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

ÆSLAM NEDÆR VE
NE DEÅÆLDÆR?
Ænsan ve Kâinat:
Özet olarak; insanæn kâinata, dünya hayatæna ve insan
hayatæna bakæñæ:
Kâinatæn târifi:
Kainat demek, Allah’tan bañka varlæklaræn bütünü, demektir.
„Alem“ kelimesi de aynæ mânaya gelmektedir. Çoåuluna
„Alemler“ denir.
Aklen de ilmen de sabittir ki, yerleriyle ve gökleriyle,
canlæsæyle ve cansæzæyle her ñey sonradan var olmuñtur. Yine
aklen ve ilmen sabittir ki, sonradan olan bir ñey de bir sebebe,
bir var edene baålædær ve ona muhtaçtær. O var eden de
„Allah’tær“.
Allah vardær: Her ñeyi bilendir ve her ñeye gücü yetendir.
Allah’æn varlæåæ, kâinatæn varlæåæna baålædær. Yani, aklî ve ilmî
delillere dayanær.
Her ñeyi bilir. Çünkü kâinat ilmî bir eserdir. Çünkü fizik,
kimya, biyoloji, astronomi ve saire gibi tabiî ilimler kâinatæn
ilmini yapmaktadærlar. Bilinen bir keyfiyyettir ki, ilmî olmayan
bir ñeyin ilmi yapælmaz.
Kâinat ilmi bir eser olunca, o eseri yaratan da ilim sahibidir
ve âlimdir.
Allah, kadirdir; her ñeye gücü yeter. Her ñeye gücü yetmese
idi, kâinatæ istediåi gibi yaratamazdæ. Allah, birdir. Birliåi aklen
sabit olduåu gibi, naklen de sabittir. Kur’an ñöyle der:
„Yerde ve gökte Allah’tan bañka ilahlar olsaydæ, yer ve
gök fesada girerdi (yani nizam ve intizam bozulurdu).“
Æñte bu, bir aklî delildir. Keza „De ki Allah birdir, Allah
Sameddir (yani, herñey O’na muhtaçtær ve fakat O, hiç
birñeye muhtaç deåildir.) O, doåurmamæñtær ve
doåurulmamæñtær, ve O’na hiç bir ñey denk ve emsal
olamaz.“ (Æhlas Suresi)
Allah’æn diåer sæfatlaræ:
Allah’da; ilim, kudret ve birlik sæfatæ olduåu gibi, irade, görme,
iñitme ve konuñma sæfatlaræ da vardær. Bunlaræn varlæåæ aklen
ve ilmen sabit olduklaræ gibi Kur’an’æn beyaniyle de sabittir.
Bu babdaki ayetlerin ve delillerin sayæsæ çoktur. Ezcümle:
„Güzel isimler ve yüksek sæfatlar O’na mahsustur...“
(Hañær Suresi son ayet)
Æñte kâinat ve iñte yaratæcæsæ!..
Ænsana gelince:
Kâinat içinde insanæn mümtaz (seçkin) yeri vardær. Aklen
de ilmen sabittir ki, kâinat insan için var olmuñtur; insan
neye muhtaç ise o vardær. Bu hususta Kur’an ayetleri çoktur.
Pekiyi ama insan ne için yaratælmæñtær?
Evet insan da Allah’a kul olmak için yaratælmæñtær. Kur’an’næn
beyaniyle „O’na ibadet etmek için yaratælmæñtær,“
(Vezzariyat, 56) bunun bir ifadesidir.
Din:
Din, Allah kanunudur; emirler ve yasaklar bildiren, nimet
ve görevleri taksim eden bir nizam ve bir düzendir.
Muhtevasæ:
Dinin muhtevasæ bañlæca dörttür:
Akaid bölümü: Ki, insanæn inanciyle ilgili meseleleri anlatær.
Genelde bu bölüme imanæn altæ ñartæ girer.

Æbadet bölümü:
Bu bölüme; namaz, oruç, hac, zekat ve Kelime-i Ñehadet
ve benzeri ibadetle ilgili mevzular girer.
Muamelât ismi altænda toplanan bir bañka bölüm de insanæn,
madde ile, insanæn hayvanlarla, insanæn müslim, gary-i müslim
insanlarla ve insanæn devlet ve siyasetle ilgili hususlaræ anlatær.
Bütün bunlara genel olarak „Æslam Hukuku“ ismi verebiliriz.
Ukubât, yani ceza bölümü:
Ceza bölümü ise; görevini yapmæyan, hakkæna razæ
olmayan, bañkalarænæn hak ve hukukuna tecavüz edenlere
verilen cezalardær. Buna „Æslam Ceza Hukuku“ da denir.
Ve iñte Æslam’æn bu dört bölümü hakkænda yüzlerce kitab
yazælmæñtær.
Dinin tarihi:
Dinin tarihi, insanlæåæn tarihiyle bañlamæñtær. Ælk insan, ilk
müslüman ve ilk Peygamber Adem Aleyhisselam’dær.
Dünyaya gelirken görevini de beraberinde getirmiñtir. Çünkü
yukarda da söyledik: Ænsanæn dünyaya geliñinin gayesi,
Allah’a kul olmaktan ibaret olan görevini yapmaktær. Æñte din,
ona görevinin neler olduåunu, bunlaræ nasæl ve ne zaman yerine
getireceåini öåretmek üzere gelmiñtir. Ænsanæ yaratan Allah,
insanla ilgili emirler ve yasaklar manzumesi olan dini ve bu
dini anlatatan kitab göndermiñtir.
Peygamberler:
Kendisine Allah tarafændan vahiy yoluyla emirler ve yasaklar
gelen insanlara Peygamber denir. Tarihi boyunca yüzbinlerce
Peygamber gelmiñtir.
Sayælarænæn çok oluñu:
Ælk Peygamber ölüp gidince, insanoålu dini gereåi gibi
korumamæñ, ona kalem karæñtærmæñ; eksiltmeler yapmæñ,
ilaveler yapmæñtær. Zaman içerisinde bu hal o kadar ilerlemiñ
ki, artæk din özelliåini kaybetmiñ ve hurafeler bataklæåæ haline
gelmiñtir. Dolayæsiyle insanoålu yolunu ñañærmæñtær. Æñte
yolunu ñañæran bu insana, yolunu göstermek üzere Allah
tarafændan ikinci peygamber gelmiñ, o da ölüp gittikten sonra
düzelttiåi din, yine insanlar tarafændan bozulmuñtur. Bu sefer
de bir üçüncü peygamber gelmiñtir.
Ve böylece din, bozulmadan düzelmeye, düzelmeden
bozulmaya geçe geçe Hz. Musa’ya, Hz. Musa’dan da Hz.
Æsa’ya intikal etmiñtir. Hz. Æsa vasætasiyle düzelen bu din,
Hz. Æsa’næn gidiñinden sonra bozulmaya yüz tutmuñ ve zaman
içerisinde o kadar bozulmuñ ki, artæk ilahî hüviyetini
kaybetmiñtir. Bunun üzerine Hz. Muhammed gelmiñ ve ona
Kur’an ismindeki kitab verilmiñtir. Mâlum olduåu üzere,
bundan 1400 küsür sene önce gelmiñ bulunan Hz.
Muhammed son Peygamber olduåu gibi, ona gelen Kur’an-æ
Kerim de son Kitap’tær. Ñurasænæ bilmek gerekir ki, din,
peygamberden peygambere geliñme kaydetmiñ,
insanoålunun bilgi ve medeniyyetinin artmasiyle, sayæ ve
ihtiyaçlarænæn çoåalmasiyle din de kemale doåru gidip,
ihtiyaçlarænæ karñælamaya doåru ilerlemiñ ve son peygamberle
mükemmel ñeklini almæñtær. Ve artæk kæyamete kadar gelen
insanlæåæn her türlü ihtiyacæna cevap veren bir durum
arzetmiñtir. Æñte bu hikmete binaendir ki, Hz. Muhammed’den
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sonra ne bir peygamber gelecek ve ne de Kur’an’dan sonra
bir kitab!..
Bu itibarladær ki; Allah tarafændan gelen bu kitaplar, her ne
kadar teferruatta bazæ farklar göstermiñlerse de aslænda ve
özünde hepsi birdir. Keza bütün peygamberler de aynæ
çizginin üzerinde bulunmuñlar ve aynæ dini tebliå etmiñlerdir.
Bütün peygamberler kardeñtir ve aynæ kaynaktan feyz ve
ilham almæñlardær. Ve hepsi, Allah’æn birliåinden, ahiret
hayatændan, cennet ve cehennemden söz etmiñlerdir; dünya
hayatænæn geçici, ahiret hayatænæn ise ebedi ve kalæcæ olduåunu
bildirmiñlerdir. Peygamberler arasændaki ñu farkæ da
unutmamak lazæmdær:
Her peygamberin getirdigi dinin geçerliliåi, ikinci peygamber
gelinceye kadardær; ikinci peygamber gelince artæk birincinin
ñeriat’æ sona ermiñ ve bir sonraki peygamberin ñeriatiyle amel
edilmesi gerekir. Bugün ise; artæk ancak Kur’an’æn
hükümleriyle, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ñeriatiyle amel
edilmesi ñarttær ve geçerlidir. Zira Kur’an, daha önceki
kitaplaræn bæraktæåæ noksanlæklaræ tamamladæåæ gibi, Hz.
Muhammed de insanlar tarafændan dine sokulan hatalaræ
ayækladæåæ gibi eksiklikleri de ikmal etmiñtir.
Ve yine bu itibarladær ki, Hz. Muhammed, geldiåi günden
itibaren, bütün insanlaræn peygamberi olduåu gibi, bütün
insanlar da ona ümmet olma zorundadær. Ancak ona inananlara
„Ümmet-i icabet“, inanmæyanlara da „Ümmet-i davet“ ismi
verilir.
Ve yine bu arada ñu hususu da herkes bilmeli ki, „Ümmeti icabet“ olanlaræn görevlerinden biri de henüz bu ñerefe
erememiñ ve ümmet-i davette kalmæñ olanlaræ ümmet-i icabete
davet etmektir. Davet etmezlerse onlar da Allah huzurunda
sorumludurlar. Ve nihayet ñunu da çok açæk, net ve kesin
ifade edebiliriz ki, „Din“ birdir. O da „Æslam’dær“, Kur’an, bu
hususu da açæk olarak bildirmekte ve duyurmuktadær. Kur’an
ñöyle der: „Allah indinde din birdir. Kitab Ehli, ancak
kendilerine bu hususta bilgi geldikten sonra ihtilafa
düñmüñlerdir. Buna sebeb ise onlaræn çekememezliåidir.
Allah’æn ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah’æn
hesabæ çok çabuktur.“ (Al-i Æmran, 18)
Bir bañka ayet:
„Kim, Æslam Dini’nden bañka bir din ararsa, (bilmeli
ki) kendisinin aradæåæ böyle bir din, asla kabul
görmiyecektir. Ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktær.“
(Al-i Æmran, 85)
Æslam’a göre yasaklar:
Æslam’da bir kaide vardær: „Güzel olan, faydalæ olan her
ñey emir ve tavsiye edilmiñtir; çirkin olan ve zararlæ olan
her ñey de yasak edilmiñ veya hata sayælmæñtær.“ Bu
noktadan hareketle iñte yasaklaræn bañlæcalaræ; Æçki, kumar,
zina, hærsæzlæk, yalan söyleme, adam öldürme, tenbellik,
hilekârlæk, dolandæræcælæk, karaborsacælæk, faiz, aldatma, kiñiyi
arkasændan çekiñtirme, ærkçælæk, vurgunculuk, insan haklaræna
tecavüz, hak almak için kaba kuvvete bañvurma, terör
yapma, zor kullanmak suretiyle hak almaya kalkæñma, dinî
inancændan dolayæ baskæ yapma ve iñkenceye tabi tutma,
hatta savañ açma! Zira baræñ esastær. Savañ ancak baræñ
saålamak için vardær, hakkæ tebliå yolunda engelleri kaldærmak
için vardær, zülmü ve haksæzlæåæ ortadan kaldærmak için vardær
ve nihayet huzur ve sükunu saålamak için vardær ve zoraki
vardær. Ve nihayet baræñ ve sulh, tebliå ve tavsiye esastær.
Tarihte bunun örnekleri çoktur. Kur’an ñöyle der:
„Onlara karñæ gücünüzün yettiåi kadar, kuvvet hazærlayæn
ve baålæ besili atlar hazærlayæn ki, onlaræ, (yani
mütecavizleri) Allah düñmanlarænæ ve sizin
düñmanlarænæzæ korkutasænæz!..“ (Enfal, 60) Dikkat edilirse,
kuvvet hazærlamada hedef korkutmaktær, öldürmek deåildir.
Demek oluyor ki, siz kuvvetli olursanæz kimse size karñæ
savañ açamaz, hak ve hukuka tecavüz edemez. Çünkü,
sizin gücünüzden korkar ve bu suretle dünyada huzur ve
sükun saålanmæñ olur. Æñte Æslam’æn, Æslam Devleti’nin emir
ve tavsiyeleri budur.

Aile hukuku:
Koca, karæsænæn da çocuklarænæn da amiridir, evin hâkimi
kocadær. Kadænæn da çocuklaræn da masrafændan koca
sorumludur. Zira yaratælæñ, karæ-koca arasænda iñ bölümü
yapmæñtær: Erkeåe para kazanma görevini, kadæna da çocuk
yetiñtirme vazifesini vermiñtir. Mirasda erkeåe 2/3 oranænda
bir farklælæk vermiñse de evin ve ailenin bütün masrafænæ
kocanæn üzerine yüklemiñtir.
Tesettür ve ñahitlik:
Tesettür ve ñahitlik mevzuunda da görülen farklar, kadænæn
beden ve ruh yapæsænæn arz ettiåi farklardan gelmektedir. Yani
biyolojik ve psikolojik farklælæåæn bir gereåidir. Ve bu hikmete
binaendir ki, Yaratan, öyle yaratmæñ ve öyle emretmiñtir.
Bizim bir ñey demeye hakkæmæz yoktur.
Savañ, baræñ ve tebliå:
Æslam Dini; Adem Peygamberle bañlayan, hayatæn
tekâmülüne paralel olarak tekâmül edip geliñen ve son olarak
Kur’an’æn iniñiyle ve onu tebliå eden son Peygamber (s.a.v.)
Hazretleri’nin geliñiyle mükemmelliåini alan ve tamam olan
Allah kanunudur; artæk insanoålunun her türlü ihtiyacæna cevap
verme gücüne sahip, eksiåi ve noksanæ olmayan bir din, bir
nizam ve bir sistem! Hem öyle ki akælla, ilim ve mantækla
çatæñan tek tarafæ yoktur. „Biz, kitabta hiç bir ñeyi noksan
bærakmadæk“ (Enam, 38) ifadesi Kur- ‘an’æn bir beyanædær .
Binaenaleyh, böyle olan bir din, savañtan yana deåil,
baræñtan yanadær. O, kendisini, savañ yoluyla deåil, baræñ
içinde tebliå yoluyla kabul ettirmek ister ve istemektedir.
Onun için Kur’an’æn tamamladæåæ bu din savañæ deåil, tebliåi
tercih etmiñtir. Savañ, „Tebliå“ yolunu açmak için vardær,
yukaræda da söylediåimiz gibi zoraki vardær, zülmü bertaraf
etmek için vardær; adaleti ve huzuru saålamak için vardær.
Cihad da bir yönüyle iñte budur. Tarihte hep böyle olmuñtur.
Bir kaç misal:
1- Allah Resulü ve onun sahabesi, Mekke’de bir tebliå devri
yañamæñtær. 13 senelik bu devrede gerek o ve gerekse etrafæ,
bir çok hücum ve hakaretlere karñæ, sabretmiñler,
mütecavizlere karñæ el kaldærmamæñlar, atælan tañlaræ bile alæp
atanlara færlatmamæñlardær. Üstelik, hak ve hakikatleri görmeleri
için hidayetlerine dua etmiñlerdir. Ve netice itibariyle kimsenin
burnunu bile kanatmamæñlardær.
2- Medine anlañmasæ:
Allah Resulü, Medine’ye göç ettikten sonra, Hæristiyan,
yahudi ve diåer gayr-i müslim kabilelerle savañ deåil, baræñ
yapmæñtær; onlara hayat hakkæ, ibadet hürriyeti, mal ve mülk
edinme hürriyeti tanæmæñ ve bu arada onlara ñöyle demiñti:
„Hepimiz bu ñehrin sakinleriyiz; bu ñehre dæñtan bir saldæræ
olduåu zaman hepimiz müñtereken karñæ çækacaåæz!..“ Fakat
ne yazæk ki, yahudiler bu anlañmaya sadæk kalmadælar ve
hak ettikleri cezayæ bulmada da gecikmediler.
3- Kudüs’ün fethinde:
Kudüs’ün fethini müteakib, anahtar Halife Ömer’e teslim
edilirken papazæn ñöyle bir talebi olmuñtu: „Bizlere ibadet
hürriyeti verildi ve diåer haklar tanændæ! Kilisemizi ziyaret edip,
bize ñeref verirseniz memnun oluruz!..“ diyen papaza Hz.
Ömer’in cevabæ „Hayær“ ñeklinde olmuñtu. „Çünkü, ben ziyaret
edersem, Ömer ziyaret etti diye mabedinizi elinizden
alabilirler!..“
4- Yahudilere kapælaræ açma:
Katl-i amma veya sürgüne maruz kalan Æspanya
yahudilerine kapælarænæ açan ve onlara yer ve yurt veren ve o
gün bugün onlaræ sinesinde barændæran ve aradan 500 sene
geçtiåi halde hatærasæ yolunda merasimler tertip edilen bu
hareket Æslam’æn nasæl bir din olduåunun canlæ bir misalidir.
5- Genelleme:
Bu babda yüzlerce misal vermek mümkündür. Fakat arife
târif istemez kabilinden ñu kadarænæ söylemekle yetinelim:
Fetihler neticesinde birbirini tanæyan Ehl-i kitablarla
müslümanlar, o günden itibaren yanyana yañamæñlar, Allah’æn
gönderdiåi dinin gayr-i müslimlere tanædæåæ haklara harfiyyen
riayet etmiñlerdir. Sultan Hamid devrinde meñrutiyyet
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meclisinde azænlæklaræn haklaræ görüñülürken, bir milletvekilinin:
„Azænlæklara daha fazla hak tanæmamæz gerekir“ demesi
üzerine Ermeni temsilcisi bir avukatæn ayaåa kalkæp „Hayær!
Siz bize Æslam’æn tanædæåæ haklaræ verin bize yeter!..“ demesi
de bu dinin, insan haklaræna ne derece riayet ettiåinin açæk
bir tarihî bir delilidir.
6- Æslam ve savañ hukuku:
Æslam savañ hukukunda kadænlara, yañlælara, hastalara,
çocuklara, ilim adamlaræna el uzatma yoktur, esirlere kötü
muamele yoktur. Üstelik onlara iyi ve merhametli davranma,
ihtiyaçlarænæ karñælama ve onlaræ rahat ettirme vardær.
Æstisnai muameleler:
Ñayet bu arada, bu söylenenlerin aksi varid olmuñsa bunlar
istisnaidir, Æslam’æn usul ve kaidelerine uymaz; Bunlar
idarecilerin ya Æslam’æ bilmemelerinden veya kötü niyyetli
oluñlarændan kaynaklanmaktadær...
Mülkiyet hakkæ:
Mülkiyet hakkæ, komünist sistemde devlete, kapitalist
sistemde ferde aittir. Æslam’da ise Allah’a aittir. Evet bütün
mülk Allah’ændær. Yaratan O’dur, idare eden de O’dur. Herkesin
ræzkæ Allah üzerinedir. Tasarruf hakkænæ insana vermiñ, fækæh
kitaplarænda kaydedildigi gibi, mal ve mülk edinmenin meñru
yollarænæ da göstermiñtir. Mal mülk esas itibariyle Allah’a ait
ise de tasarruf yönünden sahip olmak üzere de olsa çalæñmayæ
ñart koñmuñtur. Bu itibarladær ki, „Çalæñan Allah dostudur“
demiñ, tenbellerin Æslam’da yeri olmadæåænæ bildirmiñtir.
Æñ hukuku:
Æslam iñçi ve iñveren arasændak münasebetleri son derece
adilâne bir ñekilde düzenlemiñ; ne iñverenin iñçiyi
sömürmesine ve ne de iñçinin iñverene ihanet ve hiyanet
etmesine asla meydan vermemiñtir. „Æñçinin teri kurumadan
hakkænæ veriniz!“ derken, öbür taraftan da iñçiye ñöyle demiñ
tir: „Çalæñtæåæn yerden bir iåneyi bile sahibinin izni olmadan
götürdüåünüz takdirde o iåne boynunuzda asælæ olarak
mahñere geleceksiniz!“ diye hatærlatmæñtær. Æñte bu mânevi
mesuliyyetlerle taraflaræ birbirine baålayan Æslam, lokavt ve
grev sistemine yer vermemiñtir. Çünkü bunlar bir nevi kaba
kuvvete bañvurmadær.
Ædeal hukuk:
Ædeal hukuk demek, akæl ve mantæåa uyan, vicdanæ tatmin
eden, saåduyuya hitab ederek adaleti temin eden; ferd ve
cemaat, devlet ve vatandañ arasændaki iliñkileri akl-i selime
uygun bir ñekilde düzene koyan, aynæ zamanda tabiî ve pozitif
ilimlerle asla çatæñmayan, insan tabiatæna tæpa tæp uyan ve
nihayet aranan ve arzu edilen bir hukuk demektir?
Böyle bir hukuk nizamænæ, insanoålu, Æslam’da, Æslam
hukukunda bulur. Yani, ideal hukuk Æslam hukukudur. Neden?
Çünkü, zaman zaman söylediåim gibi, Æslam Hukuku beñer
hukuklar gibi, çeñitli noksanlæklarla dolu olan ve sayæsæz
ihtiraslaræn zebunu bulunan ve muhtelif etki ve tepkilerin tesiri
altænda kalabilen insan kafasænæn mahsulü deåildir.
Æslam hukukuna gelince: Herñeyi bilen ve herñeyi yaratan;
yarattæklarænæ bañæboñ bærakmayan, her parçasænæ zerresine
kadar, nizam ve düzene koyan ve aynæ zamanda
insanoålunun geleceåini, geçmiñini ve halini, en ince
noktalaræna kadar bilen Allah’æn ilmine ve vahyine dayanær,
ezelî ve ebedî ilmine ve vahyine dayanær; bizi bizden daha
iyi bilen ve bize bizden daha yakæn olan yaratanæmæzæn
hikmetine istinad eder.
Yerleri ve gökleri nasæl güzel bir ñekilde yaratmæñ ise, bitkileri
ve hayvanlaræ nasæl kusursuz bir biçimde vücuda getirmiñ
ise; bizlere iki el, iki ayak, iki göz, iki dudak, iki kulak vermiñ
ise; vücudumuzu teñkil edip iç organlaræmæzæ, dokularæmæzæ
ve hücrelerimizi, akællara hayret verecek ñekilde ve bir iñbirliåi
içinde düzene koyup ahenkleñtirmiñ ise ve nihayet bunlaræn
eksiåi gediåi olmayæp en güzel ñekilde, en ideal ñekilde ise,
Æslam Hukuku da böyledir; eksiåi ve gediåi yoktur,
tastamamdær. Eñyann tabiatæna , insanæn ve insan
topluluåunun maddi-manevi yapæsæna tæpa tæp uygundur? Siz,
kendiliåinizden bir tarafa birñey koyarsanæz veya diåer taraftan

birñey kaldærærsanæz adalet terazisinin dengesi bozulur. Çünkü:
Æslam Hukuku bir bütündür, her meselesi kendi modeline
göre ayarlanmæñtær. Ñayet siz, onu inanç sistemiyle, ibadet
sistemiyle, muamelat (dünya ve devlet iñleri) sistemiyle ve
ceza hukuku sistemiyle alærsanæz, o ñañmaz fonksiyonunu
icra eder, sizi huzur ve refaha götürür. Yoksa en ufak
bölümünü ihmal ederseniz, parçalaræ modeline uymayan
fabrika gibi tökezlemeye bañlar, istediåiniz randumanæ
alamazsæænæz; hatta bir gün gelir o fabrika durur, siz de iflas
edersiniz...
Æslam Hukuku, dünyanæn insaflæ adamlarænæn ve
hukukçularænæn takdirine de mazhar olmuñtur. Bunlardan
birkaçæna burada iñaret edelim:
Sava Paña (Bir Fransæz hukukcusudur):
Sava Paña, „Æslam Hukuku Nazariyyatæ“ adlæ eserinin 34.
sayfasænda Peygamber’imizin, „Ey Nas! Beni dinleyiniz
ve sözlerimi zihinlerinize hâkkediniz. Size herñeyi
Allah’æn emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir
kanun bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla dalalete
düñmiyeceksiniz. Size Allah’æn kitabænæ bærakæyorum,“
mealindeki hadis-i ñerif’i kaydettikten sonra diyor ki:
„Æslamiyyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir. Din,
insanæn halikiyle, devletiyle ve kendi nev’iyle mevcut
münasebetlerin hukukî esasiyelerini muhtevî umumi bir
tâbirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse dünya
iñlerinde olsun!..“
Prof. Rogen:
Æsviçreli meñhur hukukçu, Æslam Hukuku hakkænda
takdirlerini ñu cümlelerle ifade etmektedir:
„Æslam Hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer bu, bir
derya imiñ! Biraz genç iken bunlara muttali olmayæ ne
kadar arzu ederdim. O vakit bunlaræ bütün dünya
nazarænda tecessüm ettirirdim (cisimleñtirirdim).“ (Bedayi
Tercemesi, Avukat Seniyyüddin’in önsözü)
Marmaduke:
Marmaduke Piktchall da ñöyle diyor:
„Halikæn (yaratæcænæn) hukukiyle mahlukatæn (yaratælmæñlaræn)
hukukunu en mükemmel surette müslümanlæk tarif etmiñtir.“
Bismark:
Almanya’næn meñhur fikir ve devlet adamæ olan Bismark da
bu babdaki takdirlerini ve hayranlæklarænæ ñöyle anlatær:
„Ben mevcut dinî eserleri inceledim, hiçbirinde deåil ki,
bütün bir insanlæåæ, hatta bir aileyi bile idare edecek
mahiyyetten uzak gördüm. Müslümanlaræn kitabæ müstesna!
Zira ben, Kur’an’æ tetkik ettim ve her kelimesinde büyük
hakikatler gördüm. Sana muasær bir vücut (asrænda yañayæp
seni görmediåim için) olmadæåæm için müteessirim. Fakat
huzurunda hürmetle eåilirim Ya Muhammed!..“
„Dini devletten ayærmak, din ve devlete ait haklaræ birbirinden
ayærmak, insanlaræn bütün hayatæna egemen olmak isteyen
Æslam dini için aåær bir tecavüzdür.“ (Gotthard Joschke, Der
Ýslam in der neuen Türkei, Yeni Türkiye’de Æslamlæk, Bilgi
Yayænevi, 1972, Æst.)
„Æslam, kelimenin tam anlamæyla yasa dinidir. Müslümanlara
hayatæn bütün sorularænæn karñælæklarænæ Peygamber aracælæåæyla
Allah’tan almalarænæ ve her yaptæklarænda en kesin kurallara
tam tamæna uymalarænæ emreder.“ (Snauck Hurgronse, Der
Ýslam, Lehrbuch der Religionen, s. 656, 1928)
Kur’an ve Ehl-i Kitap:
Yukarda söylemiñtik ve demiñtik ki, Hz. Muhammed
geldikten sonra artæk o gün bugün kæyamete kadar bütün dünya
insanlæåæ bir ümmettir, Hz. Muhammed’in ümmetidir;
dolayæsiyle Hz. Muhammed, bütün insanlæåæn cihanñümul bir
Peygamber’i olduåu gibi, Kur’an da tarihî boyunca bütün
insanlæåa hitab eden cihanñümul bir kitabtær. Bu itibarladær ki,
Kur’an müteaddit sure ve yüzlerce ayetinde Ehl-i Kitab’a
(Hæristiyan ve Yahudilere) hitab etmiñ ve onlaræ da hak dine
ve hak kitaba davet etmiñtir. Bu arada sadece Bakara
Sure’sinde yahudilere yüz bir ayetiyle hitab ederken,
Hæristiyanlara da Al-i Æmran Sure’sinde seksen küsur ayetiyle
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yer vermiñtir. Æñte o ayetlerden biri ñu mealdedir:
„Ey Ehl-i Kitab; Öyle bir kelimeye geliniz ki, o kelime sizinle
bizim aramæzda müsavi olsun (ne size fazla hak tanæsæn ve
ne de bize! Bütün insanlæåæ aynæ muameleye tabii tutsun ve
insan haklaræ hususunda hepimiz aynæ taraåæn diñleri
mesabesinde olalæm!..) Æñte o kelime ise, hepimizin sadece
ve sadece Allah’a kul olmamæzdær, ibadetimizi sadece O’na
yapmamæzdær ve O’na hiçbir ñeyi ortak koñmamæzdær ve bu
arada birbirimizi Rabb edinmememizdir (yani, hepimiz kul,
Rabb’imiz bir olsun; Evet hepimizin sahibi O’dur, bütün
mülkün sahibi de O’dur, yaratæcæsæ da; Dolayæsæyla yerlerin ve
göklerin sahibi ve idare edicisi O olduåu gibi bütün insanlaræ
da idare eden ve bu yolda kanun koyan da O’dur. O’ndan
bañka kanun koymaya kimsenin hak ve salahiyyeti yoktur
ve bu hususta kimseye yetki vermemiñtir. Peygamberlere
dahi, insanlaræ idare etme yolunda söz hakkæ tanæmamæñtær!..
Sebep ise pek tabiidir: Çünkü yaratan O’dur, idare eden de
elbette O, olacaktær; kanun koyan yine O, olacaktær!.. Üstelik;
bütün bir kâinatæ idare eden kanunlaræ va’zetmek kolay bir iñ
olmayæp, sonsuz ilme ve sonsuz kudrete ihtiyaç arzettiåi
gibi tüm insanlæåæ idare de sonsuz ilme ve sonsuz kudrete
ihtiyaç arz eder! Binaenaleyh, insanoålu yaræm yamalak bilgi
ve sænærlæ kudretiyle kendi kendini idare edecek kanunlar
koyamaz, dolayæsiyle; insanlar arasænda ne hak yerini bulur
ve ne de adalet! Bir anarñi alær yürür ve insanlæk da, ne
dünyada huzur bulur ne de ahirette!..)!.. Eåer onlar bundan
yüz çevirirlerse, onlara söyleyin ve deyin ki, sizler ñahit olun,
bizler müslümanæz (yani, o kelimeye inanmæñ, iman etmiñ
ve teslim olmuñuzdur. Artæk bunun ötesi size aittir; vebali de
cezasæ de size aittir...)
Bu ayet-i celile’nin tefsir ve tahlili:
Bütün insanlæåæ ilgilendiren Bakara Sure’sinin 64. ayetini
ilmin süzgecinden geçirir ve akl-æ selimin æñæåæ altænda
incelersek ñu neticeye varæræz:
1- Bu ayet; müslim-gayr-i müslim tüm insanlæåa sesleniyor
ve her tarafa emirler verip mes’ul tutuyor; bilenlerin
bilmiyenleri çaåærmasænæ ve onlara tebliå ve telkin etmesini
emrediyor;
2- Ve yine bütün insanlæåa diyor ki: Aynæ ailenin fertleri olan
sizlerin yaratanæ bir, Rabb’isi bir, kanun koyucusu bir, dini
bir, kitabæ bir, Peygamber’i bir, dünyasæ bir, ahireti bir!.. O
halde bütün bu birlikler karñæsænda her yönüyle birsiniz ve
kardeñsiniz! O halde Allah’æn birliåi esasæna dayanan „Tevhid“
akidesine sahip olacaksænæz ve hepiniz Allah’æn ipinden ibaret
olan Kur’an’a sahip çækacaksænæz ve onu tebliå eden
Peygamber’in arkasændan gideceksiniz!..
3- Ve herkes bilmeli ve inanmalæ ki: Allah’a inanan ve O’nun
varlæåænæ kabul ve tastik eden herkes, tarihi boyunca O’nun
gönderdiåi ve indirdiåi peygamberlerin tümüne ve onlara gelen
kitaplaræn hepsine ve bu arada son peygamber Hz.
Muhammed’e ve ona gelen son Kitap Kur’an’a inanacak,
tastik ve kabul edecektir. Ve bu babda bir istisna
tanæmæyacaktær ve ñayet bunlar arasænda bir istisna tanæyæp
ayrælæk ve gayrælæk yoluna giderse onun din adæna, Allah adæna
yaptæåæ bütün ameller, ibadetler ve hayærlar heba olur, asla
kabul görmez, emekleri boña gitmiñ olur!..
Burada, yukaræda da iñaret edildiåi gibi, ñu gerçeåi de hiçbir
zaman unutmæyacaktær: Bugün yürürlükte bulunan ve
geçerliliåini muhafaza eden sadece Kur’an’dær; diåerlerinin
miadæ dolmuñtur . Artæk onlarla amel etmek muteber deåildir.
4- Ñahit tutmak:
Bakara Suresi’nin bu ayet-i kerimesinden ñu gerçeåi de
anlamæñ oluyoruz ki, „Tek kelime“nin etrafænda toplananlar
ve bu kelimeye teslim olanlaræn yapacaåæ tek bir ñey kalmæñ
oluyor. O da ñahit tutmak; bütün bir insanlæåæ ve bütün bir
kainatæ ñahit tutup biz, Allah’æn birliåi esasæna dayanan bu
kelimeyi, bu „Tevhid“ kelimesini kabul ve tastik etmenin
yanænda henüz bu ñuura ve bu inanca ermemiñ olanlaræ da
çaåærmæñ ve bu kelimeyi onlara tebliå ve telkin etmiñizdir ve
artæk bizde vebal kalmamæñtær ve buna artæk herkes ñahit

olsun; Allah da ñahit olsun, melekler de peyåamberler de
ñahit olsun, kitaplar da ve nihayet bütün bir kâinat da ñahit
olsun ve bu çaåræya „Evet“ demiyenler de ñahit olsun!..
Bir lahæka:
Buraya kadar bizler; Æslam’æ ve Æslam dinini özet olarak
ortaya koymaya ve dünyanæn gündemine getirmeye çalæñtæk.
Zira uzun zamandan beri dünya insanlæåæ bir cehalet devri
yañamakta ve Æslam’æ bütün veche ve gerçekleriyle, bütün
madde ve manasiyle, bütün siyaset ve devletiyle ve nihayet
bütün dünya ve ahiretiyle bilmemektedir; „Æslam’æ da diåer
dinler gibi, Allah’la kul arasænda olup biten, mabetlerin dæñæna
karæñmayan, dünya ve devletle ilgisi bulunmayan bir
müessesedir. Binaenaleyh, dinler, laik düzenle
baådañabileceåi gibi, Æslam Dini de laik düzenle baådañær ,
dolayæsiyle dini devletten ayærmak ve siyasete karæñtærmamak
gerekir...“ derler ki bu, yukaræda geçtiåi gibi ilim ve fikir
adamlarænæn ifade ve isbat ettikleri gibi „Æslam’æ bu ñekilde
anlamak, tamamen yanlæñtær; Kur’an’æn ruhuna da aykærædær
metnine de! Zira Æslam bir bütündür; onun dünyasænæ
ahiretinden, devletini ibadetinden ayærmak mümkün deåildir.
Ayærdæåænæz takdirde din devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur!..
Tek gayemiz:
Bizim tek bir gayemiz ve tek bir davamæz vardær. O da Æslam
Dini’ni gerçek hüviyetiyle tanæmak ve dünya insanlæåæna
tanætmaktær; tebliå ve telkin yoluyla tanætmaktær ve asæl
vazifelerimizden biri budur, bütün varlæåæmæzla çalæñmaktayæz.
Ve bu çalæñmalaræmæz Türkiye’den bañlamæñtær. Fakat ne yazæk
ki, Kemalistler, buna engel oldular, baskæ yapæp iñkenceye
tabi tutmak istediler. Ælk Mekke müslümanlaræ gibi baskæ yapæp
iñkenceye tabi tutmak istediler. Ve yine biz, ilk müslümanlaræn
yaptæåæ gibi yaptæk; yani, onlar Mekke’den hicret edip
Habeñistan kæralæ Necañi’ye bañvurdu iseler, biz de Necañi’nin
torunlaræ mesabesinde olan Alman idaresine ve Alman
milletine bañ vurduk ve kabul gördük. Ve hedefimize
ulañæncaya kadar da kabul göreceåimize inanmaktayæz! Zira
Mekke müñrikleri orada da onlaræn kalæp dinlerini yañamalaræna
ræza göstermek istemediler ve onlaræ geri getirmek için büyük
hediyelerle ve büyük ricalarla heyetler gönderdilerse de
Necañi buna red cevabænæ verdi ve dedi ki „Dinlerini yañamak
üzere bana ve benim ülkeme gelen ve iltica eden ve suçlaræ
sadece dinlerini yañamak olan bu insanlaræ geri çevirip sizlere
teslim edemem, bu bana ve benim inancæma yakæñmaz“
demiñ gelen heyeti, hediyeleriyle birlikte geri çevirmiñtir ve
bu suretle inancænæn da insanlæåænæn da gereåini yapmæñ,
zalimlere mazlumlaræ teslim etmemiñtir. Dünün Mekke’sinin
müñrik ve zalimlerinin yaptæåæ gibi, günün Türkiye’sinin
kemalist müñrik ve zalimleri de Bonn’a müracaat edip,
üzerlerine düñeni yapmak isteyen ve inançlarænæn gereåini
yapma færsatænæ bulan bu cemaatæ burada da rahatsæz etmeye
ve barændærmamaya çalæñmaktadærlar ve bu suretle Bonn
idaresini ve Alman milletini, meñ’um ve zalim, diktatör
insafsæz emellerine alet etmek istemektedirler. Ñu cemaatæn
ümit ve temennisi ñudur ki, bugüne kadar bunlara hep red
cevabæ veren Bonn idaresi bundan böyle de „Red“ cevabænæ
verecek ve din ve vicdan hürriyetine saygælæ olmaya devam
etmekte olduklarænæ isbat edeceklerdir.
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