandır. Hürriyet ve Meşrutiyet 
askerlerimizin süngüsü, İttihat ve Terakki ve Ahrarlar gibi milli cemiyetlerimizin, 
ediplerimizin ve kalem erbabının kalemleri ile meydana geldi. Öyle saçma-sapan 
konuşanların iddiası “Beylik ve muhtariyetin amcasının oğlu olan “Siyasi Adem-i 
Merkeziyet” yani, merkezden bağımsız olma iddiaları idi. Sonra Meşrutiyet ilan edilince 
onların yüzde doksanı bize uydular. Geri kalan yüzde beşi geveze, birkaç tanesi de zevzeklik 
ederek eski hayallerinden vazgeçmek istemeyenlerdir.  

 
 

 

 
 
 

YAHUDİ VE NASRANİLERLE NASIL DOST OLURUZ 
 
Bediüzzaman hazretleri Ermenilerle dost olmak gerektiğini ve bu dostluğun 

komşuluktan ve medeniyetten kaynaklandığını ifade edince dinleyenlerin içinde bulunan 
alimler dediler ki: 

- “Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur’ân’da nehiy vardır. “La tettehizul’l-Yehûda 
ve’n-Nasarâ evilyâu” “Yahudi ve Hırıstiyanları dost edinmeyin” (Maide Suresi, 5:51.) 
Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz?” Kur’an bizi Yahudi ve Hristiyanlar ile dost 
olmaktan men ediyor. Sen nasıl ‘dost olun!’ dersiniz dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Evvelâ: Delil kat’iyyü’l-metîn olduğu gibi, kat’iyyü’d-delâlet olmak gerektir. Halbuki 

tevil ve ihtimalin mecâli vardır. Zira, nehy-i Kur’ânî âmm değildir, mutlaktır. Mutlak ise, 
takyid olunabilir. Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. Hem de 
hüküm müştak üzerine olsa, me’haz-ı iştikakı, illet-i hüküm gösterir. Demek bu nehiy, Yahudi 
ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan aynaları hasebiyledir.” (Münazarat, 71.) 

Bediüzzaman soran alim olduğu için ona da ilim dili ile, Fıkıh ve Tefsir Usulü’nin bir 
kaidesiyle cevap verdi. “Delil kat’iyyu’l-metin olduğu gibi kat’iyyu’d-delâlet olmak gerekir” 
dedi. Delilden kast edilen ayet-i kerimedir. Kat’iyyu’l-metin; metne, ibareye delaleti kesin 
olmalıdır. Kat’iyyu’d-delale; manaya delaleti kesin olmalıdır. 

Yani, ayet-i kerimenin Arapça ibaresi kesinlik ifade etmelidir. Bu Kur’an-ı kerimde 
kesin olarak var mı? Var. O zaman delil kat’iyyu’l-metindir. Bu metnin ifade ettiği mananın 
da kesin olması ve kesinlik ifade etmesi, yani tevile, bir başka manaya gelmemesi gerekir. 
Peki bu ibareden farklı bir mana çıkarılabilir mi? Çıkarılabilirse o zaman manaya delaleti 
kesin değildir demektir. “Namaz kılınız” ibaresi namaza delaleti kesin olduğu gibi namaz 
kılmaya delaleti de mana bakımından kesinlik ifade eder. Burada namazdan kast edilen dua 
etmektir denemez.  

“Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” ibaresinde ise nasıl dost edinmeyeceği 
konusu kapalıdır. Yani, komşuluk, alışveriş yapılmayacak mı? Kendisi ile konuşulmayacak 
mı? Bu hususlara açıklık getirilmemiştir. Bu durumda tevile ve farklı anlamlara açıktır. Yani 
metin kat’iyyu’l metindir; ancak manaya kat’iyyu’d-delalet değildir. Bediüzzaman’ın dediği 
gibi “Tevil ve ihtimalin mecali vardır. Zira nehy-i Kur’ân âmm değildir.” Yani, tüm ilişkilerin 
kesilmesini ifade etmiyor. “Mutlaktır.” Yani, serbest bırakılmış, belli şartalara 



bağlanmamıştır. Bu durumda “Mutlak ise takyid olunabilir” Genel ifadeler ve ibareler 
sınırlandırılabilir.  

- Ne gibi? Nasıl sınırlandırılabilir? 
- Meselâ; Yüce Allah “Ulu’l-emre itaat edin!” (Nisa Suresi, 4: 59.) ferman etmiştir. 

Ancak hangi konuda itaat edilecektir? Bu belirlenmemiş, mutlak bırakılmıştır. Bu konuda 
meşruiyet sınırını yine Kur’an getirmiş ve "O aşırıların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde 
bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezler" (Şuarâ Suresi, 26:151-152.) buyurarak haddi aşanların 
Allah’a isyana sevk eden emirlerine itaat edilemeyeceğini belirtmiş ve bir sınırlama 
getirmiştir. Peygamberimiz (asm) de bu ayet-i kerimeyi izah sadedinde “İtaat ancak 
ma’rufadır. Allah’a isyan emredilince ona itaat edilmez!” (Buhari Ahkam, 4; Müslim, İmara, 
39-40.) buyurmuşlardır. 

Zamanla çok şeyler değişebilir. Bu sebeple zamanla meydana gelen gelişmelere, 
bunların insanlara fayda ve zarar vermesine göre bazı hükümlerle sınırlandırma getirilebilir. 
Bu sebeple Bediüzzaman “Zaman bir büyük müfessirdir, kaydını izhar etse, itiraz olunmaz” 
buyurarak Kur’an ve Hadislerin ortaya koyduğu hükümleri uygulama noktasında yeni bir 
kural getirmiştir.  

Meselâ; Bediüzzaman “Maslahat gereği yalan söylemenin cevazına dair” “Bu zamanda 
o fetva verilmez” der. Zira bir sınırı olmadığı ve su-i istimale açık olduğu ve bu maslahat 
bahanesi ile pek çok zulüm ve haksızlıklara sebep olduğu ve maslahatın geçerli olması için 
gerekli olan şartların ortadan kalktığı için (Dünya devletlerince “Din ve Vicdan Hürriyetinin 
kabul edilmesi ile dinle savaşın oradan kalkması, din için, Allah için savaşın yapılmadığı 
gibi...) “Zaman onu neshetmiştir. Mensuh ile amel caiz değildir” (ESDE, Hutbe-i Şamiye, s. 
347.) der. 

İkincisi: “Hem de hüküm müştak üzerine olsa, mehaz-ı iştikakı illeti hüküm gösterir.” 
Bu kuralı izah eden kelime ve terimleri tek tek ele alalım; 

a) “Hüküm müştak üzerine olsa...” Yani, türetilen kelime üzerinde hüküm verilecek 
olsa... Yani, hükmü kelimenin kendisi üzerine bina edecek olsak; ki öyle olması gerekir.  

b) “Me’haz-ı iştikakı...” Verilen hükmün kaynağı olan kelime ve kelamı... Yani, ayetin 
“dost edinmeyin” hükmüne konu olan kelâmı ....  

c) “İlleti hüküm gösterir.” Yani, hükmün asıl sebebi olur. Yani “Dost edinmeyin” 
hükmünün asıl, gerçek sebebi ayette geçen “Yahudi” ve “Nasrani” kelimeleridir. 

Üçüncüsü: “Demek bu nehiy, Yahûdi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyete olan 
ayineleri hasebiyledir.” Burada ayetçe kast edilen Yahudi’nin ve Nasrani’nin şahsı değildir, 
Yahudilik ve Hıristiyanlık sıfatıdır. Zira Yahudi olan Josef’in pek çok sıfatları vardır. 
Dürüstlük, çalışkanlık, ustalık, cömertlik ve yardımseverlik gibi sıfatları yanında bir de 
Yahudilik sıfatı vardır. Yahudilik Josef’in bir sıfatıdır. Aynı şekilde Hans’ın da pek çok güzel 
müslümanlığa has sıfatları vardır, bir sıfatı da Hıristiyanlığıdır. Demek ki yüce Allah’ın 
yasağı Yahudilik ve Hıristiyanlık sıfatlarına ve dinlerinedir.  

“Hem de bir adam zatı için sevilmez; belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir. Öyle ise 
herbir müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi 
bütün sıfat ve sanatları kâfir olmak lazım gelmez. Binaenalyeh, Müslüman olan bir sıfatı veya 
sanatı, istihsan etmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Ehl-i kitaptan bir haremin olsa, 
elbette seveceksin!...” (Münazarat, 71.) 

Bediüzzaman burada meseleyi “sıfatlar” üzerinden izah ederek insanların sanatlarını ve 
güzel sıfatlarını sevmenin Kur’ân-ı Kerimin yasağı kapsamına girmediği ifade eder. 
Müslümanın da kötü sıfatları vardır ve bu sıfatları yüzünden sevilmezler. İnsanlar güzel 
sıfatları sebebi ile sevilir, kötü ve çirkin sıfatları sebebi ile nefret görür. Öyle ise bizler iyi 
olan sıfatlara muhabbet edeceğiz, kötü olan sıfatları sevmeyeceğiz. Bediüzzaman bir başka 
yerde “Bir muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Mesleğimiz muhabbet sıfatına 
muhabbet ve husunet sıfatına husumet ederek, husumet askerini bozmaktır” buyurur.  



Ayrıca dinimizde “Ehl-i kitaptan olan bir kadınla evlenmek caizdir. “Kendilerine kitap 
verilenlerden iffetli olan kadınlar da mehirlerini vermek şartı ile evlenmek size helaldir” 
(Maide Suresi, 5:5.) ayeti ile sabittir. Öyle ise “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa, nasıl 
sevmeyeceksin?” buyurarak meseleyi tam izah eder.  

“Saniyen: Zaman-ı Saadette bir inkılâb-ı azîm-i dinî vücuda geldi. Bütün ezhânı nokta-i 
dine çevirdiğinden, bütün muhabbet ve adaveti o noktada toplayıp muhabbet ve adavet 
ederlerdi. Onun için, gayr-ı müslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu. Lâkin, 
şimdi âlemdeki bir inkılâb-ı acîb-i medenî ve dünyevîdir. Bütün ezhânı zapt ve bütün ukulü 
meşgul eden nokta-i medeniyet, terakki ve dünyadır. Zaten onların ekserisi, dinlerine o kadar 
mukayyed değildirler. Binaenaleyh, onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan 
ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan âsâyişi muhafazadır. İşte bu 
dostluk, kat’iyen nehy-i Kur’ânîde dahil değildir.” (Münazarat, 72.) 

Bu ayet-i Kerimenin nüzul sebebi yönünden de meseleyi izah eden Bediüzzaman şöyle 
der: Peygamberimizin (asm) zamanında din konusunda büyük bir ınkılap, bir değişim yaşandı. 
Bütün nazarlar dine çevrildi ve her meseleye din noktasından bakılmaya başlandı. Dostluklar 
ve düşmanlıkla dine dayanarak kuruluyor ve bozuluyordu. Bu sebeple müslüman 
olmayanlarla dostluk kuranlardan nifak kokusu geliyor, münafıklar bu dotluğu İslam 
düşmanlığı üzerine bina ediyorlardı. Bu zamanda ise zihinler ve akıllar dünyaya ve 
medeniyete, teknik ve teknolojiye ait meselelerdir ve dünya hayatının rahatı ve saadetine 
yönelmiştir. Onlar da dine o kadar bağlı değillerdir. Din konusu bu zamanın insanlarının 
nazarında üçüncü, dördüncü derecede kalmaktadır. Bu sebeple Yahudi ve Hristiyanlarla 
dostluk din noktasından değil, medeniyet ve fennî gelişmeleri takip ederek onlardan almaya 
dönüşmüş durumdadır. Hem de dünya saadetinin esası olan asayişi ve huzuru temin ederek, 
yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde cereyan etmektedir. İşte bu dostluk kesinlikle Kur’an-ı 
Kerimin yasakladığı bir dostluk değildir. 

 

 
 

NEDEN HRİSTİYANLARA KAFİR DEMEMELİYİZ? 
 
Bediüzzaman hazretleri medeniyet namına ve asayişi koruma adına Hristiyan ve 

Yahudilerle dostluğun gerektiğini ve bu dostluğun Kur’an-ı Kerimin yasağına girmediğini 
izah edince dinleyenlerden birisi sordu: 

- “Bir kısım Jön Türk der: ‘Demeyiniz Hıristiyanlara hey kâfir! Zira ehl-i kitaptırlar.’ 
Neden kâfir olana kâfir demeyeceğiz?” dedi. 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünkü eziyettir. Eziyetten nehiy var. “Kim 

Zımmıye eziyet ederse” ilâ ahir...  
Saniyen: Kâfirin iki mânâsı vardır: Birisi ve en mütebadiri dinsiz ve münkir-i Sâni 

demektir. Şu mânâ ile ehl-i kitaba ıtlak etmeye hakkımız yoktur. 
İkincisi: Peygamberimizi ve İslâmiyeti münkir demektir. Şu mânâ ile onlara ıtlak etmek 

hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen evvelki mânânın tebâdüründen, bir kelime-i 
tahkir ve eziyet olmuştur. 

Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelâta karıştırmaya mecburiyet yoktur. Kabildir, o 
kısım Jön Türklerin muradı bu olsun.” (Münazarat, 73.) 



Kör adama “Kör!” demek ona hakaret olduğu gibi Hristiyanlara da “Hey Kâfir!” demek 
de hakaret sayılır. Hakaret ise eziyettir. Ehl-i kitaba ve zımmîlere eziyeti ise Peygamberimiz 
(asm) “Kim zımmîye eziyet ederse kıyamette ben onun hasmı olurum. O zımmînin hakkını 
alır, zımmıye veririm” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr: 6:19, H. No: 8270.) buyurmuşlardır. 

Diğer bir husus “Kafir!” iki manaya gelir. Birinci manası Allah’ı inkar eden demektir. 
Bu mana ile onlara söylemek doğru olmaz. Çünkü, onlar Allah’a inanıyorlar; ancak 
sıfatlarında hata ederek şirke düşüyorlar. İkinci anlamı Peygamberimizi ve Kur’ân-ı Kerimi 
inkar etme anlamındadır. Bu mana ile onlara kâfir diyebiliriz. Onlar da bunu kabul ederler. 
Ancak kâfir sözü, örfen halk arasında hakaret anlamında kullanıldığı için hakaret kelimesi 
kabul edilmiş ve öyle anlaşılmaktadır.  

Hem de itikadı ve inancı, amel ile karıştırmamak lazımdır. İtikat ve inanç alanı ayrıdır; 
amel ve muamelât alanı ayrıdır. Ehl-i zimmenin inancı bize uymaz; ama muamelat açısından 
onların sanatlarına ve işlerine ihtiyacımız vardır. Bu da onlarla hukuken adalet dairesinde ve 
anlaşmalara uyarak beraber çalışmamız ve yardımlaşmamızı gerektirir. Jön Türklerin demek 
istedikleri de budur. 

 

 
 
 

GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR 
 
Yahudi ve Hristiyanlara, Rum ve Ermenilere verilen hak ve hürriyetin yanlış olduğunu 

savunanlar halkı hürriyetin kötü olduğunu ve onlara verilen hakların müslümanların aleyhine 
olduğunu anlatmak için fena şeyler anlatıyorlardı. Bu sebeple Bediüzzaman’a sordular: 

- “Çok fena şeyleri işitiyoruz. Bâhusus gayr-ı müslimler de güya bir İslâm kızını 
almışlar, filân yerde böyle olmuş, diğer yerde şöyle olmuş. Olmuş, olmuş, olmuş, ilââhir...” 
dediler. Müslüman olmayanlar müslüman kızını kaçırmışlar şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar 
vs....  

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Evet, maatteessüf, daha yeni ve bulanık bir devlette ve cahil ve perişan bir millette, 

şöyle fena ve pis şeylerin vukuu zarurî gibidir. Eskiden daha berbadı vardı; fakat şimdi 
görünüyor. Bir dert görünürse, devâsı âsândır. Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören, 
cerbezelik ile aldanır veya aldatır. Cerbezenin şe’ni, bir seyyieyi sümbüllendirerek hasenata 
galip etmektir.” (Münazarat, 73.) 

Üzülerek ifade edelim ki bu gibi şeyler böyle cahil ve perişan bir millette, hürriyete 
daha yeni adım atmış bulanık bir devlette olabilir ve olması da mümkündür. Eskiden daha 
berbat şeyler oluyordu; ama şimdi görünüyor. Bir dert görünse devası ve çaresi kolaydır. Hem 
de büyük işlerde yalnız kusurları gören cerbeze yapmış, aldanmış ve aldatmış olur. Cerbeze 
odur ki; bir kötülüğü çoğaltarak iyiliklere galip getirir.  

Bediüzzaman burada cerbezenin insanları nasıl aldattığı konusunda misal vererek ne 
kadar yanlış şeyleri ortaya çıkardığını anlatır ve şöyle der: 



“Meselâ, şu aşiretin herbir ferdi bir günde attığı balgamı, cerbeze ile, vehmen tayy-i 
mekân ederek, birden bir şahısta tahayyül edip, başka efrâdı ona kıyas ederek, o nazar ile 
baksa veyahut bir sene zarfında birisinden gelen râyiha-i kerîheyi, cerbeze ile, tayy-i zaman 
tevehhümüyle, birden dakika-i vâhidede o şahıstan sudurunu tasavvur etse, acaba ne 
derecede evvelki adam müstakzer, ikinci adam müteaffin olur? Hattâ, hayal gözünü kapasa, 
vehim dahi burnunu tutsa, mağaralarından kaçsalar hakları var. Akıl onları tevbih 
etmeyecektir.” (Münazarat, 73.) 

Şu aşiretin her bir ferdinin bir günde attığı balgamı cerbeze ile bir şahısın attığı bir anda 
ağzından çıktığını hayal edip bunu aşiretin her ferdinin böyle olduğu hayal edilse veya bir 
adamın bir senede çıkardığı kötü kokuyu hayalen toplayıp bir günde, bir dakikada adamdan 
çıktığını tasavvur etse, o aşiret ne kadar pis, o adam ne kadar kirli olduğu zannedilir. Hayal ve 
vehin dahi bunu kabul edemez. Akıl dahi buna ihtimal vermez.  

“İşte şu cerbezenin tavr-ı acîbi, zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplar, bir yapar. 
O siyah perde ile herşeyi temâşâ eder. Hakikaten cerbeze, envaıyla garâibin makinesidir. 
Görünüyor ki, cerbeze-âlûd bir âşıkın nazarında umum kâinat birbirine muhabbetle müncezip 
ve rakkasâne hareket ediyor ve gülüşüyor. Çocuğunun vefatıyla mâtem tutan bir validenin 
nazarında, umum kâinat hüzn-engizâne ağlaşıyor. Herkes istediği ve haline münasip gördüğü 
meyveyi koparır. Bu makamda size bir temsil irad edeceğim. Meselâ, sizden bir adam yalnız 
bir saat tenezzüh etmek üzere gayet müzeyyen ve müzehher bir bahçeye girse, nekaisten 
müberrâ olmak cinân-ı Cennetin mahsûsâtından ve her kemâle bir noksanı karıştırmak şu 
âlem-i kevn ü fesâdın mukteziyatından olmakla, şu bahçenin müteferrik köşelerinde de bazı 
pis ve murdar şeyler bulunduğu için, inhirâf-ı mizac sevki ve emriyle, yalnız o taaffünatı 
taharrî ve o murdar şeylere idame-i nazar eder. Güya onda yalnız o var! Hülyanın hükmüyle 
fena hayal tevessü ederek o bostanı bir salhâne ve mezbele suretinde gösterdiğinden, midesi 
bulanır ve istifrağ eder, kemâl-i nefretle kaçar. Acaba beşerin lezzet-i hayatını gussedâr eden 
böyle bir hayale, hikmet ve maslahat rû-yi rıza gösterir mi? 

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya HAŞİYE12 görür. Güzel rüya gören 
hayatından lezzet alır.” (Münazarat, 74.) 

İşte, cerbezenin bu garip durumu farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda yapılan işleri 
toplar bir araya getirir ve o siyah perde ile her şeyin mahiyetini ve hakikatini örter. Her şeyi 
çirkin ve siyah gösterir, insanı ümitsizliğe düşürür, iyiyi kötü, kötü olanı da iyi gösterir. 
Cerbezeye kapılan bir aşık her şeyi muhabbet içinde güler hayal ettiği gibi, çocuğunun vefatı 
ile üzgün olan bir anne de her şeyi ağlar vaziyette hayal eder.  

Noksanlıklardan temiz ve pak olmak cennet bahçelerine has bir durumdur, her kemale 
ve güzelliğe bir çirkinlik ve noksanlık karışmak da bu fesat aleminin özelliğidir. Bu sebeple 
güzel bir bahçeye giren bir adam mizacının bozukluğundan bahçenin köşelerinde gübreleri ve 
sulandığı için çamurları görse, meyvelerin de kurtlu ve çürük olanlarına dikkat etse, sanki o 
bahçede sadece  onlar varmış gibi düşünse midesini bulandırır, istfrağ ederek o bahçeden 
kaçar. Ama gerçek böyle midir? Toplum da bir bahçe gibidir, iyi tarafları daha çoktur; ama iyi 
tarafına bakan iyiyi, sadece kötü tarafına bakan da kötülükleri görür.  

İşte bu duruma cenab-ı hakkın hikmeti ve maslahat rıza göstermez. Zira Allah’ın 
rahmeti gadabını geçmiştir. Dünyada da hayır asıl ve esastır; şer ise cüz’idir. Bu sebeple 
“Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür. Güzel rüya gören hayatından 
lezzet alır.” Siz de her şeyin iyi tarafına bakın ve güzel düşünün, ki hayatınızdan zevk ve 
lezzet alasınız. 

Yine sordular: 

 
12	Haşiye:	Mevt	bir	nevmdir.	



- “Ermeni fedâileri o kadar fenalık ettikleri halde, şimdi en mûteber onlar oldular. 
Zehirlerine tiryak nazarıyla bakıldı.” Ermeniler bize çok kötülük ettikleri halde onlara itibar 
edildi ve zahirlerine ilaç nazarı ile bakıldı neden? 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Zîra, fenalıkları iyiliğe yardım etti. Eğer meylü’t-tahripten vazgeçmezlerse, 

müfsitlikten çıktılar deriz. Yoksa, maraz muzmer olsa, daha muzırdır. Buhar, menfez 
bulmadıkça zelzele verir. Hayırdan bâzan şer tevellüd ettiği gibi, şerden de bâzan hayır 
doğar. Çok şerîr var ki, şerleri ahyârın maksadına hizmet ettiği için, ahyâr sûretinde görünür 
ve şerri alkışlanır. Sen evini tâmir için tahrip eylediğin vakit, başkası sirkat için delerse, bir 
cihetten sana muâvenet etmiş olur. Fakat, tâmirde ihtiyatlı bulun!..” (Münazarat, 75.) 

Çünkü, onların fenalıkları iyi olmalarına yardım etti. Şayet yıkımdan ve tahripten 
vazgeçmezlerse fesatlıktan çıkmış oldular. Yoksa hastalık gizli olsa daha zararlıdır. Buhar 
çıkacak bir delik bulmazsa düdüklüyü patlatır, zelzele verir. Bu sebeple hayırdan bazen şer 
çıktığı gibi, şerden de bazen hayır doğar. Çok şerliler var ki, şerleri hayırlıların hayrına 
yardımcı olduğu için hayırlı gibi görünür ve şerleri alkışlanır. Sen evini tamir için yıktığın 
vakit, birisi de hırsızlık amacı ile bir tarafını delse sana yardım etmiş olur. Fakat sen, tamirde 
dikkatli olman ve eksiklikleri görerek ona göre tamir etmen gerekir. 

 
 

 
 
 

GAYR-İ MÜSLİMLERİN ASKERLİĞİ 
 
Gayr-i müslimlerin hürriyet içinde eşit haklara sahip olması ve anayasal vatandaşlık 

çerçevesinde memuriyet ve askerlik gibi mükellef oldukları vazifeleri de yapması bir kısım 
müslümanları endişeye sevk ettiği için Bediüzzaman’a sordular: 

- “Gayr-ı müslimin askerliği nasıl caiz olur?” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Dört vecihle” caiz olur. 
Evvelâ: Askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit 

karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıp mı oldu? 
Saniyen: Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın, Arap müşriklerinden muâhid ve halifleri 

vardı. Beraber kavgaya giderlerdi. Bunlar ise, ehl-i kitaptır. Orduda toplu olmayıp müteferrik 
olduklarından, bizdeki ekseriyet ve kuvvet-i hissiyat, mazarrat-ı mütevehhimeye karşı set 
çeker.” 

Salisen: Düvel-i İslâmiyede velev nadiren olsun gayr-ı müslim, askerlikte istihdam 
olunmuştur. Yeniçeri ocağı buna şahittir.” (Münazarat, 75-76.) 

Askerliğin amacı düşmanın tecavüzünü önlemek, cesaretini kırmak ve tecavüz ettikleri 
zaman kavga ederek mal, can ve namusu korumaktır. Kavgada size yardım eden herkese 
ihtiyaç vardır. Hatta ayı ile boğuştuğunuz zaman karılar, çingeneler, çocuklar ve itler yardım 
ederse ayıp olmayacağı açıktır.  



Peygamberimiz (asm) Arap müşrikleri ile anlaşma yaparak onları savaşa dahil etmiştir. 
Mekke Fethinden sonra Araplar 30 000 kişilik bir ordu toplayıp Mekke’yi kurtaralım diye 
Mekke’ye yürüdükleri zaman Peygamberimiz (asm) henüz müslüman olmayan müşrikleri de 
yanına alarak Huneyn’de büyük bir bozgun yaşattı ve elde edilen ganimetlerin çoğunu 
“Müellefet-i Kulub” yani müşriklerin kalplerini İslam’a ısındırmak için dağıttı. Bundan dolayı 
münafıkların büyük bir dedikodu başlattıkları vakidir. İçimizdeki gayr-i müslimler Ehl-i Kitap 
oldukları için onların askerliği elbette caiz olur. Ordu içinde bir arada olmadıkları ve dağınık 
vaziyette olduğu için bir araya gelip tuzak kurmaları da imkan haricidir. Askerin çoğunun 
müslüman olması ve bizdeki dini ve milli duyguların ziyade olması onların zararlarına engel 
olur.  

Ayrıca İslam dünyasında özellikle Osmanlı’da gerektiği zaman müslüman olmayanlar 
da askerlikte istihdam edilmişlerdir. Yeniçeri ocağı buna şahittir. Ayrıca son Osmanlı 
Ordularında. Ordu Komutanı Alman Otto Liman Von Sanders (1913) I olduğunu da 
bilmiyenimiz yoktur. Demek ki gayr-i müslimlerin askerliği caizdir. 

“Râbian: Neslen ve serveten tedennîmize ve gayr-ı müslimlerin terakkîsine sebep, 
askerliğin bizde münhasır olması idi. Zîrâ bundan kaç asır evvel şu devletin nüfus-u 
İslâmiyesi kırk milyondan fazla idi. Ve şimdilik, içimizdeki o gayr-ı müslimler, o vakitte yalnız 
beş altı milyon idi. Servet ve ticaret elimizde idi. Halbuki biz yirmiye yuvarlandık, fakr 
bataklığına düştük; onlar, fakrın ayağı altından çıkıp servetin başına binerek, on milyona 
çıktılar. Bunun en mühim sebebi: Meselâ, senin dört oğlun varsa, askerlik mülâhazasıyla 
evlenmezler. Şâyet evlenseler, memuriyet ilcâsıyla kedi yavrusu gibi her tarafta gezdirerek, 
mahsül-ü hayatını zâyi edecektir. Delil istersen Van’a git; bir Ermeni kapısını, bir İslâm 
dergâhını aç, bak. Göreceksin ki, Ermeni evi on sağlam delil gösterecek, İslâmın evi iki zayıf 
bürhânı nazar-ı ibrete arz edecektir.” (Münazarat, 76.) 

Önemli bir husus da bizi neslen ve serveten geri bıraktıran ve gayr-i müslimlerin de 
içimizde neslen ve serveten gelişip zengin olmalarının sağlayan husus askerliğin bize has 
olmasıdır. Çünkü bundan bir kaç asır evvel şu devletin nufusu 40 milyondan fazla iken, gayr-i 
müslimlar 4-6 milyon idi. Servet de ticaret de bizim elimizde idi. Halbuki biz 20 milyona 
geriledik, onlar da 10 milyona çıktı. Fakirlikten kurtuldular ve servet sahibi oldular.  

Bunun en önemli sebebi senin dört oğlun varsa askere gideceğiz diye evlenmezler, 
evlenseler memuriyet sebebi ile ordan oraya tayin edildikleri için çocuklarını kedi yavrusu 
gibi ordan oraya gezdirerek hayatlarının kazançlarını yollarda harcarlardı. Van’a git bak! Bir 
Ermeni kapısını aç, bir de İslam dergahına gir bak bu dediğimi anlayacaksınız diyor 
Bediüzzaman... 

 
 

 
 

 



MÜSLÜMANLAR NEDEN GERİ KALDILAR? 
 
Gayr-i müslimler askerlik ve memuriyet gibi mükellefiyetten azade oldukları için 

nesilce ve servetçe zenginleştirler; ama müslümanlar neden geri kaldılar, ilim ve teknikte geri 
kaldıkları gibi, servet bakımından da fakir düştüler. Neden durum tersine döndü. Bunun 
sebebini anlamak için sordular: 

- “Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakirdiler. Şimdi her yerde kaziye bilâkistir. Hikmeti 
nedir?” 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “İki sebebi biliyorum: 
Birincisi: “Leyse lil-insani illâ mâ seâ” “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 

(Necm Sûresi, 53:39.) olan ferman-ı Rabbanîden müstefâd olan meyelân-ı sa’y ve “El-kâsibu 
habibullah” “Çalışıp kazanan, Allah’ın sevdiği bir kuldur” (Taberânî, Evsat, 8:80; Beyhaki, 
Şuab-ı İman, 2:88; Tenbihu’l-Gafilin, 1:482.) olan fermân-ı Nebevîden müstefâd olan şevk-i 
kesb. Bazı telkinat ile o meyelân kırıldı ve o şevk de söndü. Zira ilâ-yı kelimetullah şu zamada 
maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu bilmeyen; ve dünya “Min haysü hiye mezraatü’l-
âhireh” “Dünya ahiretin tarlasıdır” (Acluni, Keşfu’l-Hafa, 1:412.) cihetiyle kıymetini takdir 
etmeyen; ve kurûn-u vüsta ve kurûn-u uhrânın ilcaatını tefrik eylemeyen; ve birbirinden gayet 
uzak, biri mezmum ve biri memduh olan tahsil ve kisbde olan kanaatiyle, mahsul ve ücretteki 
kanaatı temyiz etmeyen; ve birbirinden nihayet derecede baîd, hattâ biri tembelliğin ünvanı, 
diğeri hakikî ihlâsın sadefi olan iki tevekkülü-ki, biri, meşietin muktezâsı olan esbab 
arasındaki nizama karşı temerrüd hükmünde olan, tertib-i mukaddemattaki bir tevekkül-ü 
tembelâne; diğeri, İslâmiyetin muktezâsı olan, netice itibarıyla gerdendâde-i tevfik olarak 
vazife-i ilâhiyeye karışmamakla terettüp-ü neticede mü’minâne tevekküldür-ikisini birbiriyle 
iltibas eden ve "Ümmetî! Ümmetî!" sırrını teferrüs etmeyen ve “Hayrun-nâsi men yenfeu’n-
nâs” “İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.” (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463; 
Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3:481, H. No: 4044.) hikmetini anlamayan bazı adamlar ve bilmeyen 
bir kısım vâizlerdir ki, o meyelânı kırdılar, o şevki de söndürdüler.” (Münazarat, 77-78.) 

İslam, her alanda hak ve doğru olanı, akla, fıtrata ve gerçeğe uygun olan şey demektir. 
Müslümanlar ilk dönemlerde her noktada terakkide iken daha sonra geri kalmalarının 
sebepleri üzerinde ciddiyetle duran Bediüzzaman bunun iki mühim sebebi olduğunu ifade 
eder.  

Birincisi: “İnsana çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığını muhakkak 
görecektir” (Necm, 53:39-40.) ayetinden kaynaklanan çalışma meyli ve “Allah çalışıp 
helalinden kazananı sever” hadisinden kaynaklanan çalışma şevkinin bazı telkinatla 
kırılmasının geri kalmamızda önemli bir yeri olduğunu ifade eder.  

İkincisi: Zamanımızın ihtiyaçları ve hükmü ile geçmiş zamanın ilcaatını birbirinden 
ayıramamak da önemli bir sebep teşkil etmektedir. Eski zamanda insanlar çok şeye muhtaç 
değillerdi. Peygamberimiz (asm) “Bir zaman gelecek insanın dinini koruması için paraya 
muhtaç olacak” (Taberani’den Ramuzu’l-Ehadis, H. No: 815.) buyurduğu bir zaman dilimi ile 
paranın hiç bir değer ifade etmediği zaman dilimi arasında elbette çok büyük fark vardır. 
Zamanımızda Allah’ın adını yüceltmek ancak maddi ve ekonomik gelişmeler ile mümkündür. 
Bu durumun henüz farkına varmamış olmak elbette geri kalmamızın en büyük sebeplerinden 
biridir.   

Diğer sebepleri de sıralayan Bediüzzaman özetle şöyle der: 
“Dünyaya ahiretin tarlası olarak” değer vermek gerekir. Dünya olmasa ahiret 

kazanılamaz. Öyle ise ahiret namına dünyayı sevmek gerekirken bunun tersini yapmak geri 
kalmamızda önemli bir sebep teşkil etmiştir.  

Çalışmaya kanaat ile neticeye kanaati birbirinden ayıramamak da önemli bir sebeptir. 
Kanaat çalışmaya değil neticeye olmalıdır. Çalışmaya kanaat tembelliktir. Neticeye kanaat 



tevekküldür. Kanaati çalışmaya kanaat olarak algılamak elbette geri kalmamızın önemli bir 
sebebidir.  

Peygamberimiz (sav)  in “Ümmetî, ümmetî” buyurarak toplum ve insanlık için her 
şeyini feda eden o mükemmel fedakarlığını anlayamamak ve kendi nefsini kurtarmaya 
çalışmak gibi kişinin himmet ve gayretinin basitleştirilmesi de geri kalmamızın önemli bir 
sebebidir. “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” gerçeğinden hareketle 
peygamberimiz (sav) ümmeti olan tüm insanlık için kendini feda etmesindeki fedakârlıktır ki 
“Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” ilahi hitabına muhatap etmiştir. Peygamberimizin bu 
fedakârlığını örnek almamamız elbette geri kalmamızda önemli bir sebep teşkil etmiştir.  

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisindeki hikmeti anlamamız da bir 
sebeptir. Kimseye faydası olmayan insan elbette hayırlı biri olamaz.  

“Kavmin efendisi kavme hizmet edendir” hakikatini kavrayan ecdadımız hayırlı 
hizmetleri ile milletlerin efendisi olurken, hizmeti bir tarafa bırakınca efendiliğini de elinden 
kaçırmış oldu. Bu da geri kalmamızda önemli bir husustur. 

Bediüzzaman hazretleri “Sünuhat” isimli eserinde “Ben zannederim ki bu milletin 
perişaniyetine fazla cehaletten ziyade, nur-u kalp ile müterakıb olmayan fazla zekâvet-i betra 
tesir etmiştir” buyurarak orada da Müslümanların geri kalış sebepleri üzerinde de 
durmaktadır. 

Bediüzzaman’ın yukarıdaki veciz ifadesine göre, Müslümanlar cehaletten dolayı geri 
kalmış değillerdir. Geri zekâlı da değillerdir. Bilakis fazla zekidirler. Ancak zekâları ile kalb 
nurunun beraberliğini yakalayamamışlardır. Asıl problem budur. Yani “Aklın nuru olan fen 
ilimleri ile kalbin ziyası olan din ilimlerini imtizaç ettirememenin” sıkıntısını yaşamaktadır.  
“Lemaat” isimli yarı manzum eserinde de belirttiği gibi, “Kalp ışığı olmadan fikir nurlanmaz. 
O nur ile bu ziya mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehil fışkırır. Gözün görmeyen beyazı 
gören siyah kısmı ile beraber olmazsa göz görmez. Fikirde de kalb nuru bulunmazsa basiret 
olmaz. Akıl kalpsiz olmaz.”  

İşte Müslümanlar bu akıl ve kalp beraberliğini tam olarak sağlayamadığı için geri 
kalmışlardır. Batı aklı esas almış teknik ve teknolojide bir hayli mesafe kat etmişler, ancak 
kalb nurundan mahrum olduğu için yeryüzünü cehenneme çevirmişlerdir. İnsanlığın huzurunu 
bozmuşlardır.  

İslam dünyasında gelişen ilimlerin başında “Edebiyat” gelmektedir. Kendini çok aşırı 
derecede övmeye değer veren, kendini beğenmişlikten kaynaklanan hiciv fikri ve hakaret 
arzusu inkişaf etmiştir. Bu ise Kur’anın edebine aykırı bir edebiyat olup, gerçekte hakiki 
edebiyata karşı bir edebsizliktir. “Birbirinizi gıybet etmeyin” (Hucurat, 49:12.) ayetine karşı 
hürmetsizliktir. Bu durum bizim siyasi hayatımızı da etkilediği açıktır. Siyasi hayatta da bu 
ifratkar tutumumuzdur ki bizi birbirimize yaklaşmaktan alıkoymuştur. 

Bütün bunlarla beraber Hıristiyanların ilerlemesine sebep olan hususlar artık 
ihtiyarlayarak devrini tamamlamıştır. Onların yerine geçecek olan genç, dinamik sebepler 
bizde yavaş yavaş inkişafa başlamıştır.  

Bu gibi temel konuları ele alan Bediüzzaman Tiflis’te Rus polisi ile geçen 
konuşmalarını hikâye eder ve özetle şöyle der: “Asya’da birbiri arkasında üç nur inkişafa 
başlıyor.” Pek çok eserlerinde izah ettiği gibi o üç nurdan birisi “Akıl ve kalp beraberliğini 
sağlayan Kur’andan çıkan Risale-i Nur” olduğu gibi, diğeri de batıdan İsevilerin hakiki 
ruhanilerinden medet alan ve aklının ürünü olan “Hürriyet ve Demokrasi” ışığıdır. Üçüncüsü 
ise İslam dünyasının uyanmasından ve “Uhuvvet-i İslamiye”nin inkişafından kaynaklanan 
“İttihad-ı İslam” nuru olacaktır.  

Çünkü “Her kışın bir baharı ve her gecenin bir neharı vardır.” Müslümanların başına 
gelen bu kışın ve bu karanlıklı gecenin de sabahı olacaktır. Dünya “Asr-ı Saadet” benzeri bir 
dönemi yaşayarak Kur’anın hâkimiyetini gösterecektir. Müslümanların hal-i hazırdaki 



bölünmüşlüğü ise tahsile gitmelerinin sonucudur. Her bir tahsilini bitip diplomalarını alınca, 
iş başına geçecek ve adil pederlerine layık olduklarını gösterecektir.  

Ve Bediüzzaman sonucu şöyle bağlar: 
“Ey Müslüman! Paslanmış değerli bir elmas daima parlayan cama tercih edilir. 

Müslümanların görünüşteki zayıflığının sebebi, bu medeniyetin başka dinin hesabına hizmet 
etmesindendir. Suretini değiştirirse hüküm de değişir.” “Allah zorlukla beraber kolaylık 
yaratır.” (İnşirah, 94:6.) “Her gelecek yakındır.” 

“Ehl-i İslam’ın temeddünü, hakikat-ı İslamiyeye ittibaları nispetindedir; başkaların 
temeddünü ise dinleriyle makûsen mütenasiptir” (Münazarat, 1994 s. 54.) diyen Bediüzzaman 
önemli bir gerçeğe parmak basmaktadır. İnsanlara gerçekleri öğreten ve hakikatten haber 
veren hak din olan İslam hakikatlerine yapışması terakkiyi netice verir. Hakikatten 
uzaklaşmanın ve doğrudan ayrılmanın sonucu ise tedennidir. Haktan ayrılmış, batıl bir dinden 
uzaklaşmak demek hakikate, doğruya yaklaşmak demektir. Bunun için başka dinlerden 
uzaklaşmak terakkiyi netice vermektedir. 

Bir başka önemli sebebi de şöyle ifade eder: 
“İkinci sebep: Biz, gayr-ı tabiî ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan imâret maişetine 

el atıp belâmızı bulduk.” Fıtrî ve tabii olmayan ve gurura sebep olan, tembelliğe müsait olan 
yöneticiliği, memurluğu ve idareciliği en güzel meslek kabul ederek belamızı bulduk der.  

- “Nasıl?” diye sorarlar. 
Bediüzzaman cevap verir: 
- “Maîşet için tarik-ı tabiî ve meşru ve zîhayat, san’attır, ziraattir, ticarettir. Gayr-ı 

tabiî ise, memuriyet ve her nev’iyle imârettir. Bence imâreti, ne nâm ile olursa olsun, medâr-ı 
maişet edenler bir nevi cerrar ve aceze ve seeledir-fakat hilebaz kısmında... Bence 
memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa, yalnız maişet 
ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder.HAŞİYE13 İşte, memuriyet filcümle ve askerlik 
bilcümle bizde olduğu için, servetimizi israf eline verip neslimizi etrafa saçıp zâyi ettik. Eğer 
öyle gitseydi, biz de elden giderdik. İşte onların asker olması, zarurete yakın bir maslahat-ı 
mürseledir. Hem de mecburuz. Mesâlih-i mürsele ise, İmam-ı Mâlik mezhebinde bir illet-i 
şer’iye olabilir.” (Münazarat, 78-79.) 

Bu izahlar üzerine sordular: 
- “Şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar. Nasıl olur?” dediler. 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi... Zira, meşrutiyet, hâkimiyet-i 

millettir. Hükûmet hizmetkârdır. Meşrutiyet doğru olursa, kaymakam ve vâli, reis değiller, 
belki ücretli hizmetkârlardır. Gayr-ı müslim reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farz ediniz ki, 
memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağalıktır. Gayr-ı müslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, 
riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte, millet-i İslâmiyeden aktâr-ı âlemde üç yüz bin adamın 
riyasetine yol açılıyor. Biri zayi edip bini kazanan, zarar etmez.” (Münazarat, 78.) 

Memuriyet Peygamberimizin (asm) “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Deylemi, 
Müsned, 2:324; Keşfu’l-Hafa, 1:463.) hadis-i şerifine göre halka hizmetkarlıktır ve halkın 
işlerini yapmak, hizmetini görmektir. Memuriyet halka amirlik taslamak ve emir verme, halkı 
emrinde çalıştırma makamı değildir. Saatçi, makinacı ve süpürgeciler nasıl halkın işini 
görüyorsa memurlar da öyledir. Demokratik yönetimlerde hakimiyet millettedir. Hükümeti 
millet kendisine hizmet etsin diye seçer. Âmir halk, memur ve vekil milletin seçtikleridir. 
Görevleri halkın işlerini yapmaktır. Bunun için müslüman olmak şart değildir. Nitekim Asr-ı 
Saadette de daha sonraki İslam devletlerinde de gayr-i müslimler memur olarak istihdam 
olunmuşlardır.  

 
13	Haşiye:	Ey	memurlar,	Eski	Said’in	kırk	beş	sene	evvel	söylediği	bu	sözünden	gücenmeyiniz.	



Şayet demokrasi doğru işlerse kaymakam ve vali, reis ve amir değiller, belki ücretli 
hizmetkarlardır. Gayr-i müslim müslümanların başına reis olamaz ama hizmetkâr olabilir. 
Demokrasinin halka hizmet olduğunu ve bu hadise dayandığını Bediüzzaman “Demokratlık 
ve hürriyet-i vicdan İslamiyetin bu kanun-u esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda 
olmazsa şahsa geçer, istibdad mutlak keyfi olur” (Emirdağ Lahikası, 2:747.) buyurarak ifade 
eder. Demokrasilerde kanun hakim olduğu için müslüman olmayanlar da o kanuna bağlı, 
kanunu uygulayıcı olarak memurluk yapabilirler. Kanuna uymadıkları zaman zaten suç 
işlemiş olurlar. Onun da gereğini hukuk yapar. 

Diyelim ki anladığınız gibi memuriyet riyaset ve ağalıktır. Gayr-i müslimlerden üç bin 
adamı reisliğimize şerik eylesek, dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış olan üç yüz bin 
müslümanın da reisliğine yol açmış olururz. Biri zayi eden ve bini kazanan da zarar etmez.  

 

 
 
 

ŞERİATIN HÜKÜMLERİNİ KİM UYGULAYACAK? 
 
Gayr-i müslimler vali ve kaymakam olursa şeriatın bazı hükümlerinin valilerle ve 

kaymakamlarla alakalı hükümleri var. Bu vazifeleri müslüman olmayanlar nasıl yapacak 
dediler ve sordular: 

- “Şeriatın bazı ahkâmı, meselâ valilerin vazifelerine taallûku var.” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Bundan sonra bizzarure hilâfeti temsil eden Meşîhat-ı İslâmiye ve Diyanet dairesi, 

hem âli, hem mukaddes, hem ayrı, hem nezzâre olacaktır. Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı 
âmme olduğu için, onun nev’inden şahs-ı mânevî bir fetvâ emîni ister. İşte şu hâkimin fetvâ 
emîni, Meşîhatta mezâhib-i erbaadan kırk elli ulemâ-i muhakkik bir meclis-i mebusân-ı ilmiye 
teşkiliyle şahs-ı mânevîleri, öteki şahs-ı mânevîye fetvâ emînlik edecektir. Yoksa, hâkim ve 
müfti bir cinsten olmazsa, birbirinin lisânını anlamazlar. Zîrâ şahs-ı vâhid; Şahs-ı mânevîyi 
kandıramaz ve tenvir edemez.” (Münazarat, 79.) 

Bediüzzaman “Saltanatı ‘Sadaret’ hilafeti de ‘Meşihat’ temsil eder” demiştir. Eskiden 
şartlar saltanat ile hilafetin bir elde toplanmasına müsait idi. Ancak bu zamanda şartlar ve 
imkanlar o kadar gelişmiş ve ihtiyaçlar o kadar çoğalmış, nüfus o kadar artmış ki bir kişinin 
bütün bunları bilmesi, anlaması ve idare etmesi mümkün değildir.  



Saltanat da, yönetim de ancak bir “Şura” yani Parlamento ve onun seçeceği hükümet 
tarafından olabilir. Hilafet de bir halife ve Şeyhu’l-İslam’ın uhdesinde olamaz. Bundan sonra 
zorunlu olarak hilafeti temsil eden Meşihat-ı İslamiye, yani Şeyhu’l-İslamlık makamı ve 
Diyanet dairesi hem daha kutsî, hem saltanattan ayrı, hem de nezaret eden durumunda 
olacaktır. Şimdi hâkim şahıs değildir, kamuoyu, efkâr-ı âmme olduğu için ona benzer bir 
fetvâ emini lazımdır. O da Meşihat ve Diyanet dairesinde dört hak mezhepten oluşan kırk-elli 
kişilik bir “İlim Meclisi” teşkil edilerek onların meşveretinden çıkan şahs-ı manevi, öteki 
şahs-ı manevi olan parlamentoya fetva-eminlik edecektir. Bir tek şahıs meşveret ve şurayı ve 
ondan çıkan şahs-ı maneviyi kandıramaz ve onları aydınlatamaz, tenvir edemez.  

Meşrutiyet ve onun gelişmiş şekli olan Hürriyetçi Demokrasi meşveret ve şuaraların 
hakim olduğu yönetim şekli demektir. Demokrasilerde devlet ve her kurum ve kuruluş işlerini 
toplantılar, meşveretler ve şuralar ile, yani demokratik usullerle yönetilecektir. Her yere 
demokrasi hakim olacaktır. Eğitimde demokrasi, iş yerinde demokrasi hakim olacaktır. 
Yapılacak toplantılar ile alınacak ortak kararlar o kurumun şahs-ı manevisini teşkil edecektir. 
Bu şahs-ı maneviden çıkan kararlar “Ortak aklı” oluşturacak ve bu ortak akıl ile 
yönetilecektir.  

Aynı şekilde diyanet de bir tek şahsın ilminden ve fikrinden ibaret olmayacak, büyük bir 
ilmî heyetin ortak kararı ile fetvalar verileceği için herkesi bağlayıcı olacaktır. Bu da ümmetin 
ve ehl-i sünnetin kabul ettiği “Edille-i Şer’iye” denilen dinin temel kaynaklarından “İcma”yı 
netice verecektir. Böylece şuralardan çıkan fetvalar ve hükümler “İcma-i Ümmet” olup bütün 
müslümanları bağlayacaktır.  

Bu sebeple şeriatın meseleleri vali ve kaymakamlara, müftü ve alimlere bağlı 
olmayacaktır. Vali ve kaymakamlar hükümete, müftü ve alimler de Diyanetin şuralarına bağlı 
olarak çalışacaklardır. 

 
 

 
 
 

JÖN TÜRKLERİN DİNE VE MEŞRUTİYETE HİZMETLERİ 
 
Jön Türk denilen Genç Türkler Avrupa’ya, özellikle Fransa ve İngiltere’ye giderek 

oradaki hürriyet ve parlamenter sistemi Osmanlı’ya getirmeye çalışan bir kısım 
milliyetperver, vatanperver ve dindar idealist genç edebiyatçılar, tıpçılar (doktorlar) ve 
hukukçular idiler. Namık Kemal, Ziya Paşa, Prens Sabahattin, Şinasi, Enver Paşa bunlardan 
bazılarıdır. Bunların çoğu dindar olmakla beraber dinde hissesi az olan, lakayt olanlar 
çoğunlukta idi. İçlerine çok az sayıda Mason olanlar da vardı.  

Bediüzzaman’a “Sen Jön Türklerin vatanperver, millet fedaileri ve dindar olduklarını 
söylüyorsun halbuki onları dinsiz ve mason olarak işitiyoruz diye sordular: 

- “Eskiden beri işitiyoruz ki: “Bazı Jön Türkler masondurlar, dine zarar ediyorlar” 
dediler. 

Bediüzzaman cevap verdi: 



- “İstibdat, kendini ibka etmek için şu telkinatı vermiştir.Haşiye14 Bazı lâubâlilik dahi şu 
vehme kuvvet veriyor. Fakat emin olunuz ki, onların masonluğa girmeyen kısmının maksatları 
dine zarar değildir. Belki, milletin selâmetini temin etmektir. Fakat bazıları, dine lâyık 
olmayan bârid taassuba müfritâne ilişiyorlar” der. 

Yani, İstibdad kendisini devam ettirmek için, istibdada karşı çıkan ve hürriyet isteyen 
herkesi “Masonlukla” suçlayarak kendisini müdafaa etmektedir. Jön Türklerin bir kısmı da 
dinde lakayt olduğu için şu vehme kuvvet vermiştir. Onların mason olmayanlarının maksadı 
dine zarar vermek değil, faydalı olmaktır. Bir kısım Jön Türkler de dinde mutaassıp olan ve 
ehil olmayan tarikatçıları ve mutaassıp hocaları fazla eleştirdikleri için onlar da “Dinsizsiniz! 
Onun için dine saldırıyorsunuz!” denilmiştir.  

Bediüzzaman devam etti:  
- “Demek, hürriyete ve meşrutiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri Jön 

Türk tesmiye ediyorsunuz. İşte onların bir kısmı, İslâmiyet fedâileridir. Bir kısmı da, selâmet-i 
millet fedâileridir. Onların ukde-i hayatiyelerini teşkil eden, mason olmayan ekseri, İttihad ve 
Terakkidir. Ve sizin şu aşâiriniz kadar ulema ve meşâyih, Jön Türkler meyanında mevcuttur. 
Vakıa onlarda birtakım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde 
doksanı sizin gibi mu’tekid müslimlerdir. “Vel-hükmü lil-ekser” “Hüküm çoğunluğa göre 
verilir.” Öyle ise “Hüsn-ü zan ediniz. Sû-i zan hem size, hem onlara zarar verir.15 
(Münazarat, 80-81.) 

İtibdadın devamını isteyenler ve dinde hassas olup muhakeme-i akliyede noksan olanlar 
da “Hürriyet ve Meşrutiyete hizmet eden herkese Jön Türk demişlerdir. Böylece Mehmet Akif 
gibi samimi dindarlara dahi Hürriyeti istedikleri için Jön Türk ve hatta Mason demişlerdir. 
Halbuki onların bir kısmı İslamiyet fedaileridir. Bir kısmı da milletin selametine ve 
gelişmesine çalışan vatanperverlerdir. Onların merkezinde çoğu mason olmayan İttihat ve 
Terakkidir. Sizin aşiretiniz kadar içinde alimler ve ehl-i tarikat Jön Türklerin içinde vardır. 
Onların içinde bir kısım sefihler ve masonlar da vardır; ama onlar yüzde ondur. Çoğu sizin 
gibi inançlı müslümanlardır. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Hem yüce Allah “Kulum Beni 
nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim.” (Buharî, Tevhid, 15, 35; Müslim, Tevbe, 1.) 
buyurarak bize hüsn-ü zan etmeyi emrediyor. Öyle ise haklarında iyi şeyler düşünün, kötü 
düşünmeyin, hüsn-ü zan edin, su-i zan etmeyin, su-i zan hem onlara hem sizlere zarar verir. 

Sordular: 
- “Neden su-i zannımız onlara zarar versin?” 
Bediüzzaman cevap verdi:  
- “Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklit ile İslâmiyetin zevâhirini bilirler. Taklit 

ise, teşkikât ile yırtılır. O halde bazılarına-bâhusus dinde sathî, felsefe ile mütevaggıl olursa-
dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, mesleği İslâmiyetten hariçmiş gibi 
vesveselerle "Herçi-bâd-âbâd" diyerek, meyûsâne, belki muannidâne İslâmiyete münâfi 
harekâta başlar. İşte, ey bî-insaflar! Gördünüz, nasıl bazı biçarelerin dalâletine sebep 
oluyorsunuz. Fena adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi ve iyi adama fenasın denildikçe 
fenalaşması çok vuku bulmuştur.” (Münazarat, 81.) 

Onlar sizin gibi takliden müslümandırlar. Taklidi olan bilgi ve iman, şüpheler ile yırtılır, 
yara alır. Özellikle batı felsefesi ile zihi karışık ise sizin onlara dinsiz demenizle dinlerinde 
şüpheye düşerler. Sonra madem din bizi kabul etmiyor, öyle ise “battı balık yan gider” diye 

 
14	 Nasıl	 ki	 şimdi	 de	 yirmi	 beş	 sene	 istibdad-ı	 mutlakı	 yapanlar,	 dindarları	 “irtica”	 ile	 itham	 ederek,	
istibdad-ı	mutlakın	altındaki	iritidatlarını	saklıyorlar.	(Bediüzzaman)	
15	Arapça	İbare:	“Şu	kaideye	binaendir	ki:	Hoşgören	gözün	ziyneti,	lütuf	ve	şefkatle	hüsn-ü	nazar	etmekte	
ve	kalbin	nuru	dahi	 rıfk	ve	 rahmettedir.	Hakka	 tevfik	 ayağıyla	 çıkılır.	 “Kulum	Beni	nasıl	 tanırsa,	 onunla	
öyle	muamele	ederim.”	(Buharî,	Tevhid:	15,	35;	Müslim,	Tevbe:	1)	misbahıyla	aydınlanmayı	ihtiyar	eden,	
saadete	erişir.	



hepten dine karşı cephe alırlar. Görüyorsunuz nasıl bazı biçarelerin dalaletine sebep 
oluyorsunuz. 

Onlar hakkında iyi düşünmeyip su-i zan etmenizin onlara zararı budur. Onlar sizin 
hürriyetle saadetinize çalışıyorlar. Çalışmaktan vazgeçerlerse bu da size zarardır der. Çünkü, 
“İyi adama fenasın fenasın dersen fenalaşması, iyisin iyisin dersen iyileşmesi çok vuku 
bulur.”  

O zaman dediler: 
- “Neden?” 
Bediüzzaman: 
- “Faraza, bazılarının altında büyük fenalıkları varsa da, hücum edilmemek gerektir. 

Zira çok fenalık vardır ki; iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ve ondan 
tegafül edildikçe, mahdut ve mahsur kaldığı gibi, sahibi de perde-i hicap ve hayâ altında 
kendisinin ıslahına çalışır. Lâkin, vakta ki perde yırtılsa, hayâ atılır; hücum gösterilse, 
fenalık, fena tevessü eder.  

Ben 31 Mart hâdisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslâmiyetin meşrutiyetperver 
ve hamiyetli fedâileri cevher-i hayat makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti şeriata tatbik 
edip ehl-i hükûmeti adalet namazında kıbleye irşad ve tam mukaddes şeriatı, meşrutiyet 
kuvvetiyle ila; ve meşrutiyeti, şeriat kuvvetiyle ibka; ve bütün seyyiat-ı sabıkayı muhalefet-i 
şeriat üzerine ilka etmek için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular. Sonra, 
sağını solundan fark edemeyenler-hâşâ!-şeriatı, istibdada müsait zannederek tûti kuşları 
taklidi gibi "Şeriat isteriz" demekle, hakikî maksat ortada anlaşılmaz oldu. Zaten plânlar 
serilmişti. İşte o zaman yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı herifler, o ism-i 
mukaddese tecavüz ettiler. İşte câ-yı ibret bir nokta-i siyah!”16 (Münazarat, 83.) 

Faraza bazılarının fenalıkları varsa da perde altında kaldıkça kendisini ıslaha çalışır; 
ama siz ortaya çıkarır yayarsanız o zaman kendisini savunur ve fenalığı alenen yapmaya 
başlar. Perde altında kalsa kendisini ıslaha çalışır. Çünkü çok fenalık var ki perde altında 
kaldıkça ve perde yırtılmadıkça, perde-i hicab altında kaldıkça halktan utandığı için kendisini 
ıslah etmeye çalışır. Hücum ederseniz fenalık fena bir şekilde büyür ve yayılır. 

31 Mart olayında O fena dediğiniz Jön Türkler Meşrutiyeri Şeriat ile güçlendimek, 
şeriatı da meşrutiyet ile yüceltmek istediler. Bütün kötülükleri şeriata ve dine muhalefetten 
kaynaklandığını ilan ettiler. Gerçekten de 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu 
denilen “Tanzimat Fermanı”nın başlangıcı “Mülk Suresinin birinci ayeti” ile başlar. Amacının 
da “Yüz elli senedir Ahkâm-ı Celile-i Kur’âniyye ve kavanin-i şer’iyeye kemâliyle riayet 
olunmadığından sıkıntılara girildiği, şeriata uyulmakla durumun düzeleceği” şeklindedir. 

Ancak onları Masonlukla, dinsizlikle suçlayan, sağını solundan fark edemeyeneler, 
“dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan” mutaassıp olanlar –hâşâ- şeriatı istibdada müsait 
zannederek “Şeriat İsteriz” diye Meşrutiyeti ilan edenlere karşı ayaklandılar. Onların bu 
isyanı İttihatçılar tarafından meşrutiyete karşı olan dindarların ve “Şeriat isteriz” diyenlerin 
idam edilmesine ve pek çok kanın dökülmesine sebep oldu. İşte bu sebeplerle “Sizin disiz 
zannettiğiniz ama; gerçekte dindar olanlardan bu şekilde zarar gördünüz” der. 

O zamanda vatan ve millet gayreti diye yalandan hamiyet gösterisinde olanların ve din 
düşmanlarının planları vardı; onların planlarına alet olundu. Onlar da mübarek mukaddes isim 
olan “Şeriata” saldırdılar. İşte tarihten ibret alınacak sihay bir nokta... 

Bu defa yine anlamadılar ve sordular: 
- “Neden dinsiz zannettiğimiz bazılarından bize zarar gelsin?” dediler. 

 
16	 Gitme	 dikkat	 et.	 Âlihimmet	 olanlar,	 o	 hadisede	 sukut	 ettiler.	 Garazkar	 cerideler,	 hakiki	 hürriyetin	
sadâsını	susturdular.	Meşrutiyet	pek	az	adamların	üstüne	münhasır	kaldı.	Fedâkarları	da	dağıldılar.		
Arapça	 İbare:	Himmet	bu	noktada	kaldı,	mukavemete	güç	yetiremedi.	Garazların	 tantanası	dahi	hürriyet	
musikisinin	sadasını	müşevveş	etti.	Meşrutiyet	ise,	isme	münhasır	olarak,	ekalliyetin	üzerine	kaldı	ve	baştan	
beri	onun	şeref	ve	haysiyetini	müdafaa	edenler	ondan	ayrıldılar.	



Bediüzzaman onlara bir misalle cevap verdi: 
- “Hayal perdesi üstünde size bir timsal manzarasını göstererek mazarratını 

anlatacağım: 
İşte, şu sahrâda gayet muhteşem bir bostan içinde bir kasır var. Kasrın bir köşesinde 

sizin Beytüşşebab Kaplıcası gibi bir kaplıca olduğunu tahayyül ediniz. Siz, dışarıda burudetin 
tazyikiyle, karın tokadıyla, rüzgârın sillesiyle, ihtiyaren veya ıztıraren saray içine girmeye 
mecbursunuz. Lâkin, kapıda bir iki kör ve havuz içinde bazı çıplak adamları görmüş veya 
işitmişsiniz. Bundan tevehhüm ediyorsunuz ki, o saray, körhâne veya çıplakhânedir. Siz 
girdiğinizde, onlar gibi olmak için taat libasını çıkarıyorsunuz; ve onların avretini görmemek 
için, akide denilen hakikat gözünü kapatıyorsunuz. Halbuki, onlar muhteşem odalarda gözleri 
açık ve avretleri mestur olarak mütefekkirâne meşveret ve bazı köşelerdeki kör ve çıplakların 
setr ve tedavisine hizmet ediyorlar. İşte sen, şu suret-i vahşiyâne ve eblehânede avretin açık, 
gözün kapalı olarak içlerine girsen, acaba bundan daha büyük maskaralık ve zarar olabilir 
mi? Hakikaten, bence, bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslâmiyetten 
tecerrüt etse bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslâmiyetten vazgeçemez. En ebleh, en sefih 
bile, sedd-i rasîn-i istinadımız olan İslâmiyete bütün mevcudiyetiyle taraftardır-lâsiyyema 
siyasetten haberdar olanlar... 

Hem zaman-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki, bir Müslüman 
muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini, İslâmiyete tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine 
dahil olmuş olsun. Dinden çıkanlar var, o başka mesele... Taklit ise, ehemmiyetsizdir. Halbuki 
edyân-ı saire müntesipleri mutlaka fevc fevc, muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat’î ile 
daire-i İslâmiyete dahil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete 
lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır. 

Hem de tarih bize bildiriyor ki, ehl-i İslâmın temeddünü, hakikat-i İslâmiyete ittibaları 
nisbetindedir. Başkaların temeddünü ise, dinleriyle mâkûsen mütenasiptir. Hem de hakikat 
bize bildiriyor ki, mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyema, uyanmış, insaniyeti 
tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, 
kâinatın tehacümüne karşı istinad edecek ve gayr-ı mahdud âmâline neşvünemâ verecek ve 
istimdatgâhı olacak noktayı, yani din-i hak olan dâne-i hakikati elde etmezse yaşamaz. Bu 
sırdandır ki, herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharrî uyanmıştır. Demek istikbalde 
nev-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü’l-istihlâl vardır. 

Ey insafsızlar! Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir 
istidadda olan hakikat-i İslâmiyeti, nasıl dar buldunuz ki, fukaraya ve mutaassıp bir kısım 
hocalara tahsis edip, İslâmiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz? Hem de, umum 
kemâlâtı câmi, bütün nev-i beşerin hissiyat-ı âliyesini besleyecek mevaddı muhît olan o kasr-ı 
nurânî-yi İslâmiyeti, ne cür’etle mâtem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve 
bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz? Evet, herkes aynasının 
müşâhedatına tâbidir. Demek sizin siyah ve yalancı aynanız size öyle göstermiştir.” 
(Münazarat, 84-86.) 

Bediüzzaman kısaca şöyle buyurdu: 
“Büyük bir bahçe içinde bir saray olduğunu düşünün, siz de dışarıda soğuğa maruz 

kaldınız, korunmak için saraya girmeniz gerekiyor. Ama size dediler ki o saraydakiler kör ve 
çıplaktırlar. Siz de o sarayı kör ve çıplakhane zannediyor içeri girmiyorsunuz. Veya dışrıdaki 
tipiden ve soğuktan girmeye mecbur kaldığınız zaman da onlar gibi olmak için gözünüzü 
kapatıp elbiselerinizi çıkararak giriyorsunuz. Halbuki onlar sizin işittiğiniz ve bildiğiniz gibi 
değil, gayet güzel giyimli ve örtülü olup her biri odalarında ilme ve irfana çalışıyorlar, 
meşveret yaparak bazı kör ve çıplaklara yardımcı oluyorlar ve hastaların tedavisine 
çalışıyorlar. Yani, sizin iyiliğinize hizmet etmeye çalışıyorlar. 

Müslüman neslinden gelen bir insan islamiyetten kesinlikle vazgeçmez, fikren uzaklaşsa 
dahi fıtratı ve vicdanı dine taraftardır. Özellikle siyasetle meşgul olanlar dine karşı olamazlar.  



Tarih boyunca görüyoruz ki müslümanlar dine sarıldıkları zaman ileri gitmiş ve 
medenileşmişler, dinden uzaklaştıkça geri kalmış ve tedenni etmişler. Hiçbir müslüman aklî 
muhakeme ile İslamiyeti başka dine tercih ettiği görülmemiştir; taklit ile başka dine girenler 
muhakemesiz olduğu için önemsizdir. Ama başka dinlerin tabileri fevc fevc muhakeme-i 
akliye ile İslamiyete giriyorlar. Şayet biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu 
gösterecek olursak bundan sonra gayr-i müslümler de gruplar halinde İslamiyete gireceklerdir.  

İnsanlarda “Hürriyet-i Vicdan ve Fikir” sebebi ile hak ve hakikati ve hak dini arama 
meyli uyanmıştır. Çünkü insanlık insanlığın gereği olan hadsiz istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirecek, acz ve zaafına yardım ve imdad edecek hak dine sarılmazsa yaşayamaz. Bunun 
için hakikati arama meyli uyanmıştır. Bu sebepledir ki gelecekte dünyaya hakim ve hükümran 
olacak olan hak din İslamiyettir. Bu konuda pek çok güzel deliller ve gelişmeler vardır. 

Ey İnsafsızlar! Tüm dünyayı aydınlatacak, nurlandıracak olan İslamiyeti nasıl oldu da 
bir kısım fakirlere ve mutaassıp hocalara has zannederek İslamiyetin yarı ehlini dinin dışına 
atmak istiyorsunuz? Hem de, umum insanlığın kemalatını sağlayacak olan, bütün insanlığın 
bütün yüce duygularına ve hissiyatını besleyecek olan İslamiyet sarayını ne cesaretle yas 
tutulan bir çadırda oturanlar gibi, bir kısım fakirlere, bedevî göçerlere ve mürtecilere has 
olduğunu hayal ediyorsunuz?  

Evet, herkes kendi aynasının gösterdiği şeye tabidir. Sizin siyah ve yalacın aynanız size 
böyle göstermiştir. İşte dinsiz zannettiğiniz adamlardan böyle kendi kendinize zarar 
çekiyorsunuz. Bu onların kötülüğünden değil, sizin yanlış anlayışınızdan kaynaklanmaktadır. 
 

 

 
 
 

AHİR ZAMANDA HER ŞEY FENA MI OLACAK? 
 
Bediüzzaman hazretleri “Rahmet Peygamberi”nin ahir zamanda gelen “Müjde ve Ümit” 

adamı olarak herkesin ümitsizliğe düştüğü, “Din elden gidiyor” “Her şey berbat olacak!” 
“Bundan sonra hiçbir şey düzelmez!” “Bizden adam olmaz!” gibi müslümanları ye’se ve 
ümitsizliğe sevk ederek moral bozanların yanlışlarını ortaya koyup İslam’ın geleceğinin 
“Hürriyet ve Demokrasi” ile daha parlak olacağını izah edince dinleyenler dediler ki: 

- “İfrat ediyorsun, hayali hakikat gösteriyorsun. Bizi de teçhil ile tahkir ediyorsun. 
Zaman âhirzamandır, gittikçe daha fenalaşacak!” Haşiye17   

Bediüzzaman cevap verdi: 

 
17	Muhtemeldir	ki,	o	zamanda	orada	bulunan	büyük	bir	veli	Eski	Said’in	Risale-i	Nur’un	dar	dairesini	gayet	
geniş	ve	siyasî	bir	daire	olarak	bir	hiss-i	kablelvuku	ile	kırk	beş	sene	evvel	hissetmesinden	ve	bu	risaledeki	
çok	cevapları	o	histen	neş’et	ettiğinden,	o	veli	yalnız	bu	noktada	itiraz	etmiş.	



- “Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası 
olsun? Öyle mi? İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki 
insanlarla konuşacağım. 

Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nurun sözünü 
dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temâşâ eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, 
Osman’lar, Tâhir’ler, Yûsuf’lar, Ahmed’ler, ve saireler! Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı 
kaldırınız, "Sadakte" deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muâsırlarım, varsın beni 
dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz 
telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir 
baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, 
hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi kıt’asına geçmek için geldiğiniz 
vakit, mezarımıza uğrayınız; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin Haşiye18 
mezartaşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin 
başına takınız. Kapıcıya tenbih edeceğiz; bizi çağırınız. Mezarımızdan “Henien Leküm” “Ne 
mutlu sizlere!” sadâsını işiteceksiniz. “Ve lev mine’ş-şâhidi alâ tayfi’d-dayf” “Hatta, 
misafirlerimizin gölgeleri bile mezartaşımızdan bu sadâyı işitecektir.” (Münazarat, 87-88.) 

Bediüzzaman hazretleri burada kendisine soru soranların anlayışsızlığını görünce 
gelecek nesillere hitap ederek, bu asırdaki anlayışsız insanları geleceğin münevver gençlerine 
şikayet eder. 

“Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedennî dünyası 
olsun? Öyle mi? İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki 
insanlarla konuşacağım” dedi. 

 Bediüzzaman hazretlerinin “300 seneden sonraki” dediği “Hicrî 1300”den sonraki 
zaman olup 1400’lü yılları ifade etmektedir. Zira Edebiyat ve Belağat sanatında genellikle 
1000’den sonraki seneler ifade edilir ve yazılır. Yani bir asır sonra gelecek olan nesil 
Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Risale-i Nurları” okuyarak akıllarını fen ilimleri ile nurlandıran, 
kalplerini de din ilimleri ile ışıklandıran bir nesil olacaktır. Bu nesil hem fikren hem de fiilen 
“Hürriyet ve Demokrasi”yi hayata geçirerek Bediüzzaman’ın hedefini gerçekleştirecek ve 
Üstadın o gün doğrudaki aşiretlere vediği bu dersin hakikatini yaşayarak “Sadakte” “Evet! 
Doğru söyledin!” diyeceklerdir. 

 Bediüzzaman “Şu muâsırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi 
derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne 
yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen 
nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır” buyurarak sözlerinin o zaman gerçekleşeceğini 
haber vermektedir. 

Sonra devam eder: 
“Şu zamanın memesinden bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve 

tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar, varsınlar, şu kitabın 
Haşiye19 hakaikini hayal tevehhüm etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesâili hakikat 
olarak sizde tahakkuk edecektir.” (Münazarat, 88-89.) 

Bediüzzaman hazretleri kendisine muhatap olan alimler ve şeyhlerin bu asırda 
yaşadıkları halde, bu asrın memesinden daha çocuk gibi süt emdikleri ve bu asrın ilmine ve 
fennine aşina olmadıkları, siyasi ve içtimaî hadiseleri değerlendiremediklerini görmüştür. Her 
ne kadar dini ilimleri tahsil etmiş iseler de gözleri hep geçmiş asırlara baktığını, düşünceleri 
ve anlayışları bu sebeple bu asra uymadığından hakikatsiz olduğunu görmüş ve “Bu çocuklar 
varsınlar, şu kitabın hakaikini hayal tevehhüm etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın 

 
18	Haşiye:	Medresetü’z-Zehrâ’nın	Van’daki	nümunesi	olan	ve	vefat	eden	Horhor	Medresesinin	mezartaşı	
hükmünde	bulunan	Van	Kalesi	demektir.	
19	İstikbalde	telif	edilecek	Risale-i	Nur	Külliyatını	hiss-i	kablelvuku	ile	haber	veriyor.	



mesâili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir” diye sözlerinin anlaşılmadığını ifade 
etmektedir.  

“Şu kitap” dediği ise haşiyesinde ifade edildiği gibi “Münazarat” eserinin de içinde 
olduğu “Risale-i Nur Külliyatının” hakikati gelecekte tahakkuk edeceğini müjde vermektedir. 
Buradan Münazarat gibi “Eski Said Dönemi Eserleri”nin de Risale-i Nur Külliyatının bir eseri 
olduğunu da ifade etmiş olmaktadır.  

Bediüzzaman devam ediyor: 
“Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı sâlis-i aşrın (yani on üçüncü asrın) 

minaresinin başında durmuşum; sureten medenî ve dinde lâkayt ve fikren mazinin en derin 
derelerinde olanları camie dâvet ediyorum. 

İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik 
bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Tâ ki, hakikat-i 
İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan nesl-i cedid gelsin!” 
(Münazarat, 89.) 

Bediüzzaman On üçüncü asrın başında bulunduğu için, on üçüncü asırdaki görünüşte 
medenî ve dine fazla değer vermeyen ve fikten geçmişe takılıp kalanları camiye, yani İslam 
hakikatlerini anlatan Peygamberimizin (asm) Asr-ı Saadet dönemine Medine’deki “Mescid-i 
Nebevî”ye davet ediyor. Asr-ı Saadet İslamını ders veriyor. Sureten medeni ve dinde lakayt 
olanlar Jön Türkler ve Meşrutiyetçiler, Ahrar ve Demokratlar; fikren mazinin derelerinde 
olanlar da dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olan mutaassıp dindarlardır.  

Bu iki grup da ifrat ve tefrit ile istikametten, “Sırat-ı Müstakim”den, İslam’ın 
hakikatinden uzaklaşmış oldukları için her ikisine birden “İki hayatın ruhu hükmünde olan” 
yani, hem dünya, hem ahiret hayatını tanzim eden ve her iki hayata ruh veren, hayat veren 
İslamiyeti bırakan iki ayakları da mezara yakınlaşmış olan bedbaht insanlar olduklarını ifade 
ediyor.  

Gelen “Nesl-i Cedide” yani, yeni nesle engel olmayın! Yeni nesil, dünya ve ahiret 
saadetini esas alan İslamiyetin hakikatlerini “Risale-i Nurları” okuyarak anlamış “Hakikat-i 
İslamiyeyi” hakkıyla dalgalandıracaktır. 

On üçüncü asır “helaket ve felâket asrıdır.” Akıl ve fennin ortaya çıkardığı “Teknolojik 
gelişmeler” insanların hırslarını tahrik ederek önce dini reddeden ideolojileri doğurdu. Sonra 
ırkçılık “Faşizm” şeklinde ortaya çıkarak “İki dünya savaşına” sebep oldu. Bu sebeple 
insanlık 60 milyon ölü, onun iki misli sakat ve mağdur insanı, göçler, perişanlıklar, yıkılan 
şehirler ve mağdur olan masum çocuklar, kadınlar ve yaşlıları perişan etti. Bu durum 
“Hürriyet ve İnsan Hakları” ve “Demokrasi”yi öne çıkardı. 1945’de dünya devletleri “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi” kabul etmek zorunda kalarak İslam’ın “Barışı ve Uzlaşmayı” 
esas alan “İslam” anlayışına yaklaştırdı. 

İnsanlık bu felaketleri yaşadığı için teknik ve teknolojiyi insanlığın felaketine değil, 
huzur ve saadetine yöneltmek gerektiğini öğretti. İnsanlık “Hürriyetlerin” verdiği imkanlar ile 
dünya ve ahiret saadetini aramaya başladılar. İşte bu şartlar içinde İslamiyetin hakikatlerini 
akla, fenne ve ilme kabul ettirecek şekilde izah ve ispat eden “Risale-i Nur”ları 
Bediüzzaman’ın dilinden insanlığa sundu.  

Bu vazifeyi yapacak olan Bediüzzaman Kur’an’ın bu asra hitabı olan Risale-i Nurlar ile 
“On üçüncü asrın minaresinin başında” “İnsanlığın aradığı iki hayatın huzur ve saadetini 
temin edecek hakikatler burada izah edilen Kur’an Hakikatleridir” diye seslenmeye başladı.  

Nitekim Peygamberimiz (asm) “On iki halife olduğu müddetçe İslam aziz olacaktır. 
Onların hepsi de Kureyştendir.” (Müslim, İmare, 5,6,7,8; Sahih-i Müslim Şerhi ve Tercümesi, 
Ahmet Davudoğlu, (Sönmez Neşr. İst-1983) 8: 5120) buyurdular. Bu hadisi izah eden on 
ikinci müceddid Mevlana Halid-i Bağdadi talebelerine “Mevlana Halid son müceddid, bundan 
sonra müceddid yok; Mehdi Müceddit olarak gelecektir. Sizler ona uyarak hakka gidin!” 
(Risale-i Kutsiye, İsmet Efendi, Osmanlıca, s. 75.) şeklinde ders verdi.  



Bu da Bediüzzaman’ın beklenen son müceddid olduğunu göstermektedir. Bundan sonra 
İslam’ın hakimiyeti bu müceddid eliyle olacaktır. O müceddid de “Bu zaman tarikat zamanı 
değildir. Cemaat zamanıdır” “Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder” buyurarak 
Allah’ın emri olan “Meşveret ve Şura” emri ile şahs-ı maneviler ve kurumsal yapılar 
oluşturarak hizmet etme yolunu açmış ve “Bu zaman şahıs zamanı değil!” buyurarak şahıslara 
bağlı dini hizmetlerin yapılamayacağını ifade etmiştir. Bundan sonra şahıs beklentisi içine 
girmenin müslümanları yanıltacağını açıkça ifade etmiştir. 

 
 

 
 
 

GEÇMİŞ ECDADIN GELECEK AHFADIN ASRIMIZI SORGULAMASI 
 
Bediüzzaman geleceğin daha iyi ve parlar olduğunu anlatınca “zaman ahir zamandır 

gittikçe daha fena olacak diyenler” bu defa da şöyle dediler: 
- “Eskiler bizden âlâ veya bizim gibi. Gelenler bizden daha fena gelecekler.” Geçmiş 

alimlerimiz ve onların kitapları ahir zamanda her şey daha kötüye gidecek diyorlar buna ne 
diyorsun dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi: HAŞİYE20 
- “Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki 

ecdadınızı ve iki asır sonraki evlâtlarınızı şu gürültühâne olan asr-ı hâzır meclisine dâvet 
etsem; acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi: “Hey mirasyedi yaramaz 
çocuklar! Netice-i hayatımız siz misiniz? Heyhât! Bizi akim bir kıyas ettiniz, bizi kısır 
bıraktınız.” Hem de sol tarafında duran ve şehristân-ı istikbâlden gelen evlâtlarınız, sağdaki 
ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki: “Ey tembel pederler! Siz misiniz hayatımızın 
suğrâ ve kübrâsı? Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın hadd-i evsatı? 
Heyhât! Ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşağabeli bir kıyas oldunuz!” HAŞİYE21 İşte, ey 
bedevî göçerler ve ey inkılâp softaları! HAŞİYE22  Manzara-i hayal HAŞİYE23 üstünde gördünüz ki, 
şu büyük mitingte iki taraf da sizi protesto ettiler.” (Münazarat, 89-90.) 

Soru soranların içinde medrese hocaları ve medrese talebeleri olduğu için Bediüzzaman 
“Mantık” ilminin “Kıyas” kuralı ile cevap vermiştir. Bin sene önceki ecdadı ve iki asır sonraki 
evlatları karşı karşıya getirmiş ve konuşturarak bir “Kıyas” metodu ortaya koymuştur.  

Bin sene önceki ecdad hicrî 300 senesinde “Selef-i Salihin”in “Tebe-i Tabiin” dönemi 
olup ilim ve fikir hürriyetinin olduğu mezheplerin teşekkül ettiği, fennî ilimlerde ise Fizik, 
Kimya, Astronomi, Coğrafya, Matematik, Felsefe ve Tıp gibi ilimlerde İslam dünyasının 

 
20	Haşiye:	Antikalığı	için	bu	cevap	dahi	yazıldı.	
21	Haşiye:	Fenn-i	mantıkın	tâbiratı,	o	zaman	ilm-i	mantık	dersini	alan	talebeleri	o	mecliste	bulunmasından	
öyle	söylemiş.	
22	Sonradan	ilave	edilmiştir.	
23	Hayal	dahi	bir	sinematoğrftır.	



zirvede olduğu dönemdir. İki asır sonrası ise Risale-i Nurlar ile İslam dünyasının uyandığı, 
Bediüzzaman’ın “Medresetü’z-Zehra” adını verdiği “Akıl ve kalp” ittifakı ile “Din ve Fen” 
ilimlerinin beraber okutulacağı ve bu ittifaktan dolayı İlim ve Fikir, Din ve Vicdan 
Hürriyeti”nin kamiş manada hayata geçtiği “Hürriyetçi Demokrasi”nin İslam dünyasına 
hakim olacağı dönemi hayalen konuşturmaktadır.  

Bediüzzaman “Manzara-i Hayal” üzerinde bu kıyası yaparken bir haşiye ilave etmiş ve 
hayalin de bir nevi “Sinematoğraf” yani, fotoğrafik bir sinema olduğunu ifade etmiştir.  

Sağ taraftaki ecdadımız bize “Ey mirasımızı yiyen yaramaz çocuklar! Hayatımızın 
meyvesi sizler misiniz? Bizi mahcup ettiniz” diyeceklerdir. Sol taraftaki torunlarımız da “Ey 
tembel babalar! Siz misiniz bizi ecdadımızla bağlayanlar? Ne kadar hakikatsiz ve gayretsiz 
imişsiniz? İki tarafta bizi protesto edeceklerdir.  

Bediüzzaman’ın o zaman bedevi göçerlere söylediği bu sözleri, günümüzün ınkılap 
softalarına da aynen tekrar etmektedir. Ki bu “Inkılap softaları” ifadesini ınkılapları körü 
körüne savunanlara kullanmıştır. Zira onlar maalesef bizi ecdadımız ve gelecekteki 
torunlarımız ile bağlayan bağları yaptıkları ınkılaplarla kesmişlerdir. En basit misali “harf 
ınkılabıdır.” Bediüzzaman bu ilaveyi 1944 yılında Münazarat’ı yeniden gözden geçirerek 
tashih ettiği zaman koymuş olmalıdır ki haşiyede “Sonradan ilave edilmiştir” ifadesini 
kullanmıştır. 

Bediüzzaman mazi ile müstakbeli kıyas ederek aradaki bu asrın insanlarının ne derece 
gaflet içinde olduğunu, tenbel ve nemelazımcı olduğunu ve “mehdi gelsin bizi kurtarsın” 
düşüncesinin doğru olmadığını, herkesin gayrete gelmemesi ve tembelcesine “kurtarıcı” 
beklemesi durumunda kendilerini kurtarıcı gören bir çok uyanık siyasilerin halkı aldatacağını 
anlatmıştır. 

Bu ifadeler üzerine dinleyenler “Bu kadar tahkire müstehak değiliz. Biz eslâfın ezyalini 
tutmakla beraber, ahlâfın teşebbüsatından dahi geri kalmamaya söz veriyoruz. “Fe ferehnâ’s-
sem’a li-kelâmike fe-merhaben bih” “Sözüne kulağımızı açtık. Hoş geldi safâ geldi” dediler.  

Bediüzzaman da “Nedamet ettiğinizden, vazifeniz olan suale avdet edebilirsiniz” diye 
“madem pişman oldunuz ve yanlışınızı anladınız, sual sormaya devam edebilirsiniz” demiştir. 

 
 

 
 

SELEF ULEMASI İSTİBDADDAN BAHSETMİŞLER Mİ? 
 
Bediüzzaman istibdadın kötlüğünden, hürriyetin imanın hassası ve özelliği olduğunu 

anlatınca dinleyenler sordular. “Sen bize “riyaset-i şahsiyenin” tek kişi yönetiminin ve 
istibdadın kötüğünü anlatıyorsun; ama biz hiçbir alimden ve kitaplardan böyle şeyler 
işitmedik ve okumadık” dediler ve sordular: 



- “Ulema-i eslâf istibdadın fenalığından bahsetmişler mi?” HAŞİYE24 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Bin kere evet. Zira ağleb-i şuarâ kasidelerinde, çok müellifler kitaplarının 

dibacelerinde zamandan şikâyet ve dehre itiraz ve feleğe hücum etmiş ve dünyayı ayak altına 
alıp çiğnemişler. Eğer kalb kulağıyla ve akıl gözüyle dinleyip baksanız, göreceksiniz ki: Bütün 
itirazat okları, mazinin muzlim perdesine sarılan istibdadın bağrına gider. Ve işiteceksiniz ki, 
bütün vâveylâlar istibdat pençesinin tesirinden gelir. Gerçi istibdat görünmüyordu ve ismi 
belli değildi; lâkin herkesin ruhu istibdadın mânâsıyla tesemmüm ederdi. Ve bir zehir atanı 
bilirdi. Bazı kuvvetli dâhiler nefes aldıkça amîk ve derin bir feryat koparırlardı. Fakat akıl 
onu güzelce tanımazdı. Çünkü karanlıkta ve toplanmamıştı.” (Münazarat, 91.) 

Bin defa evet. Şairlerin çoğu şiirlerinde, çok alimler kitaplarında zulümden şikayet 
etmişlerdir; ancak istibdad dönemi karanlık dönemlerdir. Hürriyet olmadığı için hiç kimse 
sözlerinden ve tenkitlerinden dolayı hayatlarından emin değildir. Bu sebeple zulüm de 
görseler sabredip seslerini çıkarmazlar, şikayetlerini dehre, zamana ve feleğe hücum ederek 
gösterirlerdi. Dikkat etseniz aklınızı çalıştırarak baksanız, onların şikayet ve itirazlarının 
okları hep  geçmişin karanlıklarında attıkları oklar hep istibdadın bağrına gider. Bütün bağrıp 
çağırmalar hep istibdadın pençesinden kaynaklanır. Ama ne ki herkesin ruhu istibdadın zehiri 
ile zehirlenmişti. Zehir atanı bilirlerdi; ama nefes aldıkça koparırlardı. Fakat karanlık dönem 
olduğu için akıl onu güzelce tanıyamazdı ve günümüzdeki gibi anlamazdı.  

Bediüzzaman devam etti: 
“Vaktâ ki o mânâ-yı istibdadı, def’i muhal bir belâ-yı semavî zannettiler; zamana 

hücum ve dehrin başına tokat ve feleğin bağrına oklar atmaya başladılar. Çünkü bir kaide-i 
mukarreredir: Birşey cüz-i ihtiyarînin dairesinden ve cüz’iyetten çıkıp külliyet dairesine girse, 
veyahut bihasebil’âde def’i muhal olsa, zamana isnat edilir Ve kabahat dehre atılır. Taşlar 
feleğin kubbesine vurulur. Eğer iyi temâşâ etsen göreceksin ki, feleğe atılan taşlar, döndüğü 
vakit bir yeis olarak kalbde tahaccür eder.” “Unzur, keyfe etâlu fîmâ lâ yelzemu ve kullemâ 
ezâet lehumu’s-saâdetu esnev alâ men sâdehum ve kullemâ ezlame aleyhim şetemu’z-
zaman”HAŞİYE25 (Bak, gereksiz şeylerin içinde nasıl da kalakaldılar. Ne zaman saadet önlerini 
aydınlatsa reislerini överler; ne zaman da üzerlerine karanlık çökse zamanı kötülerler.) 
(Münazarat, 92.) 

Onlar istibdadın manasını def edilmesi imkansız olan semâvî bir bela zannettiler ve 
şilayetlerini zamanın kötülüğüne, feleğin bağrına atarak bu Allah’tan gelen bir musibettir, bizi 
imtihan ediyor, sabretmekten başka çare yok diye, istibdadın izalesi için gayrete gelmediler ve 
bu konuda ümitsizliğe düştüler. Çünkü, kural olarak ifade edilir: “Bir şey cüz’î iradenin 
dairesinden ve cüz’iyetten çıkıp külliyet dairesine girerse ve defedilmesine imkan olmazsa, 
suç zamana atılır, yeis olarak kalbde taşlaşır ve bu taşlar feleğin kubbesine vurulur. Bu 
sebeple ne zaman önlerine bir saadet çıkarsa bunu reislerine verir, reislerini överler; ne zaman 
bir kötülükle karşılaşsalar, bir zulme maruz kalsalar zamanı kötülerler.  

Bu sebepledir ki tarih boyunca zulmü reislerine, padişahlara ve yöneticilere vermeyip 
zamanı suçlamışlardır. Böylece reisler iyiliklere sahip çıkmışlar, kötülükleri halka ve millete 
dağıtmışlardır. Tarih boyunca istibdad kendisini böyle devam ettirmiştir. 
 

 

 
 

 
24	Haşiye:	Bu	sual-cevap	dahi	her	zaman	yaşayabileceğinden,	o	kırk	sene	evvelki	ders	şimdi	dahi	
lüzumludur,	yaşar.	
25	Dur,	geçme,	anla!	Yani	iyilikleri	reislere,	fenalıkları	zamana	verip	şetimle	şekva	ederler.	



 
ZAMANA ŞİKÂYETTEN ALLAH’A İTİRAZ ÇIKMAZ MI? 

 
Bediüzzaman geçmiş alimlerin ve şairlerin istibdad ve zulümden şikayetlerini 

yöneticilere değil de zamana ve feleğe ok atarak yaptıklarını söyleyince dinleyenler dediler ki: 
- “Acaba şu zaman ve dehrin şikâyetinden Sâni-i Zülcelâlin sanat-ı bedîine itiraz 

çıkmaz mı?” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Hayır, asla! HAŞİYE26 Belki mânâsı şudur: Güya şikâyetçi der ki: İstediğim emir ve 

arzu ettiğim şey ve teşehhî ettiğim hal ise, hikmet-i ezeliyenin düsturu ile tanzim olunan 
âlemin mahiyeti müstaid ve inayet-i ezeliyenin pergârıyla nakşolunan feleğin kanunu müsait 
ve meşîet-i ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muvafık ve mesâlih-i 
umumiyeyi tesis eden hikmet-i İlâhî razı değillerdir ki, şu âlem-i imkân, Feyyaz-ı Mutlakın 
yed-i kudretinden şu ukulümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştahıyla istediğimiz 
semeratı koparsın. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehevvüsü için 
büyük bir dâire-i muhîtayı hareket-i mühimmesinden durdurmaz.” (Münazarat, 92-93.) 

Zamana, asra ve feleğe şikayet etmekle Allah’ın mükemmel sanatına ve işlerine itiraz 
çıkmaz. Onların şikayetlerinin manası ve şikayet edenin maksadı şudur: Benim iştahla arzu 
ettiğim ve istediğim şeyin gerçekleşmesi için Allah’ın hikmetinin kanunları ile düzenlenen bu 
âlemin mahiyeti, durumu uygun değil, inaeyet-i ezeliyenin, Allah’ın yardımının ölçüleriyle 
nakşedilip yazılan feleğin kanunu müsait değil, umumun maslahatını ve faydasını iktiza eden 
ve tesis eden Allah’ın hikmeti razı değildir ki şu mümkünat âleminde bizim hevesimize ve 
aklımızın ölçülerine göre istediğimiz şeyleri yaratsın. Allah’ın kader kalemi ile yazdığı, 
genelin faydasını ve maslahatını gözeterek yaptığı icraatlarını bizim aklımızın anlaması 
mümkün olmadığı gibi bizim hevesimize göre de yapacak değildir. Bu günün şartları müsait 
olmadığı gibi, bu insanların da buna liyakatleri yoktur. Onun için verse de insanlar bunu 
tutamaz, devam ettiremezler; başlarına düşse de kaldırmaya güçleri yetmez. Yani, o günün 
şartları ve insanların durumu hak ve hürriyetlerin korunmasına imkan vermezdi.  

Nitekim Hz. Ali (ra) “Adalet-i mahza” üzere hükmetmek, hak ve hürriyetleri korumak 
için ne kadar mücadele etmiş ise de zaman ve zemin, o günün insanlarının ırkçılığa ve 
istibdada güç vermesi ile başarılı olamamıştır. Kezâ Hz. Hüseyin’in (ra) şehadeti gösteriyor ki 
o dönemin insanları Hz. Hüseyin’in yönetimine layık değillerdi. Kaldıramazlardı. Çünkü, Hz. 
Hüseyin’e (ra) söz veren Kûfeliler istibdadın bir parça gücünü görünce “Hz. Hüseyin (ra) 
peygamber torunudur bizi affeder; ama Yezid affetmez!” diye sözlerinden ve ahitlerinden 
döndüler. Hz. Hüseyin (ra) ile savaşanlar onun haklı olduğunu ve liyakatlerini bildikleri halde 
dünya sevgisi, mal ve makam isteği ayet ve hadisleri tevillerle kendi heveslerine uydurarak 
Hz. Hüseyin’i (ra) şehit etmekte haklı olduklarına nefislerini ikna etmişti. O insanlar iyi bir 
yönetime ve hürriyete layık değillerdi. 

Evet, bir şashsın ve azınlığın hevesi için yüce Allah kainatta koyduğu hikmet, imtihan 
ve tecrübe kanunlarını değiştirmez. İnsanların iyi yönetime, iyiliğe, inayet ve merhamete ve 
sonuçta cennete layık olmaları için çalışmalarını ve gayret etmelerini ister ve emreder. Bu 
emre uymayanlar o nimetlere layık olmazlar.  

Bu sebeple Bediüzzaman “Cennet ucuz değil, büyük bir fiyat ister; cehennem dahi 
lüzumsuz değildir; çok işler var ki yaşadın cehennem dedirtir” buyurmuşlardır. 

Bunun üzerine dinleyenler sordular: 
- “Çok âlim ve şairler, zamanlarında büyük hâkimleri ifratla senâ etmişler. Halbuki o 

hâkimlerin çoğuna müstebid nazarıyla bakıyorsun? Demek iyi etmemişler” dediler.  
Bediüzzaman cevap verdi: 

 
26	Haşiye:	Çok	ehemmiyetli	bir	cevaptır.	



- “Velev lâ hilâlü sünnetü’ş-şi’ri mâ derâ / Bünâtü’l-meâlî keyfe tübne’l-mekârimü” 
(Yani, “Şiir sanatının o yüksek kaideleri, ifade şekli olmasaydı, yüce ve güzel ahlakı tesis eden 
ustalar, yüksek ahlakın nasıl tesis edilerek topluma yerleşeceğini bilemezlerdi.”) kaidesince, 
onların niyetleri ümerâyı seyyiattan lâtif bir hile ile vazgeçirmek ve onlara hasenat arkasında 
müsabaka için garip bir bahşiş-i şairâneyi ortaya koymak... Lâkin o bahşiş koca bir milletin 
sırtından alındığından, istibdatkârâne hareket etmişlerdir. Demek çendan niyette iyi etmişler, 
lâkin amelde yanlış gitmişler. (Münazarat, 93.) 

Âlimler ve şairler yazdıkları kitaplarında ve padişaha nasihat ederken ve şiirleriyle 
överken kinaye tarzında onları iyiye yönelmeye, adalet ve hakkaniyete hizmet etmeye teşvik 
etmişler. İyiliklerini öne çıkarmış, nasihatlerini arkaya bırakmışlar; ancak; yaptıklarıyla 
övünerek nefislerine pay çıkaran, kusur ve hataları topluma ve alt kademeye atmaya ve onları 
cezalandırmaya alışan yöneticiler övgüyü kabul etmişler, nasihatlere kulak tıkamışlardır.  

Şairler ve alimler de halkın, memurların ve askerlerin gayret ve çalışmalarıyla elde 
edilen başarı ve zaferleri, halktan alıp doğrudan rüşvet olarak yöneticilere verdikleri için 
onların istibdadına güç vermişlerdir. Demek ki niyetleri iyi imiş, ama metotta yanlış 
yapmışlardır. 

Dinleyenler de yapılan bütün iyi icraatları yöneticilere vermeye alıştıkları için 
anlamadılar ve sordular: 

- “Neden?”  
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Zira, kaside ve bazı teliflerinde büyük bir kavmin mehâsinini mânen garat edip, bir 

müstebide verip ve ondan gösterdiklerinden şu noktadan bilmeyerek istibdadı alkışlamışlar.” 
(Münazarat, 94.) 

Şairler ve bazı alimler bir milletin gayreti ile elde ettikler tüm hasenatı, iyilikleri yağma 
edip, halktan alıp bir lidere ve sadece yöneticiye verdikleri için şu noktada bilmeyerek 
istibdadı alkışlamışlardır. İstibdad da onların da yardımı ile artarak devem etmiştir.  

Bediüzzaman hazretleri hayatı boyunca istibdad ile mücadele etmiş, insaf ve adaletin 
gereği olan İslam’ın temel düsturlarını hayata tatbik etmek için mücadele etmiştir. Nitekim 
daha sonra bu konuda şunları ifade etmiştir: 

“Nasıl ki bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vakıfları bir 
adam zaptetse zulmeder. Öyle de, cemaatin sa’yeleri ile hasıl olan bir neticeyi veya cemaatin 
haseneleriyle terettüp eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstdına vermek hem 
cemaate, hem de o üstad ve reise zukümdür.” (Mesnevi-i Nuriye, 147.) 

“Hakikat ise, müspet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate, orduya tevzi edilir ve menfiler 
ve tahribat ve kusurlar başa verilir.” (Şualar, 315.) “Cemaatin hayrını ordunun zaferini başa 
vermek ve o başın kusurunu cemaate isnat etmek ise, binler hayırları bir tek hayra indirmek 
ve bir tek kusuru binler kusur yapmaktır.” (E. Lahikası, 248.) “Nasıl ki bir aşiret fütühat 
yapsa, “Aferin Hasan Ağa!” mağlup olsa “Airete tuh!” diye aşiret tezyif edilse, bütün bütün 
hakikatin aksine hükmedilir.” (Şualar, 315.) 

 
 

 
 



NEDEN DİĞER MİLLETLER BİZE GALİPLER-1 
 
Bediüzzaman’ın sordukları sorulara makul, akla ve mantığa, Kur’ân’a, Sünnete ve 

şeriata dayanan hakikatli sözlerini ve sorularına verdiği mükemmel cevapları dinlediler ve 
dediler: 

- “Biz Türkler ve Kürtler, bizde kalbimizin dolusu, belki cesedimiz mâlâmâl, belki 
inbisat edip şu derelerde dağ olarak tahaccür etmiş kalemiz olan bir şecaat vardır. Ve 
başımızın dolusu zekâvetimiz var. Ve sinemizi mâlâmâl edecek gayret vardır. Ve bedenimizi 
ve âzâlarımızı dolduracak itaat vardır. Ve dereleri hayatlandıracak ve dağları müzeyyen 
edecek efradımız var. HAŞİYE27 Neden böyle sefil ve müflis ve zelil kaldık ki, hem yol üstünde de 
kaldık. Terakkiye binenler bizi çiğneyip istikbale doğru koşup gidiyorlar. Komşumuz olan 
milletler bizden az iken, kuvvetleri bizden çok kısa iken, üzerimize tetavül ediyorlar? “İnne 
riksehum yağlibu tâhirenâ” Yani; “Onların pisliği bizim temizimize üstün geliyor.” HAŞİYE28  
(Münazarat, 94-95.) 

Bizim kalbimiz dolusu, hatta cesedimizi aşan, dereleri dolduran ve dağlar gibi taşlaşmış 
kalelerden ibaret cesaretimiz ve kahramanlığımız vardır. Başımız dolusu akıl ve zekamız 
vardır. Göğsümüzü dolduran gayretimiz vardır. Bedenimizi ve azalarımızı dolduran itaatimiz 
vardır. Dereleri canlandıracak, dağları süsleyecek efradımız vardır. Peki, neden böyle sefil, 
müflis ve zillet içinde kaldık. Hem de yol üzerinde kaldık terakki edip bizi geçenler bizi 
çiğneyip gidiyorlar. Kömşumuz olan milletler ve Ermeniler bizden az iken, kısa iken neden 
bizi geçip üzerimize eğiliyorlar? Onların pisliği bile bizim temizimize üstün geliyor. Bunun 
sebebi nedir? Dediler.   

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Hîn-i meşrutiyette tevbenin kapısı açıktır ve tevbe edenler çoktur. Şimdiki rüesâya 

tevbih ve ta’nifte hakkım yoktur. Ben taşımı sabıka atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa da 
mâzur tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira, milletin hatırı, onların hatırından daha 
âli, daha galîdir. 

İşte o tedennînin mühim bir sebebi: Bazı rüesâ ile haksız olarak millete fedakârlık iddia 
eden sahtekâr hamiyet-furuşlar veya velâyeti dâvâ eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir. 
Fakat, sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, yine istibdadın seyyiatındandır.” 
(Münazarat, 95.) 

Önce onların cesaretlerini, zekalarını ve gayretlerini ifade ettiklerini görünce “Demek 
daha kuvve-i maneviyeleri kırılmamış!” dedi ve muhatap olmaya liyakatlerini gösterdikleri 
için anlatmaya ve kuvve-i maneviyelerini, hamiyet-i milliyelerini uyandırmaya devam etti. 

Meşrutiyet döneminde, yani, demokrasiye geçildiği zaman tevbenin kapısı açıktır ve 
tevbe edenler de çoktur. Bu sebeple ben demokrasiyi kabul eden ve uygulamaya çalışan 
reisleri kınamıyorum ve azarlamıyorum. Ben taşımı eskilere atıyorum. Bazılarının hatırı 
kırılacakmış kırılsın; yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira milletin hatırı onların hatırından 
daha değerlidir, daha yüksektir. 

İşte geri kalmanızın mühüm bir sebebi, bazı reisler ve yalan yere millete fedakarlık 
iddia eden fedakarlık iddiasında bulunan sahtekarlar ve evliyalık iddia eden ehliyetsiz, 
liyakatsiz oldukları halde şeyhlik taslayanlardır. 

Peygamberimizin (asm) sünnetine, yoluna ve uygulamalarına aykırı bir şekilde icatlarla 
yeni usuller, metotlar ve yolları açıp önünüze koymuşlardır; ancak bu da yine başlarındaki 
istibdadın kötülüklerinden birisidir. Onları bu kötü yola zorlamışlardır. 

Dediler: 
 

27	Demek	kuvve-i	mâneviyeleri	kırılmamış.	
28	İstersen	dikkat	et.	O	zaman	Ermeni	meb’usu	Vartakis	ve	Hakkâri	meb’usu	Seyyid	Molla	Tâhir’e	işaret	
eder.	(Burada	Telmih	sanatı	kullanılmıştır.	“Riksehum”	ile	Ermeni	mebusu	Vartakise,	“Tahirenâ”	ile	Seyyid	
Molla	Tahir’e	işaret	edilmiştir.)		



-  “Nasıl?” 
Cevap verdi:  
- “Zira, herbir millet için, o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u 

milliyesini muhafaza eden ve kuvveti onda toplanacak bir mânevî havuz vardır. Ve sehâvet-i 
milliyesini teşkil eden ve menâfi-i umumiyesini temin eden ve fazla kalan malları onda 
tahazzün edecek bir hazine-i mâneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya 
bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. Mâye-i bekayı ve madde-i 
hayatı çektiler. Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç 
altında kalıp düşecek. Nasıl bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dâfiası ve kuvve-i şeheviye 
olan cazibesi olmazsa, ölmüş olmuş olur ve hayy iken meyyittir. Hem de, bir şimendiferin 
buhar kazanı delik-melik olsa, perişan ve hareketten muattal kalır. Hem de bir tesbihin ipi 
kırılsa dağılır. Öyle de, bir şahs-ı mânevî olan br milletin kuvvet ve malının havuzu ve 
hazinesini boşaltan başlar, o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, fikr-i milliyetin 
ipini kesip, parça parça ederler. Evet,  Bazı avâmın hâtırı için hakikatın hâtırını 
kırmayacağım. (Münazarat, 96.) 

Her milletin milli cesaretini, milli namusunu içinde toplandığı ve onu koruyan büyük bir 
manevi havuzu vardır. Milli cömertliğini gösteren ve genel faydaya yönelik birikimlerinin 
hazinesi olan bir genel bütçesi vardır. İşte o iki kısım reisler, yani, milletin hürriyet ve 
hukukunu koruma görevi olan yöneticiler ile milletin manevi değerleri olan aklını ve inanıcını 
koruyacak olan ulemâ ve meşayih denilen büyükleriniz bilerek bilmeyerek o havuzun 
etrafından delikler açtırlar. Milletin bekasını sağlayacak ve terakkisine sebep olacak olan o 
hayat kaynağını çektiler. Hazineyi kuruttular ve havuzu boş bıraktılar. Böyle giderse devlet 
milyarlar borç altında kalıp düşecek.  

Nasıl ki bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan öfke duygusu, kuvve-i şeheviyesi olan 
faydalı şeyleri celbetme cazibesi olmazsa yaşıyorken ölü sayılır. Hem de bir trenin buhar 
kazanı delinirse hareket edemez, yerinde kalır. Aynen öyle de; bir şahs-ı manevi, bir kurumsal 
yapı ve tüzel kişilik olan milletin bütün birikiminin ve malının hazinesini boşaltan baştakiler o 
milleti perişan, serseri ve varlıksız bırakarak milleti birbirine bağlayan manevi milliyet bağını 
koparıp parça parça ederler. Ben bazı safdil, körü körüne hükümeti destekleyen avamın hatırı 
için hakikatin hatırını kırmayacağım... 

 
 

 
 
 

NEDEN DİĞER MİLLETLER BİZE GALİPLER-2 
 
Bediüzzaman’ın sordukları sorulara makul, akla ve mantığa, Kur’ân’a, Sünnete ve 

şeriata dayanan hakikatli sözlerini ve sorularına verdiği mükemmel cevapları dinlediler ve 
dediler: 

- “Biz Türkler ve Kürtler, bizde kalbimizin dolusu, belki cesedimiz mâlâmâl, belki 
inbisat edip şu derelerde dağ olarak tahaccür etmiş kalemiz olan bir şecaat vardır. Ve 
başımızın dolusu zekâvetimiz var. Ve sinemizi mâlâmâl edecek gayret vardır. Ve bedenimizi 



ve âzâlarımızı dolduracak itaat vardır. Ve dereleri hayatlandıracak ve dağları müzeyyen 
edecek efradımız var. HAŞİYE29 Neden böyle sefil ve müflis ve zelil kaldık ki, hem yol üstünde de 
kaldık. Terakkiye binenler bizi çiğneyip istikbale doğru koşup gidiyorlar. Komşumuz olan 
milletler bizden az iken, kuvvetleri bizden çok kısa iken, üzerimize tetavül ediyorlar? “İnne 
riksehum yağlibu tâhirenâ” Yani; “Onların pisliği bizim temizimize üstün geliyor.” HAŞİYE30  
(Münazarat, 94-95.) 

Bizim kalbimiz dolusu, hatta cesedimizi aşan, dereleri dolduran ve dağlar gibi taşlaşmış 
kalelerden ibaret cesaretimiz ve kahramanlığımız vardır. Başımız dolusu akıl ve zekâmız 
vardır. Göğsümüzü dolduran gayretimiz vardır. Bedenimizi ve azalarımızı dolduran itaatimiz 
vardır. Dereleri canlandıracak, dağları süsleyecek efradımız vardır. Peki, neden böyle sefil, 
müflis ve zillet içinde kaldık. Hem de yol üzerinde kaldık terakki edip bizi geçenler bizi 
çiğneyip gidiyorlar. Kömşumuz olan milletler ve Ermeniler bizden az iken, kısa iken neden 
bizi geçip üzerimize eğiliyorlar? Onların pisliği bile bizim temizimize üstün geliyor. Bunun 
sebebi nedir? Dediler.   

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Hîn-i meşrutiyette tevbenin kapısı açıktır ve tevbe edenler çoktur. Şimdiki rüesâya 

tevbih ve ta’nifte hakkım yoktur. Ben taşımı sabıka atıyorum. Bazılarının hatırı kırılsa da 
mâzur tutulsun. Yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira, milletin hatırı, onların hatırından daha 
âli, daha galîdir. 

İşte o tedennînin mühim bir sebebi: Bazı rüesâ ile haksız olarak millete fedakârlık iddia 
eden sahtekâr hamiyet-furuşlar veya velâyeti dâvâ eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir. 
Fakat, sünnet-i seniyeye muhalif olan bu sünnet-i seyyie, yine istibdadın seyyiatındandır.” 
(Münazarat, 95.) 

Önce onların cesaretlerini, zekalarını ve gayretlerini ifade ettiklerini görünce “Demek 
daha kuvve-i maneviyeleri kırılmamış!” dedi ve muhatap olmaya liyakatlerini gösterdikleri 
için anlatmaya ve kuvve-i maneviyelerini, hamiyet-i milliyelerini uyandırmaya devam etti. 

Meşrutiyet döneminde, yani, demokrasiye geçildiği zaman tevbenin kapısı açıktır ve 
tevbe edenler de çoktur. Bu sebeple ben demokrasiyi kabul eden ve uygulamaya çalışan 
reisleri kınamıyorum ve azarlamıyorum. Ben taşımı eskilere atıyorum. Bazılarının hatırı 
kırılacakmış kırılsın; yalnız hakkın hatırı kırılmasın. Zira milletin hatırı onların hatırından 
daha değerlidir, daha yüksektir. 

İşte geri kalmanızın mühüm bir sebebi, bazı reisler ve yalan yere millete fedakarlık 
iddia eden fedakarlık iddiasında bulunan sahtekarlar ve evliyalık iddia eden ehliyetsiz, 
liyakatsiz oldukları halde şeyhlik taslayanlardır. 

Peygamberimizin (asm) sünnetine, yoluna ve uygulamalarına aykırı bir şekilde icatlarla 
yeni usuller, metotlar ve yolları açıp önünüze koymuşlardır; ancak bu da yine başlarındaki 
istibdadın kötülüklerinden birisidir. Onları bu kötü yola zorlamışlardır. 

Dediler: 
-  “Nasıl?” 
Cevap verdi:  
- “Zira, herbir millet için, o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u 

milliyesini muhafaza eden ve kuvveti onda toplanacak bir mânevî havuz vardır. Ve sehâvet-i 
milliyesini teşkil eden ve menâfi-i umumiyesini temin eden ve fazla kalan malları onda 
tahazzün edecek bir hazine-i mâneviyesi vardır. İşte o iki kısım reisler, bilerek veya 
bilmeyerek, o havuzun ve o hazinenin etrafında delik-melik açtılar. Mâye-i bekayı ve madde-i 
hayatı çektiler. Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç 

 
29	Demek	kuvve-i	mâneviyeleri	kırılmamış.	
30	İstersen	dikkat	et.	O	zaman	Ermeni	meb’usu	Vartakis	ve	Hakkâri	meb’usu	Seyyid	Molla	Tâhir’e	işaret	
eder.	(Burada	Telmih	sanatı	kullanılmıştır.	“Riksehum”	ile	Ermeni	mebusu	Vartakise,	“Tahirenâ”	ile	Seyyid	
Molla	Tahir’e	işaret	edilmiştir.)		



altında kalıp düşecek. Nasıl bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dâfiası ve kuvve-i şeheviye 
olan cazibesi olmazsa, ölmüş olmuş olur ve hayy iken meyyittir. Hem de, bir şimendiferin 
buhar kazanı delik-melik olsa, perişan ve hareketten muattal kalır. Hem de bir tesbihin ipi 
kırılsa dağılır. Öyle de, bir şahs-ı mânevî olan br milletin kuvvet ve malının havuzu ve 
hazinesini boşaltan başlar, o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, fikr-i milliyetin 
ipini kesip, parça parça ederler. Evet,  Bazı avâmın hâtırı için hakikatın hâtırını 
kırmayacağım. (Münazarat, 96.) 

Her milletin milli cesaretini, milli namusunu içinde toplandığı ve onu koruyan büyük bir 
manevi havuzu vardır. Milli cömertliğini gösteren ve genel faydaya yönelik birikimlerinin 
hazinesi olan bir genel bütçesi vardır. İşte o iki kısım reisler, yani, milletin hürriyet ve 
hukukunu koruma görevi olan yöneticiler ile milletin manevi değerleri olan aklını ve inanıcını 
koruyacak olan ulemâ ve meşayih denilen büyükleriniz bilerek bilmeyerek o havuzun 
etrafından delikler açtırlar. Milletin bekasını sağlayacak ve terakkisine sebep olacak olan o 
hayat kaynağını çektiler. Hazineyi kuruttular ve havuzu boş bıraktılar. Böyle giderse devlet 
milyarlar borç altında kalıp düşecek.  

Nasıl ki bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan öfke duygusu, kuvve-i şeheviyesi olan 
faydalı şeyleri celbetme cazibesi olmazsa yaşıyorken ölü sayılır. Hem de bir trenin buhar 
kazanı delinirse hareket edemez, yerinde kalır. Aynen öyle de; bir şahs-ı manevi, bir kurumsal 
yapı ve tüzel kişilik olan milletin bütün birikiminin ve malının hazinesini boşaltan baştakiler o 
milleti perişan,, serseri ve varlıksız bırakarak milleti birbirine bağlayan manevi milliyet bağını 
koparıp parça parça ederler. Ben bazı safdil, körü körüne hükümeti destekleyen avamın hatırı 
için hakikatin hatırını kırmayacağım... 

Bunun üzerine dinleyenler dediler: 
- “Şu makam, nihayet derecede tafsile değer bir makamdır. Mücmel ve müphem 

bırakma.” Bu önemli bir konudur, bunu kısa geçme ve belirsiz bırkama. 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Zaman-ı sabık, vahşet ve cehaletinizi istihdam ederek pis bir tarik ile ve müheyyâ 

ettiği plânlarla, bir kısım büyükler cebir kuvvetiyle o menbaı ve o mâdeni delip, zülâl-i hayatı 
kumistan ve şûristan sahrasına akıttılar. Bazı tembel ve cerrarlar yeşillendi. Hatta onlar 
servet-i dünyadan tenfir yolunda pençesini küçük bir sayd’a (av) atan biçarelerin hassas ve 
zayıf damarlarını tutarlardı. Tâ pençeleri o sayddan açılsın, onlar o avı kaçırsınlar. Evet, her 
milletin,-o milletin menfaatı için bir miktar malı ile fedakârlık edip-bir sehâveti vardır. İşte, 
bizdeki sehâvet-i milliye su-i istimal edildi. Başka milletin sehâvet-i milliyesi zeynâb (havuz) 
gibi içine girer, milletin cevfinde hazine tutar. Ulûm ve maarif, altına su verir. Hem de 
zaman-ı sabıkta bir kısım büyükler namus-u milleti muhafaza eden cesaret-i milliyeyi su-i 
istimal edip, zemin-i ihtilâf olan kumistana atıp kaybettiler. Herbiri o kuvvetin bir zarfını 
başkasının boynuna vurup kırdılar ve kırıldı. Hattâ beş yüz bin kahraman ile namus-u milleti 
muhafaza etmeye müstaid olan bir kuvvet-i azîmeyi mâbeynlerinde sarf edip ihtilâfat 
zemininde mahvettiklerinden, kendilerini terbiyeye müstahak ederlerdi. Eğer meşrutiyetten ve 
hürriyet-i şer’iyeden istifade edip, o delikleri kapatıp veya zeynâb suretine çevirseniz, o 
kıymettar kuvveti harice sarf etmek için devletimizin eline verseniz, bahasına merhamet ve 
adalet ve medeniyet kazanacaksınız.” (Münazarat, 97.) 

Bediüzzaman özetle şöyle izah etti: 
Geçmişte sizin bilgisizliğinizden ve cehaletinizi kullanarak hileli ve pis bir yolla ve 

hazırladıkları planlar ile, bir kısım yöneticiler ve büyük görüp derğer verdiğiniz alimler ve 
şeyhler zorla ve sizi aldatarak milletin fedakarlığı ile oluşan o milli kaynağı ve serveti delip 
hayatınızı devam ettirecek ve sizin terakkinizi sağlayacak olan o pınarı verimli topraklara 
değil, kumlara ve çöllere akıttılar ve zayi ettiler. Bu durumdan istifade eden bazı cerciler, 
dilenciler türedi. Hatta onlar size dünyanın servetinden nefret ettirecek sözler ve vaazlarla az 



bir servet elde etmek için pençesini atan sizin gibi dünyaya çalışanların hassas dini 
damarlarınızı tutarlardı. Ta ki sizin kazancınızı elinizden alıp kendilerine mal etsinler.  

Evet, her milletin fedakarlık edip cömertlikle milletin menfaatine sarfedecekleri bir 
miktap birikmiş ve hazinede toplanmış malları vardır. İşte bizdeki bu milli cömertlikle 
birikmiş olan milletin hazinesi kötüye kullanıldı. Başka milletler ise bu hazineyi ahvuz gibi 
daha da büyüttüler ve su kaçaklarını önleyecek setler yaparak sağlamlaştırıp biriktirdiler. 
Sonra bunu ilim ve marifet yolunda harcadılar.  

Hem de geçmişte milletimizin kendisini düşmanlardan koruyacağı milli cesareti kötüye 
kullanarak kendi içinde ihtilaflara düşüp, bu ihtilafları zorla ortadan kaldırmak için 
biribirlerini düşman ilan ederek ihtilaf zemininde boş yere çöle atıp kaybettiler. Her biri 
gücünü dış düşmana karşı kullanacağı yere birbirinin boynunu vurmak için kullandı. O güç ve 
kuvvet böylece zayi oldu gitti. Hatta milletin şerefinin ve namusunu koruyacak olan 500 bin 
Osmanlı ordusu kendi içinde ihitlafları ortadan kaldırmak için kullanıp mahvettikleri için, 
kendilerini terbiyeye layık hale getirdiler. Allah da onları gerek kendi içinde, gerekse 
dışarıdan gelen düşmanlarla perişan edip terbiye etti.  

Şimdi meşrutiyet ve demokrasi döneminde, demokrasinin güzelliklerinden istifade 
ederek şeriatın emrettiği “insan hak ve hürriyetlerine” değer verseniz o değerli gücü harice 
sarfetmek yerine devletimizin eline verseniz ve demokrasiye sahip çıkasnız, karşılığjnda 
merhamet görecek, hürriyeti elde edecek, adaleti sağlayacak ve medeniyeti elde edeceksiniz.  

Bediüzzaman devam etti: 
“Eğer isterseniz sizinle becayiş olacağım. Ben sorayım siz cevap veriniz.” 
Onlar dediler: 
- “Fes’el, velâ tecid bihî habîrâ!” “Sor; ama bizde sana cevap verecek adam 

bulamazsın!” 
Bediüzzaman sordu: 
- “Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi?” HAŞİYE31  
Onlar dediler: 
- “Hayır, asla! Olmamış ve olamaz.” 
Bediüzzaman sordu: 
- “Neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi, esrarını ve arkadaşını 

izhar etmezdi. Halbuki sizin bir yiğitinize bir bıçak vurulsa, bütün esrarını kanıyla beraber 
fışkırtarak döker. Bu, şecaatçe büyük bir tefavüttür. Sebebi nedir?” 

Onlar dediler: 
- “Biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat biliriz ki, zerreyi dağ gibi eder ve arslanı 

tilkiye mağlûp ettirir bir nokta vardır.” 
Sonra sordular: 
- “Senin vazifeni kaldıramıyoruz. Vücudunu bildik, mahiyetini sen şerhet”  dediler: 
Bediüzzaman izah etti: 
- “Öyleyse dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız. İşte fikr-i milliyetle uyanmış bir 

Ermeninin himmeti, mecmu-u millettir. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş. Veya onun 
kalbinde yerleşmiş. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymettar olsa da, milletini daha ziyade tatlı 
ve büyük bilir. Bin ruhu da olsa feda etmeye iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür. 
Halbuki, şimdikilere demiyorum, lâkin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, 
İslâmiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın 
veya bir aşiretin namusunu mülâhaza eder, kısa düşünürdü. Elbette tatlı hayatını öyle küçük 
şeylere herkes feda etmez. Faraza, İslâmî fikr-i milliyetleHAŞİYE32 onlar gibi temâşâ etseydiniz, 
kahramanlığınızı âleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer Ermeniler sizin 
gibi sathî ve kısa düşünseydiler nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Hakikaten sizin 

 
31	Türkler	ve	Kürtler	şecâat	fenninde	allâme	olduklarından,	ben	sâil,	onlar	mucip	olabilirler.	
32	Milliyetimiz	bir	vücuttur;	ruhu	İslâmiyet,	aklı	Kur’ân	ve	imandır.	



harikulâde şecaate istidadınız vardır. Zira bir menfaat veya cüz’î bir haysiyet veya itibarî bir 
şeref için veya "Filân yiğittir" sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya 
ağasının namusunu isti’zam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere değer 
olan İslâmiyet milliyetine, yani üç yüz milyon İslâmın uhuvvetlerini ve mânevî yardımlarını 
kazandıran İslâmiyet milliyetine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-ı hayat etmezler mi? 
Elbette hayatını on paraya satan, on liraya binler şevkle satar.” (Münazarat, 98-99.) 

Bediüzzaman izah etmeye devam etti: 
“Maatteessüf, güzel şeylerimiz gayr-ı müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan 

ahlâklarımızı da yine gayr-ı müslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimaî ahlâk-ı âliyemiz 
yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, 
kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. 

Hem, büyük bir taaccüple görmüyor musunuz ki, terakkiyat-ı hâzıranın üssü’l-esası ve 
belki din-i hakkın muktezâsı olan “Ben ölürsem devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar” 
gibi kelime-i beyza ve haslet-i hamrâyı gayr-ı müslimler çalmışlar? Çünkü onların bir fedâisi 
der: “Ben ölürsem milletim sağ olsun; içinde bir hayat-ı mâneviyem vardır.” Ve bütün 
sefaletin ve şahsiyatın esası olan “Ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun. İsterse tûfan 
olsun” veyahut “Ve in mittü atşan felâ nezele’l-katr” “Eğer susuzluktan ölürsem, tek bir 
damla bile düşmesin” olan kelime-i humaka ve seciye-i avra, himmetimizin elini tutmuş, 
rehberlik ediyor. İşte, en iyi haslet ki, dinimizin muktezasıdır: Biz ruhumuzla, canımızla, 
vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki: “Biz ölsek, milletimiz olan 
İslâmiyet haydır, ilelebed bâkîdir. Milletim sağ olsun. Sevâb-ı uhrevî bana kâfidir. Milletin 
hayatındaki hayat-ı mâneviyem beni yaşattırır; âlem-i ulvîde beni mütelezziz eder. “El-mevtü 
yevmü nevrûzinâ” “Ölüm bizim Nevruz günümüz, baharımızdır” deyip, nurun ve hamiyetin 
nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz.” (Münazarat, 99-100.) 

Ne yazık ki güzel hasletlerimiz müslüman olmayanların eline geçtiği gibi, güzel 
ahlâkımızı da yine müslüman olmayanlar bizen çalmışlar. Sanki bizim güzel olan yüksek 
sosyal ahlakımıza biz değer vermediğimiz için içimizde revaç bulmamış, bize darılmış onlara 
gitmiş. Müslüman olmayanların rezil halleri ve kötü hasletleri de onların arasında kabul 
görmediği için bizim cehaletimizin pazarına getirilmiş biz de almışız.  

Ne acaip ve garaibdendir ki, günümüz Avrupa terakkiyatının, teknik ve teknolojik 
gelişmenin, insan haklarına verilen değerin, hak ve hürriyetlerin temeli, kaynağı ve düsturları 
hak dinin gereği olan, Allah’ın emri ve peygamberin “Ümmetî, ümmetî” şeklindeki sünneti 
olan “Ben ölürsem milletim, devletim ve dostlarım sağdırlar” gibi parlak yüce ifadeler ve 
millî hasletleri müslüman olmayanlar biz müslümanlarıdan çalmışlar. O sizin beğenmediğiniz 
Ermeniler ve müslüman olmayanların bir fedaisi der ki: “Ben ölürsem milletim sağ olsun; 
içinde manevi bir hayatım var, o beni yaşatmaya devam eder.”  

Bütün sefaletin, düşmanlığın ve benliğin, enaniyetin esası, temeli ve düsturu olan “Ben 
öldükten sonra dünya ne olursa olsun; ister tufan olsun, ister kıyamet kopsun” gibi ifadeler 
veya “Ben susuzluktan ölsem yeryüzüne bir daha yağmur yağmasın!” şekilndeki ahmakça 
kelimeler ve kör, kötü huylar bizim içimize girmiş ve milletimizin içinde yerleşmiş, bize 
rehberlik ve önderlik yapıyor. 

İşte diminimizin gereği, Allah’ın emri ve peygamberin sünneti olan yüce haslet, güzel 
ahlak, himmeti ve gayreti yüce olmak, kendi nefsinden çok müslümanları ve milleti 
düşünmek, şahsi menfaati milletin menfaatine feda etmenin ifadesi olarak biz demeliyiz ki: 
“Biz ölsek, milletimiz olan İslamiyet hayattadır ve ilelebed sonsuza kadar bakidir. Milletim 
sağ olsun. Ahirette Allah’ın bana vereceği mükafat benim için yeterlidir. Milletimin içinde, 
İslam kardeşliğinden doğan manevi bir hayatım var, o beni yaşattırır. Ulvî âlemlerde, Allah ve 
melekler katında ve ahiret aleminde beni memnun ve mesrur eder. Ölüm bizim Nevruz 
günümüz, bizim baharımızdır” diye Kur’ânın, İslam nurunun ve İman ve İslam gayretinin, 



İslam kardeşliğinin nurlu rehberleri olan Peygamberimizin sünnetini kendimize rehber 
etmeliyiz.  

Bediüzzaman bu hakikatleri izah edince dinleyenler çok memnun oldular ve  
“Söylediklerin gerçeği gerçeği; ama öyle dağınık ve perişanız ki gücümüzü nasıl toplayrak 
sizin dediklerinizi hayata geçireceğiz” diye sordular: 

- “Biz kuvvetimizi nasıl toplayıp namus-u İslâmiye-i milliyeyi muhafaza edeceğiz?” 

HAŞİYE33  
Bediüzzaman cevap verdi:  
“ -Fikr-i milliyetle, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı mârifet ve muhabbet 

yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri maarif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki 
mecrâları fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar su-i istimal ile 
şûristana dağılıp bazı seele ve acezeye neşvünemâ verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecrâ yapınız, 
mesâi-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz. Sonra da bostan-ı kemâlâtınıza su veriniz. Bu, hiç 
bitmez ve tükenmez br menbadır.” (Münazarat, 100-101.) 

İslam milliyeti fıtrî insanî değerleri, milli sosyal değerleri ve islamî teğerlerin tümünü 
kapsayan bir milliyettir. Bu sebeple çok kuvvetlidir. Ancak bu kuvveti kazanmak, elde etmek 
“Temel İnsan Hak ve Hürriyetler” olan insanî değerleri bilmek ve sahip çıkmak; kahramanlık, 
şecaat, sehavet, yardımseverlik ve merhamet gibi millete ait duygular; uhuvvet, muhabbet, 
iman, ibadet ve ahlak gibi manevi ve dini duyguların bir araya gelmesinden oluşan güçlü bir 
milliyettir. Bu gücü hiçbir güç kıramaz ve hiçbir güç bu gücün üzerinde olamaz. Bu duyguları 
kendilerinde toplayan “Asr-ı Saadet Sahabeleri” 40 sene içinde dünyanın 40 devletine galebe 
çalıp o zamanki yer yüzünün beşte birini İslamiyet ve hakimiyet dairesine alarak büyük bir 
İslam Medeniyeti oluşturdular. Her konuda, siyasette, hukukta, ilimde, fende, ahlakta ve 
içtimai hayatta dünyaya muallim ve rehber oldular. Onlardan sonra kısa zamanda dünya 
büyük bir sıçrama yaşadı ve “Ortaçağ”dan kurtularak “Yeni Çağ”a adım attılar. 

Bediüzzaman bu “İslamiyet milliyeti” fikri ile milletin içinde “Kevser Havzı” gibi bir 
muhabbet, ilim ve eğitim havuzu oluşturun. Bu havuzunu suyu boşa gitmesin diye altında 
suyu çeken delikleri kapatın. İdarecilerin israfına son vermelerini sağlayın, üretmeden halkın 
cebinden cercilikle geçinen ehliyetsiz ulema ve meşayihin gelirlerini eğitimle ve maarifle 
kesin. Havuza su akıtan yukarıdaki kaynakları “İslam Fazileti” ile açın. Büyük bir çeşme var 
ki, şimdiye kadar o çeşmenin suyu istismar edilip kötüye kullanıldı ve verimsiz çöle akıtıldı 
ve bir kısım tembellerin, dilenci ve cercilerin türemesine sebep oldu. Bu çeşmeyi o havuza 
akıtın. Dinin emri olan zekâtı, yine Kur’anın emri olan “mesai-işer’iye” denilen “Zekat 
memurları” (Tevbe, 9: 60.) vasıtası ile toplayın ve bu havuza dökün. Sonra kemalat bahçesine, 
kalkınmanıza, gelişmenize harcayın. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir kaynaktır. 

Bediüzzaman’ın izahlarından istifade edenler daha da açık ifade edilmesini istediler ve 
sordular: 

- “Nedir o çeşme?” 
Bediüzzaman cvap verdi: 
- “Zekât. Sizler Hanefî ve Şâfiîsiniz.” (Münazarat, 102-103.) 
Hanefi ve Şafilere göre “Fi-Sebilillah” Allah’ın adının yücelmesine, dini hizmetlerin 

yapılmasına ve milletin faydasına zekat vermek, şahsa zekat vermekten daha öncedir, daha 
faziletlidir ve İslam toplumuna daha çok faydalıdır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri çağımızın müceddidi ve müçtehidi olarak zekât 
gelirlerinin bir fon, bir müessese halinde toplanarak İ’l’ay-ı Kelimetullah için açılacak 
“Milletin menfaatine” sarf edilmesi lüzumunu açıkça belirlemiştir. (Bediüzzaman Said Nursi, 
Münazarat, (1998-İst) s.103, 129.) 

 
33	Kırk	beş	sene	evvel	bedevî	aşâire	olan	bu	dersler,	şimdi	Nurun	şakirtlerine	de	bir	ders	olabilir	diye	
kalbime	ihtar	edildi.	(Bediüzzaman	1946	yılında	Münazaratı	yeniden	gözden	geçirince	bu	hakikatleri	
Risale-i	Nur	talebelerine	ders	olması	lazım	diye	bir	haşiye	ilave	etmiştir.)	



Eskiden beri sadece fakirlere has kabul edilen zekâtın milletin menfaatine ve maarife, 
yani eğitime yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini izah eden Bediüzzaman bunu bu 
zamanın şartlarına bağlar ve şöyle der: “Her zamanın bir hükmü vardır. Şu zaman bazı 
ihtiyarlamış olan âdetlerin terkine ve neshine fetva vermiştir. Zararları faydalarına galebe 
ettiği için o âdetin idamına fetva vermiştir” (Münâzarat, 103.) diyerek artık değişen ve gelişen 
şartları nazara alarak zekâtı ferdin faydası için milletin menfaatine sarf etmek ve 
bireysellikten kurumsallığa geçen zamanımızda kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi gereğinin 
altını çizer. 

Kurumsal bir yapıya nasıl zekât verileceğini de medreselere kurumsal bir yapı ile 
üniversite haline getiren “Medresetü’z-Zehra” projesi ile ortaya koyar. Bediüzzaman’ın ortaya 
koyduğu bu proje ile Peygamberimizin (asm) “Eshab-ı Suffe”si arasında bir paralellik vardır. 
Peygamberimiz (asm) buranın giderlerini sadaka ve zekât fonundan karşıladığı gibi 
Bediüzzaman da zekâtın iyi bir çeşme olacağını ifade eder. 

Kur’anda geçen “Fi-Sebilillah” kelimesinin karşılığı “Allah yolunda harcama” 
demektir. Bu mutlak ve umumi bir ifadedir. Herhangi bir şey ile kayıtlamak, sınırlandırmak 
yanlıştır. Allah yolunda cihad etmek Allah’ın adını ve şanını yüceltmek için çalışmak 
demektir. Bu ise sadece kılıçla ve savaşla olmaz. “Her zamanın bir hükmü vardır.”  
“Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Vahşilere olduğu gibi icbar ile değildir.” Din için 
savaşın ortadan kalktığı ve medeniyetin yaygın hale gelerek ikna vasıtalarının çoğaldığı 
günümüzde Bediüzzaman’ın açık ve net ifadesi ile “Manevi Cihat” öne çıkmıştır. Dört 
mezhebe göre eskide “Allah yolunda cihada çıkanların zengin dahi olsalar silahları, atları, yol 
ikamet ve diğer masrafları zekât fonundan karşılandığı gibi, zamanımızda da manevi 
mücahede için gerekli olan kalem, kitap, yayın, neşriyat ve bunların tüm giderleri ile burada 
çalışanların ücretleri zekât fonundan karşılanabilir.  

Bu husus sadece Bediüzzaman’ın değil, Elmalılı Hamdi Yazır, (Elmalılı Hamdi Yazır, 
Hak Dini Kur’an Dili (Tefsir) 4:2579) Yusuf El-Kardavî (Yusuf el-Kardavî, Çağdaş 
Meselelere Fetvalar, 1:388) Hanefi Fakihlerinden İmam el-Kasanî, (Kâsânî, Bedayiu’s-Sanai, 
2:45) büyük müfessirlerden Fahreddin-i Razî (Fahrettin-i Razi, Tefsir-i Kebir, 16:113) 
desteklediği bir görüştür. Hatta Fahrettin-i Razi “Fi Sebilillah sadece gazilere mahsus bir tabir 
değildir. Zekât bütün hayır yollarına verilir. Ölüleri techiz ve tekfin etmek, kale ve cami inşa 
etmek de bu tabirin içine girer” (Tefsir-i kebir, 16:113) demiştir. Kâsani de “Allah yolundan 
amaç, Allah’a yaklaştıran her şeydir. İhtiyaç olduğu zaman Allah’a itaat yolunda çalışan 
herkes ile bütün hayır yolları buna dâhildir” (Kâsanî, Bedayiu’s-Sanaî, 2:45) der. Elmalılı 
Hamdi Yazır da, cihat malzemelerine zekât verilebileceğini söyler. (Elmalılı, Tefsir, 4:2581) 
Bu zamanda bu malzemeler elbette kitap, gazete, dergi, web hizmetleri gibi manevi cihat 
vasıtalarıdır. 

Bunun için yapılan bir hayrın ve işin veya ibadetin emredildiği için yapılınca oraya 
nefis karışmadığı için hâlis olur. Bundan dolayı Bediüzzaman “İhsanlar zekât namına olmazsa 
zararlıdır ve bazen faidesiz gider” (Mektubat, 265) demektedir. Verenin minneti, kendine bir 
hissesinin olmaması ve kurumun da malı veren şahıstan şöyle veya böyle etkilenmemesi için 
yapılan ihsanın zekât namına olması gerekir. Allah rızasına en uygun olan durum da budur.  

Peygamberimiz (sav) “Müşriklere karşı malınızla ve canınızla ve dilinizle cihat edin” 
(Ebu Davut, Cihat, 5, 38; Müsned-i Ahmet, 3:13, 16) buyurur. Gazete ve matbuat lisanı ile 
cihat eden Bediüzzaman bunun en güzel örneğini bize göstermiştir. Bu zamanda Allah’ın 
dinine olan hücumları önlemek, atılan yalan ve iftiralara cevap vermek, dini müdafaa etmek 
matbuat lisanı ile olmaktadır. Günümüzde din düşmanları ve ehl-i dalalet ile en tesirli cihadın 
matbuat dili ile ve eğitim yolu ile olduğu bir gerçektir. Dine ve imana saldırılar da en fazla bu 
vasıta ile gelmektedir. “Düşmanın silahı ile silahlanın” kuralı gereği basın, yayın, radyo, TV, 
Internet ve eğitime daha fazla önem vermek gerekir. Amacı Allah’ın dinini savunmak ve 



Allah’ın adını yüceltmek olan kurum ve kuruluşlara verilecek zekât tam yerini bulur. Böyle 
kurumları da zekâtlar ile desteklemek gerekir. 

Sonuç olarak yukarıda izah edilen hususların hayata geçirilmesi için bir “Zekât 
Kurumu” oluşturularak İslami hizmetlerin desteklemesine her zamandan fazla ihtiyaç vardır. 
Böyle bir kurumun oluşturulması zengin Müslümanların ve özellikle Nur Talebelerinin çok 
önemli bir vazifesidir.   

 
** 
Bediüzzaman’ın zekatı milletin faydasına harcamak için bir havuzda biriktirmek ve 

onunla maarife ve medeniyete hizmet etmek gerektiği fikrini ilk olarak duydukları için 
dinleyen ulema ve meşayih dediler: 

- “Habbezâ ve ni’met, in lem tezheb ğâizaten bel fâzet ilâ tilke’l-hazîne.” Yani, “Eğer 
kuruyup gitmez de o hazineye giderse ne âlâ, ne iyi, ne güzel!” 

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Ecel! İnne fîkum zekâveten innemâ tetezâkeru bi’z-zekâti.” HAŞİYE34 Yani, “Evet! Sizde 

bir zeka var ki ancak zekatla çiçek açar ve parlar!”  
Dediler: 
- “Nasıl?” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Eğer, ezkiya zekâvetlerinin zekâtını ve ağniya, velev zekâtın zekâtını milletin 

menfaatine sarf etseler, milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir.” Şayet zekiler 
zekalarının zekatını, zenginler de şayet zekatın zekatını milletin menfaatine sarfetse bizim 
milletimiz de başka milletlere yetişir, yolda onlarla karşılaşabilirler. 

- “Daha başka?” dediler.  
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “İanât-ı milliye-i İslâmiye denilen nüzur ve sadakat, zekâtın ammizâdeleridirler. 

Asabiyetini çekerler, hizmette yardım edecekler.” (Münazarat, 103.) 
İslamın toplumun faydasına sarfedilmesini istediği sadakalar, nezirler, kefaretler de 

zekatın akrabası, amca çocukları gibidirler. Asabiyeti, cinsiyeti aynı olduğu için birbirlerini 
çekerler. Onlar da aynı hizmete verilebilir. Böylece milletin menfaatine sarfedilecek himmet 
havuzunda zekatlar, sadakalar, nezirler toplanır ve milletin faydasına harcanarak terakki ve 
tekamül meyvelerini verirler. Şahsa verildiği zaman şahısları tembelliğe ve asalaklığa 
sevkederken, millet menfaatine sarfedildiği zaman genel faydadan, iktisadi gelişmeden dolayı 
zekattan daha fazla istifade ederler. Ayrıca bireyleri tembellikten kurtararak üretime yöneltir 
ve zenginliğe katkı sağlamalarını netice verir.  

Nitekim “nafaka” ve “infak” tabirleri ile emredilen ve zekatlar nafakaya sarfedilmesi 
lazım ki bu da nafakasını elde edemeyecek durumda olanların nafakalarını temin etmek 
içindir. Çalışıp ailenin nafakasını temin edecek güçte olanlara zekat verilmez, iş verilir ve 
istihdam edilerek üretime teşvik edilirler. Bediüzzaman bu gerçekleri hatırlatmaktadır. 
Peygamberimize (asm) gelerek bana sadaka, zekat ver diyen güçlü birisine Peygamberimiz 
(asm) dağdan odun gerirerek satmasını ve para kazanmasını tavsiye etmiştir. (Ebu Davud, 
Zekat, 26; İbn-i Mâce, Ticaret, 25.) 

Bediüzzaman hazretleri zekat meselesini ve sarf yerini böyle anlatınca şaşırdılar ve 
sordular? 

- “Neden çok âdât-ı müstemirremizi tezyif ediyorsun?” HAŞİYE35 Neden bizim devam 
eden adetlerimize ilişip onları hafife alıyorsun?” dediler. Zira, dinen itiraz edecekleri bir 

 
34	Haşiye:	Darılma,	şu	kelâm	zekâtın	postunu	giymiş.	
35	Haşiye:	Bazı	sualler	komşu	görünüyor;	lâkin	ortalarında	büyük	bir	dere	var.	Hayal	bir	balona	binse	ve	
eline	bir	dürbün	alsa,	ancak	vatanlarını	bulabilir.	
	



noktayı bulamadılar; adet ve gelenek açısından meseleye yaklaşarak, adetlerimizi, zekat adına 
yardımlaşma adetimizi hafife alıyorsun dediler.  

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Herbir zamanın bir hükmü vardır. Şu zaman, bazı ihtiyarlanmış âdâtın mevtine ve 

neshine hükmediyor. Mazarratlarının menfaatlerine olan tereccuhu, idamına fetvâ veriyor” 
buyurdu. (Münazarat, 103.) 

Evet, “Her zamanın bir hükmü vardır.” Dünya 1900’lü yıllardan başlayarak büyük bir 
değişim ve gelişme kaydetmiştir. Günümüzde ise bu değişim daha da hızlanarak devam 
etmektedir. Geçmişte hissiyat ve buna bağlı olarak da bireysellik ön planda idi. Günümüzde 
ise fikir ve buna bağlı olarak kurumlar öne çıkmıştır. Yine günümüzde ferdin etki alanı çok 
sınırlı hale gelmiş, gücü ve tesiri azalmıştır. Artık ferdin yerini fertlerin bir araya gelerek 
oluşturdukları kurumlar ve bu kurumların manevi şahsiyetleri almaya başlamıştır. Çoğu Sivil 
Toplum Kuruluşu olan bu kurumların gücü ve etki alanı da genişleyerek ve büyüyerek tesir 
sahasını artırmaya devam etmektedir. Birey artık “manay-ı harfi” gibi kendi başına bir değer 
ifade etmemektedir; ama bağlı olduğu kurum ve grup içerisinde gücünü daha da artırmakta ve 
mucizevî bir konuma gelebilmektedir.  

Eskiden bireylerin kurumları vardı; ama günümüzde kurumların bireyleri vardır ve 
kurumun manevi gücüne göre eskisine nispeten çok daha güçlüdür. Kurum bir şahs-ı manevi 
olmakta ve onu temsil eden bir birey de o şahs-ı manevinin bir azası olarak çok daha değer 
kazanmaktadır. Ta asrın başında bu durumu harika zekâsı ve mükemmel dehası ile keşfeden 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Zaman cemaat zamanıdır” diyerek bu geçeği 
haykırmaktaydı. Ama ne var ki bilhassa gelenekçi din adamları tarafından henüz tam olarak 
anlaşılabilmiş değildir. Bundan dolayı da dinde en büyük tecdidi bilhassa iman ve ihlâs 
vadisinde gerçekleştiren, zamanımıza “Asr-ı Saadet” devrini taşıyarak Kur’anın şebabetini 
gösteren ve hakkaniyetini ispat eden Bediüzzaman’ın içtihatları da görmezden gelinmektedir. 
Bunun sonucu olarak da bocalama devam etmekte, bir çıkış yolu bulunamamakta ve İslâm’ın 
üstünlüğünü gösterilememektedir.   

Peygamberimizin (asm) Asr-ı Saadetteki tatbikatı hep kurumsallık yönündedir. Dış 
dünyanın etkisinden arınmış bir şekilde Peygamberimizin (asm) hayatına ve Kur’an-ı Kerimin 
ayetlerine bakıldığı zaman ortada şahıs ve şahsa bağlılık yoktur. Bunun yerine prensipler, 
vasıflar ve bunları oluşturan şahs-ı maneviler vardır. En açık bir örnek olarak Kur’anın 
peygambere olan bağlılığı emretmesi peygamberin şahsından çok “Sünnet-i Seniyesi”dir. 
Bunu böyle anlayan “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” istikameti yakalayarak gerçeğe göre hareket 
etmiş ve İslamı şahsa bağlılıktan çıkararak “Hak Mezhepler” ile kurumsal bir yapıya 
oturtmuştur. Yine Peygamberimizden (asm) tam dersini alan ilk kuşak sahabeler kurumsal bir 
yapı olan “Devlet ve Hükümeti” seçimle devlet başkanının belirlendiği bir yapı ile insanlığa 
mükemmel bir devlet modeli örneği sunmuşlardır. Ama ne var ki henüz medeniyete 
alışmayan ve hissiyattan kendilerini kurtaramayan ve şahsa bağlılığı ön plana çıkaran halk 
kitleleri bu yapıyı anlayamayarak hilafeti tekrar saltanata çevirmiş, bireyi öne çıkaran bir 
yapıya dönüştürmüşlerdir.  

Yine Peygamberimizin (asm) eğitim ve öğretim kurumu olarak ortaya koyduğu “Eshab-ı 
Suffe” mektebi kurumsal yapıya diğer bir örnektir. Ancak o zamanın ferdiyet zamanı olması 
“Suffe”nin kurumsal bir yapı olmasını engellemiş, ta Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk’ün 
“Nizamiye Medreseleri”ne kadar fonksiyonların tam ifa edememişlerdir. Peygamberimiz 
(asm) bu kurumun giderlerinin büyük bir kısmını “Zekât ve Sadaka” gelirlerinden 
karşılamıştır. Ayrıca Hz. Ömer (ra) döneminde kurumsal bir yapıya kavuşan “Beytu’l-Mâl”in 
gelirlerinin büyük bir kısmı “Zekât Memurları”nın topladığı zekâtlardan oluşmakta ve 
toplanan bu zekâtlar görevli memurlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktaydı.  

Zekâtın verilmesi gereken yerler Kur’an-ı Kerimde tadat edilmiştir. Bunlar sekiz sınıftır; 
ancak bunlardan biri olan “Müellefet-i Kulüp” zamanın ve şartların değişmesi ile daha Hz. 



Ebubekir’in (ra) hilafeti ve Hz. Ömer’in kadılığı döneminde sahabenin içtihadı ve icması ile 
kaldırılmıştır. “Zekât Amilleri” ve “Mükâtep Köleler” de zamanla ortadan kalkmıştır. 
“Yoksullar, Miskinler, Borçlular ve Yolcular” her zaman varlıklarını korumaktadırlar. Ancak 
günümüzde yolculara zekât verildiği görülmeyen ve tatbikatı da çok zor olan bir husustur. Her 
şeyden önce muhtaç yolcuyu tespit etme zorluğu, yalancılığın artması ile beyanın doğru olup 
olmadığının tespitindeki zorluk, zekât gelirlerinin toplandığı ve yolda kalmış olanın 
başvuracağı bir kurumun bulunmaması zekâtın yolda kalmışa verilmesini zorlaştıran bir 
durumdur. Ayrıca artık yolda kalanın parasız kalması söz konusu değildir. Her an Internet 
Bankacılığı ve havale yolu ile istenen yere istendiği anda para gönderilebilmekte ve 
alınabilmektedir. 

Dinimizin çalışmayı asıl ve esas olarak kabul ettiği ve tembellik ile miskinliği kabul 
etmediği herkesin bildiği bir gerçektir. Bundan dolayı çalışarak ailesini geçindirecek durumda 
olan güçlü ve sağlıklı kimselere zekât verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Yoksullar çalıştığı 
halde geçimini sağlayamayanlar; miskinler ise hastalık, sakatlık ve özür sebebi ile 
çalışamayacak durumda olanlardır. Zekât ve sadakalar tüm İslam bilginlerinin ittifakı ile 
bunların öncelikli hakkıdır. Borçlular ise kazançları borçlarını karşılayamayacak olanlardır. 
Zekât, ödeme zorluğu çekmeyen borçlulara değil, borcunu ödemekten aciz olanlara 
verilecektir. Ekonominin küresel bir güç olduğu günümüzde “Zekât Müessesesi”nin 
çalışmayanlara destek olacak şekilde “Aceze ve Seele”yi çoğaltmak için kullanılması elbette 
doğru değildir.   

Zekâtın verileceği yerlerden sonuncusu “Fi-Sebilillah” mücahede edenlerdir. “Allah 
yolunda mücadele edenler” çok geniş bir kavram olup amacı “İ’lây-ı Kelimetullah” olan tüm 
fert ve kurumları ifade eder. Her şeyden önce klasik anlamı ve tüm fıkıh kitaplarının ele aldığı 
şekli ile “savaş ve savunma” kurumsal bir yapıdır. Tüm askeri ve savunma harcamalarını 
kapsar. Sadece silahı olmayan askere silah ve binek temin etmek gibi dar ve kısır bir manaya 
ve amaca yönelik olamaz. Ayrıca nihaî amacı sulh ve barış olan “Düşmanla karşılaşmayı 
temenni etmeyin” diyen bir dinin “devlet başkanı her sene bir bahane ile cihat ilan eder” 
diyerek barışı bozan ve devamlı savaş isteyen bir din ve inanç sistemi olduğu imajını vermek 
her şeyden önce dine en büyük zarardır. Hal böyle olunca “Fî Sebilillah cihat” Allah’ın dinini 
yüceltmeyi amaç edinen tüm kurumlar anlamını ifade eder. Allah’ın adını yücelten ve bu 
uğurda çalışan, dinin ve milletin menfaatini sağlayan tüm hizmetleri kapsamı alanına dâhil 
eder. Bu gibi kurumlar ve fertler zekât fonundan desteklenir.  

Bir diğer önemli husus da savaşın arızî ve istenmeyen ve ara-sıra vukua gelen fiilî bir 
durum olmasıdır. Hâlbuki “Cihat” tüm fertleri ve tüm zamanları içine alan devamlı bir 
süreçtir. Cihat kelimesinden sadece savaşı anlamak çok yanlıştır. Peygamberimize (asm) 
nübüvvet görevi verildiği andan itibaren cihat başlamıştı; ama savaş savunma amaçlı olarak 
nübüvvetin on dördüncü senesi olan hicretin ikinci senesi emredilmiştir. Dolayısıyla savaş 
cihadın fer’idir. Kur’anda da “Kıtal” kelimesi ile ifadesini bulur. Kur’ân-ı Kerimdeki Cihad 
kelimesinden kaynaklanan tüm kelimeler ve ayetler hep manevi mücahdedeyi ifade eder. 
Zekât verilecek sekiz sınıftan birisi de “Mukatele” edenler değil “Mücahede” edenlerdir.  

Zamanımızda ehl-i dalalet ve küfür ile manen Mücahede ederek Fî-Sebilillah Allah’ın 
adını yüceltmeye çalışanlara bilhassa Allah’ın emrettiği zekat ile yardımcı olmak en önemli 
bir vazife-i İslamiyet’tir. Ayrıca manevî tahribat ile toplumun tüm kutsal değerlerini tahrip 
ederek topluma zarar verenlere karşı kutsî değerleri muhafaza için çalışanlara destek olmak en 
önemli vazife-i insaniyettir. Bunun en güzel yolu da zekât ile yardımcı olmaktır. 

Bu gerekçelerden dolayı Bediüzzaman “Şu zaman, bazı ihtiyarlanmış âdâtın mevtine ve 
neshine hükmediyor. Mazarratlarının menfaatlerine olan tereccuhu, idamına fetvâ 
veriyor”demiştir. Evet, “şartların değişmesi ile hükümler de değişir” dini ve şer’î bir kuraldır. 
Şahıslara zekatı tahsis etmenin zararı faydasına galebe ettiği için o adetin kaldırılması da 
gerekmiş, zaman ve şartlar onun hükmünü kaldırmıştır. 



 
 

 
 

İSLAM DOĞRULUKTUR 
 
Bediüzzaman 1907’de İstanbul’a geldiği zaman siyasi entrikaları, jurnalciliği, siyasi 

hayatta yalancılığı ve yöneticilere müdahaneyi gördü ve “Zaman olur zıd zıddını saklarmış. 
Lisan-ı siyasette, lâfız manânın zıddıdır. Zulüm başına adalet külahını geçirmiş. Esaret 
hürriyet namı verilmiş. Hıyanet hamiyet libasını giymiş. Cihada bağî ismi takılmış. ” 
(Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, 35; Sözler, Lemaat, 647.) dedi.  

İstanbul’da 31 Mart hadisesi yaşandı. Bediüzzaman Divan-ı Harb-i Örfî’de meşhur 
“Hürriyet ve Meşrutiyet Müdafaasını” yaptıktan ve beraat ettikten sonra İstanbul’a şöyle veda 
etti: 

“Ey Koca İstanbul! Müsavat ve uhuvveti sende devr-i İstibdadda, yalnız tımarhanede... 
Meşrutiyette, yalnız y-tevfikhânede gördüm. Elvedâ, ey gelin libasını giymiş Acuze-i şemtâ! 
Usandım, sen zehirli bir bala benzersin. Belki medenî libasını giymiş vahşî adama benzersin. 
Sureten ne kadar medeniliğin var; sîreten dahi nifak, sefahat ve ağrâz içinde o kadar, o derece 
vahşisin; tam dünyaya benzersin. Dünyaya geldiğime ben de pişman oldum. “Riyanın 
sözünü” seni tasavvur ettikçe tahattur ediyorum. (EDSE, Divan-ı Harb-i Örfi, s.147.) 

Bediüzzaman Hürriyet ve Meşrutiyeti su-i istimal eden güyâ medenî İstanbul’a hakiki 
hürriyet ve meşrutiyeti anlamadıklarını görünce Şarkî Anadolu’ya giderek doğudaki 
aşiretlere, Kürtlere ve Araplara hakiki ve doğru Hürriyet ve Meşrutiyeti (Demokrasi) 
anlatmaya çalıştı. Bediüzzaman’ın dinleyen ulemâ ve meşayih ve aşiret reisleri 
Bediüzzaman’a sordular: 

- “Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?” 
Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Doğruluk.” 
- “Daha?” 
- “Yalan söylememek.” 
- “Sonra?” 
- “Sıdk, ihlâs, sadakat, sebat, tesanüd.” 
- “Yalnız...” 
- “Evet...” 
- “Neden?” 
- “Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki, 

hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır?” (Münazarat, 103-104.) 
İslamın ve müslümanlığın gereği doğruluktur. Bu hususu Bediüzzaman Hutbe-i 

Şamiye’de şöyle açıklar: “Bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin 
çalkamasıyla, hülâsa ve zübdesi bana kat’î bildirmiş ki: Sıdk, İslâmiyet’in üssü’l-esasıdır ve 
ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse, hayat-ı 
içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla mânevî hastalıklarımızı 
tedâvi etmeliyiz. 



Evet sıdk ve doğruluk İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. 
Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak 
ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira 
etmektir. 

Küfür, bütün envâıyla kizbdir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, 
kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; Şark ve Garp kadar birbirinden uzak olmak 
lâzım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Halbuki, gaddar siyaset ve zâlim 
propaganda birbirine karıştırmış, beşerin kemâlâtını da karıştırmış.” (Hutbe-i Şamiye, 51-
52.) 

Doğruluk ihlası, ihlas sadakati, sadakat, sebatı, sebat tesanüdü netice verir.  
- Nerede ihlas,  sadakat ve tesanüt olmalı? 
- Evvelâ “Sırat-ı Müstakimde” istikamette, doğru yolda olmak gerek. Sonra “Risale-i 

Nurun meslek ve meşrebinden taviz vermeden içinde olmak gerekir. Meslek ve meşrebde 
ihlas, sadakat ve tesanüt olmalıdır. Yoksa batıl fikirlerde, bid’a ve dalatte ve haksız 
mesleklerde de ihlas, sadakat ve tesanüt vardır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve özü-sözü doğru 
olan sadıklarla beraber olun.” (Tevbe sûresi, 9:119.) emreder. 

“Doğru sözlü, doğru özlü erkek ve kadınlara Allah, büyük ecir ve mükafat 
hazırlamıştır.” (Ahzâb sûresi, 33:35.) buyurur. 

Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Şüphesiz doğruluk insanı hayra ve iyiliğe yöneltir. 
İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk diye kaydedilir. 
Yalancılık, yoldan çıkmaya, fıska ve fücûra sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi 
yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı ve kezzâb diye yazılır.” (Buhâri, Edeb, 
69; Müslim, Birr, 103-105; Ebû Dâvûd, Edeb, 80; Tirmizi, Birr, 46; İbni Mâce, Mukaddime, 
7; Duâ 5.) 

Yine Peygamberimiz (asm) “Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira kalp ve vicdan 
doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar” (Tirmizî, Kıyâmet, 60.) buyurmuşlardır. Bunun 
üzerine “Bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim?” diyen kişiye Hz. 
Peygamber (asm) “Elini kalbinin üzerine koy. Çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, 
helalden de sükûn ve huzur bulur.” (Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, 10: 294.) buyurdular.  

Rum Kayseri, yani Bizans Kralı Herakliyus Peygamberimizin (asm) mektubunu alınca 
henüz müslüman olmayan ve ticaret amacı ile İstanbul’da bulunan Ebu Süfyan’a sordu: 

- “O peygamber olduğunu söyleyen adam size neleri emrediyor?”  
Ebu Süfyan 
- “Sadece Allah’a kulluk ediniz, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman 

ettiklerini söyledikleri şeyleri terkediniz, diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işde 
doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor” (Buhârî, Bed’u’l-vahy, 6; 
Salât, 1; Sadakât 28; Müslim, Cihâd, 74.) şeklinde cevap vermiştir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki İslamiyette en önemli husus imandan sonra sıdk, yani, 
doğruluktur. Bediüzzaman işte bunun için “Her şeyden önce bize lazım olan nedir?” sorusuna 
“Doğruluk... Sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat ve tesanüt” şeklinde cevap vermiştir.  

 
 

 
 



EVVELA REİSLER Mİ ISLAH OLMALI? 
 
Bediüzzaman hazretleri her mü’minin hür olduğunu, hak ve hürriyetleri savunmanın her 

mü’minin vazifesi olduğunu, herkes hukukunu korur ve savunursa yöneticilerin hukuksuzluk 
yapamayacaklarını ve görevlerini daha güzel yapacaklarını anlattı. “Hukukunu bilmeyen ehl-i 
hamiyeti de müstebid yapar” dedi ve bunun ancak “Hürriyet ve Demokrasi” yönetiminde 
olabileceğini, bu sebeple meşruti/demokratik yönetime sahip çıkmak gerektiğini anlattı. Ama 
ne var ki asırlardır her şeyi yönetimden, padişahtan ve idarecilerden beklemeye alışanlar bunu 
pek anlamadılar ve tekrar sordular: 

- “En evvel rüesâmız ıslah olunmalı” dediler. Onlar ıslah olursa her şey düzelir, bizim 
birşey yapmamıza gerek yok demek istediler.  

Bediüzzaman cevap verdi: 
- “Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden 

almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla 
konuşacağım: 

Eyyühe’r-rüûs ve’r-rüesâ! Tekâsülî olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale 
etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü, şu 
mesâkini istihdam ile ücretinizi almışsınız. İşte hizmet vaktidir.” “Fe aleyküm bi’t-tedâruki 
limâ zayya’tüm fi’s-sayf” “Yazın kaybettiğinizi şimdi telafiye çalışmalısınız. Henüz vakit 
geçmiş değil...” (Münazarat, 104.) 

Maalesef asırlardır Allah’ın “Ulu’l-Emre itaat” emri istismar edilerek yine isitibdadı 
esas alan idareciler tarafından “Mutlak itaat olarak anlaşılmış” ve istibdadı alkışlayarak 
yöneticilerden menfaat bekleyen ulema-i sû tarafından halka anlatılarak “paşam bilir!” “Ağam 
bilir!” “Padişahın iradesi ve fikri asla sorgulanamaz! Sorgulayan haindir!” diye anlatılmış ve 
“Padişahım çok yaşa!” diyenler “sadık tebâ” olarak anılmıştır. 

Yezid’in istibdadına, zülmüne ve ırkçı yönetimine karşı çıkan Hz. Hüseyin (ra) “Ulu’l-
emre itaat etmeyerek büyük günaha girdin. Büyük günah işleyenler de küfre girerler” diye 
şehit edilmiş. Kerbelâ’da namaz kılmak için savaşa ara verelim!” dediği zaman “Senin 
namazın kabul olmaz. Hiç kılmana gerek yok! Sen Allah’ın ulu’l-emre itaat emirine karşı 
geliyorsun!” diye bağırmışlardır. Hz. Hüseyin (ra) ise onlara “Ben Peygember torunuyum. 
Peygamberimiz (asm) bu ayeti “Allah’ın emrine isyan emrine itaat edilmez” buyurarak 
açıkladı ve sınırladı. “İtaat ma’rufadır!” buyurdu. Yezid’in en az bana yaptığı zulumdür; ben 
zulme destek olamam!” demiştir; ama istibdadın verdiği korku ve yöneticilerden elde edilecek 
makam ve menfaat arzusu ile Hz. Hüseyin’i (ra) dinlememişler ve şehit etmişlerdir.  

Yezid’den günümüze hilafete aykırı olarak babadan oğula geçen saltanatı tesis edenler, 
kendi saltanatlarını güçlenidirmek için kendilerine “Halifetullah” “Allah’ın halifesi” ve 
“Zıllullahı fi’l-arz!” “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” gibi unvanlar vererek kendi 
saltanatlarına ilâhî bir anlam da vererek müslüman halk üzerinde dinî ve manevi bir baskı da 
uygulamışlardır. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Allah size emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmederken adaletle hükmetmenizi emrediyor!” (Nisa Suresi, 4:58.) ferman eder. Peki, 
emaneti kim ehline verecektir? “İnsanlar...” Bu “Size emrediyor!” cümlesinden çıkıyor. 
“Emanet nedir?” “Yöneticilik...” Bu da “İnsanlar arasında hükmederken adaletle hükmedin” 
cümlesinden. Zira insanların hukuki işlerini yapmak ve adaletle hükmetmek yöneticiliktir. 

Yüce Allah devam eden ayette bunu açıklıyor: “Ey iman edenler. Allah’a itaat edin, 
Resulüne itaat edin ve sizden olan ‘ulu’l-emirlere’ itaat edin!” (Nisa Suresi, 4:59.) Bu ayette 
“Allah’a itaat” Kur’an-ı Kerime uymaktır. “Resule itaat” Peygamberin ve Hulefa-i Raşidinin 
sünnetine uymak, yani yolundan gitmektir. “Sizden olan ulu’l-emir” yani “emr sahipleri” ise 
“sizden olan kaydı ile” anlaşılıyor ki atanmış olan değil, “sizin seçtiğiniz” demektir. Zira 
atanmış olan için sizden olan denmesine gerek yok. 



“Ulu’l-emr” ne demektir? Peygamberimiz (asm) “Emirler ma’rufu emreden ve 
münkerden nehyedenlerdir. Allah’a isyan olan emirde itaat yoktur.” (Suyutî, Dürrül-Mensûr, 
2:577; Kurtubî, Camiu’l-Ahkam, 5:260.) buyurur. Onlar da dört gruptur. Peygamberler, 
peygamber varisi olan alimler, marufu emreden yöneticilir ve insanlara Allah’ın kitabını 
öğreten öğretmenler...” 

Bediüzzaman hazretleri “Kalbe ihtar edilen içtimai hayatımıza ait bir hakikat” başlığı 
ile yazdığı ve günümüzün siyasi partilerini tahlil ettiği bir mektubunda şöyle der: “İslâmiyetin 
bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i şerifte ‘Seyyidü’l-kavmi hadimühüm’ (Milletin efendisi, 
onlara hizmet edendir) (Fethu’l-Kebir, 2: 195.) 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, 2011, s. 747.) 

Bediüzzaman burada üç hususa dikkatimizi çeker 
Birincisi: Memuriyet, emirlik ve reislik değildir; millete hizmet etmektir. Buna göre 

“emr” emretmek anlamında değil; iş yapma anlamındadır. Zira “emr” iş demektir; çoğulu 
“umûr” yani işlerdir. “Ulu’l-emr” ise “veliyyu’-l umûr” yani iş yapanlardır. “Vali” üst seviye 
halkın işini yapan anlamına gelir. 

İkincisi: Demokratlığın dayandığı temel prensip budur. Demokrat halkın işlerini 
yapmayı ve ona hizmet etmeyi amaç edinen ve yönetime bunun için talip olan halkın seçtiği 
kişidir. Halkın işini yapmak halkın isteğine uygun davranmakla mümkündür. Halkın isteği ise 
“İstişare” ile yani, halka “Ne istiyorsunuz?” diye sormak ve alınan kararları takip etmek ve 
verilen işi yapmaktır.  

Bunun için Bediüzzaman “Memuriyet ve imarete giren yalnız hamiyet ve hizmet için 
girmelidir” (Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 253.) der. 

Üçüncüsü: Yöneticiler keyfî değil, kanuna göre iş yapmalıdır. Kuvvet kanunda olmalı, 
yani kanun, prensipler hakim olmalı ve hükmetmeli. Kanun nedir? Kanun ya Allah’ın emri ve 
peygamberin sünnetidir, veya “İstişare” ile alınan kararlardır. Bu kararlar ise halkın içinden 
halkın yetki vermesi ile seçilmiş heyetler ve temsilciler tarafından parlamentoda istişare ile 
alınır. Onların kararlarına ya kanun veya yönetmenlik denir. Memur, yani emir sahiplerinin 
görevi de bu kararların uygulanmasını takip etmek ve kendi görüşünü ve emrini değil, tarafsız 
ve imtiyazsız bir şekilde kararların yürütülemsini sağlamaktır. 

Kurallar ve kararlar yerine emir sahibinin arzu ve isteği, amirane verdiği emirler üzere 
hareket edilirse “istibdat mutlak keyfi olur.” Baskı ve zulüm buradan kaynaklanır. Halbu ki 
Bediüzzaman “Seyyidü’l-kavmi hadimühüm” hadisinin sırrıyla, şeriat âleme gelmiş; tâ 
istibdadı ve zâlimâne tahakkümü mahvetsin!” (Eski Said Dönemi Eserleri, Divan-ı Harb-i 
Örfi, s. 121.) buyurmaktadır. 

Kur’an’ın, sünnetin ve dinin yöneticilere yüklediği bu görevleri hatırlatan Bediüzzaman 
“Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar 
veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım” 
der. Maalesef yöneticiler hem halkın malını ceplerine indirerek hapsetmişler, millet 
menfaatine sarfetmemişler, hem de akıllarını almışlar veya herkesin kafasına hapsetmişler. 
Yöneticilerimiz bizin namımıza düşünüyor, bizim düşünmemize gerek yok demişler... 

Bunun için Bediüzzaman onlarla konuşmanın bir anlamı olmadığını görür. Zira akılları 
çalışmamaktadır; dumura uğramıştır. Reislere döner ve mealen şöyle der: 

- “Ey reisler ve başkanlar! Tembelliğin unvanı olan tevekkülden sakının! Allah’a 
güvendik diye çalışmayı terk etmeyin! İşi birbirinize havale etmeyin. Elinizdeki bizim 
malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet edin. Bizim malımızı alıp fakirleştirdiniz ve 
bizim gibi miskinleri kullanarak iş yapıyorsunuz ve bu işi de kendinize mal ederek şan ve 
şeref gibi ücretleri de almışsınız. Öyle ise hizmet vaktidir. Şimdiye kadar hizmet etmemiş 



iseniz, bari bundan sonra vazifenizi hatırlayın da hizmet edin. Henüz vakit geçmiş 
sayılmaz...” 

Anlaşılan o ki Bediüzzaman mesele reislerin ıslahı ile bitmez. Zate o reisler sizin 
cehaletinizi kullanarak size baskı yapıyor, mallarınızı alıp ceplerine koyuyor ve akıllarınızı 
beyninizde hapsediyor. Siz adam olmazsanız, malınıza sahip çıkmaz, aklınızı çalıştırmazsanız 
daha çok hizmet beklersiniz demek istiyor. 

 

 
 
 

ARZUY-U DİYANET VE MEYELÂN-I HAK 
 
Bediüzzaman hazretleri bütün kemâlâtın kaynağının din-i hak olduğunu ve bu kemâlâtın 

ilk basamağının da sıdk, yani, doğruluk olduğunu ifade edince dinleyenler dediler:  
- “Bir iki senedir herkeste bir arzu-yu diyanet ve meyelân-ı hak uyanmıştır. Hattâ bizim 

Gevedan, Mâmehuran hırsızları da Şeyh Ahmed’in bir nasihatı ile sofî olmuşlar. “Kad 
katea’t-tarîka ala’ş-şekâveti hazâ’l-meyelân” “Bu meyil ve istek kötülüğün yolunu kesmiştir” 
diyorlar. 

Mamehuran aşiretinde sıklıkla hırsızlık olayları yaşanıp koyunları çalınınca çobanlara 
ve köpeklere güven azalmış ve aşirette “herkes kendi malına sahip çıksın” hissi uyanmış. 
Aşiret ileri gelenleri toplanıp mallarını koruma kararı almışlar. Herkes kahraman olup malının 
başına geçiyor ve koruma altına alıyorlar. Mamehuran hırsızları hırsızlık yapamıyor ve aç 
kalıyorlar.  

Bunun üzerine Mamehuran’dan ayrılarak çölde eşkiyalık yapmaya başlıyorlar; ama bu 
iş onlara daha zor geliyor. Zira kervanların başında koruyucu silahlı muhafızlarla çarpışmak 
ve kurşunlarına hedef olup ölmek tehlikesi ile karşılaşıyorlar. Bir defasında Şeyh Ahmet 
adında bir şeyh ve müritlerinin önüne çıkıp ne var ne yok ellerindekini almak istiyorlar. Şeyh 
Ahmet “Tamam mallarımız ve paralarımız sizin olsun; ancak on dakika beni bir dinleyin” 
diyor ve on dakika içinde öyle güzel bir konuşma yapıyor ki, hırsızlar göz yaşları içinde tevbe 
ederek Şeyh Ahmed’in elini öperek mürit oluyorlar.  

Buna benzet başka olaylar ve hadiseler de yaşanıyor. Gazetelerde Presn Bismark, Mister 
Carlayl gibi gayr-i müslimlerin İslamiyet hakkındaki güzel beyanları ve bazılarının müslüman 
olmaları gibi başka hadiseler de yaşanıyor. Bediüzzaman’a bunun sebebini soruyorlar. Neden 
herkeste hakkı arama meyli ve dine yöneliş oluyor diyorlar. 

 
Bediüzzaman cevap veriyor: 
- “Reşâdet-penâh meşrutiyet ve şeyh-i Risale-i Nur HAŞİYE36 sayesindedir. Zira, 

meşrutiyet-i şer’iye taht-ı efkâra çıktı, hablü’l-metîn-i milliyeti ihtizaza getirdi, nuranî 
 

36	 Haşiye:	 Madem	 Nurcular	 Mâmehuran	 içine	 girmişler,	 şeyh-i	 meşrutiyet	 yerine	 Ahrar	 perdesi	 ve	
hamiyet-i	İslâmiye	ve	milliye	ve	elbette	ittihâd-ı	Muhammedî	dairesinde	olan	şeyh-i	Risale-i	Nur	denilmeli.	



urvetü’l-vüska olan İslâmiyet ihtizaza geldi. Herbir müslim anladı ki, başıboş değil. Menfaat-i 
müştereke ile ve hiss-i mücerred ile başkalarıyla bağlıdır. Umum İslâm bir aşiret gibi 
birbiriyle merbuttur.” (Münazarat, 105.) 

Bediüzzaman bütün bu gelişmeleri, hakkı arama meylinin, fasıkların ve zalimlerin dine 
yönelmesinin sebebinin reşadet-penah olan, yani, akla uygun kurtuluş yolunu gösteren 
“hürriyetin ilanı” ve bu hürriyeti korumayı amaç edinen meşrutiyet/demokrasi yönetimi 
olduğunu ifade ediyor. Hürriyetleri koruyan sistem olan meşrutiyet/demokrasinin şeyhinin ise 
Risale-i Nur olacağını ifade ediyor. İnsanlarda hakkı arama meylini uyandıran hürriyetçi 
demokrasidir ve ona hak ve hakikati gösterecek olan şeyh/alim ve nasih ise Risale-i Nurdur. 

Bediüzzaman “Ne kadar iyilik var, meşrutiyetin ziyasındandır; ne kadar fenalık var, ya 
eski istibdadın zulmetinden, yahut meşrutiyet nâmıyla yeni bir istibdadın zulmündendir” 
(Münazarat, 31.) demektedir. Zira hürriyetin olmadığı yerde hak ve hakikat kaçıp gizlenir, 
meydanı yalancılar ve yalanları doldurur. Hak ve hakikat hürriyetin ışığı ile ortaya çıktığı 
gibi, batıl ve yalancı fikirler de istibdadın karanlığından nemalanırlar. Bunun için 
Bediüzzaman “Her ne ki inşa ettimse, üstadımız olan meşrutieytten öğrendim” (Münazarat, 
s.16.) demektedir. 

Bediüzzaman “Meşrutiyet-i şer’iye taht-ı efkâra çıktı” derken 23 Temmuz 1908’de ilan 
edilen Hürriyet ve Meşrutiyeti kast ederek, ilan edilen bu meşrutiyete “Meşrutieyt-i şer’iye” 
demektedir. Her ne kadar ilan edenler Jön Türkler ve fasıklar ise de ilan edilen “Meşrutiyet” 
Allah’ın emri olan “Meşveretin” (Şura, 42:38; Münazarat, 23.) hayata geçmesidir. Fikir 
tahtına çıkan hürriyetin koruyucusu, meşveretin uygulayıcısı meşrutiyet/demokrasi “hablü’l-
metîn-i milliyet” olan, milleti birbirine bağlayan milli ve manevi değerleri harekete getirdi. 
Her insanın fikrini hür bir şekilde söylemesini, hakkını ve hukunu müdafaa etmesinin yolunu 
açtı. “Nurani urvetü’l-vüskâ” olan, iman bağı ile birbirine bağlanan müslümanların İslamiyet 
duygularını harekete geçirdi. Her bir müslüman başıboş olmadığını, İslamiyet bağı ile 
mü’minlere bağlandığını ve onların dertleri ile ilgilenmesi gerektiğini anladı. “Nemelâzım 
işime bakarım, faydamı takip ederim. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın! Ben bir fayda 
görmesem dünya yıkılsın bana ne!” demekten kurtuldu. İnsanlar ve müslümanlar arasındaki 
ortak faydalar ve menfaatlerle biribirlerine bağlı olduklarının şuurunu uyandırdı. İslam 
kardeşliği ile de tüm dünya müslümanlarının bir aşiret gibi birbirine bağlı olduğunu anladı. 

“Nasıl bir aşiretten bir adam iyilik etse, umum aşiret bu namus ile iftihar eder, hissedar 
olur. O namus bir olarak kalmaz. Binlerle aynada görünen bir mum gibi, binler olur. O 
aşiretin rabıta-i hayatiyesine nur ve kuvvet verir. Eğer birisi bir cinayet işlese, bütün efrad-ı 
aşiret onunla bir derece müttehem sayılır. Meselâ, şu mecliste olan adamlar birbiriyle bağlı 
olur. Birisi kendini çamura atsa, arkadaşlarını ya beraber düşürecek veya tahrik ile tâciz 
edecek. Binaenaleyh, şimdi bir günah birlikte kalmaz, bine çıkar. Bir hayır “Ke-meseli 
habbetin enbetet seb’a senâbile fî külli sünbületin miete habbe” “Bir daneye benzer ki, ondan 
yedi başak sümbüllenir; herbir başakta da yüz dane bulunur.” (Bakara, 2:261.) hükmüne 
geçer. İşte şu nüktedir ki, ya fikren veya ruhen uyanmışlara, ağlamaya hâhiş vermiştir. Bir 
bahane ile ağlarlar, tevbekâr olurlar. Lâkin, minare başında olan akıl, kalîb-i kalb dibinde 
bulunan sebebini iyi göremiyor.” (Münazarat, 105-106.) 

Hürriyet ve meşrutiyet ile herkes birbirinin dertleri ile ilgilendiği, birbirlerine yardımcı 
olduğu gibi, içlerinde iyi olanlara sahip çıkarak her bir fert onunla övünmeye başladı. Böylece 
Hürriyet ve Demokrasi sayesinde yapılan bir iyilik sadece yapanla sınırlı kalmıyor iyilikler, 
faydalı ve hayırlı hizmetler “Bir daneye benzer ki, ondan yedi başak sümbüllenir; herbir 
başakta da yüz dane bulunur.” (Bakara, 2:261.) ayetinin ifade ettiği gibi manen çoğalarak 
milyonlar iyilik ve hasene olur. Aynı şekilde kötülük de buna göre sirayet eder ve çoğalır.  

Ruhlar bunu hissediyorlar ve bir bahane ile tevbe ederek kötülüklerden vaazgeçip iyi 
insanlar olurlar; ama akıl minare başında olduğu için bunun sebebini tam olarak göremiyor.  



“Elhasıl: İslâm uyandı ve uyanıyor. HAŞİYE37 Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler. 
Evet, şu dereler aşâirini tevbekâr eden, işte bu sırdır. Hem de bütün İslâm yavaş yavaş bu 
istidadı almakta ve kesb etmektedir. Lâkin, sizler bedevî olduğunuzdan ve fıtrat-ı asliyeniz, 
oldukça bozulmamış olduğundan, İslâmiyetin kudsî milliyetine daha yakınsınız.” (Münazarat, 
105-106.) 

Hak ve hürriyetleri koruyan ve adaletin tecellisine sebep olan demokrasi dünyada kabul 
görüp uygulandıkça İslam dünyası da uyanıyor ve uyanacaktır. Bediüzzaman buna delil 
olarak 1945 yılondan itibaren kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile dünya 
ülkelerinin demokrasiye geçmeleri, insanlara hak ve hürriyet tanımaları ile Pakistan ve 
Arabistan’ın bağımsızlığını kazanmalarını misal vermektedir. Bu ifadeyi “Haşiye”ye 1944 
yılında ilave eden Bediüzzaman “Eski Said’i bu derste tasdik ediyorlar ve daha edecekler” 
şeklinde dipnota ilave etmiştir.  

İşte Mamehuran hırsızlarını da tevbekar eden sırrın burada yattığını söylemektedir. Zira 
hürriyet ve demokrasi herkesi bir padişah yaptığı ve hakkını müdafaya cesaret verediği için 
“Başkasına itimad etmeyen kendi nefsi ile teşebbüs eder” Mamehuran halkının da malların 
sahip çıkması, çobanlarına güvenmemesi sayesinde mallarını hırsızlardan koruduğunu” 
(Münazarat, 45.) misal vererek siz de bütün sorumluluğu yöneticilere, şeyhlere ve hocalara 
atarak ve onlara güvenerek yatmayın, hak ve hürriyetlerinize sahip çıkın; zira demokrasi buna 
imkan vermektedir” buyurur.  

Mamehuran hırsızları da hırsızlık yapamayınca “ağlamak isteyen çocuğun bir bahane ile 
ağlaması” gibi, tevbe etmek istediler ve Şeyh Ahmed’in nasihati ile tevbe ederek iyi insanlar 
oldular.  

Hürriyetin ilanı ile İslam dünyasında da büyük bir değişim yaşandı. Buna uygun olarak 
yüce Allah Kur’an-ı Kerimin son dersi ve bu asra hitabı olan Risale-i Nurları bu ümmete 
rahmet olarak Bediüzzamanın lisanından yazdırdı. Öyle ise bundan sonra yönetim hürriyetçi 
demokrasi olacak, hürriyetçilerin üstadı ve şeyhi de Risale-i Nurlar olacak manasında 
Bediüzzaman yine Haşiye’ye “Madem Nurcular Mâmehuran içine girmişler, şeyh-i 
meşrutiyet yerine Ahrar perdesi ve hamiyet-i İslâmiye ve milliye ve elbette ittihâd-ı 
Muhammedî dairesinde olan şeyh-i Risale-i Nur denilmeli” cümlesini ilave etmiştir. 

Evet, Bediüzzaman’ın Emirdağ Lahikasında ifade ettiği gibi “Ahrarlar ile İttihad-ı 
Muhammedî müttefik olduğu gibi, günümüzde de Risale-i Nur Talebeleri olan Nurcular ile 
Demokratlar ve İttihad-ı İslamı hedef-i maksat edenler müttefiktirler.” (Emirdağ Lahikası, 
2:26.) Nurcular ve demokratlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar ve bu milletin saadetine 
beraber hizmet ederler. İnsanların hak ve hakikate meyli demokratların hak ve hürriyetleri 
koruması ile, hak ve hakikatlerin ortaya konulması da Risale-i Nurların mürşidliği ile 
olacaktır. 

“Dindarlık, insanların içindeki hakikati arama meylidir.” Hakikati arayan her insan onu 
iman ve İslam içinde bulabilir. Hak ve hakikatin İslamiyet içinde olduğunu da Risale-i Nur 
hakikatleri izah ve ispat ederler. Bu sebeple insanların hakkı arama meyline güç veren 
demokratlardır; hak ve hakikatı gösteren rehber de Risale-i Nurlardır.  

 

 
 

37	Haşiye:	Evet,	kırk	beş	sene	sonra	Pakistan,	Arabistan	aşâiri	dahi	hâkimiyet	ve	istiklâllerini	kazandılar.	
Eski	Said’i	bu	derste	tasdik	ediyorlar	ve	daha	edecekler.	
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DEMOKRASİNİN GELİŞİMİDE İSLAMIN TESİRİ 

M. Ali KAYA 
MÖ 300’lü yıllarda Yunanlılar demokrasiyi bir yönetim şekli olarak uygulamak için 

çalışmalarına karşın “halk hâkimiyeti” olmak bakımından gerçek demokrasiye uygun bir 
yönetim sergileyememişlerdir. Yönetime katılımı sadece “Aristokratlar” seviyesinde 
sınırlamışlar, işçiler, köylüler, köleler ve kadınların seçme ve seçilme hakkının olmayacağını 
savunmuşlardır.  

Peygamberimizin (sav) “İstişareye dayanan” yönetiminden sonra “Hulefa-i Raşidin” 
döneminde sahabeler “seçime dayalı” gerçek bir cumhuriyet ve hürriyete dayalı adil, kanun 
hâkimiyetini esas alan bir yönetim sergileyerek “ileri demokrasiyi” uygulamışlardır. 
(Nizamu’l-Hukm Fi’l-İslam, Tec. Prof. Dr. Servet Armağan, s. 44) Asr-ı Saadette İslam 
devleti modern demokrasi fikir ve felsefesinin daha ileri boyutlarına uygun bir yönetim şekli 
sergiledikleri tarihi bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Daha sonra kurulan bütün İslam 
devletleri de batı hükümetleri de bu yönetim kendilerine örnek almadıkları söylenemez. 
Ancak batı demokrasisinin hedefi ile İslam yönetiminin hedefleri ve amaçları örtüşmekle 
beraber uygulamada farklılıklar vardır. Ancak arzulanan gaye ve nihai hedefleri bakımından 
büyük bir benzerlik olduğu gerçektir. Sonuçlara ve amaçlara bakmayan, uygulamadaki 
yanlışlar üzerinden tenkit edenler elbette pek çok eksik ve aksaklıkları ortaya çıkaracaklardır; 
ancak yöneticilerin ve memurların yanlış uygulamalarından kaynaklanan bu hususları 
sistemin kendisine ve demokrasiye yüklemek en azından haksızlık ve insafsızlıktır. 

Şüphesiz ki “İslam demokrasisi” Yunan demokrasisini taklit etmemiştir. Demokrasinin 
temel ilkesi olan “hürriyet” İslamda idarecilerin halka verdiği bir lütuf ve ihsan değil, Allah’ın 
insanlara fıtrat/yaratılış gereği sunduğu bir haktır. Güçlüler zayıfları ve idareciler halkın 
elindeki bu hakları sınırlayarak ve vermeyerek zulme ve haksızlığa sebep olmaktadırlar. Yine 
İslamda hürriyet devlet başkanı ile halk arasında bir akdin/anlaşmanın neticesi de değildir. 
Bilakis İslam’ın kabul ettiği bu haklar Allah’ın insana bahşettiği ve korunmasını istediği 
temel haklardır.  

Allah’ın kitabında insanlara emrettiği ve yasakladığı hususlar “temel haklar” 
cümlesinden olup idarecileri de idare edilenleri de eşit şekilde bağlar. Bu nedenle kanun 
koyucu en başta yaratıcı olan Allah’tır. Allah’ın hükümleri ise fıtratın gereği, adil ve 
hakkaniyetlidir. Bu sebeple İslamda şahıs değil, “kanun hâkimiyeti” esastır. “Hukukun 



üstünlüğü” İslam’ın vazgeçilmez ana ilkesidir. Temel haklar ise Allah’ın insana bahşettiği 
vazgeçilemez ve devredilemez temel haklardır.  

İslam devleti bir hukuk devletidir. Kanunlar ilâhi kaynaklı ve fıtrat gereği olduğu için 
“Adalet” ilkesi mutlak olarak karşılığı bulunan ve müeyyidesinin dünya ve ahireti kuşattığı, 
kalpler ve gönüller, vicdanlar ve akıllar üzerine hâkimdir. Temelde Allah korkusuna dayanır. 
Allah’ın insandan korumasını istediği en temel hak ve sorumluluk “Kul hakkı” olarak 
belirlenmiştir. Kul hakkı ise en temel “insan hakkıdır.” bu hak dünyada sahibine verilmezse 
ahirette mutlaka Allah’ın adaleti hakkı sahibine vereceği ve haksızı mutlaka cezalandıracağı” 
inancına dayanır. Bu nedenle kanunların uygulamasında batıdan daha güçlü müeyyidelere 
sahiptir.  

İslam idaresinin hedeflerini şöyle sıralamamız mümkündür: 
1. Seçim Usulü: İslamda devlet başkanı seçimi, seçmeye ehil olan “Ehl-i Hal ve’l-

Akd” denilen seçmenler tarafından yapılır. Ehl-i Hal ve’l-Akd bir nevi temsilciler 
meclisidir. Bu meclisin nasıl teşekkül edeceği hususu ise tam açıklığa 
kavuşmamıştır. Bundan maslahata göre değişebileceği anlaşılabilir. Seçmenler 
temsilcileri seçer, temsilciler de yöneticilerini seçer ki buna “temsilî demokrasi” 
denir. Temsilcilerin seçimi ise belli bir yaşa gelmiş olanların biatı, yani oy vermesi 
iledir. Kadınların da seçme ve seçilme hakkı vardır. 

2. Seçilme Şartları: Devlet başkanı elbette vasıfsız ve ehliyetsiz olması düşünülemez. 
Bu ehliyete sahip olanlardan birini seçmek de elbette ya doğrudan halka veya 
halkın temsilcilerine aittir. Adayın da her yönden seçkin olması gerekir. Bunlar da 
adalet, ilim ve görüş sahibi olmak gibi hususlardır.  

3. Hukuk ve Kanun Hâkimiyeti: Demokrasi devletin hukuka bağlılığını temel şart 
olarak kabul eder. İslamda hukukun kaynağı ilâhî iradedir. İlâhî irade adil ve haklı 
olandır. Fıtratın sesidir. Bu nedenle demokratik kanunların da kaynağı olan 
iradedir. Bu nedenle devlet başkanını da idare ettiği bireyi de her bakımdan bağlar 
ve tam bir kanun hâkimiyetini sağlar. Bu nedenle bu hükümler lâik anayasanın 
üzerindedir. 

4. İslam Hukukunun Murakabe ve Denetimi: İslamiyet İslam toplumundaki 
herkesi, her mümini İslam hukukunun koruyucusu yapmıştır. Her inanan devlet 
başkanını tenkit edebilir, yaptıklarını sorgulayabilir ve murakabe edebilir. Devlet 
başkanı sorumsuz değildir ve dokunulmazlık diye bir koruyucu kalkanın arkasına 
sığınma gibi bir durumu yoktur. Suç işlediği anda hangi makamda bulunursa 
bulunsun hâkim karşısına çıkarılır ve gereken ceza verilir.  

Modern asrın demokrasi düşüncesi demokrasinin gerçekleşmesinde İslamda siyasi 
düşüncenin ulaştığı noktaya varamamıştır. Bu nedenle Bernard Shaw “İngiltere’de demokrasi 
o derece gelişme kaydetti ki, biraz ilerisi İslamiyet’tir” demiştir.     

 
     

 



 
 

DEMOKRASİNİN RUHU 
M. Ali KAYA 

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. 

 
 

 
 
 

EMANETİN EHLİNE VERİLMESİ 
M. Ali KAYA 

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. 

 

 
 
 

İSLAM VE DEMOKRASİ 
M. Ali KAYA 

Demokrasi çıkış itibarıyla eski Yunan’a atfedilmiş olsa da aslında bütün insanlık târihini 
kapsar ve bütün insanlığın ürünüdür. Kur’ân-ı Kerimde Hz. Süleyman zamanında yaşayan 
Yemen Saba Melikesi Belkıs’ın parlamenter bir sistemle ve istişare usulü ile devletini 
yönetmesi örnek gösterilmektedir. (Neml, 27:22-44) Daha sonra “Hulefa-i Raşidin” 
döneminde “Seçim” ve “İstişare” esasına göre bir yönetim sergilemiştir. Avrupa’da ise 
demokrasinin gelişimi İngiltere’de 1215 Magna Carta ile başlamış Fransa’nın 1789 Büyük 
İhtilali ile yeni bir ivme kazanmış ve nihayet 1948 “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile 
olgunluğa ulaşmıştır. 

Osmanlı’da demokrasiye geçiş 1876 Tanzimat Fermanı ve padişahın yetkilerinin 
kısıtlanması ile başlamıştır. 32 senelik bir geçiş döneminden sonra 1908 yılında II. Meşrutiyet 
ile “Hürriyet” ilan edildi ve parlamenter sisteme geçildi. Ancak meşrutiyeti sevinçle 
karşılayan Müslümanlar kadar, meşrutiyet ile küfre girmekten endişe duyanlar da vardı. Hatta 
“Kanun-i Esasi” adı verilen Anayasa’yı kabul eden Sultan Abdulhamid’i küfürle itham 
edenler bile olmuştu. Bu iddialarına delil olarak “Allah’ın hükmü ile hükmetmeyen 
kafirlerdir” (Münazarat, 1999, s. 78) ayetini gösteriyorlardı. Gerçekte ise Bediüzzaman Said 
Nursi hazretlerinin izah ettiği gibi “Allah’ın hükmü ile hükmetmemek” bu hükümlerin 
Allah’ın hükmü olduğunu tasdik etmemek” anlamına gelmektedir. (Münazarat, 78) Yoksa 
Allah’ın hükmünü tasdik etmekle beraber hükmetmeyen küfre girmemekte ancak günaha 
girmektedir. Zira bir hükmün Allah’ın emri olduğunu tasdik etmek imandan, bu hükümle 
amel etmemek ise isyandan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın hükmünü tasdik 
etmemek küfür, amel etmemek ise isyandır ve günahtır. Günah ise insanı küfre sokmaz ancak 
günaha sokar. 

Müslümanların demokrasiye karşı ortak bir tavır belirleyememelerinin sebebi 
demokrasinin batıda gelişen ve kabul edilen bir sistem olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
Hıristiyanlık gibi muharref, yani aslından uzaklaşmış ve din adamlarının heva ve hevesine 
göre şekillenmiş olan dine karşı laiklik ilkesi ile karşı tavır almış olmasını da dikkate almak 
gerek. Dünyevîleşmiş kilise zihniyetinin dini siyasete alet ederek halka ve krallara baskı 
unsuru haline getirmiş olmalarına tepki olarak ortaya çıkan lâiklik ilkesinin dini dışlaması ve 
demokrasiyi esas alması da bizdeki dindarlarda İslam’ın da Hıristiyanlık gibi dışlanması 
korkusundan kaynaklanmaktadır. Cumhuriyet döneminde cumhuriyet ve hürriyetin lâiklik 
ilkesini esas alarak dini dışlaması da bu endişelere haklılık kazandırmadığı söylenemez. 



Durum böyle olunda Müslümanların demokrasiye tavır almalarını normal karşılamak gerekir. 
Gerçekte ise durum böyle değildir.  

Aslında semavi dinlerin prensipleri zaman içinde gelişerek son asırda bir senteze konu 
yapılarak “insan hakları beyannamesi” şeklinde ortaya çıkmış ve bir yönetim sistemi olarak 
demokrasi doğmuştur. Ancak doğrudan dine dayanmadığı ve batı felsefesinin materyalist 
esaslarına göre şekil aldığı için sistemin esası ile karıştırılarak sisteme şüphe ve tereddütle 
bakılmasını netice vermiştir. Nitekim târih akıl ve felsefenin dinle barışarak ittifak ettiği 
zaman insanlığın saadetine sebep olduğu inkâr edilemez şekilde tespit etmektedir.  

Günümüzde demokrasi çıkar kavgalarına hizmet etmektedir. İnsanlara hürriyet 
sağlarken her nevi kaydın reddine, sefahet ve ahlak sefaletinin meşrulaştırılmasına vasıta 
yapılmaktadır. Ancak bu durum “hayatı bir mücadele” gören, herkesin kendi nefsine malik 
olduğunu iddia eden, istediğini yapabileceğini söyleyen nefisperest insanların menfaatlerinden 
kaynaklandığını unutmamak gerekir. 

Demokrasi bir yönetim sistemidir. Belli kaide ve kuralları ve bunu uygulayan kurulları 
vardır. Temelde çoğunluğun iradesine dayanır. Bu iradenin nasıl tecelli edeceği toplumdaki 
hakim olan anlayışlar belirler. Böylece çatışan menfaatleri dengelemeyi amaçlayan bir sistem 
olduğu kadar, yine toplumun özelliğine göre kuvvetin kanunda ve hakta olduğu, insan hak ve 
hürriyetlerini temin eden, fazilet ve güzel ahlaka dayalı, yöneticilerin halka hizmeti esas aldığı 
ve halka hesap verdiği bir yönetim biçimi de olabilir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri meşrutiyeti meşruiyet unvanı ile kabul ederek sahip 
çıkılmadığı zaman bazılarının istibdada ve şahsi menfaate alet edebileceğini söyleyerek 
gerekli uyarıyı yapmıştır. Ne var ki gerçekten dediği gibi hürriyet ve cumhuriyet namına 
istibdadın en dehşetlisini yaşatmış ve Bediüzzaman’ı haklı çıkarmıştır. 

Peygamberimiz (sav) “Siz dünya işini daha iyi bilirsiniz” (Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, 
1:178) buyurur. Ayrıca “Sizler nasıl olursanız sizin idarecileriniz de öyle olur ve o şekilde 
idare olunursunuz” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2: 2790) ferman eder. Peygamberliğinden önce 
“Hulfu’l-Fudul” cemiyetine girmiş ve haksızlıkların önünün alınmasına çalışmıştır. 
Nübüvvetinden sonra da “yine böyle bir cemiyet olsa ona yardım ederim” buyurmuşlardır.  

Hal böyle olunca demokrasiye sahip çıkmak ve İslam esasları ile onun gelişimine 
katkıda bulunmak insanlık ve hukuk namına büyük bir hizmettir. Batıda gelişmiş ve batıdan 
bize gelmiş olması demokrasinin batının malı olduğunu ispat etmez. kültür, medeniyet, teknik 
ve teknoloji tüm insanlığın ve bilhassa islamın malıdır. Asr-ı saadetin “adalet, hürriyet, 
müsavat, meşveret ve seçim” sistemi batıya giderek kurumsallaşmış ve oradan bize gelmişse 
elbette bizim elektrik, otomobil, uçak ve treni aldığımız gibi almamızda hiçbir sakınca 
olmamalıdır. 

 
 
 



 
 

 
MEŞRUTİYET 

M. Ali KAYA 
Meşrutiyet, hükümdarın yetkilerinin Anayasa ve seçimle gelen milletvekillerinin 

oluşturduğu meclis tarafından kısıtlandığı ve yasamanın padişah fermanı ile değil, parlamento 
yoluyla yapıldığı yönetim şeklidir. Buna Parlamenter Monarşi de denilebilir. Başta padişahın 
olduğu parlamenter anayasal bir sitemdir. İlk meşrutiyet denemesi 1215 yılında İngiltere’de 
denenmeye başlamıştır. “Magna Carta” (Magna Carta Libertatum: Büyük Hürriyet Fermanı) 
ile kurulan bu siyasi sistem tarihte ilk meşrutî monarşi olup Cumhuriyet ile Monarşi arasında 
bir “orta yol” olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde 1789 Fransız Devrimi sonrası 1830 yılında 
Fransa’da kurulan Anayasal Monarşi de böyle bir “Orta Yol” olarak kabul edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’e geçiş “Kanun-i Esasi”nin tartışmaları ile başlamış ve 
nihayet 23 Aralık 1876’da “Kanun-i Esasi” kabul edilerek “Meşruiyet” ilan edilmiştir. II. 
Sultan Abdülhamit parlamentonun tartışma ve bölünmelere sebep olacağını görerek 1878 
yılında Meclis-i Mebusanı feshetmiş ancak “Kanun-i Esasiyi” uygulamaya devam etmiştir. 
Sultan Abdulhamit “Meclis-i Mebusanı” tatil etmiş ise de “Meclis-i Ayanı” (Senato) 
çalıştırmaya devam etmiştir. Böylece teorik olarak Meşrutiyetin devamını sağlamıştır. 24 
Temmuz 1908’de İttihat Terakki ve Ahrarların baskısı ile Meclis-i Mebusanı tekrar açmıştır. 
Parlamento çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve nihayet İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi 
ve meclisi feshetmesi üzerin mebuslar Ankara’ya giderek 23 Nisan 1920’de Ankara Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde toplanmışlardır. 

Meşrutiyet, yetkileri meclis tarafından kısıtlanmış bir hükümdarın başta bulunduğu 
anayasal bir idari sistem olarak tarihe geçmiştir. Meclis-i Mebusan’ın tatile girmesi ile 
Meşrutiyeti savunanlar da bir kısmı sürgüne gönderilmiş bir kısmı ise yurt dışına çıkarak 
siyasi faaliyetlerine orada devam etmeyi uygun görmüşlerdir. Hürriyetçiler Meclis-i 
Mebusanın yeniden açılması için ilk önce “İttihad-ı Osmani” adı altında bir cemiyet kurdular. 
Daha sonra “İttihat ve Terakki” adını aldı ve partileşti. Bu cemiyetin fikirleri genellikle 
Tıbbıyeliler, Mülkiyeliler ve Harbiyeliler arasında yayıldı. Paris, Napoli, Cenevre ve 
Londra’da çıkardıkları gazete ve dergilerle fikirlerini yaymaya devam ettiler. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk kongresini 1902’de Paris’te yaptı. Kongreye Prens 
Sabahaddin ve arkadaşları ile Sırp, Bulgar ve Ermeni komite reisleri katıldılar. Daha sonra 
Ahmet Rıza ile prens Sabahattin arasında ortaya çıkan anlaşmazlık Prens Sabahattin’in İttihat 
ve Terakki’den ayrılmasını netice verdi. Enver ve Niyazi Beylerin Selanik ve Manastır’daki 
çabaları ile nihayet 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi. 1909 yılındaki meşhur “31 



Mart” olaylarından sonra Sultan Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Sultan Beşinci 
Mehmet Reşat getirildi. Mehmet Reşat böylece Meşrutiyetin padişahı olarak tarihe geçti. 

1908 yılında İstanbul’a gelen Bediüzzaman Meşrutiyete sahip çıktı ve tesisine hararetle 
çalıştı. Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfî müdafaası aslında “Meşrutiyetin” müdafasından 
başka bir şey değildir. Bediüzzaman bu müdafaasında özetle şöyle demektedir: “Meşrutiyet 
ve kanun-u esasî işittiğiniz mesele ise adalet ve meşveret-i şer'iyeden ibarettir. Hüsn-ü telâkki 
ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira saadetimiz, meşrutiyettedir. Ve istibdattan herkesten 
ziyade biz zarardîdeyiz.” (Divan-ı Harb-i Örfi, 21) Bediüzzaman bu ifadelerinde anayasal ve 
seçime dayalı parlamenter sistemin adalet ve dinin emrettiği meşveret sistemi olduğunu 
açıkça ifade etmekte ve istibdattan herkesten çok inananların zarar gördüğünü belirtmektedir.  

Bediüzzaman müdafaanın girişinde her şeyi Şeriat ölçülerine göre yazdığını da açıkça 
ifade etmekte ve “Ben talebeyim. Onun için her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyorum. 
Ben milliyetimizi, yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i 
nazarından muhakeme ediyorum” (Divan-ı Harb-i Örfi, 18) demektedir. Dolayısıyla 
Bediüzzaman’ın ifadeleri kendi görüşü olmayıp Kur’ânın, dinin ve İslamiyet’in ahkâmından 
başka bir şey değildir.  

 Bediüzzaman siyasi sistemi ikiye ayırır, sistem ya adalettir veya zulümdür, ya 
hürriyettir veya istibdattır. İslamiyet daima hürriyet ve adaletin yanında, istibdat ve zulmün 
karşısındadır. Bu düşüncesini de peygamberimizin (asv) “Kavmin efendisi ona hizmet 
edendir” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2:463) hadisine dayandırmakta ve “Bu hadisin sırrı ile şeriat 
aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin” (DHÖ, 22) demektedir. Sonra 
“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adâlet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin 
emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi 
olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehâlet, zaruret, 
ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhiyle cihâd edeceğiz” (DHÖ, 23) 
buyurarak meşrutiyet idaresinin adalet ve şeriatın siyasi hayatta tatbikatından ibaret olduğunu 
ve sahip çıkılması gerektiğini açık bir dille söylemektedir. 

Meşrutiyetle beraber onun kanadı altında iktidara gelen İttihatçılar “Şeriat istiyorsun” 
diye Bediüzzaman’ı ve pek çok ulemanın içinde bulunduğu önemli kişileri yargılayarak bir 
kısmını idam etmişlerdir. Buna rağmen Bediüzzaman “Meşrutiyeti” müdafaa etmiş ve “İttihat 
ve Terakki” Hükümetinin cinayetlerini Meşrutiyete yıkmamış, meşrutiyeti hükümetin 
istibdadından ayrı tutarak daha sonra gittiği şark vilayetlerinde ulemaya ve halka yine 
Meşrutiyeti müdafaa etmeye devam etmiştir. Bu sohbet ve münazaralarını “Münazarat” isimli 
eserinde bir araya getirerek bastırmıştır.  

Bediüzzaman “Münazarat” isimli eserinde Meşrutiyeti şöyle müdafaa eder. Soru ve 
Cevap şeklindeki sohbetlerinde “Meşrutiyet Kanunu” ile muamele etmelerini, içlerinden 
birini sözcü seçerek ona güvenmelerini ve soruları onun sormasını ister. Böylece fiilen 
meşrutiyetin uygulamasını da göstermiş olur. (Münazarat, 22) Önce İstibdadın tarifini yapar. 
Çünkü İstibdat bilinirse onun alternatifi olan Meşrutieyt ve Hürriyeti anlamak daha kolaydır. 
“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i 
istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet 
derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete 
düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ her şeye sirâyet 
ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi 
dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır” der. (Münazarat, 22) 

Bediüzzaman sonra İstibdat hastalığını tedavi edecek Meşrutiyet ilacın tarif eder. ““Bâzı 
memurların ef’ali, adem-i ülfetten dolayı size yanlış ders gösterdiği ve şiddetten neş’et eden 
müşevveşiyetle hâl-i hazırdan fehmettiğiniz meşrûtiyeti tefsir etmeyeceğim. Belki hükümetin 
hedef-i maksadı olan meşrûtiyet-i meşrûâyı beyân edeceğim. İşte, meşrûtiyet “Mü’minerin 
aralarındaki işleri meşveret iledir.” (Şura, 42:38) “Onlarla işlerini istişare et” (Al-i İmran, 



3:159) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir. O vücud-u nûrânînin kuvvete 
bedel, hayatı haktır, kalbi mârifettir, lisânı muhabbettir, aklı kânundur, şahıs değildir. Evet, 
meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; 
siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvâk ve hissiyât-ı âliyeyi uyandırır; uyku bes, siz de 
uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyetin bahtını, Asya’nın 
tâliini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekâsıyla 
ibkâ edecek; siz daha me’yus olmayınız. Bir ince telgibi her tarafa hevâ ve hevesin tehyîci ile 
çevrilmeye müstaid olan rey-i vâhid-i istibdâdı lâyetezelzel bir demir direk gibi, lâyetefellel 
bir elmas kılınç gibi olan efkâr-ı âmmeye tebdil eder; siz de, sefine-i Nuh gibi emniyet ediniz. 
Herkesi bir padişah hükmüne getiriyor; siz de hürriyetperverlikle padişah olmaya gayret 
ediniz. Esâs-ı insâniyet olan cüz’-ü ihtiyârı temin eder, âzâd eder; siz de câmid olmaya râzı 
olmayınız. Üç yüz milyondan ziyâde ehl-i İslâmı bir aşîret gibi bir birine rapteder; siz de o 
râbıtayı muhâfaza ediniz” (Münazarat, 23-24) şeklinde cevap verir.  

Bediüzzaman burada meşrutiyet zamanında memurların yanlış uygulamalarından ve 
keyfi baskılarından ve görevlerini su-i istimal etmelerinden kaynaklanan baskıları 
meşrutiyetten ayrı tutmakta ve önemli bir ölçü de vermektedir. Daha sonra güzel misallerle 
herkesin anlayacağı şekilde meşrutiyeti halka anlatır. “Neden meşrutiyet gücünü göstermiyor 
ve zayıf kalıyor” diyenlere “kuvvetsizlikte, dokuz yaşındaki çocuk, doksan yaşındaki ihtiyara 
benzer. Fakat o kabre müteveccihen iner, eğilir, girer; şu ise, doğrulur, şebâbe doğru yükselir” 
(Münazarat, 28) diye cevap verir. 

Bediüzzaman bütün bunları yazarken “Her ne ki inşa ettimse, üstadımız olan 
meşrutiyetten öğrendim (Münazarat, 16) derken amacının bu düşünceleri ve meşrutiyeti halka 
kabul ettirmek olmadığını da “Kabul etmezseniz, emin olun size minnet etmem. Size 
beğendirmek için değil, belki Hakk’a hizmet için yazdım” (Münazarat, 18) demektedir.  

Bediüzzaman “Sizin tarif ettiğiniz meşrutiyet bize ne zaman gelecek ve nasıl gelecek?” 
diyenlere de “Bunun için sizin de gayret göstermeniz gerekir” demekte ve “ümitsiziz” 
diyenlere de “Yeis, acizden gelir. Yeis, mani-i her kemaldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevaine 
karşı şiddetle metanet etmektir. Çabuk ye’se inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir” 
(Münazarat, 30) şeklinde cevap verir.  

“Ortada karışık bir durum var. İyilikler de var, kötülükler de biz hangisi meşrutiyetin 
hangisi diğerlerinin bilemiyoruz” diyenlere “Ne kadar iyilik varsa, meşrutiyetin ziyasındandır; 
ne kadar fenalık var, ya eski istibdadın zulmetinden yahut da meşrutiyet namıyla yeni bir 
istibdadın zulmündendir. Emin olun, ziya galebe çalacaktır” (Münazarat, 31) şeklinde cevap 
verir. 

Bediüzzaman ayrıca “Meşrutiyetin kuvvetini kanundan aldığını ve şahsın hiç olduğunu; 
ama istibdad da ise şahsın kanunu kendi keyfine tabi ederek hakkı kuvvete mağlup ettirdiğini” 
(Münazarat, 38) ifade eder. Meşrutiyetin şeriata muhalif olduğunu iddia edenlere karşı ise 
“Ruh-u meşrutiyet şeriattandır; hayatı da ondandır” (Münazarat, 38) buyurarak Meşrutiyet 
zamanında meydana gelen her şeyin meşrutiyetten kaynaklanmadığını açıkça belirtir.  

“Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez” diyen Bediüzzaman daha sonra yazdığı 
makalelerinde Meşrutiyet ile Cumhuriyet ve Demokrasiyi aynı manayı ifade eden kelimeler 
olarak görür. Esas olan isim ve resim değil, içinde taşıdığı mana ve hakikattir. Bediüzzaman 
“Cumhuriyet ve demokrat mânâsındaki meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve 
meşveret ve kanunda cem-i kuvvet..” (Divan-ı Harb-i Örfi, 69) ifadeleri ile bu sistemlerin 
içinin “Adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti” ile doldurulması gerektiğinin altını çizmiştir.  

Bediüzzaman ayrıca gazete lisanı ile umum cemiyetlere ve siyasi teşkilatlara hitaben 
“Cemşiyetlere İhtar-ı Mühim” başlığı altında “Meşrutiyete sahip çıkmalarını” ve bu zamanda 
asıl sahip çıkılması gereken büyük cemiyetin meşrutiyet ve onun hakimiyetini sağlayan 
hükümet olduğunu” ihtar etmiş ve ayrılıkçı, meşrutiyet karşıtı bir tavır ve tutum içine 
girmemelerini tavsiye etmiştir. Şöyle ki: 



“Cemiyetlere İhtar-ı Mühim! Şimdi cemiyetimiz bir hükûmet-i meşruta-i meşruadır. 
Hükümet içinde hükümetin zararı görüldü. Seviye-i irfan bir olmadığından, fırkalarda 
husumet, taassub ve taraftarlık intaç eder. Hem de avam cahil fırkaya dahil olduğu halde bir 
maddi kuvveti intaç eder. Tabii o kuvveti istimal ile siyasete karışacak ve umur-u idarede 
herkesçe leziz olan tahakkümatı yapacak sahib-i ağraza müsaid bir zemin olur. Binaenaleyh, 
bizdeki fırkaların şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır. Lâkin bir şirkette veya münevverü'l-
fikir ve bitaraf mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve 
irşaddan nafi olabilir. Şimdi hükûmet-i meşruamız asıl büyük cemiyettir” (Volkan, 20 Nisan 
1909) demiştir. 

Sonuç olarak Bediüzzaman isim ve resme takılmadan içerik olarak Meşrutiyet ve onun 
daha geniş şekli olan Cumhuriyet ve onun daha hürriyetçi şekli olan Demokrasi’yi “Adalet, 
hürriyet, meşveret, kanun hakimiyeti” olarak kabul etmiş ve müdafaa etmiştir. Daha sonra 
Cumhuriyet döneminde DP ile demokrasiye geçildiği zaman da “peygamberimizin (asv) 
“Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisini esas alarak “Demokratlık ve Hürriyet-i Vicdan 
İslamiyetin bu kanun-u esasisine dayanabilir” (Emirdağ Lâhikası, 1993, s. 386) demiştir. 

 
 

 
 
 

MÜNAZARA İLMİ ve ADABI 
M. Ali KAYA 

İlm-i Münazara’ya “İlm-i Cedel” adı verilmiştir. İlm-i Cedel, Latince “Dialectica” 
sözcüğünün karşılığıdır. Dialectica, terimi ise “dia+legein” yani dil ve nutuk, karşılıklı 
konuşma ve istidlal, yani delil getirerek karşıdakini susturma sanatı anlamına gelmektedir. 
Dialektik genellikle muhatabı çelişkiye düşürerek reddetme metodunu takip eder.  

Dialektiğin mucidi Yunanlı filozof Zenon (v. MÖ. 430) olarak kabul edilir. Zenon kendi 
fikirlerini kabul ettirmek için bu metodu yine çağdaşı olan filozof Permanides’e (v. MÖ. 470) 
karşı kullanmıştır.  

İslam Felsefesinde Yunan Felsefesinden alınan “Diyalektiğe” “Cedel” adını vermişler 
sonra da tam Müslümanlaştırarak “İlm-i Adab ve’l-Münazara” adını vermişlerdir. Cedel, 
delile karşı delille cevap vererek kavga edercesine kendi fikrini müdafaa etmektir. Bu metot 
muhatabı kırıcı olduğu ve kazananı olmadığı için yasaklayan İslam bilginleri daha da 
yumuşatarak “göze bakıp kalbe hitap etmek” için yumuşak bir dil kullanarak terbiye etmiş ve 
“İlm-i Adab-ı Münazara” adı altında faydalı bir ilim haline getirmişlerdir. 



Münazara kelimesi “Nazara” kelimesinden türemiş olup “delilleri ortaya koyarak 
düşünmeye ve gerçeği anlamaya sevk eden konuşma” şeklinde tarif etmişlerdir. Daha sonra 
filozoflar da diyalektik adını verdikleri bu ilm-i münazarayı gerçek bilginin ve hakikatin elde 
edilmesi için birinci metot olarak kullanmışlar ve öyle sistemleştirmişlerdir. 

Mantıkçılar “teâruz-u fikir ve tehâlüf-ü ukulden Barika-i hakikat tamamıyla tezahür 
eder” diyerek bu ilmin en güzel bir şekilde kullanılması ile gerçeği bulmanın kolaylaştığını ve 
metotlu hale geldiğini savunmuşlardır. İslam Felsefesiyle uğraşan İslam bilginleri ve 
kelamcılar “Müsademe-i efkârdan barika-i hakikat çıkar” diyerek bu ilme önem vermişlerdir. 

Bir nevi müşavere, yani fikir alışverişi olarak kabul edilen münazara olgunluk ve kemal 
istikametinde insanı yüceltirken, tartışmada üstün gelme niyetiyle hareket eden cedelcinin 
haset, kin ve gıybet gibi kötü huylar edinmesine de sebebiyet verebilir. Cedel ayrıca ihlası 
kırar. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “müdavele-i efkâr” tarzında olmayan mücadeleyi 
yasaklamış ve “Haklı olduğu halde mücadeleden vazgeçene Allah cennette bir köşk bina 
eder” buyurmuşlardır.  

 
1. Münazaranın Genel Kuralları: 
Münazaranın genel kuralları vardır ki bunlar engelleme, delili çürütme ve iddiacıya 

karşı delil ile susturma gibi temel kurallardır. Bunları teker teker ele alalım. 
1.1. Engelleme: İddia sahibinden iddiasına ait delil istenir. Şayet delil getiremezse 

iddiası kabul edilmez ve reddedilmiş olur.  
1.2. Delilleri Çürütme: İddia sahibi kendisine göre delillerini ortaya koyar. Bu deliller 

ele alınarak birer birer çürütülür ve doğru olmadığı ve delil olamayacağı ortaya konur. 
1.3. Kendi Delilini Ortaya Koyma: Haklı ve doğru olan görüşü ispat etmek için gerçek 

ve doğru deliller ortaya çıkarılır ve hakikat ispat ve izah edilerek ortaya çıkartılır. 
 
2. Münazaranın Adabı: 
Münazara uluorta yapılmaz. İş münakaşaya dökülmez ve saçma iddialarda bulunulmaz. 

Amaç hakikati bulmak ve gerçeği ortaya koymak olduğu için “müdavele-i efkar” ve “hakikati 
arama” şeklinde bir münazara caiz olabilir. Müdavele-i efkar tarzındaki bir münazaranı adabı 
ve usulü şunlardır. 

2.1. Sözü aşırı derecede uzatmamalıdır. 
2.2. Konu dışına ve saded haricine çıkılmamalıdır. 
2.3. Gülme, çarpıtma, öfkelenme ve sesi yükseltmek münazara adabına aykırıdır. 
2.4. Muhatabın ve konuşanın sözü kesilmemeli ve sonuna kadar dinlenilmelidir. 
2.5. Muhataba son derece nazik davranmalı ve onu küçük görmemelidir.  
2.6. Kinci, alaycı, kibirli kimselerle münazaradan sakınmalıdır. 
2.7. Hakikati ve gerçeği arama arzusu ile münakaşaya girmelidir. 
2.8. Gerçeği muhatabında bulursa onu kabul etmeli ve kendisine teşekkür etmelidir. 
2.9. Münazara adabını bilmeyenlerle boşuna tartışmaya girmemelidir. 
 
3. Münazaranın Şartları:  
Boşu boşuna, Greksiz yere tartışmaya girmek gevezelik ve zevzeklikten başka bir şey 

değildir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Kelam ve söz mal gibidir, israfı caiz değildir” 
demektedir. Ayrıca münazaraya giren kişi gerçeği arama ve bulmak için istekli olmalıdır. 
Bediüzzaman “Müşteri olmadan malımı satmam” diyerek fikir ve düşüncelerini öğrenmeye 
istekli olmayanlarla konuşmanın anlamsızlığını ifade etmiştir. Münazaranın şartları şunlardır: 

3.1. Kesin delil ve gerçek bilgiye dayanmalıdır. 
3.2. Peşin hükümle hareket edilmemelidir ve getirilen deliller kabul edilmelidir. 
3.3. Delil getirdikten sonra tartışmayı kesmelidir. 



3.4. Tartışmayı uygun bir zeminde yapmalıdır. Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde 
“Allah’ın ayetlerini alaya aldıkları zaman onlarla oturmaya devam ederseniz siz de onlar gibi 
olursunuz” (Nisa, 4:140) buyurarak alaycı bir toplumla tartışmanın ve yanlarında durmanın 
yanlışlığına dikkatimizi çekmiştir. 

3.5. Muhataba karşı nazik davranmalıdır. Nitekim yüce Allah Hz. Musa’ya (as) 
“Firavuna karşı yumuşak söz söyle ki kalbine işlesin” (Taha, 20:44) buyurmuştur. 

3.6. Gerçeği arama konusunda samimi ve ihlâslı olmaktır. 
 
4. Yasaklanan Cedel ve Münakaşa: 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Allah’a ve peygambere itaat edin ve aranızda çekişmeyin 

sonra gücünüz ve kuvvetiniz gider, sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir” (Enfal, 8:46) 
buyurmaktadır. Bu ayet-i kerime müslümanların İslama teslim olmalarını ve aralarında 
çekişmeye ve mücadeleye girmemelerini emretmektedir. Gerçek zamanla ortaya çıkar. Bu 
nedenle yüce Allah inananlara daima sabırlı olmaları konusunda uyarmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) Allah tarafından yeni bir din ile gönderildi. Bunun üzerine 
peygamberimiz (sav) ile çekişmek için Yahudi ve Hıristiyanlardan pek çok ilim ve din adamı 
geldiler. Pek çok sorular sordular. Yüce Allah peygamberimize onlarla mücadele etmemeleri 
konusunda uyardı. Şöyle buyurdu: “Ey Resulüm! Hıristiyan ve Yahudiler seninle münakaşaya 
kalkışırlarsa onlara şöyle söyle: Ben bana bağlı olan müslümanlarla beraber kendimi Allah’a 
teslim ettim. Siz de İslamı kabul ederek Allah’a teslim olmaz mısınız? Şayet teslim olursanız 
hidayet üzere olursunuz. Şayet yüz çevirirseniz ben bana ait olan tebliğ görevimi ifa ettim. 
Gerisini siz bilirsiniz. Allah kullarının yaptıklarını elbette görmektedir.” (Al-i İmran, 3:20) 

Hz. İsa’nın (as) misaller vererek kavmini irşad etmesine mukabil dinleyenler gülerek 
Hz. isa’yı alaya alırlar ve gülerek “Bizim ilahımız mı daha iyidir, yoksa senin ilahın mı?” 
dediler. Bunun üzerine yüce Allah Hz. İsa’ya şöyle buyurdu: “Onların böyle söylemeleri sırf 
seninle mücadele etmek içindir. Gerçeği öğrenmek için değildir. Onlar kavgacı ve hasım bir 
topluluktur.” (Zuhruf, 43:57-58) Bu ayetle yüce Allah İsa’yı (as) ikaz ederek onlara cevap 
vermeye değmediğini ve mücadeleye girişmemesini tavsiye buyurdu.  

Yüce Allah muhatapların gerçeği öğrenme konusunda istekli olmamaları durumunda 
onlara cevap vermenin ve mücadeleye girişmenin gereksiz olduğunu belirtmiştir. Din ve 
iman, dünya ve ahiret ile ilgili meseleleri alaya almak ve dalga geçmek kişinin ahmak ve aptal 
olduğuna delildir. Böyleleri ile mücadele etmek kişiyi ancak küçültür. En iyisi böylelerini 
“kabil-i hitap görmeyerek” cevap vermemektir. Nitekim Hz. İsa (as) kendisine soru soran 
birine cevap verdiği halde anlamamazlıktan gelerek farklı şekillerde Hz. İsa’yı zor durumda 
bırakmaya çalışan birinden yüz çevirerek yoluna devam eder. Bunun üzerine havariler “Ey 
Muallim! Sen ölmüş bedenleri Allah’ın izni ile diriltiyor, ölmüş kalpleri sözlerinle hidayete 
ulaştırıyorsun. Bu adama neden cevap vermedin?” derler. Hz. İsa (as) “Evet öyledir. Ancak bu 
adam ahmaktır. Ahmakların ıslahı mümkün değildir” şeklinde cevap vermiştir. Bu nedenle 
bilginler “Ahmak olana verilecek en güzel cevap sükûttur” demişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) “Doğru yola girildikten sonra mücadeleye sarılmadıkça hiçbir 
kavim sapmaz” “Allah’ın en çok öfkelendiği kişi mücadelede direnen kimsedir.” 
“Konuşurken muhalefet etmeyen ve boş söz söylemeyen ve haklı olduğu halde mücadeleyi ve 
tartışmaya girmeyene Allah cennette bir köşk bina eder” “Haklı dahi olsa münakaşadan 
vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz” buyurarak dinde mücadele ve münakaşayı 
yasaklamıştır.  

Çünkü Allah’ın emirlerine, yasaklarına ve dini hükümlere itiraz, kabul etmemek ve 
amelden kaçınmak anlamındadır. Bu ise imanın zaafından kaynaklanır. Bu nedenle 
peygamberimiz (sav) Hz. Musa’nın (as) Yahudilere “Allah sizin bir inek kesmenizi 
emrediyor” demesine karşılık Yahudilerin “Nasıl bir inek? Rengi nedir? Yaşı kaçtır?” gibi 
sorular sormasını emre itaatsizlik, itiraz ve amel etmemek için direnmek” olduğunu belirterek 



“Siz Allah’ın size olan emirlerini elinizden geldiği ve gücünüzün yettiği kadar ifa ediniz, 
yasakladıklarından da kesinlikle kaçınız ve gereksiz soru sormayınız” buyurmuşlardır. 

İslam bilginleri “Bu Allah’ın emri ve peygamberin sünneti denilince bir Müslüman’a 
yakışan o emri yerine getirmek yakışır. Ancak bu benim fikrim ve görüşüm denilirse ona 
uymak gerekmez” demişlerdir. Selef-i Salihîn “Allah bir topluluk için kötülük dilediği zaman, 
onların aralarına cedel ve mücadele hastalığını atıp ilmi onlardan çeker alır. Bu nedenle 
cedelden şiddetle sakının ve kaçının. Çünkü o, sizi kaçınılması gereken şeylere yaklaştırıp, 
doğrudan ve hak yoldan uzaklaşmanıza sebep olur” demişlerdir.    

 
5. İmanî Meselelerde Münakaşa Olmaz. 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Mesail-i İmaniyenin münâkaşa suretinde bahsi caiz 

değildir. Dakik mesâil-i imaniye mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz 
değildir. Mizansız mücadele olduğundan tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere 
zarardır. Belki böyle mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkâr 
suretinde bahsi câizdir” (Mektubat, 12. Mektup) demektedir. İmani meseleleri ancak 
müdavele-i efkar, fikir alışverişi ve samimi olarak öğrenme amacını taşımak suretiyle 
konuşmakta ve sorup öğrenmek gerekir. 

“Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin bir şartı insaf ile hakkı bulmak niyeti ile inatsız bir 
surette, ehil olanların mabeyninde, inatsız bir surette, ehil olanların mâbeyninde sûi telakkiye 
sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer 
hak, muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın, belki memnun olsun; çünkü bilmediği bir 
şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi, belki gurura düşmek 
ihtimali var” (28. Mektup, 2. Mesele) buyurmaktadır. 

 
6. Münazara İhlâsla Hakkı Bulmak İçin Yapılmalıdır: 
İman, ihlâslı ve samimi olarak Allah’a inanmaktır. Bu nedenle Yüce Allah “Zatını ve 

zatî sıfatlarını haber verdiği surenin adına “Tevhit Suresi” adını vermemiş “İhlâs Suresi” adını 
vermiştir. Bediüzzaman da “İhlâs Risalesi”nde “Fenn-i âdab ve İlm-i münazaranın uleması 
mâbeyninde hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: “Eğer bir meselenin münazarasında kendi 
sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve 
yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit o 
münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor, belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak 
hasmının elinde çıksa, zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin 
gururundan kurtulur. Demek insaflı, hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. 
Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar ve memnun olur.  

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihat 
etseler ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu fecî sukût ve 
musibet-i hâzıradan rahmet-i ilâhiye ile kurtulurlar. (Lem’alar, İhlas Risalesi, 20. Lem’a, s. 
148) demektedir.  

Allah’a hakiki olarak iman etmiş olan her halinde ve hareketinde Allah rızasını esas 
alması gerekir. Münazaranın da amacı Allah için doğruyu bulmaya çalışmak ve hakka teslim 
olmaktır. Bu nedenle dini konularda ve bilhassa imana taalluk eden meseleler münakaşa ve 
münazara tarzında bahsi caiz değildir. Zira bir taraf diğerini mağlup edeceğim derken 
dalaletini istemek anlamına geldiği için çok tehlikelidir. Nitekim İmam-ı Azam (ra) ilk 
zamanlarda Kelamî konularda münazaralara giriyordu. Ancak oğlu Hammad’ı bu gibi 
münazaralardan sakındırıyordu. Nedenini sorunca da “Ben girdiğim her münazarada hakkın 
muhatabın elinde zahir olmasını temenni ediyorum. Ama siz karşınızdakinin yanlışta ve 
dalalette olmasını temenni ediyorsunuz. Hâlbuki küfre rıza küfür ve dalalete rıza dalalettir” 
demiştir. 



Peygamberimiz (sav) bir gün sahabelerin kader konusunda tartıştıklarını gördü. Onların 
yanına gitti ve “Sakın bu konuda münakaşa etmeyiniz. Sizden öncekiler hak konusunda 
münakaşa ederek ayrılığa düştükleri için helak olmuşlardır. Allah sizi bu gibi konularda 
münakaşa etmekten sakındırmıştır. Biliniz ki Yahudiler yetmiş bir, Hıristiyanlar yetmiş iki 
fırkaya ayrılmışlardır, benim ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır. Bu fırkalardan 
kurtulacak olanlar bizim yolumuz ve sünnetimiz üzere gidenler, ashabım ve ashabımın 
yolundan gidenler, Allah’ın dini üzerinde cidal ve münakaşa etmeyenler ve herhangi bir 
günah sebebiyle ehl-i tevhit ve ehl-i kıbleden herhangi birini tekfir etmeyenler ve cemaatten 
ayrılmayanlardır” (Hadisciler ve Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Prof. Talat Koçyiğit, s. 
225) buyurdular. 

 
7. Fikirler Nasıl Öldürülür: 
Fikirler ortaya atılır, ama iş karar verip uygulamaya gelince herkes yan çizer. Nasrettin 

Hocanın “Fil Hikâyesi” ile “farelerin kediden kurtulmak için boynuna zil takma fikri” çok 
cazip teklifleri sunanların uygulamada kaçmalarına güzel örnektir. 

1. Gülünç olma: Bir insan fikrini gülünç duruma sokarsa o fikri öldürmüş olur. 
İnsanlar onun fikrini gülünç hale getirirlerse yine onu öldürmüş olurlar.  

2. Onu daha önce de denedik: Geçmişin tecrübeleri geleceğin önünü tıkar. 
Tecrübeler geçmişi aydınlatır; ama gelecek hakkında fikir vermezler. Çünkü 
geleceğin şartları farklıdır. Geçmişte uygulama imkanı bulunmayan bir düşünce 
gelişen ve değişen şartlarda uygulanabilir ve çok da faydalı olur.  

3. Bütçemiz yok, pahalıya mal olur: İşin içine para girdiği zaman cimriler çok 
akıllı olurlar. Verdikleri akıl ile üç kuruş karımız olsun diye bin liralık bir fayda 
göz ardı edilir ve hizmetler akamete uğrar. Sonra iş anlaşılır ve pişmanlık fayda 
vermez. İnsana hizmetin olduğu yerde paranın değerinin olmaması gerekir. Zira 
insan paranın değil, para insanın hizmetinde olmalıdır.  

4. Yapmak imkânsızdır: İmkânsız sözü acizlerin ve cahillerin sözüdür. Zira 
başarı ve akıllılık imkânsızı başarabilme ölçüsünde kendisini ispat eder. Bu 
nedenle imkânsız sözü ile işe başlanmaz. Akıl ve ilim sahiplerinin sözü 
“Mümkündür ama nasıl yapabiliriz? Bizim fikirlerimize siz de fikirlerinizle katkı 
sağlarsanız bunu başarabiliriz” şeklindedir.  

5. Bizim mesuliyetimiz dışındadır: Bu söz sorumluluktan kaçanların ve hiçbir işe 
el atmayanların sözüdür. İsterler ki başkaları yapsın. “Başarısız olursa biz 
tenkitten ve sorumluluktan kurtuluruz. Başarılı olursa onu paylaşır ve kendimize 
bir şekilde mal ederiz ve işi yapan ahmakları bir şekilde ekarte eder ödülü biz 
alır paylaşırız.”  

6. Bize göre büyük iş: Kendini küçük gören ve teşebbüs yeteneğinden noksan 
olanların bahaneleridir. Böylece yerlerinde saymayı ve mevcudu korumayı 
başarı görürler. Ancak zaman çok değişkendir, başkaları onların geçer ve onlar 
rahatlık içinde nefislerini tatmin ederken iflasa doğru gittiklerini hiç fark 
etmezler. Zamanla haşlanan kurbağa gibi kendilerine verilen fikirleri 
öldürdükleri gibi kendileri de ölürler.  

7. Bizim problemimiz değil: Problem olarak görülmeyen küçük işler zamanla 
büyük sorun olur. Bunu farkında olmayanlar da problemi kabul etmeyerek 
fikirleri öldürür ve kurumu, işletmeyi ve işi de öldürürler.  

8. Daha önce hiç denemedik: Zaten denenseydi yeni olmazdı. Ama yeniliğe açık 
olmayan ve taklitçilikten kendilerini kurtaramayanlar denenmişi deneyerek akıllı 
olduklarını sanırlar. Ama bilmezler ki bir şeyi yeni deneyenler başarıyı yakalar, 
taklitçiler ise durumu muhafaza ederler.  



9. Ona zamanımız yok: Zaman akıllı ve çalışkan olanlara çok şey verir. Zira Allah 
her insana 24 saatten fazla zaman vermez. Zamanım yok diyenlerin de az 
zamanda çok işler başaranlar da 24 saatten fazla zamanı kullanamazlar.  

10. Gerçeğe dönelim: Gerçek nedir? Herkesin kafasında farklı olan şey gerçek 
değildir. Gerçek herkesin kafasında aynı olan şeydir. Bu nedenle liderlerin en 
önemeli fonksiyonu ikna kabiliyetidir. İkna olan gerçeği kabul etmiş demektir.  

11. Bize göre değil: Göreceli kavramlarla çalışan ve fikir üretenler başarılı 
olamazlar. Bize göre olmayanı içimize sindirdiğimiz ölçüde etrafımız genişler ve 
dünyamız büyür.  

12. Herkes bize gülecek: Gülünç olmamak için çalışmayı ve iş yapmayı, fikir ve 
düşünce üretmeyi bırakmak mı gerekir. Bugün gülen yarın takdir edecektir. 
Etmese de problem değil zira siz doğru olanı yapmış olacaksınız.  

13. Elimizden geleni zaten yapıyoruz: Bu tembellerin bahanesidir.  
14. Biz onsuz da bu işleri becerdik: Şimdi de onunla becerseniz elinizde mi kalır. 

Başkalarını da işe katalım. Bir şey kaybetmeyiz, bilakis kazanırız.  
15. Bir komite kuralım: yapılması istenmeyen işler komisyona havale edilir. Siz de 

kafanıza yatmayan ve yapılmasını istemediğiniz bir iş varsa komisyon kurmayı 
teklif edebilirsiniz.  

16. Daha önce onu deneyen oldu mu? Olmadı. O zaman ilk deneyen neden biz 
olmayalım? Bilinmelidir ki başarının şerefi ilk yapana aittir.   

 
 

 
 
 

PROPAGANDA-İ SİYASET YALAN ve İSRAF 
M. ALİ KAYA 

Maalesef AKP “12 Eylül 2010” Referandumunda 20 gün boyunca sadece (Yeni Asya 
hariç) gazetelere tam sayfa verdiği ilan parasını hesap edecek olursak muazzam bir servet 
harcandığı anlaşılacaktır. Türkiye çapında “Bilbordlara” verdiği ilan ve reklam parasını da 
hesaba katmak lazım. Bir ilçede tek bir bilborda bir hafta reklam vermek en az 1000 TL 
olduğu düşünülürse (Belediyeler kendi siyasilerin reklamını nasıl yapıyor bilemiyoruz ama 
muhalif bir partinin reklamı için 50 bin TL istediğini biliyoruz) bu muazzam reklam ve israfın 
ne anlama geldiğini aklı başında olan ekonomistler bize lütfen izah etsinler. 

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda gelecek olan Süfyanın eli delik olacak. İsrafat ile 
elinde mal ve servet kalmayacak ve israfı teşvik edecek, israf edenler de ona esir olacaklardır” 
buyurmaktadır. (Şualar, 2005, s. 910)  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Hutbe-i Şamiye isimli eserinde İslam dünyasının 
hastalıklarını sayarken ikinci hastalık olarak “Sıdkın, doğruluğun hayat-ı içtimaiye-i 
siyasiyede ölmesi” (Hutbe-i Şamiye, 1996, s. 27) olduğunu söyler.  



Bu zamanda doğruluk ile yalancılık arasındaki mesafe maalesef o derece daralmıştır ki 
doğru söylediğiniz zaman itirazla karşılaşır, yalan söylediğiniz zaman ise destek görürsünüz. 
Doğruluktan yalana geçmek çok kolay olmaktadır. Bilhassa siyaset “yalancılık” olarak kabul 
edilmekte ve siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih edilmektedir. En 
çirkin şey olan yalan ile en güzel olan doğruluk bir dükkânda beraber aynı fiyata satılsa o 
dükkâncıya itimat edilerek hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası, o dükkâncıya itimat 
edilerek ondan alınmaz. (Sözler, 2004, s. 794-796) Günümüz siyasilerinden de doğruluk 
beklenmez. 

Zamanımızda doğruluk ile yalancılık bilhassa siyasi propaganda vasıtası ile omuz 
omuza geldi ve siyaset dükkânında beraber satılmaya başlandı. Sosyal ve siyasi hayatta ahlak 
bozuldu. Bilhassa “propaganda-i siyaset yalana fazla revaç verdi.” (Sözler, 796) “Fenalık ve 
yalancılık bir derece meydan aldı.” (Hutbe-i Şamiye, s. 55) durum o noktaya geldi ki “iktidar 
olmak için yalan söylemek ve halkı aldatmak “hizmet” olarak görülmeye başlandı. “Takıyye 
yapmak” ibadet oldu. Zaten İran Şii anlayışına göre “Takıyye” dini bir vecibe olduğu için 
bizim siyasiler “İrancı” oldular. Takıyye Şii itikadına göre itikadi bir meseledir. Siyasi hayata 
girerse yalana meşruiyet kazandırmayacağı söylenemez. Zaten din adamları “Üç yerde yalan 
söylemek caizdir” diye bir kısım yalanlara meşruiyet kazandırmış ve bilhassa “Harp hiledir” 
diyerek harp esnasında yalan söylemeyi günah olmaktan çıkarmışlardır. Günümüzde fiili 
silahla savaş yerine siyasi mücadele olduğu için siyaseti devleti idare etmek değil de, devleti 
ele geçirmek olarak görenler bunu bir cihat olarak görmekte ve takıyye yapmayı da yalan 
söylemeyi de meşru kabul etmektedirler. 

Asrımızın âlimi Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ise asla yalana cevaz 
vermemektedir. Bundan yüz sene önce Şam Emevi Camiindeki hutbesinde “Necat, kurtuluş 
ancak sıdkta ve doğrulukla olur. ‘Urvetu’l-vüska’ sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla 
bağlanacak zincir doğruluktur. Amma maslahat için kizb/yalan ise zaman onu neshetmiştir. 
Maslahat ve zaruret için bazı âlimler ‘muvakkat/geçici’ fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva 
verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş, kötüye kullanılmış ki, yüz zararı içinde bir 
menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Öyle ise yol ikidir. Ya doğru 
söylenecek veya sukut edilecektir.” (Hutbe-i Şamiye, s. 55-56; İşaratu’l-İ’câz, 2006, s. 152)  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri maslahat için dahi olsa yalana asla cevaz 
vermemektedir. Yalanı küfür alameti olarak görmektedir. “Küfür, bütün envaiyle kizbdir, 
yalancılıktır; iman sıdktır, doğruluktur. Hâlbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine 
karıştırmış, beşerin kemalatını da karıştırmış” (H. Şamiye, 51-52; İ.İcaz, s. 153) demektedir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Risale-i Nur Talebelerini hizmetten vazgeçirmek ve 
insan için hava gibi, su gibi ihtiyaç olan ve olmazsa olmazı olan “İman hizmetine” engel 
olmak ve şakirtlerine fütur vermek için pek çok hile ve desiseyi istimal etmektedirler. Bu 
hususa da dikkati çeken Bediüzzaman bilhassa mübalağalı propagandalara asla önem 
vermemek gerektiğini ifade eder.  

“Perde altındaki düşmanımız münâfıklar, şimdiye kadar yaptıkları gibi, adliyeyi ve 
siyaset ve idareyi zâhirî dinsizliğe âlet edip, bize hücumları akîm kaldığı; ve Risâle-i Nur’un 
fütûhâtına menfaati olan eski plânlarını bırakıp, daha münâfıkane ve şeytanı da hayrette 
bırakacak bir plân çevirdiklerine dâir buralarda emâreleri göründü. O plânların en mühim bir 
esâsı has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fütur vermek, mümkün ise Risâle-i Nur’dan 
vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acîb yalanları ve desîseleri istimâl ediyorlar ki, Isparta ve 
havâlisi, gül ve nur fabrikasının kahraman şâkirtleri gibi çelik ve demir gibi bir sebat ve 
sadâkat ve metânet lâzım ki dayanabilsin…. Mümkün olduğu kadar Risâle-i Nur’la meşgul 
olmak; elinden gelirse yazmak ve mübâlâğalı propagandalara hiç ehemmiyet vermemek ve 
eskisi gibi tam ihtiyat etmek gerektir.” (Tarihçe-i Hayat, 2006, s. 752) buyurarak ikaz 
etmektedir.  

 


