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

- 8 Bazæ kiñilerin kemalistlere cesaret vermiñ olmalaræ:
Bu bañlæk altænda geçen sayæda bir yazæ neñretmiñtik.
Ve bu arada “Günümüzün Tevhid ehlini haricilere
benzetme, Maide ayetlerini Ehl-i Kitab’a tahsis etme
hatadær” demiñtik. Æñte bugünden itibaren bu hususun
açæklamasænæ yapacaåæz:
“Hariciler” kimlerdir? Æñte bu sualin cevabænæ aræyalæm:
Haricîler, Æslam’æn sekiz itikadî mezheblerinden biridir.
“Sæffîn” denilen yerde Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin arasænda
cereyan eden savañ esnasænda vuku bulan meñhur
“Hakem” hadisesi neticesinde ortaya çækmæñ ve daha
sonralaræ geliñmiñtir. Bunlar önce Hz. Ali’yi hakem
tayinine ve belirli bir hakemi kabule zorladæklaræ halde,
daha sonra hakeme bañvurmayæ büyük bir günah
saymæñlar ve Hz. Ali’nin iñlemiñ olduåu bu günahtan
dolayæ tevbe etmesini istemiñlerdir. Çünkü, onlara göre
Hz. Ali, hakem hadisesini kabul etmekle küfre gitmiñ
oluyordu. Kendileri de bu hadiseyi kabul etmeleriyle
kâfir olduklarænæ kabul ettiklerinden ötürü tevbekâr
olduklarænæ itiraf ediyorlardæ.
Haricî færkalarænæn müñterek vasæflaræ:
Bunlar zamanla birçok kollara ayrælmæñlardær. Fakat
bunlar arasænda müñterek vasæflar vardær. Birkaçæna iñaret
edelim:
1- Hariciye mezhebine mensub olanlar, her günah
iñleyenin kâfir olduåu görüñündedir. Bunlar, bu hususta
büyük-küçük dememiñ, hepsini tekfir etme yoluna
gitmiñlerdir.
2- Haricîler, ayetlerin tahlil ve tefsirine gitmemiñler,
zahirine göre hüküm ve karar vermiñlerdir.
3- Haricîlerin tekfir ettikleri kiñiler, günümüz dünyasænæn
kemalistleri ve benzerleri gibi Ñeriat’a karñæ çækanlar ve
Ñeriat’æ kaldæræp yerine kendi kafalaræna göre kanunlar
getirenler deåil, Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Ñeriat’a karñæ
hürmetkâr olan ve fakat Ehl-i Sünnet’in tesbitine göre
kendilerini küfre götürmiyecek derece günah sahibi
olanlardær.
4- Ehl-i Kitab, yahudilerle hæristiyanlardær. Kur’an
tabiriyle bu iki sænæf insana “Ehl-i Kitab” ismi verilir.
5- Maide ayetlerinin muhatab aldæklaræ sadece Ehl-i
kitab mædær yoksa ayetler bütün ümmetlere ñamil midir?
Cevabænæ añaåæda göreceåiz.
6- Günümüzün ñirk ehli, kemalistlerle particilerdir.
7- Tevhid ehli ise kamalizmi de particiliåi de reddeden,
bu iki zihniyeti de ñirk sayan, Ehl-i Sünnet’e baålæ, asla
taviz vermeyen ve daima kaynaklara baålæ kalæp muaræz
ve muhaliflerine meydan okuyan, onlaræ susturan bir
kuruluñtur ki, “Ümmetimin içinden kæyamete kadar
bir taife eksik olmæyacaktær ki, onlar hak üzere olup
hak yolda devam edeceklerdir; muaræz ve muhalifleri
onlara zarar vermiyecektir...” ñeklinde varid olan
Peygamber (s.a.v) hadisiyle tarif edilen muarreflerdir.
Ve yine bu kuruluñtur ki, Maide, 44, 45 ve 47. ayetlere,

tefsirlere de bakarak, Mehmet Kærkæncælar gibi,
kemalistlerin ve particilerin adeta avukatlæåænæ yapan
zamâne hocalaræ gibi deåil; keza, her günah iñleyeni
tekfir eden, tekfir etme yoluna giden hariciler gibi de
deåil; Ehl-i Sünnet ulemasænæn yolunu takib ederek,
hakka hak, batæla da batæl diyen ve bu noktadan hareket
ederek, ne Haricîler gibi ve ne de Kærkæncælar gibi ifrat ve
tafride kaçmamæñ ve bu arada mezkur ayet-i kerimelerin
ve Yusuf, 40, Ñura, 10 æñæåæ altænda yürüyerek
“Hâkimiyyetin, kayætsæz ve ñartsæz milletindir”
demenin ñirke gitmenin alameti, “Hâkimiyyet, kayætsæz
ve ñartsæz Allah’ændær” demenin ise, Tevhid akidesinin
ayrælmaz bir parçasæ olduåuna inanmæñ kiñiler olarak,
kemalistlerin de particilerin de Maide, 44, 45 ve 47.
ayetlerinin muhatablaræ arasænda olup kâfirlerin,
zalimlerin, fasæklaræn ta kendileri olduåunu dolayæsæyle
bir ñirk çatæsæ altænda toplanæp birer müñrik olduklarænæ
söylüyor ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!..
Cahiliyyet hükmü:
“Onlar cahiliyyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen
bilen bir millet için Allah’tan daha güzel hüküm
veren kim vardær?” (Maide, 50)
Cahiliyyetin gerçek manasæ, bu ayette tesbit ve tahdit
ediliyor. Cahiliyyet insanæn insana hükmetmesidir. Çünkü
o, kullaræn kullara kulluåudur, Allah’æn kulluåundan
uzaklañmadær... O’nun uluhiyyetini reddetmedir... Allah’æ
bærakæp, bazæ insanlaræn uluhiyyetini kabul etmek ve
onlara kul olmaktær.
Bu ayete göre cahiliyyet, muayyen bir zamana mahsus
deåildir. O, bir durum ve bir vaziyyettir. Bu durum dün
mevcut olduåu gibi, bugün de yaræn da mevcut olabilir.
Æñte o zaman, Æslam’a karñæ olarak o, cahiliyyet ismini
alær.
Ænsanlar, ya Allah’æn Ñeriat’æyla hükmederler, onu kabul
edip kendilerini ona teslim ederler ve bu suretle Allah’æn
dinine girerler veya sabit kadem olup istikrar bulurlar
veyahut da kul yapæsæ bir sistemi tatbik ederler ve
cahiliyyet bataklæåæna düñerler. Elhasæl insanlar kimin
hükmünü tatbik ediyorlarsa onun dinindedirler; Allah’æn
deåil!.. Bir bañka ifade ile; Cahiliyyet hükmünün arandæåæ
ve tatbik edildiåi yerde Allah’æn hükmü artæk aranmaz,
terk edilmiñ olur. Ve buna mukabil ilahî Ñeriat’æn terk
edildiåi yerde cahiliyyet hükmü bulunur ve yañanan
hayat da cahiliyyet hayatæ olur.
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ burasædær. Allah, insanlaræ bu
noktada durdurur ve sonra serbest bærakær. Sonra
cahiliyyet hükmünü aræyanlara inkârî, fakat Allah’æn
hükmünün üstünlüåü için takrirî bir sual serd ediliyor:
“Yakænen bilen bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm
veren kim vardær?”
Evet; Allah’tan daha iyi hüküm veren kimdir? Ænsanlar
için nizam vaz etmek ve onlara hükmetmek iddiasæna
kalkæñanlar, Allah’æn nizamændan daha hayærlæ bir nizam,
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O’nun hükmünden daha mükemmel bir hüküm
meydana getirebilirler mi?.. Hangi deli, böyle bir iddiayæ
sürdürebilir?..
Ænsan; insanlaræ, insanlaræn yaratæcæsændan daha iyi
tanædæåænæ iddia edebilir mi? Ænsanlara, insanlaræn
Rabb’inden daha merhametli olduåunu söyliyebilir mi?
Ænsanlaræ insanlaræn faydasænæ insanlaræn ilahændan daha
iyi bildiåini ileri sürebilir mi? Son Ñeriat’ænæ ve son
Peygamber ’ini gönderen onu peygamberlerin
sonuncusu, risaletini risaletlerin sonuncusu. Ñeriat’ænæ
da ebedî kælan Allah’æn ñartlaræn deåiñeceåini, ihtiyaçlaræn
yenileneceåini, karæñæklæklaræn vuku bulacaåænæ bilmediåini
iddia edebilir mi? Gönderdiåi Ñeriat’la bunun hesabænæ
yapmadæåænæ, bu durumun o zaman ona gizli olup (!)
son zamanlarda insanlaræn bulduåunu söyliyebilir mi?
Allah’æn Ñeriat’ænæ hayattan uzaklañtæran onun yerine
cahiliyyet hükmünü ikame eden kendi arzusunu veya
herhangi bir milletin arzusunu veya herhangi bir beñer
neslinin arzusunu, Allah’æn bütün 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 insanlaræn isteksizliåi, düñman
korkusu bütün bunlar Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir?
O, müslümanlara, aralarænda ilahî Ñeriat’æ ikame
etmelerini, onun nizamæna uymalarænæ, indirdiåi
hükümlerin bir kæsmændan bile 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 müslüman kalabilir mi?
Æslam’æn bir zerresini tañæyabilir mi?
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ... Orada herkes ihtiyaræna
sahiptir. Orada münakaña ve mücadeleye lüzum yok!..
Ya Æslam, ya cahiliyyet; ya iman, ya küfür! Ya Allah’æn
hükmü, ya cahiliyyetin hükmü!.. Allah’æn indirdikleri ile
hükmetmiyenler kâfirdirler, zalimdirler, fasæktærlar!..
Allah’æn hükmünü kabul etmiyenler mü’min deåildirler...
Bu mesele, müslümanæn vicdanænda kesin ve açæk
ñekilde yer etmelidir. Kendi zamanænda insanlara tatbiki
hususunda tereddüte düñmemelidir. Bu hakikatæn
muktazasæna dost ve düñman herkese ilan edilen bu
tatbikatæn neticesine teslim olmalædær.
Bu mesele, bir müslümanæn vicdanænda kesinlik
derecesine ulañmazsa, o insanlaræn güveni bozulur,
intizamæ karæñær... Vicdanænda hak ve batælæ tefrik edemez,
doåru yolda tek adæm bile atamaz...
Hülâsa: Beñerî kanunlar haysiyet ve ñeref kæræcæ olduåu
gibi, insanæ kula kul yapar. Allah kanunlaræ ise, insanlaræ
yaratanæna kul yaparak, onun haysiyet ve ñerefini daha
yükseltir.
“Zad'ül-Mesir fi Ælmi Tefsir” adindaki tefsir sahibi,
Maide Suresi´nin bu ayetlerinin tefsirinde çeñitli
görüñleri serdettikten sonra, ñöyle diyor:
“Allah’æn indirdiåi hükümleri red ve inkâr ederek bañka
kanunlarla hüküm verirse yahudiler gibi, kâfir olur. Red
ve inkâr etmiyerek særf heva ve hevesine uyarak Kur’an
kanunlaræyle hükmetmezse, kâfir olmazsa da zalim ve

fasæk olur.”
“Allah’æn gönderdiåi kanunlaræ inkâr ederse, o
muhakkak kâfir olmuñtur. Fakat bir kimse, Allah’æn
kanunlarænæ kabul ve ikrar ettiåi halde onlarla
hükmetmezse fasæk ve zalim olur,” ñeklinde Æbn-i
Abbas’tan yapælan bir rivayette de müfessirinin bu
tefsirini teyid etmektedir.
Tefsir-i Taberi’de ñöyle deniliyor: Red ve inkâr ederek,
Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse, o, Allah’æ
inkâr etmiñ sayælær, yani kâfir olur. Æbn-i Abbas’æn dediåi
gibi, bu neye benzer? Allah’æn peygam-berlerinin peygamberliåini bildikten sonra red ve inkâr etmeye benzer.
Tefsir-i Kurtubi’de, Æbn-i Mesud ve Hasan’dan naklen
ñöyle diyor:
Bu ayetler, ister müslüman olsun, ister yahudi olsun,
isterse kâfir olsun, Allah’æn indirdiåi hükümlerle
hükmetmezse kâfir olur. Allah’æn indirdiåinin hilafæna
hükmetmenin günah olduåuna inanarak hükmederse
fasæklardan olur.
Æsmail El-Kadæ, Ahkâmül Kur’an adlæ eserinde ñöyle
diyor: “Bu üç ayetin zahiri ñunu gösteriyor: Müslümanlardan her kim yahudilerin yaptæåæ gibi yaparsa, yani
Allah’æn hükümlerine muhalif hükümler icad ederse ve
o hükümleri bir din gibi, kabul ederse, yahudiler
hakkændaki cezaya onlar da çarpælær. Vehbi Efendi’nin
“Hülâsatül Beyan” ismindeki tefsirinde, bu mevzularla
ilgili bazæ bölümleri sadeleñtirerek buraya alæyoruz:
“Ayet, ilahî hükümlere razæ olmæyanlaræn kâfir
olduklarænæ, zina edenler hakkænda sarih hükmü
deåiñtiren yahudilerin de kâfir olduklarænæ beyan
etmektedir. Binaenaleyh, Allah’æn indirdiåi ahkâm ile
hükmetmeyip deåiñtirenlerin mü’min hükmüne layæk ve
müstehak olmadæklarænæ beyanla ilahî hükümleri
deåiñtirmenin pek aåær olduåuna iñaret olunmuñtur. Bu
ayetin zahirine nazaren fasækæn kâfir olmasæ lazæm gelir.
Zira fasæk irtikâb ettiåi fæsækda ilahî hükümlerin hilafænæ
seçmiñtir, demekle Haricî mezhebi fasækæn küfrüne bu
ayetle istidlal etmiñ ise de Fahri Razi’nin beyanæ vechiyle
onlara ñöyle cevap verilmiñtir: Gerçi fasæk, fæskiyle Allah
kanunlarænæn hilafænæ irtikab etmiñ ise de, bu dilinde ve
zahirde olup kalbiyle o hükümlerin hak olduåunu tasdik
ve iñlediåi fæskæn günah olduåuna inandæåændan kâfir
olmaz. Çünkü, küfür, hak olan hükümleri kalbiyle inkâr,
diliyle reddetmektir. Fasæk ise, kalbiyle tasdik ettiåi için
yine mü’mindir. Fakat inanmakla beraber ñer ’î
hükümlerin hilafæna hükmetmek de diåer günahlaræ
iñlemek kabilindendir. Ñu halde ayet-i celile’nin hükmü,
bil külliye inkâr ve reddetmekle beraber hilafiyle
hükmederse, iñte o zaman kâfir olur, demektedir. Bu
ayette bir çok tevcihler varsa da asah olan tevcih budur.
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