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"Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir... İnsanı hayvanlıktan
kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyetin bahtını,
Asya'nın tâliini açacaktır." Asya, Orta Doğu ve İslam
topraklarının durumları muvacehesinde burayı izah eder
misiniz?
Biz buradaki "meşrutiyet" kavramını cumhuriyet ve demokrasi olarak anlıyoruz.
Cumhuriyet ve demokrasi ise ortak akıl, meşveret, istişare, şeffaflık, hukukun
üstünlüğü gibi değerleri içinde barındıran insanlık tarafından tecrübeler ile ulaşılmış
en mütekamil bir yönetim biçimi ve değeridir.
Bu değerleri iyi çalıştıran devletler ve milletler maddeten terakki ederken, bu
değerlerden uzak toplumlar ve devletler ise geri kalmışlar. Geri kalmanın
neticesinde ise fakir, sefil, zayıf ve etkisiz kalmışlar.
Meşveret ve ortak akla düşman olan otoriter ve tek adam rejimlerinde israf, rüşvet,
hırsızlık, adaletsizlik, sosyal dengesizlik vesaire had safhaya ulaşmış ve dünya
pastasının çok az bir kısmına erişebilmiştir. Erişilen kısmını da o rejimin çanakçıları
kendi arasında pay etmektedir. Yöneten yönetilene hesap vermeli -ki demokrasinin
şeffafiyet ilkesidir- yoldan çıktığında ise seçimle yönetilenler tarafından
değiştirilebilmelidir.
Ülkenin kaynakları bir aile ya da zümrenin insafına ve keyfine bırakılmamalıdır. İşte
cumhuriyet ve demokratik değerler bu gibi hususları teminat altına alabilme
imkanıdır. İslam ülkelerinin üretimde, ekonomide, teknoloji, sosyal adalette, dünya
sıralamasında hep gerilerde olmasının en önemli sebeplerinden birisi demokratik
değerlerin iyi işletilememesinden kaynaklanmaktadır.
Kaynakları belli bir azınlığın yağmalaması, istişare etmek yerine kendi menfaati ve
bencilliği doğrultusunda hareket edilmesi, bundan mütevellit geri kalan halkın sefil
ve fakir bırakılması hayvanlık değil de nedir acaba.
Mesela, Arabistan’ın trilyon dolarlık kaynakları bir aile tarafından hesapsız ve
savurganca heba edilmesinin en büyük sebebi, otoriter bir rejim tarafından
yönetiliyor olmasıdır. Krala kimse hesap soramaz ve kralın aile efradı dünyanın en
zengin şahsiyetlerinden oluşmakta. Ki bunların paraları da hep Batı bankalarında
işlemektedir. Oysa bu kaynaklar şeffaf bir şekilde eğitime, üretime, adalete ve
Müslümanların hizmetine sunulabilse idi bugün Orta Doğu küçücük İsrail’in oyuncağı
olmazdı.
Benzer durumlar diğer İslam ülkeleri için de geçerlidir. Dünya çapında bir Müslüman
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markasının olmaması süper bir İslam ülkesinin oluşamaması iddiamızı kanıtlayan
işaretlerdir.
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