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

- 7 Bazæ kiñilerin kemalistlere cesaret vermiñ olmalaræ:
Günümüzün Tevhid ehlini haricilere benzetme, Maide
ayetlerini Ehl-i Kitab’a tahsis etme hatadær.
1- Hariciler kim? Tarifleri ve hatalaræ;
2- Tekfir ettikleri kimlerdir?
3- Ehl-i kitab kimlerdir?
4- Maide ayetleri ve muhatablaræ;
5- Ehl-i tefsir ne diyor?
6- Kemalistler ve irtikâb ettikleri cürümler?
7- Günümüzün Tevhid ehli kimlerdir?
8- Asræmæz ulemasæ ne diyor?
9- Ve netice:
Önce Maide (44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50.) ayetlerinin tefsir
ve tahlilini “Fizilal”dan tekrar okuyalæm:
“Allah’æn indirdikleri ile hükmetmeyen kâfirler:
Bu; hayatlarænda ilahî Ñeriat’æn hükmünü kabul etmeyen
idare edilenler için Allah’æn koyduåu hükümdür... Ñimdi de
bütün semavî dinlerde mevcut olan Allah’æn indirdiåi
hükümlerle hükmetmeyen idareciler için koyduåu hüküm
geliyor.
44- Doårusu biz yol gösterici ve nurlandæræcæ olarak
Tevrat’æ indirdik. Kendisini Allah’a teslim etmiñ
Peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Âlimler
ve fakihler de Allah’æn kitabænæ hæfza memur olduklaræ
için yine hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de Tevrat’a
ñahittiler. Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun,
ayetlerimi hiçbir deåerle deåiñtirmeyin; Allah’æn indirdiåi
ile hükmetmeyenler, iñte onlar kâfirlerdir.
45- Tevrat’ta onlara cana can, göze göz, buruna burun,
kulaåa kulak, diñe diñ ve yaralara karñælæklæ ödeñme
yazdæk. Kim hakkændan vazgeçerse ona kefaret olur.
Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar
zalimlerdir.
Allah’dan gelen her din, pratik bir hayat nizamæ olarak
gelmiñtir. Beñerî hayatæn yönetimi, tanzimi ve korunmasæ için
gelmiñtir. Sadece kalblerde kuru bir akide olarak kalmak için
gelmemiñtir. Sadece ibadete ait alametleri için de
gelmemiñtir. Æbadet ve akide, beñerî vicdanæn terbiyesinde
insan hayatæ için mühim ve zaruri olmasæna raåmen, beñer
hayatænæn yönetimi, tanzimi ve korunmasæ için kâfi deåildir.
Bunlar; insanlaræn, günlük hayatlarænda kanun ve idareci
hükmüyle bakacaklaræ, aksine hareket ettiklerinde
cezalandærælacaklaræ bir nizam ve Ñeriat’æn ameli tatbikatæna
dayanmadækça, hayat için bir deåer ifade etmez.
Beñer hayatæ; akideyi, ibadet usullerini, kanun ve nizamæ
aynæ kaynaktan aldæåæ takdirde ancak istikamet bulur, huzura
erer... O zaman idareci hareket ve gidiñata hâkim olabileceåi
gibi, særlara ve vicdanlara da hâkim olur. Ve insanlar dünya
ve ahirette o nizamæn kanun ve ölçüleriyle cezaya
çarptærælærlar...
Fakat kalb ve ibadetlerin hâkimiyyeti Allah’a, kanun ve
nizamlaræn hâkimiyyeti Allah’dan bañkasæna verilir; ahiret
cezasæ Allah’æn saltanatæna, dünya cezalaræ da Allah’dan
bañkasænæn saltanatæna havale edilir ve böylece kaynaklar

taaddüt eder, saltanat ve hâkimiyyet daåætælærsa bölünürse;
beñer ruhu iki zæt hâkimiyyet, prensip ve nizam arasænda
sækæñæp kalær... Æñte o zaman beñer hayatæ fesada uårar. Bu,
Kur’an-æ Kerim’in çeñitli münasebetlerle iñaret ettiåi korkunç
bir fesattær:
“Göklerde ve yerde Allah’dan bañka ilâhlar bulun-saydæ,
gökler de, yer de fesada uårardæ.” (Enbiya, 22)
“Hakk onlaræn heva ve heveslerine uysaydæ, gökler de,
yer de, içindekiler de fesat bulurdu.” (Mü’minun, 71)
“Son din iñinde seni bir yol sahibi yaptæk. Sen de ona
tabi ol. Bilmeyen insanlaræn heveslerine uyma.” (Casiye,
18)
Bundan dolayædær ki, Allah’dan gelen her din, bir hayat nizamæ
olarak gelmiñtir. Bu dinin bir köye, bir millete ve bütün bir
beñeriyete gelmiñ olmasæ, neticeyi deåiñtirmez. Her gelen
din; hayat için doåru bir tasavvur vücuda getiren akideyi ve
kalbleri Allah’a baålayan ibadet ñekillerine ilave olarak pratik
hayata hükmetmek için muayyen bir de Ñeriat getirmiñtir.
Bu üç unsur, Allah’dan gelen her dinin dayanaåædær. Ve
Allah’æn dini, hayat nizamæ olarak kabul edilmedikçe,
beñer hayatæ asla istikamet ve kurtuluña eremiyecektir.
Kur’an-æ Kerim, ilk dinlerin de bu unsurlaræ ihtiva ettiåini çeñitli
münasebetlerle belirtmektedir. Halbuki o dinler çok kere bir
köye veya bir kabileye, onlaræn tekâmül merhalelerine uygun
olarak gönderilmiñti. Burada bu tekâmül, üç büyük dinde
arzediliyor: Yahudilik, hæristiyanlæk ve müslümanlæk...
Üzerinde bulunduåumuz ayet önce Tevrat’æ ele alæyor:
“Doårusu bir yol gösterici ve nurlandæræcæ olarak Tevrat’æ
indirdik.”
Allah’æn indirdiåi ñekliyle Tevrat; Æsrailoåullaræna yol
göstermek ve hayat yollarænæ, Allah’a ulañtæran, yollarænæ
aydænlatmak için gönderilen Allah’æn kitabædær... O; hem Tevhid
akidesini, hem çeñitli ibadet ñekillerini, hem de kanun ve
Ñeriat’æ ihtiva ediyordu:
“Kendisini Allah’a teslim etmiñ Peygamberler,
yahudilere onunla hükmederlerdi. Âlimler ve fakihler de
Allah’æn kitabænæ hæfza memur olduklaræ için yine
hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de Tevrat’a
ñahittiler.”
Allah Tevrat’æ ihtiva ettiåi ibadet ve akide unsurlaræ ile sadece
kalb ve vicdanlaræ nurlandæræp hidayete erdirmek için
indirmemiñtir. Aynæ zamanda Allah’æn nizamæna uygun bir
ñekilde pratik hayata hükmedecek bir Ñeriat da ilave
ederek yol gösterici ve nurlandæræcæ olarak göndermiñtir.
Ve o Ñeriat, bu hayatæ ilahî nizamæn çerçevesi dahilinde
koruyup gözetir. Kendilerini Allah’a teslim etmiñ Peygamberler
de onunla hükmederlerdi. Zaten Peygamberlerin kendilerinde
hiçbir ñey yoktu... Her ñey Allah içindi ve onun eseriydi.
Onlaræn iradesi, hâkimiyyet ve saltanatlaræ mevzubahis
olmadæåæ gibi, uluhiyetin herhangi bir özelliåini de iddia
etmiyorlardæ. Gerçek manasæyle Æslam da budur zaten.
Onlar Tevrat ile yahudilere hükmederlerdi. Esasen Tevrat,
yahudilerin hususî Ñeriat’laræydæ. Keza yahudilerin âlim ve
hâkimleri de onlara bu Ñeriat’la hükmediyorlardæ. Bu; onlaræn,

-1-

Allah’æn kitabænæ muhafazaya ve ona ñahitlikte bulunmaya
mükellef olduklarændan, Kitabullah’æn prensiplerine uygun
olarak bu ñahidliåi hususi hayatlarænda bizzat kendi
nefislerinde eda ettikleri gibi, ilahî Ñeriat’æ ayakta tutarak
kavimleri arasænda da bunu eda ettiler.
Ayet-i kerime Tevrat bahsini bitirmeden, umumî olarak
Allah’æn kitabæ ile hükmetmeleri için sözü müslümanlara
çeviriyor. Bu hüküm, insanlaræn ñehvetlerini, inatlarænæ,
muharebelerini, bu gibi durumlarda Allah’æn kitabænæ muhafaza
etmek isteyen her ferdin vazifesini, bu vazifeyi edadan yüz
çeviren veya o kitaba muhalefet edenlerin cezasænæ arz
ediyor:
“Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun, ayetlerimi
hiçbir deåerle deåiñtirmeyin. Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmeyenler iñte onlar kâfirlerdir.”
Yüce Allah bilir ki, Allah’æn indirdiåi ile hükmetmek, her
zaman ve her millette bazæ insanlaræn itirazæna yol açacaktær.
Bu bazæ insanlar o hükmü beåenmeyecekler, kabul
etmeyecekler ve ona teslim olmayacaklar... Bu hükümler
Ekâbir, zalim ve idareciler taifesinin itirazlaræna sebep
olacaktær. Çünkü bu hükümler, bu adamlaræn iddia ettikleri
uluhiyet iddiasænæ onlardan kaldæræp atæyor ve uluhiyeti sadece
Allah’a tahsis ediyor. Onlaræn, Allah’æn izin vermediåi ñekilde
koyduklaræ hükümlerle insanlara hükmetmek selahiyetini,
teñri ve hâkimiyyet hakkænæ kendilerinden alarak, bunlaræn
gerçek sahibi olan Allah’a havale ediyor... Haram, zulüm ve
sömürü esasæna göre icrai faaliyet gösteren maddeperest
insanlar da bu hükümlere itiraz edecekler. Çünkü Allah’æn
âdil Ñeriat’æ, onlaræn zalim menfaatlerine yañama hakkæ
vermez... Ñehvetperestler, arzu ve heveslerine oyuncak olan
haram zevklerin peñinde koñan ve ruhen çözülen insanlar
da itiraz edecekler. Çünkü Allah’æn dini, bunun temiz olanænæ
alacak, kalanænæ da muaheze edip cezalandæracaktær... Hülâsa
yeryüzünde hayræn, adaletin, doåruluåun hâkimiyyetini
arzu etmeyen kimseler, çeñitli yönlerden bu hükümlere
itiraz edeceklerdir...
Yüce Allah bilir ki, indirdikleri ile hükmetmek, çeñitli
cephelerden bu mukavemetleri ortaya çækaracaktær. Fakat onu
muhafaza etmek ve ona ñahit olmak isteyenler bu
mukavemeti göåüslemeli, mal ve can hususunda gereken
fedakârlæåæ göstermelidirler... Æñte Allah, onlara ñöyle
sesleniyor:
“Ænsanlardan korkmayæn, benden korkun.”
Allah’æn Ñeriat’ænæ infazdan bañka, insanlardan bir korkularæ
olamaz onlaræn... O insanlar, ister Allah’æn Ñeriat’æna teslim
olmayæ kabul etmeyen ve uluhiyetin sadece Allah’a tahsisini
reddeden zalimlerden olsun... Æster Allah’a isyan ettiåi halde
Allah’æn Ñeriat’ænæ kendileriyle menfaatleri arasæna sokmaya
çalæñan sömürücülerden olsun... Ve ister ilahî Ñeriat’æn
hükümlerini aåær görüp gürültüler koparan o sapætæcæ, dalalete
düñürücü kimselerden olsun... Bunlaræn hiçbirinden korkularæ
yoktur onlaræn! Onlaræn hayatta ilahî Ñeriat’æn hükmünü devam
ettirmekten bañka hiçbir endiñeleri yoktur!.. Korkulmaya lâyæk
olan, sadece Allah’dær... Korku, sadece Allah’a karñæ
duyulmalædær.
Yüce Allah, yine bilir ki, Allah’æn kitabænæ muhafaza etmek
ve ñahit olmak isteyen bazæ insanlar da, dünya hayatæna
tamah ederler. Onlar Allah’æn hükmünü istemeyen hâkimiyyet,
mal ve ñehvet sahibi bazæ insanlaræ bulurlar da, ñu dünya
hayatæna tamah ederek onlaræn arzularænæ istismar ederek
mallarænæ alærlar. Her zaman ve her mekânda bazæ dini kendisine
sanat edinmiñ din adamlaræ arasænda bunun örneklerine
tesadüf edildiåi gibi, Æsrailoåullaræ ulemasæ arasænda da bunun
gibi olaylara rastlanmæñtæ.

Æñte Allah, onlara ñöyle nida ediyor:
“Ayetlerimi hiçbir deåerle deåiñtirmeyin.”
Bütün dünya hayatænæn mülkü olsa dahi, hakikatte her deåer
azdær... Makam, vazife, ünvan ve basit menfaatlere fazla bir
ñey ziyade etmezken, insan nasæl olur da, bunlaræn
karñælæåænda dinini satar?.. Ve mukabilinde cehennemi satæn
alær?!.
Emanetçinin hiyanetinden daha büyük bir ñenaat olamaz.
Muhafæz olmak isteyenlerin tefritinden daha adi ve ñahit olmak
isteyenlerin karæñtæræcælæåændan daha büyük bir cinayet
düñünülemez. Üstelik onlar “Din adamlaræ” sæfatænæ
tañæyorlar. Æhanet ediyorlar, ilahî hükümlerde tefrite
bañvuruyorlar ve onlaræ karæñtæræyorlar da Allah’æn indirdiåi ile
hükmetme iñine son veriyorlar. Ædarecilerin heveslerine alet
olarak ilahî kitabæn kelimelerini yerlerinden tahrif ediyorlar.
“Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar
kâfirlerdir.”
Ñart ve cevabæ umumi, böyle kati ve kesin bir hüküm...
Zaman ve mekânæn hududunu añarak, herhangi bir nesil
ve herhangi bir cemiyette Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmeyen her ferde ñamil umumi bir kaide...
Bu aåær hükmün sebebini daha önce arzettik... Allah’æn
indirdiåi ile hükmetmemek, uluhiyetin reddi demektir.
Teñrii hâkimiyyet, uluhiyetin deåiñmez özelliklerindendir.
Allah’æn indirdiklerinden bañkasæyla hükmedenler, bir
taraftan Allah’æn uluhiyetini ve uluhiyetin özelliklerini
reddetmekte, diåer taraftan uluhiyet hakkænæ ve ona ait
özellikleri kendi ñahsæ için iddia etmektedirler. Bu da
küfür deåilse, hangisi küfürdür?.. Dilden daha fasih olan
fiil, küfrün emrine göre hareket ederken, dille Æslam veya
iman davasænæ ortaya atmanæn ne kæymeti olur?!.
Bu umumi, kesin ve kati hükümde münakaña, hakikatten
kaçmaktan bañka bir ñeye yaramaz. Bu gibi hükümlerde
tevile bañvurmak, kelimeleri yerlerinden tahrif etmekten
bañka bir gayreti ifade etmez. Vazih ve açæk ayetlerin tetabuk
ettiåi kimselerden Allah’æn hükmünü döndürmek hususunda
bu münakañalaræn hiçbir tesir ve kæymeti olamaz...
KISAS:
Ayet-i kerime, Allah’æn bütün dinleri hakkændaki bu esaslæ
kaideyi beyan ettikten sonra, hepsi de Tevrat’a ñahit olan
Peygamberler, âlimler ve fakihler Allah’æn Ñeriat’ænæ hæfza
memur olduklarænæ bilerek yahudilere hükmetsinler diye,
Allah’æn indirdiåi Tevrat’æn hükümlerinden bazæ örnekler
serdediyor:
“Tevrat’ta onlara cana can, göze göz, buruna burun,
kulaåa kulak, diñe diñ ve yaralara karñælæk ödeñme
yazdæk.”
Tevrat’æn getirdiåi bu hükümler, aynen Æslam Ñeriat’ænda da
varlæåænæ muhafaza etti ve kæyamete kadar bütün insanlæåæn
Ñeriat’æ olan müslümanlaræn Ñeriat’ænæn bir parçasæ oldu. Bu
hükümler, ancak Æslam diyarænda tatbik edilebilir. Çünkü Æslam
diyarænæn hudutlarænæn haricinde bunlaræ tatbik edecek Æslamî
bir idare yoktur. Fakat bunlaræ tatbik etmek onlaræn da iktidaræ
dahilindedir. Onlar da bu hükümlerin tatbik ve infazæ ile
mükelleftirler. Çünkü o, bütün insanlæåæn, bütün zaman ve
mekânæn Ñeriat’ædær...
Bu hükümlere, Æslam’da bañka bir hüküm daha ilave
edilmiñtir:
“Kim hakkændan vazgeçerse ona keffaret olur.”
Tevrat’ta bu hüküm yoktu. Orada kæsas mutlak olarak
emredilmiñ ve ne indirmek, ne de vazgeçmek diye bir
selahiyet verilmemiñti. Bundan dolayæ keffaret de yoktu.
Burada kæsas cezalarændan bir nebze bahsetmek, herhalde
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münasip olacaktær.
Kæsas hususunda ilahî Ñeriat’æn kabul ettiåi ilk esas, eñitlik
prensibidir. Kan ve cezada eñitlik. Ælahî Ñeriat’tan bañka
herhangi bir sistem, makam, sænæf, nesep, kan ve cinsleri
farklæ olmasæna raåmen canæ canla, yaralaræ misliyle ödeten
bir eñitliåi kabul etmemiñtir.
Cana can... Göze göz... Buruna burun... Kulaåa kulak...
Diñe diñ... Yaralara da karñælæklæ ödeñme... Ne sænæf farkæ, ne
imtiyaz, ne idare eden, ne idare edilen bu kanundan yakasænæ
kurtaramaz. Ælahî Ñeriat’æn önünde hepsi de eñittirler... Hepsi
de aynæ nefisten yaratælmæñlardær...
Ælahî Ñeriat’æn getirdiåi bu büyük prensip, gerçekten “insan’æn
yeniden doåuñunun ilanædær. Öyle bir insan ki, her fert eñitlik
hakkænæn nimetlerinden faydalanæyor. Önce aynæ Ñeriat ve aynæ
hükümle muhakeme edilerek, sonra aynæ esas ve aynæ deåer
ölçülerine göre kæsas edilerek bu eñitliåin amelî vakæasænæ
müñahede ediyor.
Æslam, bu esasæ ilk ilan eden nizamdær. Ondört asærdær birçok
beñer yapæsæ sistem gelip geçti, hatta kanunî nazariyat
yönünden onun seviyesine yaklañanlar bile görüldü... Fakat
diåer taraftan bu nizamlar, amelî tatbikat yönünden, temsil
ettikleri seviyelerin çok çok altlaræna düñtüler.
Yahudiler, kendi kitaplaræ olan Tevrat’ta belirtilen bu büyük
prensipten inhiraf etmiñlerdi. “Ümmilerin malænæ almakta vebal
yoktur” (Ali Æmran, 75) sözlerinde ortaya çæktæåæ gibi, sadece
insanlar arasændaki meselelerde inhiraf etmediler. Daha önce
geçen Beni Kureyza’næn zelili ile Beni Nadir’in azizi arasændaki
meselede görüldüåü gibi bizzat kendi aralarænda da haktan
inhiraf ettiler. Nihayet Muhammed (a.s.) geliyor ve onlaræ eñitlik
nizamæ olan Allah’æn nizamæna irca ediyor. Zelil bærakælanlaræn
eåilmiñ bañlarænæ kaldæræyor, azizlerin seviyesine çækaræyor.
Bu büyük esasa göre kæsas, insana tecavüze veya
yaralamak, kærmak gibi tecavüzlere teñebbüs eden kimseler
için menedici ve koruyucu bir cezadær. Ænsan, nefsinin bu
vesveselerini, içgüdüsünün bu arzularænæ yerine getirmeden
evvel birkaç defa düñünür ve görür ki, ñayet birini öldürecek
olsa, nesebine, sænæfæna, makamæna ve cinsine bakmadan
aynæ ñekilde kendisini de öldürecekler... Yaptæåæ her iñin
karñælæåænæ aynen görecek; birinin elini kesti ise, kendi eli de
kesilecek. Bañkasænæn ayaåænæ kesti ise, kendi ayaåæ da
kesilecek. Birinin gözünü, kulaåænæ, burnunu veya diñini telef
etti ise, telef ettiåi uzvun mukabili olan kendi uzvu da telef
edilecek. Fakat insan, bu cinayetlerin sadece hapisle
cezalandærælacaåænæ bilirse, mesele tamamen bañka bir ñekil
alær. Bedendeki acæ bünyedeki eksiklik ve yaratælæñtaki
çirkinliåin æzdærabæ, hapis cezasænæn æzdærablarændan çok
deåiñiktir. Hærsæzlæk cezasændan söz ederken, buna da bir
nebze temas etmiñtik.
Bu büyük esas üzere kæsas, fætratæ rahatlatan bir hükmü
ifade eder. Nefisteki dalgalanmalaræ, kalbteki yaralaræ gideren,
kör bir gazabæn ve cahiliyet hamiyetinin sebep olduåu azgæn
intikam heyecanlarænæ dindiren bir hükümdür. Bazæ insanlar
ölü için diyet, yaralar için bedel kabul eder ve anlañær. Ama
bazælaræ da sadece kæsasla rahata erer.
Æslam Ñeriat’æ, daima insan fætratænæ düñünür ve kæsasæ onun
tabii bir hakkæ olarak garanti eder. Fakat insanlardan
müsamaha ve kæsasa kadir olduåu halde affedebilme
duygusuna sahip olmalarænæ arzu eder:
“Kim hakkændan vazgeçerse ona keffaret olur.”
Kim, nafile olarak kæsastan vazgeçerse... Æster öldürülen
insanæn velisi olsun, (Kæsas yerine diyet almak veya hem
diyet, hem de kæsastan vazgeçmek velinin hakkædær. Çünkü
ceza ve af, onun arzusuna bærakælmæñtær. Geriye idareciye,
sadece katile tazir cezasæ verebilme selahiyeti kalæyor.) Æster

yaralanma hadiselerinde bizzat hak sahibi olsun, kæsastan
vazgeçerse... Evet, kim tasadduk ederse, günahlaræna
keffaret olur ve Allah, bu sebeple onun günahlarænæ siler...
Af ve müsamahaya çaåæran, kalbleri Allah’æn af ve
maåfiretine baålayan bu davetin teñviki dahi bazælarænæ malî
bedel tatmin edemiyor, kaybettiåi deåere karñæ kæsas bile
onlaræ teselli edemiyor. Katili öldürten maktulün velisi, bundan
ne fayda görür? Veya kaybettiåi ñahsa karñæ elde ettiåi malî
bedelin ne deåeri olabilir? Ama bu, yeryüzünde adaleti
gerçekleñtirmek ve cemiyetin emniyetini temin etmek içindir...
Yine de nefislerde müsamaha etmeyen bir nokta kalær. Bu
müsamaha, ancak kalbleri Allah’dan gelecek bir bedele
baålamakla elde edilir.
Æmam-æ Ahmed rivayet ediyor ki: Bize Veki ve Yunus ibni
Æshak, Ebu Sufre’den tahdis etti: Ebu Sufre ñöyle dedi:
“Kureyñ’ten bir adam, ansardan birinin diñini kærdæ da
Muaviye’den yardæm istedi. Muaviye; “Onu razæ ederiz!”
dedi. Fakat diñi kærælan kæsasta æsrar etti. Muaviye dedi
ki: “Arkadañænla meseleni hallet!” Orada oturan Ebu’dDerda: “Resulullah’æn ñöyle dediåini iñittim”; diye
karñælæk verdi.”
“Bir müslümanæn vücudunun herhangi bir azasæna bir
musibet getirilir de baåæñlarsa, Allah o sebeple onun
derecesini yükseltir veya günahlarænæ baåæñlar.”
Ensardan olan adam o zaman dedi ki:
“Æñte ñimdi affettim!”
Æñte böylece adamæn gönlü razæ oldu, Muaviye’nin teklif ve
æsrar ettiåi malî bedele asla razæ olmadæåæ halde, ñimdi gönlü
müsterih bir ñekilde “affettim” dedi.
Bu; yarattæåænæ çok iyi tanæyan nefislerinde tañædæklaræ duygu
ve düñünceleri çok iyi gören, kalblerini inceleyip onlaræ razæ
edecek ñeyleri, verilen hükme karñæ kalbleri huzur ve itminana
erdirecek unsurlaræ çok iyi bilen Allah’æn Ñeriat’ædær.
Kur’an’æn da hükmünü ifade eden Tevrat’taki ahkâmæn bu
kæsmæ, böylece arzedildikten sonra umumî bir hüküm
getiriliyor:
“Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar
zalimlerdir.”
Æfade umumidir, hususileñtirmeye imkân yoktur. Fakat
burada “zalimler” diye yeni bir vasæf karñæmæza çækæyor.
Bu yeni vasæf, daha önce geçen “kâfirler” vasfændan ayræ
bir ñey deåildir. Ancak Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenlere
yeni bir sæfatæn ilave edildiåini ifade eder. O insan; Allah’æn
uluhiyetini reddetmesi, kullaræ için teñri hakkænæ sadece O’na
tahsis etmesi ve uluhiyet hakkæ ile insanlar için teñri hakkæna
bizzat kendisi sahip çækmasæ sebebiyle kâfirdir. Ænsanlara,
Rabb’lerinin kurtuluñ ve felaha götürücü Ñeriat’ændan bañka
bir sistemi getirmesi sebebiyle de zalimdir. Kendisini
tehlikelere atmak, küfür cezalaræna maruz bærakmak ve kendisi
de dahil olmak üzere bütün insanlaræn hayatænæ fesada
arzetmek sebebiyle, bizzat kendi ñahsæna bile zulmetmiñtir.
Bu, isnad edilen vasfæn aynæ olduåunu ve “Kim Allah’æn
indirdiåi ile hükmetmezse” ñeklinde serdedilen ñart fiilinin
ve buna verilen cevabæn aynæ olduåunu gösterir. Birincisine
“kâfir” derken ikincisine “zalim” denmesi, ilk ñartæn
cevabæna yapælan bir ilaveyi gösterir. Her ikisi de aynæ
ñarta dayanær. O ñart da “
“ = kim ñeklinde mutlak ve
umumî bir mahiyet arzediyor.
ÆNCÆL’DEKÆ HÜKÜMLER
Sonra ayet-i kerime, Tevrat’tan sonra bu umumî hükmün
atældæåænæ beyan ediyor:
46- Arkadan da, o Peygamberlerin izleri üzere Meryem
oålu Æsa’yæ, ondan önce gelmiñ bulunan Tevrat’æ
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doårulayarak gönderdik. Ona yol gösterici, aydænlatæcæ
olan ve önünde bulunan Tevrat’æ doårulayan Æncil’i
müttakilere öåüt ve yol gösterici olarak indirdik.
47- Æncil sahipleri Allah’æn onda indirdikleri ile
hükmetsinler. Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte
onlar fasæk olanlardær.
Allahü Zülcelâl, Meryem oålu Æsa’ya idarî bir Ñeriat ve hayat
nizamæ olmasæ için Æncil’i verdi. Aslænda Æncil, Tevrat’taki
ahkâmæn küçük deåiñikliåinden bañka yeni bir Ñeriat
getirmemiñtir. Daha önce gelmiñ bulunan Tevrat’æ tasdik edici
olarak gelmiñ ve bu küçük deåiñikliklerin dæñænda kalan
noktalarda Tevrat’æn getirdiåi Ñeriat’a dayanmæñtær. Allah, Æncil’i
yol gösterici, nurlandæræcæ ve öåüt olarak göndermiñtir. Fakat
kime? “Müttakilere”!.. Müttakiler; Allah’æn kitablarænda nur,
hidayet ve öåüt bulan kimselerdir. Bu kitablardaki nur ve
hidayete kalbleri açælan kimselerdir. Fakat katælañmæñ,
donmuñ, tañlañmæñ kalblere öåüt girmez. Kelimelerin ifade
ettiåi manalar, oraya sæåmaz. Serdedilen prensiplerin ruhu
oraya ulañamaz. Böyle kalbler, akidenin tadænæ bilmezler...
Bu hidayet, bu nur onlara fayda vermez; zaten bunlaræ bilmez
ve kabul etmezler.
Nur, her zaman mevcuttur; fakat açæk bir basiret sahibinden
bañkasæ onu göremez. Hidayet her an varlæåænæ devam
ettirmektedir; fakat yüce ve ñerefli ruhlardan bañkasæ onu
hissedemez. Öåüt, daima hazærdær; fakat ñuurlu ve anlayæñlæ
kalblerden bañkasæ onu bulup idrak edemez.
Allah Æncil’i hidayet, nur ve müttakiler için öåüt olarak
göndermiñtir. Aynæ zamanda onu, Æncil’e inananlar için idarî
bir Ñeriat ve bir hayat nizamæ olarak vazetmiñtir. Yani Æncil,
sadece kendisine inananlaræn Ñeriat’ædær. Bütün beñeriyete
ñamil umumî bir risalet deåildir.
Bu meselede Tevrat’æn durumu da aynædær. Hatta son dinden
önce gelen her kitabæn, her Resulün ve her risaletin durumu
da aynædær. Fakat Kur’an’æn Ñeriat’æna uyan daha önceki
kitablaræn Ñeriat’æ, aynen Kur’an’æn da Ñeriat’ædær. Kæsas
meselesinde buna bir nebze temas edilmiñti.
Öyleyse Æncil’e inananlar da, bu kitabæn Tevrat’tan
naklederek tasdik ettiåi Ñeriat’a göre hükmedilmelerini
istemeleri icab eder:
“Æncil sahipleri, Allah’æn onda indirdikleri ile
hükmetsinler!..”
Kaide, sadece Allah’æn indirdikleri ile hükmetmektir,
bañkasænæn deåil... Hæristiyanlar ve yahudiler Æslam’dan önce
Tevrat ve Æncil’in esaslaræna baålanmadækça ve Æslam’dan
sonra da Allah’dan kendilerine indirilen ahkâma itaat
etmedikçe hiçbir ñey üzerinde deåildirler. Aslænda bu kitablaræn
hepsi, aynæ Ñeriat’æ ifade eder. Ve o insanlar, bunlara tabi
olmak zorundadærlar. Allah’æn son Ñeriat’æ, dayanælacak yegâne
Ñeriat’tær:
“Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler, iñte onlar fasæk
olanlardær.”
Ayet burada da, mutlak ve umumî olarak serdediliyor. Fæsk
sæfatæ, daha önce geçen küfür ve zulüm sæfatlaræna ilave
ediliyor. Bu; ilk hallerden ayræ yeni bir ñeyi ve bañka milleti
kasdetmiyor. Ancak öncekilere ilave edilen üçüncü bir sæfattær.
Herhangi bir nesil veya toplumda Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmeyenlere iliñik sæfatlar...
Allah’æn uluhiyetini reddetmek suretiyle küfür, burada
O’nun Ñeriat’ænæ reddetmek ñeklinde temsil edilmiñtir.
Allah’æn Ñeriat’ændan bañka bir yolu insanlara teklif etmek
ve hayatlarænda fesadæ yaygænlañtærmakla da, zulüm ifade
edilmiñ; Allah’æn nizamændan çækmak ve bañka yollara
tabi olmakla fæsk dile getirilmiñtir... Bunlar birbirine baålæ
sæfatlardær. Ælk fiil, bunlaræn hepsini tazammun eder ve

faile, bütün bu sæfatlar verilir...
Ve nihayet son risalet ve son Ñeriat mevzuu ele alænæyor.
“Æslam” nihai ñekliyle en son risalettir. Bütün beñeriyetin
dini, bütün insanlæåæn Ñeriat’æ, kendinden önce gelen bütün
dinlerin ñahidi ve son mercii ve beñerî hayatæn deåiñmez
nizamæ olmasæ için Allah tarafændan gönderilen bir
risalettir. Tâ ki insanlar yeryüzüne ve üzerindekilere varis
olsunlar. Bir nizam ki, bütün yönleriyle hayat ona dayanær.
Bir Ñeriat ki; hayat onun hudutlaræ dahilinde devam eder ve
mihverinden dæñaræ çækmaz. Ætikadî tasavvurunu, ictimaî
nizamænæ, ferdî ve ictimaî gidiñatænæ ondan öårenir. Bu nizam,
hükmolunmasæ için gönderilmiñtir, tanænmasæ ve öårenilmesi
için deåil... Kitaplarda mahfuz bir kültür hazinesi olmasæ için
hiç deåil!.. O, tam bir dikkatle kendisine uyulsun diye
gönderilmiñtir; onun hiçbir noktasæ terkedilmez, hayatæn büyük
veya küçük herhangi bir meselesi hakkænda koymuñ olduåu
hüküm katiyen deåiñtirilemez. Ya bu, ya cahiliyet!.. Ortasæ
yoktur bu iñin... Dinde kolaylæk göstermek suretiyle insanlar
arasænæ cem etmeye çalæñtæåænæ söyleyen insanæn hiçbir
dayanaåæ yoktur... Allah dileseydi, bütün insanlaræ tek bir
ümmet yapardæ. Ancak Allah, Ñeriat’ænæn hükmolunmasænæ
istiyor; sonra meseleler, varacaåæ yere varær:
KUR’AN’IN VERDÆÅÆ HÜKÜM:
48- Sana da kendinden önceki kitablaræ tasdik edici ve
onlara ñahid olan Hakk Kur’an’æ indirdik. Allah’æn
indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek olan sana gelmiñ
bulunduåuna göre onlaræn heveslerine uyma! Her biriniz
için bir Ñeriat, bir yol tayin ettik; eåer Allah dileseydi
sizi bir tek ümmet yapardæ, fakat bu, verdikleriyle sizi
denemesi içindir; o halde iyiliklere koñuñun, hepinizin
dönüñü Allah’adær. O, ayrælæåa düñtüåünüz ñeyleri size
bildirecektir.
49- O halde, Allah’æn indirdiåi kitab ile aralarænda
hükmet, Allah’æn sana indirdiåi Kur’an’æn bir kæsmændan
seni vazgeçirmelerinden sakæn. Heveslerine uyma; eåer
yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kæsæm günahlaræ yüzünden
onlaræ cezalandærmak istiyor. Ænsanlaræn çoåu gerçekten
fasæktærlar.
50- Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir
millet için Allah’dan daha iyi hüküm veren kim vardær?
Ænsan; ifadedeki bu berraklæk, takrirdeki bu kesinlik, bazæ
durumlarda bu Ñeriat’æn küçük bir noktasænæ dahi terketme
fikrini akældan çækarmak hususundaki bu ihtiyat karñæsænda
donup kalæyor... Evet, insan eli havada kalæveriyor. Öyleyse
müslüman olduåunu iddia eden bir insan, ñartlaræn
deåiñikliåi iddiasæyla bütün Ñeriat’æ nasæl terkedebilir?..
Allah’æn Ñeriat’ænæ bütünüyle terk ettikten sonra
müslümanlæk iddiasænæ nasæl devam ettirebilir?.. Nasæl
olur da bu adamlar, kendilerini “Müslüman” diye
isimlendirebilirler?!. Çünkü onlar, Æslam’æn
murakabesinden uzaklañmæñlar... Ælahî Ñeriat’tan her
sahada ayrælmæñlar. Uluhiyetin sadece Allah’a ait
olduåunu kabul etmemiñler. Her türlü ñart ve ahvalde
bu Ñeriat’æn selahiyetini, tatbikinin zaruretini
reddettikleri gibi. Allah’æn uluhiyetini de reddetmiñler.
“Sana hak kitabæ indirdik...”
Buradaki hak kelimesi uluhiyet noktasændan, kanun vaz
etme ve Ñeriat indirme hakkæna sahip olma noktasændan ele
alænæyor. Hakk Kur’an’æn muhtevasænda akide ve Ñeriat’æn
herhangi bir meselesinde, hikâye edilen haberlerde ve
serdedilen prensiplerde varlæåænæ daima göstermektedir.
“Kendinden önceki kitaplaræ tasdik edici ve onlara ñahid
olan...”
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Æñte son ñekliyle Allah’æn dini... Hayatæn, insanlaræn ve hayat
nizamlarænæn son mercii...
Bundan dolayædær ki, her türlü ihtilafæn bu kitaba havale edilip
halledilmesi lazæm. Bu ihtilaf ister semavî dinlere mensup
olanlar arasænda meydana gelen itikadî tasavvurda olsun,
ister son nizamæ getiren bu kitabæn Ñeriat’æ hakkænda olsun
ve ister bizzat müslümanlar arasænda olsun. Bütün hayat
meselelerinde bañvurulacak yegâne merci, bu kitaptær... Bu
son mercie istinad etmedikçe, insanlaræn ileri sürecekleri
fikirlerin hiçbir kæymeti yoktur.
Bu hakikate, zaruri gerekçeler de ilave ediliyor:
“Allah’æn indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek olan
sana gelmiñ bulunduåuna göre onlaræn heveslerine
uyma!”
Emir; hüküm için kendisine bañvuran kitap ehline ait
meselede adaletle hükmetmesi için önce Resulullah’a tevcih
edilmiñtir. Fakat bu hüküm, sadece bu meseleye mahsus
deåildir, bilâkis umumidir. Kæyamete kadar geçerlidir... Bu
son mercideki herhangi bir hükmü deåiñtirecek yeni bir risalet
gönderilmeyeceåi gibi, yeni bir Peygamber de
gelmeyecektir!..
Bu din, kemâle ermiñtir. Allah’æn müslümanlara olan nimeti,
bununla tamamlanmæñtær. Allah, bütün insanlar için hayat
nizamæ olarak onu beåenmiñtir. Artæk onun herhangi bir
noktasænæ tadil veya tebdile imkân yoktur. Onun hükmünü
terkedip bañka bir hükmü almak, onun Ñeriat’ænæ terkedip
bañka bir Ñeriat’a baålanmak selahiyeti, hiç kimsede mevcut
deåildir. Allah onu, insanlar için seçerken bütün insanlaræ içine
alacaåænæ biliyordu. Onu son merci olarak beåenirken bütün
insanlaræn hayrænæ tahakkuk ettireceåini, kæyamet gününe
kadar bütün insanlaræn hayatænæ tanzim edebileceåini biliyordu.
Bu nizamdan tamamen vazgeçmeyi bir tarafa bærakæn,
onun herhangi bir noktasænæ deåiñtirmek, bizzarure bu
bilgiyi inkâra varær. Bu ise, insanæ dinden çækarær... Æsterse
dili ile binlerce defa müslüman olduåunu söylesin...
Allah; birçok mazeretler ileri sürülebileceåini, Allah’æn
indirdiåi hükümleri deåiñtirmek ve insanlaræn heveslerine tabi
olmak için birçok sebepler ortaya atælabileceåini ñüphesiz
biliyordu. Hiçbir deåiñikliåe uåratmadan Allah’æn indirdiåi ile
hükmetmenin zarureti hakkænda birçok çækar yollar
aranacaåænæ da biliyordu. Æñte bunun içindir ki, Allah bu
ayetlerde iki defa, hükmettiåi insanlaræn heveslerine uymaktan
Peygamber’ini sakændæræyor. Allah’æn, kendisine indirdiåi
hükümlerin bazæsændan, kendisi için fitne çækarmalarændan
sakændæræp uyaræyor.
Böyle bir durumda insana tesir eden ilk âmil ñudur: Çeñitli
sænæflarla, bir beldede toplanan prensip ve akideler arasænda
kalbleri telif etmek hususundaki gizli beñerî arzu... Bir kæsmæ
Ñeriat ahkâmæ ile çatæñsa dahi, insanlaræn bazæ arzularænæn
devam etmesi, Ñeriat’æn esasændan addolunmayan basit
meselelerde kolaylañtærmaya meyledilmesi...
Rivayet edilir ki, yahudiler, recm gibi bazæ meselelerde
kendilerine müsamaha gösterildiåi takdirde iman edeceklerini
Peygamber’e arzettiler... Æñte bu sakændærma ayeti, bunun
üzerine nazil oldu... Fakat bu emir de hususi deåil, umumidir.
Bu hal çeñitli münasebetlerde tesadüf edilen, bu Ñeriat’a
inanan insanlaræn her zaman karñælañtæklaræ bir durumdur.
Yüce Allah, bu meseleyi kesin bir hükme baålamayæ, bazæ
ñartlar nazar-æ itibara alænarak ve hatta arzu ve hevesler farklæ
olduåu zaman kalbleri telif etmek için hükümleri
kolaylañtærmak hususunda duyulan gizli beñerî arzunun önünü
kesmeyi murad etti ve Peygamberi’ne ñöyle buyurdu:
Ñayet Allah dileseydi, bütün insanlaræ tek bir ümmet yapardæ.
Fakat o, her millet için bir yol ve nizam vaz etti. Onlaræ verdiåi

din ve Ñeriat’la tecrübe ediyor. Onlaræn her biri kendi yoluna
gider. Sonra hepsi Allah’a dönecekler. Allah da onlara hakikatæ
haber verecek; ittihaz ettikleri nizama karñæ onlaræ muhasebe
edecek. Öyleyse muhtelif unsurlaræ birleñtirmek için
Ñeriat’æ kolaylañtærmak fikrini akla getirmek bile caiz
deåildir... Çünkü onlar, birleñmezler:
“Her biriniz için Ñeriat, bir yol tayin ettik; eåer Allah
dileseydi sizi bir tek ümmet yapardæ. Fakat bu,
verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde iyiliklere
koñuñun. Hepinizin dönüñü Allah’adær. O, ayrælæåa
düñtüåünüz ñeyleri size bildirecektir.”
Böylece Allah, ñeytanæn girebileceåi bütün kapælaræ kapatæyor.
Bilhassa saflaræ birleñtirmek, kalbleri telif etmek bir hayra
vesile olmak için Allah’æn Ñeriat’ænæ kolaylañtærmak ve böylece
herkesi memnun etmek düñüncesiyle ñeytana açæk kapæ
bærakmamayæ istiyor.
Allah’æn Ñeriat’æ bakidir, olmamasæ takdir edilen ñeylere karñæ,
onun bütün kapælaræ kapalædær. Ænsanlar mahlukturlar... Her
birinin istidadæ, meñrebi, metodu, gidiñatæ ayræ ayrædær. Allah,
ilahî bir hikmetten dolayæ onlaræ böyle farklæ yaratmæñtær. Ama
onlara hidayeti arzetmiñtir ve hidayette daim olmalarænæ
istemiñtir. Bu hal, Allah’a vardæklaræ zaman karñælañacaklaræ
ceza veya mükâfat hususunda kendileri için bir imtihandær.
Öyleyse bir insanæn, Allah’æn Ñeriat’æ veya bañka bir ifade
ile beñerî hayatæn felahæ için onlaræ birleñtirmeye çalæñtæåænæ
ileri sürmesi, batæl bir sebep ve yetersiz bir delildir. Allah’æn
Ñeriat’ændan dönmek veya onu tadil etmek; yeryüzünde
fesattan, o yegâne saålam nizamdan inhiraftan, beñer
hayatænda adaletin sönmesinden, insanlaræn birbirlerine kul
olmalarændan, Allah’æ bærakæp, birbirlerini ilâh ittihaz etmelerinden
bañka bir ñeye yol açmaz. Bu ise, büyük bir kötülük ve
büyük bir fesattær. Basit bir düñünce ile, bu iñin irtikâbæ doåru
deåildir. Çünkü o, beñer tabiatænda Allah’æn takdir ettiåi ñeyin
tamamen aksidir. Allah’æn takdir ettiåi kanun ve nizamlaræn,
prensip ve meñreplerin ihtilafændaki hikmete aykærædær. Allah,
mahlukâtæn hâlikædær... Mahlukât arasændaki emirlerin ilk ve
son sahibidir... Dönüñ O’nadær.
Allah’æn Ñeriat’ændan herhangi bir ñeyi, böyle bir gaye ile
kolaylañtærma düñüncesi, zayæf ve basit bir düñüncedir. O’nun
pratik hayattan hiçbir gerekçesi yoktur. Allah’æn iradesine
dayandæåæ gibi, müslüman hissi de onu kabul etmez. Çünkü
müslüman, Allah’æn iradesini gerçekleñtirmekten bañka bir
gaye gütmez, ñu halde “Turistleri kaybetmemek için Allah’æn
Ñeriat’ænæ uygulamamak gerekir” diyenlere nasæl “müslüman”
adæ verebilirler?
Vallahi iñte böyle diyorlar!
Ayet, tekrar aynæ hakikatæ teyid ediyor ve onu daha çok
vüzuha kavuñturuyor:
“Allah’æn indirdiåi ile aralarænda hükmet; gerçek olan
sana gelmiñ bulunduåuna göre, onlaræn heveslerine
uyma!”
Yani, Allah’æn Ñeriat’ænæ terkedip onlaræn heveslerine
uymaktan menediliyor. Ñimdi de Allah’æn indirdiåi ñeylerin
bazæsændan kendisini vazgeçirmeleri hususunda,
Peygamber’in sakænmasæ emrediliyor:
“O halde Allah’æn indirdiåi kitab ile aralarænda hükmet.
Allah’æn sana indirdiåi Kur’an’æn bir kæsmændan seni
vazgeçirmelerinden sakæn!”
Buradaki sakændærma, daha ince ve daha kuvvetlidir. Bu
ayet, meseleyi olduåu gibi tasvir etmektedir. Bu mesele,
sakænælmasæ lazæm gelen bir fitne meselesidir.
Sonra ayet, tehlikeleri arañtærmaya devam ediyor ve küçük
meselelerde dahi tam bir ñekilde bu Ñeriat’a sarælmaz, onlaræn
hayranlæåænæ kazanmazsa, iñlerin daha çok bozulacaåændan
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Resulullah’æ sakændæræyor. Bir defada yüz çevirirler, Allah’æn
Ñeriat’æ ile hükmolunmaktan sarf-æ nazar ederlerse, artæk din
olarak Æslam’æ kabul etmiyorlar demektir.
“Eåer yüz çevirirlerse bil ki, Allah, bir kæsæm günahlaræ
yüzünden onlaræ cezalandærmak istiyor. Ænsanlaræn çoåu
gerçekten fasæktærlar.”
Yüz çevirirlerse, senin elinden bir ñey gelmez. Bu, Allah’æn
hüküm ve Ñeriat’æna tam bir ñekilde sarælmaktan seni fitneye
düñürmesin. Onlaræn yüz çevirmeleri, senin gücünü kærmasæn
ve durumunu deåiñtirmesin. Onlar, bir kæsæm günahlaræ
yüzünden Allah’æn kendilerini cezalandærmasæ için yüz
çeviriyorlar. Bu yüz çevirmenin kötü neticesini bizzat kendileri
görecekler. Ne sen, ne Allah’æn din ve Ñeriat’æ, ne de o dine
sarælan müslümanlar bundan zarar görmeyecekler... Sonra
bu, beñerin deåiñmez bir tabiatædær: “Ænsanlaræn çoåu
gerçekten fasæktærlar.” Onlar doåru yoldan ayrælær ve sapætærlar.
Çünkü onlar, böyledir... Bu meselede senin elinden bir ñey
gelmediåi gibi, Ñeriat’æn da bunda bir günahæ yoktur! Onlaræn
doåru yola gelmelerine imkân yoktur!
Bununla beraber Æslam, mü’minin ruhuna ñeytanæn nüfuz
edebileceåi bütün delikleri kapatæyor. Çeñitli ñartlar altænda
çeñitli gayeler için bu Ñeriat’æn herhangi bir hükmünü terke
yol açacak her türlü hüccet ve sebeplerin önünü alæyor.
Sonra insanlaræ, yollaræn ayrælæñ noktasænda durduruyor... Ya
Allah’æn hükmü... Ya da cahiliyetin... Bu iki ñækkæn ortasæ
yoktur!.. Ya yeryüzünde Allah’æn hükmü kaim olacak, beñerî
hayatta O’nun Ñeriat’æ uygulanacak, beñer hayatæna O’nun
nizamæ yön verecek... Veya cahiliyet hâkim olacak, arzu ve
heveslerin prensibi uygulanacak, beñer hayatæna kulluk ve
kölelik nizamæ yön verecek. Hangisini istiyorsunuz?..
CAHÆLÆYETÆN HÜKMÜ:
“Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir
millet için Allah’dan daha iyi hüküm veren kim vardær?”
Cahiliyetin gerçek manasæ, bu ayette tesbit ve tahdid
ediliyor. Cahiliyet, insanæn insana hükmetmesidir. Çünkü
o, kullaræn kullara kulluåudur... Allah’æn kulluåundan
uzaklañmaktær... O’nun uluhiyetini reddetmektir. Allah’æ bærakæp
bazæ insanlaræn uluhiyetini kabul etmek ve onlara kul olmaktær.
Bu ayete göre cahiliyet, muayyen bir zamana mahsus
deåildir. O, bir durum, bir vaziyettir. Bu durum, dün mevcut
olduåu gibi, bugün de, yaræn da olur. Æñte o zaman, Æslam’a
karñæ olarak o, cahiliyet ismini alær.
Ænsanlar, ya Allah’æn Ñeriat’æ ile hükmederler, onu kabul
edip kendilerini ona teslim ederler ve Allah’æn dinine
girerler... Veya kul yapæsæ bir sistemi tatbik ederler, onu
kabul ederler ve cahiliyet bataklæåæna düñerler. Onlar,
kimin hükmünü tatbik ediyorlarsa, onun dinindedirler,
Allah’æn deåil!.. Cahiliyet hükmünün arandæåæ yerde
Allah’æn hükmü aranmaz. Ælahî Ñeriat’æn terkedildiåi yerde
cahiliyet prensibi bulunur ve yañanan hayat da, cahiliyet
hayatæ olur.
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ burasædær. Allah insanlaræ bu
noktada durdurur, sonra muhayyer bærakær.
Sonra cahiliyet hükmünü arayanlara inkâræ, fakat Allah’æn
hükmünün üstünlüåü için takriri bir sual serdediliyor:
“Yakinen bilen bir millet için Allah’dan daha iyi hüküm
veren kim vardær?”
Evet!.. Allah’dan daha iyi hüküm veren kimdir?
Ænsanlar için nizam vazetmek ve onlara hükmetmek iddiasæna
kalkæñanlar, Allah’æn nizamændan daha hayærlæ bir nizam, O’nun
hükmünden daha mükemmel bir hüküm meydana getirebilirler
mi?..
Hangi deli, böyle büyük bir iddiayæ sürdürebilir?..

Ænsan; insanlaræ, insanlaræn yaratæcæsændan daha iyi tanædæåænæ
iddia edebilir mi?.. Ænsanlara, insanlaræn Rabb’inden daha
merhametli olduåunu söyleyebilir mi?.. Ænsanlaræn faydasænæ
insanlaræn ilahændan daha iyi bildiåini ileri sürebilir mi? Son
Ñeriat’ænæ ve son Peygamberi’ni gönderen, onu
peygamberlerin sonuncusu, risaletini risaletlerin sonuncusu,
Ñeriat’ænæ da ebedî kælan Allah’æn, ñartlaræn deåiñeceåini,
ihtiyaçlaræn yenileceåini, karæñæklæklaræn vuku bulacaåænæ
bilmediåini iddia edebilir mi?.. Gönderdiåi Ñeriat’ta bunun
hesabænæ yapmadæåænæ, bu durumun o zaman ona gizli olup (!)
son zamanlarda insanlaræn bulduåunu söyleyebilir mi?
Allah’æn Ñeriat’ænæ hayattan uzaklañtæran, onun yerine
cahiliyet hükmü ve Ñeriat’ænæ ikame eden; kendi arzusunu
veya herhangi bir milletin arzusunu veya herhangi bir beñer
neslinin arzusunu, Allah’æn hüküm ve Ñeriat’ænæn üstüne çækaran
insanlar, bunu diyebilirler mi?..
Evet, bunu diyebilirler mi?.. Özellikle müslüman olduklarænæ
iddia eden insanlar, böyle bir iddiada bulunabilirler mi?..
Ñartlar?.. Karæñæklæklar?.. Ænsanlaræn isteksizliåi?.. Düñman
korkusu?.. Bütün bunlar, Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir?..
O, müslümanlara, aralarænda ilahî Ñeriat’æ ikame etmelerini,
O’nun nizamæna uymalarænæ, indirdiåi hükümlerin bir kæsmændan
vazgeçmemelerini emrediyor?..
Geçici ihtiyaçlaræn, yenilenen durumlaræn, ekseriyet hallerinin
istiabændan Allah’æn Ñeriat’æ kusurlu mudur?.. Bütün bunlar,
Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir?.. Buna raåmen O insanlaræ
sakændæræyor ve ñiddet gösteriyor...
Müslüman olmayan insan, dilediåini söyleyebilir... Ama ya
müslüman?.. Yahut müslüman olduåunu iddia eden?.. Bütün
bunlaræ söyler de, yine de müslüman kalabilir mi?..
Æslam’æn bir zerresini üzerinde tañæyabilir mi?..
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ... Orada herkes ihtiyaræna
sahiptir... Orada münakaña ve mücadeleye lüzum yok.
Ya Æslam, ya cahiliyet!.. Ya iman, ya küfür!.. Ya Allah’æn
hükmü, ya cahiliyetin hükmü!..
Allah’æn indirdikleri ile hükmetmeyenler, kâfirlerdir,
zalimlerdir, fasæklardær... Allah’æn hükmünü kabul
etmeyenler, mü’min deåildirler.
Bu mesele, müslümanæn vicdanænda kesin ve açæk bir
ñekilde yer etmelidir. Kendi zamanænda, insanlara onun tatbiki
hususunda tereddüde düñmemelidir. Bu hakikatæn
muktezasæna, dost ve düñman herkese icra edilen bu
tatbikatæn neticesine teslim olmalædær.
Bu mesele, bir müslümanæn vicdanænda kesinlik derecesine
ulañmazsa, o insanæn düzeni bozulur, nizamæ karæñær...
Vicdanænda hak ve batælæ tefrik edemez. Doåru yolda tek adæm
bile atamaz... Bu meselenin gizli kalmasæ veya bütün
insanlaræn ruhlaræna sindirilmesi normal ise de, onu gizli bærakæp
da müslüman olmak, bu büyük vasfa sahip olmak isteyenlerin
ruhlaræna zerk edilmemesi asla normal deåildir.
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