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Öz

Son dönemlerde yetişmiş ve adından en çok söz ettiren büyük bir İslam âlimi olan 
Said Nursi, Osmanlı Devleti’nin son yıllarından itibaren tartışma konusu olmuş önem-
li meselelere ilişkin olarak görüşlerini beyan etmiş ve bu konuda yapılan tartışmalara 
katılmıştır. 1907 yılının sonlarında doğudaki medreseleri ihya ve yenilerinin kurul-
ması gayesiyle İstanbul’a gelen Said Nursi, kendini bu günlerde İstanbul’da büyük 
bir hararet ve heyecanla yaşanan meşrutiyet ve İslamiyet konulu tartışmaların tam 
ortasında bulmuş ve uygun bulduğu her zeminde bu konu ile ilgili görüş ve düşün-
celerini ifade etmeye çalışmıştır. Bu görüşler, o günlerin karmaşa ve keşmekeşinde, 
büyük bir ilgi ile takip edilmiş ve bu meselenin zihinlerde hak ettiği anlamı ile yer-
leşmesinde çok büyük katkılarda bulunmuştur. Aslında bugün bile bazı zeminlerde 
meşrutiyet-cumhuriyet-demokrasi ile İslamiyet arasındaki münasebet konusunda 
bazı tartışmaların yaşandığı söylenebilir. Bu makale, bu konu ile ilgili olarak yaşanan 
bu önemli tartışmalara bir katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. 
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Abstract

Said Nursi, as a great Islamic scholar who has grown up in recent times and made 
an indelible impression about his name, declared his views on important issues that 
had been discussed since the last years of the Ottoman Empire and participated in the 
discussions on those subjects. Said Nursi, who came to Istanbul with the intention of 
establishing a Medresetüz-Zehra in the east in the late 1907, found himself in the mi-
dst of the debates about Islam and the constitutionalism that are hot topics on these 
days and, at every appropriate time, tried to express his own ideas. These views have 
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Abbasiler ve Osmanlılar için de aynı hususları ifade etmek gerekir. Osmanlı Devle-
ti, altı yüzyılı aşan yönetimi boyunca İslam’a çok büyük hizmetlerde bulunmuş, İsla-
miyet’i bütün dünyaya taşıma konusunda “İ’la-yı Kelimetullah” olarak ifadesini bulan 
çok büyük gayretler göstermiş olmakla birlikte, yönetim anlayışı itibarıyla, babadan 
oğula geçen bir uygulama ve zaman zaman -özellikle son yüzyıllarında- liyakatin çok 
geri planlara itilerek İslam’ın özünde olmayan uygulamalarla hareket eden bir düşün-
cenin ön plana çıkmasından dolayı, birçok eleştiriye konu edilmiştir.

Bu konuda bir örnek olması açısından Said Nursi’nin Osmanlılar’da çok sefer 
uygulanan evlat ve kardeş katli ile ilgili görüşlerine kısaca yer vermekte fayda vardır: 
“Çok yerlerde kat'î delillerle ispat etmişiz ki, hâkimiyetin en esaslı hassası istiklaldir, 
infiraddır. Hatta hâkimiyetin zayıf bir gölgesi, aciz insanlarda dahi, istiklaliyetini mu-
hafaza etmek için, gayrın müdahalesini şiddetle reddeder ve kendi vazifesine başka-
sının karışmasına müsaade etmez. Çok padişahlar, bu redd-i müdahale haysiyetiyle 
masum evlâtlarını ve sevdiği kardeşlerini merhametsizce kesmişler. Demek, hakikî 
hâkimiyetin en esaslı hassası ve infikâk kabul etmez bir lazımı ve daimî bir muktezası 
istiklaldir, infiraddır, gayrın müdahalesini reddir.”2

Aslında İslam ve devlet ilişkileri meşrutiyet/cumhuriyet üzerinden birçok panel, 
kongre vb. ortamlarda enine boyuna tartışılması gereken konulardır. Çünkü bugün 
yaşanan birçok hadisenin tam manası ile anlaşılması için, bu konuların en iyi bir şekil-
de vuzuha kavuşması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca Bediüzzaman’ın tavrının anla-
şılması için Osmanlı'da neden meşrutiyete geçildiği ve meclisin 1878’de kapatılması 
üzerine tekrar meşrutiyet isteğinin ortaya çıkışı konuları da iyi analiz edilmeyi bek-
lemektedir.

Said Nursi ve Meşrutiyet

Doğu Anadolu’da yaptığı gezi ve incelemelerin sonucu, bu bölgenin esas proble-
minin “cehalet, zaruret ve ihtilaf” olduğunu tespit edip, çıkış yolunun ancak “sanat, 
marifet ve ittifak’’ silahlarıyla bulunabileceğini ve bunun da ancak maarif ile gerçekle-
şebileceğini tespit eden Said Nursi, bu düşüncelerini gerçekleştirmek amacı ile 1907 
yılının aralık ayında İstanbul’a geldi. Sultan Abdülhamid ile görüşmenin yollarını ara-
yıp medreseleri ihya ve yenilerinin kurulması için gayret gösterdiği sırada, kendisini 
İstanbul’un ilim ve siyaset meclislerinin en hararetli konusu olan “meşrutiyet” 
tartışmalarının içinde buldu. 

Şark’ta yaptığı geziler sırasında problemleri yerinde yaşayarak gören, bilhassa 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 586.
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been followed with great interest in the chaos of those days, and contributed greatly 
to the explanation of these subjects. In fact, even today, it can be said that there has 
been some debates about the relationship between constitutionalism, republic, de-
mocracy and Islam in some grounds. This article has been written to contribute the 
debates about these subjects.
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Giriş

Bu çalışmada Said Nursi’nin meşrutiyet, cumhuriyet ve laiklik ile ilgili görüşlerine 
değinmeye çalışacağız. Esas konuya geçmeden önce, İslam ve devlet ilişkilerine kısaca 
değinmekte fayda görüyoruz.

Son günlerde yaşanan hadiseler ve özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tara-
fından gerçekleştirilmek istenen ve başarısızlıkla neticelenen 15 Temmuz darbe ve iş-
gal girişimi ile birlikte cemaatlerin, tarikatların ve İslamî hizmet kuruluşlarının devlet 
ile ilişkileri ve bu konudaki görüşleri çok büyük bir önem kazandı. 

Aslında bu tartışma, İslam tarihi boyunca hep var olmuştur. İslam’ın öngördüğü 
devlet yapısı ve sistemi nasıl olmalıdır sorusuna hep ikna edici cevaplar aranmıştır. 
İslam’a hizmet iddiasında olan grup ve cemaatlerin devlet ve yönetim ile ilişkileri ve 
konu hakkındaki görüşleri, özellikle yöneticiler tarafından ilgi ve merak ile takip edil-
miştir. Bu çok ayrı bir tartışma ve araştırma konusu olmakla birlikte, bu konuya tam 
bir cevap vermek kolay değildir. 

İslam’ın yönetim anlayışı ile ilgili olarak, Hz. Muhammed (asm) ile başlayan ve 
dört halife ile sınırlanabilecek kısa bir dönem, bu sorunun cevabı olarak öngörülebilir. 
Fakat Dört Halife Döneminde ve özellikle Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) dönemlerinde 
yaşanan ve çok üzücü gelişmelere sahne olan olayları da göz önüne aldığımız zaman, 
tartışmanın çok geniş bir zemine ve boyutlara yayıldığını kolayca görebiliriz. 

Hilafetin Emeviler’e geçmesi ile devam eden süreç, büyük bir savrulmayı da bera-
berinde getirmiştir. İslamî bazı hassasiyetlerin önemli ölçüde ihmal edildiği ve hatta 
Arap Milliyetçiliğinin ön plana çıkarılması gibi bazı hususlar ile birlikte bazı hassa-
siyetlerin geri planlara itildiği görülmektedir.  Hilafet hakiki manasından farklı bazı 
uygulama ve yorumlara vasıta kılınmış ve özü İslam’da olmayan, babadan oğula geçen 
bir saltanat yönetimine dönüştürülmüş, liyakat esası önemli ölçüde göz ardı edilerek 
akraba ve yakınların kayırıldığı bazı icraatlar da müşahede edilmiştir.
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atan Bediüzzaman, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde “isyana karıştığı ve teşvik et-
tiği” iddiasıyla Sıkıyönetim Mahkemesi’ne sevk edildi.  

Mahkeme kararı ile idam edilen çok sayıda kişinin darağaçlarında sallandığının 
pencerelerden görüldüğü bir salonda, Hurşid Paşa’nın başkanı olduğu mahkemede 
bir savunma yaptı.  Bu savunmasında kısaca “şark vilayetlerine Sadaret vasıtasıyla 
elli-altmış telgraf göndererek onlara meşrutiyeti anlattığını; Ayasofya, Fatih, Bayezıd 
ve Süleymaniye’deki talebe toplantılarına katılarak onları bilgilendirdiğini ve teskin 
ettiğini; bütün kahvehaneleri gezerek çoğunluğu hemşerisi olan yirmi bine yakın ha-
malı meşrutiyet konusunda ikaz ederek olaylara katılmalarını engellediğini; Ayasofya 
Camii’nde mebuslara hitap ederek, Meşrutiyetin meşruiyet unvanıyla telkin ve telakki 
edilmesi gerektiğini; gazetelerde yazılar yazarak ikazlarda bulunduğunu; Ferah Tiyat-
rosu’nda bir toplantı esnasında çıkabilecek bir fitneyi yaptığı konuşma ile son anda 
önlediğini; İttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla kurulan cemiyetin siyasete ve yanlış 
düşüncelere alet edilmesini engellemek için çalışmalar yaptığını;  nutuklarla isyan 
etmeye hazırlanan sekiz taburu itaate getirdiğini”7 ve bütün bunlara rağmen suçlu 
olarak bu mahkemeye çıkarıldığını ifade eder. 

Mahkeme bu savunma üzerine, Said Nursi için beraat kararı verir. Mahkemenin 
beraat kararı vermesinden sonra, mahkeme heyetine teşekkür bile etmeyerek, dışa-
rıda kendisini bekleyen büyük bir kalabalık ile birlikte “Zalimler için yaşasın cehen-
nem” nidaları ile Sultanahmet Meydanı’na kadar yürümüştür.8

1910 yılında İstanbul’dan Van’a dönen ve oradan da Şark’taki köy ve aşiretleri ge-
zerek onları aydınlatmaya çalışan Said Nursi, bu seyahatinde özellikle meşrutiyetin 
yanlış anlaşılmaması için büyük gayret gösterir. Sorulan sorulara cevaplar verir.  Bu 
sorulardan bir tanesi şu şekildedir: “Şimdiki meşrutiyet, istibdat nerede? Onların ha-
rekâtı nerede? Hilafet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musâfaha 
ve temas ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?”  Said Nursi bu soruya verdiği 
cevapta, hakikatlerin değişik şartlar ve farklı zamanlarda değişik isimler kazanmala-
rının mümkün olduğunu belirtip, meşrutiyette kuvvetin kanunda olduğunu ve Dört 
Halife Dönemi ile esaslı bir paralellik arz ettiğini vurgulayarak “Ruh-u meşrutiyet, şe-
riattandır; hayatı da ondandır”9 şeklinde düşüncelerini ifade ediyor.10

7 a.g.e. 388.
8 Bediüzzaman’ın divan-ı harpteki bu kahramanca müdafaası, o zaman iki defa tab edilip 
neşredilmiştir. O dehşetli mahkemeden idamını beklerken beraat etmiş ve mahkemeye 
teşekkür etmeyerek, yolda Bayezid’den ta Sultanahmed’e kadar, arkasında kalabalık bir 
halk kitlesi mevcut olduğu halde, “Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın 
Cehennem!” nidalarıyla ilerlemiştir. (Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, [İstanbul: Söz 
Basım Yayın, 2012], 81.)
9 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
453.
10 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Abdulkadir Menek, Bediüzzaman Said Nursi-İstanbul Hayatı, 
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eğitim konusundaki eksiklik ve yanlış uygulamalardan, işin içinde olan bir insan olarak 
büyük ıstırap duyan Said Nursi, bunlara bir çözüm bulmak maksadıyla İstanbul’a 
gittiği zaman, hayal ettiğinin tam tersi bir durum ile karşılaşır ve bir bakıma hayal 
kırıklığına uğrar.  Bu halet-i ruhiyesini daha sonraları şu şekilde ifade eder: “Evvel (İs-
tanbul’a gelmeden evvel) Şark’ta fenalığın sebebi, Şark’ın uzvu hastalanmış zannedi-
yordum. Vaktâ ki, hasta olan İstanbul’u gördüm, nabzını tuttum, teşrih ettim. Anladım 
ki, kalbindeki hastalıktır, her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım; bir divanelikle 
taltif edildim.”3

O sıralar ilim ve din çevrelerinde meşrutiyet konusunda bir kafa karışıklığı ve te-
reddüt söz konusu idi. Said Nursi meşrutiyet konusunda âlimlerin çoğunluğundan 
farklı olarak çok net ve açık bir tavır takınır ve istibdata şiddetle karşı çıkarak bu 
konudaki düşüncesini ortaya koyar: “Meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmasına ahdü 
peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini 
taksın, rast gelsem sille vuracağım.”4

23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet ilan edildikten üç gün sonra, 26 Temmuz 
1908 tarihinde Sultanahmet Meydanı’nda yapılan büyük mitinge katılarak, “Hürriye-
te Hitap” başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonraki günlerde bu konuşmayı Selanik 
Hürriyet Meydanı’nda yapılan bir mitingde de tekrarladı.  Bu konuşma daha sonraları 
birçok gazetede yayınlandı. Said Nursi, bir program niteliğindeki bu konuşmasında; 
“Meşrutiyet ve hürriyet kavramlarının İslamiyete aykırı olmadığını, doğru bir şekilde 
anlaşılıp tatbik edildiğinde bu millet-i mazlumenin eski zamana nispeten bin derece 
terakki etmesine vesile olacağını, onun için sefahatlerle ve dinde laubaliliklerle öldür-
meyip muhafazaya çalışılması gerektiğini”5 ifade ederek duygularını şu şekilde dile 
getirmiştir:

“Ey hürriyet-i şer'î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyor-
sun, benim gibi bir şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen 
olmasaydın, ben ve umum millet, zindan-ı esarette kalacaktık. Seni ömr-ü ebedî ile 
tebşir ediyorum (müjdeliyorum).”6 Kafa karışıklığını önlemek için Sadaret vasıtasıy-
la Şark’taki elli-altmış aşirete meşrutiyetin mahiyetini anlatan telgraflar göndererek, 
bunların hepsinden müsbet olarak cevaplar aldı. 

Said Nursi, bu arada patlak veren 31 Mart Olaylarını yatıştırmak için büyük gayret 
göstermiştir. Divan-ı Harbi Örfi adlı eserinde bu konuda yaptığı çalışmaları anlatmak-
tadır. Olayların önünü kesmek ve büyümesini engellemek için canını bile tehlikeye 

3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 430.
4 a.g.e. 398.
5 a.g.e. 421.
6 a.g.e. 421.
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atan Bediüzzaman, olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde “isyana karıştığı ve teşvik et-
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zerek onları aydınlatmaya çalışan Said Nursi, bu seyahatinde özellikle meşrutiyetin 
yanlış anlaşılmaması için büyük gayret gösterir. Sorulan sorulara cevaplar verir.  Bu 
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7 a.g.e. 388.
8 Bediüzzaman’ın divan-ı harpteki bu kahramanca müdafaası, o zaman iki defa tab edilip 
neşredilmiştir. O dehşetli mahkemeden idamını beklerken beraat etmiş ve mahkemeye 
teşekkür etmeyerek, yolda Bayezid’den ta Sultanahmed’e kadar, arkasında kalabalık bir 
halk kitlesi mevcut olduğu halde, “Zalimler için yaşasın Cehennem! Zalimler için yaşasın 
Cehennem!” nidalarıyla ilerlemiştir. (Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, [İstanbul: Söz 
Basım Yayın, 2012], 81.)
9 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Münazarat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
453.
10 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Abdulkadir Menek, Bediüzzaman Said Nursi-İstanbul Hayatı, 
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eğitim konusundaki eksiklik ve yanlış uygulamalardan, işin içinde olan bir insan olarak 
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la Şark’taki elli-altmış aşirete meşrutiyetin mahiyetini anlatan telgraflar göndererek, 
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3 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 430.
4 a.g.e. 398.
5 a.g.e. 421.
6 a.g.e. 421.
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leri asla göz ardı edilmemelidir. 

Kurtuluş Savaşında ve Büyük Millet Meclisi’nde hâkim olan “dini atmosfer” Cum-
huriyetin kuruluşunda da kendini bariz bir şekilde göstermektedir. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan itibaren geçen beş yıllık devrede, Türkiye laik bir devlet değildir. Devletin 
dini, “Din-i İslam’dır” hükmünün Anayasa’da bulunduğu bu dönemi ve bu tarihi ger-
çeği görmezden gelmenin veya saptırmanın mümkün olmadığı açıktır. O halde cum-
huriyetimiz kendisini o güne getiren şartlara da uygun olarak “dindar ve İslamî bir 
cumhuriyet” idi. İşte bu Cumhuriyet, Said Nursi’nin hürriyet, meşrutiyet ve cumhuri-
yet tahlilleri ile yapmış olduğu tanımlara da uygun görünmektedir. 

1935 yılında yüz yirmi Nur talebesi ile birlikte Isparta’dan Eskişehir’e nakledilen 
ve hakkında dava açılan Bediüzzaman, cumhuriyet hakkında görüşü sorulunca şu ce-
vabı verir: 

“‘Yaşlı mahkeme reisinden başka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cum-
huriyetçi olduğumu elinizdeki tarihçe-i hayatım ispat eder. Hülâsası şudur ki: O za-
man, şimdiki gibi, hâli bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben 
de tanelerini karıncalara veriyordum. Ekmeğimi onun suyu ile yerdim. Benden sordu-
lar, ben dedim: Bu karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverlik-
lerine hürmeten, taneleri karıncalara veriyorum.’ Sonra dediler: ‘Sen Selef-i Salihîne 
muhalefet ediyorsun.’ Cevaben diyordum: ‘Hulefâ-i Râşidîn; hem halife, hem reisicum-
hur idiler. Sıddîk-ı Ekber (ra) Aşere-i Mübeşşereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisi-
cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve 
hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.’”13

Said Nursi’nin cumhuriyetle ilgili bu değerlendirmelerine dikkatle bakıldığında, 
cumhuriyetin kuruluş amacına nasıl hizmet edebileceği ve hangi özelliklere sahip 
olması gerektiği kolaylıkla fark edilebilir. Her şeyden önce o kendisini “dindar bir 
cumhuriyetçi” olarak tanıtmaktadır. Cumhuriyete taraftar olmanın Selef-i Salihine 
muhalefet anlamı taşımadığına işaret eden Said Nursi, bu konuda tereddüt gösteren 
bazı dindar insanların da bu tereddütlerine yer olmadığını gayet açık bir şekilde ifade 
etmektedir.  

Said Nursi, meşrutiyetle aynı kategoride gördüğü cumhuriyetin özelliklerini sa-
yarken, “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvveti” vazgeçilmez özellikler olarak 
kabul etmektedir.  Bunun yanında, “Cumhuriyetin fikir ve vicdan hürriyetini en geniş 
manasıyla tatbik ettiğini ve demokrasi kanunlarını içinde barındırdığını” ifade etmek-
tedir.14 Bu açıklamalardan sonra, Said Nursi’nin “dindar cumhuriyet” anlayışının ana 

13 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 371.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 519.
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Said Nursi ve Cumhuriyet

Milletin varını yoğunu ortaya koyarak gösterdiği büyük bir gayretin sonucu ola-
rak 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. BMM’nin açılışında da Kurtuluş 
Savaşı’nın ve o savaşı zaferle sonuçlandıran milletin inançlarına uygun olarak, “dini 
bir havanın hâkim olduğu” bilinmektedir. BMM’nin açılışının Cuma gününe denk 
getirilerek, Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazından sonra, Sakal-ı Şerif 
ve Sancak-ı Şerif taşınmıştır. Daha sonra mevlitler okunarak, kurbanlar kesilerek 
ve BMM’nin açılışının dualarla yapılması, dinî havanın hâkimiyetini açık bir şekilde 
göstermektedir. 

Cumhuriyet ilan edilmeden önce, ısrarlı davetler üzerine Ankara’ya gelen ve resmi 
hoş geldin töreni ile karşılanan Bediüzzaman, 19 Ocak 1923 tarihinde Meclis’te dağıt-
tığı ve Mustafa Kemal Paşa ile tartışmasına sebep olan beyannamede, cumhuriyetin 
mana ve önemi üzerinde durmuş ve bu konudaki görüşlerini net bir şekilde ortaya 
koymuştur. Yeni bir devletin kuruluş aşamasında “Şu inkılab-ı azimin temel taşları 
sağlam gerek.”11 Diyen Said Nursi, beyannamenin sonunda şu görüşlere yer vermek-
tedir: 

“Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir. Ve-
tenfiz-i ahkâm-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi, ancak ona istinad ile 
vezâifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa, ziyade 
parlak ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da 
mahduttur. Cemaatin ise gayr-ı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki 
fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız 
İslam’ın şeairini tahrip ediyorlar. Öyleyse, zaruri vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza 
etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehâvün, zaaf-ı 
milliyeti gösterir. Zaaf ise, düşmanı tevkif etmez, teşci eder.”12

Osmanlı Devleti yönetimi sırasında genellikle halkın hassasiyetleri göz önüne 
alınmış ve şefkatle davranılmış olsa bile, zaman zaman diktatörlüğe kayan mutlakıyet 
uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Meşrutiyet’e ve Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e 
geçilmiş olması elbette Türkiye için bir kazançtır. Fakat zaman zaman cumhuriyetin 
manasına ve ruhuna taban tabana zıt uygulamalara imza atılmış ve diktatörlük anla-
mında bir istibdat rejimi hüküm sürmüştür. Esasen cumhuriyetin kendisi böyle bir 
uygulamayı ve halkın zararına olan istismarları kesinlikle hak etmemektedir. Cumhu-
riyeti, istibdata alet edenlerin, “Cumhur”u yani halkı ve kamuoyunu da rencide ettik-

(İstanbul: Sebat Yayıncılık, Ocak 2017, 3. Baskı)
11 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 133.
12 a.g.e. 134.
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13 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 371.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 519.
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(İstanbul: Sebat Yayıncılık, Ocak 2017, 3. Baskı)
11 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 133.
12 a.g.e. 134.
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arasındaki dayanışmayı arttıracağı da bilinmektedir. Hz. Muhammed'in (asm) meş-
veret edenin pişman olmayacağını bildirmesi bu açıdan önem arz etmekte ve evrensel 
bir özellik taşımaktadır. 

Cumhuriyetin üçüncü prensibi de kuvvetin kanunda olmasıdır. Buna göre böyle 
bir sistemde kuvvetli olanlar haklı değil, haklı olanlar kuvvetlidir. Çünkü kanunlar 
haksızdan yana değil, haklı ve doğru olandan yana olacak şekilde hazırlanmaktadır. 
Bu sebeple burada haklı olanın üstünlüğünü ve rahatlığını görmek mümkündür. Bu 
prensip, adalet ve meşveret prensiplerini tamamlayıcı bir mahiyet taşımaktadır.

“Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur”16 diyen Bediüzzaman, 
yönetimin kanunlara istinat etmemesi halinde, o ülkede en küçüğünden en büyüğüne 
kadar bütün birimlerde keyfilik ve istibdadın hüküm ferma olacağını belirtmektedir. 
Kuvvetin kanunda olmaması halinde, bazı yetkileri elinde bulunduran kişilerin bunla-
rı kendi şahsi çıkarları ve görüşleri doğrultusunda kullanarak, istibdatlarına alet ede-
cekleri ve böylece baskı ve zulmün, salgın bir hastalık halinde yayılması kaçınılmaz 
olacaktır. 

Cumhuriyetin dördüncü ve beşinci prensipleri de fikir ve vicdan hürriyeti ile 
demokratik kanunları içinde barındırmasıdır. Bunun için cumhuriyet idareleri de-
mokrasiyi benimsemek, demokratik bir yapıya işlerlik kazandırmak zorundadır. De-
mokratik olmayan bir cumhuriyet tasavvur dahi edilmemelidir. Demokrasi ise, insan 
haysiyetine uygun ve gerekli olan bütün hak ve hürriyetlerin kabul edilmesini gerek-
tirmektedir. Demokrasi, Allah’a kul olunan ve Allah’tan başka kimseye kul olunmayan 
bir sistem olarak kabul edilmeli ve bu şekilde uygulama sahasına konulmalıdır. 

Bunun için zorla fikirlere ve vicdanlara kelepçe vurmak ve bunları baskı altına ala-
rak engellemek, cumhuriyetin prensipleriyle bağdaşmaz. İslam'da bu esasları benim-
semiştir. Bir fıtrat dini olan İslamiyet, insanlara baskı ve zulüm yapmayı kabul etmez. 
Allah insanların inanmaya zorlanmamasını istemektedir.17 Onlara bir irade hürriyeti 
vermiştir. Dileyen iman eder, dileyen etmez. İsteyen mümin olur, isteyen kafir.18 Bunun 
dışında farklı inançtan olan insanların da İslam’ın ruhuna uygun olan cumhuriyet sis-
teminde yaşama hakları vardır.  Hangi inançtan olursa olsun, farklı düşünen insanla-
rın; hayatları da namusları da, dinleri de vergilerini vermeleri şartıyla koruma altına 
alınmıştır.

Hakkında hiçbir delil bulunmadığı halde yirmi beş yıl boyunca hapis ve sürgün-

16 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 415.
17 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 2/256.
18 Kur’an-ı Kerim, Kehf Suresi 18/29.
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prensipleri de net bir şekilde ortaya çıkmış olmaktadır. Bu umdeler, cumhuriyetin di-
nin hükümleri ile paralellik içinde olduğunu da göstermektedir.

Cumhuriyetin sahip olması gereken ve olmazsa olmazlarından olan bu ana pren-
siplerine kısaca bakacak olursak, adaletin bu önemli prensiplerin başında geldiği gö-
rülmektedir.  “Bir kişinin hatasıyla başkası sorumlu tutulmaz” anlamındaki ayet-i keri-
me, gerçek adaleti en güzel bir şekilde ifade etmektedir. Buna göre, toplum için ferdin 
feda edilmesi, bir cani için bir geminin yakılması veya batırılması mümkün değildir. 
Hatta doksan dokuz caninin yanında bir masum dahi olsa, yine o masuma zulmedilip, 
onun yaşama hakkı elinden alınamaz. Cumhuriyetle idare edildiği iddia edilen bir ül-
kede, birkaç cani yüzünden bir köy yakılamaz. Eğer bu ana umdeler ihlal ediliyorsa, 
cumhuriyetin adalet prensibi işlemiyor demektir. Cumhuriyet dönemi boyunca, bu 
önemli prensibin defalarca ihlal edildiğinin sayısız örnekleri bulunmaktadır. 

İkinci önemli prensip olarak cumhuriyet, meşveret esasına dayanmalıdır. 
Kur’an’da iki ayet meşvereti teşvik etmektedir.15 Meşveret, kendi zeminlerine göre ön-
yargısız olarak yapılmalıdır. Önemli olan meşveret prensibini eksiksiz bir şekilde işler 
kılmaktır. Dindar bir cumhuriyet idaresi diyebileceğimiz Hulefâ-i Râşidîn Döneminde, 
tıpkı Hz. Muhammed (asm) zamanında olduğu gibi meşverete gerekli ehemmiyet ve-
rilmiştir. Ancak Emeviler’den başlamak üzere daha sonraki dönemlerden itibaren bu 
meşveret tam olarak yaşatılmadığı ve tek adam idarelerine geçildiği için, kendi başına 
buyruk idareciler çıkmıştır ve zulümler de eksik olmamıştır. Kur’an’a uygun olan cum-
huriyetin bu meşveret prensibinin, diktatörlük uygulamalarını kesinlikle engelleyici 
bir özellik taşımaktadır.

 Bu sistemde fertler değil, kurullar, heyetler ve ehil meclisler yönetimde söz sahibi 
olur. Kişilerin ağızlarından çıkan asla kanun olarak kabul edilemez. Kanunlar, doğru 
yöntemlerle seçilmiş ve ehil üyelerden oluşan danışma organlarında alınan kararlarla 
ortaya çıkar. İdarecilerin görevi ise, o kanunları doğru ve eksiksiz bir şekilde uygula-
maktır.  Bu sebeple İslamiyet’in ve cumhuriyetin ruhuna ve manasına uygun olarak 
yapılan meşveret, keyfi idarenin de önünde en büyük bir engel olarak duracaktır. 

Burada şu önemli hususu açık bir şekilde ifade etmekte yarar vardır: Cumhuriye-
tin önemli bir prensibi olan meşveretin, yani danışmanın toplumun bütün kesimle-
rinde ve kurullarında yerleştirilmesi gerekir. Meşveretin toplumsal altyapısı oluştu-
rulup, en üst merciye çıkıncaya kadar bütün tabakalarda uygulanabilirliğini sağlamak 
gerekir. En küçük toplumsal kurum olan aileden başlayarak bu prensibin bir hayat 
tarzı haline getirilmesinin önemi, asla gözden uzak tutulmamalıdır. Bu şekilde ortak 
olarak alınan kararların uygulanabilirliğinin daha fazla olduğu ve toplum fertleri 

15 Kur’an-ı Kerim, Şûrâ Suresi 42/38, ve Âl-i İmrân Suresi, 3/173.
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16 Bediüzzaman Said Nursi, İlk Dönem Eserleri/Divan-ı Harb-i Örfî, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 
2012), 415.
17 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 2/256.
18 Kur’an-ı Kerim, Kehf Suresi 18/29.
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15 Kur’an-ı Kerim, Şûrâ Suresi 42/38, ve Âl-i İmrân Suresi, 3/173.
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mesinden başka bir anlam taşımamaktadır. 

“Tebeddül-ü esma ile hakaik tebeddül etmez” ifadesi bunu gayet güzel bir şekilde 
izah etmektedir. Evet, isimlerin değişmesi ile hakikat değişmez. Bu konuyu İngiliz dü-
şünür George Bernard Shaw’ın şu sözü ile kapatalım: “İngiltere’de demokrasi o kadar 
gelişmiştir ki, bir adım ötesi İslamiyet’tir.”

Said Nursi ve Laiklik

1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesi ile birlikte “Atatürk İlkeleri” 
adı altında Anayasa’ya konulan ve o günden beri din ile ilgili bütün tartışmaların en 
baş konusu haline getirilen laiklik konusu, demokratik hayatın işleyişi bakımından ne 
yazık ki, tam anlamıyla ve üzerinde uzlaşma sağlanacak tarzda bir tanıma kavuşturul-
muş değildir.  

Gelişmiş demokratik ülkelerdeki laiklik uygulaması ile Türkiye’deki laiklik uygu-
laması farklı olmuş, ülkemizde bu konu din ve dindarların üzerinde hep bir korku ve 
tehdit malzemesi olarak kullanılmıştır. Özellikle çok partili siyasi hayata geçildikten 
sonra, vatandaşlara sağlanan hak ve hürriyetler, belirli bir kesim tarafından laikliğe 
aykırı olarak nitelendirilmiş, hatta yapılan askerî darbelerin ve müdahalelerin en bi-
rinci sebebi olarak ta bu ilkenin ihlal edilmesi gösterilmiştir. 

1935 yılında Isparta’dan Eskişehir Mahkemesi'ne sevk edilen ve 120 talebesi ile 
birlikte burada yargılanan Bediüzzaman Said Nursi’ye, mahkemede bu konu ile ilgili 
görüşü sorulmuş, o da verdiği cevapta bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiş-
tir:

“Hükümetin laik cumhuriyeti, dini dünyadan ayırmak demek olduğunu biliyoruz. 
Yoksa hiçbir hatıra gelmeyen dini reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak demek ol-
duğunu, gayet ahmak bir dinsiz kabul eder. Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak 
yaşamadığı gibi, Türk milleti misillü bütün asırlarda mümtaz olarak, bütün aktar-ı 
cihanda ve nerede Türk varsa Müslümandır.

Sair anasır-ı İslamiyenin, küçük de olsa yine bir kısmı, İslâmiyet haricindedir. Böy-
le pek ciddi ve hakiki dindar ve bin sene kadar hak dininin kahraman ordusu olarak 
zemin yüzünde, mefâhir-i milliyesini milyonlar menâbi-i diniye ile çakan ve kılınçla-
rının uçlarıyla yazan bu mübarek milleti, ‘dini reddeder veya dinsiz olur’ diye itham 
eden yalancı dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet işliyorlar ki, Cehennemin es-
fel-i sâfilîn tabakasında ceza görmeye müstehak olurlar. Hâlbuki Risale-i Nur, hayat-ı 
içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dinin geniş dairesinden bahsetmez. Belki asıl 
mevzuu ve hedefi, dinin en has ve en yüksek kısmı olan imanın erkân-ı azimesinden 
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lerle hayatını geçirmek zorunda kalan Said Nursi, 1944 yılında sevk edildiği Denizli 
Mahkemesi’nde, devlete hâkim olan, antidemokratik zihniyet ile insan hak ve hürri-
yetlerini ihlal eden keyfi yönetimi şu şekilde anlatmaktaydı:

“İstibdad-ı mutlaka ‘cumhuriyet’ namı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına 
almakla, sefahet-i mutlaka ‘medeniyet’ ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye ‘kanun’ 
ismini takmakla hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimi-
yet-i İslamiyeye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.”

Gerçekten de Cumhuriyet yönetiminin çok uzun bir döneminde, Bediüzzaman’ın 
bu cümle ile ifade ettiği, cumhuriyet ve demokrasi ile hiçbir alakası olmayan bir yö-
netim anlayışı ve uygulamaları yaşanmış ve zaman zaman da en müstebit idareleri 
bile geçen zulüm ve haksızlıklara imza atılmıştır. Cumhurun büyük bir ekseriyetinin 
Müslüman ve dindar olduğu bir ülkede, dinî hayat, şahsî uygulamalar ve yaşantılar 
düzeyinde bile büyük ölçüde yasaklanmış her türlü fikir ve vicdan hürriyeti tam bir 
istibdat kaydı altına alınmıştır.

Din ve vicdan hürriyeti, en geniş ve en kâmil manada uygulanması gerekirken, ev-
lerin içine hapsedilmeye çalışılmış, hatta zaman zaman evlerin içine bile müdahale 
edilmiştir. Milli Eğitim Müfredatı, din ve maneviyattan tamamen arındırılmış, resmi 
yollarla din dışı bir hayat ve yaşantı teşvik edilmiş, hatta devlet görevlilerine âdeta 
dayatılmıştır.

Tesettürden koparılmak için daha önce benzerleri görülmeyen içkili toplantılara 
ve balolara kadınların katılmaları teşvik edilmiş, ikbal mertebelerinden bir bir geç-
menin yolu da mecburi olarak buralardan geçirilmiş ve bütün bunlar da millete “asrî 
bir hayat, medenî bir hayat” yaftası altında benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Milletin inanç, sosyal hayat ve ihtiyaçlarına göre çıkarılması gereken kanunlar; ta-
mamen tek adam ideolojisinin bütün toplumda egemen olması için tasarlanmış ve 
bu kanunlar çıkarılırken, benimsetilmek istenen hayat ve inanç tarzı esas alınarak 
şekillendirilmiştir. Meclislerine seçilecek milletvekilleri de, tek parti ideolojisine uy-
gun olarak, tek adamlar tarafından belirlenmiş ve göstermelik ve hiçbir demokratik 
hüviyeti olmayan seçimlerle millete tasdik ettirilmiştir.  

Meşrutiyet, Saltanat Dönemi'nde Padişahın hükümranlığına halkın oyu ile seçilen 
meclisin ortak olduğu bir rejimin adıdır. Tek adam yönetiminden ve Bediüzzaman’ın 
ifadesi ile “rey-i vahid”den milletin seçtiği mebusların halk adına yönetime ortak ol-
maları süreci başlamış ve bu önemli gelişmeye de şeriat namına sahip çıkmıştır. Daha 
sonra “meşruti monarşi” idarelerinin gelişmesi, Saltanatın kaldırılması, Cumhurbaş-
kanının da meclis veya halk tarafından seçildiği Cumhuriyet ve bir adım ötesi olan 
demokrasi kavramlarının ortaya atılması, elbette aynı mananın gelişerek devam et-

82

Said Nursi’ye Göre Meşrutiyet ve Cumhuriyet / Abdulkadir MENEK



mesinden başka bir anlam taşımamaktadır. 
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Said Nursi ve Laiklik

1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesi ile birlikte “Atatürk İlkeleri” 
adı altında Anayasa’ya konulan ve o günden beri din ile ilgili bütün tartışmaların en 
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lerle hayatını geçirmek zorunda kalan Said Nursi, 1944 yılında sevk edildiği Denizli 
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Bediüzzaman, özellikle Ezan-ı Muhammediye’nin (asm) aslına döndürülmesinden 
sonra Demokrat Parti’nin icraatları ile ilgili olarak destek beyan eden mektupları ka-
leme almış ve bazı konularda da ilgilileri ikaz ederek vazifesini yapmıştır. Konu ile ilgi-
li olarak araştırma yapanların ortak kanaati, 1950 yılı ile birlikte “Üçüncü Said” olarak 
ifade edilen yeni bir hizmet tarzı ile Eski Said ve Yeni Said’i birleştiren bir anlayışla 
iman ve Kur’an hizmetine devam etmiştir. Bir mektupta Adnan Menderes hakkında 
“İslam Kahramanı” tabirini kullanmış ve terk ettiği siyasete onun hatırı için muvakka-
ten baktığını ifade etmiştir.

1950 yılının 14 Mayıs’ında yapılan seçimden sonra da 1954 ve 1957 yıllarında 
yapılan seçimleri de Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla kazanmıştır.  Halk, demok-
rasi nimetinin farkına varmış, nimetlerinden istifade etmiş, vatandaş olmanın zevkini 
yaşamış, hak arama yollarını öğrenmiş, askerlik ve vergi dışında da devletin bazı iş-
levlerinin olduğunu fiilen görmüş ve bütün bu nedenlerden dolayı Demokrat Parti’yi 
bağrına basmıştır. 

Bu dönemde büyük bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Barajlar ve yollar yapılmaya 
başlanmış, “Tepeden bakan bir devlet anlayışı” yavaş yavaş değiştirilerek, müşfik ve 
milletin hizmetinde olan bir yönetim anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Hükümetin 
ilk icraatı olarak Ezan-ı Muhammediye (asm) asıl haliyle minarelerden yükselmeye 
başlamış, radyolardan Kur’an tilaveti ile devlet-millet kaynaşması için önemli adımlar 
atılmıştır. 

Tek parti döneminde resmi dairelerde horlanan vatandaşlar devletin asıl sahipleri 
olduklarının farkına varmış, kendilerinden biri olarak telakki ettikleri Adnan Mende-
res ve arkadaşlarını büyük bir muhabbetle desteklemeye devam etmişlerdir. Fakat bu 
durum bürokratik elitin hiç hoşuna gitmemiştir. Yıllarca horlanan, aşağılanan ve “kuy-
ruk” diye küçümsenen halkın ve köylülerin hak arayışları ve sosyal hayata aktif olarak 
katılma gayretleri, bu zihniyet tarafından hep kaygıyla karşılanmış ve bu durum sahip 
oldukları makam ve sosyal statüleri için ciddi bir tehdit olarak algılamışlardır.

Türkiye’nin bu ilk demokrasi dönemi ne yazık ki ancak on yıl kadar sürebilmiştir. 
Kendini devletin asıl sahibi olarak gören ve halkı küçümseyen bu anlayış, 1960 yılı-
nın 27 Mayıs’ında milletin hizmet için kendilerine verdiği yetki ve silahları millete ve 
onun seçtiği temsilcilere karşı kullanmış ve halkın seçtiği idarecileri alaşağı ederek 
yeni ve karanlık bir dönemi başlatmışlardır.
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bahseder.”19

Laiklik bahane edilerek kendisine yapılan baskı ve haksızlıklara şiddetle karşı çı-
kan Said Nursi: “Eğer laik cumhuriyet soruyorsanız, ben biliyorum ki, laik manası, 
bitaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişme-
diği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükümet telakki ederim”20 demiştir. 
Yine başka bir ifade ile “Nasıl ki hükümet-i Cumhuriye ‘dini dünyadan tefrik edip bi-
tarafane kalmak’ prensibini kabul etmiş; dinsizlere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi, 
dindarlara da, dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin icabatındandır”21 diyerek bu 
konudaki düşüncelerini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Fakat ne yazık ki laiklik Türkiye’de hep farklı uygulanmış, dindarların üzerine ade-
ta “Demokles’in kılıcı” gibi hep sallandırılmıştır. Bir araya gelen, sohbet eden, kitap 
okuyan, namaz kılan insanlar hakkında “Laikliğe aykırı hareket etmekten” davalar 
açılmış ve bu konuda en büyük zulme Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hedef 
olmuştur. 

Ülkede uzun yıllar gündemde tutulan ve çözülmemesi için çok büyük gayretler 
gösterilen “başörtüsü konusu” bile laiklik teraneleri ile yasaklanmış, insanların 
okuması ve devlet kurumlarında çalışması “laiklik” bahane edilerek engellenmiş 
ve çok büyük hak ve hukuk ihlalleri meydana getirilmiştir. Halkının çok büyük 
çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede dinin apaçık bir emri olan ve inanç, ibadet ve 
kıyafet özgürlüğünün çok doğal bir gereği olan bir giysiye bile laiklik bahane edilerek 
gösterilen tahammülsüzlük gerçekten çok ibret vericidir. Son yıllarda Ak Parti 
hükümetlerinin çok önemli bir icraatı olarak, başörtüsü problemi ortadan kaldırılmış, 
yalnız okuyan başörtülü kız öğrencilerin okumasının önü açılmakla yetinilmemiş, 
devlet dairelerinde de dileyen kadınların başörtülü olarak çalışmaları yasak olmaktan 
çıkarılmış, ülkemiz çok büyük bir utançtan kurtarılmıştır.

Said Nursi ve Adnan Menderes

Bediüzzaman, meşruti idarenin her zaman yanında olmuş ve halkın tercihleri-
nin ön planda olduğu yönetim anlayışlarını desteklemiştir. Hatta Hulefa-i Raşidinin 
yönetim tarzını “dindar cumhuriyet” ve onları da “dindar cumhuriyetin reisleri” 
olarak vasıflandırmıştır. 27 yıl süren tek parti yönetiminin istibdadı karşısına 
“müsbet iman hizmeti” metodu ile mukabele eden Bediüzzaman, Demokrat Parti’yi 
de alenen desteklemiştir. 

19 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 288.
20 Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 371.
21 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 299.
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Sonuç

Said Nursi, Türkiye’de çok önemli tartışmaların ve değişimlerin yaşandığı dönem-
lerde hizmet eden bir büyük mücadele ve dava adamı olarak daima ‘’müsbet hareket’’ 
metodunu seçmiş ve bütün hayatı boyunca bu metodu önemli bir prensip ve hizmet 
tarzı olarak benimsemiştir. Bununla birlikte Said Nursi bu dönemlerde yaşanan Meş-
rutiyet, Cumhuriyet ve Laiklik konularına duyarsız davranmamış ve İslam’ı da yakın-
dan ilgilendiren bu önemli konularda gerekli olan bütün zeminlerde en uygun bir 
şekilde görüş ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmemiştir. Bu şekilde müminler 
arasında bu gibi önemli konu ve kavramların yanlış anlaşılmasının önüne geçerek, 
çok büyük ve tarihî bir misyon ifa etmiştir. 
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