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

- 9 Ebüssuud Efendi’nin tefsiriyle Fethülbeyan’da beyan
edildiåine göre Allah’æn indirdiåi hükümlerle istihfaf veya
istihlal veya inkâr ederek hilafiyle yani bañka kanunlarla
hüküm vermek küfürdür. Yani hüküm veren kâfir olur.
Ancak hak olduåunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmekle
beraber hilafæna hüküm vermekle kâfir olmaz. 45. ayetin
tefsirinde: Birinci ayette Allah’æn inzal ettiåi kanunlarla
hükmetmiyenlerin yaratanlaræna karñæ kusur iñlediklerine
binaen kâfir olduklaræ ve bu ayette de Allah’æn kanunlariyle
hükmetmiyenlerin de nefislerine zulmettikleri için zalim
olduklaræ beyan buyrulmuñtur.
Bu surede Allah’æn hükümleriyle hükmetmeyenler üç
yönden tavsif edilmektedir: Birincisi kâfir olmak, ikincisi
zalim olmak, üçüncüsü de fasæk olmaktær...
Bazælaræ da birinci ayet Allah’æn hükümlerini inkâr ederek
hilafæna hükmedenler, ikinci ayet yahudiler, üçüncü ayet de
hæristiyanlar hakkænda nazil olmuñtur, demiñlerse de daha
doåru olan ayetlerin hükümleri geneldir. Çünkü itibar, lafzæn
umumunadær.
Hamdi Yazær, „Hakk Dini Kur’an Dili“ adlæ tefsirinde Maide
Suresi´nin 47. ayeti ve daha önce geçen ayetleri
açæklarken ñöyle diyor:
„Ya Allah’æn hükmüne iman ettiåi halde o hükümden
harice çækmæñ ise günahkâr bir fasæktær. Veya onu kalben de
tanæmamak veya istihfaf etmekle imandan çækmæñ fasæk bir
kâfirdir. Ve her iki halde de fasæk cezasæna müstehaktær.
Binaenaleyh, Tevrat’a uygun hükmü kabul etmiyen
yahudiler, Æncil’e uygun hükmü kabul etmiyen hæristiyanlar,
kendi nazarlarænda ve inançlarænda dahi zalim veya fasæk
veya kâfirdirler veya hepsidirler. Kezalik, bunlara
benziyenler de bunlar gibidirler. Küfürleri Allah’æn
kanunlarænæ inkâr veya hafife almalarændan, zulümleri,
hakkæn ölçüsü olan Allah hükümlerini atæp bañka kanunlarla
hükmetmelerinden, fasæklæklaræ da haktan huruç
etmelerinden dolayædær.
Eski Diyanet Æñleri bañkanlarændan Merhum Ömer Nasuhi
Bilmen, „Kur’an-æ Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve
Tefsiri“ isimli tefsirinde Maide Suresi´nin 44. ayetinin
tefsirinde „... Æñte Tevrat’taki hükümleri kasden taåyir ve
tebdil etmiñ olanlar hakkænda böyle bir ilahî tehdit tecelli
etmiñ bulunmaktadær.“
Maide ayetlerini bir de Tefsir-i Kebir’den dinleyelim:
Allah Teala ñöyle buyurdu:
„Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse iñte onlar
kâfirlerin ta kendileridir.“ (Maide, 44)
Burada iki mesele var: Birinci mesele; bu kelamdan
maksat, Allah’æn hükümlerini tebdil ve tahrif eden
yahudileri tehdittir. Çünkü onlar, Tevrat’ta mensus bir
hükmü inkâr ettiler ve dediler ki, bunu tatbik etme bize
vacib deåildir. Tæpki kemalistlerin bir kæsmænæn dediåi gibi.
Bunlar, alelætlak kâfirdirler: Æman ismini alamazlar; Ne
Musa’ya, ne Æsa’ya ve ne de Muhammed’e (salât ve
selam üzerlerine olsun!).

Ækinci mesele: Hariciler dediler ki: „Kim Allah’a isyan
ederse kâfir olur.“ Fakat imamlaræn cümhuruna göre
böyle deåildir. Kebiyre sahibi bile tekfir edilemez. Hariciler,
bu ayetle istidlal ederek dediler ki, „Kim Allah’æn
indirdiåinin gayræsæyle hükmederse o kâfir olmuñtur.
Her günah iñleyen de Allah’æn hükmünün gayrisiyle
hükmetmiñtir. O halde küfre gitmiñtir.“
Kelamcælar olsun, müfessirler olsun, bunlaræn ñüphelerini
gidermek üzere meseleyi muhtelif yönlerden ele aldælar:
1- Bu ayet yahudiler hakkænda nazil olmuñtur.
Binaenaleyh, bunlara mahsustur. Müfessir diyor ki, bu
zayæftær. Çünkü, itibar lafzæn umumunadær; sebebin
hususuna deåil.
2- Kimileri, bu itiraza cevab mahiyyetinde ñöyle dediler:
Ayetle murad, isimleri zikredilenlerdir ve onlara mahsustur.
Bu da zayæftær. Zira „Allah’æn indirdikleriyle hükmet-miyenler,
kâfirlerin ta kendileridir“ kavlinde men-i ñartiyye vardær,
umum ifade eder.
3- Bu hüküm, yahudilere tahsis edilemez. Çünkü, bu
nass üzerine ziyadedir. Bu ise caiz deåildir.
4- Ata da ñöyle der: Bu, küfür altænda bir küfürdür.
5- Tavus’un ifadesi de ñöyle: Bu dinden çækaran bir küfür
deåildir. Allah ve ahireti inkâr gibi deåildir. Sanki bunlar, bu
ayeti küfran-i nimete hamletmiñlerdir. Yoksa bu dinde bir
küfür deåildir. Bu da zayæftær. Zira küfür mutlak olarak
zikredildiåi zaman, maksad dindeki küfürdür.
6- Æbn-i Anbari’nin tefsiri de ñöyle: Allah’æn indirdikleri
ayetlerle hükmetmemek, demek, kâfirlerin yaptæklaræ iñlere
benzemek, demektir. Bu da zayæftær. Zira bu, zahirin
hilafæna gitmektir.
7- Abdülaziz b. Yahya da ñöyle der: „Bima
enzelellahü“deki „Ma“ kelimesi umum ifade eden bir
sæåadær. „Allah’æn indirdikleriye hükmetmiyenler“
cümlesinin manasæ „Allah’æn indirdiklerinden her birinin
zæddiyle hükmetme“ demektir. Cüz’i meselede
hükmedenlerin hükmü fasæklæktær. Bu da ameldedir. Ætikadda
ve ikrarda ise verdiåi hüküm Kur’an’a muvafæktær. Bu da
zayæftær. Zira o zaman, bu tehdit yahudilere ñamil olmaz.
Çünkü onlaræn muhalefetleri genelde recim mevzuundadær.
Öyle ise, bu ñekildeki tefsir de nazar-i itibara alænmaz.
8- Ækrime’nin tefsiri ise ñöyle: „Allah’æn indirdikleriyle
hükmetmiyenlerden murad o kimselerdir ki, diliyle de
kalbiyle de inkâr edenlerdir. Yoksa o hükmün, Allah’æn
hükmü olduåunu kalbiyle kabul, diliyle ikrar ederse ve
fakat Allah’æn indirdiåinin zæddæyle hükmederse bu ayetin
ñümulüne girmez. Æñte sahih olan cevab budur. Allah daha
iyisini bilir.
Bütün bunlar, cümhurun haricilere verdiåi cevabtær.
Hülâsa:
Maide Suresi´nin 44, 45 ve 47. ayet-i kerime’lerinde,
yapælan tevil ve tefsirlerde ñu üç mesele mühimdir:
Bunlardan birinde ihtilaf, diåerlerinde ittifak vardær.
a) Æhtilaf vaki olan mesele ñu: Bu ayetler, kimi âlimlere
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göre yahudiler ile Nasraniler hakkænda nazil olmuñ ve
onlaræ, Tevrat ve Æncil’e göre hüküm vermeme hallerini
tasvir etmiñ, bu yönden onlaræn kâfir, zalim ve fasæk
olduklarænæ ifade etmiñtir. Kimi âlimlere göre de ayetlerin
hükümleri geneldir; bütün ümmetlere ñamildir.
b) Ættifak vaki olan meseleler:
1- Red ve inkâr ederek veya beåenmiyerek veya yetersiz
görerek veya alay ederek veya hafife alarak veya
isabetsiz görerek veya çaåæn gereklerine uymaz diyerek
veya bizi geriye götürür veya zamanæ geçmiñtir diyerek
veya din, dünya ve devlet iñlerine karæñmaz diyerek...
Kur’an kanunlariyle hükmetmiyenler kâfir olur.
2- Ænandæåæ ve kabul ettiåi, yegâne güzel ve hak bilip
yegâne isabetli ve onunla hükmetmenin yine Kur’an’æn
emri olduåuna inandæåæ halde Kur’an kanunlariyle deåil,
bañka hüküm ve kanunlarla hüküm ve karar verenler kâfir
olmazlarsa da zalim ve fasæk olduklarænda ñüphe yoktur.
Buraya bir mesele daha ilave edelim:
Sahih olan kavle göre, önceki ümmetlere gelmiñ olan
ñer’î hükümler, neshedilmediåi halde Kur’an ve sünnet’te
anlatældæklaræ taktirde bizim de hakkæmæzda hükümdür,
Ñeriat’tær. Bu itibarla, yukarædaki ayetlerin ifade ettikleri
hükümler, bizim hakkæmæzda da geçerlidir. Yani ayetler,
yahudiler ile Nasraniler hakkænda nazil olmuñ olsalar bile
Ümmet-i Muhammed olan bizleri de aynæ ñekilde
baålamaktadær.
Katmerli kâfirleñme:
Sistem olarak, Ñeriat’la hükmetmeyi terk etmek;
Ñeriat’æn hilafæna sistem halinde kanun koymak ve Ñeriat’æn
devlet olmasænæ isteyenleri sistemli bir ñekilde özel
mahkemelerle suçlu sayæp mahkum etmek; üç katmerli
kâfirleñme, zalimleñme ve fasæklañma deåil midir?!.
Æñte Kemal ve kemalistlerin durumu bu; demokratlarænæ
durumu bu; keza particilerin durumu bu!.. Namaz kælsalar
da!..
Neden? Çünkü bunlar, Ñeriat sistemine muhalif olup
„Sur duvaræ“næn solunda særalanan ñeytanî sistemlere
baålædærlar!
Önemine binaen meseleyi tekrar edelim:
„Æslam’æn Temel Hükümleri“ kitabændan aldæåæm
bölümün (b) bendinde de kaydettiåim gibi, „Red ve inkâr
ederek...“ Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, kâfir olur;
ñayet inandæåæ ve kabul ettiåi, yegâne hak bilip güzel
gördüåü halde... Kur’an kanunlariyle deåil de bañka
kanunlarla hükmederse, kâfir olmasa da zalim ve fasæk
olmasænda ñüphe yoktur, demiñtik. Ve umumiyetle
tefsirlerde mesele böyledir!..
Ñimdi bir mesele daha var. O da ñu:
Hâkim; Ñeriat kanunlariyle hükmetmediåi takdirde sahib
olduåu niyyet ve akide ne idi? Ñeriat’æ tasdik ve tasvib
ettiåi halde mi yoksa red ve inkâr ettiåi halde mi hüküm ve
karar vermiñtir. Hangisi? Yani (b) bendinin birinci bölümüne
mi giriyor, yoksa ikinci bölümüne mi? Æñte bu noktanæn
tesbiti mühim!
Bundan sonra ñæklaræ tafsil ve tahkik edelim:
1- Hilafæna hükmettiåi mesele; Ñeriat’æn sadece bir veya
birkaç meselesidir. Ve aynæ zamanda hükmeden mâlum bir
ñahæstær. Müslümanæn zahiri halini nazar-i itibara alarak
diyebiliriz ki, ikinci ñækka girer. Dolayæsæyle kâfir olmazsa
da zalim ve fasæk olmasænda ñüphe yoktur.
2- Ñayet sistem olarak Ñeriat’æn hilafæna hükmediyorsa,
yani hususiyle dünya ve devlet iñlerinde Ñeriat’la hükmet-

memeye dair prensip kararæ almæñlar, hatta bu kararæ yazælæ
metin haline getirmiñler; yani Ñeriat’æn hilafæna -Türkiye’de
olduåu gibi- anayasalar yapmæñlar, halkæn oyuna sunmuñlar
ve bu anayasalaræn metninde „Devletin; hukukî, kültürel,
siyasî, sosyal ve saire gibi herhangi bir meselesi dine
dayandærælamaz“ derlerse ve yine bu anayasaya istinadan
kanunlar yaparlarsa ve hele hele, Türkiye’de olduåu gibi,
bir taraftan Ñeriat’la hükmetmeyi suç sayæp idama kadar
cezalar tertip ederlerse ve bu cezalaræ verecek -yine
Türkiye’de olduåu gibi- Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi
özel mahkemeler kurarlarsa ve bilfiil bunlaræ icra safhasæna
koyarlarsa bunlaræ kâfirleñmekden, zalimleñmekten ve
fasæklañmaktan kim kurtarabilir? Hatta kemalistlerin bir
nev’i avukatlæåænæ yapan Kærkæncælar gibi hocalar da
kurtaramazlar! Niye? Çünkü artæk bunlar kâfir olmuñlardær,
müñrik olmuñlardær, zalim ve fasæk olmuñlardær! Hem de
katmerlisi olarak; yani üç yönden:
1- Allah’æn indirdiåi ayetlerle hükmetmediklerinden,
sistem olarak!..
2- „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“
ñeklindeki ñirk ve küfür sözünü alenen ve bütün bir
dünyaya ilan ederek, anayasalar yapmalaræ ve milletin
oylaræna takdim ederek oy verenleri de kendileri gibi
müñrik yapmæñlardær. Çünkü, milletin oyuna sunmaktaki
gaye bir taraftan hazærlanan anayasanæn muhtevasænæ kabul
ve tasdik ederken bir taraftan da ñunu kabul, tasdik ve
tercih ettirmiñ oluyorlar:
Ey millet! Ortada iki anayasa var! Biri, Allah’æn gönderdiåi
ve indirdiåi Kur’an anayasasæ, Ñeriat anayasasæ, diåeri de
bizim hazærladæåæmæz anayasa! Siz hangisini
beåeniyorsunuz; hangisini kabul ve tercih ediyorsunuz?
Evet diyenler kemalistlerin yaptæåænæ beåenmiñ, kabul ve
tasdiklemiñ, dolayæsæyle Kur’an’æ ve Ñeriat’æ reddetmiñ
oluyorlar. Böylelerinde artæk din kalær mæ? Nikâh kalær mæ?
Buna kim „Hayær!“ diyebilir?!.
3- Sistem olarak cezalar tertib etmeleri; yani „Biz,
Allah’æn Ñeriat’ænæ istiyoruz, Onun devlet olmasænæ istiyoruz;
sizin yaptæåænæz anayasalar ve o anayasalara istinaden
çækardæåænæz kanunlar, birer ñirk kanunlarædær!.. Binaenaleyh,
biz bunlaræ kabul edemeyiz!..“ diyenleri, idama kadar giden
cezalarla cezalandærmalaræ ñirk deåil midir? Kâfirleñme
deåil midir? Zalimleñme ve fasæklañma deåil midir? Buna
kim „Hayær!“ diyebilir?!.
„Hâkimiyyet“ mevzuunda artæk kimsenin en ufak
ñüphesi kalmasæn diye bañka ifadelerle tekrar etmek
istiyoruz:
Æslam Dini; önce Kelime-i Ñehadet’le bañlar. Kelime-i
Ñehadet ise iki ñeyden ibaret: Bunlardan biri, Allah’æn
birliåine ñehadet, diåeri ise Hazreti Muhammed’in Allah’æn
kulu ve Resulü olduåuna ñehadettir. Sonra Hz.
Muhammed’in, Allah tarafændan getirdiåi ve haber verdiåi
her ñeyi kabul, tasvib ve tasdik etme; hak bilip hürmet
etme, razæ olup teslim olma! Kiñi, iñte bu akideyi ve bu
inancæ muhafaza ettiåi ve koruduåu müddetçe
müslümanlæåænæ devam ettirir. Sonra, „Eliyaze billah“ Allah
Resulü’nün getirdiåi ñeylerden birini red ve inkâr ettiåi
takdirde kâfir olur, mürted olur. Red ve inkâr ediñi, ister
açæk ifadesiyle olsun, ister fiil ve hareketiyle olsun,
deåiñmez!
Günümüz Æslam dünyasænæn bir çok beldelerinde yañayan
müslümanlaræn durumu budur! Ben de müslümanæm dediåi
ve Kelime-i Ñehadet getirdiåi halde ve hatta hacca gidip
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namaz kældæåæ halde, Peygamber (s.a.v.)’in getirdiåi ve
tebliå ettiåi Allah’æn ayetleriyle hükmetmezler! Hatta
bazælaræ daha da ileri gidip, bu kâfirliklerine ilaveten,
Allah’æn Ñeriat’ænæ terk edip onun yerine kendi kafalaræna
göre kanun vazeder ve onunla hükmederler. Æñte bu da
kâfirliklerine ikinci bir kâfirlik katmalarædær. Yani,
mahkemelerden Ñeriat nizamænæ kaldærærlar da kendilerinin
yaptæklaræ veya getirdikleri insan yapæsæ kanunlarla
mahkeme eder ve karar verirler.
Æñte bu suretle iki küfrü bir araya getirmiñlerdir. Bunlardan
biri Allah’æn Kur’an kanunlaræ ile hükmetmemeleri, diåeri de
onun yerine kafa yapæsæ kanunlar getirip onunla karar
vermeleri ve davalaræ halletmeleridir. Ve bu suretle
kendilerini Allah’æn yerine koyup „Rabb“ ilan etmiñ
olmalarædær.
Üçüncü bir kâfirlikleri daha var ki, o da Ñeriat’la
hükmetmek istemeyi ve hatta Ñeriat’æn sözünü etmeyi bile
suç sayæp katillere, canilere vermedikleri cezalaræ bu
müslümanlara vermeleridir. Hatta günümüzde olduåu gibi,
böylelerini terörist ilan etmeleri, bu isimle onlaræ basænda ve
yayænda teñhir ve tahkir etmeleridir. Æñte bu nedir? Ñeriat’a
düñman olduklarænæn bir ifadesidir; Kur’an’a ve Allah’a
düñman olmalarænæn bir ifadesi ve bir isbatædær.
Ñeriat’æ istemediklerinin delili:
Memleket idaresi kendi ellerindedir; kanunlar kendi
ellerindedir. Keza, kanunlar yapma ve kararlar çækarma
yine kendi ellerindedir ve her zaman istedikleri kanunlaræ
çækaræyorlar ve kararlaræ alabiliyorlar. Ve mea haza, Allah’æn
Ñeriat’iyle hükmetmezler, milletin, Ñeriat’æn hâkim olmasænæ
æsrarla istemesiyle birlikte!.. Eåer onlar Ñeriat’la
hükmetmek isteselerdi elbette hükmedebilirlerdi. Lakin
onlaræn meram ve maksatlaræ Ñeriat’la hükmetmemektir.
Halbuki kendilerinde irade gücü de vardær, kudret de vardær.
Eåer Allah’æn indirdiåi ayetlerle hükmetmek isteselerdi
pekâlâ yapabilirlerdi.
Ñayet, birisi çækæp ñöyle bir itirazda bulunursa:
„Onlaræn elinde ne var ki? Onlar emir kulu; ñark ve
garbæn kâfir devletleri, ne yapælmasænæ isterlerse onlar
onu yerine getirir ve onlara itaat ederler.“ Cevabæmæz
odur ki, devlet adamlaræ veya hâkimler böyle bir ñey
söylememektedirler; kendi aåæzlarændan bu kabil laflar
çækmamaktadær. Ve ñayet böyle bir ñeyi kendi aåæzlaræyle
ikrar ve itiraf ederlerse bu da kendilerinin küfrüne ayræ bir
delil teñkil etmektedir. Zira bu suretle küfre itaat etmekte
olduklarænæ ve dolayæsæyla Allah’æn indirdiåi ayetlerle
hükmetmedikleri ortaya çækmæñ olacaktær. Kur’an ñöyle der:
„Bu böyledir; Çünkü, onlar, Allah’æn indirdikleri
ayetlerden hoñlanmayanlara: (Hiç olmazsa) bazæ
hususlarda size itaat edeceåiz, dediler. Oysa Allah,
onlaræn gizlediklerini biliyor.“ (Muhammed, 26)
Allah Teala Hazretleri kitabænda ñunu beyan etmekte;
onlar, Peygamber’e gelen ayetlere inandæklarænæ ileri
sürmekte ise de hiç de öyle deåil, taåutun mahkemesine
kendileri gider ve bañkalarænæ da gitmeye zorlarlar. Yani bir
taraftan Allah’a ve O’nun kitabæna iman, bir taraftan da
taåutun mahkemesi! Birbirine tamamen ters düñen iki
hareket, ikisinin bir sinede ve bir gönülde barænmasæ ne
acaib ñey!.. Kur’an bu gerçeåi ñöyle anlatær:
„Ñunlaræ görmiyor musun, kendilerinin, sana
indirilene de ve senden öncekilere indirilene de
inandæklarænæ sanæyorlar da taåutun mahkemesine
bañvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkâr

etmeleri emredilmiñti. Ñeytan da onlaræ iyice
saptærmak ister. Onlara: ‘Allah’æn indirdiåine ve Peygamber’e gelin!’ denince, o münafæklaræn senden
büsbütün uzaklañtæklarænæ görürsün!“ (Nisa, 60-61)
Bañka ayet-i celile’ler de ñöyle:
„Onlar, derler ki, biz Allah ve Resulü’ne iman ettik,
itaat da ettik. Sonra onlardan bir færka yüz çevirir. Æñte
bunlar mü’min deåillerdir. Onlar aralarænda Allah ve
Resulü hükmetsin diye çaårældæklaræ zaman bir
kæsmænæn yüz çevirdiklerini görürsün! Eåer hüküm
kendi lehlerine olursa itaat ederek gelirler. Kalblerinde
bir hastalæk mæ var, yoksa ñüphe mi ettiler? Yoksa
Allah’æn ve Resulü’nün kendilerine
zulmedeceklerinden mi korkuyorlar? Hayær, onlar
zalimlerin ta kendileridir. Fakat (gerçek mü’minlere
gelince), aralarænda hükmetmek üzere Allah ve
Resulü’ne çaårældæklaræ zaman, sözleri ñu olur: ‘Æñittik
ve itaat ettik.’ Æñte bunlar var ya, kurtuluñ ve yükseliñe
erenlerin ta kendileridir.“ (Nur, 47-51)
Bir diåer ayette de Cenab-æ Hakk ñöyle buyurmaktadær:
„Hayær, aralarænda çækan anlañmazlækta onlar seni
hakem kabul edip, verdiåin hükümden içlerinde bir
burukluk hissetmeyip gerçekten teslim olmadækça
Rabb’ine yemin olsun ki, onlar iman etmiñ
olamazlar.“ (Nisa, 65)
Bu ve buna benzer daha nice ayetlerin æñæåæ altænda
yürüdüåümüz zaman ñuna ñahid oluyoruz:
Allah ve Resulü’nün hükümlerini kabul edip onlara bütünüyle teslim olma, imanæn ñartlarændandær: Bu olmadækça
iman sahih olmaz ve kabul görmez ve iñte böyle olanlar
müñrik olmuñ olur; namaz kælsalar da oruç tutsalar da!..
„Hahamlarænæ ve rahiblerini Allah’tan ayræ rabbler
edindiler, Meryem oålu Mesih’i de. Oysa kendilerine
yalnæz tek ilah olan Allah’a ibadet etmeleri
emredilmiñti. O’ndan bañka ilah yoktur. O, onlaræn
ortak koñtuklaræ ñeylerden münezzehtir.“ (Tevbe, 31)
Hz. Huzeyfe’ye: „Onlar, hahamlaræna ve rahiblerine
ibadet mi ediyorlardæ?“ diye soruldu! O, „Hayær“ dedi ve
ilave etti: „Lakin hahamlarænæn ve rahiblerinin helal
kældæklarænæ onlar da helal, haram kældæklarænæ haram
kabul edip ona göre tatbikat yapæyorlardæ.“ (Ebu
Buhteri’den naklen, Hatibî Baådadî)
Ebu Buhteri’nin kendisi de ñöyle diyor:
„Helal ve haram kælma yolunda hahamlar ve rahibler, neyi
emretti iseler, yahudi ve Nasraniler kendilerine ibadet
ediyorlardæ! Ama onlar, onlar için namaz kælmæyorlardæ, hatta
gelin bizim için namaz kælæn diye emretselerdi buna
yanañmazlardæ. Ve lakin onlar, onlara Allah’æn helal kældæåænæ
haram, haram kældæåænæ da helal kabul etmelerini emrettiler
de onlar da bu hususta onlara itaat ettiler. Æñte
rububiyyetin manasæ bu! Yani onlaræ kendilerine rab
edinmenin manasæ böyle olmuñtur.“ (El-Fakæh velMütefakkæh)
Rabi b. Enes’de ñöyle der: „Ebu Aliye’ye sordum: Beni
Æsrail’de bu rabb edinme nasæl olmuñtu? O da cevap verdi
ve dedi ki: Onlar, Allah’æn emir ve yasaklarænæ kitaplarænda
buldular da dediler ki, bu hususta bizim alimlerimizin emir
ve yasaklaræ nedir, ne demiñlerdir?“ diye sordular. Haham
ve rahiblerinin dediklerini alæp Allah’æn kitabænæ bir tarafa
attælar; tæpki kemalistlerin, Kemal’in sözlerini alæp Allah’æn
emir ve yasaklarænæ terk etmeleri gibi!..
Æsnadi Ady b. Hatim’e dayanan bir rivayette, Allah Resulü
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(s.a.v.) ñöyle buyurmuñ:
„Onlar, âlimlerine ibadet etmiyorlardæ; lakin onlar,
âlimlerinin helal kældæklarænæ helal, haram kældæklarænæ
da haram sayæyorlardæ!“ Bu hadisi, her ne kadar Tirmizi
garib addediyorsa da ayetin tefsiri yolunda bize æñæk
tutmaktadær.
Yine bu ayetin tefsirinde Huzaza b. Yeman, Æbn-i Abbas
ve daha bañkalaræ aynæ ñeyleri söylemektedirler. Kaldæ ki:
Allah Teala, mezkur ayette ñöyle demekte: „... Halbuki
onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuñlardæ!
Çünü Allah’tan bañka ilah yoktur; Allah, onlaræn ortak
koñtuklaræ ñeylerden münezzehtir.“
Æñte bu ayetin zahiri ñunu açækça göstermektedir ki,
Allah’æn koyduåu kanunlara uymak da itaat etmek de
ibadettir; uymamak ise ñirktir, insanæ ñirke götürür ve
müñrik yapar! Bu hususu ñöyle de ifade edebiliriz:
Bir kimse; kimin koyduåu kanunlara itaat ediyorsa, onu
kendisine rabb edinmiñ ve kendisi de ona kul olmuñtur. Bu
ve benzeri ayetler bunu gösterdiåi gibi, rivayet edilen Adiy
hadisi de bu hususu desteklemekte, ulemanæn açæklamalaræ
da bu istikamettedir.
Bütün bunlar gösteriyor ki; Allah Teala’næn hükümlerini,
Peygamberi’nin tavsiyelerini kabul etmek ve onlara ræza
gösterip teslim olmak, imanæn ñartlarændan biridir. Zira
Allah’a ve onun kitabæna iman bunu gerektirmektedir; bir
bañka ifade ile; Allah’a ve O’nun kitabæna iman etmenin
cümlesinden biri de Allah neye helal demiñ ise iñte o
helaldær ve neye haram demiñ ise iñte o da haramdær. Yani
ölçü Ñeriat’tær; Ñeriat ise Allah’æn ñañmaz ve deåiñmez
kanunudur. Binaenaleyh, Allah’æn hükümlerini ve Ñeriat’ænæn
küllüsünü veya bir kæsmænæ kaldæræp onun yerine insan
yapæsæ kanunlar getirirse o, müñrik olmuñ; Allah’a ñerik
koñmuñ ve Æslam’dan çækmæñtær.
Burada iki mesele var. Bir müslüman düñünün ki, Allah’æn
Ñeriat’ænæ terk etmiñ, ona tabi olmaktan imtina etmiñ ve
insan yapæsæ kanunlar aramæñtær. Æñte böylelerinin Ñeriat’ta
yeri ve hükmü nedir? Cevap ñudur: Küfürdür, ñirktir. Yani
kendisi ñirke düñmüñ ve kâfir olmuñtur.
Ækinci mesele ise; Æslam âlemindeki idarecilerin çoåu bu
cinstendir; yani Allah’æn Ñeriat’ænæ kaldærmæñ hatta
yasaklamæñ, sözünü bile etmeyi suç saymæñtær, aåær
cezalara mahkum etmiñ ve hakaretlere maruz bærakmæñtær.
Ve iñte bütün bunlar; rüya deåil, hayal deåil, itham da
deåil; kendi söz, icraat ve tasarruflaræyle sabit bir
hakikattær; red ve inkâræ kabil deåildir.
Ulema-i suun tavræ:
Hakikatlar bu merkezde iken, siz gelinde ñu ulema-i suu,
yani kötü alimleri bir görün; ne yapæyorlar? Eserlerinde ve
konuñmalarænda Allah’æn Ñeriat’iyle hükmetmiyenlere; ya
bilgilerinin yetersizliåinden ya da tavizkâr olduklarændan
yahut da rejimden korktuklarændan taviz veriyor, onlara
yeñil æñæklar yakæyor, onlara cesaret veriyor ve nihayet
onlara ñöyle demiñ oluyorlar: „Sizler, Ñeriat’æn gayrisiyle
hüküm verebilirsiniz, yeter ki siz ilahî hükümlere inanæn;
inkârâ sapmayæn ve ondan sonra Ñeriat’æ bir tarafa kaldæræp
onun yerine kanunlar çækaræn, iñlerinizi o kanunlara göre
yürütürsünüz ve hatta karñæ çækanlar hakkænda özel
mahkemeler kurar, onlaræn iñini bitirirsiniz veya en azændan
onlaræ susturmuñ olursunuz. Bizim hocalæåæmæz, sizin de
devlet olarak aåærlæåænæz birleñince millet de „Ñeriat, Ñeriat“
deyip duran, kemalistler küfre gitmiñtir...“ diyen hocalaræn
sözlerini deåil; bizim sözlerimizi dinliyeceklerdir ve bizi

takib edeceklerdir...
Æñte böyle diyen ve bu ñekilde Ñeriat düñmanæ müñriklere
cesaret veren o kötü hocalar var ya, iñte onlar, koyun
sürülerine saldæran aç kurtlardan daha tehlikelidirler. Allahü
Aziz, bu ümmeti bunlaræn ñerrinden ve mefsedetlerinden
korusun!..
Küfrün añaåæsænda bir küfür:
Æñte bu kabil ulema-i suun mefsedetlerinden biri de
yukaræda söyledim, ileride de daha söyliyeceklerim var (ki
bu dinin temeline (98) dinamit koymuñlardær!..): Æñte Ñeriat
düñmanæ Kemal ve kemalcælaræ müdafaa yolunda derler ki,
bunlar kâfir olup, mürted deåillerdir. Onlaræn küfürleri küfür
altæ olup isyandan ve isimden ibarettir. Ve bu sözlerini de
(Allah kendisinden razæ olsun!) Æbn-i Abbas’æn; „O, ancak
küfür altæ bir küfürdür“ sözüne dayandærærlar. Onlaræn bu
sözleri; Æbn-i Abbas hazretlerine ve benzeri ulemaya karñæ
bir yalan, avam-æ nasa karñæ iñlenmiñ iblislik, cümhur-i
ümmeti ise, saptærmadær. Zira Æbn-i Abbas, „Kim Allah’æn
Ñeriat’ænæ terk eder de onun yerine Allah’æn
hükmünden bañka bir hüküm ararsa, iñte o adam,
küfür altæ bir küfre gitmiñtir!..“ dememiñtir. Keza Æbn-i
Abbas’a bu sözü isnad edenler de o manada isnad
etmemiñlerdir ve kendileri de o manada anlamamæñlardær.
Bu da yalandær ve iftiradær. Æbn-i Abbas ve ona tabi olanlar;
böyle bir söz söylememiñlerdir.
Fakat bu sözü öne sürüp kemalistleri savunanlar, bu
sözün söylendiåi ñartlaræ ve kimler hakkænda söylendiåi
hususunu unutuyorlar veya iñlerine gelmiyor! Her ne ise!
Siz, isabetli bir neticeye varmak isterseniz, o günün
ñartlarænæ ve o günün kahramanlarænæ düñünün; bir de
bugünün ñartlarænæ ve bugünün kahramanlarænæ düñünün;
göreceksiniz ki arada daålar kadar farklar vardær!
Tafsilatænæ ileriki sayæya bærakarak ñimdilik ñu kadarænæ
söyliyeyim:
O günkü ñerait ve ahval; ne bir sistemdi ve ne de
kahramanlaræ cümhur cemaattæ! Ya ne idi? Æhlal edilen,
ancak münferit mevzular olduåu gibi, Ñeriat’æn hilafæna
hüküm ve karar verenler de münferid kiñilerdi. Adam, ya
nefsine kapælarak, ya da hakkænda hüküm vereceåini
acæyarak veya herhangi bir sebeple Ñeriat’la deåil, hilafiyle
hüküm verirdi, hata ettiåini ve günah iñlediåini kendi de
biliyordu! Æñte bu ñerait ve bu ahvalde Ñeriat’æn hilafæna
hüküm ve karar verenin küfrü, küfür altæ bir küfürdür.
Ama bugünkü ñerait ve ahvale gelince: Mesele hususî
deåil, umumileñmiñtir, yani mesele münferid olmaktan
çækmæñ, genelleme ve sistem halini almæñtær. Keza
hakkænda hüküm verilen de hüküm veren de fert olmaktan
çækmæñ, cümhur-cemaat halini almæñtær. Binaenaleyh,
hüküm veren de hakkænda hüküm verilen de (ñayet razæ
olduåu taktirde) ñirke düñer ve kâfir olur!..
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