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- 11 Ortada ulemanæn iki sözü var: Bunlardan biri diyor ki, Küfür
altæ bir küfür!; diåeri de diyor ki, Maide, 44, Ehl-i Kitab
hakkænda nazil olmuñtur. Bu iki kavil arasænda tenakuz yoktur.
Zira Küfür altæ bir küfür diyenler, bu sözleriyle, yukaræda
geçtiåi gibi, her hüküm veren kasd edilmemiñtir. Muayyen ve
belli hâkimler kasdedilmiñtir. Ama bu ayet, Ehl-i Kitab
hakkænda nazil olmuñtur diyenler ise, onlaræn gayeleri ayetin
nüzul sebebini anlatmaktær.
Evet, bu ayet-i kerime o ehl-i kitab hakkænda nazil olmuñtur ki,
onlar kendi kafalarændan bir takæm hükümler ve kanunlar icad
ettiler de onlaræ Allahæn gönderdiåi ve indirdiåi Ñeriata tercih
ettiler, dolayæsæyle bu halleriyle dinden ve imandan çækmæñ
oldular. Æñte maksad budur. Yoksa mezkur ayetteki hüküm Ehl-i
kitaba mahsustur, diåer ümmetleri ilgilendirmez, demek
deåildir.
Bu noktadan hareketle:
Bu ümmetten de bir takæm müslümanlar çækæp, Allahæn
gönderdiåi ayetlere munakæz (ters düñen) hükümler icad edip;
bir taraftan bunlaræ yürürlüåe koyan öbür taraftan ise, Allahæn
Ñeriatænæ kaldæranlar, elbette küfre gitmiñ, kâfir olmuñlardær.
Bu hususu aydænlatmak üzere, kütüb-i sitteden Buhari,
Müslim ve daha bañkalarænæn Hz. Ömerden rivayet ettikleri bir
hadisi görelim:
Zina suçu iñleyen bir erkek, bir kadæn iki yahudi Allah
Resulüne gelir; Allah Resulü (s.a.v.), onlara: Bu hususta
kitabænæzæn hükmü nedir? diye sordu. Onlar cevap verdi:
Alimlerimiz tahmim (yüzünü karartma) tecbiye (bir
hayvana ters bindirip sokaklaræ dolañtærma) icad ve ihdas
ettiler.
Abdullah b. Selam araya girdi ve dedi ki, Ey Allah Resulü!
Bunlardan Tevratæ iste!.. Tevrat getirildi, onlardan biri elini
recim ayetinin üzerine koydu ve kapattæ. Ayetin mâbadini ve
makablini okudu... Bunun üzerine Abdullah b. Selam elini
kaldær, dedi. Elini kaldærænca recim ayeti ortaya çæktæ. Bunun
üzerine Allah Resulü, bunlaræn recm edilmesini emretti...
(Buharideki lafæz bu)
Æñte Tevrattaki hüküm bu idi. Yahudi ulemasæ ne yapmæñ? Bu
ñerî hükmü terk etmiñler de kendi kafalaræna göre tahmim ve
tecbiye ñeklinde bir ceza hükmü getirmiñler ve fakat Tevrattaki
recim ayetini silmemiñler ve taåyir etmemiñlerdi.
Ve netice itibariyle ñunu söyleyebiliriz ki, Allahæn Ñeriatæna
munakæz ve muåayær bir hüküm koyup zamanla onu herkese
tatbik edilecek hale getirip yürürlüåe koymak, Allahæ da, Onun
Ñeriatænæ da inkâr etmek, demektir. Bundan daha büyük küfür
olur mu? Bu mesele; ister emirler cinsinden olsun ve isterse
yasaklar cinsinden olsun, deåiñmez!..
Ve siz Æslam beldelerinin çoåuna baktæåænæz takdirde devlet
reislerinin de onlaræn tayin ettikleri hâkimlerin de hemen
hemen hepsini göreceksiniz ki, yahudilerin yaptæklaræ bu küfür
hareketini yapmaktadærlar.
Ñu hususu da tekrar etmekte fayda vardær:
Kuranda bir ayet düñünün ki, emir olsun, nehiy olsun, onun
genelde nüzulüne muayyen bir sebep vardær; yani nüzulüne
belli bir ñahæs veya belli bir hadise sebep olmuñtur. Æñte ayetin
hükmü, hem o ñahsa aittir hem de o ñahsæn durumuna düñmüñ
olan her ñahsa da ñamildir. Ve o meseleyi usul-i fækæh
kaidesinden geçirmek istediåimiz zaman ñöyle deriz:
Ayet, ibaresiyle o ñahsa delalet eder; delaletiyle de o iñte
o ñahsæn bütün benzerlerine ñamil-dir. Çünkü, Ætibar,
sebebin hususuna deåil, lafzæn umumunadær. Evet; bu
ñkeilde bir kaide-i külliye vardær.
Binaenaleyh, bir müslüman, yahudilerin yaptæåæ icraatæn bir
mislini yaptæåæ takdirde, yani kanun vaz eder ve o kanunla

hükmetmeyi Ñeriatla hükmetmeye tercih ederse, Maide, 44.
ayetin tasvir ettiåi yahudilerin durumuna düñer ve aynæ hükme
yani küfre düñme hükmüne tabi olur. Ve iñte bu noktada bir de
Æbn-i Haceri dinleyelim. Bu zat diyor ki:
Bu ayetler, her ne kadar Ehl-i Kitab hakkænda nazil olmuñ
iseler de umumî oluñlaræ bañka ümmetlere de tenavül
etmektedir. Æbn-i Hacer, ilaveten ñunu söylemekte: Æsmail
El-Kadæ, Ahkâm-æ Kuranda, o babdaki ihtilafæ kaydettikten
sonra diyor ki: Bir kimse, bunlaræn yaptæåænæ yaparsa, yani
Allahæn hükmüne muhalif bir hüküm icad edip, onu
uyulmasæ gereken bir din kabul ederse, onlara lazæm gelenin
bir misli, bunlara da lazæm gelir, yani kâfir olur; ister hâkim
olsun, ister bir bañkasæ olsun!.. (Fethül-Barî, c. 13, s. 120)
Bu arada yine bir meseleye iñaret edelim:
Allahæn indirdiåi hükümlerle hükmetmek, Peygambere
(s.a.v.) ve ona tabi olanlara farzdær. O halde kim Allahæn
hükmünü kabul ve iltizam etmezse, o kâfir olur.
Æñte kâfir olanlaræn vasfæ budur. Kâfir olmayanlara gelince;
zahiren ve batinen Allah ve Resulünün hükümlerini kabul ve
iltizam ettiåi halde heva ve hevesine tabi olarak ve nefsine
uyarak isyan ederse, onun hükmü diåer günahkârlar gibidir;
kâfir olmazsa da zalim ve fasæk olur.
Ñartlar:
O halde Ñeriatla hükmetmiyenleri tekfir etmenin deåil,
etmemenin ñartæ:
1- Zahirde ve batænda Allah ve Resulünün hükümlerini kabul, tasdik ve iltizam etmiñ olmasædær. Öyle ki, bir kimse Ñeriatæn tek hükmünü bile kabul etmezse kâfir olur, mürted olur.
2- Kendisine arzedilen davada Allahæn hükmüyle
hükmetmediåini kabul etmesi, bunun yanænda hata ettiåini ve
günaha girdiåini ve Allahæn indirdiåi Ñeriat hükmünün isabetli,
kendisinin verdiåi hükmün hatalæ bir hüküm olduåunu itiraf ve
kabul etmesi!..
Ve ñayet lisan-æ hal veya kal ile kendisinin verdiåi hükmün
Allahæn gönderdiåi hükümden üstün olduåunu veya ona
müsavi olduåunu veya geçmiñ zamanlarda, Ñeriatæn hükmü
her ne kadar geçerli idiyse artæk onun modasænæn geçmiñ
olduåunu veya her zaman Ñeriatæn geçerli olduåunu ve fakat
kendisinin istediåi hükümlerle hükmetmesinin caiz olduåunu;
iñte bu dört ñæktan hangi birisi olursa olsun kabul ettiåi takdirde
kâfir ve mürted olduåunda ñüphe yoktur.
3- Ñeriatæn hilafæna verdiåi hüküm, Ñeriatæ deåiñtirme
sisteminin, bir hükmü, bir maddesi deåil de muayyen ve belli
bir mevzua dair olmasæ, yukaræda da söyledim; tek-tük
hadiselerde olmasæ ñartiyle! Yoksa Kemal ve kemalistlerin
yaptæåæ gibi, sistem olarak Ñeriatæ kaldærmalaræ, yerine kendi
kafalaræna göre sistem getirmeleri ñeklinde deåil! Ve ñayet bu
ñekilde olursa, tek meselede de olsa Ñeriatæn hilafæna hüküm
ve karar veren kâfir olur. Hatta bu arada Allahæn verdiåi
hükmün isabetli, kendisinin hatalæ olduåunu kabul etmesi
kendisine fayda vermez; küfre gitmesinden, mürted hükmüne
tabi olmasændan kendisini; ganimet olmasændan da malænæ
kurtaramaz.
Bu hususa birkaç misal verelim:
Bir hâkim düñünün; kendisine bir hærsæzæn davasæ getirildi.
Kendisi biliyor ve inanæyor ki, Hærsæzlæk yapma haramdær.
Cezasæ ise, elinin kesilmesidir. Bu iki meseleyi de kabul ve
tasdik ediyor ve hilafæna hüküm vermenin kendisini günaha
sokacaåæna da inanæyor ve fakat bütün bunlara raåmen,
akrabasæ olduåuna veya dostu olduåuna veya herhangi bir
menfaatæn geleceåine bakarak elinin kesilmesiyle
hükmetmiyor da bañka bir ceza ile onu cezalandæræyor ve
kendisine göre de bir gerekçe buluyor. Æñte bu adamæn verdiåi
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hüküm kendisini küfre götürmez, ama zalim ve fasæk olmaktan
da kurtarmaz. Neden götürmez? Çünkü, Ñeriatæn o babdaki
hükmünü tastik ve kabul ediyor ve aynæ zamanda Ñeriatæn
hilafæna verdiåi hüküm, sistemin bir gereåi deåil, ferdî bir
mesele oluñudur. Ve neden kendini zalim ve fasæk olmaktan
kurtaramaz? Çünkü, heva ve hevesine uyarak Ñeriatæn
hilafæna göre hüküm ve karar vermiñtir. Sebep ise akrabalæåæ,
dostluåu veya herhangi bir menfaati!.. Ñayet bu gibi
menfaatler bahis mevzuu olmasaydæ, Ñeriatæn hükmüyle
hükmedecek ve hærsæzæn elinin kesilmesine karar verecekti.
Meseleyi bir de ñu yönden inceliyelim:
1- Hærsæzlæk yapmanæn haram olduåunu kabul ediyor velakin
hærsæza verdiåi ceza; hapis, sopa veya benzeri bir cezadær. Ama
ferdî bir mesele olarak deåil de Ñeriata muhalif bir sistemin
gereåi olarak ve umumî olarak, yani hærsæz kim olursa olsun
hüküm ve karar deåiñmiyor! Æñte bu ñartlar çerçevesi içerisinde
karar vermesi, o hâkimi de ve o kanunu çækaranlaræ da küfür
altæ bir küfürle deåil, küfür üstü bir küfürle, küfre sokmuñ ve
okun yaydan færladæåæ gibi Æslam Dininden çækmæñtær. Çünkü bu
nedir ve ne demektir? Bu, Rabbülâleminin hüküm ve
kanunlarænæ, Ñeriat nizamænæ insanlaræn koyduåu kanun, nizam
ve düzenlerle deåiñtirmedir.
2- O ülkede ilan edilen, yani meriyyette olan Allahæn Ñeriatæ
mædær, yoksa insan yapæsæ kanunlar mædær? Mesela, yürürlükte
olan Allahæn Ñeriatædær; anayasasæ da kanunlaræ da hep
Ñeriata dayanmaktadær. Ve fakat hâkimin biri çæktæ, önüne
gelen bir davada, Ñeriatæn hilafæna hüküm ve karar verdi ve bu
arada kendisinin günahkâr olduåunu, suç iñlediåini kabul ve
itiraf etme kaydæyla; iñte bu hâkim, zalim ve fasæk olmuñ ise de
küfre gitmemiñtir. Tevbe ve istiåfar etmesi gerekir.
Amma velakin, yürürlükte olan beñer kafasæ kanunlardær;
Türkiyede olduåu gibi, iñte bu kanunlardan herhangi biriyle
karar vermesi demek, cahilî bir hükümle Allahæn hükmünü
deåiñtirmesi; Rabbülâleminin Ñeriatænæ insan yapæsæ
kanunlarla deåiñtirmesi, demektir ki, iñte bu da okun yaydan
çæktæåæ gibi dinden ve imandan çækarær, kâfir yapar, müñrik yapar,
neces yapar.
3- Yahudiler, ilk önce belli vakæa ve muayyen hadiselerde ve
hususî ñahæslar hakkænda deåiñik hüküm ve kararlar verirlerdi.
Yani verilen kararlar bazen Tevrata uyar, bazen uymazdæ.
Hakkænda verilecek hüküm adamæna göre deåiñirdi. Ve fakat
bu durum Ñeriata muhalif bir sistem haline gelmemiñti. Sonra
bunu, bu muhalefeti bir sistem ve umumî bir kanun haline
getirdiler ve artæk Ñeriatæn o maddesini deåiñtirip
kanunlañtærdælar. Ve kendilerince meñru hale getirdiler.
Dolayæsæyle Maide ayetlerinin hükmüne girdiler; kâfir, zalim ve
fasæk oldular.
Sahih-i Müslimin c. 11, s. 209 Berra b. Amirden rivayet ettiåi
hadis-i ñerifi görelim:
Peygamber (s.a.v.)in yanændan yüzü karartælmæñ ve sopa
vurulmuñ bir yahudi geçiyordu. Efendimiz onu çaåærdæ ve
dedi ki, kitabænæzda zina cezasænæn hükmü bu mudur? diye
sordu. O da Evet dedi. Allah Resulü yahudi alimlerinden
birini çaåærdæ ve ona: Hz. Musaya inen Tevrata yemin
ettirerek Kitabænæzdaki hüküm böyle midir?.. diye sordu. O
da Hayær! dedi ve ilave etti: Eåer sen bana yemin
verdirmeseydin doårusunu söylemiyecektim! dedi.
Kitabæmæzda zinanæn cezasæ recimdir! Lakin zina vakalaræ,
ileri gelenlerimiz arasænda çoåaldæ. Bunlardan zina edenlerin
birini yakaladæk mæ iliñmezdik ve fakat zayæflaræmæzdan birini
yakalarsak ona recim cezasænæ tatbik ederdik. Sonra kendi
aramæzda anlañdæk ve dedik ki, eñrafa da düñük olanlara da
recim yerine tahmim ve sopa cezasæ verelim (ve bunda
karar kældæk ve artæk bu, umumî bir ceza haline geldi.) Bunun
üzerine Allah Resulü: Ya Rabbi! Bunlaræn öldürdükleri bir
emri, ben ilk defa olarak ihya ediyorum (ve tatbik ediyorum!..
dedi ve o adam hakkænda recim edilme kararænæ verdi. Æñte
bunun üzerine Maide, 41 ayeti nazil oldu. Ayet ñöyle:
Ey Resul! Aåæzlaræyle inandæk, deyip kalbleriyle
inanmamæñ olanlardan ve yahudilerden küfürde yaræñ
edenler seni üzmesin! Onlar yalana kulak verirler; sana
gelmeyen diåer bir topluluåa kulak verirler; kelimeleri
yerlerinden deåiñtirirler; Eåer size bu verilirse alæn, bu
verilmezse sakænæn! derler. Allah, birini ñañærtmak isterse,

sen onun için Allaha karñæ hiçbir ñey yapamazsæn. Onlar
öyle kimselerdir ki, Allah onlaræn kalblerini temizlemek
istememiñtir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar
için ahirette de büyük bir azab vardær.
Ve yine onlar ñöyle diyorlardæ:
Muhammede gidin! Eåer o, tahmim ve sopa ile
emrediyorsa onu alæn, yok recimle fetva veriyorsa ondan
sakænæn! dediler. Æñte Allah Teala Maide, 44., 45., ve 47.
ayetlerini indirdi.
Demek oluyor ki, yahudiler ilk önce Tevrattaki recim ayetiyle
hükmediyorlardæ ve onlaræn indinde ilan edilen Ñeriat bu idi,
yani recimdi. Fakat zamanla ne yapmæñlar? Recim hükmü
zayæflara tatbik edilmiñ, eñrafa ise dokunulmamæñtær. Zamanla
eñraf arasænda zina çoåalmæñ olduåundan yahudi ulemasæ bir
araya gelmiñler, Tevratæn recim hükmünü deåiñtirerek onun
yerine kendi kafalaræna göre Tahmim ve celd cezasæ
getirmiñlerdir. Ve recmin yerine getirdikleri bu ceza hükmünü
umumî kanun haline getirmiñlerdir!.. Allah da ne yapmæñ?
Bunlar ve kæyamete kadar bunlaræn yolunda gidenler hakkænda
Maide Suresi´nin mezkur ayetlerini indirmiñ, kendi kafalaræna
göre kanun koyanlaræn kâfir, zalim ve fasæk olduklarænæ beyan
etmiñtir.
Millet de aynæ hükme tabidir:
Zannedilmesin ki, bu ayetler sadece kanun yapanlar ve bu
kanunlaræ mahkemelerde uygulayanlar hakkænda nazil
olmuñtur, millet ise bundan muaftær. Hayær; küfür ve kâfir
kanunlarænæn kaldærælæp tekrar Ñeriat kanunlarænæn getirilmesine
çalæñmæyanlar, bu yolda mallarænæ ve canlarænæ feda etmeye
hazær olmayanlar ve hele hele günümüzde olduåu gibi
çaårældæklaræ halde gelmiyenler ve hatta bu arada kemalist
kanun yapanlaræ da ve o kanunlaræ mahkemelerde
uygulayanlaræ da destekliyenler; kemalist, demokratik ve parti
kanunlarænæ desteklemek üzere mal verenler, oy verenler,
mezkur ayetlerin hükümlerine girmiñ, onlaræ rabb edinmiñ;
kâfir, zalim ve fasæk olmuñlardær. Tevbe suresi 31. ayeti bunun
açæk bir ifadesidir.
Ve netice:
Bu mesele ve bu nokta, o kadar dakik ve o kadar hassas bir
meseledir ki, Kærkæncælar gibi, birçok insanlaræn ayaklaræ kaymæñ
ve cehennemî bir uçuruma yuvarlanmæñlardær. Hocalaræmæz bu
noktadan geçerken çok uyanæk ve mütenebbih olmalaræ
elzemdir. Zira sistem olarak ve bir kaide-i külliye olarak,
hadiseler hakkænda ve herkes hakkænda hüküm ve karar
verme, hükümleri ve nizamlaræ beyan etmek üzere ayetler
inzal etme, ancak herñeyi bilen ve herñeye kadir olan, mülk ve
melekutün anahtarlaræ elinde olan Rabbülâlemine mahsustur
ve Rabbülâlemin bu hakkæ hiç bir kimseye vermemiñtir ve
hatta peygamberlerine bile vermemiñtir. Ve böyle bir yetkiyi
kendisinde veya bañkasænda görenler kendilerini ve
bañkalarænæ Allahæn yerine koymuñlar ve müñrik olmuñlardær...
Æñte böyle bir noktada bir hâkimin çækæp sistem olarak Ñeriatæ
terk edip Ñeriatæn gayrisiyle hükmetmesi kendisini
kâfirleñmekten asla kurtaramaz! Hatta kendisinin bu
hareketiyle günah iñlediåi, kendisinin verdiåi hükmün hatalæ,
Allahæn hükmünün isabetli olduåunu tasdik ve kabul etmesi,
La ilahe illallah demesi, namaz kælmasæ ve oruç tutmasæ bir
fayda saålamaz; küfre gitmekten ve mürted olmaktan
kurtaramaz; canænæn heder, malænæn, mal-i ganimet olmasændan
kurtarmaz.
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