Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

ÆSLAM VE
DEMOKRASÆ

Æslam Dini, demokrasi ile ve ona dayanan laiklik
sistemiyle baådañr mæ?
Bu suale verilecek tek cevap vardær. O da „Hayær“
ñeklindedir. Çünkü:
1- Prensip itibariyle baådañmaz. Zira demokrasi halk
idaresi olup akla ve insan kafasæna dayanær. Æslam ise,
hak idaresidir, yani Allah idaresidir; vahye dayanær. Bir
bañka ifade ile; Ænsanæn önünde iki hukuk vardær.
Bunlardan biri beñerî diåeri ise ilahîdir. Birincisi akla
dayanær diåeri ise vahye dayanær. Biri insanæn sadece
madde ve dünya yapæsænæ, diåeri ise hem madde ve
hem de mâna yapæsænæ; ahiret hayatænæ da ilgilendirir.
Bu iki hukuk, bazæ noktalarda birbiriyle uyuñursa da
birçok noktalarda birbirine ters düñer.
Bir bañka yönden de aralarænda fark vardær. Æslam
hukuku sabittir, kalæcædær, deåiñmez; kæyamete kadar
sürüp gider. Beñerî hukuk ise deåiñkendir. Milletten
millete, devirden devire deåiñir.
Müeyyideleri de farklædær:
Kemiyyet yönünden: Beñerî hukukun tatbik ettiåi
cezalar deåiñgendir, Æslam ceza hukukunda ise hapis
cezasæ, para cezasæ, sopa cezasæ, ölüm cezasæ, sürgün
cezasæ ve kænama (yani tazir cezasæ gibi) cezalardan
ibaret olup deåiñmez ve kæyamete kadar geçerlidir.
Keyfiyyet yönünden: Biri sadece dünyevî, diåeri ise
hem dünyevî ve hem de uhrevîdir.
Demokraside kanunlar ve anayasalar ekseriyete ve
parmak sayæsæna dayanærken, Æslâm hukukunda
kanunlar Allah’æn ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine
istinad etmektedir. Bu itibarladær ki, bu iki hukuk
sistemini mukayese yapmak abesle iñtigal etmektir.
Hele hele adalet ve güzellik yönünden kæyaslandærmak
çok gülünçtür. Bu, neye benzer? Hele gelin, bir bakalæm
insan mæ daha bilgili Allah mæ? Ænsan mæ daha kuvvetli
yoksa Allah mæ? Æñte buna benzer bir ñey! Esasen
insanæn kanun yapmaya gücü yetmez! Neden? Çünkü
insan daha tam mânasiyle kendisini tanæmamñ ki! Tam
mânasiyle tanæmadæåæ bir ñey hakkænda söz sahibi
olabilir mi? Kaldæ ki, erkeklik ve kadænlæk yönünden,
hastalæk ve saålæk yönünden, büyüklük ve küçüklük,
yönünden, zenginlik ve fakirlik yönünden, iñçi ve
iñveren yönünden, amir ve memur olma yönünden,
beden yapæsæ tam ve sakat olma yönünden ve nihayet
beden ve ruh yönünden, iradede kuvvet ve za’f

yönünden, cesaret ve korkaklæk yönünden ve daha
bilemediåimiz yönlerden! Æñte bu kadar farklælæk arz
eden insanlæk idaresiyle ilgili kanun ve anayasalar
yapmak kolay bir iñ deåildir, insanæn yapabileceåi bir
iñ deåildir. Bu iñ Allah’æn iñidir. Kur’an’æn bir ayetinde
öyledir: „Yaratma da emir ve talimat verme de O’na
mahsustur?“ (Araf, 54) O, bilir, O açæklar, O haber
verir, O bildirir ve iñte bildirmiñtir.
Vesile ve gaye:
Kâinat, bütün nimetleriyle vesiledir; gaye deåildir.
Ænsanæn bütün ihtiyaçlarænæ gideren bir vesiledir. Kainatæn
yaratælæñænda, sayæsæz nimetlere sahip oluñunda gaye,
insanæn yaratanæna kul olmasæ ve O’na ibadet ve
ubudiyyette bulunmasædær; O’nun emir ve talimatænæ
yerine getirmesidir. Ve neticede O’nun ræzasænæ
kazanmak ve O’nun cennetine girip ebediyyen mutlu
olmaktær.
Anayasanæn giriñ kæsmæ:
Bundan sonrasænæ Æslâm Anayasasæ’næn bazæ
bölümlerinden alæyorum:
Görüldüåü üzere, devlet Æslam’æn dæñænda deåil,
içindedir; Æslam Dini’nin bir bölümüdür, Æslâm
hukukunun bir parçasædær. Ve, o derece ki, iman
meseleleri, namaz ve oruç gibi ibadet meseleleri, nasæl
Æslam’æn birer emri, yerine getirilmesi gereken birer
farizesi ise, devlet meselesi de Æslam’æn bir emri olup
yerine getirilmesi gereken bir farizesidir ve nihayet
müslümanlar, Æslam Hukuku’nun usul ve kaidelerine
göre Æslamî bir devlete sahip olma sorumluluåu altænda
bulunmaktadærlar...
Allah’æn mutlak hakimiyyetini ifade eden
ayetlerden birkaçæ:
„Sonra (Ya Muhammed!) seni de bir din emrinden
ñeriat’æn üzerine memur kældæk. O halde sen o
ñeriat’a tabi ol! Bilmezlerin heva ve hevesine
uyma!“ (Casiye, 18)
„Rabb’inizden size indirilen Kur’an’a uyun!
Ondan bañkasænæ dost edinip de kendisine
uymayæn! Ne kadar da az öåüt tutuyorsunuz!“ (Araf,
3). Æñte bu ve benzeri ayetler gösteriyor ki, müslüman
bir milletin, gerek maddî ve mânevî ve gerekse dünyevî
ve uhrevî bütün iñ ve muamelelerinde bañvuracaåæ
nizam, Kur’an nizamædær. Kur’an nizamændan bañkasæ
hevadær, sapæklæktær, ñeytana ve zalimlere dost olmaktær

-1-

ve nihayet öåüt ve nasihattan anlamayanlaræn iñidir.
Kim, Allah’æn indirdiåinden bañkasiyle hükmederse,
„Taåut“ ile, daha açæåæ put ile, put kanunlariyle
hükmetmiñ olur. „Taåut“ bir Kur’an terimi olup haddini
tecavüz eden, her ñeyde ukalalæk yapan kimseye denir.
Bir milletin taåutu; Allah ve Resulü’nün emrinden bañka
neye ve kime uyarlarsa, iñte odur.
Bu itibarladær ki, bir kimsenin müslüman olabilmesi
için önce taåutu, yani putu inkâr edecektir ve ondan
sonra Allah’a iman edecektir. Bakara Suresi’nin 256.
ayeti bunun bir ifadesidir.
Bu gerçeåin bir bañka ifadesi:
„Allah ve Resulü, bir iñi emrettiåi zaman, gerek
mü’min olan bir erkek ve gerekse mü’min olan bir
kadæn için caiz deåildir ki, bu emri yerine getirmede
muhayyerliåi olsun. Kim Allah ve Resulü’nün
emrini tutmazsa: Ñübhesiz ki, o apaçæk bir
sapæklækla yolunu saptærmæñtær!“ (Ahzab, 36)
Ayetten açækca anlañælmaktadær ki, Allah, kadæn veya
erkek hiçbir mü’minin kendi yolundan bañka yollara
gitmesine izin vermemiñtir. Dinlemeyip gidenleri „En
büyük sapæklækla sapætmæñ olacaklardær,“ diye
vasæflandærmaktadær.
Allah’ü Zülcelal, indirdiåi hüküm ve kanunlarla
hükmetmiyenlerin zalim, fasæk ve kâfir olacaklarænæ
beyan etmiñtir. Maide Sure’sinin 44, 45 ve 47. ayetleri
bunu anlatmaktadærlar.
Müslümanlaræn yanældæåæ fahiñ hatalardan biri de budur,
yani devlet meselesidir; dini devletten ayærma
meselesidir. Ve ñöyle derler: „Din ayræ devlet ayrædær.“
Onlara göre din, Allah’la kul arasænda bir vicdan iñidir.
Dinin dünya ile, dünya iñleriyle bir alakasæ yoktur, o,
camide olup bitendir.“
Bu fikir, Æslam Dini’nin ruhuna da aykærædær metnine de
aykærædær. Bunu hiçbir Æslam alimi söyliyemez ve bu
Æslam’a ñen’i bir iftiradr. Bærakæn Æslâm âlimini, hatta
Æslam’æ gerçek mânada tedkik eden gayr-i müslim ilim
adamlaræ bu hakikatæ itiraf etmekten kendilerini beri
alamamæñlardær. Æñte bunlardan sadece birkaçæ:
1- „Æslam, sadece bir din deåil, aynæ zamanda
siyasi bir nizamdær.“ (Dr. V. Fitzgerald, Muhammedan
Law, ch 1.P.1)
2- „Hz Muhammed, hem dini hem devleti te’sis
etti. Bu buyursunlar açæk oturuma! Hem de basæn
yoluyla!
Æñte bu cümleden olmak üzere, Türkiye’deki (27)
üniversitenin rektörüne hazærlanmæñ tebliå
dökümanlariyle birlikte açæk mektuplar gönderdik ve
bütün kuruluñlara da göndereceåiz.
Sözlerimizi burada noktalarken, Rabb’ülâlemin’den
cümleye basiretler ve hidayetler dileriz.
Lahika :
1- Biz müslüman bir milletiz. Ülkenizde
bulunmaktayæz. Kimimiz iñçi olarak, kimimiz de mülteci.
2- Sebeb ise; Mustafa Kemal’in ve Kemalistlerin

ihanet ve hiyaneti; Birliåimizi parçalamæñlar, ümmetimizi
bölmüñler, geriye kalan topraklaræmæzæ da iñgal
etmiñlerdir. Bunlar yetmemiñ gibi, dinimize de ihanet
etmiñler, „Ümmet-i Muhammed“ Gazetesi’nin açækladæåæ
gibi, dinimizin temel ve teferrüatæna (98) bomba
koymuñlar ve üstelik gereåi gibi dinimizin eåitim ve
öåretimine mani olmuñlar, icaplarænæ gereåi gibi,
yañamamæzæ yasaklamæñlardær.
3- Bütün bunlar, „Hakkæ Sahibine Æade“ ismini alan
risalenin birinci ve ikinci hülasa bölümlerinde
neñredilmiñ ve bütün bir dünyaya duyurulmuñtur.
4- Biz; müslüman olarak ve ümmet olarak hakkæmæzæ
istiyoruz. Topraklaræmæzæn iadesini istiyoruz, din hürriyeti
istiyoruz ve nihayet kemalistlerin ya tevbe etmelerini
veya cezalandærælmalarænæ istiyoruz! Ve bütün bunlar,
dinen de hukuken de ve ilmen de hakkæmæz deåil
midir?..
5- Æsterken de kaba kuvvete bañvurmæyor, terörist
bir hareket yapmæyoruz; haksæzca ve insafsæzca
milletinizi bölen, topraklarænæzæ iñgal eden ve din
hürriyetine ve insan haklaræna tecavüz eden
komünistlere karñæ yaptæåænæz gibi biz de yapmaktayæz
ve nihayet ilmen, fikren ve hukuken bunlaræ açæk
oturuma davet ediyoruz!
6- Haksæz olduklarænæ bildikleri için açæk oturuma
cesaret edemiyorlar da mahkemeler kuruyorlar;
iñkencelere tabi tutuyor, vatandañlæktan çækaræp mal
varlæklaræna el koyuyorlar. Bu da yetmiyormuñ gibi,
bañka millet ve devletlere müracaat ederek „Biz,
onlara yapacaåæmæzæ yaptæk, siz de yapæn: Ya bize teslim
edin ya da kendiniz cezalandæræn!“ diyorlar ve bu suretle
hem dövüyorlar hem de aålamaya bærakmæyorlar!..
Æñte kemalistler ve iñte biz! Binaenaleyh, bunlaræn
ñikâyetlerine kulak vermek ñöyle dursun, tel’in etmek
gerekmez mi? Nitekim: Senelerdir bunlar, yalvardæklaræ
halde Avrupa’læ topluluåuna almæyor ve almamakta da
haklædær. Çünkü, bunlarda ne hukuk anlayæñæ vardær ne
de insaf, ne din hürriyeti vardær ve ne de vicdan
hürriyeti!.. Bizde bir laf vardær: „Kediyi süre süre aslan
ettiler!“; „Ne mutlu Türküm!“ diye diye kürtlere hakaret
ettiler, zülmettiler ve sonunda daålara çækaræp silahla
mücadele etmelerine sebebiyyet verdiler!..
Allah, Âdil-i Mutlak’tær; iñte böyle yapar!..
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