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• İnsan hür yaratılmıştır. Fıtraten hürriyete aşıktır.
• İhtiyaçlarını yalnız başına karşılayamadığı için 

toplum içinde yaşamaya ve yardımlaşmaya 
muhtaçtır.

• Yardımlaşmanın yolu barış ve kardeşlikten geçer.
• Düşmanlık ve savaş tüm kötülüklerin kaynağıdır.
• Yardımlaşmanın sağlanması için yöneticiye 

ihtiyaç vardır.
• Yönetici “DEVLET” demektir.
• Devletin amacı “Barışı korumak, emniyeti, 

asayişi sağlamak ve adaleti temin etmektir.”



• Yönetim ya ilimle olur veya zulümle olur.
• Yönetici ya adildir, veya zalimdir.
• Bir ülkede adalet varsa yöneticinin eseri, zulüm 

varsa yöneticinin eseridir. Siyasiler bu 
sorumluluğu başkalarına yükleyemezler.

• Siyasilerin zulümlerine dur demek, özellikle 
demokrasilerde halkın görevidir. 

• Halk bu görevini seçimlerle yapar.



• Yönetimin amacı hürriyet ve adalettir. 
• Hürriyet; temel hak ve hürriyetleri sağlamak; 

adalet ise hak sahibine hakkını vererek, haksızı 
cezalandırmaktır.

• Kur'an-ı Kerimin dört temel amacından biri 
“Adalet ve İbadettir.” Adaletin kendisi ibadet 
olduğu gibi, ibadet de adalete bağlıdır.

• Toplumda züht ve takva olmazsa, yönetimde hak 
ve adalet sağlanamaz. Bunlar birbirine bağlıdır.



• Adil bir yöneticinin görevi “halka hizmet ve halk 
ile istişare etmektir.”

• “Kavmin efendisi ona hizmet edendir.” (Hadis)
• “İstişare etmek Allah’ın kesin emridir.” (Ayet)
• Reislik, emirlik ise halka hizmettir; âmirlik 

değildir.
• “Şeriat âleme gelmiş, tâ; her nevi istibdad ve 

zulmü izale etsin. İnsanlar şahane hür olsunlar. 
(Bediüzzaman) 



• Hürriyetin kaynağı “Fatiha Suresindeki” “İyyake 
na’büdü ve iyyâke nestaîn” ayetidir. 

• Hürriyet, baskının olmamasıdır. insanları iyiye ve 
kötüye zorlamak zulümdür.

• “Dinde zorlama yoktur” ayeti hürriyeti tarif eder. 
• Demokratlık “Dinde zorlama yoktur” ayetine 

(Din ve Vicdan Hürriyeti) ve “Kavmin efendisi 
ona hizmet edendir” hadisine dayanabilir.



• Adaletin ön şartı, hürriyettir. Hürriyetin olmadığı 
yerde adalet sağlanamaz.

• Hürriyetin başı “kelama serbestî vermektir” yani, 
konuşma hürriyetidir. 

• “Ekmeğimi falan çaldı” deme hürriyetiniz yoksa 
hakkını almak imkansızdır. Nasıl adalet 
sağlanacaktır?

• Hürriyetin temini için “Aff-ı umumî, sulh-u 
umumî ve ref-i imtiyaz” olmalıdır.



• Hürriyet imanın hassası ve özelliğidir.
• Bediüzzaman “Hürriyetün atıyyetür-rahmani; İz 

ennehâ hasıyyetül-imani” demiştir.
• Hürriyet iyiyi yapmanın önündeki engelleri 

kaldırmaktır. Kötüyü yapma, suç işleme hürriyeti 
yoktur.

• Hürriyet olmadan hukuk olmaz. Hukukun temel 
amaçları ise “Hayatı korumak, Malı korumaki 
Aileyi korumak, Dini ve inancı korumak ve Aklı 
korumaktır.” Hukuk bütün bunları korumayı 
amaçlar. Bunlar “Temel hak ve hürriyetlerdir.”



• İnsanlık zamanla tekamül ederek nihayet yönetim 
olarak “Hürriyetçi Demokrasi”yi keşfetmiştir.

• Hürriyetçi Demokrasinin kaynağı “Asr-ı 
Saadetteki” hürriyet ve hukuk, meşveret ve 
adalettir.

• İnsanlık beş dönem geçirmiştir:
• Vahşet Dönemi: İlk Çağ (MÖ 3000-MS 375)
• Memlukiyet Dönemi: Orta Çağ (375-1453)
• Esirlik Dönemi: Yeni Çağ (1453-1789)
• Ecirlik Dönemi: Yakın Çağ (1789-1960)
• Hürriyet ve Serbestiyet: Bilgi Çağı (1960-?)



• Dünyaya “Barış ve Hürriyeti” getiren İslamiyet 
ve Hz. Muhammed’dir. (asm)

• Kur’ân “Ey İman edenler! Hepiniz silme ve 
barışa koşun!” (Bakara, 2:208) ferman eder.

• İslam, barış ve kardeşlik demektir. İnananları 
dinde kardeş, inanmayanları insanlıkta eşit görür.

• “İnsanlar hukuk karşısında tarak dişleri gibi eşit, 
fazilette merdiven basamakları gibi yükesektir.”
(Hadis-i Şerif)

• Fazilet ve Takvada eşitlik olmaz; ama bu 
manevidir.



İSLAMIN HÜRRİYET VE BARIŞI TEMİNİ
1.Medine Sözleşmesi” Medine’de “Barışı” ve 
“Kanun Hakimiyetini” sağladı.
2.Bedir Savaşı Barış amaçlı idi. Mürikleri savaştan 
vazgeçirme amacına yönelikti.
3.Hudeybiye Sulhü Barış Dönemini açtı.
4.Mekke’nin Fethi ile “Aff-ı Umumi” ilan edildi.
5.Veda Hutbesi “Hürriyet ve Adalet” yasasıdır.
6.Hz. Hasan (ra) “Sulh-u Umumi” dönemini 
başlattı.



ASR-I SAADET MODELİ VE HULEFA-İ 
RAŞİDİN DÖNEMİ

•Akıl
•İlim
•İstişare
•Hürriyet
•Hak ve Adalet
•Ref-i İmtiyaz
•Liyakat 
yönetimi olup, devlet değil bir “Devlet Modeli”dir.



• Hürriyetçi ve Adil Yönetimin Prensipleri
• Hürriyet, 
• Adalet
• Meşveret ve
• Kanunda cem-i kuvvettir.

• Cumhuriyet, Meşrutiyet ve Demokrasinin içi bu 
prensiplerle doldurulursa “İslam’ın Hilafet 
Yönetimi” anlamındadır. 



VEDA HUTBESİ
•Veda Hutbesi “İnsan Hakları Sözleşmesi” dir. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden 1300 
sene önce Peygamberimiz (asm) tarafından ilan 
edilmiştir.
•Peygamberimiz “Ey Nâs!” diye tüm insanlığa 
mesajını vermiştir.
•“Ey İnsanlar! Kardeş olunuz!” (Müslim, Birr, 30) 
ferman etmiştir.



İSLAM MİLLİYETİ
•Peygamberimiz (asm) tüm insanlığın 
peygamberidir. (Ümmet ikiye ayrılır: Ümmet-i 
Dave-Ümmmet-i İcabe) Bediüzzaman da tüm 
insanlığın üstadıdır.
•İslam Milliyeti “İnsaniyet-i Kübra” olan 
İslamiyet’in İnsanlık Milliyetidir.
•“Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı 
iman ve Kur’andır.” (ESDE, 2017, s.199.)
•“Milliyetimizin ruhu İslamiyettir, (İslamiyet 
İnsaniyet-i Kübradır.) hakiki, nisbî ve izafiden 
mürekkebdir.” (ESDE, 2017, s.161.)



İSLAM MİLLİYETİ
•“Milliyetimizin ruhu İslamiyettir, (İslamiyet İnsaniyet-
i Kübradır.) hakiki, nisbî ve izafiden mürekkebdir. 
Başka millete benzemiyoruz.” (ESDE, 2017, s.161.)
•HAKİKİ: Uhuvvet-i İslâmiye = İslâmi Değerler
•NİSBÎ: Cevher-i İnsaniyet = İnsanî Değerler
•İZÂFÎ: Hamiyet-i Milliye = Akraba ve Milli Değerler 
(ESDE, 2017, s. 27.)
•“Evet, hem şân-u şeref-i millet-i İslâmiye, hem sevâb-
ı âhiret, hem hamiyet-i milliye, hem hamiyet-i 
İslamiye, hem hubb-u vatan, hem hubb-u din ile 
mütehassis olmalıyız.” (ESDE, s. 134.)



ÂL-İ HİMMET OLMAK

1.MEFAHİR-İ DİNİYE
2.MEFÂHİR-İ İNSANİYET
3.MEFAHİR-İ MİLLİYE

İLE MEMLÛ OLMAKTIR.

“KİMİN HİMMETİ MİLLETİ İSE O TEK BAŞINA BİR 
MİLLETTİR.”

Bediüzzaman: “Ben madem bu milletin evladıyım. Bu 
vatana hizmet etmek benim için farzdır.” der.



MİLLİYETİMİZ BİR VÜCUTTUR
•“Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslamiyet, aklı Kur’an ve 
İmandır.” (Bediüzzaman)
•Bir başka nüshada: “Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu 
İslamiyet, aklı Osmaniye, sizde Türklük ve Kürtlüktür”
(ESDE, s. 199.)
•İslamiyet: Kur’an, Sünnet, Akıl ve İçtihad (Kıyas ve İcma) 
ile canlı olarak tekamül eder. İslam Hukuku Dinamiktir. 
Donuk değildir.
•Peygamberimiz (asm) “Aklımla içtihat ederim” diyen 
Muaz b. Cebel’i tebrik ve takdir etmiştir. 
•“Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir.”
“Sünnetime ve Hulefa-i Raşidinin sünnetine uyun”
buyurmuştur.



IRKÇILIK NEDİR?
•Üstünlük iddiasıdır. Tarafgirliktir ve başkalarını hor ve 
hakir görmek, hakikati kabul etmemektir.
•Irkçı ve ideolojik düşünan tarafgirdir ve adil olamaz. 
Takvâ; (Dindarlık ve Salih Amel) dışında kimsenin kimseye 
üstünlüğü yoktur. (C. Sağir, 3:3322)
•“Allah katında ekrem olanınız müttaki olanınızdır.”
(Hucurat, 49:13.)
•“Allah insanların suretlerine, mallarına ve makamlarına 
bakmaz, kalplerine ve amellerine bakar.” (Müslim, Birr, 33; 
İbn-i Mace, Zühd, 9.)
•“İslamiyet cahiliyye ırkçılığını reddeder.” (Buhari, Ahkam, 
4.)



IRKÇILIK NEDİR?

•Sual: Kişinin ailesini, akrabasını, soyunu, sülalesini ve 
milletini sevmesi ırkçılık mıdır?
•Cevap: “Hayır! Irkçılık ve asabiyet kişinin kavminin ve 
kabilesinin zulmüne yardımcı olmasıdır. Hevasına uyarak 
cehennem kömürü olan zalimlerle övünmesi, haksız yere 
başkalarını küçümsemesi, liyakate değil taraftarlığa önem 
vermesi ve olmadığı şeylerle gururlanmasıdır. Kibirli 
olması, başkalarını hor ve hakir görerek hakkı kabul 
etmemesidir.” (İbn-i Mâce, Fiten, 7.)



KİBİR VE GURUR NEDİR?
•Sual: Kibir ve gurur nedir? Kişinin elbisesinin ve 
ayakkabısının güzel olması, güzel giyinmesi kibir midir?
•Cevap: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı kabul 
etmemek, başkalarını hor ve hakir görmektir. (Müslim, 
İman, 47.)
•Gurur aldanmak demektir. Kimisi malı ile, kimi ilmi ve 
ibadeti ile, kimi makamı ile, kimi güzelliği ile, kimi 
çalışması ile, kimi ihlaslı olmakla aldanır. “Şeytan sizi Allah 
ile aldatmasın!” (Fatır Suresi, 35:5.)
•“Mütevazi olun. Mütevazi olun! Öyle ki biriniz diğerine 
karşı övünmesin!” (İbn-i Mace, Zühd, 16.) Tevazu ile hayat-
ı içtimaiyeye girin! 



-Gerçek alim kimdir?
-Sizi Allah’a bağlıyorsa gerçek alimdir, kendisine 
bağlıyorsa o bir şeytandır.
-Ahir zamanda şeytan alim sıfatında yeryüzünde dolaşır. 
Siz beş şeyden beş şeye davet eden alimlerden istifade 
edin... 

-Şüpheden yakîne,
-Kibirden tevazuya,
-Riyadan ihlasa,
-Dünyadan ahirete,
-Düşmanlıktan kardeşliğe...

Davet eden 
gerçek alimdir.



SAVAŞ VE BARIŞ
•Savaşın olduğu yerde hürriyet, huzur ve adalet olmaz.
•Barış, savaşın olmamasıdır.
•Hürriyetin olmadığı yerde, asayiş, itimat ve güven olmaz.
•Hürriyet baskının ve korkunun olmamasıdır.
•Savaş kıtaldir, cihad ise mücahededir.
•ZAMANIMIZDA CİHAD MANEVİDİR.
•ZİRA;
• Günümüzde savaştan en çok masumlar, çocuklar ve 

kadınlar zarar görmektedir.
• Husumet ve adavetin vakti bitti. (Hutbe-i Şamiye)

•DİNİMİZDE SAVAŞ EMİR DEĞİL İZİNDİR. Tecavüze 
karşı müdafaa iznidir. (Hac, 39-40)



BARIŞI SAĞLAYACAK OLAN DEMOKRASİDİR

•Demokrasi hürriyet, barış, adalet, meşveret, diplomasi 
demektir. 
•Demokrasi muhalefete hak ve hürriyet tanıyan ve yönetime 
katan bir sistemdir.
•Hürriyet, barış, sulh-u umumi, ref-i imtiyaz ve ittihad-ı 
İslam hürriyetçi demokrasi ile mümkün olur.
•Terakkimiz ve saadetimiz ancak demokrasinin 
hakimiyetine bağlıdır.


