İSLAM DİNİ LAİK REJİMLE BAĞDAŞIR MI?
Bu mevzuda Dr. M. Faruk En-Nebhan tarafından kaleme alınan ve Prof. Dr. Servet
Armağan tarafından da terceme edilen kitapta şu satırları okumaktayız:
„İslam dininin başlangıcından modern asra kadar İslam tarihini tetkik edecek olursak,
İslam devletinin dinden ayrılmadığını ve dinin, devletin en baş dayanağı olduğunu
görürüz.
İslam uleması, din işlerini tanzim eden hükümler arasında ayırım yapmamışlar,
onların hepsine „Şeriat Hükümleri“ ismini vermişlerdir. Dini veya hukukî ve idarî işlere
taallluk eden hükümler arasında fark yoktur. Bütün bu hükümler, şahıslar için
değiştirme ihtimali olmayan bağlayıcı hükümler olarak kabul edilmekte, insanlar
onları kendi rızalarıyla tatbik etmektedirler. Çünkü, böylece Rabb’leri kendilerinden
razı olmakta, O’nun emirlerini ifa etmiş bulunmaktadırlar.“
Mahmut Şeltut, İslam devleti hakkında açıklamasında şöyle demektedir:
„İbadet ve muamelât, ictimaiyat ve iktisat, idare ve siyaset, barış ve harp ile ilgili
İslam’ın hükümleri gösterir ki, bunlar tabi olunması vacip olan bir dindir, terkinde ve
fiilinde ferdin bir alternatifi yoktur. Ayrıca İslam’ın siyasî, ictimaî ve iktisadî
hükümlerindeki bağlayıcılık, beşerî hükümlerinkinden daha kuvvetlidir. İslam’da
sadece dine veya sadece ibadete taalluk eden herşey dindir, inanç ve ibadet ıstılahını
da İslam siyaseti diye isimlendirmek mümkündür. Ahlak ve terbiyeye taalluk eden
herşey dindir, terbiye ve ahlakı da İslam siyaseti diye isimlendirmek mümkündür.
Genel muâmelata taalluk eden herşey dindir, iktisat ve ictimaiyatı da İslam siyaseti
diye isimlendirmek mümkündür. Aynı şekilde müslümanların menfaatlerini
gözetmeye ve idare etmeye taalluk eden herşeyi devlet idaresinde İslam nizamı diye
isimlendirmek mümkündür...
İşte böylece İslam’da din, devlet ile geniş nisbette bağlıdır. Din, devletin ve idaresinin
temelidir. Dinsiz bir İslam dininin, toplumu idare ve devlet idaresinden ayrı ve uzak
olarak tasavvuru imkânsızdır. Çünkü, bu takdirde İslamiyet yoktur.“
O halde, din ile devlet ayrılığını isteyen görüş bize yabancıdır, Avrupa’dan ithal
edilmiştir, tıpkı eşya ithal edildiği gibi. Daha sonra ülkemize yayıldı ve bazıları onun
(laikliğin) doğuşu ve kaynağını araştırmadan lehinde tavır takındılar ve benimsediler.“
(İslam Anayasası ve Idare Hukuku)
İSLAM DİNİ LAİK REJİMİ KABUL ETMEZ!
Her şeyden önce şu hususu gözden uzak tutmamamız lazım:
İslam dini cihanşümûl, zamanşümûl ve hayatşümûldür. Yani bütün dünyaya şâmil bir
din olduğu gibi, kıyamete kadar gelecek olan bütün nesil ve asırlara şamil olan ve
hepsinin ihitiyacına yegane cevap veren bir dindir, bir nizamdır. Keza hayatın, hayatta
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olan insanın her türlü söz, fiil ve hareketlerini ihmal etmeyen, her birini hüküm ve
müeyyide altına alan bir din ve bir sistemdir. Hal böyle olunca, laik rejim, İslam’la
bağdaşır mı diye bir mesele kalmamıştır. Daha açığı laik rejime yer kalmamıştır.
İslam, müslümana şöyle diyor:
Senin devletin ve devlet nizamın da benim. Ben senin için geldim. Senin aradığın
ancak bende vardır. Beni devlet yönetiminden kaldırır, terk edersen ben de seni terk
ederim. Artık sen İslam kalamazsın, kâfir olursun! Beni senin için gönderen Allah, bir
gün bunun hesabını senden soracaktır. O zaman ne cevap vereceksin? Verebileceğin
cevabı şimdi söyleyebilir misin? Bir taraftan ben müslümanım de, öbür taraftan beni
beğenme, beni devlet yönetiminden kaldır! Öyle mi, seni gibi münafık?!.
Ey idare olunan! Sen de müslümanlığı kimseye verme, ondan sonra da kalk, beni
beğenmeyenleri, devlet yönetiminde bana söz hakkı tanımıyanları destekle,
arkalarından git, onları sev! Öyle mi, seni gidi zalim?!. Benden yana olmuyorsun da
beni hor görenlerden, bana hakaret edenlerden yana oluyorsun?!. Sen de yarın ruz-ı
ceza’da bunun hesabını nasıl vereceksin?!.
-----------------------------------(İslam Anayasası)
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