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HÜRRİYET KAHRAMANI: BEDİÜZZAMAN

u Bediüzzaman 17 yaşında iken Mardin’e gelmiş 
ve orada “Hürriyet, İstibdat, Hilafet, İttihad-ı 
İslam” gibi siyasi meselelerle ilgilenmiş, Hilafet 
merkezi İstanbul’un ve halife Abdulhamid’in 
Yıldız Siyasetini ve Hamidiye Alayları ile ilgili 
doğudaki icraatlarını değerlendirerek tenkit 
etmiş ve bu konuda Halife’ye kayıtsız şartsız 
bağlı olan Tarikat şeyhleri ve Vali-Hâkim ve 
Askeri komutanlarla münakaşalara girişmiştir. 
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N. KEMAL VE «RÜYA» MAKALESİ

u Namık Kemal’in Hürriyet konusundaki “Rüya” makalesini 
okumuş ve İslam dünyasının geri kalmasının sebebinin 
“İstibdad” olduğu konusundaki kanaatine uygun 
olduğunu görmüş ve kurtuluşun ancak Hürriyet ile 
olacağı konusundaki kanaatini güçlendirmiştir. Bu 
sebeple “Meşhur Kemâl’in Rüyâsı ile uyandım” der. 
(ESDE, Münâzarât, s. 288.) demiştir.

u Mardin’de ayrıca Cemalettin-i Efgani’nin talebeleri ile 
de görüşen ve onun «İttihad-ı İslam» konusundaki 
fikirlerini öğrenen Bediüzzaman hazretleri «Hürriyet» ile 
«İttihad-ı İslam» arasındaki bağlantıyı burada kurar.
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MEŞRUTİYET VE AHRARLAR

u Bediüzzaman 1908’de İstanbul’a geldiği zaman 
burada İttihat ve Terakki içinde bulunan 
AHRARLAR ile tanışır ve onların MEŞRUTİYET fikirlerini 
destekler. 

u Zira Bediüzzaman’a göre iki yönetim şekli vardır. 
İstibdad ve Hürriyet… İstibdadın her nevine Şeriat 
namına karşı çıkar. «Şeriat aleme gelmiş tâ her 
nevi istibdadı ve tahakkümü kaldırsın!» der. 
«Seyyidü’l-Kavme Hâdimühüm» hadisini böyle izah 
eder.
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SULTANAHMET MİTİNGİ

u 23 Temmuz 1908 Meşrutiyetin ilanının 
kutlandığı Sultanahmet Mitinginde 100 
binden fazla bir topluluğa Hürriyetin faziletini 
anlatan ve “Ey Hürriyet-i Şer’î” diye başlayan 
meşhur Hürriyet Nutkunu okumuş, daha 
sonra aynı nutku Selanik Hürriyet 
Meydanında da tekrar etmiştir.

u 31 Mart Hadisesinde Sıkıyönetim 
Mahkemesinde yaptığı müdafaa 
Bediüzzaman kendisini değil, Meşrutiyet ve 
Hürriyetin müdafaasını yapmıştır.
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MÜNAZARAT: REÇETETÜ’L-AVAM

u Bediüzzaman daha sonra (1910) Hürriyet ve Meşrutiyet, yani 
günümüzdeki “Hürriyetçi Demokrasiyi” anlatmak için 
Doğu’ya aşiretlere gitmiş. Onlarla yaptığı sualli cevaplı 
konuşmalarını, Aşiret ağaları, Medrese Hocaları ve Tarikat 
Şeyhleri ile yaptığı münazaralarını “Münazarat” isimli eserde 
toplamıştır. Bediüzzaman bu Münazarat isimli eserin başına 
“Reçetetü’l-Avam” yani “Âlem-i İslamın Kurtuluş Reçetesi” 
ismini vermiştir.

u Bediüzzaman «Hürriyet Allah’ın insana en büyük ihsanı ve 
İmanın da hassasıdır.»  
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AHRARLAR VE İTTİHAT TERAKKİ FIRKASI

u İttihat ve Terakki ilk Kongresini 1902 tarihinde Paris’te 
yaparlar. Burada iki görüş ortaya çıkar. Birincisi: Prens 
Sabahattin’in «Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsî 
ve Hürriyetçilik» görüşü. İkincisi, devletçi ve baskıcı 
«Hürriyet, Adalet ve Müsavat» sloganı ile çıkan görüş…

u Bediüzzaman Hürriyetçi olarak Ahrarları savunmakla 
beraber Prens Sabahattin’in «Adem-i Merkeziyet» 
görüşünü tenkit eder. Bunun «Tevaif-i Mülûku» netice 
vereceğini ifade eder. 
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AHRARLAR VE İTTİHAT TERAKKİ FIRKASI

u Meşrutiyetin ilanında Ahrarlar ile İttihatçılar beraber mücadele 
verirler; ancak iktidar paylaşımında «Devletçi ve Baskıcı» ve 
«Tepeden inmeci» bir anlayışa sahip olan İttihatçılar Ahrarları 
kendilerine rakip görür ve ezmek, yok etmek için çalışırlar. 

u 1909’da Ahrarlar «İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ile müttefiktirler.» 
Ancak 31 Mart olayında İttihatçıların tam müstebit olan SELANİK 
kanadı, hürriyetçi olan MANASTIR kolunu tasfiye eder ve İstanbul’u 
işgal ederek DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ kararları ile AHRARLARI idam eder 
ve yurt dışına kaçmalarını netice verir. Üstad buna «Âlihimmet 
olanlar, o hâdisede sükût ettiler. Garazkâr cerideler hakikî hürriyetin 
sadâsını susturdular. Meşrutiyet pek az adamların üstüne münhasır 
kaldı. Fedakârları da dağıldılar.» (Münazarat, 84.) şeklinde ifade 
eder.
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AHRAR FIRKASININ FESHİ

u 1910’da AHRAR FIRKASI kendisini fesheder. Arkasından Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası» kurulur ama bu «Muvazaa Partisi» olduğu için 
Bediüzzaman bundan hiç bahsetmez. 1945’de kurulan 
DEMOKRAT PARTİ için «Ahrarlar 35 sene sonra dirildi» der ve 
sahip çıkar. (1945-1910=35) 

u Bundan sonra İttihat ve Terakki içinde mücadele devam eder. 
1912 Sopalı seçimlerde Ahrarlar ve İttihat terakki içindeki 
SELANİK kanadı tamamen Meclise hakim olur; ama iktidara 
hakim olamaz. Bediüzzaman bu döneme «Selaniklilerin İstibdadı 
ve Tebeddül-ü Saltanat» adını verir. 
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BAB-I ÂLİ BASKINI = ASKERİ DARBE

u 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir 
grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı 
Âli'nin basılmasıyla yapılan askerî darbe. Bu baskın 
sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil 
Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar 
İttihat ve Terakki'nin eline geçmiştir.

u Bediüzzaman «İttihat ve Terakki» hakkındaki fikri sorulunca 
«Onlar benden ayrıldılar. Ben hamiyetli kimselerle yine 
beraberim» demiştir. Enver Paşa gibi hamiyetlilerle beraber 
olduğunu ifade etmiş; ama Talat Paşa gibilerle beraber 
olmadığını ifade etmiştir. 

u Bediüzzaman Abdulhamid’in istibdadına «Zayıf İstibdad» 
İttihatçıların bundan sonraki istibdadına «Kuvvetli İstibdad» der. 
CHP’nin istibdadına ise «İstibdad-ı Mutlak» adını verir.
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KOMİTECİ DEVLETÇİ İSTİBDADCI İTTİHATÇILAR

u İTTİHATÇILARI TANIYALIM: GÜNÜMÜZDE «DERİN DEVLET» OLARAK 
DEVAM EDEN İTTİHATÇILAR KİMLERDİR? 

u Bunlar: Devletçi, baskıcı, muhalefet istemeyen, tepeden inme zorla 
halkı belli bir yöne kanalize eden zihniyet «İttihat Terakki» 
zihniyetidir. Bunlar ideolojiktir. Kendileri gibi düşünmeyenleri «Vatan 
Haini» ve «Düşman» görerek yok etmek isterler. Komiteci ve 
ihtlalcidirler. Çoğu 30 yaşlarında gençlerden oluşur. 

u Bu komitenin başı Emanuel Karasu gibi Yahudiler. Abdullah Cevdet 
gibi dinsizler ve Ziya Gökalp gibi Irkçılığı savunanlar vardır. Ziya 
Gökalp Türkçü, Turancıdır. CHP’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş felsefesinde etkin bir isimdir. M. Kemal’in akıl 
hocalarındandır. 
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KOMİTECİ İTTİHATÇILAR

u Duruma göre politika belirlerler. Makyevalist, Menfaatçi ve 
İstismarcıldırlar. «Türkeşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak» 
sloganını kullanırlar. Yerine göre Türkçü, Turancı, duruma göre 
İslamcı ve İttihad-ı İslamcıdırlar. Maceracı ve hayalcidirler. Hiçbir 
hükümeti beğenmezler. Üstad bunlara «ANARŞİST» demiştir. Hayalci 
ve Maceracıdırlar.

u CHP ve MHP Bu İttihatçıların partileşmiş halidir. Ama gerçek 
İttihatçılar komiteci olup Masonik bir yapılanma ile kendilerini gizler, 
hükümeti yönlendirirler. Türkçülüğü ve İslamcılığı kullanırlar.

u Türkiye’deki tüm darbelerin arkasında bunlar vardır. İktidarları 
arkadan yönetirler. Toplum Mühendisliği bunların işidir. Türkçü ve 
Dinci partileri kurduran ve yönlendirenler de bunlardır. 

12



Muvazaa Partileri 

u Halkın içinden çıkan bir parti vardır: O da AHRAR ve DEMOKRAT 
PARTİ’dir. Irkçı ve İdeolojik değildir. Halk tarafından kurulmuş ve 
halka hizmeti esas almışlardır. 

u Diğer kanat ise İttihat ve Terakki’nin bozuk kısmının devamı olan 
CHP’dir. 

u Bunun dışındaki partiler Toplum Mühendisiliği için kurdurulmuş 
«Muvazzaa Partileri»dir. Osmanlı’da «Hürriyet ve İtilaf Fırkası» böyle 
olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde «Serbest Fırka» (Serbest 
Hürriyet demektir.) Kazım Karabekir’in «Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası» muvazaa partisidir. Parti kapatılınca Kazım Karabekir 
CHP’den milletvekili olmuş ve Meclis Başkanı-lığı yapmıştır. 

u DP’karşısında kurulan tüm partiler (MİLLET PARTİSİ = Fevzi ÇAKMAK) 
ve tüm versiyonları ile günümüzdeki DEVA ve GELECEK, İYİ PARTİ 
dahil…  
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1945: AHRARLARIN DİRİLMESİ

u “Otuz beş senedir ki siyaseti bırakmıştım ve Nurculara da “Bırakınız!” diyordum. Sebebi, 
siyaset ihlâsı kırar. Fakat şimdi hissettim ki, bazı münafıklar dindarları perde yapıp dini 
siyasete âlet; sonra da siyaseti dinsizliğe âlet etmeye çalıştıklarından safdil dindarların hatırı 
için bir-iki defa siyasete baktım, gördüm ki: Bizi bu üç-dört mahkemede “Dini siyasete âlet 
ediyor” diye itham edenler kendileri dessasane dini tezyif etmek için kendileri sonra da 
siyaseti dinsizliğe âlet etmek için dinsizlik düsturlarını kanuna bağlamak gibi dünyada hiçbir 
şeddat, hiçbir zalimin yapmadığı bir dehşet gördüm. Şiddetli bir me’yusiyetim içinde, hürriyet 
başında bizimle, yani İttihad-ı Muhammedi (asm) Cemiyeti ile, İttihadçıların bir kısmındaki 
gizli farmasonlara muârız ve manen bizimle, yani İttihad-ı Muhammedi ile müttefik olan Ahrar
Fırkası yine otuz beş sene sonra dirildi, yine uyandı. Birden şeâir-i İslâmiyenin başında olan 
ezan-ı Muhammedi’yi farmasonların zincirlerini kırıp ilân etmesiyle; siyasetten kat-ı alâka 
eden, eskide “İttihad-ı Muhammedi” şimdi “Nurcular” namını alan ve İttihad-ı İslâm içinde 
bulunan kardeşlerimiz yanlış basmamak için bazı şeyleri söylemek isterdim. Fakat Risâle-i 
Nur benim bedelime konuşuyor dedim, yüzümü çevirdim.» 

(Beyanat ve Tenvirler, 1970, s. 11-12.)
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AHRARLARIN İTTİHAD-I İSLAMA HİZMETİ

u Bediüzzaman hazretleri “Bu Ahrar ileride İttihad-ı İslam’a inkılap 
edecektir” demiştir.

u Bediüzzaman Nurcular’ın Demokratlara “Nokta-i İstinad” 
olmasını istemiş ve şöyle demiştir: “Şimdiye kadar gizli 
komiteden, siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya âlet edenler, 
istibdad-ı mutlakla Nurcuları ezdiler. İnşaallah, bir sebep çıkar o 
istibdadı kıracak, masum ve mazlûm Nurcuları kurtaracak. 
(HAŞİYE: Demokrat çıktı bir derece kırdı.)  Fakat çok dikkat ve 
ihtiyat lâzımdır. Risâle-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde 
bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi ve 
dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa 
yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara 
bir nokta-i istinat olur.» (Emirdağ Lahikası, s.140.)
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Günümüzde Ahrarlar: DP

u Yine Bediüzzaman “… eski tahribatı tamire başlayan hakiki vatanperver olan 
Demokrat namındaki hamiyetli Ahrarlar, yani Hürriyetperver, Nur ve Nurcuları 
takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua 
ediyorum. İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i 
şer’iyeye vesile olacaklar.” (Emirdağ Lahikası, s.267.)

u Burada Bediüzzaman Demokrat Parti’nin 1908’deki Üstadın desteklediği 
Ahrar Fırkası ile İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti, İttihad-ı İslam idealinin 
bugünde Nurcular ile Demokrat Partide yeniden ortaya çıktığını bu sebeple 
Nurcular ile Demokrat Partinin amaç ve hedeflerinin bir olduğunu, Hürriyet-i 
Şer’iyeye Demokratların sebep olacağını, bu sebeple Nurcuların Demokrat 
Partiyi destekleyerek “Nokta-i İstinat” olması gerektiğini ders vermektedir. 
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3. SAİD: «Vatan Kur’an İslam Namına» Siyaset

u Bediüzzaman Bu Üçüncü Dönemde İman 
Hizmetinin Siyaset cephesini de açmış ve İhlasın 
gereği olarak Ehl-i imanın aldanmaması için "DP" 
etrafında toplanan "Hürriyetçi ve Demokrat"ların 
iktidara gelmesi ve iktidarda kalması gerektiğini 
ifade etmiş. Daha sonra da "Vatan - Kur'an ve 
İslamiyet namına" Demokratları iktidarda 
muhafaza etme dersi vermiştir. Ocak - 1960'da 
verdiği "Son Dersi"nde de Demokrat Partiyi 
iktidarda tutma dersini "Müspet Hareket" ve 
"Manevi Cihad" açısından da verdiğini görürüz.
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DİNDAR DEMOKRATLIK

u Bu dönemde Bediüzzaman’ın demokratik bir tavırla siyaseti takip etmesi ve 
siyasetçilere mektuplar yazması gelir. Siyasete “dindar demokratlık” 
mefhumunu kazandıran Bediüzzaman, dindar demokratlığı siyasî bir 
misyon olarak bu dönemde ortaya koymuştur. İçtimaî ve siyasî hayata bu 
dönemde sıkça yön vermiştir. Seçimlerde oy kullanmış ve Demokratlara 
açık destek vermiştir. Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî mesleğini bu 
dönemde tesis etmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman’ın Üçüncü Said dönemi, 
Nur hizmetlerinin içtimaî ve siyasî duruşunun da netleşerek oturduğu bir 
dönemdir. Bu yönüyle Üçüncü Said dönemi, önceki dönemleri 
tamamlayıcı bir dönemdir. (Emirdağ Lâhikası, s. 168, 264, 265, 267, 285, 
294, 309, 318…)
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DP VE HÜRRİYET

u DP’nin iktidarı ile Türkiye’de “HÜRRİYET” havası meydana 
geldi. Her nevi gelişme Hürriyet içinde gerçekleştiği için 
Risale-i Nurlarla İMANA HİZMETİ de büyük gelişme gösterdi. 
Üçüncü Said döneminde Risaleler geniş kitlelere yayılmış, 
Nur hizmeti Üstadın talebeleri tarafından omuzlanmıştır. 
Risale-i Nurlar serbest basılmış, gençler, hanımlar, 
üniversiteliler ve farklı halk kitleleri tarafından okunmaya 
başlanmıştır. Irak, Hindistan, Endonezya ve Pakistan gibi 
İslâm memleketlerinde ve ABD ve Japonya gibi ülkelerde 
Risale-i Nurlar yeni okuyuculara ulaşmıştır. 
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SEÇİLEN CUMHURBAŞKANI: CELAL BAYAR 

u Neden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı? İsmet İnönü Partili 
Cumhurbaşkanı idi. Partisi büyük bir yenilgi alınca zorunlu olarak 
Cumhurbaşkanı da istifa etmesi gerekiyordu ve öyle oldu. Bediüzzaman 
Said Nursi hazretleri Celal Bayar’a Mason olduğunu bildiği halde 
seçimle geldiği ve Hürriyetleri savunduğu için “Tebrik Telgrafı” çekerek 
desteklediğini ilan etti. Ayrıca kendisine “Siyaseti dine alet et; dini 
siyasete alet etme!” diye mektup yazdı. (Emirdağ Lahikası, 514.)

u BEDİÜZZAMAN HİÇBİR ZAMAN DP’Yİ TENKİT ETMEMİŞTİR. YANLIŞ 
İCRAATLARINA HEP «RÜŞVET» OLARAK BAKMIŞTIR… 

u NURCULAR TENKİT ETMEDEN MÜDAFAA ETMELİ İKTİDARA GELMESİNİ 
SAĞLAMALI İKTİDARDA İSE MUHAFAZA ETMELİDİR. 
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ZÜBEYİR GÜNDÜZALP VE DEMOKRATLAR

u Bediüzzaman’dan Siyaset Dersi alan Nur Talebeleri 
Üstadın siyasi çizgisi olan Ahrar-Demokrat çizgiden 
sapmamışlar ve Üstadın vefatından sonra da “Nurun 
Kumandanı” olan ve Bediüzzaman’ın “Kâinata 
Değişmem” dediği Zübeyir Ağabey ile beraber Üstadın 
Saff-ı Evvel Talebeleri Süleyman Demirel’in Adalet Partisini 
desteklemişlerdir. 1980 darbesinden sonra da yine 
Demokratların kurduğu Doğru Yol Partisini (DYP) 
desteklemeye devam etmiş. İhtilalcilerin kurdurduğu 
partilerden birisi olan ANAP’a (Anavatan Partisi) destek 
olmamışlardır. ANAP daha sonra Meclis dışında kalmış ve 
DYP’ye iltihak ederek DP adı altında birleşmiştir. 
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AKP DEMOKRAT VE DİNDAR DEĞİL

u «PARTİLER KÖKENLERİNE BAĞLIDIR»
u 2002’den sonra Necmettin ERBAKAN’ın kurduğu MSP 

ve Refah Partisi’nin devamı olan ve Tayyip ERDOĞAN 
tarafından kurulan AKP’ye de destek olmayan Risale-i 
Nur Talebeleri Umumi Meşveret’in kararı ile de 
Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Siyasi Çizgisi olan 
AHRAR ve DEMOKRAT çizgiden ayrılmayarak o çizgiyi 
takip eden DEMOKRAT PARTİYİ desteklemeye devam 
etmektedirler. 
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1957 SEÇİMLERİ VE BEDİÜZZAMAN

u Bediüzzaman 1957 seçimlerini önemli görerek Nurcuların DP 
karşısına çıkarılan dindar ve milliyetçi partilere yönelmemeleri 
için “Benim oyum önemlidir” diye Isparta'da sandık başına gitti 
ve açıkça “DP’nin sandığı hangisi?” diye göstere göstere ve ilan 
ederek kabine de girmeden DP’ye açıktan oy verdi. Böylece 
Bediüzzaman’ın kime oy verdiği konusundaki tartışmaları 
tamamen ortadan kaldırdı. Kendisini kimseye istismar ettirmedi.

u 1957 Seçimlerine 4 parti katıldı. «CHP – DP – Hürriyet Partisi – Millet 
Partisi»

u Hürriyet ve Millet Partisi CHP Derin Devlet tarafından kurulan 
Muvazaa Partileri idi.. Bediüzzaman DP’ye açıktan oy vererek 
kendisini İSTİSMAR edilmekten korudu.
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