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

- 12 Hâkimiyyet mevzuunu, bir de ibadet ve ubudiyyet
yönünden ele alalæm:
„Uluhiyyet“ demek, ilah olmak demektir.
„Rububiyyet“ ise Rabb olmak demektir. Yani, yerlerin
ve göklerin yaratæcæsæ, aynæ zamanda „Ælah“tær ve aynæ
zamanda „Rabb“dær. Yaratæcæ böyle olduåu gibi aynæ
zamanda mâbuddur; yani kendisine ibadet olunandær
ve kendisinden bañkasæ ibadete layæk ve müstehak
deåildir. „La ilahe illallah“ demek suretiyle uluhiyyeti
Allah’a tahsis etmenin bir ifadesi olduåu gibi, „La
mâbude illa Hu; la Rabbe illa Hu“ mabudiyyeti ve
rububiyyeti Allah’a tahsistir; O’na mahsus kælmaktær.
Ve bütün bunlar bir iman meselesidir. Binaenaleyh,
bir müslümanæn, Æslam’æn „Amentüsü“nü kabul ve tasdik
etmesi ñart olduåu gibi, Æslam’æn beñ ñartænæ da kabul ve
tasdik etmesi ve aynæ zamanda bunlaræ Allah’a tahsis
etmesi yolunda „La mâbude illa Hu; la rabbe illa Hu“
demesi de ñarttær ve esastær.
Keza; „La vazæa illa Hu“, yani Allah’tan bañka kanun
vaz eden yoktur; kanun koyma yetkisi ve selahiyyeti
ancak O’na mahsustur, demesi, kabul ve tasdik etmesi
de ñarttær ve esastær.
Bu itibarladær ki, bir kimse, kanun koyma yetki ve
selahiyyetini insanlara verirse ve onlar da kanun koyabilir
derse ve nihayet kemalistlerin ve particilerin dediåi gibi,
„Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir!“ derse o
kimse; o milleti de onlaræn temsilcileri milletvekillerini de
ve bu prensibi getirenleri de kendisine „Rabb“,
kendisine „Mâbud“, kendisine „Ælah“ kabul etmiñ
demektir. Bu tehlikeli gidiñe daha da açæklæk
kazandærmak istersek: Allah’tan bañka kanun koyucu
tanæyanlar; yani Ñeriat’æ deåil, insan yapæsæ kanunlaræ
kabul edenler var ya: Æñte bunlar kendilerine üç Rabb,
üç mâbud ve üç ilah tanæmæñ olurlar: Millet, milletvekilleri
ve o prensibi getiren! Hâkimiyyet prensibini getiren
Selanikli Kemal olmuñtur.
Ayetler: Tevbe, 31; Yusuf, 40; Kasas, 68-70; Mücadele,
5-6; Araf, 54.
Evet bu ayetlerin æñæåæ altænda da tekrar ediyorum:
Kemalistlerin de particilerin de mâbudu, rabbisi ve ilahæ
millettir, milletvekilleridir ve Selanikli’dir. Bir cümle ile:
Türkiye’deki kemalist rejim, onu icra edenlerin, o yoldan
gidenlerin ve bunlara destek verenlerin mâbududur,
rabbidir, ilahædær...
Yine önemine binaen, bu mevzua son vermeden önce
bazæ ulemanæn sözlerini nakledelim; o ulema ki, tehlikeyi
görmüñ, ümmetin bilerek veya bilmeyerek
sürüklendiklerini müñahade etmiñler; kimseden
korkmadan ve çekinmeden, devlet reisleri olsun ve
onlaræn tayin ve tensib ettikleri hâkimler ve savcælar olsun,
müdahene etmeden, onlaræn makam ve maañlaræna
tenezzül etmemiñler ve nihayet Allah’æn ayetlerini
satmamæñlardær. Gerçekleri olduåu gibi dile getirmiñlerdir.

Æñte bunlardan biri de Ñeyh Muhammed b. Æbrahim b.
Abdullatif’tir. Suudi Arabistan’da müftülük de yapmæñ olan
bu zat diyor ki:
„Ruh-i Emin’in Kalb-i Muhammed’e lisan-æ arabi-i
mübin ile indirilen Kur’an kanunlarænæ; Ñeriat-æ garra
kanunlarænæ kaldæræp onun yerine mel’unlar tarafændan
yapælan mel’un kanunlaræ koymaktan daha büyük küfür
ve kâfirlik düñünülmez. Ve bu, Æslam Dini’ne yapælan
hakaretin,
düñmanlæåæn
ve
inadçælæåæn
en
büyüklerindendir. Kur’an ne diyor?
„... Ñayet bir ñeyde niza ve ihtilafa düñerseniz, onu
Allah ve Resulü’ne götürün; eåer Allah ve ahirete
iman etmiñseniz. Çünkü bu, hayærdær ve tevilce de
en güzeldir.“ (Nisa, 59)
Bir de añaåæda mealini vereceåim ayet-i celileye
bakænæz: Allah Teala kendilerinden nasæl imanæ selbetmiñ
ve onlar hakkænda imansæzlæk tâbirini kullanmæñ ve ñöyle
demiñtir: „Hayær, Rabb’inin hakkæ için onlar aralarænda
çækan çekiñmeli iñlerde seni hakem yapæp, sonra da
senin verdiåin hükme karñæ içlerinde bir burukluk
duymadan tam manasiyla teslim olmadækça iman
etmiñ olamazlar.“ (Nisa, 65)
Æñte gördünüz: Allah Teala, aralarænda ihtilaf çækanlaræn
Allah Resulü (s.a.v.)’e bañ vurup onu hakem tayin
etmeyenlerin ve verdiåi kararlara karñæ içlerinden en
ufak burukluk duymamalaræ ve gerçekten tam bir
teslimiyetle teslim olmalaræ imanlæ kalmalarænæn
teminatædær. Aksi hal ise imanlarænæ yitireceklerinin bir
göstergesi olacaåæ muhakkaktær. Hem de öylesine!
Çünkü; ayette „La“ ile bañlama var, kasemle devam
etme var, teslimiyyeti takviye eden müekkid masdarla
ayeti bitirme var! Ve iñte bütün bunlar, Ñeriat’a
dayanmanæn, Peygamber ’e uymanæn, Kur ’an
hakemliåine bañvurmanæn bir iman meselesi olduåunu
göstermekte, aksi yön ise imansæzlæåa düñmenin ifadesi
ve isbatædær. Cenab-æ Hakk Kur’an’da ñöyle der:
„Ñunlaræ görmüyor musun; Kendilerinin, sana
indirilene ve senden önce indirilene inandæklarænæ
sanæyorlar da hakem olarak taåuta bañvurmak
istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkâr etmeleri
emredilmiñti. Ñeytan da kendilerini iyice saptærmak
istiyor.“ (Nisa, 60)
Allah Teala, mü’minler arasænda ihtilaf çæktæåænda Allah
ve Resulü’nün kitabæna müracaat etmeyi emrettiåi gibi,
Ñeriat’æn hükmettiåi mahkemeye gitmeåi de farz kælmæñtær.
Yani hüküm ve hâkimin ñer’î olmasæ lazæm geldiåi gibi,
mahkemelerin de ñer’î olmasæ ñarttær. Daha bañka bir
ifade ile; müslümanæn devleti de mahkemesi de kanunu
da hep ñer’î olmalæ ve Ñeriat’a uygun olmalædær. Daha
bañka bir tabirle; müslüman her yönüyle müslüman
olacaktær; olmasæ da farzdær. Allah’æn kesin emridir. Zaman
zaman söylediåimiz gibi, „Æslam devleti varsa onu
korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadæn her
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müslümana farzdær.“ Keza müslümanæn mahkemeleri
Ñeriat kanunlariyla hükmediyorsa, onlaræ korumak,
yoksa onlaræ kurmak farzdær, Allah’æn emridir.
Æñte bu noktadan hareket etmiñ olmalæ ki, yukaræda ismi
geçen müftü ne diyor:
„Ñeriat’æn hükmetmediåi mahkemelere gidenlerden Allah Teala müslümanlæåæ kaldærmæñ, böylelerinden imanæ
nefyetmiñtir. Ve ñöyle demiñtir:
„...
Kim
Allah’æn
indirdiåi
hükümlerle
hükmetmezse, onlar kâfirlerin ta kendileridir;
zalimlerin tâ kendileridir; fasæklaræn ta kendileridir.“
Zira Nisa, 60. ayette de görüldüåü üzere, kendilerinin
mü’min olduklarænæ zannedenleri Allah Teala, tekzib
etmiñ, iman iddialarænæ reddetmiñ ve netice itibariyle ñöyle
demiñtir: „Bir kimsede hem iman bulunsun hem de
Ñeriat’æn hükmetmediåi mahkemeye, taåutun hükmettiåi
mahkemelere gitsin! Æñte bu olamaz! Zira bu iki
mahkeme biribirine zæddær, münafidir ve birbirine terstir.
Ve nihayet bunlardan biri Allah mahkemeleridir, diåeri
ise taåutun mahkemeleridir.
„Taåut“ kelimesi tuåyandan gelir. Tuåyan ise haddi
tecavüz etmektir; Allah’a karñæ kafa tutma ve
bañkaldærmadær. Bir bañka ifade ile; Hz. Muhammed’in
ge-tirdiåiyle deåil de insan yapæsæ kanunlarla hükmetmesi
ve taåutun tayin ettiåi mahkemenin ve hâkimin önüne
çækmasæ demektir.
Sebebini sorarsanæz, her müslümana düñen bir haktær
ve bir görevdir ki, taåutla hükmetmek deåil, Hz.
Muhammed’in getirdiåi ve tebliå ettiåi Ñeriat’la hüküm
ve karar vermektir. Keza mahkemeye gitmek de
böyledir. Bir kimsenin taåutun mahkemesine gitmesi,
taåutun kanunlariyle hükmetmesi ne demektir? Hakkæ
tecavüz etmesi, kâfir olmasæ, zalim olmasæ ve fasæk
olmasæ demektir... Æñte bu sebebe binaendir ki,
Rabb’ülâlemin Hazretleri ñöyle demektedir:
„Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenler; kâfirlerin,
zalimlerin ve fasæklaræn tâ kendileridir.“
Æñte bak ve gör: Allahü Azimüññan, kendisinin
gönderdiåi ve indirdiåi hükümlerle, kanun ve nizamlarla
hükmetmiyenleri kâfir, zalim ve fasæk olarak tescil
etmiñtir, tesbit ve beyan etmiñtir. Hiç mümkün müdür ki
ve hiç adalete yakæñær mæ ki, Allah, kâfir olmayana „kâfir“
desin de kâfirliåini kæyamete kadar ilan etsin! Madem
ilan etmiñtir! Ya küfr-i amelî ile kâfirdir veya küfr-i
itikadiyle kâfirdir.
Æbn-i Abbas’æn tefsiri:
Tavus’un ve daha bañkalarænæn Æbn-i Abbas’tan rivayet
ettiklerine göre Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenler;
ya itikadî küfürle kâfir olmuñlardær ki, onu dinden ve
imandan çækarær. Ya da küfr-i ameliyle kâfir olmuñtur ki,
onu dinden çækarmaz da zalim ve fasæk yapar.
Birincisi de küfr-i itikadidir. Æñte bu, beñ kæsæmdær:
1- Allah ve Resulü’nün hükümlerinin gayrisiyle
hükmeden hâkim, Allah ve Resulü’nün hükümlerinin
ehakkæyetini (hak olduåunu) inkâr ediyor, kabul etmiyor.
Æñte bu, düpe düz inkârdær. Ve böyle bir hâkimin
kâfirleñmesinde ñüphe yoktur. Zira usulde ulemanæn
ittifakæyla mukarrardær ki, bir kimse dinin esaslarændan
bir asli veya üzerinde icma vaki olan fer’î bir meseleyi
veya Peygamber’in getirdiåi sabit olan bir kelimeyi, bir
harfi inkâr ederse, dinden çækaran bir küfürle kâfir
olmuñtur.
2- Allah Teala’næn indirdiåi hükümlerin gayrisiyle

hükmeden hâkim, Allah ve Resulü’nün hükümlerinin
(yani Ñeriat kanunlarænæn hak olduåunu inkâr etmiyor
ama, insanlaræn koyduklaræ kanunlaræn daha güzel, daha
tam, insanlaræn ihtiyacænæ karñælamada daha ñümullü ve
nihayet deåiñen zamanæn icablaræna daha münasib
olduåuna inanæyor ve öyle kabul ediyor. Böyle hâkimlerin
de kâfir oluñlarænda ñüphe yoktur. Sebep ise,
mahluklaræn koyduklaræ kanunlaræ Halæk Teala’næn
gönderdiåi ve indirdiåi kanunlardan üstün görmesidir.
Çünkü, bu ñu demektir: Nisyanla mâlul, noksanlæklarla
dolu insan kafasænæn yaptæåæ kanunlaræ hâkim ve hamid
olan Hakk Teala’næn kanunlaræna tercih etmektir.
3- Ænsanlaræn koyduåu kanunlaræn Allah’æn koyduåu
kanunlardan daha güzel olduåuna itikad etmiyor ama,
hiç olmazsa onun kadar isabetli olduåunu kabul ediyor.
Bu zihniyete sahib hâkimlerin de önceki iki kæsæm
hâkimlerin düñtükleri küfre böyleleri de düñmüñ ve kâfir
olmuñtur. Böyle bir itikada sahib hâkim ne yapmæñtær?
Mahluklaræn hükümlerini Halik’æn hükümleri seviyyesine
çækarmæñtær. Halbuki hakîm ve alîm olan Allah kanunlaræna
cehaletle ve acizlerle mahmul olan insan yapæsæ
kanunlaræ müsavi tutmak olur ki bu da ayetlerin
beyanatæna ters düñer...
4- Ænsan yapæsæ kanunlaræn, Kur ’an seviyyesinde
olduåuna inanmæyor ama, lakin beñer kanunlariyle de
hüküm vermek caizdir diyor. Bu maddeye giren
hâkimlerin daha önceki maddelere giren hâkimlerin
düñtükleri kâfirleñme hükmüne bu da düñmüñtür.
Çünkü, naslarla sabit olan hükümlerin yanænda
insanlaræn yaptæklaræ kanunlarla hüküm vermeye de yer
vermiñtir. Bu da asla caiz deåildir.
5- En felaketlisi ve Ñeriat’a ters düñmede, inatçæ
olmada, Ñeriat’æn hükümlerine karñæ tepeden bakmada,
hor görmede, Allah ve Resulü’ne muhalif ve muaræz
olmada, ñer’î mahkemeleri hakir görmede, elhasæl
Ñeriat’æ ve Ñeriat’tan bahsedenleri düñman bilmekte,
Ñeriat’æ silmek istemekte ve savunanlaræ gerici, softa,
yobaz, kafasæz ve beyinsiz addetmekte ve onlaræ her
færsatta kötülemekte!..
Ve böyle hâkimlerin tasvib ettiåi ve beåendikleri
mahkemeler ve kanunlar; Fransa’yæ, Amerika’yæ,
Ængiltere’yi ve benzeri ülkelerin mahkemelerini örnek
alan ve onlaræn sahib olduklaræ kanunlardan karma bir
sistem getiren veya getirmeyi arzu eden zihniyyete
sahip hâkimlerin küfründe hem de bir kaç kat küfründe
ñüphe yoktur ve bunlar en azælæ kâfirlerdir!..
Türkiye’deki kemalistler ve onlaræn tayin ettikleri hâkim
ve savcælar iñte bu beñinci maddeye girmekte ve
bunlaræn düñtüåü bataklæåa bunlar da gærtlaåæna kadar
batmaktadærlar.
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