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

HA
TÆME
HATÆME
Kur’an elde, Peygamber (s.a.v.) önde; mü’min,
talimatænæ Kur’an’dan, tatbikatænæ Peygamber’den alandær
ve almalædær. Bu noktadan hareketle:
1- Esbab-æ ilim (yani ilim elde etmenin yollaræ); havassi selime (beñ duyu organæ), haber-i sadæk (mütevatir
haberler ile peygamberlerin haberleri) ve akl-i selim.
Kur’an’a göre insanoålu, kat’î ve sahih mâlumatæ, iñte
bu üç yoldan elde etmekte; kâinatæn mahluk (
), Allah Teala’næn halæk (
) olduåu kararænæ
vermekte, yaratanæn; zat , sæfat ve ef’ali, eñi, ortaåæ ve
benzeri olmadæåæna ve olamæyacaåæna, hâkimiyyetin O’na
mahsus bir keyfiyyet olduåuna inanmakta, kabul ve
tasdik etmektedir.
2- Tevhid ve Tevhid inancæ:
Evet; iñte bütün bunlaræ kabul Tevhid’dir, Tevhid
inancædær ve mü’minleñmedir; aksi ise, aksini iddia ise
ñirkleñme ve kâfirleñmedir.
Binaenaleyh, mü’minleñen ve imanænæ muhafaza eden
o kimsedir ki, onun her hali ve her yönü Tevhid’dir, Tevhid
denizidir; Ñeriat’tær! Bir bañka ifade ile; mü’min bilir ve
inanær ki, Tevhid Kur’an’æn özü, Ñeriat’æn ise teferruatædær,
dalæ ve budaåædær. Daha bañka bir tabirle; anayasasæ
Kur’an, kanunu Ñeriat, devleti Æslam’dær. Bu itibarladær
ki, müslümanæn evinde Kur’an, mahkemesinde Kur’an,
mektebinde Kur’an, üniversitesinde Kur’an, basænænda
Kur’an, devletinde Kur’an vardær ve yegâne söz
sahibidir. O halde müslümanæn evinde, mektebinde,
mahkemesinde, üniver-sitesinde, basænænda ve
devletinde ñirk yoktur; taåut yoktur, put yoktur; Selanikli
Kemal yoktur ve olamaz; olursa Tevhid kalmaz, iman
kalmaz, Æslam kalmaz, Ñeriat kalmaz ve nihayet Kur’an
kalmaz!..
Yukaræda da gördünüz; Æslam Dini’nin temeline (98)
bombayæ koyan put Kemal’dær. Devam ettirenler ise
kemalistlerdir, particilerdir. Bu arada Anætkabir’e gidip
saygæ duruñu yapan, „Laiklik dinin ñemsiyesidir, laiklik
din hürriyetidir; Atatürk saå olsaydæ bizim partimizde yer
alærdæ...“ diyen Ecevit’ler, Ænönü’ler, Demirel’ler,
Karayalçæn’lar, Erbakan’lar ve daha benzerleri!..
Maide ayetlerini yeniden gözden geçirme:
„Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, onlar
kâfirlerin ta kendileridir.“
„... Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse onlar
zalimlerin tâ kendileridir.“
„... Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, onlar
fasæklaræn ta kendileridir.“ (Maide, 44, 45 ve 47)
„Küfür altæ bir küfürdür.“ (Æbni Abbas’tan rivayet)

Tefsir ve tahlil:
Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenleri tekfir etme
yoluna gitmemenin üç ñartæ vardær:
1- Kiñinin; zahiren ve batænen (yani lisanen ve kalben)
Allah ve Resulü’nün hükümlerini kabul ve tasdik etmesi;
öyle ki, Allah ve Resulü’nden gelen tek bir hükmü kabul
etmediåi takdirde kâfir ve mürted olur.
2- Kendisine arz ve takdim edilen mesele hakkænda
Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmediåinden dolayæ
kendisinin günahkâr olduåunu ve bu arada Allah’æn
hükmünün isabetli, kendisinin verdiåi hükmün ise hatalæ
olduåunu kabul ve teslim etmesi!.. Ñayet lisan-æ hal veya
lisan-æ kal ile kendisinin verdiåi hüküm ve kararlaræn daha
isabetli veya en azændan Allah’æn hükmüne müsavi
olduåunu veya geçmiñ zamanlarda Ñeriat’æn hükmü
geçerli ve daha elveriñli olmuñ ise de artæk bugün
geçerliliåini kaybetmiñtir, der veyahut da Ñeriat’æn
hükmünün her zaman geçerli olduåunu ve fakat kendisi
için de münasib gördüåü ñekilde hüküm ve karar
vermesinin caiz olduåunu kabul ediyor. Æñte bunlardan,
bu ñæklardan herhangi birini veya birkaçænæ kabul ettiåi
takdirde dinden çækmæñ ve mürted olmuñ olur.
3- Bahis mevzuu hüküm, belli ve muayyen vak’alarda
olmuñ; yani umumileñmemiñ, genelleñmemiñ ve
resmiyet kesbedip kanunlañmamæñtær.
Ve iñte bu, öyle ince bir noktadær ki, asræn ulemasænæn
çoåunun gözünden kaçmæñtær. Zira küllî ve umumî yani
istisna kabul etmeyen kaziyyeler ve davalar hakkænda
hüküm verme ve kanun koyma ancak Rabb’ülâlemin’e
mahsustur; onlara kimse el süremez! Ñöyle ki biri çækæp
iñte bu çeñit küllî ve umumî mevzularda Allah’æn
indirdiåinin gayrisiyle hükmederse kâfir ve mürted
olmasænda ñüphe yoktur. Velev ki, kendi hükmünün
hatalæ, dolayæsæyla günahkâr olduåunu kabul ve itiraf etse
de!..
Buna bir misal verelim:
Hâkimin birisine bir hærsæz getirildi. O hâkim, hærsæzlæk
yapmanæn haram olduåuna karar verdi. Cezasæ elinin
kesilmesidir, dedi. Fakat o hærsæz hakkænda, yukaræda
geçen sebepleri nazar-i itibara alarak, elinin kesilmesiyle
hükmetmedi de mesela: Sopa cezasæ veya hapis cezasæ
verdi ve bu ñekilde onu cezalandærdæ. Æñte bu adamæn
verdiåi bu karar kendisini küfre götürmez, zalim ve fasæk
yapar. Zira bu husus, belli ñartlara baålædær. Bu ñartlaræn
dæñæna çækældæåæ takdirde ñer’i hüküm deåiñmez; elinin
kesilmesiyle hükmünü ve kararænæ verir. Ve iñte böyle
hâkimler hakkænda „Küfür altæ bir küfürdür“ sözü
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söylenmiñtir.
Æki prensip:
1- Umumî olan ve ilan edilmiñ bulunan nizam, Allah’æn
gönderdiåi Ñeriat nizamædær. Ve her halükârda Ñeriat
nizamiyle hükmetmesi gerekirken hususî sebepleri
nazar-i itibara alarak Ñeriat’æn hilafæna hüküm vermesi
kendisini küfre götürmez, dinden çækarmaz, ancak zalim
ve fasæk yapar. Æñte prensibin birisi bu!..
2- Ama insanlar tarafændan ortaya atælan esaslar, teklif
ve talepler, Türkiye’de olduåu gibi, umumîleñir,
kanunlañær, resmiyet kesbeder, Ñeriat’æn hilafæna
olmasæna raåmen ilan edilirse, iñte böyle kanunlarla
hüküm vermek, ister az olsun, ister çok olsun, cahiliyyet
olur; cahiliyyet hükümlerini talep olur. Ve nihayet kulun
yaptæåæ kanunlarla Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi Ñeriat
kanunlarænæ deåiñtirme olur; onlaræn yerine koyma olur
ki, iñte bu insanæ dinden, Æslam’dan çækarmæñ, küfre
düñürmüñ olur.
Mevzuun izahæ yolunda bir bañka misal:
Yukaræda Sahih-i Müslim’de beyan edildiåi üzere,
Tevrat’ta zina hakkændaki hüküm recimdi. Yahudiler
bañlangæçta buna göre hükmederlerdi. Lakin yahudiler
zamanla buna muhalefet ettiler de zina suçunu
iñleyenler eñraftan ise, onlara recim cezasænæ
uygulamadælar. Zamanla zina eñraf arasænda çoåaldæ.
Bunun üzerine yahudi ulemasæ bir araya gelip ñöyle bir
karara vardælar ve dediler ki, recmi kaldæralæm da tahmim
ve celd cezasænæ istisnasæz herkese uygulæyalæm!.. Æñte
böyle dediler ve bunu kendi aralarænda kabul edip
umumî kanun haline getirdiler. Ve hatta Allah Resulü’ne
adam gönderdiler ve tenbih ettiler: „Muhammed size
tahmim ve celdle emrederse onu alæn, yok recimle
hükmederse onu kabul etmeyin...“ tavsiyesinde de
bulundular. Æñte bunun üzerine Maide Suresi´nin
mezkur ayetleri nazil oldu.
Önemine binaen tekrar ediyorum: Yahudiler, Allah
Teala’næn Tevrat’taki recim hükmüyle amel etmeyip onun
yerine „Tahmim ve celd“ hükmünü getirdiler ve bunu
umumileñtirip kanunlañtærdælar ve artæk herkese, bu ceza
ñeklini tatbik ettiler ve sonunda mesele hususî olmaktan çækæp resmen ve alenen kanun haline geldi. Bir cümle
ile; recim hükmü kalktæ, yerini kendilerinin uydurduklaræ
kanun almæñ oldu. Ve bundan böyle mahkemelerinin
verdikleri kararla hep bu istikamette oldu ve netice ne
oldu? Gelen Maide ayetleri bunlara: „Kâfir“ dedi,
„Zalim“ dedi, „Fasæk“ dedi!..
Kur’an’æn hükmü umumîdir:
„El-cezaü min cinsil amel“ kaidesince fail iñlediåi
suça göre ceza görür. Ve bu aynæ zamanda Kur’an’æn
bir hükmüdür. Ve yine Æslam’da ñöyle bir kaide vardær:
„Ætibar sebebin hususuna deåil, lafzæn
umumunadær.“
Sizler; iñte bu ve daha benzeri nice kaide ve naslaræ
nazar-i itibara aldæåænæz takdirde ñu kesin hükme
varærsænæz ve dersiniz ki:
Maide ayetleri ve benzeri ayetler; sadece Tevrat’taki
Allah’æn Ñeriat hükümlerini kaldæræp kendi heva ve
heveslerine göre kanun koyan yahudilerin kâfir, zalim,
fasæk olduklarænæ ilan etmekle kalmamæñ, aynæ zamanda

bu ñenaatæ ve bu melaneti irtikâb eden ümmetlere de
ñamildir. Ve bu arada kitablarænæn hükümlerini
deåiñtirmede, Ñeriat nizamænæ kaldæræp yerine kendi
kafalaræna göre kanunlar getirmede yahudilerin yoluna
giden kemalistlerin de aynæ kefede tartælacaklaræ ve aynæ
hükme tabi olacaklarænda ñüphe yoktur. Yani bunlar da
yahudiler gibi kâfir olmuñlardær, zalim olmuñlardær, fasæk
olmuñlardær. Hatta kemalistler o hususta yahudilerden
daha beterdirler. Çünkü, yahudiler Tevrat Ñeriat’ænæn
nihayet birkaç hükmünü deåiñtirmiñlerdi, bunlar ise
Kur’an Ñeriat’ænæn tümünü kaldærmæñlar, yerlerine küfrün
kâfirin kanunlarænæ getirmiñler ve bu da yetmemiñ gibi
Ñeriat’tan bahsetmeyi suç saymæñlar ve en aåær cezalarla
ceza vermek üzere özel mahkemeler bile kurmuñlardær.
Yahudiler ve kemalistler:
Bu iki zihniyet Æsrailoåullaræ’yla (Kemal ve kemalistler),
Allah’æn nizamænæ tahrif ve tebdil etme yönünden, ilahî
Ñeriat’æ kaldæræp yerine kendi kafalaræna göre kanunlar
yapæp yürürlüåe koyma bakæmændan birbirlerine
benzemektedirler, hatta kemalistler o babda yahudileri
fersah fersah ileri geçmiñ bulunmaktadærlar. Zira Æslam
Dini’nin temeline 98 tahrip bombasæ koyan Kemal ve
kemalistlerdir; 1924 anayasasændan „Devletin dini
Æslam’dær maddesini“ kaldæræp devleti dinsiz bærakan
Kemal ve kemalistlerdir; yani bunlardær, dini dünyanæn
gündeminden kaldæran; bu arada aile hukukunu, miras
hukukunu, ticaret hukukunu, mülkiyet hukukunu, vergi
hukukunu laåvetmiñ, sözünün edilmesini bile yasak
etmiñ olan kemalistlerdir. Ve yine bu arada Æslam dinine
taban tabana zæt olan demokrasiyi, laik düzeni ve partiler
sistemini getirmek suretiyle de dini ikiye ayærmæñ, „Din
ayræ, devleti ayræ“ demekle de dine, Kur’an’a, Allah ve
Peygamber’e iftira etmiñler ve neticede dini devletsiz,
devleti dinsiz bærakmæñlardær.
Üç tenbih:
1- Birçok ihtimaller arasændan küfür olmayanæ
tercih:
Evet bir ihtimal ademi küfür olursa tekfir etme yoluna
gidilmez. Yani söylenen bir sözün veya yapælan bir
hareketin mesela yüzde doksan dokuz ihtimali küfür,
bir ihtimali ise küfür deåildir. Müftüye düñen, o bir
ihtimale bakarak tekfir etme yoluna gitmemektir. Bu,
kitaplaræmæzda vardær. (Ezcümle Damad, cild 1, sf. 688)
Bugün yañanan iki sistem, birbirinden kesin çizgilerle
farklæ ve zæd; birbirine karæñma ihtimalæ yok; biri hak sistem
diåeri batæl sistem; biri ilahî sistem diåeri beñerî sistem;
biri kaynaåænæ semadan alær diåeri ise yeryüzünden ve
yeryüzü sakinlerinden alær; biri vahye dayanær diåeri ise
insan kafasæna dayanær; biri rahmanî diåeri ñeytanî; biri
Sur duvarænæn saåænda diåeri solunda; iki kapæ: Biri Tevhid
kapæsæ diåeri ñirk kapæsæ (müñrikleñmiñ parti tüzüåü,
müñrikleñmiñ sandæåa oy atma!..); biri Ñeriat sistemi
diåeri demokratik sistem; biri vahdet düzeni diåeri laik
düzen; biri Peygamber metodu diåeri parti metodu;
birinde „Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær“
diåerinde ise „milletindir“ ve nihayet biri müslümanlaræn
istediåi ve uårunda ñehid olmayæ cana minnet bildiåi
diåeri ise Æslam düñmanlrænæn istediåi!..
Bütün bu iki zætlæklar, bu terslikler ve bu netlikler arasænda
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sizler kalkæp da ihtimaller mantæåændan bahsedecek,
yüzde bir ihtimalden söz edecek, küfre gitmemiñ
diyeceksiniz. Ñirkten kurtarma yolunda deåil ki, yüzde
bir ihtimal; binde bir ihtimal, milyonda bir ihtimal,
milyarda bir ihtimal var mæ ki!..
Æsterseniz bir daha inceleyiniz, tekrar tekrar inceleyiniz,
kælæ kærk yararcasæna inceleyiniz, ñirkin hilafæna milyarda
bir ihtimal bulabilecek misiniz? Æñte meydan! Æñte
dünyanæn ilim ve fikir adamlaræ ve iñte hukukñinaslaræ ve
iñte diyanet reisleri ve iñte ñeyhlik postuna oturanlar ve
iñte Lütfü Doåan’lar, Mehmet Kærkæncæ’lar, Fethullah
Gülen’ler ve iñte bütün bir dünya! Hep bir araya gelin
de ihtimaller mantæåændan giderek kemalistleri, particileri,
parti tüzüklerini yapanlaræ, sandæk bañæna gidip oy atanlaræ
müñrik olmaktan, cehennemlik olmaktan, mel’un ve
merdud olmaktan kurtaræn!.. Basæn yoluyla
kurtarabilirseniz kurtaræn!..
Ñunu peñin söyliyeyim: Bütün bir dünya da bir araya
gelse cevap verip kurtaramazlar, kurtarmalaræna imkân
ve ihtimal yoktur; kurtuluñun ve kurtaræñæn tek bir yolu
vardær, ecel gelip çatmadan tevbe-i nasuh ile tevbe edip
tevbe kapæsændan içeri girerek „Sur duvaræ“næn saå
tarafæna geçmeleridir.
Beñ tenbih:
1. Tenbih: Demokrasi, laik düzen, kemalizm ve
particilik birer küfr-i bevahtær. Yani kesin birer ñirktir; bir
insan, hem müslüman hem demokrat olamaz; bir insan,
hem müslüman hem laik düzeni kabul edemez; bir
insan, hem müslüman hem kemalist olamaz; bir insan,
hem müslüman hem partici olamaz!.. (Dünyayæ Fesada
Veren Æki Put’u bir daha okuyun!..)
2. Tenbih: Æyi niyyet; ne haramæ helal kælar ne de insanæ
küfürden kurtarær! Æyi niyyetle de yapælsa, haram yine
haramdær, küfür yine küfürdür. (Batæl Kæyaslarla Batæl
Sistemler Æslam’a Mal Edilemez)
3. Tenbih: „Küfre ræza küfürdür“; „Kiñi sevdiåiyle
beraberdir“; „Parti tüzüåünü yapanla demokrasinin
sandæåæna oy atan arasænda fark yoktur“;
„Mahñerde herkes kendi lideriyle çaårælacaktær...“
(Æsra, 71; Ahzab, 66-68)
4. Tenbih: Bir damla neces, bir kazan suyu necislediåi
gibi, bir tek ñirk meselesi de % 99’u Ñeriat olan bir
sistemi ifsat eder, Allah nezdinde kabul görmez,
reddedilir. Yani sisteminizin yüzde doksandokuzunu
Æslam’dan alacaksænæz, yüzde birini de beñerî
sistemlerden alacaksænæz. Neticede sisteminiz batælæ
hakka karæñtærma olur ve dolayæsiyle ñirk sistemi ñeklini
alær.
5. Tenbih: „Hoca’næn fetvalaræ aåærdær“ diyenler
varmæñ!..
Cevabæmæz odur ki:
„Fetvanæn aåæræ veya hafifi olmaz! Fetva ya hak olur ya
da batæl! Ya doåru olur ya da yanlæñ!.. Doåru ise kabul
ve teslim olunur; yanlæñ ise basæn yoluyla cevap verilir!..
Bunun ötesinde üçüncü bir ñæk vardær ki, o da fitnedir,
ordu bozanlæktær, lânete uåramaktær.
Allah Resulü (s.a.v.), Rabb’isinden rivayeten ñöyle
buyurur:
„Ben, ortaklaræn en hayærlæsæyæm (en zenginiyim);

kim yaptæåæ amelde bañkalarænæ bana ortak kælarsa,
ben (asla kabul etmem!..) ñirk karæñan ibadetlerden
beriyim; hepsini ortaåa reddederim!..“ (Rivayetleri
çeñitli olan bu hadisi bilhassa Ahmed b. Hanbel, Müslim,
Beyhakî kaydetmiñtir)
Ñirk karæñan amel kabul görmeyip reddedilirse, akide
ve imanæ ilgilendiren ñirk ve ortaklæklaræ artæk siz düñünün;
hiç kabul görür mü?.. Allah onu artæk kulluåuna alæp „Ey
benim mü’min kulum!..“ der mi? Hayær, asla! Artæk
böyleleri; müñrik yañar, müñrik ölür, cenazeleri kælænmaz
ve müñriklerle beraber ebedî cehennemi boylarlar!..
Demokrat kafalælar, laik kafalælar, kemalist kafalælar ve
parti kafalælar hep bu kategoriye girmekte ve müñrik
sayælmaktadærlar. Bunda kimsenin ñüphesi olmasæn! Zira
bu kafada olanlaræn hepsi Ñeriat’æ reddetmektedirler!
Velev ki, namaz kælsalar da, sabahlara kadar zikir yapæp
tesbih çekseler de yine müñriktirler, yine müñriktirler!
Ta ki, demokrasiyi de laik düzeni de kemalizmi de put
Kemal’i de particiliåi de terk edip tevbe-i nasuh ile tevbe
etmedikçe, „Tevhid“ bayraåænæn altæna girip „Æslam
Devleti“ni kabul etmedikçe!..
Tâbirler ve kaynaklar:
Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’a mahsustur.
Ayetler: Yusuf, 40; En’am, 57; Kasas, 70, 88; Yusuf,
67; En’am, 62; Åafir, 12; Mümtehine, 10; Maide, 50,
Ra’d, 41...
Hudud (Allah’æn koyduåu kanunlar): Mücadele, 5,
20, 22; Tevbe, 63; Nisa, 14; Bütün bu ayetler de kanun
koyma iñini Allah’a vermektedir.
Muhayyerlik yoktur; Allah ne demiñse kanun odur:
Kasas, 68; Ahzab, 36.
Rabb: Bir insan, kimin hüküm ve kanuniyle amel
ederse onun rabbi o kimsedir: Tevbe, 31.
Ælah: Bir insan, Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi
kanunlaræn dæñænda bir kimsenin veya kimselerin
koyduklaræ anayasa ve kanunlarla amel ederse, o insan,
o kimseyi veya o kimseleri kendisine ilah edinmiñtir.
Ayetler: Kasas, 88; Hicir, 96; Æsra, 22, 39; Mü’minun,
117; Furkan, 68; Ñuara, 213; Sad, 5; Kaf, 26; Vezzariyat,
51...
NOT:
1- Mevzuun önemine, günün ihtiyacænæn ñiddetine
binaen ve Kur’an-æ Kerim’in usul ve üslubuna ittibaen
tekrarlar ve tatviller yapælmæñtær.
2- Muhtelif bañlæklar altændaki yazælar ek sayfalardadær.
Tebliå ve dua bizden, tevfæk ve hidayet
Rabb’imizden!

Cemaleddin Hocaålu (Kaplan) -Rh.a.Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn

Hilâfet Devleti
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

Ænternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------Hilâfet Devleti, Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Köln, Almanya
http://www.hilafet.org
Faksla Bildiri Çaåærma Servisi: +49/(0)30/20177000-6

-3-

