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Suskunluğun kırılma noktası. . .
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TAKDİM

DEMOKRASİ YALAN
ÇÖZÜM İSLAM

Hayata, İslam penceresinden bakmayan bed-
baht insanlar, pragmatik ölçüler ile menfaatleri-
ni özelden genele ya da küçükten büyüğe doğru 
tasnif ederler. Kendilerini merkeze alarak dünyevi 
kazanımlarını olabildiği kadar halka halka geniş-
letmeye çalışırlar.

Eğer Allah’ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını 
def’i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fe-
sada uğrardı. (Bakara 251)

Evet, Allah Subhanehu Teala bâtılın karşısına 
hakkı çıkartmış zalimin zulmüne engel olması için 
de Müslümanları uyarmıştır. Böylece yeryüzündeki 
fesat ortadan kalkmış, dengeler yerine oturmuştur. 
Ne zaman ki hakkı ayakta tutma gayreti, zalime 
karşı dik duruş elimizden kayıp gitti, işte o zaman 
yeryüzü ifsat oldu. Doğrular yanlış, yanlışlar doğ-
ru kabul edildi. Güzel olan (İslam) kötülendi, kötü 
olan (demokrasi) övüldü. Neticede demokrasi ha-
yatımızın vazgeçilmezi haline getirildi. Hem de 
halkı Müslüman olan bir ülkede… Oysa demokrasi 
bize ait değildir. Biz Müslümanların hayata bakış 
açısıyla taban tabana zıt bir yönetim şeklidir. Nor-
mal şartlar altında bir Müslümanın demokrasiye 
davet etmesi, onu övmesi ve onu sevmesi düşünü-
lemez. Ancak dediğimiz gibi yeryüzü bir kez ifsat 
oldu ve onun düzelmesi ancak İslam Devleti’nin 
yeniden hayat sahnesinde yer almasıyla mümkün 
olacaktır. Bununla birlikte Müslümanların demok-
rasi vakıasının gerçeğiyle yüzleşmesi kaçınılmaz-
dır. Köklü Değişim işte bu kaçınılmaz için kolları 
sıvadı ve “Demokrasi Yalan Çözüm İslam” başlıklı 
geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Bu kam-
panya çerçevesinde demokrasi gerçeğini anlatan 
videolar çekildi, resimli mesajlar yayınlandı. Ehil 
kişilerle konu hakkında mülakat yapıldı ve tabii ki 
demokrasi özel sayımız. 

Demokrasi özel sayımızda neler var?

Yazar kadromuz ve kıymetli misafir yazarları-
mız sizler için yazdı. 

Misafir yazarlarımızdan Sabiha Ateş ALPAT 
“Demokrasi ve Kadın” konulu yazısıyla, Ahmet 
KALKAN ise “Üç Çeşit Yalan Vardır; Basit Yalan, 
Kuyruklu Yalan, Demokrasi!” başlıklı yazısıyla der-
gimizde yer aldılar. 

Yine Ali BULAÇ, Hüseyin ALAN, Abdulaziz 
TANTİK ve Ümit AKTAŞ ise kendileri ile gerçekleş-
tirilen mülakatla özel sayımıza iştirak ettiler.

Yazarımız Emrah Akay demokrasiyi kökeni açı-
sından “Demokrasinin Kökeni ya da Köksüz De-
mokrasi” başlığı altında ele alırken Abdurrahim 
ŞEN onun en bariz yalanını “Bir Efsanedir, Milli 
Egemenlik” başlığı altında inceledi.

Bayram SAĞNAK demokrasiyi dinlerle muka-
yese ederken Hakan BOLAT Türkiye’nin demokra-
tik seçim sürecini yazdı.

Köklü Değişim bu ayda birbirinden ilgi çekici 
konularıyla sizlerle buluşuyor… 

Köklüdeğişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...
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06 Demokrasinin Kökeni Ya Da Köksüz Demokrasi…

Demokrasi Ve Kadın

Üç Çeşit Yalan Vardır; Basit Yalan, Kuyruklu Yalan, Demokrasi! 

Demokrasinin Ağır Bilançosu

2 Kasım 2015

Ali Bulaç

Demokrasi Ve Dinler Mukayesesi

Bir Efsanedir, “Milli Egemenlik”

Bir Anne Gözüyle Demokrasi

Türkiye’nin Seçim Sistemi

Hüseyin Alan

Ümit Aktaş

Abdulaziz Tantik

Köklü Değişim Dergisi, sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi 
de yaşanmasını esas almış bir kuruluştur. Bu cihetle Köklü Değişim, İslam’ın fikri ve siyasi 

yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İsla-
mi çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

MÜLAKAT
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Ortaçağ karanlığı denildiğinde akıl-
lara ilk gelen şey şüphesiz ki Hristiyanlık 
akidesidir. Avrupa hiçbir dönemde bu akidenin 
ilahi mesajlarını doğru anlayamamıştır. Orijinallikten 
ve doğallıktan uzak bir şekilde sonradan eklenen ya da 
çıkarılan mesajların kargaşası Avrupa toplumlarını kasıp ka-
vurmuştur. Bugün kâfir Avrupalı devletlerin İslam akidesine çomak 
sokmak için hazırladıkları sinsi planların yüzlerce katı o zaman Avru-

DEMOKRASİNİN KÖKENİ 
YA DA KÖKSÜZ DEMOKRASİ…

EMRAH AKAY
e.akay@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/emrahakayy
twitter.com/emrahakay34
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pa’sının baş belası durumundaydı. İncil’den alınan hükümler herkes için değildi. 
Aynı şekilde kitapları kendilerini memnun ve teskin edecek hükümler içermi-
yordu. Bilakis kilise kime, nasıl ve ne şekilde hüküm çıkarmak istiyorsa öyle 
yapıyor ve asla eleştirilmiyordu. Karanlık çağ kilise ve papazların yeryüzünü fit-
ne ve fesada boğduğu, toplumları ahmaklaştırıp bunu da Tanrı için yaptıklarını 
söyledikleri bir çağ idi. Dinin güçlü bir ticari hüviyet kazandığı, otoritenin korku 
ve baskı ile koruma altına alındığı bir çağ idi. Keşfeden, tefekkür eden ve mu-
hasebe eden halklara düşman olan bir çağ idi. Böylesi bir çağda halkların kısa 
süreli nefes almasını sağlamak, onları rahatlatarak şiddetli bir başkaldırıştan 
alıkoymak için bir fikir ortaya çıkardılar. Bu fikir kiliseye karşı kralın, krala karşı 
da kilisenin bekasını sağlamak üzere tesis edildi. Hem kilise kurtuldu, hem kral. 
Böylece bir toplumu uyuşmuş insanlar yığını haline getirerek iki başlı bir yöneti-
min yolu açıldı. Bu fikrin mimarı olarak gösterdikleri Hz. İsa’ya da bu iddiaları ile 
iftira attılar. Tahrif edilmiş İncil’de bu konuyu şöyle tasvir ettiler. ‘‘Ferisiler, He-
redoslular ile birlikte olarak İsa(Mesih)’i gafil avlamak için ona şöyle dediler: ‘Ey 
öğretici, sen doğru sözlüsün. Allah’ın yolunu hak ile öğretiyorsun ve kimseye de 
aldırış etmiyorsun. Çünkü sen insanların yüzlerine bakan biri değilsin. O halde 
bize söyle, bu konudaki görüşün nedir? Senin Kayser’e cizye ödemen caiz midir, 
değil midir? İsa, onların kötü niyetlerini anlayınca şöyle dedi: ‘Ey kötülüğün tar-
tışmacıları, beni ne için denemek istiyorsunuz? Bana cizye işlemini gösteriniz 
bakayım. Bunun üzerine ona bir dinar takdim edilince şöyle dedi: ‘Peki bu resim 
ve bu yazı kimindir?’ Ona Kayserindir dediler. O da şöyle dedi; ‘O halde Kayser’e 
ait olanı Kayser’e veriniz; Allah’a ait olanı Allah’a veriniz.’ O’nun bu sözlerini 
işitince şaşakaldılar, onu bırakıp gittiler.’’ (Matta 23/14-23)

Batı’nın asla birbirinden ayırmadığı laiklik ile demokrasi fikirlerinin meşrulu-
ğu için Hristiyanlık akidesine soktukları en tehlikeli dayanak bu olmuştur. Zira 
bu esas, daha sonraları yeryüzüne hâkim kılmak istedikleri kapitalist ideoloji-
nin de esası olmuştur. Dini olanı hayattan ayırınca, yöneticilik vazifesini üstle-
nen burjuvazi, yönettikleri bir kısım proletarya ile dünyevi alanda meşru zemine 
oturmuştur. Böylece yarı yarıya paylaşılan yönetim sistemi daha sonraları Hris-
tiyanlık akidesinin yetersiz ve problemli yönlerinden dolayı kilise ile bağlarını 
koparmış ve yönetimin tamamı krala bırakılmıştır. Buradan hareketle yüzlerce 
yıl sonra İslam Hilafet Devleti yıkılıp yerine dünyevi otoriteler geldiğinde de aynı 
prensipten sapılmamıştır. Hatta hükümlerini devletin baskılayıcı bir şekilde ha-
yat sahasından uzaklaştırdığı, liderlerini kendisinin seçtiği bir akide olmasını 
sağlamıştır.

‘Devlet’ kitabında Platon, demokratik yönetim tar-
zını tam bir fiyasko olarak tasvir etmiş, geleceğin en 
çaresiz fikri olarak savunmuştur. Savunmuştur diyo-
ruz zira demokrasiyi var edenler içlerinde bulunduk-
ları dönemin kısa süre de olsa uygun bir zemine otur-
masını arzu etmişlerdir. Onu bu şekilde yama olarak 
kullananlar gelecekte asla bir işe yaramayacağını da 
ifade etmişlerdir. Fransız devriminin liderlerinden J. 
J. Rousseau ‘‘Kelimenin tam manasıyla, hakikatte 
bir Demokrasi hiçbir zaman var olmadı ve var olma-
yacaktır’’ diyerek demokrasiye olan güvensizliği ifşa 
etmiştir. 

Klasik Roma’da yaşayan bir avuç insan için demok-
rasi gerçek manada bir kıymetti. Zira her fert kendi-

Batı’nın asla birbirinden 
ayırmadığı laiklik ile 
demokrasi fikirlerinin 
meşruluğu için 
Hristiyanlık akidesine 
soktukları en tehlikeli 
dayanak bu olmuştur
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sini yönetme hakkı bakımından eşit ve 
biricikti. Sonraları sömürgecilik ile artan 
nüfusun her birine aynı kıymetin veril-
mesi oldukça zorlaştı. Bu yönüyle klasik 
Roma’da tatbik edilen ‘doğrudan demok-
rasi’ yerini ‘yarı doğrudan demokrasi’ye 
bıraktı. Böylece her ferdin sahip olduğu 
yetki belli sayıdaki fertlerin tayin ettiği 
bir elçi ile kullanılmaya başlandı. Elçiler 
ile tayin edenler 
arasındaki ciddi 
ayrışma berabe-
rinde güvensizlik 
ve itaatsizliği de 
doğurunca baş-
kaca çözümler 
arayışına gidil-
di. Artık toplum 
kendini yönetme-
yecek, kendisini 
yönetecek kişile-
ri seçecektir. Bir 
bakıma vekâlet veren halk, iktidara ta-
şıdığı otoritenin çıkardığı yasalara veya 
düzenlemelere itiraz etmeyecektir. Zira 
halk en baştan bu yöneticileri tam yet-
ki ile donatmış ve belirlenen süre kadar 
rıza göstermek zorunda bırakılmıştır. 
Bu nedenle revize edilen sistem ‘temsili 
demokrasi’ adını almıştır. Bugün halen 
birçok yerde örneğini gördüğümüz sis-
tem halkların iradelerine pranga vurmak 
suretiyle darbelere ve anayasal dönü-
şümlere uğramıştır.  Demokra-
si birçok kişi tarafından farklı 
algılandığı ve kâmil bir şekilde 
yaşanamadığı için kendisini 
bertaraf edecek unsurlar kar-
şısında oldukça serttir. Hatta 
bu sertlik kendisini var eden 
faktörler ile tam bir çelişki 
oluşturmaktadır. Demokra-
si karşısında irade gösteren, 
onu hayatında tatbik etmeyen 
her kim olursa ona bir başka 
türü olan ‘militan demokrasi’ 
ile cevap vermekte ve onu ce-
zalandırmaktadır. Cezayir’de 
FIS, Türkiye’de Refah Partisi, 
Mısır’da İhvan ve Filistin’de 

Hamas oldukça demokratik yöntemler ile iş başına gelmelerine 
rağmen ‘militan demokrasi’ tarafından ihraç edilmişler ve riske 
atılmamışlardır. Bu yönüyle ‘Demokrasi koskoca bir yalan’ tezi 
haklı çıkmaktadır.

Fransız ihtilalinden sonra bağımsızlığını kazanarak var olma 
mücadelesi veren toplumlar demokratik bir hayatın hedefi ile yola 
çıkmışlar ve büyük beklentiler içerisine girmişlerdir. Fakat demok-
rasi dağıtan ağa babaları nereye, ne zaman ve hangi demokrasiyi 
götüreceğine kendisi karar vermektedir. Dolayısıyla da bu toplum-

lar monarşinin köleliğinden liberal 
köleliğe, bedenlerin işgalinden beyin-
lerin işgaline, servetlerin yok edilme-
sinden ahlaki ve ruhi kıymetlerin yok 
edilmesine doğru hızla ilerlemişler-
dir. Ayaklarındaki prangaları sökülen 
toplumlar beyinlerine pranga takıldı-
ğını bir türlü anlayamamış ve bu hal 
üzere yaşamaya devam etmişlerdir. 
Bu görevi günümüz dünyasında sö-
mürgecilik yarışına giren Amerika ve 
İngiltere’nin kusursuz bir şekilde yü-
rüttüğünü görmekteyiz. Dünya halk-

larını ahlaksızlaştırmak, dinsizleştirmek ve dilsizleştirmek için 
hangi yönetici adayının uygun olduğuna bakan bu devletler, halkı 
ona oy vermeye mecbur eder ya da bir şekilde o adayı iktidar ya-
par. İdeolojik devletler uydusu konumundaki devletlerin otoritele-
rini asla şansa bırakmaz. Bu konuda servetlerini harcamaktan çe-
kinmez, kılıçlarını çekmekten de asla tereddüt etmez. Türkiye’de 
halkın seçtiği başbakanı idam ettiren, Mısır’da hapse tıktıran, Filis-
tin’de ölüm fermanı yayınlayan işte böylesi bir niyetin amelleridir. 

Bu gidişata dur demek için yola çıkan gruplara demokrasi da-
ğıtıcılarının en güçlü cevabı onları terörün ve düşmanlığın safına 

‘Devlet’ kitabında Platon, 
demokratik yönetim tarzını 
tam bir fiyasko olarak tasvir 
etmiş, geleceğin en çaresiz 
fikri olarak savunmuştur.
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yerleştirmek olmuştur. Kimi zaman bunu açıktan yap-
tıkları gibi kimi zaman da fikirlerin ve mefhumların 
değişip, dönüşmesi yoluyla yapmışlardır. Örneğin de-
mokrasiye düşmanlık yapan bir takım zümrelere, he-
deflerine ulaşmaları için demokrasiyi en azından araç 
olarak kullanmaları gerektiğini öğütlemiş, hedeflerine 
ulaştıktan sonra da ayaklarının kaymaması adına de-
mokratik teamüllerde devam etmesini tavsiye etmiş-
tir. Sonra demokrasinin nimetinden(!) istifade etmiş, 
onun süslü koltuğunda oturmuş, konforunu damarla-
rına kadar hissetmiş, verdiği basit liderliklerden payı-
na düşeni almış böylesi gruplar başta düşündükleri 
hedefler ve araçlar konusunda tepetaklak olmuşlardır. 
Yani İslam’ı hâkim kılmak için demokrasiyi araç olarak 
kullananlar tüm bu süreçlerden sonra demokrasiyi hâ-
kim kılmak için İslami unsurları araç haline getirmiş 
ve günümüzde de örneğini gördüğümüz şekilde hede-
finden sapmıştır. Bu yönüyle demokrasi adeta A’dan 
Z’ye herkesin veya her grubun doğru ya da yanlış, hak 
veya batıl bütün zihin dünyasını kuşatmıştır. Bir taraf-
tan sömürgelerin gerekçesi, zulümlerin kaynağı ve fe-
sadın müsebbibi olduğu gibi, diğer taraftan canlarını 

O zaman demokrasi nedir? İşte köşeye sıkışan esas soru bu.

lir miydi? Peki demokrasi özgürlük ise bir toplumun 
kendi yönetimini belirleme özgürlüğü yok mu? Mesela 
biz İslami bir hayat istiyoruz demokrasi bize böyle bir 
hayatı verebilecek mi? Ya da kendi yöneticimi seçme 
konusunda irade sahibiysem seçmeme konusunda 
neden irade sahibi değilim? Oy kullanmayana neden 
ceza kesiliyor? Ya da istediğim dinin gereklerini yerine 
getirmem konusunda bana özgürlük veren demokrasi 
neden dinimin önemli bir hükmü olan cihadı uygula-
dığımda bana terörist muamelesi yapıyor? Tam tersi 
olarak dinimin yasakladığı birçok unsuru bana daya-
tıyor? Çocuklarımızın eğitimi konusunda hiçbir özgür-
lüğe yer vermeyen demokrasi onların geleceklerini de 
ipotek altına alıyor. Şimdi söyler misiniz demokrasi 
nedir?

Demokrasi en güçlü yıllarını aristokrasinin, “orta 
sınıf” da denilen proletarya üzerindeki ifsat edici gü-
cünün zayıfladığı zaman diliminde yaşadı. Zira kâfir 
Avrupalı devletlerin sömürgelerini arttırmak, ideoloji-
lerini tatbik etmek, sınıflar arasındaki düşman algısını, 
dost ve kurtarıcı algısı ile değiştirmek için elit zümre-

uğruna feda edercesine insanların idealleri ve ölçüleri 
haline gelmiştir.

O zaman demokrasi nedir? İşte köşeye sıkışan 
esas soru bu. Zira demokrasiyi var etme mücadelesi 
verenler bu soruya birbirinden farklı cevaplar vermek-
tedir. Halkın kendi kendini yönetmesi mi? Halkın ken-
disini yönetecek kişileri belirlemesi mi? Her ferdin sı-
nırsız özgürlüğe sahip olması mı? Çoğulculuk mu? Ço-
ğunlukçuluk mu? Eşitlik mi? Sosyal adalet mi? Maddi 
kalkınma mı? Hüküm yetkisini bir grup milletvekiline 
bırakmak mı? Bağımsızlık mı? Yoksa bunların hepsi 
ile bir bütün mü? Ya da hiç biri mi? Bugüne kadar bu-
nun cevabını tastamam verebilmiş birine rastlayama-
dık maalesef. İşte demokrasi de tam olarak bu. Zira 
o geleceğin problemlerini de çözmeli, belli bir kalıba 
sokulmamalı, yeri ve zamanı geldikçe kullanıma hazır 
olmalı ve tek bir tanım yapılarak önü kapatılmamalıdır. 
Tıpkı Süleyman Demirel’in dediği gibi; “Demokraside 
çareler tükenmez.” Eğer demokrasi böyle birkaç tanım 
ile kayıtlı kalsaydı; Amerika Irak’ı işgal edebilir miydi? 
İsrail Filistin’de peyderpey zulüm yapabilir miydi? Tür-
kiye Amerika’nın Ortadoğu’daki demokrasi mücadele-
sinde onunla ittifak yapabilir miydi? Arap Baharı, kâfir 
Batı’nın sinsi manevraları ile çalınabilir miydi? Suriye 
üzerine ‘Demokrasi İttifakı’nın katliam uçakları ölüm 
yağdırabilir miydi? Mısır’da halkın iradesi çalınabi-

nin otoritelerini saray dışına çıkartarak halkın içinde 
sürdürmeleri gerektiğini savundu. Böylece toplumla-
rın bozulmasını, ifsada uğramasını sağladı. Örneğin 
kerih görülen zinayı toplumun yaşam tarzı haline ge-
tirdi. Aile mefhumunu dinamitledi ve saygı-sevgi gibi 
kavramları toprağa gömdü. Kadını meta yapıp, erkeği 
itibarsızlaştırdı. Nesilleri bozarak çarpık ilişkiler icat 
etti. Hedefsiz ve amaçsız insan yığınları oluşturdu. 
Toplum mühendislerini, sosyal bilimcilerini böylesi 
amaçlar uğrunda kullandı ve başarılı da oldu. Örne-
ğin ‘halkçı zina’ dedikleri baş belasını İslam toprak-
larına kadar soktular. Sosyal bilimci Muhammed Ku-
tub “Çağdaş Fikir Akımları” adlı kitabının demokrasi 
bahsinde bu süreci şöyle tasvir eder: ‘‘Be hey yobazlar, 
sizin karşı çıkılması gerekmeyen şeylere karşı çıkmak-
tan ve itiraz etmekten başka işiniz yok mu? Sizler mutlu 
yuvaların, sevgi ve bağlılık temelleri üzerinde kurulma-
sını istemez misiniz? İşte erkek, işte kız, iki genç; pek 
yakında bunlar zaten mutlu bir birliktelik ile bir araya ge-
lecekler. O halde aralarında sevgi bağının sürekli olması 
için önceden birbirlerini tanımaları gerekmez mi? Sizler 
bu erkeğin, ancak annesi veya kız kardeşi tarafından 
görülüp beğenilen, fakat kendisinin şeklini, karakterini, 
kültürünü, olaylara bakışını hiç bilmediği sadece gerdek 
gecesinde yüz yüze geldiği bir kızın önüne getirilmesi-
ni mi arzuluyorsunuz? Ya kızın kendisine gelince, acaba 
onun hayat ortağını daha önceden tanıması ve seçerken 
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katkısının olması 
hakkı değil midir? 
Babası veya kar-
deşi tarafından 
beğenildiği ya da 
mal mevki sahi-
bi bir kişi olması 
hasebiyle uygun 
görüldüğü ama 
evlendiği ana ka-
dar tanımadığı 
erkeğe bir meta 
gibi satılması zu-
lüm değil midir? 
Böyle bir kimse 
bazen haşin ve 
katı yürekli, kalp-
sizin birisi olamaz mı? O halde arkadaşlık 
geliştirerek kızın aile kuracağı erkeği daha 
önceden tanıması en iyi yol değil midir? Çün-
kü sözünü ettiğimiz bu ön beraberlik iki kişi 
arasındaki şahsiyet kaynaşması bakımından 
masum bir arkadaşlıktır…’’

Böylesi uzun bir anlatıyı bir örnek üze-
rinde vermeyi gerekli gördüm zira demok-
rasi tıpkı anlatılan gibi halkın belli fikirleri 
ince ince işleyerek hayatına indirmeyi 
sonra onu sevdirmeyi ve en sonunda onu 
hayatının gayesi haline getirmeyi sağlaya-
biliyor. Tıpkı bunun gibi feminizmi, kadının 
üstünlüğü meselesini, 18 yaş ve ergenlik 
kavramlarını, dizi ve filmlerde pompalanan 
ahlaksızlığı, eğitim kurumlarındaki yozlaş-
mayı, yeni kariyer hedefleri gibi bir dizi iğ-
rençliği nakış nakış işliyor. Sayfalar yeter-
siz kaldığından her biri için uzun uzadıya 
örnek veremiyorum ama demokrasiyi var 
eden en önemli unsurlardan biri olan de-
mokratik seçimler vakıasını ele almadan 
da konuyu bitirmek doğru olmayacaktır.

Bilindiği gibi 1 Kasım’da tıpkı dört bu-
çuk ay önce yapılan ve hiçbir anlam ifade 
etmeyen seçimlerin bir yenisi yapılacak. 
Harcanan paraların, enerjilerin, umutların, 

beklentilerin üzeri-
ne yenileri eklene-
cek. Sonra defalar-
ca aldatılan halka 
yeni yalanlar söyle-
necek. Değişen hiç-
bir şey olmamasına 
rağmen demokrasi 
kazanmaya devam 
edecek. Çok parti-
li döneme geçilen 
50’li yıllardan bugü-
ne kadar birçok hü-
kümet kurulup, bir-
çoğu devrilmesine 
rağmen kazananın 
da kaybedenin de 

ağzından eksilmeyen cümle demokrasi olmuştur. Bütün 
siyasi partiler daha ileri demokrasi ile yola çıkmalarına 
daha demokratik bir ülke olmayı vadetmelerine rağmen 
daha da ilerisi, en ilerisi için oy istemeye devam ediyor-
lar. Dipsiz kuyu gibi kimse bu demokrasi denen şeye 
ulaşamıyor. 7 Haziran seçimlerinde halkın tercihleri ile 
dalga geçercesine bir kez daha sandığa davet ediyorlar. 
Bunu da tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi sonunda 
vatandaşlık görevi olarak sevdirerek yapıyorlar maale-
sef.

İslam ümmetinin kendisiyle, akidesiyle taban tabana 
zıt olan bu köksüz ve tarifsiz fikriyattan kurtulmasının 
vakti gelmedi mi? Bizlere düşmanlıkta yarışan böyle-
si düşünceleri benimseyerek düşmanımıza âşık olma 
hastalığından kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Demok-
rasinin koskoca bir yalan, İslam’ın ise apaçık bir gerçek 
olduğunu haykırmanın tam da yeri değil mi? Aldatıcıların 
bizleri demokrasi diye aldattığı seçimlere karşı dik durup 
tavır almamız için daha ne kadar aldatılmamız gereki-
yor? İşte demokrasi, işte demokratik seçimler, işte siz ve 
işte İslam… Seçim sizin…

‘‘Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmiş-
lerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bugünle-
riyle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok 
saydıkları gibi, bugün bizde onları yok sayacağız.’’ (A’raf 
51) 

DEMOKRASİNİN KÖKENİ 
YA DA KÖKSÜZ DEMOKRASİ…

تُْهُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا فَاْليَْوَم نَنَساُهْم َكَما نَُسواْ  الَِّذيَن اتََّخذُواْ ِدينَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغرَّ
ِلقَاء يَْوِمِهْم َهذَا َوَما َكانُواْ بِآيَاتِنَا يَْجَحدُوَن
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Meseleye girmeden önce, mevzunun etrafında döndüğü iki ta-
biri yani din ve demokrasinin tanımlarını yapmakta fayda vardır. 

Din: İnsanın kendisi ile diğer insanlar ile ve yaratıcısı ile sı-
nırlarını belirleyen ilahi kanunlardır. Yani din insan kaynaklı değil 
vahiy kaynaklıdır.

Demokrasi: İdarecilerin zulmünü 
ve bu idarecilerin din adına insanlar 
üzerindeki tahakkümlerini kırmak 
için insanlar tarafından ortaya kon-
muş bir yönetim biçimidir. Bu se-
beple sistem beşer kaynaklı olup 
herhangi bir din veya vahy ile hiç bir 
ilgisi bulunmamaktadır.

BAYRAM SAĞNAK
b.sagnak@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/bayram.sagnak.1
twitter.com/bayram1394

DİNLER VE
DEMOKRASİ 

Allah Subhanehû ve Teâlâ 
insanlığı, tarihin hiçbir döneminde 
başıboş bırakmamış, tüm 
kavimlere elçilerini göndererek 
onlardan nasıl bir yaşam sürmeleri 
gerektiğini bildirmiştir
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Allah Subhanehû ve Teâlâ insanlığı, tarihin hiçbir döneminde başıboş bırak-
mamış, tüm kavimlere elçilerini göndererek onlardan nasıl bir yaşam sürmeleri 
gerektiğini bildirmiştir. Allah’ı her konuda birlemek manasına gelen tevhit müca-
delesi, Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın ilk elçisi Âdem Aleyhi’s Selam’dan başlamış 
ve kıyamete kadar devam edecektir. 

Mücadele kelimesi burada iki konuyu kapsar. Birincisi insanın yaratıcısından 
gelen nizamlara yani emir ve yasaklara iradesini boyun büktürmesidir. Yani is-
tek ve arzularını yaratıcıdan gelen kanunlara göre yapmaya ve bunun hayatının 
tamamında devamlılığı-
nı sağlamaya gayret 
göstermesidir. İkincisi 
ve daha önemli olanı, 
yaratıcıdan gelen niza-
mı kabul etmeyip onun 
karşısında duranlar ile 
mücadeledir. Birinci 
konu insanın kendisi 
ile ilişkili iken, ikinci 
konu diğer insanlar-
la olan ilişkiyi ifade 
eder. Ve tarih boyunca 
devam eden asıl mü-
cadele tevhide boyun 
bükenler ile onun kar-
şısında olanlar arasın-
da cereyan etmektedir.

Günümüzde yara-
tıcıdan geldiği hali ile 
kalan tek din İslam’dır. 
Diğer dinler muharref-
tir. O halde mücadele 
İslam ile diğer dinler 
arasında değil, İslam 
ile küfür arasındadır.  
Çünkü küfür muharref 
dinler dahil İslam dışı 
tüm inanışları kapsa-
yan en kapsamlı tarif-
tir. Tarih boyunca Müs-
lümanlar ve özellikle 
Hristiyanlar arasında 
cereyan eden savaşları da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Savaş kararını 
veren krallar, halkı galeyana getiren ise kilise olmuştur. Kilise dini kullanarak 
bunu yapmış olsa da kararın asıl sebebi kralların ve kilisenin, öncelikli olarak 
varlık, ikincil olarak zenginlik mücadelesindeki ortak çıkarlarıdır.

Bu günümüzde de böyledir. Örnekliğini Suriye vakıasında görmek mümkün-
dür. Suriye’ye küffarın çullanmasının yegâne sebebi, zulme karşı ayaklanan 
Müslümanların mücadelelerinin hedefine, küfrün kabul etmeyeceği, tarihin her 
tarafını kaplamış olan, İslam’ın hayat nizamını temsil eden Hilafet’i koymaları-
dır. Aksi halde Müslümanlar zaten orada yaşamakta idiler. Ne zaman İslam’ın 
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bir hayat nizamı olarak gelmesini talep ettiler, o zaman küfrün nefret bakışlarını 
üzerlerine çektiler. Çünkü Hilafet onların sömürü düzenlerine son vereceği gibi, 
İslam için kapılarına kadar gidecektir. Bu, onlar için kabul edilemez en ağır ne-
ticedir. 

Demokrasi konusuna dönecek olursak;

Demokrasinin temelleri her ne kadar eski Yunan tarihine dayanıyor olsa da, 
uygulama sahasına asıl çıkışı Fransız İhtilali ile olmuştur. Kiliseye ve krallara 
karşı ortaya çıkan halk, isyanda başarılı olunca din ve krallık sisteminin oluş-
turacağı boşluğu, isyanın iplerini elinde tutanlar tarafından demokrasi ile dol-

durulmuştur. Demok-
rasi, laiklik denilen dini 
hayattan ayıran kapi-
talist nizam ile birlikte 
yürümeye başlamıştır. 
Hayat sahasında ikisi 
de birbirlerine muhtaç-
tırlar. 

Dinler ve demokrasi 
ilişkisine bakacak olur-
sak;

Din denilince -yu-
kardaki din hakkındaki 
açıklamamızı aklımızın 
bir köşesine yazmak 
kaydı ile- günümüzde 
Yahudilik, Hristiyanlık 
ve İslam akla gelmekte-
dir. İslam dışı tüm mu-
harref dinlerin insanlığı 
tüm yönleri ile yönet-
mek gibi bir iddiaları 
yoktur. Özellikle Hris-
tiyanlık tamamen ruh-
banlık temeli üzerine 
şekillendirilmiş ve dün-
yada insanlar arasında-
ki ilişkilere müdahalesi, 
birtakım ahlak dersleri 
vermekten öteye geç-
memiştir. O halde yöne-

timin esasi dayanağı olan demokrasinin bu bozulmuş dinlerle mücadelesi söz 
konusu değildir. Çünkü kulvar farkı onların çatışmasına müsaade etmeyecektir.

Oysa İslam ve kapitalist nizamın yönetimden ayrı düşünülemeyecek olan 
demokrasisi, aynı kulvardadırlar. Her ikisi de yönetime taliptir. Demokrasi halk 
adına halkın seçtiği kimseler vasıtası ile egemenliği kayıtsız şartsız halka verir-
ken, İslam egemenliği Allah’a vermiştir. Demokrasi kuvvetlerin kaynağı olarak 
yine halkı gösterirken İslam, kuvvetlerin kaynağı Allah’tır demiştir.  Dolayıyla 
mücadele kaçınılmazdır. 

Evet, günümüzde Müslümanlar ve diğer din sahipleri arasındaki mücadele-
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ye bu bağlamda bakmak gerekmektedir. Demokrasi, uygu-
lanması mümkün olmayan ütopik bir düşüncedir ve bunun 
böyle olduğunu Jean Jacques Rousseau, Eflatun ve Aristo 
gibi Batılı düşünürler dahi dile getirmişlerdir. 

O halde nedir Batı’nın bu demokrasi sevdası?

Türkiye’de de sık sık duyduğumuz bir tabir vardır. Özel-
likle İslami camianın bir kısmının dillendirdiği “demokrasi-
nin amaç değil araç olarak kullanılması” tabiri. Bu söz aslında 
tam da Batı için kullanılabilecek bir tabirdir. Kapitalist sis-
temin palazladığı sermaye sahiplerinin bu sistemi ayakta 
tutmak ve sömürü düzenlerini genişleterek devam ettirmek 
için günümüzde sarıldıkları en güzel argümandır demokra-
si. Tarih boyunca Müslümanlar için kendilerinde olan sev-
dikleri hiçbir şey istemeyen kâfir Batı’nın, yüzyılı aşkın za-
mandır Müslümanlar için ısrarla demokrasi istemeleri ne 
ile izah edilebilir? Hatta kendilerinde olan ve çok sevdikleri 
demokrasiyi biz-
lere pazarlama 
istekleri, arzuları 
ve ısrarları öyle 
boyutlara ulaştı 
ki, bu kutsal amaç 
için beldelerimizi 
bombaladılar, mil-
yonlarca Müslü-
manı katlettiler ve 
zenginliklerimizi 
sömürdüler. İşin 
acı tarafı ise, küf-
rün başını çeken 
kâfir Batı’nın habis 
planları ifşa olmuş 
iken, Müslüman-
ların yöneticileri 
başta olmak üzere 
bir kısmının hala 
demokrasi peşin-
den koşmalarıdır. 

Batı kendisinde 
olan kokuşmuş yaşam tarzını Müslümanlara sevdirmek 
için demokrasiyi bir araç olarak kullandı. Demokrasiyi ula-
şılması gereken yüce bir hedef olarak gösterdi. Kendilerine 
boyun büken siyasi figüranlar ve kanaat önderleri yetiştire-
rek bu hedefe ulaşmada en büyük yardımcılar edindi. Gö-
ğüs göğse mücadelede alt edemedikleri Müslümanları bu 
şekilde alt etmeyi başardılar. Bir İngiliz misyonerin dediği 
gibi “Bir bardak içki ve bir çıplak dansözün Muhammed’in dini-
ne uyanlara yapacağı tahribatı bin top yapamaz.”

Yüzyıllar boyunca dini alet ederek sömüren vahşi Batı, 
demokrasi ile sömürü düzeninde bir basamak ve hatta en 
üst basamağa çıkmış oldu böylece. Din güzel bir sömürü 
aracı olmakla birlikte, sömürülenler bozuk düzenin müseb-

bibi olarak dini gördüler. Ve dine düşman ke-
silerek O’nu hayattan uzaklaştırmak için çaba 
gösterir oldular. Lakin demokratik düzende 
egemenlik ve hâkimiyet bizzat halka verildiği 
için hatalar her zaman sistemin kendisine de-
ğil yöneticilere atfedildi. Bu sermaye sahipleri 
tarafından oluşturulmuş sinsice bir tuzaktır. 
Her seferinde halkın önüne kendilerine hiz-
met edecek yönetim kadrolarını koydular. Ama 
bunu öyle ustalıkla yaptılar ki halk bu yöneti-
cileri her zaman kendilerinin seçtiklerini san-
dılar. Bu amaç uğrunda din kullanılması ge-
rekiyor ise onu kullandılar. Özgürlükler, insan 
hakları vs, amaçları doğrultusunda kendilerine 
hizmet edecek her argümanı ustaca kullanma-
sını bildiler. 

Esasında hiçbir dinin demokrasi ile yakın-
dan uzaktan alakası yoktur. Efendilerimiz İsa 
ve Musa Aleyhimu’s Selam kendilerine tebliğ 
edilen dini muhataplarına eksiksiz iletmişler 
ve onlardan Rablerinden gelen emir ve yasak-
lara boyun bükmelerini istemişlerdir. Onlar 
dahil olmak üzere hiçbir peygamber muhatabı 
olduğu kavmin başıboş kalmasını istemediği 
gibi, kanun koyucunun Allah olduğu konusun-
da ısrarcı olmuşlardır. Zaten mücadelenin te-
melinde de bu yok mudur? 

Fakat onların bu mücadelelerine zamanları-
nın güç sahipleri tüm güçleri ile engel olmaya 
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çalışmışlardır. Günümüz mücadelesinde ise dünyaya yön veren sermaye 
sahipleri demokrasi yalanı başta olmak üzere gerektiğinde din kartını öne 
sürmekten çekinmemektedirler. Bu bağlamda günümüz mücadelesi halkın-
da kimi zaman onların ortaya koyduğu bu tuzaklara meyletmenin neticesi 
çetindir. 

Bu yazımızda demokrasinin 
getirdiği özgürlükler ve bunla-
rın İslam’a olan tezatlığından 
bahsetmek istemiyoruz. Çünkü 
bu konuda şimdiye kadar sayı-
sız makaleler yazılmıştır. Anlat-
mak istediğimiz demokrasinin 
bir din olmadığı ve hatta hiçbir 
din ile bir bağlantısının da bu-
lunmadığıdır. Ancak yüce he-
def olarak altın tepside sunu-
lan demokrasinin gücü elinde 
bulunduranların günümüz sö-
mürü araçlarının zirvesini teş-
kil ettiğidir. Batı hayranı, hay-
vanlar gibi sadece içgüdüleri 
ile yaşamaya programlı nesiller 
demokrasi eli ile yetiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Öyle ki kardeş-
lerinin kanları ile beslenen Batı-
ya hayranlık duyabilen nesiller. 
Kendi tarihlerinden çok onların 
tarihlerini, kendi coğrafyaların-
dan çok onların coğrafyalarını, 
kendi önder şahsiyetlerinden 
çok onların değer verdiği ahlak-
sız şahsiyetlerini iyi bilir hale 
gelen bir nesil. Ümmet yavaş 
yavaş ısınan bir suya atılan 
kurbağa misali farkında olmadan bunları yaşamaktadır.

At ve it izinin birbirine karıştığı günümüz dünyasında, İslam ümmeti Ba-
tı’dan nelerin alınıp nelerin alınamayacağı konusunda bocalamaktadır. Ha-
darat ve medeniyet meselesi ile izah edilen bu hususun netleşmesi elzem-
dir. Çünkü alınması gereken sadece medeniyet olması gerekirken, bundan 
daha ziyade yukarda zikredilen meselelerin temelini oluşturan ve çöküntü-
nün asıl sebebi Batı hadaratının alınması için kapıların sonuna kadar açıl-
masıdır asıl problem.

İçinde İslam’dan küçücük kırıntılar da olsa herhangi bir kimsenin dahi 
basit ama ilkeli bir bakışla görebileceği bu meselede hala ve özellikle de-
mokrasi İslam’dandır söylemlerini dillendiren hatta demokrasiyi almakta bir 
sakınca görmeyen, demokrasiyi bir araç olarak kullananlar ya çok cahildirler 
ya da çok büyük haindirler. Vesselam…

DİNLER
VE DEMOKRASİ

At ve it izinin birbirine karıştığı 
günümüz dünyasında, İslam 

ümmeti Batı’dan nelerin alınıp 
nelerin alınamayacağı konusunda 

bocalamaktadır. Hadarat ve 
medeniyet meselesi ile izah edilen 

bu hususun netleşmesi elzemdir. 
Çünkü alınması gereken sadece 

medeniyet olması gerekirken, 
bundan daha ziyade yukarda 

zikredilen meselelerin temelini 
oluşturan ve çöküntünün asıl 

sebebi Batı hadaratının alınması 
için kapıların sonuna kadar 

açılmasıdır asıl problem
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Allah’a hamd olsun. O’nun elçisi 
Hz. Muhammed’e salat ve selam 
olsun. Ve Yine selam Peygamberin 
izini tavizsiz sürdüren mü’minlerin 
üzerine olsun.

İnsanı bir kadın ve bir erkekten 
yarattığını söyleyen Rabbimiz haya-
tın amacını yalnızca kendisine kul-
luk olarak bildirmiştir. 

SABİHA ATEŞ ALPAT
sa.alpat@kokludegisimdergisi.com

DEMOKRASİ 
VE KADIN

İnsanı bir kadın ve bir erkekten 
yarattığını söyleyen Rabbimiz 
hayatın amacını yalnızca kendisine 
kulluk olarak bildirmiştir
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ُدُونِ َعْب ِي ِْنسَ إِالَّ ل َاإل َقْتُ الْجِنَّ و َل َا خ وَم

“Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” (Zariyat 56) Kulluk, hayatta her ne 
yapılıyorsa yapılan işi kulluk bilinciyle Allah’ın em-
rine göre ve Allah rızası için yapmaktır. Yani Kulluk 
hayatın her alanını kapsar bireysel ibadetler, karşı-
lıklı ilişkiler, ticaret, siyaset ve sosyal hukuk. Sosyal 
bir varlık olan insanın cemiyette varlığını, namusu-
nu, izzetini, şerefini ve hukukunu insan onuruna 
yakışır bir şekilde sürdürebilmesi için mutlak su-
rette bir otoriteye, yönetime ihtiyacı vardır. İşte bu 
nedenledir ki din vaaz eden Allah, hayatın her alanı 
için hükümlerini göndermiş ve dinin bir yaşam şek-
li olduğunu beyan etmiştir.

İslam ibadi, ahlaki, ticari, siyasi ve hukuk yö-
nüyle hayatın her alanında hâkimiyetin yalnızca 
Allah’ın olduğu bir hayat nizamıdır. “La ilahe İlla 
Allah” cümlesi bu anlamı içine alan anahtar, öz bir 
kelimedir. Tüm peygamberlerin çağrısı bu anlama 
yöneliktir. Zaten beşer ideolojilerin sahipleri de ge-
nellikle Allah’ın varlığını, birliğini, özel ibadetleri, ah-
laki kuralları kabul etmiş siyasi ve hukuk alanında 
Allah’ın gönderdiklerini kabullenmemişlerdir. Tev-
hit çağrısı Hz. Âdem’den bu yana hep aynı çağrıy-
dı. Oysaki insanlık tarihinde küfrün adı hep değişti, 
lakin mahiyet elbette değişmedi. Adı her ne olursa 
olsun sistem vahye dayanmıyorsa onun adı küfür 
sistemidir ve küfür tek millettir. Tevhit kelimesine 
karşı çıkarken bilinçli karşı çıkan küfür ehli haya-
tın tamamında hâkimiyeti Allah’a has kılmak iste-
medikleri için karşı çıkmışlardır. İmanın karşısında 
küfrü tercih edenlerinde halkları yönetmek gibi bir 
iddiaları vardır. İşte bu nedenle İslam nizamı ile 
demokrasi düzeni birbirinden çok farklıdır. Tevhit 
dinini kabul edenler Allah’ın emirleri, onun koydu-
ğu kural ve kanunları kabul eder ve öyle yaşarlar. 
Demokrasilerde çoğunluk, halk tarafından seçi-
len, kendi çıkardığı kanunlara göre halkı yönetir. 
İslam’da başa gelenler de İslam nizamına uymak 
zorundadırlar. Yöneticinin arzu edip istediği bir şey, 
İslam’da kanun olmaz. İslam’da kanun, Allah’ın 
Kur’an’da emrettiği şeyler olup bu da şura yoluyla 
elde edilir. Kaynak ise Kur’an ve sahih Sünnet’tir.

Demokrasi ve Kadın

Önce demokrasinin çıkış noktasını hatırlamak-
ta fayda var. Bilindiği gibi Demokrasinin çıkış yeri 
Yunanistan’dır. Halk hükümeti manasına gelen bir 
kavramdır. Eflatun gibi Yunan filozofları tarafından 
idare tarzı olarak belirlenmiştir. İnsanın insana ta-
hakkümü, insanın insan üzerinde egemenliğini ku-
rup ilahlaşmasını sağlayan diğer ideolojilerden ma-

Bilindiği gibi 
Demokrasinin 
çıkış yeri 
Yunanistan’dır. 
Halk hükümeti 
manasına gelen 
bir kavramdır. 
Eflatun 
gibi Yunan 
filozofları 
tarafından idare 
tarzı olarak 
belirlenmiştir. 
İnsanın insana 
tahakkümü, 
insanın insan 
üzerinde 
egemenliğini 
kurup 
ilahlaşmasını 
sağlayan diğer 
ideolojilerden 
mahiyet olarak 
farkı yoktur
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hiyet olarak farkı yoktur. Kaldı ki bir Yunanlı 
filozof olan Aristo demokrasiyi tenkit eden-
lerin ilkidir. Ve şöyle der: “Demokrasi avamın 
egemenliğidir. Yöneticilerin ‘Kendi çıkarlarını 
sağlama’ temeline dayanır.” 

M e v d û -
dî’ye göre ta-
rihî arka-pla-
nı ve felsefî 
temeli itiba-
riyle demok-
rasi İslâm ile 
bağdaşmaz; 
demokraside 
mutlak öz-
gür bireyler, 
ulus-devletin 
vatandaşları, 
halkın kayıt-
sız şartsız 
hâkimiyeti ve 
ilahî irade-
den (dinden) 
b a ğ ı m s ı z 
yönetim söz 
konusudur. 
İslâm ise her 
biri Allah’ın 
yeryüzünde 
halife kıldığı mü’minlerin, içlerinden en iyi olanı seçerek işbaşına getirmelerini, 
onu denetleyerek ilahî iradeyi gerçekleştirmesini sağlamalarını öngörmektedir. 
Kısacası hâkimiyeti, hükümleri Allah’tan almayan her sistem İslam nazarında kü-
fürdür ve ret edilir. Müslümanların sosyal sorunlarına demokratik usullerle çözüm 
aramaları kabul edilir değildir. Zaten insan menşeli olan beşer ideolojilerin sosyal 
adaleti sağlamaları mümkün değildir. Bu beşerî bir sistemi İslam ile boyamaktır. 
Şunu unutmayalım ki; İslamî Sosyalizm, İslamî Kapitalizm, İslamî Demokrasi vs. 
gibi iddialar, Allah-u Teâla’ya eş koşmaktır. Ve şüphe götürmez küfürdür. İslam 
tamdır, hiçbir beşerî sisteme ihtiyacı yoktur.

Kısacası çoğunluğun seçtiklerinin halkı yönetme şeklidir demokrasi. Oysaki 
çoğunluk her zaman hakkı ifade etmez. Esasında konu kadın ya da erkek de de-
ğildir. Konu hak ve batıl konusudur. İman ve küfür konusudur. Tevhit ve şirk konu-
sudur.

Tarih boyunca İslam karşıtlarının malzeme olarak kullandıkları hususlardan 
birisi kadın konusudur. Hakikate gözleri kapalı, kalpleri mühürlü olanlar serma-
yelerinin katlanarak artması için kadını, kapitalist sistemlerin (aslında tüm küfür 
sistemlerinin) vaz geçilmez malzemesi yaptılar. Zevklerine daha çok hitap etmesi 
için özgürlük diyerek pervasızlaştırdılar kadını. Cinsiyeti dâhil ne varsa kendine 
ait istediği gibi kullanmanın adına özgürlük dendi. Tarih boyunca şekli değişse de 
istismar edilmesi değişmedi. Ailelere, Kadın erkek eşittir diyerek düşürdüler ateşi. 
Evde roller değişti ve boşanmalar tavan yaptı. Demokrasinin de bu bağlamda di-
ğer beşer ideolojilerinden bir farkı yoktur. Demokraside kadın daha fazla istisma-

Oysaki çoğunluk 
her zaman hakkı 
ifade etmez
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rın adıdır! Demokrasi kadının daha fazla 
emeğinin, kadınlığının sömürülmesinin 
adıdır. Kadını iki husus asıl haklarından 
mahrum bırakmıştır. Birisi Kur’an’da 
“Atalar dini” diye tarif edilen vahye uyma-
yan örf ve gelenekler, diğeri ise buna tep-
ki olarak çıkarılmış adına medeni haklar 
denilen fıtrata uymayan asıl köklerinden 
koparan soysuzlaşma. Gelenekten gelen 
kuralları dinden zannedip, gelenek üze-
rinden din düşmanlığıyla göz boyadılar. 
Dinin özünün okunmasının yasak oldu-
ğu dönemlerde yetişenler de gerçekten 
din kadını kısıtlıyor sandılar ve ne acı ki 

geleneklerin dar alana sıkıştırdığı kadını 
demokrasiyle özgürleştirdiler(!). Artık evinin dışında her yerde kadın 
var oldu. Peki, ne oldu? Tecavüz, kadına şiddet, kadın istismarı, neslin 
bozulması toplumsal kaos, terör. Bütün bunların sebebi nedir? Vahye 
uymayan yönetim şekilleri ve belirlediği haklar değil mi?

Şimdi sormak istiyorum: Kadını yaratan mı onun ihtiyacı olanı iyi 
bilir yoksa Yunanlı filozof mu? Ve yine yönetim şeklini Allah mı iyi bilir 
yoksa Yunanlı filozof mu?

ّهُ َنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الل َأ قُلْ أ

“De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?”(Bakara 140)

Allah’ın hükmü mü yoksa insanın çıkardığı kanun mudur iyi olan?

ِنُونَ ِّقَوْمٍ يُوق ًا ل ّهِ حُكْم َبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الل َّةِ ي ِي  َاهِل َفَحُكْمَ الْج أ

“Onlar, cahiliye dönemi hükmünü mü arıyorlar? İyice bilen bir top-
lum için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim vardır?” (Maide 50)

Kadın ya da erkek olsun Allah’ın koyduğu haklar insanın dünya ve 
ahiret saadeti içindir. 

İman eden bir topluluk için Allah’tan başka hüküm koyan yoktur. 
Hakikat budur, gerisi ise zandan/yalandan ibarettir.

Ve İman eden bir kadın ve erkeğin başka bir hükme yönelmeleri 
asla söz konusu olamaz:

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اللَّ
بِينًا َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضَلًال مُّ اللَّ

“Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiği zaman mü’min erkek ve 
mü’min kadının, artık dilediği gibi davranma hakkı yoktur. Kim Allah’a 
ve elçisine karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzap 36)

DEMOKRASİ 
VE KADIN
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Belli bir harf dizgesinden ibaret, işittiğimizde ku-
lağa hoş gelen bir fonetiğe sahip her sözcük hakiki 
anlam taşımaz. Bazen bu tür sözcüklerin üçü beşi 
bir araya getirilerek büyük anlamlar yüklenen cüm-
leler kurulur, önermeler de bulunulur. Lakin derin ve 
etraflı düşündüğümüzde bu sözcük dizinlerinin ve 
onlarla oluşturulan cümlelerin kendi kalıplarının dı-
şında gerçekliklerinin olmadığı, algılanabilir bir ger-
çekliğe tekabül etmediği hemen anlaşılıverir. Mito-
lojilerde kendisine binbir mana yüklenen efsanevi 
“Zümrüdü Anka” gibi. Dünyanın üç kez yıkılışına 
tanık olmuş olan bu kuş tüm zamanların bilgisine 
sahiptir, bir uçuşa kalktığında bilgi ağacının yap-
rakları titrer…1 Bu efsane böyle devam eder gider. 

İnsan zihni, önermenin bina edildiği ilk sözcü-
ğün dış dünyasında bir gerçekliğe tekabül edip 
etmediğini ıskalamaya dursun hemen hikâyenin 
cazibesine kapılır, bir varsayıma gerçeklik payesi 
yükler ve hatta kendisini bu vehimden (rüyadan) 
kurtarmak isteyenlere düşman bile kesilir. Gerçek-
likle ilgisi olmamasına rağmen mitolojilerin insan hayatında yadsı-
namayacak ölçüde yer tutması en azından bu gerçeği doğruluyor. 

ABDURRAHİM ŞEN
a.sen@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/abdurrahim.sen.58
twitter.com/abdurrahimsen

BİR EFSANEDİR,
“MİLLİ EGEMENLİK”

İnsan zihni, 
önermenin 
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sözcüğün dış 
dünyasında bir 
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edip etmediğini 
ıskalamaya dursun 
hemen hikâyenin 
cazibesine kapılır
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İşte bu efsaneden birisi de “millet/ulus egemenliği” 
efsanesidir. Modern devlet öncesi dönemde yüzyıllar bo-
yunca, iktidarlar, imparatorlar ve krallar teokratik düşün-
ceyle konumlarını meşrulaştırıyorlardı. Modern dönemle 
birlikte adına “ulusal egemenlik” denen yeni bir mit ve ef-
sane üretildi. Duguit’in varsayım olarak nitelendirdiği her 
iki meşrulaştırıcı argüman da bilimin kanıtlayamayacağı 
mistik bir özlemi ifade etmektedir. Fakat bir şekilde 19. 
yüzyıl insanları tıpkı orta çağda yaşayan atalarının, kralın 
tanrı ya da tanrının doğrudan yetkilendirdiği kişi olduğu 
inancına gösterdiği ateşlilikle buna inandılar.2 Aslında bu, 
bir süredir palazlanmakta olan burjuvanın, gelişmesinin 
önündeki en büyük engel olarak gördüğü kilise otorite-
sini ve krallıkları devirerek egemenlik tahtına kurulmak 
için uydurulmuş bir efsaneydi. Kendi kendisinin egemeni 
olduğuna inandırılan halklar ayaklandırıldılar ve semirip 
sömürmesi için burjuva önündeki engeli, en büyük feodal 
yapı Kilise ve kilisenin desteklediği Krallıkları devirdiler. 

 Avrupa’da siyasal iktidara meşruiyet kazandıran dinin 
hayattan ayrılması sonucunda bir meşruiyet krizi belirdi. 
Bu krizin aşılabilmesi iktidarın kendisini dayandıraca-
ğı yeni ve halk kitlelerince kabul edilebilir bir gerekçeyle 
mümkündü. İşte tam bu nokta tıpkı skolastik çağda üre-
tilen tanrı-kral efsanesine benzer halk-kral ya da halkın 
tanrılaştırıldığı bir efsane doğdu. Bu, “ulusal egemenlik” 
efsanesiydi. Hobbes, Locke ve Rouasseue gibi teorisyen-
lerin geliştirdiği “toplum sözleşmesi” teorileri hep bu efsa-
nenin inandırıcılığını kanıtlamak için üretilmiş teorilerdir.

Efsane diyoruz, çünkü milli egemenlik düşüncesinin 
dayandırıldığı “genel irade” ya da “millet iradesi” terkibi-
nin dış dünyada tekabül ettiği bir gerçekliği yoktur. Hatta 
Fransız teorisyen Duguit’e göre “genel irade”nin gerçekli-
ğine ilişkin yapılan izahatların teokratik düşünceyi kanıt-
lamak için yapılan metafizik açıklamalardan daha fazla 
değeri yoktur. Bu açıklamalar saf sofizmdir ve hiçbir şey 
kanıtlamaz. Ona göre modern sosyoloji ulusun kişisel 
gerçekliğini kanıtlamayı hiç denemedi. Bu durum modern 
düşüncenin de, skolastik çağdan kendisini kopyalayarak 
dogmaya saplandığı anlamına gelmektedir. Duguit, “milli 
irade”, namı diğer “ulusun egemenliği” kavramının pozitif 
bilim açısından kesinlikle kanıtlanamaz olduğunu iddia 
ediyor. Milyonlarca kişinin aynı anda aynı şeyi düşünüp 
istemesinden milyonlarca, fakat bireysel istemenin dışın-
da, onlardan ayrı ve onlara üstün tek ve toplu bir iradenin 
bulunduğu sonucu çıkarılamaz.3 İrade ferdîdir. Zira insan 
eylemleri belirli bir sinir sistemi sayesinde duyuların al-
gıladığı şeyler üzerinde karar verme sürecini ifade eder. 
Toplum ya da millet iradesi dendiğinde iradenin nispet 
edildiği toplumun fertleri, bir ve tek sinir sistemi ile birbi-
rine bağlı organik bir bütün değildir. Bundan dolayı “millet 
iradesi” dolayısıyla “ulusun egemenliği” diye bir şeyin va-
kıası yoktur. İrade ferdîdir. 
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Ayrıca millet kavramının, geçmiş ve gelecekteki kuşakları da içine alan soyut bir varlığı anlattığı söylen-
mektedir. Bu durumda iki esaslı soruya cevap verilmesi gerekir: 1. Fizik varlığı olmayan soyut bir varlıkta irade 
nasıl ortaya çıkacak. 2. Fizik varlığı olmadığı halde ve sadece hali hazırda yaşamakta olanları değil, geçmişte 
ölmüş kişileri ve hatta ileride doğacak olanları da kapsayan soyut bir bütünün iradesinden söz etmek müm-
kün müdür?

Bunun koskoca bir ütopya olduğunu fark eden batılı teorisyenler soyut “millet iradesi” yerine “somut” ol-
duğunu düşündükleri “halk iradesi” kavramını geliştirdiler. Lakin bu da açığı kapatmaya elverişli değildi. Zira 
bu durumda da şu sorular gündeme gelmektedir: 1. Halk dediğimiz toplumsal formasyon, bebeği, çocuğu, 

Bunun koskoca bir 
ütopya olduğunu fark 

eden batılı teorisyenler 
soyut “millet iradesi” 

yerine “somut” olduğunu 
düşündükleri “halk 
iradesi” kavramını 

geliştirdiler

genci, yetişkini ve yaşlısı ile yaşayan somut bir top-
lamı ifade etmektedir. Batılı teorisyenlerin öne sür-
düğü kolektif irade genç, yaşlı, özürlü, seçmen yaşı-
na gelmemiş topyekûn bir kategoriyi anlatır. Oysa 
bunların hepsi seçimlere katılmaz. Seçimlere ancak 
seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlar katılabilir. 

Ayrıca halkın egemenliğini yansıttığı ve temsil-
cilerine teslim ettiği düşünülen “seçim” meselesi 
de spekülatif bir olgudur. Şöyle ki, milletvekillerini, 
seçmek için sandığa giden halk gerçekten vekille-
rini kendisi mi seçmektedir? Yoksa parti başkanları 
tarafından daha önceden seçilmiş vekilleri onayla-
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makta mıdır? Sonra tâbi oldukları parti programı ve lider sultası gerçeği göz önünde bulundurulduğunda 
seçilen bu vekillerin kaçı bütün bunları aşarak vekili olduğu halkın çıkarlarını temsil görevini yerine getir-
mektedir? Bir bölgeden ya da bir partiden seçilen bir vekilin tüm milletin vekili olduğu söylenmektedir. Söy-
lem düzeyinde de olsa ideolojik ve parti programları açısından uç kutuplarda yer alan partilerin vekillerinin 
diğer partiye oy vermiş seçmen kitlesini temsili nasıl gerçekleşecektir? Bir de kimi zaman bir partinin tek 
başına iktidar olması için %30 küsur bir oy oranı yeterli olabilmektedir. Bu durumda geri kalan (özellikle 
düşünce ve beklentiler açısından farklı bir uçta duran) %70’lik “milli irade”nin temsili nasıl sağlanmaktadır? 
Bazen de partilerin aldığı oy oranları tek başına iktidar olma imkânı vermemektedir. Birbirlerine zıt dünya 
görüşlerine sahip partilerin koalisyon kurması durumunda, sandığa giderken her birinin gönlünde bir asla-
nın yattığı milletin iradesine ne olmaktadır? 

Diğer bir soru şudur: Mevcut seçenekler içinde iradesine uygun parti bulamadığı için seçime hiç katıl-
mayanların -onlar da millet/toplumdan bir parça olduklarına göre- temsili nasıl gerçekleşecektir? Özellikle 
topluma sunulan seçenekler içinde yer alan partilerin tüzüklerini, politikalarını, iktidara geldiklerinde ic-
raatlarını, muhalefetteyken muhalefetlerini kısmen dahi dine dayandırmalarını imkânsız hale getiren bir 
konjonktürde, siyaseti kısmen dahi dinden ayrı düşünemeyen Müslümanların iradesinin temsili nasıl ger-

çekleşecektir?

Bütün bunlar bir tek gerçeği açığa çıkarmaktadır ki o 
da şudur: seçimler sonucunda beliren ne millî iradedir, 
ne de halk iradesidir fakat sadece seçimde oy kullanmış 
olan seçmen çoğunluğunun “fiziki”, “gerçekliği olan”, 
“bir”, “tek” şahsın liderliğini/egemenliğini onaylamasıdır.

Daha ötesi küreselleşen dünyada milli devletlerin an-
gaje oldukları uluslararası hukuk ve sistemler göz önün-
de bulundurulduğunda millet egemenliğine ne olmak-
tadır? Ekonomik, siyasi, sanayi ve teknolojik açılardan 
birbirine görece üstün olan milletlerin hangisinin ege-
menliği diğerine göre geçerli, baskındır? Diğerine göre 
kimi niteliklerinden dolayı gelişmiş sayılan milletler kar-
şısında görece daha zayıf durumda olan milletlerin ege-
menliği söz konusu mudur? Örneğin siyasi alanda BM, 
askeri sahada NATO, ekonomik anlamda IMF ve Dünya 
Bankası gibi küresel kurumlar yer kürede yaşayan her 
bir “millet”in kaderini belirleyecek çok hayati kararlar al-
maktadırlar. Bu kurumların karar mekanizmalarında et-
kin milletlerin üçü beşi geçmediği düşünüldüğünde geri 
kalan yüzlerce devletin/milletin egemenliğinden söz 
edilebilir mi? Kaldı ki bu devletlerin, bırakın dış politikayı 
ulusal politikalarında da sözü edilen küresel kurumların 
egemenliği/baskısı altında olduğu herkesin kabul ettiği 
bir gerçek iken, gerçekten millet/ulus egemenliğinden 
söz edilebilir mi?

Aslında yaşanan tam bir illüzyondur. Gerçek ise şu-
dur: Bir takım “gerçek/somut” kişilikler kullanmak iste-
dikleri iktidara meşruiyet katmak için bunu “soyut/haya-
li” bir varlıkla “millî egemenlik” kavramıyla perdelemiş-
lerdir. Diğer bir ifade ile “somut kişiler” egemen pozis-
yonlarını gerekçelendirmek için “soyut bir egemen” icat 
etmişlerdir. Bu soyut/gölge kavram sayesinde iktidarda 
olanlar hep kendi egemenliklerini giz(em)li hale getire-
bilmişlerdir. Esasında “gerçek” egemenlerin, milletin 
“temsilcileri” olduklarına sürekli gönderme yapmaları da 

Ayrıca halkın 
egemenliğini 
yansıttığı ve 

temsilcilerine teslim 
ettiği düşünülen 

“seçim” meselesi 
de spekülatif bir 

olgudur. Şöyle ki, 
milletvekillerini, 

seçmek için sandığa 
giden halk gerçekten 
vekillerini kendisi mi 
seçmektedir? Yoksa 

parti başkanları 
tarafından daha 

önceden seçilmiş 
vekilleri onaylamakta 

mıdır?
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“millet iradesi” terkibinin gerçekleşmesinin imkân-
sız olduğunun kanıtıdır. Zira “milli irade” o kadar 
hayalidir ki, hayalet gibi bir türlü ortaya çıkamaz, 
bundan dolayı temsilcilere “gerçek şahsiyetlere” 
ihtiyaç duyar. İster temsilci ister başka bir sıfatla 
olsun “egemenlik” bir kez gerçek kişiliklere kalınca 
artık “milli egemenlik”ten söz etmek mümkün de-
ğildir. Bundan sonra anlatı tamamen bir efsaneye 
dönüşecektir. İşte “milli egemenlik” terkibinin “Kaf-
dağı” ya da “Zümrüdü Anka” gibi ulaşılamayan ve 
kimsenin görmediği gerçek bir efsane/yalan olma-
sı buradan kaynaklanmaktadır. 

Bundan dolayı Bertrand de Jouvenel (1903-
1987), İlahi egemenlik teorisine karşı halk ege-
menliği teorisinin mimarı sayılan Marsilius’un4 
(1275-1343) bu teorisini tamamen b i r 
ütopya ve aldatmacalık ola-
rak nitelemektedir. Hal-
ka, bu haşmetli otori-
te, onu adım adım, 
safha safha, bir 
despota terk et-
mesi için bah-
ş e d i l m i ş t i r. 
Örneğin “milli 
egemenl ik ” 
k u r a m ı n a 
kaynak teşkil 
eden toplum 
sözleşmesi ku-
ramcılarından 
biri olan Hobbes 
(1588-1679), ilahi 
hükümranlık kavra-
mının en etkin olduğu 
on yedinci yüzyıl ortalarında, 
mutlak monarşizmin ateşli bir savu-
nucusuydu.5 Saint Simon (1760-1825) millet ege-
menliği deyiminin, yalnızca teokratik egemenlik 
anlayışına karşı bir anlam ifade ettiğini; ikisinin de 
yalnızca birbirlerine karşı kıymetlerinin olduğunu 
ifade etmektedir. Yani Simon’a göre “millet ege-
menliği” dine dayanan ve bu yönüyle “dogma” ola-
rak nitelenen din devletini hükümsüz kılmak için 
üretilen modern bir dogma, ilkinden daha büyük 
bir yalandı. Auguste Comte’a (1789-1857) göre ise 
“halk egemenliği” denen şeyin baskıcı bir mistifi-
kasyon yani halkları manipüle etmek amaçlı ger-
çeğin çarpıtılmasıydı; eşitlik ise iğrenç bir yalan.6 

  Bu bağlamda aslında ortada olan bir demokra-
si kandırmacasıdır. Dünyanın sözde en demokrat 
ülkesi ABD’de (2008) mali kriz patlak verdiğinde 

kimi banka ve şirketlerin zararlarının karşılanması 
için Amerikan senatosunda 800 milyar dolarlık des-
tek paketi görüşülürken Amerikan halkı, doyumsuz 
birkaç şirketin zararının faturasını neden biz ödüyo-
ruz diye isyan ettiğinde ABD Başkanı, kapitalist ideo-
lojiyi dünyanın gözünün önünde tartışmaya açama-
yacaklarını ifade edebilmişti. Bu açıklama iktidarda 
bulunan ve fakat belli sınıf (kapitale sahip) ya da ta-
bakaların (lobilerin) hizmetine yönelik faaliyet yürü-
ten siyasal iktidarların, “demokrasi” ya da diğer namı 
ile “milli irade” gizi ile hep yönetilenlerden bir şeyi 
gizlediklerini teşhir etmektedir. 

Daha somutlaştıracak olursak, örneğin kendisine 
“Asgari ücret 1000 TL olursa ne olur, devlet mi ba-
tar?” sorusu yöneltildiğinde “devlet değil ama şirket-
ler batar”7 cevabını veren bakanın milletin vekili ol-

masına rağmen sermayenin temsilcisi gibi davran-
dığı görülmektedir. Şayet egemenlik milletin 

ise milyonlarla millet asgari ücret sefaletini 
kendisi mi istemiştir? Bunu iddia edebile-

cek bir vekil varsa asgari ücreti referan-
duma sunacak cürete de sahip midir? 
Piyasanın serbest bırakıldığı yerde 
ücretler neden serbest bırakılmaz? 
Sermaye ve emrindeki devlet piya-
sanın serbest olmasını savunurken 
neden asgari ücrete sınır tayin et-
meye kalkışır. 

BDDK verilerine göre, 2015 Tem-
muz itibarıyla Türkiye’de hesabında 

1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 88 
bin 641 kişi bulunuyor. Buna göre mil-

yonerlerin hesabında yaklaşık 1,5 milyar 
liralık altın, 280 milyar liralık döviz, 304 mil-

yar liralık da TL cinsinden para bulunuyor.8 Gelir 
dağılımı dengesizliğinde kendisine ancak uçurumun 
dibinde yer bulabilmiş millet kendi iradesinin kur-
banı mıdır? Bir siyasinin “Ülkede petrol vardı da biz 
mi içtik” dediği gibi “millet kendi kendini yönetiyor-
du da kendi sefaletine mi hükmetti”. Bu insanların 
bu servetleri ticaret yaparak kazandığı söylenebilir. 
Lakin bunların büyük bir kısmı enerji alanında yatı-
rım yapan kişi ve kuruluşlardır. Bing Bang’ten beri 
Rabbimizin, yerin katmanları içinde insanlığın or-
tak malı olarak sakladığı paha biçilmez madenlerin, 
özelleştirme politikaları ile -var edilmesinde hiçbir 
emek vermemiş- kişilerin tekeline verilmesi ve böy-
lece servet dağılımı makasının açılmasını millet mi 
istemiştir? Yani millet açlığı ve sefaleti kendisi mi 
istemiştir? Yoksa bundan birkaç yüzyıl önce Comte 
ve Locke vb.lerin mucidi olduğu liberal iktisat teori-
lerini mutlak hakikat olarak bu millete dayatan ege-

Bir tür giz-
gizem katıştırılarak 
kullanılan ve mut-

laklaştırılarak kutsal-
laştırılan “milli egemenlik” 

çoğu durumda belli sını-
fların, çıkar çevrelerinin, 
lobilerin hoyratça kul-

landıkları bir retorik 
olmuştur
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men/jakobenler midir?9 Bir başka ifadeyle, ilkel tarıma dayalı 
ekonomik koşullarda bile zekât verilecek fakirin bulunama-
dığı ekonomik kalkınmışlık seviyesini İslam’la yakaladıktan 
sonra bu ümmet petrol, doğalgaz, uranyum, bor vb. binlerce 
madenlerin keşfedildiği bu çağda, paha biçilmez bu servetle-
rini gözlerinin önünde küresel kapitalist şirketlerin kıtalarına 
taşımasına ve bir milyara yakının da açlıktan ölümün eşiğin-
de bir hayatı kendi iradesiyle seçtiği efsanesine inanmamız 
isteniyor! “Efsane” kavramı sözlüklerden ve insanlığın hafıza-
sından silinirse biz de tarihin en büyük efsanesi “millet ege-
menliği”nin gerçek olduğuna inanırız!? 

Mümin zamanının varsayımlarına, vehimlerine karşı zihni-
ni ancak sağlıklı bir filtre sistemi veya düşünce işletim siste-
mi ile koruyabilir. Böylece gerçekle hayalin, olgu ile kurgunun, 
mahsus olanla efsane olanın arasını ayırt edebilir. İnsanı, ha-
yatı ve evreni aklı ikna edici ve fıtrata uygun biçimde yorumla-
yan İslami perspektifle bakabildiğimizde kavramların giz(em)
i/buğusu çözülecek, bu gizin çözülmesi ile Amerikalı siyaset 
bilimci (1922-2006) Martin Lipset’in meşruiyet buhranı dedi-
ği şey gerçekleşecektir.10 Yani milli egemenlik efsanesi çö-
züldüğünde onun üzerine kurulmuş ve meşruiyet kazanmış 
“modern devletler” de çözülecek ve böylece hiçbir lobinin, 
sermaye sınıfı ve baskı grubunun çıkarlarını gözetmeksizin, 
insanları renk, ırk ve sınıf farklılıklarına göre ayırt etmeksizin 
âlemlerin tümüne rahmet olarak gönderen Allah’ın/gerçek 
egemenin hilafet misyonunun üstlenilmesine kapı aralanmış 
olacaktır. İşte o gün (sözde egemenlik payesi verilen) kullar, 
kulları (sahte egemenleri) kulluktan kurtulup kulların Rabbi 
(Yaratıcısı ve Egemeni) olan Allah’a kul olacaklar. Böylece in-
sanlık dinlerin ya da “efsane” ideolojilerin zulmünden İslam’ın 
adalet iklimine taşınmış olacaktır. 

 أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Yaratma ve buyurma (egemenlik) da O’na aittir. Âlemle-
rin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir.” (Araf, 54.)

1  www.wikipedia.org

2  Duguit, Léon. Egemenlik ve Özgürlük, çev. Didem Köse, Sedef Koç, Devlet Kuramı, 

3. Baskı, 2011, (derleyen) Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi,  Ankara, s. 395.

3  Genel irade teorisinin eleştirisi için bkz. Duguit, Devlet Kuramı, s. 392, 393.

4  Marsilius “Beşer ırkının yüce kanun yapıcısı, topyekûn insanlıktan başkası olamaz” diyordu. 

(Jouvene, Bertrand de. İktidarın Temelleri -İktidarın Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi, çev. 

Nejat Muallimoğlu, İstanbul, Birleşik Yayıncılık, 1997, s. 56.)

5  Jouvenel, İktidarın Temelleri, s. 58.

6  Duguit, Devlet Kuramı, s. 388-391.

7  http://www.radikal.com.tr/ekonomi/asgari_ucret_1000_lira_olursa_firmalar_batar-1073048

8  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/30165941.asp

9  Krallık ve monarşilere karşı ilk defa “millet egemenliği” retoriğini bayraklaştıranların, 

ulusun egemenliğinden temsilcilerin egemenliğine jakobenizmin serencamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: 

Ağaoğulları, M. Ali. Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler  5. Baskı, İstanbul, İletişim Yay., 2014, s. 608-632.

10  Beer, Max. Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi, (Çev. Üstün, Galip) May Yayınları, İstanbul, s. 427.

BİR EFSANEDİR,
“MİLLİ EGEMENLİK”
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varsayımlarına, 
vehimlerine karşı 
zihnini ancak sağlıklı 
bir filtre sistemi veya 
düşünce işletim 
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kurgunun, mahsus 
olanla efsane olanın 
arasını ayırt edebilir
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Yeryüzünün neredeyse tamamında kapitalizm ideolojinin 
hamileri sömürülerini demokrasi naraları ile insanoğlunun 
şimdiye kadar tanık olduğu en vahşi yöntemleri kullanarak 
saptırıyor, ifsat ediyor. Kapitalizmin 21. yüzyıldaki si-
hirli silahı demokrasidir desek hata etmemiş oluruz 
zannımca. Afganistan’a, Irak’a demokrasi götüren 
NATO, BM bu ülkeleri fiilen işgal ederek milyonlarca 
Müslüman’ı katletmiş, milyonlarcasını yaralamış, ök-
süz ve yetim bırakarak sürgün etmiş ve etmeye de 
devam etmektedir. Sadece Afganistan ve Irak’a götü-
rülmeyen demokrasi, Tunus, Mısır, Libya, Türkiye ve 
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DEMOKRASİNİN
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Kapitalizmin 21. 
yüzyıldaki sihirli silahı 
demokrasidir desek 
hata etmemiş oluruz 
zannımca. 



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

ekim
2015 27

diğer ülkeler içinde farklı üsluplarla tek çözüm olarak sunuldu ki 
Müslümanlar uyanmasınlar, yeni bir sistem arayışına girmesinler. 
Son yıllarda özellikle Türkiye ve Ortadoğu’da başlayan halk ayak-
lanmalarını demokrasi ile saptırmayı kısmen başaran Batılı kâfir-
ler Suriye gibi bölgelerde ise demokrasiyi kabul ettiremedikleri için 
fiilen savaşı tercih ediyorlar.

Kâfir Batı’nın, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Haçlı savaş-
ları da dâhil kullandığı bütün maddî imkânlar netice vermeyince, 
İngiliz oyunu sonucu Avrupa’da gerçekleşen maddî kalkınmaya 
duyduğu aşırı hayranlık ve sömürgecilerin siyasi entrikaları gibi 
nedenlerden dolayı bin yıldır savaş meydanlarında Haçlıları boyun 
eğdiren Cihad Ümmeti yenilmeye mahkûm olmuştur. İslam üm-
meti İslam’a taban tabana zıt olan cumhuriyet, laiklik, vatancılık, 
demokrasi vb. fikirlere ilk başlarda gereken tepkiyi verse de za-
man içinde sözde âlim, yönetici gibi kesimlerin aldatması ile kan-
dırılmıştır.

İslam’a ve Müslümanlara düşman sömürgeci kâfir Batılı devlet-
lerin 1935 yılında Kudüs’te yaptıkları Misyonerler Konferansı’nda 
misyoner örgütlerin başkanı olan Samuel Zweimer’in söyledikle-
ri bizi nasıl yıkmak istediklerini göstergesidir. “Hristiyan devletler 
tarafından misyonerler olarak görevlendirilen sizlerin, Muhammedî 
ülkelerde önem vermesi gereken husus, Müslümanları Hristiyan yap-
mak değildir… Bu onlar için hidayet ve şeref olur. Sizin asıl göreviniz, 
Müslüman’ı Allah ile bir bağı olmayan ve buna bağlı olarak da Üm-
met’in hayatlarında dayandıkları ahlakla herhangi bir bağı bulunma-
yan bir yaratık haline getirmektir… Ardından İslâmî nesil sömürgecinin 
kendisi için istediğini uygun görür, işlerin ne kadar korkunç olduğuna 
aldırmaz, rahatını düşünür, tembel olur. Hangi üslupla olursa olsun 
şehvetlerini elde etmek için koşturur ve şehvetleri hayatındaki tek 
hedefi olur… Ey misyonerler! Bu görevinizi en mükemmel şekliyle ta-
mamlayınız.”1

Batılı kâfirlerin bizlere pazarladığı demokrasi, cumhuriyet, laik-
lik gibi İslam’a düşman fikir ve sistemlerin ne olduğunu, bizlere 
neler verdiğini, bizi ne hale getirdiğini, çıkış kaynağı olan ülkeler-
deki toplumların ne durumda olduklarını siyasi, ekonomik, içtimai, 
sosyal yönlerden bazı istatistiki bilgiler ile sizlerle paylaşmak is-
tiyorum.

“Demokrasilerde çözümler tükenmez.” yalanının belki de en ba-
riz örneği Türkiye’dir. Halkı Müslüman olan bir topluma İtalya’dan, 
İsviçre’den, İngiltere’den “copy paste” yöntemiyle ithal edilmiş 
kanunları anayasa ve kanun olarak tatbik etmek ve bu konularda 
halkın inancı ve yaşam tarzına uygun anayasa ve kanun koy(a)
mamak çözümsüzlüğün ta kendisidir. Yine halkın hâkimiyeti yala-
nının 90 küsur yılda üç askerî darbe ve 60’tan fazla hükümetin ku-
rulması ve hiç birinin halkın inancına, ihtiyacına göre değil de IMF, 
BM, AB, NATO gibi kurum ve kuruluşların talimatına, telkinlerine 
göre çözümler araması da demokrasinin egemen güçlerin dayat-
tığı bir sistem olduğunu göstermiştir. Demokrasi bunca hükümete 
rağmen neden Türkiye’de kendi kanunlarını koyamamıştır? Koyu-
lan kanunlar neden bu toplumu hiç bir zaman mutlu edememiştir? 
Hâkimiyet hakkını insana veren bu demokratik sistem çözümün 
değil zulmün nedeni olmamış mıdır?

Demokrasilerde 
işsizlik, ücret farkı, 
faiz, açlık-yoksulluk 
ve sömürü bir türlü 
çözülemeyen kangren 
konulardır. 
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Demokratik sistemin tıkandığı bir diğer alan da 
ekonomidir. Demokrasilerde işsizlik, ücret farkı, faiz, 
açlık-yoksulluk ve sömürü bir türlü çözülemeyen 
kangren konulardır. TUİK’in Türkiye genelinde 15 yaş 
üzeri işsiz sayısı 2015-Mayıs döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 238.000 kişi artarak 2.789.010 
kişi ile %9,3 oranına yükselmiştir. Aynı dönemde 15-24 
yaş grubu genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %17 
seviyesindedir. Her 5 gençten birisi işsiz durumdadır. 
Çalışan insanların birçoğu ise asgari ücrete mecbur 
edilmiştir. Asgari ücretli bir ailenin 1.000 TL ile yaşa-
ması istenirken Memur-Sen’in Eylül-2015 tarihli 4 kişi-
lik bir ailenin açlık sınırı rakamları 1.419 TL’dir.  Bu ne 
yaman çelişkidir böyle! Halkın kendini yönetmesi için 
seçtiği milletvekilleri ise mecliste belki de sadece ken-
di maaşları konusunda anlaşarak kıyak emeklilik, yük-
sek zam gibi kanunları dakikalar içinde yasalaştırarak 
2015 vekil maaşlarını 15.000 TL olarak belirlemişlerdir. 
Eşit vatandaşlık, eşit haklar yalanını ağızlarından dü-

şürmeyenler halkına 25 yılda 7000 gün sigortalı çalı-
şınca emeklilik hakkını reva görürken halkın vekilleri 
ise 2 yılda kıyak emekliliğe ayrılabiliyorlar. Emekli 
vatandaş emekli maaşı ile geçinemediği için çalış-
maya devam ettiğinde maaşından kesinti yapılırken, 
emekli maaşı 8.190 olan vekiller çalıştığında ise ma-
aşları kesinti yapılmaksızın 23.190 TL’ye çıkıyor. Ay-
rıca milletvekillerine vergi muafiyeti uygulanmakta 

Demokratik sistemin 
tıkandığı bir diğer 
alan da ekonomidir. 
Demokrasilerde işsizlik, 
ücret farkı, faiz, açlık-
yoksulluk ve sömürü 
bir türlü çözülemeyen 
kangren konulardır.
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ve tüm ailesi her türlü hizmetten yararlanmaktadır. 
Halkın hâkim olduğu sistemde halk adeta köle gibi 
yaşamaya mahkûm edilirken, sözüm ona vekiller 
kral gibi yaşamaktadırlar. AB genelinde 26.000 
işsiz olduğunu, bunların 
7.500.000 15-24 yaş grubun-
daki gençler oluşturuyor. Av-
rupa’da 80 milyon “yoksul” 
var. AB’nin 503 milyonluk 
nüfusunun 120 milyonu ya 
yoksulluk içinde yaşıyor ya 
da sosyal dışlanma riskiyle 
karşı karşıya. Avrupa İstatis-
tik Kurumu verilerine göre, 
AB içinde “yoksul” kategori-
sine giren nüfusun en yoğun 
olduğu ülkelerin başını Ro-
manya, İspanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan çekiyor. Bu 
ülkelerde “yoksul” oranı yüz-
de 20’nin üzerinde. En düşük 
oran yüzde 9 ile Çek Cumhu-
riyeti’nde. AB ortalaması ise 
yüzde 16,4. 

 İslam ise köleliğin, açlı-
ğın olduğu bir dönemden 1. 
asırda zekât verilecek fakirin 
kalmadığı, kendi maaşı ile 
halkın maaşı arasında farkın 
olmadığı Hilafet sistemi ile 
gurur verecek bir başarıya 
imza atmıştır. 

Demokrasi sınırsız öz-
gürlükler vaadi ile insanla-
rı yalnızlaştırarak aileyi ve toplumsal yapıyı her 
geçen gün altüst ediyor. Demokrasi fıtri bağ olan 
anne-baba-kardeş-evlat-akraba bağlarını bitiriyor. 
Toplumun kalesi olan aile kurumunu önce kü-
çülttü şimdi ise çekirdek aileyi anne-baba-evlat 
bir arada tutamıyor. TÜİK’in verilerine göre, Türki-
ye’de 2004’te 91.022 olan boşanan çift sayısı 11 
yılda yaklaşık yüzde 42 artışla 2013’te 125.305’e, 
2014’te 130.913’e yükseldi. Evlenme oranları aza-
lırken, boşanma oranları artıyor. Aile içi şiddet ise 
% 40,7’ye ulaşmış durumda. Demokrasinin hâkim 
olduğu Amerika’nın bazı eyaletlerinde, Avrupa ül-
kelerinin birçoğunda eşcinsel çiftlere, evli çiftlerin 
sahip olduğu bütün haklar veriliyor. ABD dünyanın 
en çok tecavüz yaşanan ülkelerinden biri. Ameri-
ka’da her 2 dakikada bir cinsel saldırı yaşanırken, 
her yıl 250.000 kadına saldırı olayı yaşanıyor. Fran-

sa’da her 4 günde bir kadın öldürülüyor ve her yıl 
25.000 kadın tecavüze uğruyor. İtalya’da ise, her 
üç günde bir kadın sevgilisi, eşi ya da eski eşi ta-
rafından öldürülüyor. Hollanda da her beş kadın-

dan biri, erkek arkadaşının 
şiddetine uğruyor. Boşanma 
oranları Rusya’da % 33, İngil-
tere’de 32, Fransa’da 19 gibi 
yüksek rakamlardır. Anne ve 
babasıyla gayri insani ilişki 
içinde olan insan sayısı tüm 
engellemelere rağmen %8 
gibi yüksek bir orandadır.

Demokratik sistemde 
adalet değil zulüm, haksızlık 
hukuk sisteminde de kendini 
açık bir şekilde gösteriyor. 
Aynı davalarda dahi farklı hâ-
kimler, savcılar birbirlerinden 
doğu-batı kadar farklı karar-
lar verebiliyor. Terör örgütü 
kapsamındaki davalar 1 yıl 
geçmeden hâkimler ve sav-
cıların değişmesi ile aklana-
biliyor. Aç karnını doyurmak 
için simit çalan çocuğa 20 
yıl ceza verilmesi, 13 yaşın-
daki bir kıza onlarca kişinin 
tecavüz ettiği davada kız ba-
ğırmadı diyerek “Kızın rızası 
var.” gibi ucube içtihatlarla 
hükümler ve dahası... Diğer 
taraftan halkın emeğini ça-
lan, yolsuzluk yapan, kanun-
ları çiğneyen, bankaların içi-

ni boşaltanlara bırakın ceza vermeyi yargılanması-
nın dahi söz konusu olmadığı, on binlerce insanın 
ölümüne neden olanların dahi krallar gibi adalarda 
yaşadığı ve buna benzer birçok uygulamalar… Tüm 
kesimlere gösterilen hoşgörü, fikir özgürlüğü söz 
konusu Müslümanlar olunca değişiyor. İslami bir 
sistem istedikleri ve bu düşüncelerini anlattıkları 
için Hizb-ut Tahrir’li yüzlerce gence binlerce yıl ha-
pis cezaları veriliyor. 

Demokrasi insanı adeta bir suç makinesine çe-
viriyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Ge-
nel Müdürlüğü verilerine göre son 20 yılda nüfus 
%26 oranında artarken suç oranları %400 oranın-
da artış göstermiş. 1994 yılında 38 bin 931 olan 
tutuklu ve hükümlü sayısı 2014 Ekim ayı itibariy-
le 152 bin 335’e ulaştı. En fazla işlenen suçlar ise 
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hırsızlık, uyuşturucu ve 
adam öldürme. İstatis-
tiklere göre 12-17 yaş 
grubunda 1.794 çocuk, 
18-20 yaş grubundaki 
gençlerde ise bu rakam 
7.018 tespit edilmiş. 
Devasa sözüm ona 
adalet saraylarında 
her gün binlerce dava 
görülüyor. 2010 yılında 
6.110.102 olan dos-
ya sayısı 2014 yılında 
6.985.818’e yükselmiş. 
Bir Savcıya düşen dava 
sayısı 2014’te 1.385. 
Her gün adeta blok tipi 
inşa edilen cezaevleri 
ise tüm aflara, dene-
timli serbest hükümlü-
lerine, kaçak suçlulara 
rağmen %100 üzerinde dolu ve yetersiz. 

Demokrasiyi bize pazarlayan Batı ülkeleri ise 
daha vahim bir durumdalar. Avrupa ülkelerinin 
nüfusa göre yapılan istatistiklerde Türkiye 19 sı-
rada yer alıyor. Amerika ise listenin başında yer 
alıyor. Cezaevlerindeki insan sayısı 2,400.000 
kişi. 5 milyon insan ise ya şartlı serbest bırakıl-
mış ya da hafif suçlardan gözaltına alınmış. Bazı 
yıllarda her 31 Amerikalı yetişkinden en az biri 
hapse girmiş. Türkiye ve Batılı ülkelerde cezaev-
leri asla ıslah yeri değil bu işleri devam ettirmek 
için staj yeri haline gelmiştir. Demokratik ülkele-
rin en etkili(!) tedbirleri ise cezaevlerinden blok-
lar ve siteler inşa etmek!

Demokrasi, inanç ve şahsi özgürlükler yalan-
ları ile bireyleri Allah Subhanu ve Teala’nın vahyi-
ne uymak yerine, şehevi arzularının kölesi haline 
getirmiş ve hayata bakış açısını ifsat etmiştir. 
EGM verilerine göre 13-18 yaş çocukların evden 
kaçmalarının başlıca nedenleri olarak gönül iliş-
kisi, aile baskısı, macera hevesi ya da iş bulma 
ümidi yatıyor. Adalet Bakanlığı, Şefkat-Der ve uz-
manların verilerine göre, Türkiye’de çocuğa karşı 
işlenen cinsel taciz saldırı ve istismar suçları ile 
ilgili davaların sayısında 2008’den 2013’e kadar 
olan 5 yıllık süreçte %400 oranında artış yaşana-
rak 2012 yılında 660.000 çocuk cinsel tacize uğ-
ramıştır. Yine TUİK’in verilerine göre, 2008-2011 
yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 27.000’i 
geçmiştir. Demokrasinin tüm bunlara aldığı ted-
birler, rehabilitasyon merkezleri açmak, adli, tıbbi 
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ve psikolojik yardım amacıyla Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurmaktır. Yani tedbirleri dahi 
sorun yaşandıktan sonraya aittir. Sorunu çözmek için attığı-atacağı bir adım ise yoktur.

Demokrasi insana mutlu olmak için dünyaya meyletmeyi medya aracılığı ile pompala-
makta ve televizyon, gazete haberlerinde, dizilerde Batı hayat tarzını, değerlerini, eğlenmeyi 
teşvik edici bir şekilde sunmaktadır. Bugün bu topraklarda yaşayan insanlar arasında suç 
oranlarının, uyuşturucu, alkol gibi madde kullanımlarının artması bu sistemin başarısızlığını 
göstermektedir.  Sadece 2013 Ağustos ayında Narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyon-
larında 26’sı oyuncu ve şarkıcı 48 kişi, kullanmak ve satmaktan dolayı gözaltına alınmıştır. 
Ancak medya onları kurban olarak göstermiş ve topluma örnek olmaları istenmiştir. 

Birçok Batılı ülkede uyuşturucu ve bağımlılık yapan ürünler devlet için gelir kaynağıdır. 
Örneğin Hollanda’da esrar serbest bırakılmıştır ve ‘Coffee Shop’larda devlet gözetimi altın-
da satılmaktadır. ABD’nin Colorado eyaleti, esrarın tıbbi amaçla dükkânlarda satılmasını 
yasallaştırmıştır. Kayıtlı eroin kullanıcılarına, bağımlılıklarını devam ettirebilmeleri için, kul-
lanabilecekleri güvenli şırıngalar ve ortamlar sunulmaktadır. Bu ise ne uyuşturucu kullanı-
mını azaltmıştır ne de bu kullanım sonucu ortaya çıkan suçları azaltmıştır. Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) göre, 2013 yılında 15 milyondan fazla Avrupalının uyuşturucu 
tüketicisi olduğu tespit edilmiştir. ABD’de ise 11 eyalette esrar kullanımı cezai suç olmak-
tan çıkmış, hapis cezası yerine, medeni hukukta ya para cezası, ya uyuşturucu eğitimi veya 
uyuşturucu tedavisi verilmektedir. Bütün bunlara rağmen kör, sağır medya, yazar-çizer, üni-
versiteler ve bazı STK’lar bu topluma bu demokratik ülkeleri örnek olarak göstermeye de-
vam etmekteler.

Amerika’da mala yönelik suçlar 10.000.000 üzeridir. Türkiye’nin yıllık üretim sayısından 
daha fazla 1.200.000 araç çalınmaktadır. Türkiye’de kapkaç en yüksek olduğu dönemde 
11.886 iken Amerika’da kapkaç vakıası 6.000.000 üzerindedir. Birçok beldede demokrasi 
adı altında işgali devam ettiren Amerika kendi içinde içten-içe bir savaş yaşamaktadır.

Bu veriler ve bunlara eklenebilecek tüm veriler beşerî bir sistem olan demokrasinin fer-
din ve toplumun kalkınmasına değil, çöküntüsüne neden olduğunun göstergesidir. Belki 
bu ümmet hadislerin ifade ettiği kertenkele deliği misali aklının ucuna gelmeyecek vahim 
tabloyu işte bu demokrasi yalanı ile yaşamaktadır.

1 asırdır zulüm altında yaşayan İslam ümmeti bu zulümden kurtulmak için birçok hamle 
yapmış ancak düşmanın silahı ile silahlanma mantığı bu durumun müsebbibi olan fikir ve 
nizamlara meyletmesine, kurtuluşu oralarda aramasına neden olmuştur. Hâlbuki muhtaç 
olduğu asıl kan tabiri caizse damarlarında mevcuttur. Ancak maalesef ümmet maalesef 
bunun farkında değildir.

Tüm bu verilere göre ortaya çıkan tablo vahim olsa da köklü çözüm elimizde mevcuttur. 
Değişen insan değil, sistemlerdir. Bu Ümmet, İslam nizamı ile dünya liderliğine yükseldiği 
gibi demokrasi gibi fikirler ile de sefil bir hayata mahkûm edilmiştir. İslam nizamına doğru 
atılan adımlar için ümit varız. Öz ve cevheri değişmemiş bu ülke Müslümanları, doğru nizam 
olan İslam’a doğru adımlarla ilerlemektedir. Zafer ise inananlarındır. 

1  Batılıların Gözünde İslâm, Köklü Değişim Yayıncılık

DEMOKRASİNİN
AĞIR BİLANÇOSU
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Demokrasi kendisini hüküm kaynağı görerek, 
demokrasiyi kabul etmeyenlere, özellikle İslâm’ı tek 
dünya görüşü ve hayat biçimi kabul edenlere hiç 
müsamahalı davranmıyor; tam tersine, kendisini 
reddedenlerin inanç ve amellerini her çeşit hile, yön-
lendirme ve baskı araçlarını kullanarak yok etmeye 
çalışıyor. Batıdan gelen global emperyalizmin, Su-
riye, Irak, Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan, Mısır, 
Çeçenistan katliamlarının, müslümanların kafa ve 
gönüllerini işgal ederek köleleştirmenin, küresel zul-
mün arkasında hep demokrasinin yattığını görmek 
zorundayız. Bütün bu zulümler Batı kaynaklı olduğu 
ve Batı’nın sadece yönetim şekli değil, hayat tarzı 
demokrasiye dayandığı için bu böyledir.

Halkın hakem ve hâkim kabul edildiği, daha doğ-
rusu edilir gibi yapıldığı, bireylerin uydum kalabalığa 
diye teslim olduğu halkın parmak hesabıyla doğru-
ları tespit ettiği bir ideoloji, bir bâtıl din... 

AHMED KALKAN

ÜÇ ÇEŞİT YALAN VARDIR; 
BASİT YALAN, KUYRUKLU YALAN, 
DEMOKRASİ! 

Batılılar açısından demokrasi, en az zararlı (eh-
ven-i şer) olabilir. Onlar Hakk’a, yani mutlak doğru-
ya, nassa inanmazlar. Çünkü İslâm diye bir din, dev-
let ve dünya görüşü olmasaydı, Peygamberlerin ve 
iman edenlerin, uğruna her fedakârlığa katlandıkları 
İlâhî hükümler söz konusu olmasaydı, “demokrasi 
mi, başka rejim mi?” tartışılabilir, Hakkın emrettiği 
“hayr” olmayınca “şerrin en ehveni” tercih edilebilir-
di. Ama, müslümanın teslim olduğu Rab ve Kitap her 
şerri yasaklar ve sadece hayrı emreder. Hak, apaçık 
ortadadır. Bâtıl rengine bürün(e)mez. Bâtıl görünü-
münde hak veya hak görünümündeki bâtıl, olsa olsa 
“ehven-i şer”dir. Ehven-i şerri tercih etmek de şerre 
razı olmak demektir. Müslüman hakka talip olmak 
zorundadır. Bu değerlendirme ışığında; ehven-i şer 
mantığı, insanları oyalayıp durarak hayra giden yolu 
tıkayacağı, hayrı alternatif olmaktan çıkaracağı, şer-
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ri sevdireceği ve ona tâbî kılacağı için, esas büyük 
şerden de daha zararlıdır. Çünkü inançtaki şer eh-
ven de olmaz, hiçbir şekilde tercih de edilmez. 

Batının laiklik, özgürlük vb. hemen tüm kavram-
ları gibi demokrasi kavramı da kaypaktır. Sınırı, tanı-
mı çok belirgin değildir. İsteyen istediği yere çeke-
bilir. Yöneticiler ve etkin güçler, içini istedikleri gibi 
doldurabilir. “Halkın kendi kendini yönetmesi” belki 
tek ortak tanım. Hâlbuki İslâm’da yönetme, emret-
me Yaratan’a aittir. O, bütün âlemlerin tek Rabbi, tek 
yöneticisi, tek hâkimi, tek hüküm koyanıdır. 

“Demokrasilerde çarelerin tükenip tükenmediği, 
halkın şikâyetlerinin azalıp azalmadığından belli 
olur. Bol bol laf, bol keseden vaat, “...ceğiz, ...cağız”, 
kandırma, umut ticareti...  demokrasilerin temel 
malzemesi olduğuna göre, bu yedi defa gi-
dip çenesi sâyesinde 8 defa geri ge-
len, son olarak gittiği yerden bir 
daha gelemeyecek olan şapka-
lının sözü; “demokrasilerde 
çene tükenmez” şeklinde 
tashih edilmeli.

Demokrasi ile krallık 
ve diktatörlük arasında 
temelde bir fark yoktur. 
Demokrasinin beşiği ka-
bul edilen İngiltere’nin 
başında kraliçe, Belçi-
ka’nın kral, Hollanda’nın 
başında kraliçe var. Dani-
marka ve Lüksemburg da 
krallıkla idare ediliyor. Bütün 
bu Batı ülkeleri demokrat sayılı-
yor, Türkiye’yi demokrasi dersinden 
ha bire sınavlara tâbi tutuyorlar. Türkiye 
gibi ülkelerin başında da 550 padişah! Ve perde 
gerisinde malı götüren, hortumcu, yüzlerce gizli 
padişah da işin cabası! Yönetimin başında bir padi-
şahın olduğu rejime diktatörlük,  550 padişah olan 
rejime de demokrasi deniliyor. Demokrasi bu oldu-
ğuna göre, “halkın idaresi” sıfatı bir kandırmacadan 
ibarettir. Komünist ülkeler de demokrat olduklarını 
söylüyorlar. Eski komünist Almanya’nın adı Demok-
ratik Almanya idi, Sovyetler Birliğinin adında yine 
Cumhuriyetler ibâresi vardı ve en iyi demokrasinin 
kendilerininki olduğunu söylüyorlardı. Birbirine zıt 
rejimler, birbiriyle çelişen sistemler nasıl oluyor da 
demokrasi oluyor? Komünist ülkelerdeki halkın, 
devrimle işbaşına gelmiş rejimlerini oy ile değişti-
rebilme hakkına sahip olduğunu kim iddia edebilir? 
Avrupa’daki liberal demokrasi uygulamasında re-
jimlerin oy ile değişme ihtimalinden de bahsedile-

mez elbet.  

Halkı kim daha fazla “oyalıyor” ise halktan en 
fazla o “oy alıyor”. Demokrasilerde oyun tükenmez. 
Ver oyunu, gör oyunu. “Oy, oy!” diye halktan rey di-
lenenler, iş başına geçtiklerinde halkı “of, of!” diye 
inletirler. Buna rağmen oyun devam eder. Demok-
rasi sâyesinde insan, ısırıldığı delikten bir değil; on 
kez ısırılır. Tahterevallidir demokrasi; partilerin biri 
iner, biri çıkar. Ama bu tahterevallinin üzerine bini-
lip oturulan yerinde gıcırdayan tahta kalas değil; 
inleyen halk vardır. Hangi doktrin, rejimde hâkim-
se, onun koyduğu kurallar işlemekte, hâkim gücün 
çarkının işlemesi için halkın desteğine ihtiyaç du-
yulduğundan, senaryosu önceden yazılmış oyunda, 
halka sadece figüran roller verilmektedir. Halkın 
seçmek mecburiyetinde olduğu düzenin memurla-

rı, isteseler bile hâkim gücün/derin devletin 
sistemini değiştirme hakkına sahip 

olmadıklarından, halkı temsilen se-
çilenlere düşen iş, mevcut siste-

min çarkının başında durmak-
tan öteye gitmez. Bu olayda 
halka düşen ise, düzenin 
bazı yerlerine idareciler ta-
yin ederek onların suçuna 
ortak olmaktır. Demokrasi, 
oy isterken farklı, oy aldık-
tan sonra farklı; seçilenler 

açısından bir kimseyi iki ayrı 
tip, çifte standartlı, sözüyle 

özü birbirini tutmayan politika-
cı tipi oluşturur. Demokrasinin 

oluşturduğu bu politikacı tip hangi 
sözünde samimi, hangi ifadesi politi-

ka icabı söylenmiş söz, hangi sözüyle ta-
kıyye yapıyor, çoğu zaman belli olmaz.  

Demokrat bireyler, halkın yönetimini tercih etse 
de; Müslüman bir kimse, Hakk’ın yönetiminden 
başka yönetim kabul edemez. Demokrasi, sadece 
hükümetleri seçer, değiştirir. Müslüman ise, düzeni 
seçer, değiştirir. Bir Müslüman, gayrı İslâmî bir dü-
zeni kimin yöneteceği ile uğraşmaz. O inkılabî ta-
vırla düzeni nasıl devirip yerine İslâmî bir yönetim 
getireceğinin planlarını yapar, uygulamaya çalışır.

Özellikle Türkiye gibi yerlerde bir parti, oyların % 
80’ininden fazlasını bile alsa, demokratik yollarla İs-
lâm’a doğru sağlam bir adım atamaz. Başta Silahlı 
Kuvvetler, farklı güç odakları, derin devlet, reel poli-
tik, bürokratik oligarşi, medya ve para babaları, kimi 
sivil toplum kuruluşları, Amerika ve Batı dünyası, 
demokrasi gemisinin rotasını en küçük bir ihtimal-
le İslâm limanına doğru çekilme eğilimine her yolu 

Demokrat 
bireyler, halkın 

yönetimini tercih 
etse de; Müslüman 
bir kimse, Hakk’ın 

yönetiminden başka 
yönetim kabul 

edemez. 
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kullanarak engel olurlar. Demokrasi ile bu sayılan 
güç odakları gayet rahat adığı sadece İslâm mıdır? 

Nakle ve akla göre çokluk veya çoğunluk, hak-
kın/doğrunun ölçüsü olamaz. Hak ve bâtılın ölçüsü 
Hakk’ın Kitabında vahiyle belirlenmiştir. Savunan 
tek bir kişi olsa bile eğer o hak ise ona tâbi olunma-
sı, bâtılın sahibi çok kişi olsa da onun terkedilme-
si gerekir. Peygamberler dâvetlerine tek kişi olarak 
başladılar. Bâtılı savunan çok kişi onlara karşı çıktı. 
Peygamberler, demokrasiyi ölçü kabul etseydi ki-
min dediği geçerli olur ve doğru kabul edilir, kimler, 
kimlerin desteği ile yönetici olurdu? 

İnsanları Hakka ve hayra çağırmanın bedelini 
ödeyen; cihad, ilim ve takva sahibi biri ile; cahil, fâ-
sık ve hatta kâfir bir avamın ya da İslâm düşmanı 
birinin oyu eşittir. Hâlbuki avam, rüzgâr ne yönden 
kuvvetlice esiyorsa o yöne eğilen şuursuz kalabalık-
tır. Para, reklâm ve yalan vaatlerle kandırılmaya çok 
müsaittir halk. 51 cahilin 49 âlime, 51 koyunun 49 
aslana galip sayıldığı ve bu galip sayılanlardan biri-
nin başa geçirildiği bir zalim ve aldatmacanın adıdır 
demokrasi.

Demokrasi gerçekten çoğunluğun iktidarı mıdır? 
Türkiye’de müslümanlar azınlık mıdır? Değilse niye 
Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlıklardan daha fazla 
baskıya maruz kalıyorlar? Bazı dönemler, barajı aşa-
mayan oylardan da yararlanarak % 34 oy alarak bir 
parti iktidara gelebiliyordu. Şimdi baraj kanlı bir şe-
kilde aşıldığı için % 44 civarında oy gerekiyor iktidar 
için. % 66’nın veya en azından % 56’nın durumu ne 
olmaktadır? 34 mü çok, 66 mı? Bir de sandığa hiç 
gitmeyen milyonları da iktidar partisine oy verme-
yenler safında sayın. Sadece bu yaşanan güncel ör-
nekten yola çıkarak cevap arayalım: Demokrasi, ger-
çekten halkın çoğunluğunun seçtiği yönetim midir?

Düzen, oy vermeyi, seçime katılmayı, kendi varlı-
ğı ve demokrasinin tümüyle yerleşmesi, halka iyice 
benimsetilmesi için zaruri gördüğünden oy verme-
yenleri, seçime katılmayanları cezalandırıyor. İstiyor 
ki, her vatandaş, kendine yakın gördüğü bir partiye 
oy versin. Versin ki, demokrasi curcunası renkli bir 
şekilde tüm vatandaşları tahakkümü altına alsın. 
Niye her dört (veya en azından beş) kişiden biri, ka-
nunen suç olduğu ve ceza gerektirdiği halde sandı-
ğa oy vermeye gitmiyor? Bunların isteğini, itirazını, 
küskünlüğünü, alternatifliğini hiç hesaba katmayan 
şey, nasıl halk idaresi oluyor da adına demokrasi de-
niliyor ve kendi iddiasıyla nasıl çelişiyor?  

Oy vermeme özgürlüğü olmayışı ile demokrasi 
nasıl bağdaşır? Oy vermemek niçin suçtur? Düzen, 

muhâlif oylardan değil de, niye oy vermeyenlerden 
korkmaktadır?

Tepeden inme veya demokratik yollarla başa ge-
çip devlet imkânlarıyla halka din dayatma, Nebevî 
metot ve Kur’ânî usûl değildir. Peygamberimiz’e 
(davasından vazgeçmesi şartıyla) Mekke müşrikle-
ri krallık ve demokrasiye benzer şekilde bir-iki sene 
O’nun, bir-iki sene de kendilerinin halkı yönetmesi-
ni teklif etmişlerdi. Peygamberimiz bu kolay, ama 
davasından vazgeçme tavrı (takıyyesi, görünümü) 
içeren tekliflere karşı nasıl bir tavır takındı, hepimiz 
biliyoruz: “Bir elime Güneş’i, diğer elime Ay’ı verseniz, 
vallahi dâvamdan vazgeçmem!”

Demokrasi denilince, halkın yönetime katılma-
sından hemen sonra, ilk akla gelen sloganlar “insan 
hakları ve özgürlükler”dir. Bu parlak sözlerin hangi 
insanların hakkını ve ne tür bir özgürlüğü kast et-
tiği üzerinde pek durulmaz. Hâlbuki her hakkın bir 
sorumluluğu ve her özgürlüğün bir sınırı vardır. 
Demokrasilerde bunlar da kaypaktır. Müslümanlar 
için, Allah’a, kendisine ve topluma karşı sorumlu-
luk önceliklidir. Kulluk, İlâhî sorumluluk, Allah’ın 
emirleri, dâvet, tebliğ ve ahiretle ilgili konularda de-
mokrasinin görüşü; yönlendirilen, manipüle edilen, 
çeşitli müdahalelerle fıtratı bozulan halkın inancı ve 
görüşüdür. Hakkın rızası, O’nun hükümleri, emir ve 
yasaklarının hiç mi hiç önemi yoktur.     

Demokrasilerde mü’min-kâfir ayrımı ve ayrıcalığı 
ne teorik ne pratik olarak söz konusudur. Halk, va-
tandaş birbiriyle her konuda eşit kabul edilir. Din ve 
ahlâk ayrımı gözetilmeyen vatandaş arasında eşit-
lik, elbette doğru ve adaletli değildir? Cennetlikle 
cehennemlik, âlimle câhil, Allah’ın askeri ile tâğutun 
askeri ancak demokrasi terazisinde birbirine eşit 
çıkartılır. Bu durumun, İslâm’ın ilkeleri ve müslü-
manlar açısından doğurgan bir problem olduğunu 
hemen herkes kabul eder. Eğer mü’min-kâfir ayrımı 
uygulamada çokça yapılıyor, diyenler varsa, kesin-
likle mü’minlere olumsuz ayrımcılık yapıldığından 
bahsedeceklerdir. 

Hükmün Allah’a âit olması, aynen mülkün Allah’a 
ait olması gibidir. Nasıl mal-mülk, gerçek mâlik olan 
Allah’a aittir; mü’min kendisine emânet olarak veril-
miş malı Allah’ın emri ve izniyle meşrû şekilde kulla-
nır. Aynen onun gibi, mutlak hüküm sahibi Allah’tır 
(12/Yûsuf, 40). (Bey’atle seçilmiş, mü’min) İnsan 
O’nun izniyle, O’nun indirdiği hükümlerle ve sınırlı 
şekilde hükmeder. Yönetim, Allah’ın hükmünü adâ-
letle uyguluyorsa İlâhî hâkimiyet gerçekleşir. Aksi 
takdirde hükmedilen ilkelerin sahipleri ve hükme-
denler ilâhlık iddiasında bulunmuş zalim, fâsık, kâ-
fir olurlar. Bu değerlendirmeler doğrultusunda “De-
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mokrasi; mabedi, dokunulmaz tabuları, kitabı, ibadeti, 
kutsal kişileri olan bir dindir.” sözü doğru bir ifadedir. 
Kutsal mabet/tapınak olarak meclis; kutsal kitap 
olarak anayasa; inancın şiarı ve dine giriş ifadesi 
olarak “hâkimiyet kayıtsız şartsız ulusundur” zikri; 
dua olarak İstiklâl marşı, tapınma ve âyin olarak ha-
zırola geçme; ilke ve doktrinlerine kesin iman edilip 
hiç eleştirilemeyecek tabu ve tanrısal güç olarak 
“Ulu Atatürk”; kutsal ve tanrısal özellikte yarı tanrı-
lar olarak meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaş-
kanından oluşan teslis; haram-helâl olarak meclis 
tarafından belirlenen beşerî yasaların suç sayıp 
saymadığı şeyler; kutsal bey’at akdi ve problemleri 
çözecek hakem şeklinde kabul edilen kutsal oy ve 
mübârek sandık; kullar ise vatandaş şeklinde, uygu-
lanan pratik açısından demokrasi dininin esasları 
kabul ediliyor.   

Kur’ân, Mekke’de Peygamberimiz zamanındaki 
müşriklerin dininden bahseder (109/Kâfirûn, 1-6). 
Hâlbuki onların adı bilinen hiçbir dinleri yoktu. Fa-
kat; felsefesi, ideolojisi, dünya görüşü ve yaşam 
biçimi, yönetim tarzı olan her şeyin, Kur’ân termino-
lojisinde adı “din”dir. Demokrasi bâtıl bir din olarak 
kabul edilince, aynı zamanda demokrasiyi de kabul 
eden müslümanlar iki dinli sayılabilir.     

İslâm’ın ilkeleri ve müslümanların insanî hakları 
gündeme gelince, demokrasi helvadan put olur ve 
acıkan sahipleri onu yemekten çekinmez. Mısır’da 
cumhurbaşkanı olarak seçilen Mursi’nin askerî 
darbe ile devrilmesi, Filistin’de % 75 civarında oy 
alan İsmail Heniye’ye bir gün bile başbakanlık yap-
tırılmaması, Cezayir’de İslâmî Selâmet Cephesi’nin 
demokratik yolla iktidara giderken askerî darbeyle 
önünün kesilmesi, yaşadığımız coğrafyada kaç kez 
partilerin kapatılması ve parti kapatılmasının de-
moklesin kılıcı gibi korku salmaya devam etmesi 
bunun örnekleri değil midir? Aslında bu durum, te-
melde yadırganacak bir husus değildir. Her yönetim, 
her rejim kendini yıkmak isteyenlere karşı kendini 
korur. Ve dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir 
döneminde demokratik usullerle İslamî değişim ve 
dönüşüm gerçekleşmemiştir. Ama, İslâm’a kapalı 
olan, müslümanların dinleri için kendini kullanma-
larına her yasağı koyan demokrasi, müslümanları 
kullanmaya can atmaktadır. 

Dini siyasete âlet etmek elbette çirkin tavırdır. 
Aynı zamanda bir müslümanın, dinini Allah rızası 
dışında başka bir amaca hizmet için âlet etmesi bü-
yük bir günahtır. Olsa olsa, siyaset dine âlet edilebi-
lir, ama fincancı katırlar çabuk huylanıp kolay ürk-
tükleri için, siyasetin en küçük unsurunun bile dine 
hizmet ederek ona âlet edilmemesi için en küçük 

taviz bile vermemekteler. Böyle olduğu halde, şayet 
bu konuda taviz verdiklerini düşünsek bile, gayrı 
meşru düzenler İslâm’a âlet ve araç olamaz. Şa-
rapla abdest alınmaz. Bâtıl yollarla hakka gidilmez. 
Şerle hayra gidilmez, haram parayla hayır yapılmaz. 
Küfre ait bir vâsıtayla İslâm’a, şeytana ait bir atla 
cennete gidilmez. Gâvurun atına binen onun kılıcı-
nı sallar. Batılı kâfirlerin demokrasi adlı cephesinde 
yer alıp parti atına binen kimse, bu atın içi, Truva atı 
gibi müslümanı mahvedecek askerle dolu olduğunu 
görmüyorsa hem kalp gözü, hem kafa gözü kapalı 
demektir. Bâtıl, başka bir bâtılla değil, ancak Hak’la 
zail olur; “Hak gelince bâtıl yok olur” (17/İsrâ, 81) 
buyrulduğuna göre, İslâmî faaliyetleri demokrasi 
adlı şemsiye altına almaya çalışmak, hakkı getirme 
adı altında bâtıla batma sayılmaz mı?

Büyük şehid, merhum Seyyid Kutub’un dediği 
gibi; “Bu dine sahip çıkanların şu gerçeği iyi bilmeleri 
gerekir. Bu din nasıl Rabbânî bir din ise, onun hareket 
metodu da tamamen Rabbânîdir, esas tabiatına uy-
gundur. Ve şurası bir gerçektir ki, bu dinin hakikatini, 
amelî metodundan ayırmak imkân hâricidir.” İslâm, 
öyle büyük bir nizamdır ki, onu vaz’ eden Rabbimiz, 
gayeyi gösterdiği gibi, vâsıtaları da göstermiştir. İn-
san için Allah’a kulluk, ibadet ve O’nun rızâsını ka-
zanmak gâye olduğuna göre; bu nasıl olacak, hangi 
vâsıtalarla bu gerçekleşecek Kitab’ın hükümleri ve 
Rasûl’ün pratik uygulamalarıyla açıklanmıştır. 

İslâm’da öncelik insana hizmette değildir. Müs-
lüman da olsa insana yardım ikinci planda kalır; 
tevhide, dine, davaya, kulluğa, şirkin her çeşidinden 
bireyleri ve toplumu kurtarmaya, cihada öncelik ve-
rilir İslâm’da. Allah’ın hakkı her şeyden önce gelir. 
Demokrasilerde öncelik tâğuta ve tâğutî kurum ve 
şahsiyetleredir. 

“Halka hizmet, Hakka hizmettir.” Öyle mi acaba? 
Hakk’a nasıl kulluk yapılacağı iki temel kaynakta 
belirtilmiştir. Kim demiş, hangi ayette, hangi ha-
diste geçer bu halk-hak eşitliği? Bu söz doğru olsa, 
Amerika’da veya Avrupa’da hem de rüşvete, adam 
kayırmaya yönelmeden halkına hizmet eden kâfir 
yöneticiler Hakk’a daha çok hizmet eden mücâhid-
ler olmaz mıydı? Peygamberler, öncelikle insanların 
mideleriyle, yollarıyla, içinde yaşadıkları devletlerin 
ekonomileriyle, İslâm dışı devleti güçlendirmeyle 
uğraşmış değillerdi. Kur’an, Peygamberlerin (dola-
yısıyla Onların izinden giden şuurlu müslümanla-
rın) temel görevinin Hakk’a kulluk olduğunu, bütün 
insanlığın Allah’a kulluk ve ibadet için yaratıldığını 
belirtir.                 

Eğer hak, çoğunluğun tâbi olmasıyla, bâtıl da 
ona uyanların az sayıda olmasıyla belirlenirse pey-
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gamberlerin durumu nasıl açıklanabilir? Hayra dâ-
vet edip iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran, 
insanları ıslah etmeye çalışan dava adamlarının 
görevlerine gerek kalır mı? Demokrasi doğruları tes-
pit ediyorsa, bu salih kimseler, vahye tâbi olup İlâhî 
emirler doğrultusunda hareket edeceklerine, insan-
ların çoğunluğuna uyup ona göre hareket etsinler, 
Allah da razı olur, denilemez. Kur’ân tam tersini söy-
lüyor çünkü: “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uya-
cak olursan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar 
zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka 
söz de söylemezler.” (6/En’âm, 116) 

Sentez; iki ayrı şeyin birleşip yeni bir şey oluş-
turmasıdır. “İslâm Sosyalizmi”, “İslâm Kapitalizmi” 
elbette olmaz. Olursa, bu senteze hâlâ İslâm deni-
lemez. Hakla bâtıl birbirine karıştırılınca çıkan şey 
bâtıl olur. “Laik müslüman”, “komünist müslüman”, 
“Atatürkçü Müslüman” olmadığı gibi, “İslâm demok-
rasisi” ya da “müslüman demokrat” da olmaz.   

Müslümanın demokratikleşip de-
mokrasiyi savunur hale gelmesi, 
“tâğut, İslâm Devleti, Hakkın hâ-
kimiyeti, Allah’ın indirdiğiyle 
hükmetmek, İslâm şeriatı” 
gibi kavramları gündemin-
den çıkartması demektir.    

Müslümanları sistem 
içine almak, onları düze-
ne uygun, Amerika’yı ra-
hatsız etmeyecek ve Türk 
standartlarına uyan evcil-
leştirilmiş, yumuşatılmış 
bir müslümanlık(!) anlayı-
şına çekmek için demokrasi 
dayatılıyor. Demokrasi hakkın-
da demokratik bir tartışmaya bile 
niçin cısss! deniliyor? Hele, alternatif 
olarak İslâm Devlet sisteminin gündeme 
getirilmesine ve bunun için faaliyet yapılmasına 
izin verilmiyorsa, bu demokrasi denilen şeyin hak 
ve özgürlük açısından bir aldatmaca olduğu kabul 
edilmelidir.  

İnsanlar, milletvekili seçtiklerini zannederler, as-
lında birer sekreter seçmektedirler. Uygulatıcılar 
değildir seçilenler, uygulayıcıdırlar. Bir dava partisi, 
hiçbir yerde iktidara gelemez. Gelmesi için gerçek-
ten ve her yönden değişmesi, egemen güçlerce teh-
likeli sayılmayacak şekilde onlardan yana olması 
gerekir. Demokrasilerde halk adına halkın seçtikleri 
hüküm koyar, kanun yaparlar. Ama kendi yaptıkları 
kanunları üç-beş sene geçmeden değiştirmeye çalı-
şırlar. Demokrasilerde kanunlar yaz-boz tahtasıdır. 

Doğru, âdil diye kabul edilen kanunlar, birkaç sene 
sonra savunulamaz hale gelir. Bu durum, insanların 
yaptıkları kanunların yeterli, yanlışsız ve zamana 
dayanıklı olmadığını gösterir. 9/Tevbe, 31’e göre; 
“Allah’tan yetki almadan ve O’nun hükümlerine ters 
kanun koyanlar, rabliğe soyunarak kendileri tanrılık 
iddiâsında olan müstekbirler, onlara bu yetkiyi ve-
renler de onları tanrılaştıran müstaz’aflardır.” deni-
lebilir.  

İktidara gelmek için; dinin dışında yollar bulan 
kalabalıkların çoğunu memnun ederek oy almalısı-
nız ki, o zaman da zaten onların partisi, kitle partisi 
olmayı kabul etmiş olur; dava partisi, idealleri olan 
bir parti olmaktan çıkarsınız.  Öyle ya, egemenliği 
kalabalıklar tayin ediyor, siz de bunu kabulleniyorsu-
nuz. Aslında Türkiye vb. yerlerde egemenlik, kayıt-
sız şartsız paranındır; paranın ve düzensiz düzenin. 
Halkın değil, egemen güçlerindir, Kemalistlerindir. 
Kimin olursa olsun, Allah’a ait olmadığı müddetçe 

biz bu tür egemenliği istememeli, reddet-
meliyiz. Kaldı ki, iktidar olsanız, bir 

düdük çalınınca işiniz bitecek. 12 
Eylül’de, daha önceki tüm faali-

yetler partiye dayalı olduğun-
dan, düdük çalınınca, sene-
lerce faal gözükenlerden 
hiçbir faaliyet çık(a)madı. 
Her şey, tâğutlar tekrar 
partiye müsaade edince-
ye kadar durdu. Sonra, sil 
baştan. 1960’da Adnan 

Menderes’lere, 1980’de 
Süleyman Demirel’lere ta-

hammül edemeyen egemen 
güçler, rejimin askerleri, size 

tahammül etmeleri için sizin on-
lara benzemeniz, onlardan olmanız 

gerekecek.  

“Câmiye, okula ve kışlaya siyaset girmemeli-
dir.” Niye? Kötü olduğu, oralara yakışmadığı için 
mi? Kışlaya gerçekten girmiyor mu dersiniz, yoksa 
oralardan dışarıya çıkamıyor mu? Orada rengini 
alan politika, dışarıya o renkle çıkıyor. Ordunun si-
yasete müdahale etmediğini, başbakanlara haka-
ret etmediğini, balans ayarları yapmadığını, lüzum 
gördüklerinde ihtilal yapıp partileri kapatmadığını, 
başbakanın asılmadığını bile kimse iddia edemez. 
Ya kırmızı kitaba, brifinglere ne demeli, kim demeli, 
nasıl demeli? Mili Güvenlik Kurulunun fonksiyonu, 
atanmışların seçilmişleri yönlendirmesi demokrasi 
salatasıyla nasıl bağdaşıyor, bağdaşıyorsa bu, nasıl 
halkın yönetimi oluyor?   

“Câmiye, okula 
ve kışlaya siyaset 

girmemelidir.” 
Niye? Kötü olduğu,     
oralara yakışmadığı 

için mi?
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“Câmiye siyaset girmesin!” Bu sözde samimi de-
ğiller. Laikliğin T.C.’deki uygulaması gibi, din devlete 
karışamaz, ama devlet dine istediği kadar ve istedi-
ği şekilde karışır. Merkezden gönderilen hutbelerle 
câmilerde siyasî mesajlar verilmesi, devlete bağlı-
lıktan, vergilerden, devlet politikalarından bahsedil-
mesi, gayrı İslâmî devlet için dualar edilmesi, Ata-
türk’ten, onun bayramlarından övgü ile söz edilmesi 
dini siyasete âlet etmenin en çirkincesidir ve bütün 
bunlar düzen ve düzene uyan Diyanet görevlileri ta-
rafından ibadet bilinciyle yerine getirilmektedir.   

“Câmiye siyaset girmesin!” diyenler, seçim san-
dığını câmilere koymaktan çekinmiyorlar. Kimi şehir 
câmilerinde oy vermek için câmilere ayakkabı ile gi-
rilir, hasta kadınlar da girmek zorunda bırakılır. Bun-
lar devlet eliyle câmiye siyasetin sokulmasının ayrı 
bir örneğidir. Tâğutların seçimi, tâğutları reddeden 
dinin mabetlerinde yapılıyor. Bu, mabetlere zulüm-
dür. Mabetlerimiz de işgal altında. Mahallesindeki 
mescitlerin işgalini kaldıramadan büyük mescitleri-
mizi, Aksâ ve Haram Mescidini işgalden nasıl kurta-
rır bu ümmet?

“Din istismarı” var da, “Atatürk istismarı”, “laiklik 
istismarı”, “ırk istismarı” yok mu? Hatta istisma-
rın bile istismarı söz konusu değil mi? Her konuda 
Atatürk’ün her şeyi en iyi bilen ve ne yaptıysa onun 
günümüzde bile savunulması gereken en doğru şey 
olduğunu söyleyenler, niye “Atatürk demokrasisi”ni 
savunmuyor? Seçimleri Atatürk kendi başına ya-
pıyor, kendi atadığı vekil seçilmiş kabul ediliyordu. 
Atatürk ve İnönü’nün ilk zamanlarında tek parti dik-
tatörlüğü insanlara ne tür zulümleri reva görüyordu, 
artık canlı şahitleri de öldü, gitti. Tek parti vardı, baş-
ka partilere müsaade edilmiyordu. Seçimler açık oy, 
gizli sayım tarzında yapılıyordu. Adayları parti baş-
kanı olarak Atatürk belirliyor, bir vilayette 4 milletve-
kili seçilecekse Atatürk 8 kişiyi belirliyor, başka parti 
de olmadığı için başka aday da çıkmıyordu. Sonra 
o 8 kişiden 4’ünü halk seçiyordu. Ne seçim ama… 
Türk Demokrasisi, Atatürk demokrasisi işte böyle 
olur! Ey Atatürkçüler, haydi Atatürk zamanındaki se-
çim sistemini isteyin; Atatürkçü olduğunuzu ispat-
layın; yoksa hangi yüzle onun yanına gideceksiniz?   

Müslüman için amacın doğru ve güzel olması 
gerektiği gibi, bu hedefe ulaştıracak araçların da 
doğru ve güzel olması gerekir. Meşru olmayan araç-
larla meşru hedeflere gidilemediğini, gidilemeyece-
ğini unutmamak gerekiyor. Bunun yanında araçlar 
amaçlaştırılarak, aracın insanı istikametinden sap-
tırma riskinin de büyük olduğu bir gerçek.  

Demokrasi, (Ferazdak’ın Kûfe’liler için dediği 
gibi) gönlü İslâm’dan, eli ve dili mevcut düzenden 

yana insanlar mı oluşturdu? Bu doğruysa, bu karak-
terin İslâm’a ve demokrasiye katkı ve zararları neler-
dir? Özü ile sözü, içi ile dışı bir olmayan demokrasi 
ve düzen münafığı tiplerden kime ve ne gibi hayır 
beklenebilir?

Kur’an kavramları yerine, Batı literatüründeki 
kavramlar demokrasiden etkilenen müslümanları 
cezbediyor. Allah müslümanlara “niye demokrasiye 
inanmadın ve niye ona bağlı kalmadın?” diye sora-
cak değildir. Peki, öyleyse soracağı şeyler, yani müs-
lümanların Allah’a karşı sorumlulukları nelerdir? 22/
Hac, 78. ayete göre “müslüman” adını müslümanla-
ra Allah vermiştir. Allah’a teslim olan kişinin kimliği 
“müslüman” olmalı, “demokrat” değil; her ikisi birlik-
te hiç değil!  

“Hak, adâlet, zulüm, bey’at, şûra, meşru ve gayr-ı 
meşru, hizip/fırka/parti... gibi kavramların Kur’anî 
anlamları ile politik dildeki anlamları aynı olmadığı-
na göre, bu durum Kur’anî kavramların tahrif edildi-
ğini gösterir. Bu tahrifin sorumluluğunun kimlere ait 
olduğunu düşünmek gerekir.     

“Ebû Cehiller, yani Peygamberimiz zamanındaki 
Mekke ve civarındaki müşrik yöneticiler de demok-
rattı” denilebilir mi? Peygamberimiz’e “istersen bir-i-
ki sene sen, bir-iki sene de biz Mekke’yi yönetelim” 
dedikleri için değil sadece. Ebû Cehil ve benzeri 
etkin kişilere göre, Mekke halkı serbestçe seçim 
yapabilir, 360 kadar aday puttan birini seçip ona 
tapabilirdi. Bu konuda hiçbir zorlama ve dayatma 
yapmıyorlardı. Tabii ki, onların da özel durumları 
vardı: Değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek kutsal-
larına müdahale edilemez, hatta dil uzatılamaz idi. 
Bunların en başında putçuluk, kutsal saydıkları hey-
keller, puta tapma geliyordu. Ama herkes özgürce 
ve demokratik şekilde putlardan (tâğutlardan) birini 
seçip istediği şekilde şirk koşabilirdi. Aynı özgürlük 
çağdaş câhiliyyede de vardır: Zulümlerden zulüm 
beğenebilir, tâğutlardan bir tâğut seçebilir insan, 
günümüzdeki çağdaş demokrasilerde. Hakkını ye-
meyelim: Tavuklara kümeslerini ve kurtlarını seçme 
hakkı verir demokrasi. Hileli yollarla da olsa, halka 
zindan ve gardiyanlarını seçme hakkı tanır. Bu ger-
çeklerden yola çıkarak, câhiliyyenin eskisi ile mo-
dern ve çağdaşı arasında mahiyet farkının olduğu 
iddia edilemez. Yani; “küfür cephesinde yeni bir şey 
yok.” 

Tâğut, Allah’ın hükmüne alternatif olacak şekil-
de, halkın bu konuda egemen kabul ettiği Allah’ın 
dışındaki etkin her güç, rejim, ideoloji, put, şeytan 
veya insan demektir. Ve müslümanlar tâğutu inkâr 
edip reddetmek zorundadır. Bu küfr/inkâr Kur’an 
açısından imanın şartı gibi görülmüştür (bkz. 2/Ba-
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kara, 256). “Seçimler, tâğutlardan bir tâğut beğenmek, 
Allah’ın indirmediği hükümlerle yönetecek bir insana 
Allah’ın hükmüne rağmen yetki vermektir.” sözü, bazı-
larına ağır gelse de doğru bir sözdür.  

Abdestli tâğutların sahneye çıktığı 1969 sene-
sinden bu yana geçen şu kadar senelik oyalanmaya 
rağmen, bunca İslâmî değişim ve dönüşümün en 
kolay yolunun demokratik yollarla gerçekleştirilebi-
leceği iddia edilebiliyor. Müslümanların demokratik 
hayata kendi kurdukları partilerle din gibi sarıldığın-
dan bu yana Kur’an hükümlerinden tek bir tanesi 
bile bu yolla ikame edilebildi mi, hatta farz veya ha-
ramlardan biri, özellikle şirkin izalesi ve tevhidin ika-
mesi alanında bir husus, teklif bile edilemediyse bu 
ham hayal hâlâ nasıl sürdürülebiliyor, bu oyun için 
konu mankenliği rolü hâlâ nasıl kabul edilebiliyor? 
Peygamberimiz, içinde bulunduğumuz şartlardan 
çok daha ağır imtihanlar içinde on üç senede dev-
lete gitmişti. Bunlar ise, gayrı İslâmî devleti güçlen-
dirmeye çalıştılar.  

Râşid halifeler devrinde uygulandığı gibi, halife-
nin demokratik seçim sistemiyle değil; adına ehl-i 
hal’ ve’l-akd denilen seçkin kişilerin, toplumun görü-
şünü de alarak tespit ettikleri ve bey’at denilen özel 
bir seçim ve bağlılık sözü vererek halkın bu seçimi 
onayladığı, demokrasiye benzemeyen ve onunla 
bağdaşmayan kendine has bir sistemdir hilâfet ve 
halifenin seçimi. Buna rağmen demokratlaştırılan 
imamlar ve politikacılar niye Yunanlı filozofların 
hevâsından kaynaklanan demokrasi ile vahyin yön 
verdiği halifeliği eşit gösterme ihtiyacı duyuyorlar? 
Ayrıca bu, dinin siyasete âlet edilmesi değil midir?

Bey’at denilen özel bir seçim sistemi ve bağlılık 
sözüyle yöneticilerin işbaşına geldiği, Allah’ın indir-
dikleriyle hükmetmek demek olan adâletin temel 
ilke olduğu, şûraya dayanan İslâmî devlet sistemin-
den, hilâfet ve şeriat iddia, ümit ve gayretinden vaz-
geçmenin adı, müslümanların yaşadığı ülkelerde 
“demokrasi” oluyor.

İslâm’ın her şeyi kendine hastır. Ona gidilecek 
yolların da Rabbânî olması, netice kadar araçların 
da meşru olması gerekir. Batının dünya görüşü ve 
ulaşmak istediği hedefe doğru gitme aracı olan de-
mokrasi vâsıtasıyla Batının gittiği yere, dalâlete ve 
bâtıl sona doğru yol alınmış olur; sırât-ı müstakime 
doğru değil…  

Demokrasi virüsü girdiğinden bu yana, demok-
ratikleş(tiril)miş halk, kurtuluşu İslâm’da, öze dö-
nüşte, Asr-ı Saâdet’e benzemekte değil; Batıda, 
Batılılaşmada, Avrupa Birliğinde, Danimarka kriter-
lerinde görmeye başladı. İslâm’la bağları kesmek 

bir ideolojidir. Bu ideoloji, “içi dindar, dışı laik” bir ki-
şilik ortaya çıkarıyor. Ve giderek insanlar yaşadığı ve 
göründüğü gibi inanmaya, yani inanmamaya başlıyor. 
Kendi tarihine, dinine ve hayat tarzına göre bir sistem 
kuran Batı, sadece kendi ülkesindeki insanları değil; 
bütün insanları bu sisteme uydurmaya çalışıyor. Müs-
lümanlara İslâm’ı kendi ülkelerinde bile hâkim kılma 
gayretleri suç sayılırken, demokrasiyi dayatmaya kal-
kan Batılılar ve Batı yanlıları özgürlükten alabildiğine 
yararlanabiliyor. Bu çifte standart, sadece bu konuda 
görülmüyor, demokrasi hemen her konuda çifte stan-
darta sahip “münâfık” bir tip oluşturuyor.

Batılıların kendi tarihî kökleri, uygarlık ve dünya gö-
rüşlerinin gereği olarak kendi demokrasi anlayışlarını 
(bâtıl dinlerini) bütün dayaya ihraç etmeleri ve kötülü-
ğü, zararı en az düzen olarak demokrasiyi görmeleri 
normal sayılabilir. Ama İslâm’ın kendine has orijinal 
dünya ve devlet nizamı, hâkimiyet ve otorite, hak ve 
adâlet anlayışı ve mutlak doğruları olduğu halde Batı 
ve bâtıl değerler uğrunda mücadele veren ya da en 
azından onların kılıcını kuşanan müslümanlara ne de-
meli? Ne demeli, kim demeli, nasıl demeli?        

“Balans ayarlı demokrasi”, “militan demokrasi”, 
“alaturka demokrasi”, “güdümlü demokrasi”, “lastikli 
demokrasi” vb. olur; ama “İslâm demokrasisi” kesin-
likle olmaz! Biri beşerin ortaya attığı, hevâdan kay-
naklanan yönetim tarzı; diğeri Allah’ın dininin adı. Bu 
iki zıt şey bir araya getirilemez. Birleştirilince ortaya 
çıkan sentez her ikisinin de dışında yeni bir üçüncü 
şey olur. 

İslâm, tevhid dini olarak, temel inancın başında “lâ” 
prensibiyle küfürle, şirkle, tâğutla uzlaşmazlığı, onlar-
dan farklılığı, ayrımı emredip onlara benzemeyi ya-
saklarken; Demokrasi, herkesle ve her şeyle uzlaşma 
rejimidir; uzlaşma, yozlaşma ve savrulma rejimi. Bu-
nun sebebi, demokrasinin ve demokratların, “vahiy”, 
“nass” gibi mutlak doğrulara sahip olmaması kadar, 
onlara müsamaha, hoşgörü bile göstermemesidir.   

Demokrasi, Batının putperest Yunan kültürüne da-
yanan ideolojisi, müşrik ve fâsık halkın hevâsı olduğu-
na göre, “Onların hevâlarına uyma!” şeklindeki Kur’an’ın 
ısrarlı uyarıları ve Fâtiha’nın ikinci bölümünde müslü-
manların günde kırk kere söz verme ve dua mahiyetin-
deki “dalâlet ehli hıristiyanların ve kendilerine gazap 
edilen yahudilerin yolunun reddedilip peygamberler, 
sıddîklar, şehidler ve sâlihlerin yolu”nun hidâyet ola-
rak kabullenilmesi birbiriyle telif edilemez. Demokra-
si, peygamberlerin, şehid ve sâlihlerin yolu değilse, 
Fâtiha sûresindeki yollardan hangi yolu ve hangi yö-
netim ve yaşam biçimidir?

Değiştirme vaadiyle çıkıp kendileri değişenlerin re-
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jimidir demokrasi. Halkın istediği temel değişiklikler 
var mıdır, ne kadardır, orası meçhul; ama Hakk’ın 
istediği değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek yeri-
ne, egemen güçlerin halkın temel değerlerini değiş-
tirme ve isteklerini yönlendirme şeklinde uygulanır. 
Yöneticiler Hakkın hükümlerini, şeriatı, hilâfeti dil-
lendirmekten bile çekindikleri durumda, İslâmî deği-
şim beklemek safdillik olur.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan partiler 
ne kadar demokrattır? Parti içi demokrasisi ne ka-
dar mevcuttur? Aday tespitinden, meclisteki par-
mak kaldırılacak konulara kadar gerçekten demok-
ratik özgürlük işliyor mu? Parti başkanları, sadece 
halkın değil; başkanı olduğu vekiller ve kadroların 
başında bile diktatörlük mü yapıyor dersiniz? Ken-
di partisinde demokrasiyi uygulamayanların de-
mokratlığı inandırıcı mıdır? Yoksa partiden ülkeye 
her uygulama, yöneticilerin hevâlarına, menfaat ve 
çıkarlarına göre düzenleniyor da, demokrasi kavra-
mı bu oyunu halka yutturmak için mi dillendiriliyor? 
Demokrasi, beşerî diktalara bir kılıftır, diktatörlüğün 
moderncesinden başka bir şey değildir.     

Demokrasi, konfeksiyoncu Batının biçip dikti-
ği hazır elbiseyi giydirmek için kendine bağlı terzi 
kalfalarıyla halkın boyunun ölçüsünü aldığı işlemin 
adıdır.

Yeni dünya düzen(sizliğ)i, Büyük Ortadoğu Pro-
jesi, Haçlı Seferi, Siyonist hâkimiyeti, emperyalizm 
gibi dayatmalar, “demokrasi” ambalajıyla sunuldu-
ğuna göre, demokrasi dünya çapında fitne ve zulüm 
anlamına mı gelir?  

Saf ve samimi mü’minlere sevap, cihad diye yut-
turulan demokrasi, parti, seçim... oltalarına takılan 
müslümanlar, oy vererek demokrasi rejimini zımnen 
de olsa kabullenmiş oluyorlar. Bu tavır, Allah’ın hü-
kümleri dışında bir hüküm (câhiliyye hükmü) ve Al-
lah’ın hükmünü reddeden ve O’ndan yetki almayan 
kanun koyucular seçmek anlamına gelir. Allah’ın 
indirdiğiyle hükmetmeyeceği veya hükmedemeye-
ceği belli olanların hüküm etmelerine, hükümetleri-
ne yardımcı olmaktır, tâğutî yönetimi benimsemek, 
onu sürdürmek için düzenin ölümcül iskeletine kan 
pompalamaktır.

Oy vererek demokratik görevini yapan kişi, kendi 
vekili olarak vekâlet verdiği şahsın yaptığı hüküm ve 
yasalardan, işlediği ve işlettiği haramlardan sorum-
lu olmayacağını mı düşünüyor?    

Hükümet olunabilir, ama iş devlet olmakta. İk-
tidar olunabilir, ama iş muktedir olmakta. Davulun 
kimin elinde olması önemli değil, önemli olan değ-
neğin elinde olması. Çünkü davuldan çıkacak sesi, 

tokmağı elinde tutan tayin edip yönlendirecektir. Hü-
kümet davulu tutar, tokmağı değil. Davulu taşıma ya-
rışmasına katılmak yerine, tokmağı ele geçirmeye ça-
lışmalı değil mi? Seçimlerin davul taşıyanları seçmek 
olduğu bilinmelidir. Tokmağın da derin devletin, ana-
yasa, kanun ve partiler kanunu denilen beşerî hüküm-
lerin ve Kemalistlerin elinde olduğu görmezden geli-
niyor. Seçilmediği halde sınırsız yetkileri ömür boyu 
süren egemen güçlerin, seçilmişleri devamlı kontrol-
leri ve denetimleri altında tuttukları, şiir okumaya bile 
ceza verdikleri bir durumda, darbeler ve postmodern 
darbeler ihtimalinin yok edilemeyeceği bu ülkede de-
mokrasi denilen çıkmaz sokaktan İslâmî ilkelere nasıl 
kapılar açılacaktır? 

Çoğu müslümanın, hatta partici ve partizanların 
meâlini ezbere bildikleri birkaç âyetten biri olan Mâi-
de sûresinin meşhur âyetlerini tekrar düşünelim: “... 
Artık, insanlardan korkmayın, Ben’den korkun. Âyetlerimi 
az bir pahaya satmayın (hiçbir değerle değiştirmeyin). 
Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir-
lerin ta kendisidir.” (5/Mâide, 44). Seçeceği insanların, 
seçildiklerinde Allah’ın hükümleriyle (şeriatla) hük-
metmeyeceklerini, ister-istemez tâğutların yaptığı 
anayasanın ve rejimlerinin tek bir hususunu bile, dine 
(İslâm’a) uymasını isteyemeyeceklerini, dine dayandı-
ramayacaklarını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, 
karşı çıktıkları bir şeye “Allah haram kıldı” diye değil, 
“mevcut rejime zarar verir” diye karşı çıkanların, zâ-
hiren küfrün hâkimiyetini kabullendiklerini bilerek, bu 
âyetin şümûlünden istisnânın, nasıl mümkün olduğu-
nu izah etmelidir müslüman. Haksız tekfire gitmeden, 
kimsenin kalbinin yarılıp bakılamayacağına, niyetleri 
değil davranışları sorgulamak gerektiğine göre, ayet-
teki hükmün genel olduğunu, “Kim...” diye ifade edildi-
ğini; zahire göre hükmederek partilere, seçilenlere ve 
tavırlarına bu ayet ışığında bakılmalıdır. 

Küfre, küfrün kanunlarına, milletin kayıtsız şart-
sız egemenliğine (hâkimiyetine), milletvekillerinin Al-
lah’ın kanunlarına rağmen kanun koymaya, yetkilerini 
Allah’tan almadan insanları idare etmeye kalkmaları-
na, farkında olmadan da olsa ilâhlık taslayıp tâğutluk 
yapmalarına rıza göstermenin, sadece rıza göster-
mekle de kalmayıp yardımcı ve sebep olmanın hükmü 
konusunda Kur’an ve Sünnete müracaat edilmelidir.

“İyilikte ve takvâda yardımlaşın. Haram işlerde, 
günahlarda ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Al-
lah’tan sakının. Allah’ın cezası şiddetlidir.” (5/Mâide, 
2). “Şerre delâlet eden, sebep ve yardımcı olan o şerri 
yapan gibidir” hükmüne göre, tekrar düşünelim: Küf-
rün hâkimiyetine, tâğûtî kanunların tatbik edilmesine, 
düzenin devam etmesine oyuyla, sözüyle yardımcı 
olanların, küfrün hâkimiyetindeki veballere ortak olup 
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olmayacakları yeterince düşünülüyor mu dersiniz? 
“Onlar, hâlâ câhiliyye devrinin hükmünü mü istiyor-
lar? Kimmiş Allah’tan daha güzel hüküm veren, hü-
küm koyan? Fakat bunu, gerçekten anlayış sahibi 
olan bir toplum bilir.” (5/Mâide, 50). Yoksa, farkında 
olmadan veya olarak, İslâm nizamı gelsin diyerek 
veya demeyerek, câhiliyye hükümlerinin uygulan-
masını mı istiyor bazı müslümanlar? Câhiliyye hü-
kümleri uygulansın, küfür düzeni devam etsin, ama 
abdestli-namazlı kimseler eliyle mi uygulansın, bu 
mu isteniyor? 

“Müslümanların çoğunlukla desteklediği bir veya 
bazen birkaç parti mutlaka olmalıdır. Müslüman yı-
ğınlar, mecliste demokratik usulle temsil edileme-
yince, kontrol edilemez, tâkip edilip yönlendirilemez. 
Bu da, düzenin kontrol edemediği bağımsız geliş-
meler, faâliyetler demektir.” Bu görüşü, düzen bağ-
lısı bazı Kemalist çevreler dillendiriyor. Dolayısıyla, 
parti vb. demokratik, uzlaşmacı, yasal, resmî, legal 
faaliyetlerden kimi saf beyinlerin iddia ettiği gibi kâ-
fir güçlerin ciddî bir rahatsızlığı söz konusu değildir. 
Onlar istiyorlar ki, müslümanlar da beşerî kanunlara 
tümüyle uysunlar, o kanunlara uygun olarak parti ve 
teşkilat kursunlar, kontrolsüz faaliyet yaparak düze-
ne temelden darbeler indirmeyi düşünmesinler. Fiilî 
cihad yolu böylece engellenmiş olsun. Müslüman-
lar, başörtüsü, İmam-Hatip gibi bir-iki insanî talep 
ve lütuf şeklinde verilenle yıllar yılı avutulsun. İstek-
leri, gündeme getirdikleri bir-iki teferruat kabilinden 
şeyden ileri gitmesin. Bunlardan yola çıkarak; şöyle 
denilse ağır mı olur: “Demokrasi ve particilik oyunu-
nun yasa ve yasaklarını Kur’an’ın tâğut dediği, bazı 
egemen güçler belirlemişler, figüranlar ve kuklalar 
arasında yeşil renklerin de bulunmasını, düzenleri 
açısından daha faydalı görmüş ve bunu lütuf gibi 
sunmuşlar.” 

Diyanet’in; düzenin koltuk değneği, can simidi 
olduğu gibi, sağcı ve yeşil renkli muhafazakâr (neyi 
muhafaza ettiği düşünülmeli), müslüman görünüm-
lü partiler de düzenin ayakta kalması için şarttır. 
Çünkü muhalefetini ve muhaliflerini kendi tespit 
eden rejim ve iktidarlar, devamlı olarak egemenlik 
ve iktidarlarını sürdürürler. Derin devlet, yeşil partiler 
ya da Akbank kadar ak partiler eliyle düzeni kökten 
eleştiren müslümanları, ıslahatçı ve mevcut yapıyı 
koruyan muhafazakâr tiplere dönüştürmek istiyor 
ve bunda başarılı da oluyor.  

Kur’an, peygamberlerin tavrını da, bize örnek ol-
ması için, açıkça belirtiyor: “Celâlim hakkı için, Biz, 
her ümmete ‘Allah’a kulluk/ibâdet edin ve tâğutlar-
dan sakının’ diye bir peygamber gönderdik...” (16/
Nahl, 36). Düşünelim ki, Hz. İbrâhim, devrindeki 

tâğutlarla nasıl mücadele etti? Putlara ve Nemrut’a 
karşı nasıl tavır aldı? İnsanları bu tâğutlardan nasıl 
sakındırmaya gayret etti? Firavun’a karşı Hz. Mûsâ’yı 
ve mücadelesini bir göz önüne getirelim. Nemrut’un, 
Firavun’un emrine girmek isteyen, onların sarayına ta-
lip olarak onlara ve onların düzenine yardımcı olmayı 
düşünen bir peygamberin olduğu iddia edilebilir mi?

Ve son peygamber, esas örnek ve liderimiz ki hak-
kında “Gerçekten Allah’ı, âhiret gününü arzulayanlar 
ve Allah’ı çok zikredenler için size Allah’ın Rasûlünde 
(tâkip edeceğiniz) pek güzel örnek vardır.” (33/Ahzâb, 
21) hükmü bulunan zatın, bize örnek olması gereken 
bu konudaki tavırları... Rasûlullah, her türlü düşman-
ca tavra rağmen açıkça Allah’a kulluğa ve tâğutlara 
isyana (itaat etmemeye) devam edince, Mekke müş-
rikleri Hz. Peygamber’le uzlaşma yolları aradılar. Bazı 
tavizlerine karşılık bazı tavizler istiyorlardı. Bu tavizler 
arasında “dilersen bir sene sen hükümdar ol ve bizi 
yönet, bir sene de biz yönetelim” teklifi de vardı. Ama 
Rasûlullah, tüm bu tekliflere Kur’ân-ı Kerim’den ayet-
ler okuyarak kesin ret cevabı veriyordu. Oysa müşrik-
ler “bizim sistemimize dokunma, ama onu gel sen yü-
rüt” diyorlardı. Temelinde şirk ve adaletsizlik olan bir 
rejimin yönetimi Peygamber’in eline tümüyle veya iki 
yılda bir geçseydi ne değişirdi ki? Müşrikler de teklifle-
rinin bilincindeydiler. Çünkü “Biz sana uyarsak, yerle-
rimizden (mevkilerimizden) hızla çekilip alınacağız.” 
(28/Kasas, 57) diyorlardı. Zaten Rasûlullah’ın amacı 
da buydu: Hâkimiyet hakkını onlardan almak, taptık-
ları putları ortadan kaldırmak ve şirkin yerine tevhidi, 
zulmün yerine İslâm adâletini ikame etmek, yani Ku-
reyş düzenini kökünden yok etmek, darmadağın edip 
devirmekti. Yine bir defasında amcası Ebû Tâlib ara-
cılığıyla, müşriklerin, Efendimiz’e teklif ettikleri birkaç 
husustan biri de “istersen gel, seni başımıza kral ya-
palım” teklifi idi. Bugünkü siyasîlerin bırakın krallığa, 
bakanlığa; milletvekilliği teklifine bile nasıl can attıkla-
rını bir düşünelim. Efendimiz ise: “Vallahi, bir elime gü-
neşi, bir elime de ayı verseniz, dâvamdan vazgeçmem” 
diyordu. Dava hiçbir taviz ve dünyevî beklentiyi kabul 
etmiyordu. Efendimiz’in reddettiği anlayış günümüz-
de “bırakın birkaç sene de biz idare edelim” şeklinde 
hem de çok hararetli tek taraflı isteklere dönüştü. 

Bir insanın veya teşkilâtın “Biz peygamberlerden ve 
Peygamberimiz’den daha kolay, daha kestirme, daha ra-
hat bir yol bulduk. O zatlar İslâm devletine gitmek için 
memleketlerinden kovuldular, olmadık zulme, işkencele-
re maruz kaldılar, tâğutlarla, maddî güçleri çok az olduğu 
halde savaştılar, putlara ve tâğutlara boyun eğmemek 
için nice tehlikelere atıldılar. Biz ise çok daha kolay yol 
biliyoruz. Onlar bilememişler. Veya bu devirdeki bu tür 
kolaylıkların bir benzerini onlar yapmamakla hata etmiş-
ler...” dese, bu sözleri söyleyenlere tepkiniz herhalde 
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şiddetli olurdu. Peki, bunları diliyle söylemeyip dav-
ranışlarıyla söylüyorsa…  

Kâfirler, düzenbazlar, müslümanların da ancak 
kendi istedikleri sahada, kendi istedikleri metotlar-
la mücadele etmelerini istiyorlar. Hâlbuki İslâm’da 
savaşlar, kâfirlerin değil, müslümanların istediği sa-
halarda kabul edilir. Her çeşit İslâmî mücadele ve 
hizmetlerin esasları, ancak müslümanların istedi-
ği şekillerde ve İslâmî esaslara göre tanzim edilir. 
Bugün ise, Firavunların tespit ve müsaade ettiği, 
yönlendirdiği, sınırlarını çizdiği sahada mücadele 
ve çalışmayı tercih eden müslümanlar, Firavunlara 
açıkça cephe almadan, onları nasıl alt edeceklerdir? 

İslâm’ın istediği devlet olmadığında, eğer İslâm’ı 
temsil iddiasındaki müslümanlarla küfür düzenleri 
arasında uzlaşma ve düzenin emrine ve hizmetine 
girme varsa, devletin istediği İslâm(!) olacak, 
bu tip İslâm, tâğutların yönlendirdiği, 
Amerikanvari özellikler taşıyacak-
tır, tevhîdî özellik değil. “Allah’ın 
indirdiği Kitap ile aralarında 
hükmet. Onların arzularına 
uyma. Allah’ın sana indir-
diği Kur’an hükümlerinin 
bir kısmından seni şaşır-
tırlar, vazgeçirirler diye 
kendilerinden sakın. Eğer 
onlar, hükümleri kabulden 
yüz çevirirlerse bil ki Al-
lah, onların bazı günahları 
sebebiyle onları cezalandı-
rıp, başlarına bir musibet ge-
tirmek istiyor. İnsanların çoğu 
gerçekten fâsıktır.” (5/Mâide, 49). 
Demokrasiler, devletin istediği İslâm(!) 
anlayışı ve düzene uygun müslüman(!) 
oluşturmaya çalışıyor. 

“Dünyanın mü’mine zindan, kâfire cennet (gibi) 
olması” İlâhî bir tecellî olduğu halde, partilerin en 
önemli derdi; ekonomi, işsize iş, aşsıza aş... Efen-
dimiz (s.a.s.) Mekke’de tâğutlarla mücadele edip, 
sadece Allah’a kulluğa dâvet ederken, Mekke’li mu-
hataplarına dedi mi ki: “Beni lider kabul edin, ben si-
zin yollarınızı onarayım, açları doyurayım. Bakın Mek-
ke halkı fakir. Bu ülkenin kalkınması lâzım. Bu da şu 
şekilde olur... Kalkınma, fakirlikten kurtulma, büyük 
Mekke devleti olmak için şunları yapmak lâzımdır...” 
gibilerden herhangi bir söz söyledi, müşrik yöneti-
cilere akıl vermeye çalıştı, müşrik devletin idaresiyle 
uğraştı veya o idareye o şekliyle talip oldu mu? Bi-
liyoruz ki o günkü çalışma, iş, dünya şartlarını ıslah 
edeceğini vaat etmedi; çile, eziyet, işkence ve sava-

şı, sabrı gerektirecek zorluklar ve karşılığında cen-
neti vaat etti. İnsanları dünya rahatına çağırmadı. 

Sosyalist Parti, Komünist Partisi... olur da, “İs-
lâm Partisi” niye olmaz? Bırakın İslâmî partiyi, İs-
lâmî bir-iki teferruat kabilinden şeyi küçük harflerle 
gündeme getirdiği için partiler niye kapatılır? Demek 
ki ipin ucunu ellerinde tutanlar İslâm’ın adının bile 
anılmasına, bir-iki prensibinin bile uygulanmasına 
tümüyle kapalılar. Öyleyse, müslümanın İslâm’dan 
başka gâyesi, O’nun hâkim olmasından başka kesin 
çözüm önerisi olamayacağına göre, müslümanlar 
bu oyunda hep nesne olmaya, piyon ve figüran ol-
maya “hayır!” demeliler. 

Seçim öncesinde propaganda ve benzeri etkin-
liklerle insanların önemli bir kesimi parti değiştirebi-
liyor. Zaten bu değişiklik için partiler büyük bütçeler 

ayırıyor. Partisini değiştiren insanda gerçek-
ten bir din değiştirme gibi radikal bir 

değişim mi oluyor? Yoksa futbol 
takımı taraftarlığını değiştirmek 

gibi bir şey mi? Daha önce 
başka partiden vekil olanlar 
diğer seçimde başka par-
tiden rahatlıkla aday ola-
biliyor. Seçildikten sonra 
bazı milletvekilleri parti 
değiştiriyor. Bunlar, parti-
ler arasında ciddi bir fark 
olmadığını gösterir.  

Meşhur bir zât: “Eûzü 
billâhi mine’ş-şeytâni ve’s-siyâ-

seh” yani “Şeytandan ve politika-
dan Allah’a sığınırım” deme ihtiya-

cını hissetmiş. Aynı zât yine; “kendi 
partisinden olan şeytan, particiye melek 

gözükür; başka partiden melek de şeytan” diyor.    

Demokrasinin dedesi, milât öncesinde yaşamış 
Yunan filozofları ve Yunan kültürü; babası da eski 
Atina ve Isparta yönetimidir. Dolayısıyla Rönesans 
ve Aydınlanma çağı, gericilik yaparak milât öncesi-
ne dönmüş ve unutulan demokrasiyi hortlatmıştır. 
Bu gerçeklerden yola çıkarak demokrasi çağdaş bir 
yönetim değil; gerici bir yönetimdir.

Eski bir şâirin bir şiirini hatırlayalım: “Muîni zâli-
min erbâb-ı denâettir. / Köpektir zevk alan sayyâd-ı 
bî-insâfa hizmetten.” (Zâlimlerin yardımcısı ancak 
alçaklar grubundandır. Çünkü insafsız avcıya hiz-
met etmekten zevk alan köpektir.) Bu şiirde başka 
şey kast edilebilir, ama İslâm’a göre “zâlim”, “zâlime 
yardımcı olmak”, “insafsız avcı” ve “köpek karakter-
liler”in kimler olacağını değerlendirerek yukarıdaki 

Kâfirler, 
düzenbazlar, 

müslümanların 
da ancak kendi 

istedikleri sahada, 
kendi istedikleri 

metotlarla mücadele 
etmelerini 
istiyorlar.
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şiiri, bu ölçüler içinde anlamlandırmaya çalışalım.  

Müslümanlardan oy alarak seçilen tüm milletve-
killeri: “Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, Cumhuri-
yet’i koruyacağına, laikliği ve rejimi savunacağına...” 
yemin etmekte, nâmusu ve şerefi üzerine söz ver-
mektedir. Hem de bu yemine tüm vatandaşları şâhit 
tutmaktadır düzen, televizyon kanallarından naklen 
vermektedir bu yemin denilen elfâz-ı küfrü. Bir ha-
dis-i şerif: “Bir kimse Allah’tan başka bir şey üzerine 
yemin ederse şirke düşmüş, küfre girmiş olur.” (Müs-
lim, Eymân 4; S. Müslim Terc. ve Şerhi, A. Davudoğ-
lu, c. 8, s. 218). Başka bir hadis-i şerif de, “yemin 
ederken, başka şeye dair niyet etse, niyeti (nasılsa) 
sağlam olsa, ne olur?” sorusuna cevap veriyor: “Ye-
min, yemin edenin niyetine göre değil, ettirenin niye-
tine göre hüküm alır. Senin yeminin arkadaşının seni 
kendisiyle tasdik ettiği şeye göredir.” (Müslim, Eymân 
21, hadis no: 1653; Ebû Dâvud, Eymân 8, h. no: 
3255). Denilebilir ki, zaten parti tüzüğünde açıkça 
“Atatürk ilkelerine ve partiler kanununa... bağlı kalı-
nacağına dair yazılı teminat verilmiş oluyor. Bunlar, 
basit birer formalite olarak değerlendirilemez. 16/
Nahl, 106. ayetin hükmü doğrultusunda, küfrün ku-
rumlarına sahip çıkmak, zalim düzeni güçlendirerek 
ölüm döşeğindeki rejime kan takviyesinde bulun-
mak gibi hususlar elfâz-ı küfür ve ef’âl-i küfür kap-
samına girer. 

Ya kanun yapmak için toplanılan mekâna ne der-
siniz? “Allah size kitabında (Kur’an’da) şunu da in-
dirmiştir: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve on-
larla eğlenildiğini işittiğiniz zaman, o kâfirlerle be-
raber oturmayın, ta ki başka söze dalsınlar (başka 
bir söze geçmedikçe onlarla bir arada oturmayın). 
Yoksa orada kalırsanız siz de onlar gibi olursunuz. 
Şüphe yok ki Allah, münafıklarla kâfirlerin hepsini 
cehennemde toplayacaktır.” (4/Nisâ, 140). Ve bu 
ayetin bir öncesi: “Mü’minleri bırakıp, kâfirleri dost 
edinen münafıkları acı bir azap ile müjdele. Şerefi, 
izzeti kâfirlerin yanında mı arıyorlar? Oysa bütün 
şeref ve izzet tamamen Allah’a âittir.” (4/Nisâ, 138-
139). Müçtehit ve fukahâya göre: Meselâ kumar 
oynanan, bira içilen bir kahvede, içkili lokantada, 
içen veya oynayanların yanındaki ayrı bir masada 
bir müslümanın çay içmesi, yemek yemesi (yanın-
da, aynı mecliste haramı görüp önlemeye çalışma-
dığı için) câiz olmuyor, haram oluyor. Bu, harama 
rıza kabul ediliyor. Harama rıza haram olur; Küfre 
rıza ise küfür. Yanındaki masada içilen haram olan 
bira veya şaraba seyirci olmaktan ne kadar farklı-
dır “Hüküm (egemenlik, hâkimiyet) ancak (kayıtsız 
şartsız) Allah’ındır.” (12/Yusuf, 40) hükmüne ters bir 
yazıya devamlı seyirci olmak… Bu oturma yerinde, 
sık sık dille veya halle Allah’la ve O’nun diniyle, hü-

kümleriyle alay edilmekte, yok sayılmaktadır. 

İslâm’da dünya işi, ahiret işi yoktur. Siyaseti iba-
det, ibadeti siyaset olan bir dindir İslâm. Dini devlet-
ten ayırdığınızda devlet dinsiz; devleti dinden ayır-
dığınızda din, devletsiz ve güçsüz olur. Dinle devlet, 
etle kemik gibidir. Devlet, vücut ise, din de o vücudun 
canıdır, ruhudur. Bu ikisini birbirinden ayırmak, insa-
nı/insanlığı katletmektir, cinayettir. Bu cinayette en 
büyük katkı, bugünkü politika ve demokrasi anlayı-
şıdır.        

Teslim olmadan, bir rabbe kul olmadan yapama-
dığı görülen insanın, teslim olmaması değil; kime ve 
neye teslim olacağı ile ilgili tercihleri söz konusudur. 
İnsan, “kendi hevâsına mı, başkalarının (çoğunluğun) 
hevâsına mı, yoksa Allah’a mı teslim olmalıdır?” Ha-
yat, kendisine hayat verene teslim olmanın dışında 
ciddi bir anlam kazanamaz. Teslim olamadan yapa-
mayan insan, en güvenilir (el-Mü’min)e teslim olma-
dan huzura kavuşamaz. 

Düzenin uygulayıcıları olarak kendi önlerine çıka-
rılan partiler ve isimler arasında bir tercih yapmak, 
içinde kendine benzeyen bulamadığı için dayatılan 
adaylardan ehven-i şerri tercih etmeye çalışan kim-
se oyuna getirilmiş olmuyor mu? Halk idaresi diye, 
halkın inancına, yaşayış ve ahlâkına saldıran düzenin 
adıdır bu ülkede demokrasi. Başta Kemalizm ve onun 
ilkeleri olmak üzere, laiklik vb. tabuların bulunduğu 
düzen, nasıl halkın yönetimi olabilir? Demokrasilerde 
egemenlik kayıtsız şartsız paranındır, medyanındır, 
derin devletindir; ama halkın değildir. Halk, rüzgâr ne 
yönden esiyorsa onun gücüyle savrulan yaprak gibi-
dir. Ulusal ve uluslararası istihbarat örgütleri, kartel 
ve holding patronları, siyonizm, ağalar, şeyhler, hiz-
met adı altında devlet rüşvetleri, reklâm, aldatmaya 
dayalı propaganda, seçim kanunu vb. adla seçim 
hileleri, büyük partilerin devlet yardımı vb. yollarla 
avantajları... bütün bunların halkı yönlendirmediğini 
kim iddia edebilir? Öyleyse, gerçekten halk yönetmi-
yor halkı. Öyle olsaydı, bunca şikâyetleri olmazdı.      

Güçlünün hâkim olduğu rejimin adıdır demokrasi. 
Çağdaş bir masaldan ibarettir. Her ne kadar tersi id-
dia ediliyor olsa bile, seçenlerin ve hatta seçilenlerin 
değil; seçtirenlerin ve derindekilerin iradesi önemli-
dir. Demokrasi, bir Truva atıdır. Halka, oy vermeme 
hürriyeti bile vermeyen çağdaş dayatma rejimidir. 
%51 delinin % 49 akıllıya galip getirilmesinin adıdır. 
Müslümanla kâfirin, mücahitle İslâm düşmanının, 
âlimle cahilin, aydınla avamın eşit olduğu adaletsiz 
rejimin adıdır demokrasi. Demokrasi açısından, oy 
veren insanlar, eşit olmasına eşittir ama bazıları daha 
çok eşittir. Elli bir pirenin kırk dokuz file galip getiril-
mesidir demokrasi. Kazanan ve kaybedenin maçtan 
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önce belli olduğu şikeli bir karşılaşmadır. Hakka 
rağmen halk idaresi olmasının yanında; aslında hal-
ka rağmen egemen çevrelerin halkın inancına ters 
dayatmalar rejimidir. Teorisiyle pratiği birbirine bu 
denli ters bir anlayış, başka hiçbir ideolojide bu ka-
dar sırıtmaz. 

Kimler parti kurabilir? Partiler kanunu hangi mec-
buriyetler getirmektedir? Meselâ İslâm partisi kuru-
labilir mi? Hani, halkın idaresi idi demokrasi; ya halk 
İslâm’ı istiyorsa? Buna fırsat vermeden, yolu açma-
dan halkın isteyip istemediği nasıl belli olacaktır? 
Kimleri seçebilir vatandaş? Partiler ve adaylar her 
görüşe açık mıdır? Rejim, Atatürk ilkelerini tavizsiz 
uygulamaya çalışır. Gerçekten halk mı istemekte-
dir bu kadar heykeli? Halk Kemalist değildir ki, hal-
kın yönetimi denilen demokrasi rejiminde yönetim 
onun ilkelerinin dışına çıkamasın. Halkın inanç ve 
ibadetleri, halkın seçtiği yöneticilere ve onların yö-
nettikleri düzene hiç mi hiç yansımamaktadır. Hal-
kı etkilemede medyanın, propagandanın ve kaynak 
olarak paranın gücü hayli büyüktür. 

Kapitalizmin sömürüsünü perdeleyen bir simge-
dir demokrasi. Demos-kratos: Yunanca; Halkın yö-
netimi anlamına geliyor, yani halkın hâkimiyeti. Ba-
tının, demokrasi kavalıyla kolay güdebileceği ülke-
lerde her konunun demokrasiyle ilişkisi kurulurken, 
Batı, işine gelmediği yer ve zamanlarda, emir kulları 
aracılığıyla demokrasiyi askıya alır veya aldırtır, dar-
beler yaptırılır. Halk seçime katılabilir ama yönetimi 
de, rejimi de belirleyip seçemez. Yönetim ve halk 
ayrımı vardır halkın idaresi denilen demokraside. 
Bu durumda, bu nasıl halk idaresi olabilir? İslâm’da 
halkın mı, Hakkın mı hükmü önemlidir? 

Halk Hakka kul olmalı, O’nun hükmüne teslim 
olmalıdır. Çünkü, “insanların çoğu bilmezler” (45/
Câsiye, 26), “insanların çoğu şükretmezler” (40/Ğâ-
fir, 59), “insanların çoğu nankördür” (25/Furkan, 50) 
ve “insanların çoğu mü’min değildir, iman etmezler” 
(40/Ğâfir, 59). O yüzden halkın çoğunluğuna uymak, 
dalâlettir/sapıklıktır. “Yeryüzünde bulunanların ço-
ğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan saptı-
rırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, ya-
landan başka (söz de) söylemezler.” (6/En’âm, 116). 
İnsanların çoğunun bilmediğini, şükretmediğini, 
akıllarını kullanmadığını, yoldan çıkmışlığını, günah 
ve haram peşinde koştuklarını, insanların mallarını 
haksız yere yediklerini, çokluğu ve çoğunluğu ile bö-
bürlenip üstünlük tasladığını, bu yüzden mallarının 
ve evlâtlarının çokluğu ile övündüklerini, daha çok 
ve daha zengin oldukları halde kendilerinden önce 
nice toplulukların yok edildiğini, bütün bunlardan 
ders almayan insanların yine pek çoğunun yoldan 

çıktığını Kur’an, sayılamayacak kadar çoklukta ve ıs-
rarla anlatmaktadır. Çokluğun ancak Allah’ı zikredip 
anmada, şükretmede, kulluk ve ibadet etmede, takva-
da işe yarayan bir şey olduğu da yine Kur’an’da ısrarla 
üzerinde durulan hakikatler olarak ifade edilmektedir. 
Çoğunun akılsızlıklarından bahsedilen insanlar, Al-
lah’ın hükümlerine itibar etmeyen, Rab olarak sadece 
Allah’ı kabullenmek istemeyen kalabalıklardır. Sürü-
leştirilen, sömürülen, köleleştirilen yığınlardır. Çalışan 
kafalar, akl-ı selîm sahipleri, kendilerinin farkına varan 
kafalardır. Kendinin farkına varanlar, Allah’ın farkına 
varırlar; Allah ile kendileri arasındaki farkı fark ederler. 
Hadlerini bilirler ve O’na ait olan, olması gereken hâ-
kimiyeti kendi zimmetlerine geçirerek haksızlık edip 
ilâhlık taslamazlar. “Onların (İnsanların) çoğu zandan 
başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan/gerçek-
ten hiçbir şey ifade etmez.” (10/Yûnus, 36). Haktan, 
hakikatten bir şeyin ifadesi olmayan zanna uyanlar, 
ister çoğunluk, ister azınlık olsun, gerçekten bir şeyin 
ifadesi olmayana uyduklarına göre akletmiyorlar de-
mektir.       

Demokrasi bir yönetim biçimidir; yönetimleri be-
lirleme biçimi değil! Kendisi bir düzendir; başka dü-
zenlere kapı değil! Davul tutanları seçme işidir; tok-
makları değil! Egemen güçler tarafından kuralları 
belirlenmiş oyundur; oyun kurallarını belirleme işi 
değil! Demokrasi, kitabına uydurma rejimidir; Kitab’a 
uyma değil! Demokrasi ile disiplini esas alan rejimler 
arasındaki fark, önemsizdir: Totaliter rejimlerde kral 
veya general; “Ben böyle istiyorum!” der; Demokrasi 
ise, “sen böyle istiyorsun!” der. Aynı coğrafyada ya-
şayan insanlar olarak hepimiz, aynı geminin yolcuları 
değil miyiz? Gemide delik açanlar, sadece kendilerini 
mi batırmış olurlar? Gâfil, hain, ehil olmayan, güvenil-
mez (emin/mü’min olmayan) kaptanın, elindeki bozuk 
pusula ve yanlış harita ile gemiyi sürmesine rıza gös-
termek, demokrasi gereği olsa bile, tüm yolcular için 
hayatî tehlike değil midir? Kaptan ve tayfaların yanlış 
rotalarına seyirci kalmak, tüm yolcuların da gitmeleri 
gereken yere ulaşmalarına engel olur. Devlet gemisi-
nin sorumlu kaptanı, sadece bu gemiyi yöneten değil; 
aynı zamanda bu gemiyle yolculuk edenlerdir.   

Demokrasiye bazı eleştiriler getirip daha iyi demok-
rasi için içeriden teklifler demokratik hak ve özgürlük 
sayılır. Bunlara göre; “demokrasinin bütün kusurları, 
daha güçlü bir demokrasi tarafından tedavi edilebilir.” 
Ama demokrasiye temelden radikalce karşı çıkarak 
İslâm’ı yegâne hak yönetim biçimi görerek bunun ge-
reğini yapmak, gerekli bedeli ödemeyi gerektirir. Hem 
demokrasiye çatıp hem demokratik tavırla seçimlere 
katılmak ve seçilenleri onaylamak çelişki ve tutarsız-
lıktır.    
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Müslüman genç bir kızın en büyük hayali evle-
nip mutlu bir yuvaya sahip olmaktır. Huzur bulduğu 

yuvasında hayırlı evlatlar yetiştirmek suretiyle İslam’ın 
kendisine yüklemiş olduğu asli görevi yani anneliği yerine 

getirmek onun en büyük arzusudur. Bunun yanı sıra eşini razı 
etmek, gönlünü hoş tutmak, itaatte kusur etmemek de hayalle-

rinin arasındadır. Zira bunun sonucunda Allahu Teâlâ’nın rızasına 
nail olacağı bilincindedir. İşte bu, zihniyeti demokrasi tarafından kir-

letilmemiş, İslami açıdan hayata bakan tertemiz bir genç kızın hayalidir. 

SÜMEYYE AVCI
s.avci@kokludegisimdergisi.com

BİR ANNE GÖZÜYLE 
DEMOKRASİ
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Nitekim Allahu Teâlâ kadına bu sorumluluğu yük-
lerken fıtratını da ona uygun bir şekilde yaratmıştır. 
Kadının özel hayatta sorumlulukları olduğu gibi ge-
nel hayatta da sorumlulukları vardır. Allah Subhâne-
hu ve Teâlâ’nın düzeninin yeryüzüne hâkim kılınması 
için çalışmak gibi. Ancak kadın için asıl olan annelik 
ve evinin hanımı olmasıdır. Bu sayede ancak huzur 
bulur ve gerçek saadete kavuşur. Bu yaşadığı hu-
zurun, mutluluğun kaynağının İslam’ın hükümlerine 
bağlanmakta olduğu bilincinde olduğundan dolayı, 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılır. 

Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ا ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ  ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
ا أَثْقَلَت دََّعَوا الّلَ َربَُّهَما لَئِْن آتَْيتَنَا ْت بِِه فَلَمَّ  تَغَشَّاَها َحَملَْت َحْملً َخِفيفًا فََمرَّ

َصاِلحاً لَّنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِريَن

“O’dur sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da 
gönlünün ısınacağı eşini var eden. Eşini örtüp bürü-
yünce; o, hafif bir yük (hamilelik) yüklendi ve onunla 
bir müddet gider gelirdi (bir müddet taşırdı). Nitekim 
ağırlaşınca; karı koca Rableri olan Allah’a: Eğer bize 
salih bir çocuk verirsen andolsun ki, şükür edenler-
den oluruz,iye dua ettiler” (Araf 189)

İslam Devleti bu hassasiyete azami özen gös-
tererek kadınları asırlar boyu korumuş, haklarını ve 
sorumluluklarını gözetmiştir. Ancak bu şanlı devle-
tin yıkılıp yerine geçen demokratik sistemin kadını 
asli görevinden kopartarak aile 
hayatını talan etmiş, özgürlük 
yalanını zihinlere enjekte ede-
rek kadını sermaye olarak kul-
lanmayı maalesef başarmıştır. 

Demokrasi ne ki insanlar 
buna rağbet ettiler? Demokrasi 
halkın hâkimiyetine dayalı ola-
rak yetkiyi Allah’tan alıp, kula 
vermek anlamına gelir. Bu bağ-
lamda kişilere sınır tanımaz bir 
şekilde özgürlükler vaat ederek 
akletmeyen insanları büyüle-
miş peşinde sürüklemiştir. De-
mokrasi hayatının her alanında 
toplumu bozmasıyla varlığını 
hissettiren en büyük zehirdir. 
Öyle bir zehir ki, bu zehirle sa-
dece zihniyetler değil, hayaller 
dahi kirletildi. 

Demokrasi zehrinin zihinlere 
enjekte edilmesi sonucunda o 
genç kızın da hayalleri kirlenmiş oldu. Artık o genç kı-
zın hayalleri kariyer, kocasına bağlı olmadan ayakları 
üzerinde durmak, para kazanmak, evlilik hayatında 

demokrasi zilletinin empoze ettiği eşitliği yaşa-
mak, kocasının emri altına girmemek, itaati çağ 
dışı görmek, evlendiğinde 5 hatta 10 sene gibi 
uzun bir dönem çocuk sahibi olmamayı planla-
mak, çocuklarını demokratik özgür yetiştirmek 
vs. O kadar kirletildi ki zihniyetler, bunun acı 
meyvelerini sonradan yemeğe başladıklarında 
üzerlerine musallat olan mutsuzluğun ve sıkın-
tının nedenlerini dahi bulmakta aciz kalır oldular. 

Zihinlerin kirletilmesi sonucunda, kadınlar 
asli olan görevlerinin dışına çıktılar. Helal hara-
ma bakmaksızın iş hayatına atıldılar. Bu iş ha-
yatları onları öyle bir duruma getirdi ki eşlerinin 
rızası göz ardı edilip “Bu benim hayatım, senin ka-
rışmaya hakkın yok.” diyebilecek bir cesarete sa-
hip olundu. Evlatlarını sırf kariyer uğruna ihmal 
edip onların eğitimiyle ilgilenmemeye başlanıldı. 
Çocukların aldıkları eğitime bakmaksızın günün 
8-10 saati kreşlere ya da bakıcılara teslim edildi. 
İşten eve yorgun argın geldiklerinde, hem beden-
sel hem de zihinsel yıpranma sonucunda çocuk-
larıyla ve eşiyle ilgilenmez hale geldiler. Böylece 
demokrasinin aileye vurmuş olduğu darbelerle 
büyümek zorunda kaldı çocuklar. 

Çok kutsal olan annelik vasfı dahi çiğnetildi. 
Kadınlar ya vücutlarının bozulmasından korktuk-
ları için ya da işinin gereği iş yerinden ayrı kal-

mamak için taşıyıcı anne 
bulma küstahlığına girdi-
ler. Adeta modern bir köle 
haline geldiler. Çocuklara 
gerçek anne olmak maksa-
dından ziyade kendi enani-
yetlerini düşünerek çocuk 
sevip bu duyguyu tatmak 
adına yapılır oldu tüm bun-
lar. Bu şekilde meydana 
gelen anne çocuk ilişkisi 
ne derece doğal ve samimi 
olabilir, aralarındaki bağ ne 
derece güçlü olabilir?

Demokrasi sunduğu 
sahte vaatlerle kadınla-
rı bir özgürlük masalıyla 
kandırdı. Bırakın anneliği 
kadın olarak dahi fıtratına 
uygun bir yaşam tarzını 
değiştirerek reklam aracı 
olarak kadının çekiciliğini 
tüm çıplaklığıyla ortaya 

sererek mal gibi kullanır oldu. Toplum içerisin-
de kadın kullanılan, işi bitince de paçavra gibi 

Demokrasi
hayatının her 

alanında toplumu 
bozmasıyla varlığını 
hissettiren en büyük 

zehirdir. Öyle bir 
zehir ki, bu zehirle 
sadece zihniyetler 
değil, hayaller dahi 

kirletildi
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atılan bir meta konumunda olunca toplum nezdinde 
kadına bakışlar da değişir oldu. Sadece Amerika’da, 
her iki dakikada bir cinsel taciz yaşanıyor. Hiç tanıma-
dıkları erkekler tarafından hamile bırakılıyorlar. Bu ağır 
yükün altında ezilen kadınlar ya depresyona girip ölü 
bir insan konumunda yaşamaya devam ediyorlar ya 
da bu yaşantıya dayanamayıp intihar ediyorlar. Kâfir 
Batı içerisinde yaşadığı bu pisliği demokrasi adına İs-
lam memleketlerine taşıdı. Kadınları İslam’dan kopar-
tarak demokrasi zilletini süslü, cazibeli göstererek tek 
çözüm(!) olarak gösterdi. Bir çıkmazın içinde boğulan 
kadınlar, çözüm olarak gösterilen bu düzene bir umut-
la sarıldı. Zehirli bir yılana sarıldıklarının bilincinde ol-
madan…

Demokrasinin yapı taşlarından olan özgürlükler 
meselesi bir ailenin hatta toplumun yıkımında kullanı-
lan en önemli dinamitlerdir. Demokrasinin ortaya attığı 
bu özgürlüklerle fertler kendilerinde sınır tanımaz bir 
serbesti görerek aklının ve nefsinin her isteğine boyun 
bükerek yoldan çıkmışlardır. Herkes her istediğini ya-
par mantığıyla hareket eden insanlar çokça şahit ol-

muş olduğumuz mutlu olmayan, sürekli kavga edip 
itişen, çocuk yapmaktan korkan, boşanmaya hemen 
hazır olan, hanımını hiç kıskanmayan, hatta onu çıp-
lak bir şekilde havuzda, denizde sergilemekten çe-
kinmeyen ve bundan ar duymayan, İslam’da “Aile, 
Allah ve Rasulü’nün koruma altına aldığı bir kaledir.” 
anlayışından çok uzak bir aile yaşantısı içerisinde 
kalmışlardır. 

Bu şekilde aileler parçalandı. Babalar, anneler ve 
çocukları arasında saygı, sevgi, merhamet kayboldu. 
Hatta yaşları ilerlemiş, yüzlerce anne ve baba bakım 
evlerine terk edilmek suretiyle yalnızlığa terk edilmiş-
lerdir. Aynı bu mantıkla binlerce çocuk kürtajla alınıp 
öldürülmesi, doğanların cami önüne terk edilmesi 
ya da yetimhane önüne bırakılması vicdansızlığını 
gösteren canilerin hangi psikolojik bunalımda oldu-
ğu, hayatın gayesinden uzak bir yaşantı içerisinde 
bulunduklarını açıkça göstermektedir. Aile kurumu-
nun teşekkül edişi  menfaat ve buna benzer dünyevi 
maslahatları elde etmek için meydana gelmektedir. 
Böylesi yarını olmayan veya hüsran olan bir aile ve 

Demokrasinin yapı taşlarından olan 
özgürlükler meselesi bir ailenin hatta 

toplumun yıkımında kullanılan en 
önemli dinamitlerdir
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toplum içerisinde anne olmak içler acısı bir olgudur. Hâl-
buki evlilik sonucu oluşan ailenin, insan açısından ne ka-
dar gerekli olduğu, Kur’an’da şu anlamlı ifadelerle ortaya 
koyulmaktadır: 

َّهُنَّ َاسٌ ل  ِب َنتُمْ ل َأ َّكُمْ و َاسٌ ل  ِب هُنَّ ل

“...Onlar (erkekler) kadınlar için giysidir, siz kadınlar 
da onlar için giysisiniz.” (Bakara 187) Bu ayet, kadın ve 
erkeği birbirlerinin giysileri olarak tanımlamaktadır.

Bilinen şudur ki elbise vücudu kapatır ve korur. Elbi-
sesiz insan, kendini eksik ve güvensiz hisseder. Kadın 
ve erkeğin birbirlerinin giysileri olmaları, evlilik yoluyla 
gerçekleşir. Çünkü evlilik, eşleri zina ve ben-
zeri pek çok günahlardan korur, maneviyatı 
kuvvetlendirir ve ahlakı güzelleştirir. 

İslam’da aile olmanın en önemli rolü ise, 
“Neslin devamını ve korunmasını sağla-
maktır.” Ancak ailenin bu amelini gerçekleş-
tirebilmesi, onun düzenli ve uyumlu olması-
na bağlıdır. Böyle bir aile, İslami şartları yani 
kadın ve erkeğin üzerlerine düşen sorum-
lulukları yerine getirerek kurulabilir.  Şuurlu 
bir iman, sadakat, sevgi, itaat ve güzel ahlak 
gibi yüksek değerler üzerine bina 
edilmiş aileler, İslâm toplumunun 
en büyük güvencesidir. 

Bu değerleri kendilerine şiar edi-
nen salih bir ailenin nasıl olduğunu 
Allah’ın Rasulü’nden ve ashabından 
öğrenelim. Sahabe kadınlarından  
Sümeyra annemizin örnek tavrı 
buna en güzel misal olsa gerek. Zira 
Sümeyra ciddi bir mücahide kadın 
idi. Uhud Savaşı’na  ikisi oğlu, bi-
risi kocası diğeri de babası olmak 
üzere dört erkek göndermişti. On-
ları göndermeden önce oğullarına 
ve babasına şöyle demişti. “Gidin 
savaşın! Rasulullah’ın yanından ayrıl-
mayın! Eğer onun başına  bir şey gelir-
se ve siz sağ olarak Medine’ye döner-
seniz, vAllahi evime almam yüzünü-
ze bakmam.” Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in öldüğü haberi 
Medine’ye kadar yayılmıştı. Haberi 
duyan Sümeyra, hızla Uhud’a doğru 
giderken iki gözü iki çeşme ağlıyor ve kendi kendine şun-
ları mırıldanıyordu:

“Benim o babama ne oldu ki, Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem öldü de  o onlara bir şey yapmadı. Ben demiştim 

İslam’da aile olmanın en önemli 
rolü ise, “Neslin devamını ve 

korunmasını sağlamaktır.” 
Ancak ailenin bu amelini 

gerçekleştirebilmesi, onun 
düzenli ve uyumlu olmasına 
bağlıdır. Böyle bir aile, İslami 
şartları yani kadın ve erkeğin 

üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirerek kurulabilir. 
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ki: baba git Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e müdafi ol, eğer O’nun başına bir 
iş gelirse ve sen sağ olarak dönersen vAl-
lahi ben yüzüne bakmam demiştim. Ya be-
nim oğullarıma ne diye ağlıyorum.” Bu şe-
kilde sözler sarf ederken Uhud’un eteği-
ne kadar ulaşmıştı. Uhud’a geldiği gibi 
atından indi ve cesetleri tek tek gezerek 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
cesedini arıyordu. Orada biri dedi ki, “Ne-
reye ey Sümeyra” “Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem nerede? Onu Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i bana göster-
in.” diyordu.  Sümeyra’yı  aldılar ve ona 
“Bak şurada iki tane çocuğun var.” dediler. 
O şu cevabı verdi: “Bakışım bile israf olur, 
nerede Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem.” dedi ve bir 
Sahabe “Sümeyra, 
Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem 
hayatta, işte burada.” 
dedi. Sümeyra ise 
“Bana gösteriniz.” 
dedi. Sürüne sürüne 
O’nun yanına ulaştı. 
Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in 
cübbesini aldı, öptü 
ve şu tarihi sözleri 
söyledi. 

“Bundan sonra 
bütün musibetler 
beni kaplamış olsa 
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da, seni hayatta görmüş olduktan sonra 
bunlar ehemmiyetsizdir ya Rasulullah.” 
dedi. Sümeyra gözyaşları içerisinde 
kalktı ve oğullarının şehit olduğu yere 
geldi. Kendi elleriyle parçalanmış ce-
setlerini topladı. Medine’den getirdiği 
heybenin içine koydu. Atına binip Medi-
ne’ye yöneldi. Bu seferde şöyle haykırıy-
ordu; “Ben kadınlık aleminin en üstün, en 
şerefli kadınıyım. Ben oğullarını, kocasını, 
babasını O SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
yolunda şehit etme bahtiyarlığına ermiş 
bir kadınım.” dedi. 

Nerede bu Sahabi kadın nerede bu-
günün kadınları... Arada ne kadar büyük 
bir fark var değil mi? Sümeyra RadiyAl-

lahu Anh İslam’ı hakkıyla 
yaşayarak, 14 asır geç-
mesine rağmen bugün 
halen kendisinden büyük 
bir örnekle bahsedilen bir 
konuma ulaştı. Oysa bugün, demokrasiyi savu-
nan ve onu yaşamaya çalışan kadınlara sadece 
bir meta olarak bakılıyor... Ne kadar acı değil mi? 

Sümeyra RadiyAllahu Anh hayatını okudunuz. 
İşte gerçek ailenin tavrı ve yüzü böyle olmalıdır. 
Günümüzde demokrasi pisliğiyle yoğrulmuş bir 
ailenin yarını için beklentisi ne olabilir ki. Anne  
olmanın verdiği mutluluğu ta doğumdan önce 
ve sonra kursağında kalan bir annenin duygu-
ları... Yarından ümidi olmadan çocuğunun ge-
leceğinden ümitsiz çaresiz kalan anne olmak... 

Müslümanlar huzurlu bir şekilde İslam toplu-
mu içerisinde İslam’ın emir ve nehiyleri doğrul-
tusunda bir yaşantı sürerse ancak yarını için 
ümidi ve heycanı olur. Bizler samimi aile fertleri 
olarak bu içerisinde bulunduğumuz halin değiş-
mesi gerektiğini bilmekteyiz. Allah Subhânehu 
ve Teâlâ en kısa zamanda bizlere o İslami hayata 
kavuşmayı nasib eylesin. Demokrasi bataklığına 
saplanarak şahsiyetini, kimliğini yitirmiş, Batıyı 
taklit etmeye çalışan ve yaşadığı zelil durumun 
farkında olmayan bugünün Müslüman ailelerine 
de gerçeği görme basiretini Rabbim nasip etsin. 

Nerede bu Sahabi kadın 
nerede bugünün kadınları... 

Arada ne kadar büyük bir 
fark var değil mi? Sümeyra 

RadiyAllahu Anh İslam’ı 
hakkıyla yaşayarak, 14 asır 
geçmesine rağmen bugün 
halen kendisinden büyük 
bir örnekle bahsedilen bir 

konuma ulaştı. 

BİR ANNE GÖZÜYLE 
DEMOKRASİ
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Hayata, İslam penceresinden bakmayan 
bedbaht insanlar, pragmatik ölçüler ile men-
faatlerini özelden genele ya da küçükten bü-
yüğe doğru tasnif ederler. Kendilerini merke-
ze alarak dünyevi kazanımlarını gidebildiği 
kadar halka halka genişletmeye çalışırlar.

Daha 7 Haziran seçimleri ile toplumda 
oluşturulan kutuplaştırma ve bunun acı mey-
vesi olan nefretin enkazı kalkmadan ülke, ye-
niden bir seçim sürecine sürüklendi. Dolayısı 
ile pragmatik zihniyetin gösterdiği refleks ile 
daha kapanmamış yaralar kanatılmaya de-
vam edilmektedir.

Öncelikle, şahsi kazanımını elde etmek için demokratik partilerde yer edinmek adına bireylerin kıyasıya müca-
deleleri gerçekleşti. Sonra, mensubu oldukları partide, birlikte pastadan daha büyük pay almak adına ekip müca-
delesi verildi. Şimdi de bireysel ve ekip olarak maslahatlarına ulaşmak için partilerinin kazanması mücadelesini 
vermektedirler. Son olarak, bütün bu kazanımların kendisi ile gerçekleşeceği mevcut sistemlerinin ayakta kalması 
gerekliliğine binaen sistem savunmasına geçilecektir.

2 KASIM 2015
AYDIN USALP
a.usalp@kokludegisimdergisi.com
facebook.com/aydinusalp
twitter.com/Ausalp

Hayata, İslam penceresinden 
bakmayan bedbaht insanlar, 
pragmatik ölçüler ile 
menfaatlerini özelden genele 
ya da küçükten büyüğe doğru 
tasnif ederler.
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Burada, bütün maslahatlarının kendisi-
ne bağlı olduğu sistemi yani Demokratik 
nizamı korumaktan geçtiğini çok iyi bildik-
lerini görüyoruz. Dolayısı ile mücadeleleri-
nin her noktasında hararetli bir sistem mü-
dafaası vardır. Mevcut duruma göre, yakın 
bir zaman içinde olmasa da orta veya 
uzun vadede sistemlerinin çökeceğini de 
görmektedirler.   

Bu kaygı ile bir an olsun bile demokra-
siyi ağızlarından düşürmezler. Ona övgüler 
dizerek kutsallaştırırlar. Seçim kampanya-
sı boyunca birbirlerini kedi köpek gibi yiyip 
bitirmeye çalışan, birbirine her türlü haka-
rette bulunan parti liderleri ve temsilcileri 
ve yine destekledikleri partilerinin kazan-
masını isteyen yazar çizer ve medya or-
ganlarının, seçime yakın bir zamanda ağız 
birliği içinde olduklarını görmek artık şaşırtmıyor insanı. Hepsi 
son günde, kendilerine çalışmayı bırakır sistemleri olan demok-
rasiye dair ortak açıklamalar yaparlar. Öyle ki son günde, “kime 
oy verirseniz verin, yeter ki sandığa gidin ve demokratik hakkınızı(!) 
kullanın” derler. Seçimden hemen sonra, seçimi kazanan da kay-
beden de hep bir ağızdan “demokrasimiz kazanmıştır” derler. Çün-
kü, seçime katılım genellikle %80’nin üzerinde olmaktadır.

Mevcut demokratik nizam olmadan partile-
ri, partileri olmadan ekipleri, ekipleri olmadan 
kendi menfaatleri olmayacaktır. Yalan ve bo-
zuk bir temel üzerinde kurulmuş olan demok-
rasilerinin devamı, kendileri için her şeyden 
daha önemlidir. 

Bu kısa girişten sonra, 2 Kasım’da muhte-
mel siyasi tablonun ne olabileceği konusunda 
bazı analizlere geçebiliriz.

Aslında, 2 Kasım’da nasıl bir tablonun or-
taya çıkabileceğini tahmin edebilmek için 7 
Haziran seçimlerini doğru değerlendirmek ve 
akabinde yaşanan olayları iyi görmek gerekir. 
Bununla birlikte şu hususu da göz önünde bu-
lundurmak lazım: Malumdur ki Türkiye Cum-
huriyeti devleti, ideolojik bağımsız bir devlet 
olmadığı için, ülkede meydana gelen bütün si-
yasi durumları, eksenlerinde döndüğü egemen 
güçlerin siyasi durumları ile birlikte ele almak 
gerekir. 

Bunun için başta “Kürt meselesi” olmak 
üzere “başkanlık sistemi” ve sömürgeci ege-
men güçlerin Ortadoğu’daki hesaplarını ve geli-
şen yeni durumları da görmek icap edecektir. 

Malumunuz, 7 Haziran seçimleri akabinde ortaya çıkan tablo, 

Mevcut demokratik nizam 
olmadan partileri, partileri 
olmadan ekipleri, ekipleri 
olmadan kendi menfaatleri 
olmayacaktır. Yalan ve bozuk 
bir temel üzerinde kurulmuş 
olan demokrasilerinin 
devamı, kendileri için her 
şeyden daha önemlidir. 
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AKP için bir hezimet olmuştur. 400 milletvekili ile başkanlık hayalleri kurulurken 
tek başına iktidar bile olamadı ve ülke yeniden seçime sürüklendi. 7 Haziran 
seçimleri için çok şey söylendi ve yazıldı. Âcizane benim tespitlerim içinde öne 
çıkan hususlar şunlardır:

Birincisi, ülke seçim atmosferine girdikten sonra AKP, daha çok Erdoğan, “çö-
züm süreci” ve Kürt meselesi hakkında söylemlerini olumsuz olarak değiştirdi. 
Doğal olarak bu durum, Kürt halkında oyunbozanlık olarak algılandı ve AKP’den 
uzaklaştı ki AKP, 7 Haziran seçiminde en çok Kürt seçmenini kaybetmiştir.

İkincisi, AKP’nin tek başına ik-
tidar olabileceği yönündeki aşırı 
özgüveni idi ki, bundan dolayı AKP, 
halka kayda değer bir vaatte bu-
lunmadı, aday seçiminde özensiz 
hareket etti ve toplum içinde yete-
rince mahallî çalışmalar yapmadı. 

Üçüncüsü, Erdoğan’ın bizzat 
şahsından kaynaklanan olumsuz 
bir etkiden bahsetmek mümkün-
dür. Erdoğan cumhurbaşkanı ol-
masına rağmen bir başbakan gibi 
hareket etmesi, aynı zamanda par-
ti genel başkanlığını fiilen bırak-
maması, Davutoğlu ve diğer parti 
yetkililerini neredeyse bağımsız 
karar alamayacak bir pozisyonda 
kalmaları -ve toplumun bunu bariz 
bir şekilde görmesi-, yolsuzluk ile damgalanan eski bakanlara sahip çıkması vb. 
birçok husus AKP’yi gerileten faktörlerdir. Ayrıca şekli ve içeriği açıklanmayan 
ve çevresi sınırlandırılmayan ne olduğu bilinmeyen “başkanlık sistemi”ndeki 
ısrar da yukarıdaki hususlar ile birlikte düşünüldüğünde toplumda, Erdoğan’ın 
aşırı iktidar hırsı ile hareket ettiği düşüncesi hâkim olmuştur. 

Son olarak, Erdoğan ve AKP’nin düşmesi-
nin veya zayıflamasının tek yolunun HDP’nin 
barajı geçmesinde gören diğer parti ve çevre-
lerin bilinçli bir şekilde HDP’ye yardım etmesi-
dir. Sonuç olarak AKP 7 Haziran seçimlerinde 
oy kaybetse de tek başına iktidar olamama-
sının asıl sebebi HDP’nin barajı geçerek ve 
beklenilenden daha fazla oy almasıdır. (2002 
seçimlerinde iki parti barajı geçmişti ve AKP 
%37 ile tek başına iktidar olmuştu.)

Bana göre, bütün bu hususların asıl sebe-
bi ve kendisi ile açıklanabilecek bir realite var 
ki bu da AKP’nin devletleşmesidir. AKP’yi ik-
tidara taşıyan ve onu büyüten en önemli fak-
tör, devlet tarafından mağdur edilen dindarlar, 
yoksullar ve militarist devlet zihniyetinin öte-
kileştirdiği insanlardı.  AKP, bu kesimlerin umudu olmuş ve ilk iki iktidar döne-
minde izlediği siyaset ile bu kesimleri kısmen avutmuştur. Ancak son iktidar 
döneminde ise devlet olma refleksi ile hareket etmiştir. Yukarıda belirttiğim hu-
susların tamamı da aslında bu durumun doğal sonucudur.  

Erdoğan ve AKP’nin 
düşmesinin veya 
zayıflamasının tek yolunun 
HDP’nin barajı geçmesinde 
gören diğer parti ve 
çevrelerin bilinçli bir şekilde 
HDP’ye yardım etmesidir.
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Peki, 2 Kasım’da muhtemel tablo nasıl olur?

Burada bir gerçeği daha hatırlatmak istiyorum. 
Ülkede, ideolojik olarak hareket etmeyen, taassupça 
partizanlık yapmayan kayda değer bir oy potansiye-
li mevcuttur. Bu potansiyel, seçim beyannamelerine 
bakan, vaatlere bakan ve oluşturulan algılar ile son 
günlerde oy tercihini yapmaktadır. Toplumsal hafıza-
nın kuvvetliliğine karşın, günümüz insanları balık hafı-
zalı olmuştur. Bundan dolayı, son günlerde hatta son 
bir iki günde meydana gelebilecek olaylar, yaşanan 
mağduriyet veya cürümler bu potansiyelin oy tercihi 
üzerinde etkili olacaktır. Böylesi bir durum gerçekleş-
tiğinde seçim tahminleri tamamen değişecektir.

Bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de ilgi 
ve dikkatler yine AKP ve HDP üzerinde olacaktır. Biri-
nin tek başına iktidar olup olmayacağı, diğerinin ba-
rajı aşıp aşmayacağı veya alacağı oy oranlarına göre 
şekilleneceği gerçeğidir. CHP realitesinin fazla deği-
şemeyeceği ancak MHP’deki dalgalanmanın seçime 
etki edeceğini düşünüyorum. 

CHP’nin sahip ol-
duğu fikirler ve izlediği 
siyasi çizgiye göre po-
tansiyel oy oranı %22-
28 aralığındadır. Kronik 
yapısından dolayı ne 
yaparsa yapsın, ne oy-
ları patlama yapar ne 
de baraj altında kalır. 
Dolayısı ile 1 Kasım’da da bir önceki seçimde aldığı 
oy oranına yakın oy olacaktır. Yalnız şöyle bir ayrın-
tı var; 7 Haziran seçimlerinde bilinçli ve organize bir 
şekilde, CHP oy potansiyelinden yaklaşık %2 lik bir 
kısmı HDP’ye kaymış/kaydırılmıştır. Şayet 1 Kasım’da 
CHP için, kendi oylarını artırmaktan ziyade HDP’ye 
yine destek verip AKP’yi tek başına iktidardan alıkoy-
mak daha öncelikli ise oyları aşağı yukarı aynı olur. 
Aksi takdirde bir iki puan artabilir. 

MHP’de iki yönlü oy akışı mevcuttur. Ülkede ça-
tışmaların başlaması, çatışmalarda polis ve askerle-
rin öldürülmesi, milliyetçi duyguları harekete geçirip 
MHP’ye oy olarak yansımaktadır. Ancak yaşanan 
süreçte, AKP bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. 
AKP’nin çözüm sürecini dondurması “terör ile mü-
cadele”de geri adım atmayıp kendisince teröristlere 
“haddini bildirmesi”, bu akışı tersine çevirmektedir. 
Diğer taraftan 7 Haziran sonrası koalisyon kurma 
sürecinde CHP’nin iyi rol yapmasına karşın, MHP’nin 
“hayır”cı siyaset izlemesi ve seçim hükümetine üye 
vermemesi MHP aleyhine olmuş ve AKP’nin elini 
güçlendirmiştir. Dolayısı ile önümüzdeki seçimlerde 
MHP’nin kısmen oy kaybedeceği kanaati oluşmakta-

dır. 

AKP, 7 Haziran öncesi konumunu kısmen de-
ğiştirmiş olsa da bariz ve güçlü değişimlere gitme-
miştir.  Öncelikle Erdoğan’ın toplumun gözü önün-
de AKP ve seçim çalışmasına müdahalesi azalmış 
ve başkanlık sistemi söylemi geri plana itilmiştir. 
Ayrıca özellikle doğu illerinde aday listelerinde bü-
yük oranda değişikliğe gidilmiş ve bir takım ekono-
mik vaatlerde bulunmakta ve kısmen de olsa halk 
arasına karışmaya çalışmaktadır.

Seçim sonrası, özellikle koalisyon sürecini lehi-
ne olabilecek bir şekilde sürdürdüğü söylenebilir. 
Suruç katliamı akabinde başlayan çatışma ortamı, 
kendisine tekrar dönme ihtimali bulunan Kürt seç-
menlerinin oyunu almada risk aldı ise de batıdaki 
Türk milliyetçilerinden oy alma ihtimalini artırdı.  
Ayrıca, 7 Haziran sonrası oluşan siyasi belirsizlik, 
medyaya yansımayan ama fiili olarak hissedilen 
iktisadi kriz, AKP’nin tek başına iktidar olmadığına 
bağlanması, kararsız seçmenlerin istikrar adına 

AKP’ye oy vermesi 
mümkündür. Di-
ğer taraftan bazı 
muhafazakâr par-
tilerin AKP lehine 
seçime girmeme-
si de AKP’nin bir 
önceki seçimde 
az farkla kaçırdığı 

milletvekilleri almasına yardımcı olabilir. Sonuç 
olarak AKP, oylarını kısmen artıracak gibidir. Ama 
tek başına iktidar olması yine HDP’nin durumuna 
bağlıdır.

HDP’ye gelince; konumu, tabanı ve izlediği siya-
set öyle dalgalı bir seyir içinde ki son anlara kadar 
kendisine olan yönelim oranı değişebilmektedir. 
Seçimlerin sonucunu ve AKP’nin tek başına iktidar 
olup olmayacağı konusunda ne kadar belirleyici 
ise de seçimlere girip girmeyeceği ve son günlerde 
hangi sürprizler ile ortaya çıkacağı hususu da bir o 
kadar belirsizdir. Yapılan bir takım açıklamalardan, 
sanki seçimi boykot etmeye bahane arıyor gibi. 

Öncelikle HDP’yi PKK’den ayrı gösterme veya 
kandil ve HDP arasında bir çekişme veya bir reka-
bet olduğu düşünceleri realiteden tamamen uzak-
tır. HDP, PKK’den bağımsız değil, PKK’nin emrinde 
ve PKK’nin kendisidir. Sadece görev alanı farklı ve 
kendisini yasal bir konum ile konumlandırma gay-
retindedir. Dolayısı ile burada PKK’nin durumuna 
bakmak gereklidir.

PKK, malumdur ki Kürt halkının yaşadığı mağ-
duriyetlerin bir sonucudur. Gelinen noktada en 

Seçim sonrası, özellikle 
koalisyon sürecini lehine 

olabilecek bir şekilde 
sürdürdüğü söylenebilir. 
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büyük halk desteğine sahip silahlı örgüt olmuştur. 
Beslendiği ideolojik metot gereği, şiddet doğasının 
olmazsa olmazıdır. Silah bırakması tabiatına aykırı 
ve her seferinde eylem biçimini bir adım ötesine ta-
şımaktadır ta ki istediğini alıncaya kadar. Bu saatten 
sonra siyaseten kazanım elde edene kadar, kentler-
de şiddet eylemlerini giderek artıracak gibidir. Çünkü 
bu konuda stratejik beyanatları da mevcuttur.

Ancak, kendi çıkarları için yönlendiren ve bün-
yesine sızan birçok egemen gücün bulunmasından 
dolayı örgüt, homojenliğini yitirmiştir. Sonuç olarak 
ortak akıl yitirilmiş ve karar mekanizması tek olmak-
tan çıkmıştır. Öyle ki devlet, Öcalan öncülüğünde tek 
karar mekaniz-
masını oluştur-
mak istemiş 
ama bunda 
başarılı olama-
mıştır. Bundan 
dolayı örgütün 
kontrollü hare-
ket etmesi bek-
lenemez. 

Yine 7 Ha-
ziran seçimle-
rinde HDP’nin 
yüksek oy al-
ması ve Su-
surluk patlamasından sonraki sürece bakıldığında, 
yukarıda ifade etmeye çalıştığım tek karar mekaniz-
manın yitirilmesinden kaynaklanan yanlış bir hesap 
yapıldığı da ortaya çıkmaktadır.

“Çözüm süreci”ndeki çatışmasızlık süreci boyun-
ca kentlerde daha iyi örgütlenmiş ve şehir savaşı 
hazırlığını yapmıştır. Seçimlerde 6 milyondan fazla 
oy almış ve Kürtlerin yaşadığı illerde oy oranlarını 
%80-90’a çıkartmıştır. Ancak, HDP yetkililerinin se-
çim gecesi emanet oylardan bahsetmesine rağmen, 
Kandil’in bunu reddetmesi, AKP’ye tepki oylarının 
görmezden gelinmesi de hatalı bir tespitten ziyade 
güçlü görünmek için algı yönetimi kapsamında de-
ğerlendirilmelidir.

Bu hususlara bakarak, kendisini şehir savaşı ko-
nusunda hazır hissetmiş ve şehir savaşında büyük 
başarı alacağını düşünerek birçok ilçede öz yöne-
tim ilanında bulunmuştur. Ancak, siyaseten destek 
veren fakat savaştan bıkmış halk, şehir savaşında 
örgüte destek vermedi. Hatta örgüt girdiği bu işi 
eline yüzüne bulaştırmıştır. Geri adım atmak için 
başka gerekçeler bulacaktır elbette. Fakat örgütün 

bundan vazgeçeceği vehmine kapılmak hata olur. 
Çünkü, yukarıda da ifade ettiğim gibi, her ne kadar 
istediğini eninde sonunda siyaseten alacaksa da 
bunu başarana kadar şiddete dayalı metodundan 
vazgeçmeyecek ve her seferinde, önceki eylemle-
rinden deneyim alarak sonraki eylemlerini bir adım 
ileriye taşıyacaktır. Yani siyaseten devrilen masa 
kurulmazsa şiddet şehirlerde tırmanacaktır.

Diğer taraftan, daha önce kuzey Irak denilen yer-
de fiili bağımsız bir Kürt devleti mevcut, yine Suri-
ye’nin kuzeyi ya da namı diğer batı Kürdistan anla-
mında Rojava, özerk ya da kanton bir yapıya sahip 
olmuş ve uluslararası ilişkilerde tanınmış vaziyet-

te. Kaldı ki Suriye’deki 
yapı, birebir PKK’nin 
kontrolünde iken örgü-
tün Türkiye’den bir şey 
almadan mücadeleden 
vazgeçmesi mümkün 
değildir. 

Evet, örgütün saldı-
rıları Kürt toplumunda 
olumsuz ve gereksiz 
görülebilir, yolları kapat-
ması, şehirlerde hen-
dekler kazarak girdiği 
çatışmalarda halktan 
destek almadığı için ba-

şarısız bir girişim olarak değerlendirilebilir. Ancak, 
devletin saldırması örgüt tarafından her halükarda 
lehe kullanılabilmekte ve kendisine ait oy potansi-
yelini korumaktadır ki bu potansiyel %8 civarında-
dır. Diğer taraftan örgütün, Kürt halkının algısı ko-
nusunda uzmanlaşmış bir medyası bulunmaktadır. 
Öyle ki devletin saldırılarını saraya ve Erdoğan’ın ki-
şisel hırsına bağlamakta, kendisinin dahi katlettiği 
sivilleri devlete yüklemekte ve tabanını buna ikna 
etmektedir.

Uzatmamak adına, her ne kadar son ana kadar 
net kestirilemese de HDP, bu atmosfer ile seçime 
girdiği takdirde alabileceği oy oranının %10 civarın-
da olacağını düşünüyorum. Bir önceki seçime göre 
oylarını düşüreceğinin gerekçeleri olarak, emanet 
oyların kısmen yerlerine gideceğini, son süreçte 
onlarca asker ve polisin öldürülmesinden dolayı, 
önceki seçimde Türk medyasınca HDP’ye sağlanan 
medya desteğinin azalması ve HDP barajı geçsin 
de savaş olmasın diyerekten HDP’ye oy veren din-
dar Kürtlerin bir kısmının da HDP’ye oy vermeyece-
ğini düşünüyorum. 

HDP’yi PKK’den ayrı 
gösterme veya kandil ve 

HDP arasında bir çekişme 
veya bir rekabet olduğu 
düşünceleri realiteden 

tamamen uzaktır.
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Yazının başlarında ifade ettiğim gibi 
bu meseleyi bir de egemen güçler açı-
sından değerlendirmek gerekir. Gelinen 
noktada Türkiye devletinin dış siyaseti 
oldukça sorunlu gözüküyor. Özellikle 
Suriye ve Irak bağlamında Ortadoğu’da, 
Türkiye IŞİD’i desteklediği iddiaları ile 
prestij kaybetti. Her ne kadar Suruç hadi-
sesi akabinde IŞİD’e kısa süreli bir hava 
operasyonu yaptıysa da Erdoğan, bütün 
yurtdışı gezilerinde IŞİD ve PKK’yi aynı 
kefede gördüğünü deklare ederek bu al-
gıyı değiştirmek istedi ancak pek başarılı 
olduğu söylenemez.

Diğer taraftan ABD, Ortadoğu’daki 
planlarında daha önce Erdoğan’a daha 
fazla rol verirken son yıllarda ihaleyi 
İran’a vermiş gözükmektedir. Aynı şekil-
de AB ile ilişkiler geriye doğru gitmekte, 
mülteciler konusu ve son aşamada Rus-
ya’nın Türkiye’yi rencide eden hareketler 
ile fiili olarak Suriye’ye saldırması gibi 
daha birçok mesele, Türkiye’nin oyun dı-
şına itilip kendisine herhangi bir rol veril-
mediğini göstermektedir. Bu durum akla, 
ABD Erdoğan’dan vaz mı geçti sorusunu 
getirmektedir. Şayet ABD, Erdoğan’dan 
vazgeçtiyse zaten ülkede sicili bozulma-
ya başlayan Erdoğan için çanlar çalabi-
lir. Buna dair güçlü emareler var. Şayet 
böyle ise bu süre içinde Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı yetkileri sınırlarına 
çekilmesi ve Erdoğan’sız AKP’li ko-
alisyon dönemleri başlar.

Diğer taraftan, Türkiye’nin dış si-
yasetteki bu dışlanmışlık, ABD’nin 
sopa siyaseti ile Suriye ihalesini is-
tenilen şekilde başaramamasından 
dolayı Erdoğan’a bir ayar verme de 
olabilir. Çünkü ABD, Erdoğan aracı-
lığı ile Ortadoğu’da kayda değer bir 
ilerleme sağlamış ve kendisi için 
bir popolarite oluşturmuş iken kısa 
vadede Ortadoğu’da popolaritesini 
artıracak bir lider çıkartması zordur. 
Şayet buna ihtiyacı kalmışsa. Aynı 
şekilde tek parti iktidarı ile yapabilecek-
lerini koalisyon hükümetleri ile yapması 
daha zordur. Tabii ki bu konuda ABD’yi 
bu mücadelede yalnız görmemek gere-
kir. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa 
ülkelerinin Erdoğan karşıtı hamlelerini de 
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unutmamak gerekir. Hem Erdoğan’ı hem de ABD’yi zor durum-
da bırakacak bir çok olayı organize edebilirler.

Sonuç olarak bütün bu hususlara binaen erken de olsa şu 
hususların tamamını olası görmekteyim.

Birinci olasılık; HDP barajı az farkla geçecek, önceki seçim-
lerde aldığı fazla oylar AKP ve CHP’ye gidecek, MHP’den de 
AKP’ye kısmen oy geçişleri ile AKP zayıf da olsa tek başına 
iktidar olur. Çözüm süreci farklı isim ve yöntemler ile tekrar 
devam edecektir.

İkinci olasılık; HDP barajı rahat geçecek ve AKP tek başına 
iktidar olamayacak yeniden kaosvari bir ortam oluşur. Ya yeni-
den bir seçim ya da koalisyon olur.

Üçüncü olasılık; HDP ya seçimi boykot edip seçime girme-
yecek veya barajı aşmayacak, böylece sivil itaatsizlik ile top-
lumda büyük bir çatışma başlayacaktır. Doğu, batı ve halklar 
arasında ülkenin tamamına yayılan bariz bir ayrışma yaşana-
cak. Sonunda savaştan bıkan halklar, otoriteleri harekete geçi-
rip Kürt Meselesi’nde fiili bir çözüm dayatacaktır.

Siyasi analiz adına bütün bu yazdıklarımız, aciz birer kul 
olarak ulaşabildiğimiz bilgilere ve olaylara bakış açımıza bi-
naen tahminlerimiz veya zannı galibimizdir. Şüphesiz her şeyi 
bilen ve her şeyden haberdar olan Rabbimizin takdiri ne ola-
cak bilmiyoruz. Dileğimiz odur ki batıl ve küfür olan demokra-
sinin ürünü olan bütün bu olasılıkların hiçbirisinin olmaması-
dır. Çünkü bu sistemde olabilecek her olasılık şerdir. Her türlü 
sonuç İslam ümmetinin zararına olacaktır. Rabbim kâfirlere, 
zalimlere ve kötü niyetlilere fırsat vermesin. 
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Türkiye Cumhuriyeti 1946’da çok partili siyasi 
hayata geçtiğinden itibaren geçici seçim hükümeti 
ile birlikte toplam 63 hükümet kurdu. YSK’nın 1 Ka-
sım’da yapılmasını karar aldığı erken seçimler. Tür-
kiye’nin 64. hükümetini kuracak parti veya partilerin 
milletvekillerini belirleyecek.  Türkiye 1 Kasım se-
çimleri ile beraber 20. kez yapacağı genel seçimleri-
ne hazırlanıyor. Aslında genel seçimler anayasanın 
77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da 
yapılması gerekmekteydi. Fakat 7 Haziran 2015’te 
yapılan genel seçimlere katılan partiler arasında tek 
bir parti hükümet kuracak sayıda milletvekili çıkara-
madı. Ayrıca meclise giren partilerin uzlaşamaması 
ve güvenoyu alabilecek bir hükümetin de kurulama-
ması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdo-
ğan’da “erken seçim” kararı aldı. 

HAKAN BOLAT
h.bolat@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/fikir.fikret
twitter.com/hak_anbolat

TÜRKİYE’NİN 
SEÇİM SİSTEMİ

Türkiye erken seçime giderken siz değerli okur-
larımıza Türkiye’deki seçim sistemi hakkında bilgi 
vermek istedim. Cumhuriyet tarihi boyunca uygu-
lanmış seçim sistemleri nelerdi, bugünün Türkiye’si-
nin seçim sistemi nasıl işliyor, milletvekili sayıları 
nasıl belirlenir, barajı aşamayan partilerin oyları na-
sıl dağıtılır, milletvekili adaylık süreci vb. seçim şek-
li ve üslubu hususunda birçok konuyu açıklamaya 
çalışacağım. 

1- Cumhuriyet Tarihi boyunca Uygulanmış Se-
çim Sistemleri 

Osmanlı Devleti’nin 1876’da Kanun-i Esasi’nin 
kabulünden sonra ve Cumhuriyet yönetiminde 1943 
yılına kadar yapılmış olan seçimlerde iki dereceli 
seçim sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde, kendi-
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sine ön-ilk seçmen (seçici heyet) denilen seçmen-
ler seçilmekteydi. Sonrası seçilen heyet,  ikinci bir 
seçim yaparak vekilliğe adayları seçmekteydi. Mil-
letvekilleri bu ikinci seçmenlerin oluşturduğu heyet 
tarafından seçilmekteydi. Bu secim sistemi milli şef 
döneminin son demlerine kadar denendi. 1946 yılın-
dan sonra Türkiye çok partili siteme geçiş yapma-
sıyla yeni bir secim sistemi ile tanıştı. 

Türkiye’nin çok partili sisteme geçişiyle birlikte 
ilk yapılan seçime hile yapıldığı iddiaları karışmıştır. 
Bu sebeple 1946 seçimleri Türkiye’nin siyasi tarihi-
ne şaibeli seçim olarak geçmiştir. 1946 seçimlerin-
de liste usulü basit çoğunluk sistemi uygulandı. Bu 
seçimlerde partilere değil, adaylara oy verilirdi. Ba-
sit çoğunluk sistemine göre 1946 seçim sonuçları 
meclise girecek 465 milletvekillinin partilere göre 
dağılımı şu şekilde oluşmasına katkı sağlamıştır.  
397 milletvekili CHP, 61 milletvekili DP ve 7 bağım-
sız milletvekili şaibeli de olsa meclise girmeye hak 
kazanmış oldu. 1946 yılında yaşanılan şaibe vakası-
nın tekrarlanmaması için 16.02.1950 tarihinde 5545 
sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu düzenlenmiştir.1 
İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, 
ayrıca Ankara’da görev yapmak üze-
re Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. 
Demokrat Parti 1946’da mağlup çıktığı 
seçimlerden sonra yeni seçim kanunu 
ve çoğunluk secim sisteminin avantajı 
kullanarak 1950 Mayıs ayında yapılan 
seçimlerde 27 yıllık tek parti dönemini 
sona erdirmiştir.

Çoğunluk sistemi: Bu sistemde tek 
turda yapılan seçimlerde bir seçim 
çevresinden milletvekili seçilmek için 
geçerli oyların en çoğunu almak yeterli 
olmaktadır. Salt veya üçte iki çoğunluk 
gibi bir çıta oluşturmaz. Adayın oy ora-
nı ne olursa olsun geçerli oyların en ço-
ğunu alan aday, seçilmiş sayılır. İngiliz 
menşei taşıyan liste usulü basit çoğun-
luk sistemi  “First past the post” “Çizgi-
yi ilk geçen(en çok oy alan) sandalyeyi 
kazanır.” deyişiyle tanımlanmaktadır. 
Seçmenlerin bir defa oy kullanması 
yeterli olduğu, tek turda tamamlandığı 
için “Tek turlu çoğunluk sistemi.” olarak 
da adlandırılır. Çoğunluk sistemi Türki-
ye’de dört seçimde 1946, 1950, 1954 ve 
1957 uygulanmıştır. Bu sistemde seç-
mene bir aday listesi sunulur seçmen 
de bu aday listesinden vekil görmek is-
tediklerini seçtiği için liste usulü çoğunluk sistemi 
olarak adlandırılmaktadır. Seçim çevresi geniş oldu-

ğunda geniş bölgeli, seçim çevresi dar olduğunda 
dar bölgeli seçim sistemleri olarak da bilinmektedir. 

Çoğunluk sistemi yönetimde birinci partiye avan-
taj sağladığı için iktidarda olan partinin hükümette 
kalma istikrarını koruma özelliği öne çıkmaktadır. 
İktidar partisinin tek başına meclis çoğunluğunu 
sağlayabilmesini ve tek parti çoğunluğuna dayalı 
hükümetlerin kurulmasını kolaylaştırabilir. Fakat 
toplumun her kesiminden kitlelerin temsilinin önü-
nü kapadığı için sakıncalı görülmektedir. Toplumda-
ki farkı görüşlerin meclise yansımasını engellediğin-
den küçük partilerin kabul görmediği bir sistemdir.  

Çoğunluk sisteminin Türkiye’nin 60’lı yılları-
na girerken demokratikleşme sürecini aksattığı 
fark edilmiş, farklı görüşlerin rejime entegre edi-
lemiyor olması, meclis filtresinin farklı görüşteki 
partileri temsil etmemesi, rejim için uzun vadede 
sıkıntı oluşturacağı öngörüldüğünden yeni seçim 
sistemi arayışına gidilmesine büyük etken olmuş-
tur.1950-1960’lı yıllar arası seçim sistemi hususun-
da yoğun tartışmalar yaşayan Türkiye. Bu tartışma-
larda çok partili sistemde yürümek zorunda bıra-
kılan 60’ların Türkiye’sinde nispî temsil sisteminin 

kabulü öne çıkmıştır. Se-
cim sistemi tartışmaları 
1960’dan sonra çoğunluk 
sisteminden vazgeçilip 
Nispî Temsil Sistemi’nin 
kabul edilmesiyle sonuç-
lanmıştır. Artık uzun yıllar 
Türkiye’nin secim sistemi 
nispi temsil sisteminin 
farklı biçimlerinin uygula-
malarıyla belirlenecektir.

Nispî Temsil Siste-
mi: Türkiye’de 1960 son-
rasında yapılan bütün 
seçimlerde nispî temsil 
sistemi değişik biçimler-
de uygulanmıştır. Nispî 
temsil sistemi siyasi par-
tilerin, toplumda oluştur-
dukları halkçı örgütlenme 
sonucu aldıkları oyların 
mecliste temsiline ola-
nak sağlamaktadır. Bu 
özelliği ile çoğunluk sis-
teminin aksine temsilde 
adalet niteliği öne çık-
maktadır. 1960’dan sonra 

uygulanan nispî seçim sistemi ile küçük partilerin 
TBMM’ye girmeye hak kazanmasıyla siyasi parti 

Türkiye’nin çok 
partili sisteme 

geçişiyle birlikte 
ilk yapılan 

seçime hile 
yapıldığı iddiaları 

karışmıştır. 
Bu sebeple 

1946 seçimleri 
Türkiye’nin siyasi 

tarihine şaibeli 
seçim olarak 

geçmiştir.
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sayısının arttığı gözlenmiştir. Nispî temsil sistemi-
nin handikabı ise oyların çok sayıda parti arasında 
dağılmasını sağladığı için koalisyon hükümetleri-
nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sayede 
mecliste istikrarını koruyacak iktidar partilerinin işi 
daha da zorlaştırıldı.  Fakat demokrasinin topluma 
sirayet etmesinde meclise değişik görüşlü partile-
rin çıkmasını sağlayarak bütün toplumsal grupların 
laik sisteme entegre edilmesini sağlamıştır.

Hâlihazırda Türkiye’nin milletvekili seçim kanu-
nunun 2. maddesinde seçimlerin nispî temsil siste-
mine göre, genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı 
günde yargı yönetim ve denetimi altında yapılması2 
yasayla karara bağlanmıştır. Yine nispî temsil siste-
minde siyasi partilerin ve bağımsızların çıkaracak-
ları milletvekili sayısının belirlenmesinde d’Hondt3 
sistemine göre hesaplanma biçimi seçim kanunun-
da yer almıştır. 1961’de kabul edilen 306 sayılı Mil-
letvekili Seçim Kanunu’nun 32. maddesi bu usulün 
uygulanma biçimini tanımlamaktadır. “Siyasi parti-
lerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği 
sayısı, aşağıdaki şekilde hesaplanır: Seçime katılmış 
olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt 
alta ve aldıkları muteber (geçerli) oy sayıları da hiza-
larına yazılır. Bu rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra 
üçe… ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ula-
şıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırımı 
yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. 
Milletvekillikleri, bu payların sahibi olan partilere ve 
bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre 

tahsis olunur.”

Örnek4: Bir seçim çevresinde her partinin aldığı 
oy toplamı, sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e... bölünür ve 
o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına 
ulaşıncaya kadar bu işleme devam edilir. Elde edi-
len paylar, parti farkı gözetmeksizin, büyükten kü-
çüğe doğru sıralanır. milletvekillikleri bu sıralamaya 
göre partilere tahsis edilir.

7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A 
Partisi 60.000, B Partisi 25.000, C Partisi 14.000 oy 
alsın.

A partisine 1. olduğu için bir milletvekili verilir. 
A partisinin oyu 2’ye bölünür. A partisinin oyu hala 
en çok olduğu için A partisinin oyu bu sefer 3’e 
bölünür.(60000/3=20000) Bu işlemden sonra en 

çok oy B partisinde olduğu için B’ye bir 
milletvekili verilir ve oyu 2’ye bölünür. 
(25000/2=12500) Kalan sayılar arasın-
da en büyük A olduğu için bir milletve-
kili daha verilir ve A’nın oyu bu defa 4’e 
bölünür. (60000/4=15000) Ortaya çı-
kan sayılar arasında en büyük oy yine 
A’nın oyu olduğundan yine bir milletve-
kili verilir ve bu kez de oyları 5’e bölünür 
(60000/5=12000). Bu işlemden sonra en 
büyük oy C’ye aittir ve C’nin hanesine 1 
milletvekili eklenir; C’nin oyları 2’ye bölü-
nür (14000/2=7000). Bu 7. ve son işlem 
sonucunda en büyük sayı B’ye ait oldu-
ğu için son milletvekilliğini B partisi alır. 
Sonuç olarak; bu bölgeden A partisi 4, B 
partisi 2, C partisi de 1 milletvekili çıkarır.

Özetle Türkiye’de uygulanan seçim 
sistemlerinin seçimleri doğrudan etkile-
diğini söyleyebiliriz. Türkiye’de farklı gö-
rüşlerin temsil ya da iktidarın istikrarını 

Nispî temsil sisteminin 
handikabı ise oyların çok 

sayıda parti arasında 
dağılmasını sağladığı için 
koalisyon hükümetlerinin 

ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Bu sayede mecliste 

istikrarını koruyacak iktidar 
partilerinin işi daha da 

zorlaştırıldı. 
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sağlamada kullanılan nispî seçim sistemi farklı nitelikleri kul-
lanılarak yedi ayrı şekilde uygulanmıştır. Topraklarımız sömür-
geci kâfirlerin birçok hususta yönetim, iktisat, askerî, siyaset, 
toplumsal yaşam vs. alanlarda laboratuvara dönüştüğü gibi 
seçim sistemi konusunda da adeta bir kobay olarak kullanıl-
mıştır. TESAV’in hazırlamış olduğu 1950’den günümüze kadar 
uygulanmış olan seçim sistemleri ve uygulandıkları seçimleri 
tabloda gözükmektedir:

Barajsız d’Hondt Sistemi: Bir seçim çevresinde 
seçime katılan partiler, herhangi bir sınırlamaya tabi 
olmaksızın, milletvekili hesabına dahil edilmektedir. 
Temsilde adaleti öne çıkarma açısından Millî Bakiye 
sisteminden sonra gelmektedir. 

Çevre Barajlı d’Hondt Sistemi: Çevre barajının 
altında kalan partilere milletvekili tahsis edilme-
mekte, milletvekillikleri çevre barajını aşan partiler 
arasında bölüşülmektedir. Bu uygulama küçük par-
tilerin aleyhine işlemektedir. 
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Çifte Barajlı d’Hondt Sistemi: Bu sistemde hem 
çevre hem de ülke barajı uygulanmaktadır. Ülke ba-
rajı % 10 olarak belirlenmiştir. Yani ülke çapında kul-
lanılan geçerli oyların % 10’undan az oy alan siyasİ 
partiler milletvekili çıkaramamaktadır. Ülkemizde 
dünyanın en yüksek seçim barajı uygulanmaktadır. 
Bizden sonraki sırayı ise % 7 oranındaki ülke bara-
jıyla Rusya almaktadır. Çif-
te Barajlı d’Hondt Sistemi 
olarak adlandırılmakta 
olan bu uygulamaya göre 
siyasİ parti adaylarının 
Meclise girebilmeleri için, 
o partinin öncelikle ülke 
düzeyindeki oy oranının 
% 10’unu geçmesi gerek-
mektedir. Ülke barajını 
geçen partilerin adayları-
nın, yukarıda belirtildiği gibi, ayrıca seçim çevrele-
rinde uygulanan Çevre Barajını geçmeleri de şart 
koşulmuştur. 

Çifte Barajlı d’Hondt + Kontenjan Sistemi: 1986 
yılında seçim kanununda yapılan değişiklikle, 6 ve 
daha fazla milletvekili çıkaracak seçim çevrelerinde 
siyasi partilerin birer kontenjan adayı göstermeleri 
usulü getirilmiştir. Bu seçim çevrelerinde en yüksek 
oyu alan siyasi partinin kontenjan adayı milletvekili 
seçilmektedir. Nispî temsile çoğunluk etkisini kat-
makta olan bu uygulama, büyük partilere avantaj 
sağlamaktadır. Anavatan Partisi, 1987 seçimlerin-
de uygulanan bu sistemle % 36,3 oranındaki oyu ile 
TBMM’de 64,9 oranında sandalyeye sahip olmuştur. 

Ülke Barajlı d’Hondt Sistemi: Bu sistemde yal-
nızca % 10 ülke barajı uygulanmaktadır. [TESAV Çok 
Partili Dönemde Seçimler ve Seçim Sistemleri]

2- Milletvekili Sayısının Hesabı ile Bağımsız 
Adayların Milletvekili Seçilmesi: 

Milletvekili seçim kanununun 136 nolu genelge-
sinde 10. maddede yurt düzeyinde geçerli oyların 
%10’unu aştıkları Yüksek Seçim Kurulunca belirle-
nen ve ilân edilen siyasi partilerin bir seçim çevre-
sinde elde edecekleri milletvekili sayısı ile bağımsız 
adayların seçilmesi aşağıdaki şekilde belirlenir.

a- Yurtdışı oylardan yansıyanlar da dâhil olmak 
üzere bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların 
toplamı, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısı. 

b- Genel barajı (%10) aşan siyasi partilerle o se-
çim çevresinde seçime giren bağımsız adaylar, önce 
birleşik oy pusulasındaki sıraya göre siyasi partiler, 
daha sonra da alfabetik sıraya göre bağımsız aday-
lar olmak üzere alt alta yazılır; her birinin karşısında 

aldıkları geçerli oyların sayısı belirtilir.

c- Siyasi partilerin o seçim çevresinde aldıkları 
geçerli oylar önce bire, sonra ikiye... seçim çevresi-
nin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar 
bölünür. (d’Hondt hesabında verilen örnekteki gibi)

Bu sonuçlar, siyasi parti ve bağımsız aday farkı 
gözetilmeksizin büyüklük sırasına göre yazılır. Se-

çim çevresinden çıkacak 
milletvekili sayısı kadar, bu 
payların sahibi olan parti-
lere ve bağımsız adaylara, 
rakamların büyüklük sıra-
sına göre milletvekillikleri 
tahsis edilir. Siyasi partile-
rin ve bağımsız adayların 
kazandığı milletvekili sayı-
sı, milletvekili seçilenlerin 

adları da yazılır.

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakam-
lar bulunduğu takdirde bunlar arasında ilân edilen 
gün ve saatte, kurul huzurunda il seçim kurulu baş-
kanınca ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır.5

3- Milletvekilliği Adaylık Süreci6

Seçim kanununun 10. maddesi gereği yirmi beş 
yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili ada-
yı olabilir. Seçimleri kazandığı takdirde vekil olarak 
vazife yapabilir. Aşağıda yazılı olanlar milletvekili 
seçilemezler:

a- İlkokul mezunu olmayanlar,

b- Kısıtlılar,

c- Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış 
olanlar,

d- Kamu hizmetinden yasaklılar,

e- Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha 
fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır ha-
pis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f- Affa uğramış olsalar bile;

Sonuç olarak İslam ümmetinin siyasal hayatı-
na demokrasinin nüfus etmesi ile beraber yapılan 
seçimlerde her uygulanan seçim sistemi, Müslü-
manlar için ne refahı ne huzuru ne istikrarı ne de 
adil bir temsili sağlayabilmiştir. Müslümanların yö-
neticilerini ve temsilcilerini İslam esasları doğrultu-
sunda tercih edememesi ümmetin siyasi varlığının 
parçalanmasına/anlaşılmamasına sebep olmuş/
olmaktadır. 1876’da Kanun-i Esasi’nin kabulünden 
sonra (1877) kurulan iki meclisten (Meclis-i Mebu-
san ve Meclis-i Âyan) ve bu zamana kadar kurulan 
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meclislerde toplumun temsilcilerinin ve yöneticisi-
nin seçilmesi için kullanılan demokrasi menşei ta-
şıyan seçim sistemleri, Müslümanların maslahatını 
koruyacak devlet yönetimini tesis edememektedir. 
İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların yöne-
tici ve temsilcileri İslam hadaratının esas alındığı 
seçim sistemiyle ancak istikrarlı yönetim ve adil bir 
temsiliyet niteliklerini tekrar kazanacaklardır. Şer’i 
hükümlere göre yaptıkları tercihlerinin sonucu refah 
ve huzurun tesis edileceği raşid bir yönetim nizamı-
na kavuşacaklarıdır. 

Not:

•	 Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapı-
lır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşka-
nı seçilebilir. 

•	 TBMM seçimleri dört yılda bir yapılır ve dört 
yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy 
verilir. 

•	 Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapı-
lır ve o yılın mart ayının son pazar günü oy 
verme günüdür.

dipnotlar:

1  Seçim Yasaları Uygulandığı Seçim Tarihleri: 16 Şu-
bat 1950 / 5545 sayılı yasa 1950, 1954, 1957  

25 Mayıs 1961 / 306 sayılı yasa 1961, 1965, 1969, 1973, 
1977

10 Haziran 1983 / 2839 sayılı yasa 1983, 1987, 1991, 1995, 
1999, 2002,2007, 2011.2014.2015

2  MADDE 2 - Milletvekili seçimi tek derecelidir. Se-
çim nispi temsil sistemine göre, genel, eşit ve gizli oyla, bü-
tün yurtta aynı günde yargı yönetim ve denetimi altında ya-
pılır. *Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Haziran 1983 - Sayı: 
18076Düstur, Tertip 5,  c.22).

3  D’Hondt sistemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi 
Victor D’Hondt tarafından 1878’de tasarlanmış, nispî temsil 
sistemidir. Türkiye’de 1961’den bu yana – 1965 Millet Mec-
lisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– 
bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde d’Hondt sistemi 
uygulanmıştır; günümüzde de yürürlükte olan sistem budur.

4  25.5.1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanunu m. 32/II, 10.6.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu m. 34/III

5  Resmi gazete20150403 tarihli:

1. Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızar-
tıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan ka-
çakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
veya Devlet ırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm 
olanlar, 1. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Basit ve nitelik-
li zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar 
ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suç-
ları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Dev-
let sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, 

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında ya-
zılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik 
etme suçundan mahkûm olanlar,

3. Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesinin ikinci fıkrasın-
da yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gö-
zeterek kin ve düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından 
mahkûm olanlar, 3. (Değişik: 4778 - 2.1.2003 / m.15) Terör 
eylemlerinden mahkûm olanlar, 

4. Türk Ceza Kanununun 536’ncı maddesinin birinci, ikinci 
ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537. 
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
ralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işle-
mekten mahkûm olanlar. 

6 5 nolu notta geçenler.TÜRKİYE’NİN 
SEÇİM SİSTEMİ
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Demokrasi çok bilinmezli bir denklem gibi hayatımızın 
başköşesine oturmuş vaziyette. Bizim gibi kimileri ona 
kızıyor ve istemiyor kimileri ise ona kucak açıp davette 

bulunuyor. Tek bir olgu karşısında zıt iki yaklaşım doğal 
olarak insanların kafasını da karıştırıyor. Netice itibariyle 
Köklü Değişim olarak demokrasi meselesini net bir şekilde 

açıklığa kavuşturmak için İslami kesimin tanınmış simalarıyla 
mülakat gerçekleştirdik. Beğeniyle takip edeceğinizi umarak 

siz kıymetli okuyucularımıza sunuyoruz.

MÜLAKAT

ALİ BULAÇ           HÜSEYİN ALAN          ÜMİT AKTAŞ        ABDULKADİR TANTİK
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KD: Uygulama vakıası açısından değil, düşünce 
temeli açısından demokrasi İslam ile sentez edile-
bilir mi?

Ali BULAÇ: Genel olarak cevaplar soruya göre ve-
rilir. Soru cevabın yarısıdır. İslam ile demokrasi ara-
sında sentez sorusu da öyledir. Fakat sorunun iki 
unsuru arasında mahiyet farkı var. Bir unsur İslam 
ki bir dindir; diğeri demokrasi, siyasetin bir yöntemi, 
tekniği, şeklidir. Hal böyle olunca ikisi arasında sen-
tez olmaz, hatta mukayese de olmaz çünkü mukaye-
sede iki unsur arasında illet benzerliği olması gerekir.

Benim şahsi değerlendirmeme göre İslam’ın 
kendine özgü bir siyaset telakkisi ve görüşü var. 
Siyaset seyis’ten türeme bir kelime olarak toplumu 
yönetme sanatıdır. Ancak yönetimin, yönetmenin 
ve genelde siyasetin maksatları vardır ki, bunlar da 
makasidu’ş şeria dediğimiz beş ana husustur: Dinin, 
canın, malın, aklın ve neslin korunması.

İslam bakış açısından siyaset güvenliği, özgürlüğü, 
ahlakı, adaleti ve birliği tesis eder. Temel hükümler Al-
lah ve Peygamberi tarafından vaz’edildiğinden beşer 
temel hükümler vaz’edemez. Temel hükümlere Mün-
zel Şeriat deriz. Münzel’in temel hükümleri esas alı-
narak sonsuz sayıda ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre 
içtihat ve kanun yapılır. Bu bizim demokrasiden ayrıl-
dığımız ilk temel noktadır. Demokraside yasayı halkın 
seçtiği meclis yapar, meclisin üstünde güç olmaz.

Yasama yetkisi konusunda yasayı herkes ya-
pamaz. Asl ve usul bilmeyen cahil biri yasa yapar-
sa, cahil birinin bir hastayı teşhis ve tedavi etme-
ye kalkışması gibi olur. Bizde yasayı müçtehitler 
yapar. Müçtehit de Kur’an ve Sünnet’i esas alır ve 
meşru-muteber bir usul takip eder. Usulü olmayanın 
asl’dan hüküm çıkarması düşünülemez. 

Şu var ki İslam toplumu âlimlerin tek başları-
na hüküm-fermâ olduğu bir sistemi de öngörmez. 
Âlimler yasa yapar ama halkın istek ve sorunlarını 
temsilcileri dile getirir. Bu durumda hem devlet baş-
kanının hem meclis üyelerinin halk tarafından seçil-
me zarureti vardır. Biat bey’a’dan türeme olarak icap 
ve kabule dayanan siyaset ve idare şekli demektir. 
Bana göre İslami yönetim Allah’ın muradına ve hal-
kın iradesine dayanan yönetimdir.

Demokrasiyi hilafet, otokrasi, diktatörlük veya 
monarşilerle mukayese edebiliriz; İslamiyet’i de Ya-
hudilik, Hristiyanlık, Budizm vb. dinlerle. 

Demokrasilerde öne çıkan üç husus var: Biri hu-
kukun üstünlüğü. İslam nizamında bu Münzel Şera-
iat’ın her şeyin üstünde tutulmasıyla sağlanmıştır. 
Diğeri kuvvetler ayrılığı ilkesi. Bu, içtihada bağlı bir 
meseledir. Eğer yasa yapacak insanlar kendi bilgi-
leri ve vicdanları ile baş başa kalabiliyorlar ise me-
sele yok. Bunu engelleyen husus varsa, müçtehitler 
idarecilerin tasallutundan kurtarılmalı, özerkleştiril-
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meli. Üçüncü husus ifade özgürlüğü ve serbest mu-
halefettir. Şahsi kanaatime göre İslami bir yönetim 
bu iki hakkı tanır. Herkes usulüne uygun fikrini dile 
getirir, eleştirir, örgütlenip muhalefet eder.

KD: İslami yönetimi inşa etmek için demokrasi-
yi vasıta olarak kullananların İslam’dan getirdikleri 
delilleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali BULAÇ: Ben bu fikre pek sıcak bakmam. Ama 
bir askerî diktatörlüğü de demokrasiye tercih etmem. 
Farabi’nin dediğini esas alırsak, demokratik şehir 
özgürlüklere dayanır ama çoğu zaman özgürlükler 
yozlaştırır ve günahı sevimli yapar. Ancak tiranların 
şehrinde de kimse düşüncesini ifade edemez, teb-
liğ yapamaz, dini hayatı yaşayamaz. Bir demokratik 
rejimde ise Müslümanlar, demokrasinin temel var-
sayımlarına, felsefesine din mesabesinde iman et-
meye kalkışmadan özgürlüklerini genişletme müca-
delesine girişmelidirler. Demokrasiyi bir vasıta olarak 
kullanmak ahlaki değildir. Demokrasi yoluyla iktidar 
olan bu düşünce ise kolayca kendinde otoriter rejim 
kurma hakkını görür. Bu da Müslümanı başkalarının 
gözünde güvensiz kılar. Hâlbuki bir Müslümanın en 
önemli vasfı emin/güvenilir kimse olmasıdır.

KD: Demokrasi ve cumhuriyete inanmayan Müs-
lümanların “Radikal” olarak nitelendirilmesini neye 
bağlıyorsunuz?

Ali BULAÇ: Bu sıfatı hakaret ve suçlama mana-
sında kullanmıyorlarsa bence mahzuru yok. Ama 
eğer tahkir ediyorlarsa bu kabul edilemez. Her in-
sanın demokrasi ve cumhuriyeti eleştirme, reddet-
me, yerine başka rejim tiplerini önerme hakkı vardır. 
Hem ifade özgürlüğünü demokrasinin temeli saya-
caksınız hem demokrasiyi eleştirenleri tahkir ede-
ceksiniz bu çifte ahlak, yani aslında ahlaksızlıktır.

KD: Tunus’ta Nahda, Mısır’da ise İhvan hareket-
lerinin demokrasiyle olan imtihanlarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ali BULAÇ: Mısır’da İhvan düşüncelerini pratiğe 
dökecek imkân bulamadı. Küresel güçler ve bölge 
ülkeleri darbe ile onları iktidardan düşürdüler. İhvan’a 
karşı darbe yapmalarının sebebi demokrasiyle olan 
ilişkilerinden çok bölgesel bir birlik, İttihad-ı İslam’ın 
kurulma ihtimali ve bu arada elbette İsrail’in varlığı-
nın gelecekte tehdit altına gireceği endişesi oldu.

Tunus’ta Müslümanlar zannedildiği kadar güçlü 
değildir. Tunus’un Türkiye gibi köklü bir laik tarihi ve 
arka planı var. Şahsi kanaatime göre Tunuslu Müs-
lümanlar uzlaşma yolunu seçmek suretiyle yakın ve 
hazır tehlikeyi bertaraf ettiler. Bu sayede Tunus, Mı-
sır gibi kanlı bir darbeye maruz kalmadı. Olabilecek 
olanı yaptılar.

KD: Türkiye’de Ak Parti’nin demokratik arenada 
elde ettiği iktidar başarısı, bu yönü ile Ortadoğu’da 
üstlendiği rol, Müslümanların lehine mi, yoksa aley-
hine midir?

Ali BULAÇ: Makro düzeyde bakıldığında aleyhte 
oldu. Şundan dolayı: 

A) Güvenliği sağlayamadı. İç ve dış güvenlik, te-
rör, NATO kapımızda. 

B) Ahlaki olarak toplum iyileşmedi. Aile dağıldı, 
toplum çözüldü, boşanmalar arttı, evlilikler azaldı. 
Rüşvet ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Dindarlar 
ve hatta din itibardan düştü. 

C) İki alanda da adaleti tesis edemedi. Biri cezai 
adalet, davalar 10, 20 yıl sürüyor. Diğeri gelir bölüşü-
mü fazlasıyla bozuldu. 7,5 milyon insan Bangladeş-
liler gibi yoksul. Küçük bir zümre zenginleşti. Eski 
zengin sınıflar yine zengin. Yeni zenginler dindar 
ama topluma tepeden bakıyor, magandalaştı, gör-
güsüzleşti, yoksulluğa karşı duyarsızlaştı. 

D) Özgürlükler giderek tehdit altında. İfade öz-
gürlüğü kısıtlandı. Bazı toplum kesimleri üzerine 28 
Şubat’tan beter baskılar uygulanıyor. 

F) Birlik sağlanamadı. Toplumda vahdet zede-
lendi, toplum ayrıştı, kutuplaştı, çatışma noktasına 
geldi. Bölgede İslam ittihadı kurulamadı. Türkiye’nin 
hiçbir İslam ülkesiyle arası iyi değil. Artık bölgeye 
50 sene zor döneriz. 

KD: Müslümanlar arasında giderek artan “İslam 
ümmetinin bir olması” düşüncesini demokrasi ile 
gerçekleştirmek mümkün mü?

Ali BULAÇ: Müslümanların birliği Kur’an ve Sün-
net temelinde gerçekleşir. Bu ihtiyari veya keyfi de-
ğil, mecburidir, dini vecibedir. Allah bir, peygambe-
rimiz aynı, tek bir kitap bizim rehberimiz ve ümmet 
olmamız Allah ve Elçisi’nin kesin emridir.

KD: Halkın önüne bir sandık konulsa, başkanlık 
sistemi, parlamenter sistem ve Hilafet oylansa ve 
sandıktan Hilafet çıksa sizce demokrasi yanlıları bu 
sonucu kabul eder mi?

Ali BULAÇ: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 
İngilizler ve elbette Batılılar bizden iki şey istemişti. 
Biri İslami geçmişimize yani İslami düzene dönme-
yeceğiz, diğeri hilafeti kaldırdıktan sonra İslam Birliği 
fikrini gaye edinmeyeceğiz. Bu açıdan bakıldığında 
Türkiye hala vesayet altında bir ülkedir. Diyelim ki re-
ferandum yapıldı ve sandıktan hilafet çıktı. 1992’de 
Cezayir’de İslami Selamet Cephesi, 2006’da Hamas 
ve 2013’te Mısır İhvanı sandıktan çıktı ama sistem 
onları kabul etmedi. 1997’de Refah’a karşı postmo-
dern darbe yapılmasının da sebebi bu değil miydi? 
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KD: İslam ile demokrasiyi mana, mefhum ve fel-
sefe olarak değerlendirir misiniz? Bunlar bu açılar-
dan ayrı ise bu farklılıklar nelerdir?

Hüseyin ALAN: Birinci sorunun cevabını biraz 
uzatacağız ama diğer sorular birbiriyle bağlantılı ol-
duğu için o soruların alt yapısı olarak görülsün. 

İslam, Allah’ın dininin adı. İnsanlara, peygamber-
ler aracılığıyla naklen geldi. Hak bilgi olarak işitip 
itaat edilecek tek hakikattir. Kimler için? Bu bilgiyi 
doğrulayanlar, inzal edilenlere teslim olanlar için. Öz 
olarak, insan denen varlığın dünyada var oluş gerek-
çesini ve yaşam biçimini ahiretle bağlantılı olarak 
temellendirir. 

İman etmek, şüphelerden arınarak kalbî, düşün-
sel itminanla başlar, toplumsal hayatı şekillendire-
rek devam eder. İman etmek başka bir insan tipi ol-
mak, ilişkileri ona göre başka kurmaktır. Bu ilişki, ha-
yatın tümünü kuşatır. Böylece tevhit gerçekleştirilir. 

Hayat; iktisat, sosyal örgütlenme, siyaset, hukuk, 
sanat, mesleki hayat, müzik, savaş, barış, evlilik, mi-
ras gibi topluluk işlerinin tümüdür. Bu işler birbirin-
den kopuk olarak, başka başka kurallarla yapılırsa 
şirk koşulmuş olur. Söz gelimi iktisat kapitalizme, 
örgütlenme ulusçuluğa (sivillik), siyaset demokrasi-
ye, hukuk laikliğe, ibadet “tanrıya” göre yapıldığında 

İslam bunu putperestlik olarak değerlendirir. Bunla-
rın da Allah’tan gelenlere göre düzenlenmesini tev-
hit olarak bildirir. 

Toplum, toplumu bir yapan temel değere göre 
şirk ya da tevhit toplumu olur. İman temelli birlik 
varsa tevhit toplumu, kan bağı, dil grubu, ulus te-
melli birlik varsa şirk toplumu oluşur. Devlet gücü 
oluşturmuş bir toplum, şu dört temel unsura sahip 
olmuş demektir: “İktisadi yeterlilik”, “güvenlik”, “hu-
kuk” ve “toprak.” 

Demokratik devletlerde “laik hukuk”, “parlamen-
ter sistem”, “serbest Pazar ekonomisi”, “insan hak-
ları”, “sivillik”, “ulusal vatan”, “ulusal (Protestan) din, 
ticari değere göre düzenlenir, kurumlaşır. Bunlar bir 
bütünün parçaları olup birbirinden bağımsız değil-
dir. 

Demokrasi, Batı tarih sürecinde başından beri 
var olan şirk/ticari dininin görüntüsüdür. Grek, 
Roma, feodal dönem, aydınlanma çağı ve günümüz 
küreselliği, aynı kökten hareketle şirk dininin geli-
şerek kaydettiği aşamalardır. Mülkiyet çatışması 
o sebeple Batı tarihinin özüdür. “Kapitalist serbest 
pazar ekonomisi” olarak son şeklini alan gelişmeler, 
artık tüm dünyanın dini olmuştur. Çünkü 200 yıldır 
tüm dünya aynı tarihi sürece eklemlendi. 
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Din, Batılı bir zihinde, dolayısıyla latin harfleriy-
le okunup anlaşılan Türkçe’de de, akidevi bir kabul, 
kalbi bir hissiyattır. Toplumsal hayattan kopuk, dile 
ve duaya dönüşmüş bireysel bir kabuldür. Allah’ı ra-
kamsal olarak iki, üç değil bir kabul etmek, dünyevi 
işlerde O’na ortak ve yardımcılar koşmak, ilahiler ve 
dualarla onu zikretmektir. Mabette, evden çıkarken, 
yemekte, nikâhta, sıkıntılı halde, bayramlarda, cena-
zede vs. dua etmek, pazar günleri kilisede ilahiler 
terennüm edip ayinler yapmaktır. Evrensel bir ahlak, 
barış, sevgi ve insan kardeşliğidir. Çevreciliktir, sos-
yo kültürel yardımlaşma ve dayanışmadır. Tümüne 
cahiliye erdemi ve fazileti diyebiliriz.  

Bu dinde insan iki türlü inanan, iki tür değere 
göre hareket eden bir varlıktır. Bir tarafı tanrıya di-
ğer tarafı dünyaya aittir. Parçalı düşünür, hayatı par-
çalı düzenler ve yaşar. Din dünya ayırımı, din 
iktisat, din siyaset, din sanat, din la-
iklik, din demokrasi vs. ikilemi bu 
inancın sonucudur. İnanç, top-
lumsal işlere karıştırılmaz. 
Toplumsal işler de inanca 
karıştırılmaz. Hristiyan 
teolojisi, itikadı budur. 
İnciller bunu anlatır, kili-
se ve Hristiyanlar bunu 
temsil eder. Budizm, 
Taozim, sekülarizm gibi 
manevi, faşizm, Mark-
sizm, muhafazakârlık, 
liberalizm gibi maddi 
ideolojilerin tümü böyle-
dir. Hepsinin kendi kitapları, 
peygamberleri, mabetleri ve 
mü’minleri vardır. 

Batı toplumlarında ta başından beri 
“seculium” hep caridir. Pavlus, bu işin bilinen en et-
kili piridir. O, Hz. İsa’nın hanif kıldığı tevhidi bozarak 
yeni bir teolojik tanımla Hristiyanlaştırdı. İsevileri 
ikna etmek için iki tür krallık tanımı yaptı: Tanrının 
krallığı, dünyevi krallık. Ruh ahireti, beden dünyayı 
temsil etti. Tanrı, insanın ruhuna, kral, insanın be-
denine hükmetti. Dolayısıyla iki ayrı hüküm alanı, 
iki ayrı hükümdar/tanrı ortaya çıktı. Kaynakları ayrı, 
iki de kurallar sistemi oluştu. Bundan dolayı Batı’da 
devlet ve kilise ayrı ayrı örgütlendiler. Yöneticilerin 
tanrının yeryüzü temsilcileri olduğu yalanını da ruh-
banlar üretti. 

Bu gelişmeler 18. yüzyılda dengelerine oturdu, 
kurumlaştı. Bugünkü adıyla şimdilik aldığı son şe-
kil şöyledir: Ulus toplum, ulusal sınırlar, ulus devlet, 
ulusal ekonomi (kapitalizm), vatan, ulusal din. La-

Demokrasi, Batı 
tarih sürecinde 

başından beri var olan 
şirk/ticari dininin 

görüntüsüdür.

iklik bunun hukuki, demokrasi de siyasi kurumları 
oldu. Hristiyanlığın Protestan yorumu da bu top-
lumsal biçimin meşruiyetini sağladı. 

Kapitalist yayılma dediğimiz emperyal dönemde 
Batılılar tarafından çökertilen ya da o süreçte çöken 
Müslüman toplumlar, 19. yüzyıldan itibaren yöneti-
cileri eliyle yaptıkları tüm reform hareketleriyle Av-
rupa’yı 200 yıl geriden takip ettiler. Batılı zihnin din 
anlayışını benimsediler. Toplumsal işler de Batıyı 
taklit ederek yürütülüyor. Müslümanlar bu şartları 
değiştirmeyi değil, şartları veri kabul edip dini an-
layışı şartlara göre yeniliyorlar. Sanki vahiy insana 
değil de şartlara inmiş gibi. 

İslam’ın Protestan yorumu Müslüman toplum-
larda çok rağbet gördü çünkü hepsi serbest pazarcı 
oldular. “Yürek devletini”, “ruhaniyeti”, “maneviya-

tı”, “laikliği”, “adaleti”, “demokrasiyi”, “sivilliği”, 
“eşitliği”, “barış” ve “kardeşliği”, “rahmet 

tanrısını”, “evrensel ahlakı”, cahiliye 
“erdem ve faziletini”, “kalkınma ve 

refahı”, “medeniyeti” konuşup 
savunanlar, Pavlus’un açtığı 
yola düşüp İslam’ı dogmatik-
leştiriyorlar. Yani Protestan 
yorumu tek yorum kabul edi-
yorlar. AKP süreci ve bunla-
rın temsil ettikleri, söyledik-
lerimizin en somut gösterge-
sidir.

Müslümanların anlamakta 
zorlandığı şey, “şura”, “seçim, 

“biat”, “ümmet” gibi kavramların 
demokrasiyle, cumhuriyetle, şirk 

dini üzere birleşmiş bir toplumla uyum 
sağlayabileceğini sanmalarıdır. Oysa bun-

lar mü’minler topluluğunun unsurlarıdır. Başka 
toplumlara uymaz. Tıpkı başka toplumların parla-
menter meclisi, “temsilci seçimi”, laik anayasaya 
uyma yemini, sivillik gibi unsurlarının Müslüman 
topluma uymayacağı gibi. 

Burada adalet kelimesine bir değinip geçelim. 
İslam’da adalet, Allah’ın buyruklarının toplumsal 
hayatta ayakta tutulmasıdır. Çünkü tersi zulümdür, 
fesattır, şirktir. Adaletin ayakta tutulması demek, 
devlet gücüyle şerî hukukun uygulanması demektir. 
Fesadın engellenmesi, şirkin ve haramların bastırıl-
ması ancak bu yolla olur. O sebeple adalet kişisel 
bir şey değildir. Kişiler adil olamazlar. 

KD: Uygulama vakıası açısından değil düşünce 
temeli açısından demokrasi İslam ile sentez edile-
bilir mi?
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Hüseyin ALAN: Müslüman toplum müşrik top-
lumlardan ayrı bir toplumdur. Toplumu diğerlerin-
den ayıran değerin adı İslam’dır. İktisat, güvenlik, 
hukuk ve siyasi egemenlik gibi diğer işlerse, tevhidi 
değerlerle yeniden düzenlenir. Kur’an’ı doğrulayan-
lar, sözün en güzeline şahitlik edenler bu işleri par-
çalamazlar. Aksi halde dinde bir eksiklik varsayılır, 
dini Allah’a has olmaktan çıkar. 

Demokrasiyle yönetilen toplumlar öncelikle tica-
ri değerde birleşmiş toplumlardır. Birliği sağlayan 
unsur ister kan bağı, ister ulus bağı olsun, tevhidin 
zıddıdır. Bu toplumlar da işlerini demokrasinin diğer 
parçalarıyla birlikte yürütürler. Doğal olan, tutarlı 
olan budur. 

İkisi arasında sentez olabilir mi? Bana göre ol-
maz. Bunun doğru ya da yanlışlığını anlamak için 
Kur’an’a bakmalı, Peygamberî uygulamaya dönme-
liyiz. Bu durumda Firavun’a, Nemrut’a, Roma’ya, Da-
rü’n Nedve’ye ve bunların kavimlerine/toplumlarına, 
ileri gelenlerine, varlıklılarına karşı peygamberlerin 
ne dediğine bakmalı. Onları Allah’tan başka ilah ol-
madığına, herkesin ve her şeyin rabbi olan Allah’a 
çağırdıklarında neyi kast etmişler, diğerleri neyi an-
lamışlardı? Peygamberlerin neden tepki aldıkları-
nı hatırlarsak sorunun cevabı açığa çıkar. O halde 
soru, peygamberlerin dertleri neydi de bunlarla ça-
tıştı? Onlar neden sentez yapmadılar? Oysa her biri-
ne sentez/uzlaşma teklifi gelmiş, yüklüce de rüşvet 
sunulmuştu. 

Bunu anlamak için şöyle bakalım: Tevhit kelime-
siyle şirk kelimesi sentez edilebilir mi?  Tevhit keli-
mesinin içine şirk unsurlarından bazı şeyleri kattığı-
mızda tevhit hala tevhit olarak kalıyorsa ötekisi de 
mümkündür. Tevhidi ilahi bağlamından koparttığı-
mızda hala elde bir tevhitten bahsedebiliyorsak, so-
run yok demektir. O zaman sentez yapabiliriz! Bunu 
karşı taraf için de düşünebiliriz. 

Demokrasiyi kapitalizmden, laiklikten, sivillikten, 
ulusçuluktan, ayırabiliyorsak İslam’la sentez yapa-
biliriz! Demokrasinin içini İslam’dan bazı unsurlar-
la doldurduğumuzda, demokrasi hala demokrasi 
kalabiliyorsa sentez mümkündür! Çok ütopik oldu 
değil mi? Dünyanın neresine bakarsak bakalım tüm 
demokrasilerde demokrasi kendi parçalarıyla işli-
yor. Bunun hiç bir istisnası yoktur. Ha, bazı yerlerde 
aksama olabilir ama eni sonu eksik olan kısım mık-
natısın çekme gücü gibi yerine gelir. O sebeple olsa 
gerek aldatmanın yeni adı, ileri demokrasi oldu!  

KD: Demokrasiyi bir seçim sistemi olarak görüp 
onun İslam ile tezatlık oluşturmadığını söyleyenle-
rin düşünce ve tezlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hüseyin ALAN: Öncelikle söyleyelim ki seçim de-
nen şey, bu dünyada demokrasiler yokken de vardı. 
İnsanlar bu işi kelime ve muhteva olarak, uygulama 
olarak da demokrasiyle öğrenmedi. Fakat demokra-
tik seçim dendi mi, bambaşka bir şeyden bahsetmiş 
oluruz. İkisi aynı şey değildir. Tıpkı “serbest ticaret” 
kavramı gibi diyelim. Bu dünyada serbest ticaret 
hep vardı. Başından beri ticaret hep serbestti. Ka-
pitalizm şunun şurasında bir kaç yüzyıllık bir geliş-
medir. Fakat “kapitalist serbest ticaret” dendiğinde 
bambaşka bir şeyden bahsetmiş oluruz. Burada da 
ikisi aynı şey değildir. 

Kaldı ki demokrasiyi bir seçim tekniği olarak gör-
mek, öyle algılayıp lanse etmek, demokrasiyi anla-
mamaktır. Ayrıca bu tür izah dünyada sadece Müs-
lüman aydınlara, sivil toplumlara ve siyasetçilere 
has bir şeydir. Bunun da sebebi bellidir; bir yerlere 
mesaj yollamak, beyazlar arasına katılmak ve sınıf 
atlamak için çaba sarf etmektir. Kim o bir yerler? 
Dünya sisteminin sahipleri, yerli uzantılarıdır. Güç 
odaklarıdır. Bunun başka türlüsü hiç olmadı. Yakın 
tarihe bu gözle bakıldığında her şey ayan, beyandır. 

Ayıp olacak ama söylemeden geçmeyelim: De-
mokrasi İslam’la tezatlık oluşturmaz demek ilkokul 
düzeyinde olsun siyaset, ekonomi, sosyoloji ve tarih 
bilmemektir. Ya da bilerek saptırmaktır. İslam’ı latin 
harflerle tercüme edilmiş meallerden ezberlemenin 
sonucudur. 

Bu arada belirtmeli ki bunu söyleyenlerin gerek-
çesi, despotizme alternatif olarak demokrasiyi or-
taya sürmeleridir. Müslümanları aptal yerine koyup 
kötü seçenekle tercihi sınırlamaktır. Seçenekler ne-
den üç veya beş değil de iki? Geçtik diyelim, İslam 
bir seçenek hem de hak olarak tek seçenek neden 
değil?

KD: İslami bir yönetime ulaşmak için demokrasi 
vasıta olarak kullanılabilir mi? Bunun pozitif ve ne-
gatif yönleri nelerdir?

Hüseyin ALAN: Böyle bir şeyi olmaz. Demokratik 
değerlerle yola çıkanlar demokrasiye, İslami değer-
lerle yola çıkanlar İslam’a ulaşır. Doğal olan budur. 
Tersini yapmaya kalkarsak “anomali” yaşar, Roma 
tanrıları gibi yarı insanımsı yarı havanımsı varlıklara 
dönüşürüz. İkisine de yazık olur. 

Ayrıca İslam, kendi insanını sosyal, iktisadi ve 
siyasal olarak örgütler. Kendi amacına ve hedefine 
yönlendirir. Bunun için kendisine ait bir hukuku ve 
yöntemi vardır. Aksi halde tamamlanmamış bir din-
den bahsetmeli. Yahut “kitap ehlinin” halini meşru-
laştırmalı, Batılı zihnin dinini konuşmalı. 
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Âdem Aleyhi’s Selam’dan beri süregelen iman 
küfür mücadelesi, dünya hayatında varoluş ama-
cımız, haram helal ölçülerine titizlikle riayet ederek 
gerçekleştirildi. İnsanlar arasından seçilmiş olmak 
böyle ortaya çıktı. Müslüman olmak, bu dünya ha-
yatında bir yere gelmek, bir şey elde etmek, bir statü 
sahibi olmak veya başarıya ulaşmak için karşılığın-
da “dininden” vermemektir. Müslüman 
olmak, ahirette olumlu karşılık bu-
lacak ilişkileri kurmak, işlere so-
yunmaktır. 

Allah kimseye gücünün 
üstünde bir yük yükleme-
di. Kimse harama bula-
şarak sevap işleyemez. 
Halka “hizmet”, dine 
“hizmet” , “dava” pro-
pagandaları sadece 
sahiplerine dünyada 
prim yapan işlerden 
oldu. Fakat bunların 
ahirette bir karşılığı yok-
tur. Allah’ın elçileri böyle 
bir din öğretmedi. Müslü-
manlar insanları aldatamaz. 
Neyse o olmalıdır. Müslümanlar 
hakkı bâtıldan ayırmayacaksa on-
ların varlık sebebi nedir? İnsanlar Müslü-
manlardan emin olmayacaksa kimden emin olacak? 

KD: Müslümanlar arasında giderek artan “İslam 
ümmetinin bir olması” düşüncesini demokrasi ile 
gerçekleştirmek mümkün mü?

Hüseyin ALAN: Kur’an’da ümmet kelimesi Mekkî 
ve Medenî ayetlerde ortak temelde, bir detay farkla 
anlatılır. Mekke’de iman temelinde bir araya gelmiş, 
aynı amaca sahip olanların oluşturduğu toplumsal 
bir birliktir. Bunun oluşması kan bağı temelinde bir 
araya gelmiş müşrik Kureyş toplumundan koparak 
gerçekleşti. Bu müşrik bir toplumun parçası olmak-
tan çıkmaktı. Kopuş, Hılfu’l Fudul gibi Kureyş’in bir 
parçası olarak kalmak değildi. Risaletin 4. yılından 
13. yılına kadar süren aşamanın pratiği buydu. O 
süreçte nazil olan ayetlerin tümünün bağlamı da 
budur. Burası anlaşılmazsa ne Kur’an, ne de Sünnet 
anlaşılmaz zaten. 

Mekke’de ümmet, şu üç şeyi de tamamlamıştı: 
İlki iktisaden kendi içinde yeterliliği sağladı. İkincisi 
kendi hukukları (şeriat) ile hem kendi içinde işleri-
ni gördüler, hem de diğerleriyle ilişkilerini kurdular. 
Üçüncüsü de kendilerine ait bir toplantı merkezle-
ri vardı (Erkam’ın evi). Erkam’ın evi haremde oldu-
ğu için dokunulmaz bir yerdeydi. Darü’n Nedve’ye 

Müslümanlar 
hakkı bâtıldan 
ayırmayacaksa 

onların varlık sebebi 
nedir? İnsanlar 

Müslümanlardan emin 
olmayacaksa kimden 

emin olacak? 

karşılıktı. Medine Mescidi’nin küçük bir örneğiydi. 
Burada eksik olan bir parça kalmıştı ve Mekke’de o 
mümkün olmadı. O da, İslam’ın siyasi egemenliği-
nin sağlanacağı bağımsız bir toprak. Allah, Yesrib’i 
nasip ederek o parçayı da tamamlattı. Bedir’den 
sonra da Yesrib isminin kullanımına yasak getiril-
mesi, Medine’yi diğer yerleşim yerlerinden, diğer 

topluluklardan ayırmak içindi.  

Bu durumda ümmetin “bir” olma-
sından söz edilemez. Ümmet za-

ten aynı “din” temelinde “bir” 
olandır. Bu aşiret toplumu 

veya mafyatik örgütlen-
me biçimi değildir. Servet 
veya sayısal çokluk pe-
şinde koşup güç sahibi 
olmak da değildir. Bun-
ları anlamamız lazım-
dır... İslam ümmeti sos-
yal varlık olarak ortaya 

çıkmamışsa, en temelde 
“din” konusunda bir ihti-

laf var demektir. “Din” ko-
nusunda ihtilaf çıkaranlar ve 

aralarında bunun için çatışanlar, 
sapık fırkalardır. Tarihimiz bunun 

örnekleriyle doludur. Fırkalar savaşa 
tutuştuğunda cemaat veya ümmet, güç kul-

lanarak bu savaşı bitirir. Haklıyı haksızı ayırır. 

Sosyal varlık olarak ortada bir ümmet yoksa fır-
kalardan, din konusunda çatışan hiziplerden bah-
sedilir. Demokrasiyi konuşup durmanın, orasından 
burasından çekiştirip şirki İslam’a yamamanın alt 
yapısında bu yatar. Bu durumda hayatta olmayan, 
sosyal olarak vücut bulmamış bir dini, nasıl ümmet 
olacak, din konusunda hangi ihtilafı bitirecektir? 
Bana göre bugün mezhepçilik dahil tüm uluslaştı-
rılmış ayrılık gayrılıklar “din” konusundadır. Bunlarla 
uğraşmak yerine doğrusunu örneklemek gerek.

Bu işin görülmesi gereken bir tarafı şudur; Mekke 
toplumsal şartlarında müşriklerden kopan mü’min-
ler topluluğu oluşur (Şura 38-42), Medine şartların-
da tefrika başlar. Hz. Musa’nın ve Hz. İsa’nın takipçi-
leri bunu yaptılar. Allah Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’i 
gönderdiğinde bu işin doğrusunu öğretti. Onlardan 
ibret alın ve onların durumuna düşmeyin diye de 
uzun uzun anlattı. Buna rağmen aynı yere geldik. 
Maide 77-82 bu konuda misallerden bir misaldir. 

Diğer tarafıysa; demokrasiyle “ümmet” değil 
ulus toplum oluşturulabilir. Çünkü demokrasi ulus 
temelli başka bir ümmetin bileşenidir. Ulus toplum-
ların diniyse, ulusallaştırılmış mezhepler ve fırkacı-
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lıktır. Bunun adı Türk, Kürt, Arap, Acem, Urdu olsa 
da fark etmez. Kuramsal çerçeve de budur, vakıa da 
budur. Ulus toplumun inanç grubu veya bir parçası 
olmaksa tıpkı Hılfu’l Fudul gibi sivil toplumlar olarak 
cahiliye erdem ve faziletini yüceltmektir. Bu hal üm-
met olarak bağımsız bir taraf olmanın şekli değildir. 

KD: Tunus’ta Nahda, Mısır’da ise ihvan hareket-
lerinin demokrasiyle olan imtihanlarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Hüseyin ALAN: Tunus demokratik yola tam gaz 
girerek ana yoldan saptı. Bu bir kaç nesli fesada 
uğratacak bir süreç demektir. Mısır Arap “kışı” süre-
cinde iç savaşın aracı olmayarak iyi bir görüntü ver-
di ama geçmişinden ibret almadığı ortaya çıkınca 
benzer hataları tekrarladığı görüldü. Bu durumda bir 
kaç nesli bozabilir. Diğerleri başkalarının hesabında 
kendilerine pay çıkartmak için “mücadele” etmeye 
devam ediyor. 

Modern çağda Müslümanların değişik tecrübele-
ri oldu. Toplumsal şartlar değişkendi. Her tarafta bir 
çıkış arandı. Müslümanlar şartları değiştirecekken 
şartlar Müslümanları değiştirmeye başladı. Tüm 
suçlar Batıya yıkıldı, içerdeki çürüme göz ardı edildi. 
Suçlu Batı olunca ayağa kalkmak da Batılıyı taklit 
etmekte görüldü. Son iki yüzyıldır bu konuda karne-
miz kırık notlarla doludur. Burada birimiz ak diğeri-
miz kara kaşık değiliz. Henüz doğru örnek ortaya 
çıkmış değil. Çağdaş dünya toplumları arasında iyi 
bir imtihan vermiyoruz yani. 

Buna rağmen olacak. Sünnettullah bu çünkü. Biz 
yapamazsak Allah yapanları getirecek. Hatalardan 
ders çıkaranlar bu işi başaracak. Başkalarının hata-
larını kendilerinin üstünlüğü sananlar ve kendilerini 
böyle aldatanlar, öyle kaldıkları sürece bataklıktan 
kurtulamayacak. O sebeple birimiz bahçemize gü-
zel kokulu bir çiçek dikerse kokusu her tarafa yayı-
lacaktır. 

KD: Demokratik değerlerin gelişmesi ile birlikte 
toplumun daha fazla sekülerleştiği iddia edilmekte-
dir. Türkiye’de Ak Parti’nin demokratik arenada elde 
ettiği iktidar başarısı, bu yönü ile Müslümanların le-
hine mi, yoksa aleyhine midir?

Hüseyin ALAN: Demokrasinin varlığını sağla-
yan, onu da yücelten tek değer vardır, Kapitalizm. 
Yani ticari değerler. Bunun bizim literatürde karşılığı 
dünyada çokluk peşinde koşmaktır. Ayetleri yalan-
layarak, hak ölçüleri saptırarak, aldatarak, haksız 
kazanç sağlayarak, kurumsal faizcilik yaparak, ha-
zineyi talan ederek, arazileri gasp ederek, kele sa-
yılarını artırarak, bunları biriktirip üstünlük sağlama 
yarışının adı, ticari değerlerdir. Dinin ticarileştirilme-

sidir. Buna şimdi serbest pazar ekonomisi diyorlar 
sempatik kılmak için. 

Bunun en güzel örneği Hz. Peygamber zamanın-
daki Kureyş liderleridir. Kur’an onları servet ve erkek 
evlat “çokluğu” ile övünen, bunu üstünlük aracı sa-
yan müşrikler olarak niteledi. Azarladı. Kapitalizm 
(servet biriktirme) bir yerde yüceltildikçe askerî açı-
dan (evlat) da “çoklu” güç oluyor. İkisi birbirini ta-
mamlıyor.

Türkiye’de ticari değerler dini ticarileştirmiştir. 
Tanımlar, değerler, kelimeler artık “kazanım” ve “güç 
olma” adına ticari değerlere göre yeniden yorum-
lanmaktadır. Kureyş oligarşisi, Firavun Hanedanı, 
Roma, Amerika zaten buydu. Dolayısıyla din aslın-
dan saptırılmış, toplumu kendi değerleriyle birleşti-
rip örgütlemekten çıkartılmıştır. 

AKP’nin başarısı veya AKP’nin varlığı, insanların 
kendilerini buna ikna etmesindendir. Türkiye’yi Men-
deres ve Özal’dan sonra istikrarlı biçimde kapitalist 
sürece eklemlemek “başarı” sayılmıştır. Bu başarı 
ancak demokratik değerlerle yapılabilirdi, kapitalist 
dünya sistemi de bu sebeple onların önünü açtı. Ke-
malizm’in ya da despotizmin alternatifi bu olmama-
lıydı. Bu gerekçe İslami olmadığı için İslam, salikleri 
eliyle atmosfer boşluğuna gönderildi. Gerçekte Ba-
tılı zihnin din kavrayışının en somut göstergesi bu 
süreçtir.  

Bir ülkeye market sistemi yerleşmişse orası ka-
pitalist olmuştur. Artık sermayenin karşısında ne 
despotlar, ne ordular, ne faşizm, ne sosyalizm, ne 
de kurucu ilkeler direnemez. Hepsi geriler ve yenilir, 
teslim olur. Kemalist sistemin ve ordunun değişim 
sürecine girmesi de bu sayede mümkün olmuştur. 
Ama unutmayalım, onlarla birlikte biz de değişiyo-
ruz. Dünya sisteminin başarısı buradadır.

Bu durumda Müslümanlara ne olur derseniz, 
önce AKP’yi hak ettik diyelim. Demek ki seviye bu 
kadarmış. Sonra geldiğimiz yer için şekil A’ya baka-
lım. Cümbür cemaat sekülerleştik! Dini yeniden ta-
nımlamanın doğal sonucuna şahit olduk. Ayetler ve 
hadisleri bu sebeple yeniden yorumluyoruz. Sonuç, 
Müslümanların içi boşaldı. Bunun en somut gös-
tergesi, kâfirlerin hoşlarına gitmeyecek ayet ve ha-
disleri gizleyip diğerlerini sabahtan akşama kadar 
tefsir etme ve yayma mücadelesidir. Bütün bunlar 
dünyevi statü ve kazanım elde etmek veya elde edi-
lenleri korumak için efendilerin hışmından kurtul-
mak içindi. Hristiyanlığın rahmet, sevgi ve hoşgörü 
tanrısı piyasada boşuna müşteri toplamıyor! 

KD: Halkın önüne bir sandık konulsa, başkanlık 
sistemi, parlamenter sistem ve Hilafet oylansa ve 
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sandıktan Hilafet çıksa sizce demokrasi yanlıları bu sonucu kabul eder mi?

Hüseyin ALAN: Bu dünyada bir kiraz ağacı armut meyvesi verirse bu iş de olur! Böyle bir şey olmaz. Zira 
bu süreç öyle bir sonuç üretmez. Modern ulus temelinde örgütlenmiş bir toplumda demokratik yollardan 
muhafazakârlığı ilerletebilir, Faşizme veya Marksizm’e gidebilirsiniz. Dahası Vatikanvari bir Hilafet ve Hilafet 
merkezi de kurmanız mümkündür. Ama asla şerî temelli bir Hilafet’e gidemezsiniz. Sistematik olarak bu 
mümkün değildir. 

Demokrasi yanlıları, diğer unsurlarıyla birlikte neden demokrasiyi ayakta tutuyorsa aynı gerekçelerle Hi-
lafet’i de istemez. Hilafet sisteminde bunun tersi nasıl olmazsa bu da aynen öyle. Suud tipi şeriata, Vatikan-
vari din devletine razı olurlar. Ne kazanacağına bakacağı için bu olabilir. Çünkü bunun mala, davara zararı 
yoktur, faydası çoktur!  

Peki, onlar istemezse halkı örgütlesek olmaz mı? Ben halk popülizmine inanmam. Allah iman etmeyenler, 
inkâr edenler, zalimler, müşrikler, cahiller vs. derken hep “çoğunluk” ifadesi kullanır. Cehennem’i liderlerle be-
raber onlara uyan çoğunluk dolduruyor. Bu çoğunluk efendilerinde vehmettiği güç dolayısıyla riske girmez. 

Şöyle de bakalım mı? Hangi peygamber insan soyunun en iyi, en merhametli, en cömert, en cesur, en affe-
dici, en güvenilir, en hak gözeticisi, en nazik adamı değildi? Geçtik yönetici azgın ve nankör takımını, hangisi 
çoğunluk tarafından sempatiyle karşılandı ya da desteklendi? Neden? Cevabı Nuh Aleyhi’s Selam’ın ağzından 
Allah söyledi: “Bana gelen mesajlar/ayetler, kavmimle aramı açtı...” Yönetici takımı dahil çoğunlukla aramızı 
açacak şey de bu. Bu olmuyorsa dönüp bir kendimize bakalım! Son Peygamber’e liderlik teklif edildiğinde ( 
ki bunu bile tükettiler) neden geri çevirdi? Derdi neydi O’nun? Daha ne istiyordu? O hep “Tek kelime” diyordu. 
Hepsi bu. Keşke bilinseydi! 
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KD: Demokrasi deyince zihninizde ne canlanıyor, 
birkaç cümle ile anlatabilir misiniz?

Ümit AKTAŞ: Demokrasi her ne kadar eski Yu-
nan’a dayanan bir yönetim biçimi olsa da, eski Yu-
nan demokrasisi, halkın oldukça sınırlı bir biçimde 
katıldığı bir yönetim biçimidir (sadece belli bir yaşın 
üzerindeki mülk sahibi erkekler; o da toplumun yüz-
de on beşi ile yirmisi arasındaki bir orana tekabül et-
mektedir). Günümüzde de demokrasi uygulamaları, 
neredeyse aynı şartlarda başlasa da, giderek tüm 
toplumu yönetime dahil eden bir anlayışa doğru ev-
rilmiştir. 

Günümüz demokrasisinin bu kadar yaygınlaş-
ması, klasik yönetim biçimlerine ait bazı temel 
sorunlarını aşmadaki başarısında yatar. Onlar da: 
Halkın, seçen ya da seçilen olarak yönetime katıl-
masının sağlanması, yönetimin ya da yöneticilerin 
değiştirilebilme imkânının olması, farklı partilerle 
toplumsal eğilimlerin temsil edilmesinin ve iktidara 
gelebilmesinin sağlanması, diktatoryal ve totaliter 
yönetimlere karşı ılımlı bir model ortaya koyabilme-
si…

Onun dışında, Batı’daki demokrasi uygulamala-
rına ait kimi değerlerin (insan hakları, çoğulculuk, 
hümanizm, laiklik ya da sekülarizm, serbest piyasa 
ekonomisi…), doğrudan demokrasiye ait değerler 

olarak tanıtılması, yani Batıya özelleştirilmiş bir de-
mokrasi tanımı. Kavramın doğrudan içeriğinde ol-
mayan, özelleştirilmiş bir tanımlamadır. Bu değerler, 
Batılı ülkelerin demokrasi tecrübeleri kadar, genel 
olarak Batı dünyasının mezhep savaşları, faşizm ve 
komünizm gibi tecrübelerinden damıtılmış siyasal 
değerleridir.

KD: Uygulama vakıası açısından değil düşünce 
temeli açısından demokrasi İslam ile sentez edile-
bilir mi?

Ümit AKTAŞ: Demokrasi bir din değil, bir yöne-
tim biçimidir. Gerçi radikal taraftarları kadar müfrit 
karşıtları tarafından da demokrasi neredeyse bir 
“din” olarak tanımlanabilmektedir. Buna yaklaşan 
kimi yönleri de yok değildir. Ama bu, her halükâr-
da aşırı bir tanımlamadır. Dolayısıyla bir din olan 
İslam’la sentezi ya da ona ikamesi gibi bir şey söz 
konusu olamaz. Gerçi çoğu Batılı demokratlar tara-
fından sekülerlik/laiklik, yani din ve dünya işlerinin 
ayrıklığı, temel bir şart olarak düşünülür. Ama bu, 
demokrasinin ötesinde, kendisini siyasetin dışında 
bir ruhani güç olarak örgütleyen, Hristiyanlığa ait 
bir tecrübedir. Kaldı ki, Ortodoksluk tecrübesi bile 
bu yaklaşımın dışındadır. 

Demokrasi düşüncesinin İslam’la çatışacak en 
bariz yönü, işte bu laiklik uygulamasıdır. Gerçi de-
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mokrasi karşıtları, başka bir karşı argüman olarak 
yönetimin halkın oyuyla değişmesini de göster-
mektedir. Yani “Allah’ın dini oylamaya sunulabilir 
mi?” meselesi. Ancak halkoyuna sunulan din değil, 
siyasal partiler ya da kadrolardır. Bu partilerin dinî 
bir ideolojiye sahip olmaları, Allah’ın dininin onlar 
tarafından temsil edildiği ya da bu partinin seçimde 
reddedilmesi, tam olarak Allah’ın dininin reddedil-
diği anlamlarına gelmez. Bellidir ki halk, ortaya ko-
nulan uygulamaları tasvip etmemektedir ve bu ret, 
teorik öncüllerinden ziyade, pratik uygulamalara 
yöneltilen bir reddetmedir.  Şurası da oldukça açık-
tır ki, bir toplumda halkın rıza göstermediği 
bir yönetimin, kendisini ayakta tutma 
şansı zaten yoktur. Neticede ta-
rihsel tecrübeler de, İslam’ın 
egemen olduğu birçok yer-
den, halkın desteğini bu-
lamadığı için çekilmek 
zorunda kaldığını gös-
termektedir. Elbette 
bunun tam aksi de 
söz konusudur. Yani 
muhataplarını ikna 
edebildiği zaman, 
Müslümanların se-
çimler yoluyla yöneti-
me gelme şansları da 
bulunmaktadır. Burada 
temel sorun, iktidar mü-
cadelesinde güç faktörü-
nün, yani savaşın, siyasal 
arenadan dışlanmış olmasıdır. 
Demokrasideki temel düstur, ikti-
darın barışçı bir biçimde değişmesidir. 
Elbette bunu nakzeden kimi örnekler yok değil. 
Ama buralarda güç, demokrasi dışı bir faktör olarak 
kullanılmıştır.  

KD: Demokrasinin Batı ülkelerinde uygulandığı 
ama Doğu ülkelerinde uygulanamadığı, uygulan-
madığı için de insanların zihninde gerçeklik kazan-
madığı ve bu nedenle Müslümanların demokrasiye 
şüpheli gözlerle baktığı tezi sizce doğru mu?

Ümit AKTAŞ: Sorunu bu şekilde almak, basit bir 
oryantalist yaklaşımdır. Bir kere demokrasi asla ide-
al bir yönetim biçimi değildir. Eski Yunan’da da, söz-
gelimi Platon ya da Aristo onu kötülerin iyisi olarak 
tanımladılar. Ama bir türlü iyisi bulunamadığı için, 
hiç değilse kötünün iyisine rıza gösterildi. Demokra-
sinin birçok zaafı bulunmakta. En önemli tarafı da, 
çoğunluğun kararının her zaman doğru olamayaca-
ğına dairdir ki, bu oldukça beylik ve haklı bir eleştiri-
dir. Öte yandan demagogların yanlışa götüren etkisi 

Demokrasinin 
birçok zaafı 

bulunmakta. En önemli 
tarafı da, çoğunluğun 
kararının her zaman 

doğru olamayacağına 
dairdir ki, bu oldukça 

beylik ve haklı bir 
eleştiridir.

ta eski Yunan’dan beri bilinen bir zaaf. İktidara ge-
len partilerin, orada kalmanın yegâne formülü hal-
kın desteğini sağlamak olduğu için, popülizme, yani 
bir halk yardakçılığına başvurmaları da, siyasetin 
niteliğini düşüren farklı bir sorun. Gerçi bu sorun, 
demokrasi dışı rejimler açısından da söz konusu-
dur. Beri yandan demokrasiler, sadece siyasal bir 
yöntem olduğu, değer üretemediği, insan hayatına 
bir anlam kazandıramadığı, krizlerle baş etme ye-
teneğine sahip olmadığı, toplumun iktisadi sorun-
larını çözemediği ve dolayısıyla aslında demokrasi 
görünümü altında toplumu bir avuç iktisadi tekelin 

yönettiği, toplumun yoksullarını koruyacak ted-
birleri alma gücü kadar isteğine de sahip 

olmadığı açılarından da eleştirilmek-
tedir. Günümüz demokrasileri 

bu zaafları gidermek için çaba 
gösterse de, sonuçta bir yö-

netimin performansı, biçimi 
kadar içeriği ile de, yani yö-
netime katılan toplumsal 
kesimlerin nitelikleriyle 
de ilgili bir sorundur. 

Ama tüm bunlara 
rağmen, zaman zaman 
aksamalar gösterse de, 

siyasal yönetimin değişti-
rilmesinde ortaya koyduğu 

barışçıl yöntem ve halkın 
bütünüyle siyasete katılımı-

nın sağlanması, demokrasileri 
tercih edilebilir bir yerde tutmakta 

ki bu konuda da teorik kısıtlamalar 
ortadan kaldırılsa da, pratik kısıtlar tam 

olarak yok edilemediği gibi, halkın katılımdaki ar-
zusu da tam olarak sağlanamamıştır. Ancak belirt-
tiğim gibi bu, bir açıdan da toplumsal nitelik sorunu 
olduğu kadar, siyasetten beklentilerle de ilgili bir so-
rundur. Siyasetin demokratikleştirilmesi ise, siyase-
ti mutlakçı niteliğinden uzaklaştırarak, bir yönetim-
sel “oyun”a dönüştürmekte. Tabii ki mühim olan bu 
oyunun kurallarının iyi konması, benimsenmesi ve 
oyunbozanlık edilmemesidir. Nitekim en basitinden 
Türkiye’de çıkarılan arızaları bilmekteyiz. Ama her 
şeye rağmen, yine de bir Mısır veya Suud rejimine 
tercih edebiliriz. Çünkü hiç değilse konuşma, mü-
cadele etme ve sistemi değiştirme şansımız bulun-
makta. Tabii ki bu şansı nereye kadar zorlayabiliriz; 
bu da ayrı bir tartışma konusu. Beri yandan iktidara 
geldiğimizde toplumsal sorunları çözmek için orta-
ya koyabileceğimiz bir performansımızın, hazırlığı-
mızın, niteliğimizin olup olmaması da, konunun ayrı 
bir veçhesi. 
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Müslümanların demokrasiye şüpheli yaklaşım-
ları, Mısır veya Türkiye tecrübeleri gibi olumsuz 
tecrübelerden kaynaklanması kadar, özellikle bazı 
kesimlerin, bizzat demokrasi fikrini İslam’a aykırı 
bulmalarından kaynaklanmakta. Bu ise, birincisi de-
mokrasinin özünde seküler bir yönetim biçimi oldu-
ğunun kabulüne dayanmakta ki, bence bu zorunlu 
bir koşul değildir. (Elbette birçok Batılı ve Doğulu, 
farklı açılardan bunu zorunlu bir koşul olarak gör-
mekteler.) İkincisi ise İslamî bir yönetimin seçimle 
değiştirilmesini doğru bulmamaktalar. Oysa söy-
lediğim gibi, sonuçta bu bir hilafet yönetimi ya da 
başka biçimdeki bir İslamî yönetim de olsa, şayet 
halkın desteğini yitirmişse, seçimle olmazsa başka 
yollarla o yönetimin değiştirilebileceği aklen muhal 
olmayabileceği gibi, buna tarih de şahitlik etmekte-
dir. Tabii ki tersi de doğrudur bunun. Yani beğenil-
meyen yönetimlerin halkın desteğini yitirdiklerinde 
yönetimden gitmeleri kadar, farklı tekliflerin, yeterli 
halk desteği aldığı ölçüde, barışçı yollarla yönetime 
gelme hakkı ve şansıda bulunmaktadır.

KD: İslamî bir yönetime ulaşmak için demokrasi 
vasıta olarak kullanılabilir mi? Bunun pozitif ve ne-
gatif yönleri nelerdir?

Ümit AKTAŞ: İslamî bir yönetime 
ulaşmak için, öncelikle halkın 
davet ve ikna edilmesi gere-
kir. Şayet bu sağlanmışsa, 
Müslüman olan halk, se-
çimlerde İslamî bir yö-
netimi tercih edebilir. 
Gerçi yeryüzünde bu 
kadar “demokratik” bir 
devlet var mıdır? O da 
farklı bir sorun. Çünkü 
Batı demokrasilerinin 
demokrasi değerleri ve 
olmazsa olmaz şartları, 
sonuçta kendi kültürleriy-
le sınırlanmaktadır. Ve her 
sistem, siyasal önceliği, ön-
celikle kendi toplumsal varlık ve 
değerlerini korumaya vermektedir. 
Ancak sistemin topyekûn değiştirilebilme 
ihtimali yoksa Müslümanlar, en azından hakka ve 
adalete yakın, inançlara saygılı, zulme ve sömürüye 
karşı olan başka eğilimlerle ittifak içerisine de gire-
bilirler. Yine de bazı Batılı ülkelerin siyasal açıdan 
Müslüman ülkelerden daha olumlu bir durumda 
olduğunu da gözden kaçırmamak ve bunun üzerin-
de ciddiyetle tefekkür etmek gerekir. Ancak burada 
meseleyi salt yönetim merkezli olarak düşünmek de 
bir sorun. Yani önemli olan toplumun Müslümanlaş-

İstişare, 
siyasal açıdan 
temel Kur’anî 

prensiplerden birisi. 
Adalet, hakkaniyet, 

zulüm ve sömürünün 
engellenmesi de 

diğer önemli 
ilkeler. 

ması, yoksa devletin ele geçirilmesi ya da yönetimin 
İslamileşmesi değil. Aksi halde, bir takım araçları 
kullanarak yönetimi ele geçirdiğinizi varsayalım. 
Şayet halk İslam’ı kabullenmiyorsa, ister istemez 
bir korku ve baskı rejimi yaratmak durumunda ka-
lırsınız. Ya da toplum temel ahlaki değerlere sahip 
değilse, bu kez de ne kadar ideal de olsa, ilkelerinizi 
pratiğe geçiremezsiniz. Ve bu şekilde oluşturduğu-
nuz yönetim de, kelimenin tam anlamıyla İslamî bir 
yönetim haline gelemez ve kısa sürede iktidarı ya 
da insanları kaybedersiniz.

Bu meyanda, şayet demokratik bir ülkede yaşı-
yorsanız ve size fırsat verilmekteyse, bu yolla yöne-
time ulaşmanız elbette mümkündür. Sakıncası, ikti-
dara ulaşabilmek için popülist ya da genel anlamda 
İslam dışı yolları kullanmanız olabilir. Beri yandan 
aynı sorun, yönetimde kaldığınız sürece de geçer-
lidir. Ve yine, şayet seçimleri kaybederseniz, yöne-
timi de kaybetmiş olursunuz. Ama her halükârda, 
“nasılsanız, öyle de yönetilirsiniz.” Yani farklı yollar-
la yönetime ulaştığınızda da yönetimin bir garanti-
si yoktur. İyi yönetemezseniz, adaletten uzaklaşır-
sanız, insanların güvenini kaybederseniz, önünde 
sonunda yönetimi kaybedersiniz. Sadece bu biraz 

gecikebilir, o kadar. Doğrusu burada asıl olan 
yönetimi kaybetmekten ziyade, hak ve 

adaletten uzaklaşmaktır. Bu takdir-
de ise, yönetimde olup olmama-

nızın da bir önemi yoktur.

Kaldı ki istişare, siyasal 
açıdan temel Kur’anî pren-
siplerden birisi. Adalet, hak-
kaniyet, zulüm ve sömürü-
nün engellenmesi de diğer 
önemli ilkeler. İstişare ilke-
sine İslam tarihinin ilk bir-

kaç on yılında riayet edildiy-
se de, daha sonra bu göster-

melik bir hale indirgendi ya da 
büsbütün askıya alındı. Dolayı-

sıyla, her ne kadar biçimsel olarak 
hilafet 1924’e kadar uygulandıysa da, 

fiili olarak kesintili bazı dönemler dışında, 
Hz. Ali sonrası istişarî yönetim, sadece adı var ken-

disi yok bir yönetim biçimi olmaktan öteye gitmedi. 
O nedenle günümüzde İslamî siyasetin uygulanma 
imkânları üzerinde yeni baştan düşünmek gerekir. 
Mesela yönetimin nasıl teşekkül edeceği, yönetici-
nin nasıl seçileceği ve ne kadar yönetimde kalacağı, 
yöneticinin yönetimden uzaklaştırılması, siyasetin 
ahlakiliği veya dinin siyasetle meczine dair mesele-
ler gibi. Nitekim bu konuda İran, Türkiye, Bosna ve 
Tunus uygulamaları üzerinde tefekkür edilerek, bu 
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modeller daha da geliştirilebilir. Ki bu anlamda Batı 
Müslümanlığı, demokrasiye daha yakındır. Beri yan-
dan İmam Humeyni’nin, doğru olanın İslam’ın siya-
sallaştırılması değil, İslam’ın siyasetinin üretilmesi 
olduğunu söylemesi de dikkate alınmalıdır. Öte yan-
dan Gandi gibi çağımızın bir başka bilgesi de, “Ben 
de tıpkı İslam peygamberi gibi siyasetin maneviyattan 
ayrılabileceğini düşünmemekteyim.” diyerek, laikliğe 
eleştirel yaklaşmıştır. 

Bu meyanda seçimli yönetim biçimi, istişare il-
kesiyle birlikte ele alınarak uygulanabilir. Belki bu 
konuda daha etkin yollar da gerçekleştirilebilir. Hal-
kın kendi hayatını etkileyen hususlarda yönetimsel 
kararlara katılmaları daha da etkinleştirilebilir. Beri 
yandan demokrasi tecrübesi de, insanî bir tecrübe 
olarak elbette ki önemlidir ve bu alandaki uygu-
lamalardan da, elbette ki yararlanılabilir. Kaldı ki 
demokrasinin, elan Müslüman ülkelerde cari olan 
diktatoryal yönetimlerden daha olumlu olduğu da 
tartışılmaz bir gerçekliktir.

KD: Müslümanlar arasında giderek artan “İslam 
ümmetinin bir olması” düşüncesini demokrasi ile 
gerçekleştirmek mümkün mü?

Ümit AKTAŞ: Bence öncelikli ve önemli olan 
Müslümanların İslamî bir yönetimi benimsemeye 
hazırlıklarıyla da bir ümmet olmanın bilincine sahip 
olup olmamaları meselesidir. Bu alt yapı olmadığı 
sürece, günümüzde de ortada olduğu gibi, bir üm-
metten söz etmek bile oldukça muhal. Ümmetin 
her bir parçası, birbirine karşı, farklı küresel güçlerle 
işbirliği yapmaktalar. Burada bir ümmet bilincinden 
çok, ulusal çıkarlar öne geçmekte. Zaten bu anlam-
da, İslam tarihinin ilk birkaç on yılı dışında, sahici bir 
ümmet birliği de tesis edilebilmiş değil. Günümüzün 
meseleleri olan Haricilik, Şiilik veya Sünnilik o yıllar-
da ortaya çıkan eğilimler ve fırkalar değil mi? Öyle ki 
artık bu eğilimler olmaksızın İslam’a bakmak ya da 
Müslüman olmak da neredeyse mümkün değil. 

Dolayısıyla günümüzde artık tek merkezden yö-
netilebilecek ya da tek merkeze bağlı bir ümmet 
tesisi pek mümkün gözükmemekte. Yapılabilecek 
olan ise, Müslüman ülkelerin katıldığı bir birlik mo-
deli oluşturmak. İslam İşbirliği Teşkilatı ya da D-8’ler 
gibi modeller daha da geliştirilerek ve etkinleştiri-
lerek böylesi bir amaca gidilebilir. İşte bu noktada 
demokratik bir temsil ve karar alma süreçlerinden 
yararlanılabilir. Gerçi bu ve benzeri örgütlerin etki-
sizliği ve işlevsizliği de ortada. Çünkü bunlar sahi-
ci birlikler değil. Mesela Türkiye bir NATO ülkesi ve 
AB’ye üye olmaya çalışmakta. İran, Şanghay ülke-
leri içerisinde. Suud, ABD’nin müttefiki. Diğer ülke-
lerin de benzer bağlantıları var. Dolayısıyla burada 

asıl sorun yönetim tarzları ya da yöntemden ziya-
de, esasa dayanmakta. Bizi bir araya getirecek olan 
bir Müslümanlığın, ciddiyeti söz konusu olmayınca 
araçları tartışmanın da bir anlamı kalmamakta. Şa-
yet bu esas gerçekleşmiş olsa, o zaman araçların 
çok da ehemmiyeti kalmaz.

KD: Tunus’ta Nahda, Mısır’da ise İhvan hareket-
lerinin demokrasiyle olan imtihanlarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Ümit AKTAŞ: Aslında her iki ülkede de gerçek 
imtihan demokrasiyle değil, diktatoryallıkla veril-
mektedir. Çünkü Müslüman ülkelerinin mazisindeki 
diktatoryal gelenek, farklı yönetim biçimlerine zih-
niyet kadar uygulamalar itibariyle de elvermemek-
te. Demokrasi meselesine gelince, Mısır’da İhvan’a 
müdahale, demokrasiden değil, diktatoryal yöneti-
mi sürdürmek isteyen ordudan geldi. Şayet bu ko-
nudaki Batı demokrasilerinin ikiyüzlü tutumundan 
söz edilecekse, doğrudur. Burada da, Batılı ülkeler 
ilkelerine göre değil, çıkarlarına göre hareket etmiş-
lerdir. Çünkü bu ülkeler İslam dünyasında Müslü-
manların etkinleşmesini istememektedirler ve bu-
nun da doğrudan demokrasi ile bir ilgisi bulunma-
maktadır. Müslümanların bile kendi ilkelerine bigâ-
ne olduğu bir dünyada, bu ülkelerden demokrasiye 
sadakat göstermelerini beklemek, çok da tutarlı bir 
beklenti değil. Tunus’da ise daha tecrübeli bir aydın 
ve siyasetçi olan Gannuşi, bu tip bir müdahale ile 
karşılaşmamak için iktidarını muhalefetle paylaşa-
rak farklı bir strateji izlemiştir. Doğrusu bu konuda 
Gannuşi daha aklı başında bir yol izlemekte. Çünkü 
Müslüman ülkelerin temel sorunlarından birisi de ik-
tidarlarını başkalarıyla paylaşma becerisini ve hatta 
erdemini göstermemeleri. Ki bu başkaları da çoğu 
kere Müslüman hizipler veya mezheplerdir. Mesela 
İran İslam Cumhuriyeti anayasal olarak mezhepçi 
bir karakter taşımakta. Öte yandan 20. yüzyılın en 
önemli olaylarından birisi olan Afganistan’da Rus-
lara karşı kazanılan mücadelenin akabinde, “İslamî” 
mücadeleyi veren hizipler, bu zaferin arkasından 
iktidarlarını paylaşamadıkları için, bu kez de birbir-
leriyle didişerek, sonunda ülkelerini NATO güçleri-
ne teslim etmişlerdir. Şu anda Suriye, Irak, Yemen, 
Libya ve daha birçok Müslüman ülkede süregiden 
kargaşaların da, özünde bundan farklı bir yön bu-
lunmamaktadır. Hatta Türkiye’nin Kürt meselesi de 
benzeri bir sorundan kaynaklanmaktadır. Yani Türk-
ler, Kürtler lehine egemenlik haklarından feragat et-
meye yanaşmamakta ve bu da Kürtlerin reaksiyonu-
na yol açmaktadır.

KD: Demokratik değerlerin gelişmesi ile birlikte 
toplumun daha fazla sekülerleştiği iddia edilmekte-
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dir. Türkiye’de Ak Parti’nin demokratik arenada elde 
ettiği iktidar başarısı, bu yönü ile Müslümanların le-
hine mi, yoksa aleyhine midir?

Ümit AKTAŞ: Elbette ki genel siyasal ve toplum-
sal temayüllerin, toplumun üzerinde önemli bir etki-
si bulunmaktadır. Demokrasinin, toplumun genelini 
siyasete ve kamusallığa dahil etmesinden gelen 
sekülerleştirici bir etkisi olduğu öteden beri söylen-
mekte. Ancak Ak Parti döneminde bu gelişme iki 
yönlüdür. Bir yandan muhafazakâr kitleler o güne 
değin kıyısında durdukları kamusal haya-
ta katılarak milli gelirden daha fazla 
pay alarak, o anlamda zengin-
leşmekte ve sekülerleşmek-
te, yani buradaki anlamıyla 
dünyevileşmektedir. Öte 
yandan ise, genel an-
lamda toplumda bir 
dindarlaşma temayülü 
de başlamıştır. Hani 
derler ya, “Halkın dini, 
egemenin dinidir.” diye; 
işte böylesi bir etki. 
Bu nedenle toplumsal 
hayattaki hiçbir zuhurat 
tek yönde incelenerek de-
ğerlendirilemez. Her tür ge-
lişme ve değişme, son tahlilde 
bizim etkinliğimiz ve eğilimimiz 
doğrultusunda olumlu ya da olumsuz 
bir gidişata yönelebilir. Ancak özellikle Ak 
Parti’nin temsil ettiği kesimlerin bu dönemde, daha 
önceleri mahrum oldukları maddi imkânlara kavuş-
maları nedeniyle, görünür bir zenginleşme ve dünya 
nimetlerine kavuşmaları neticesinde, bir dünyevi-
leşmeye doğru gidişat da inkâr edilemez. Elbette 
bu da sonuçta bir imtihandır. Yoksulluk kadar var-
sıllıkla da tâbi tutulduğumuz imtihanda, esas olan 
bu imtihanı nasıl vermekte olduğumuzdur. Önemli 
olan Müslümanların imkânlara kavuşması değil, bu 
imkânları nasıl elde ettikleri ve nasıl kullandıklarıdır. 
Bu da ister istemez genel gidişatı belirleyecek ve 
sonuç olarak da ortaya konulan ameller, bizi olumlu-
luk kadar olumsuzluğa da çıkarabilecektir. Neticede 
yaşanabilecek bir iktidar kaybıyla da, muarız güç-
lerden ziyade kendi nefsimizi hesaptan geçirmek 
daha doğru bir yöntemdir. Ama görülen o ki, yapılan 
bu olmayıp, muhtemel bir iktidar kaybının faturası 
daha şimdiden muarız güçlere çıkarılmaktadır. Bun-
ların bir payı olduğu da ortadadır. Ama neticede Ak 
Parti, bu muarızların çok daha güçlü olduğu şartlar-
da iktidara geldi ve her türlü olumsuz çabaya karşı, 
uzun süre de halk desteğini kaybetmedi. Demek ki 

Önemli olan 
Müslümanların 

imkânlara kavuşması 
değil, bu imkânları nasıl 

elde ettikleri ve nasıl 
kullandıklarıdır. 

halkın teveccüh ettiği bazı olumlulukları ortaya ko-
yabilmişti. Şimdilerde ise, siyasi olduğu kadar ahla-
ki açıdan, iktidarın ve zenginliklerin paylaşımı kadar 
adaletin ve hakkın tesisi açısından da iyi bir iktidar 
imtihanı verilmediği oldukça belirgindir.

KD: Türkiye’de son dönemde başlayan sistem 
tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ümit AKTAŞ: Aslında birçok konuda olduğu gibi 
(mesela çözüm sürecinde), bu konuda da sürdürü-
len tartışmanın mahiyeti çok da belirgin değil. O ne-

denle tartışmanın mahiyeti üzerinden değil de, 
elde edilmesi düşünülen amaç itibariyle 

düşünecek olursak, başkanlık sistemi-
nin Türkiye’ye getireceği en önemli 

sonuç, günümüz siyasal atmos-
feri itibariyle, sağcı ya da mu-

hafazakâr adayların seçilme 
şansının güçlendirilmesidir. 
Bu belki sağcılığa bir avan-
taj kazandırması itibariyle 
olumlu bir yol gibi gözükse 
de, sonuçta bu tip yollarla 
sabitlenmiş sistemler, her za-

man ciddi risklere açıktır. O ne-
denle siyasetin her kesime açık 

olması ve rekabetin eşit şartlar 
içerisinde yürütülmesinin, adalet 

ve hakkaniyet ölçülerine daha uygun 
olacağını düşünmekteyim. Aksi halde 

bastırılan her zaman geriye dönecektir. Bu dö-
nüşün nasıl olacağına dair kestirilemezlik bir yana, 
ortaya çıkacak durum bütün o görünür faydaların 
hepsinin daha da fazlasıyla kaybıyla da neticelene-
bilecektir. O nedenle şahsi görüşüm; muhalefetin 
de bu siyasal rekabet sisteminin içerisinde tutulma-
sı ve iktidarın daha da paylaşılabilir olması yönün-
dedir. Bu, kutuplaşmanın ve gerginliğin, çatışma ve 
düşmanlıkların azaltıldığı, barışın ve hakkaniyetin 
artırıldığı bir toplum inşası açısından daha doğru 
bir yoldur. Kaldı ki Türkiye siyasal geleneği, siyasal 
sistem olarak başkanlık yönetimlerinin uygulandığı 
Amerika kıtasındansa, Avrupa’ya, yani parlamenter 
rejimlere daha yakındır. Bir sistemi değiştirmeninse, 
her zaman ciddi sakıncaları vardır. Dahası sistem-
den de önemli olan fiili uygulamalardır. Mesela dün-
yanın en iyi demokrasileri biçimsel olarak krallıkla 
yönetilen kuzey Avrupa ülkeleridir. İngiltere’nin bir 
anayasası bile yoktur. Ama yüz elli yıldır anayasası 
olan Türkiye’den daha oturmuş bir “anayasal” siste-
me sahiptir. Biz ise anayasa değişikliği tartışmaları 
yapadururken ve bunu bile bir türlü beceremezken, 
ne parlamenter sistemimizi ne de başka hiçbir kuru-
mumuzu doğru düzgün işletememekteyiz. 
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KD: Demokrasi deyince zihninizde ne canlanıyor, 
birkaç cümle ile anlatabilir misiniz?

Abdulaziz TANTİK: Batılı liberal sistemin iktidar 
etme biçimi canlanıyor. Batı kendi karanlık çağın-
dan kurtulmak için bir özgürlüğe ve özgüvene ihti-
yacı vardı. Bunu liberal felsefede buldu. Ve bu fel-
sefenin oluşturduğu burjuva sınıfı iktidarı, siyaset 
etme biçimini kilisenin ve feodalitenin elinden al-
mak için demokrasi diye bir siyasal sistem inşa etti. 
Ve bunu toplumsal sözleşmenin üzerine kurguladı. 
Kendi ifadeleri ile de bu kötünün iyisidir. Çünkü bü-
tün iktidar etme biçimleri bir şekilde kötüdür yargısı 
zaten liberal felsefenin ana izleğidir.

KD: Uygulama vakıası açısından değil düşünce 
temeli açısından demokrasi İslam ile sentez edile-
bilir mi?

Abdulaziz TANTİK: Düşünce temeli açısından 
demokrasi Batılı felsefenin ve siyasi yaklaşımının 
dünya görüşünün oluşturduğu bir şeydir. Bu yüzden 
İslam ile demokrasi arasında en ufak bir temas dahi 
olamaz! Son dönemde İslam ve demokrasi tartış-
malarında istişarenin bu şekilde yorumlanması bir 
hatadır. İslam, taşıdığı ilahi olma vasfı ile zaten bir 
başka şey ile sentezi mümkün olmayan bir dindir. 
Bu noktada günümüzde ciddi çalışmalar yapılmış-
tır ve yapılmaya da devam edilmelidir. Ama şunun 

altını çizmeliyim ki İslam kendi başına bir tamlığa 
işaret eder ve oluşturduğu ahlaki yapı ile sorunlarını 
çözüme kavuşturur. Bu ilke asla unutulmamalıdır.

KD: Demokrasinin Batı ülkelerinde uygulandığı 
ama Doğu ülkelerinde uygulanamadığı, uygulan-
madığı için de insanların zihninde gerçeklik kazan-
madığı ve bu nedenle Müslümanların demokrasiye 
şüpheli gözlerle baktığı tezi sizce doğru mu?

Abdulaziz TANTİK: Demokrasi Batılı ülkelerde 
uygulanıyor. Çünkü buna uygun bir vasat var. Yani 
dünya görüşlerine uygun bir kültürün ürünüdür de-
mokrasi. Ve bu konuda bir mutabakat söz konusu-
dur. Ama İslam ülkelerinde ise bunun uygulanma-
sını zaten ne Batılı ülkeler ne de iktidarları bunu 
istemektedir. Zaten seçimler de buralarda gös-
termeliktir. Özellikle de yaşadığımız bu çağda algı 
yönetiminin temel unsura dönüştüğü bir zeminde 
bir tercihten bahsetmek ne kadar doğrudur. Galip 
olanın belirlediği bir yaşam kaybedenler için hep 
bir hüsran doğurur. Müslümanlar, demokrasi yeri-
ne Müslüman ahlakını önceleyerek önce kendileri-
ni değiştirmeli ve kurumlaşmalarını da bu çerçeve 
içinde tanımlamalılar. Sorun Müslümanların kendi 
sorunlarını kendi çözümleri çerçevesinde yorumla-
yamamalarıdır. Bu tez bir algı operasyonu gibi dur-
maktadır.
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KD: İslami bir yönetime ulaşmak için demokrasi 
vasıta olarak kullanılabilir mi? Bunun pozitif ve ne-
gatif yönleri nelerdir?

Abdulaziz TANTİK: Sözleşme İslami bakışın en 
önemli göstergesidir. Müslümanlar bulundukları 
ve yaşadıkları toplumlarda ya da sistemlerde söz-
leşme temelinde kendileri kalarak bir ahitleşme ya-
pabilir ve insanların Müslümanlıkla buluşmalarına 
zemin hazırlayabilirler. Bunun İslami bir iktidar ge-
tirmesi bir lütuf olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu 
çerçeve içinde demokrasinin hüküm-fermân olduğu 
bir yerde Müslümanlar kendi meşru sınırları içinde 
bir konum alabilirler. 

Bunun pozitif ve negatif boyutlarını yukarıda ifa-
de ettiğim çerçeve içinde temellendirme-
liyim;

Önce pozitif boyutlarını sıra-
layalım:

1) Bir barış ortamında 
Müslümanlar kendilerini 
doğru bir şekilde ortaya 
koyduklarında önemli 
bir etki oluştururlar ve 
insanlar dinin doğru bir 
uygulaması ile karşılaş-
tıkları içinde kabullen-
meleri daha kolaydır. Bu 
noktada Müslümanlaşma 
tarihini dikkate aldığımızda 
en önemli Müslümanlaşma 
hareketleri barış dönemlerinde 
ve ticari faaliyet veya davet çalış-
maları ile gerçekleşmiştir.

2) İslami düşüncenin kendini geliştirmesi ve ku-
rumlaşabilmesi açısından da bu önemli bir konumu 
ihtiva eder. Müslümanlar herhangi bir baskı altında 
olmayacakları için güçlerini ve imkânlarını bu yola 
harcayarak önemli eşikleri aşabilme cehdi ve gay-
reti ortaya koyabilirler.

3) Bir örneklik geliştirerek Müslümanların sosyal 
alanda birbirleri ile ilişkilerini toplumsal huzura su-
narak fiili daveti gerçekleştirme imtiyazı kazanırlar. 
Ve birbirleri ile ilişkilerinin ahlaki mahiyeti birçok ki-
şiyi cezp edecektir. Bu da davet açısından önemli 
bir kazanımdır.

Şimdi ise negatif boyutlarını da sıralayalım:

1) Dünyevileşme kaygısı, sorunu azalan Müs-
lümanların kendilerini dünyevi kaygılara teslim et-
meleri kolaylaşabilir. Bunun örneklerini her tarihsel 
dönemde gözlemleyebiliriz.

İslam ümmetinin 
birliğini demokrasi 
üzerine kurmanın 

mantığını anlamak 
biraz zor!

2) Uzlaşı kapısının aralanması, dünyevileşmenin 
doğal bir süreci olarak mevcut durum ile uzlaşı ara-
yışı ve dini argümanlara dönüştürme çabası, hare-
keti yozlaştırmaya ve parçalamaya başlayabilir.

3) Siyasi entrikalar üzerinden Müslümanların 
tevhidinin bozulması ve çatışma süreçlerinin baş-
laması… 

Bu maddelere muhakkak yeni maddeler de ek-
lenebilir ama en genel bakış ile bu tutumları öne 
alabiliriz sanırım. Ayrıca bu sorunların çözümü de 
Müslüman ahlakının güçlü bir şekilde şahitlik ma-
kamında durabilmesine bağlıdır.

KD: Müslümanlar arasında giderek artan ‘’İslam 
ümmetinin bir olması’’ düşüncesini demokrasi ile 

gerçekleştirmek mümkün mü?

Abdulaziz TANTİK: İslam ümmeti-
nin birliğini demokrasi üzerine kur-

manın mantığını anlamak biraz 
zor! Ama kastınız siyasi birlik 

ise ister demokrasi ister bir 
başka yönetim tekniği ile ge-
liştirilsin bu önemli mi? Ama 
mevcut konumda bu tedrici 
mi yoksa devrimci bir yol 
veya metot ile mi gerçekleş-
tirilmeli diye soruyorsanız o 

zaman bu kavramların doğru 
bir analizinin gerçekleştirilme-

si gerektiğini ifade etmek iste-
rim. Müslümanların kendisini bir 

yol ve yönteme mahkûm etmesinin 
doğru olduğunu düşünmüyorum. Çün-

kü bunu belirleyen şartlar her konum, durum 
ve coğrafya ile kültürde farklılaşabilir. Bu yüzden 
her ümmetin parçası için aynı yöntemi uyarlamaya 
çalışmak bir zulme dönüşebilir. Her ümmetin parça-
sı için farklı ve kendi koşullarına uygun bir yöntemin 
ihdas edilmesi elzemdir. Bunu da yapacak olan üm-
metin raşid, aydın ve ulemasıdır.

KD: Tunus’ta Nahda, Mısır’da ise İhvan hareket-
lerinin demokrasiyle olan imtihanlarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Abdulaziz TANTİK: Bize farklı seçenekler oluş-
turuyorlar. Hareket tecrübemize genişlik kazandı-
rıyorlar. Özellikle İhvan’ın ortaya koyduğu eylem 
ve düşünsel sağlamlık ümmete önemli bir örneklik 
kazandıracaktır. Mevcut koşulların meşru zeminde 
dönüşümünü sağlamak her zaman öyle kolay ol-
mayacaktır. Nahda hareketi ise bize bazen feragat 
etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bura-
da belki temel nokta İslam’ın temel ilkelerinin de-



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
ekim
201578

ğişmez yapısının ne olduğu ile değişebilecek olan 
şeyin ne olduğu konusunda bir netliğin ortaya ko-
nulması gerekmektedir. Ben şahsen bu iki örneğin, 
ümmet olma noktasında önemli bir tecrübeyi içer-
diklerini düşünüyorum.

KD: Demokratik değerlerin gelişmesi ile birlikte 
toplumun daha fazla sekülerleştiği iddia edilmekte-
dir. Türkiye’de Ak Parti’nin demokratik arenada elde 
ettiği iktidar başarısı, bu yönü ile Müslümanların le-
hine mi, yoksa aleyhine midir?

Abdulaziz TANTİK: Toplumun sekülerleşmesi 
sorunu sadece demokratik değerlerle ilişkili değil 
sanırım. Müslümanların buna teşne olmaları ile de 
alakalı bir durum. Yani Müslümanlar para, kadın ve 
iktidar ile imtihan olduklarında kaybedeceklerini 
gördüler. Bunun sebepleri üzerinde derin bir şekil-
de durmalıdırlar. Bence burada Müslümanların son 
yüzyılda elde ettikleri eğitim ve bilgilenme süreç-
lerine yönelik bir eleştiri de kaçınılmaz olmalıdır. 
Yani meselenin asıl önemli boyutu biraz içerden bir 
sorundan kaynaklanmaktadır. Ama dışsal faktörler 
yok mu? Elbette ki var!

Ak Parti’nin iktidara gelme biçimi bir uzlaşı ile 
sağlanmıştır. Bu uzlaşı doğal olarak bazı sorunları 
beraberinde taşıyacaktır. Bu noktada eleştiriyi hari-
ci unsurlara yönelterek kendimizi dışarıda tutacak-
sak bu yanlış olacaktır ve sorunu sadece katmerleş-
tirir. Ama şunu da sormalı değil miyiz? Peki, bütün 
şartlar kendi lehlerine olmasına rağmen Müslüman-
lar ne ortaya koydular. İktidarı pekiştirme çabasının 
dışında… Şimdi eğri oturup doğru konuşalım; İktidar 
hem bir avantaj hem de bir dezavantajdır. Yukarıda 
bunları maddeler halinde sıralamıştım. Yani bence 
Müslümanlar kendi müktesebatlarını yeniden de-
ğerlendirmeyi öne almalılar…

KD: Türkiye’de son dönemde başlayan sistem 
tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdulaziz TANTİK: Müslümanların sistem tartış-
masını yapabilmeleri için sistem kavramının neye 
tekabül ettiğini tam olarak idrak etmeleri şarttır. Ay-
rıca bir sistem analizi için mevcut sistem analizinin 
doğru bir şekilde okumasını yapabilmeye bağlıdır. 
Belki de en önemlisi Müslümanların kendi sistemle-
rinin neye tekabül ettiğine dair bir bakışının olması 
gerektiğinin bilincinde olmalarıdır. Bugün artık bir 
şeyi çok net anlamış olmalıyız ki Müslümanlar bilgi 
ve bilgilendirilme süreçleri üzerinde yeterli düzeyde 
müdrik değiller. Kendi bilgi sistemleri ile ilişkileri de 
çok sığ bir düzeydedir. Önce bu durumun aleyhten 
lehe çevrilmesi gerekir. 

Sonuç itibarı ile bir sistem tartışması ufuk açıcı 

olur. Bu gerekli ve sürdürülmesi gereken bir tutum 
olarak kayıt altına alınmalıdır. Ama dediğim gibi 
bunu çok ciddi ve doğru bir yöntemle oluşturabildi-
ğimizde semeresini verebilir. Yoksa yine kendimizi 
avutmak için başka bir sebep inşa etmiş sayılırız. 
Umarım ümmet kendi ayakları üzerine yeniden diki-
lir ve dirilir. Kendi ruhunu inşa eder ve tarihsel şart-
ları aşan ahlaki yapısını yeniden kurarak varlığını 
insanlığa bir muştu olarak serimler… 
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